
*T*ci*ę*$*$

private circulation only
Uchte • 1946

1



iš-

M £ N £ 51 N 1 S K U L TŪR O S 2URNA LA S

LAPKRITIS - GRUODIS IJCH'TE ■ •. J

šiandien švenčiame mūsų kariuomenės 28 metų sukaktį 
blaškyti po visą pasaulį. Mūsų broliai Lietuvoje veda žūtbūti
nę kovą su žiauriu okupantu. Esantieji emigracijoje kenčiame 
fiziniai ir moraliai.

Siunčiu Jums visiems savo širdingiausius sveikinimus : 
ir šia proga primenu,kad neilsiose apystovose,nei kitose nesat^ 
laisvi nuo duotos priesaikos savo Tėvynei ir savo Tautai. -

• Mes vedame ir vesime kovą iki tos valandos,kol musų tė
vynė bus Laisva ir Nepriklausoma,nežiūrėdami,ar iš musų kas 
liks gyvas.

Lenkiam e savo galvas prieš žuvusius mūsų Nepriklauso
mybės kovotojus,mūsų žuvusius partizanus ir tuos Vakarų Alian- 
tų karius,kurie žuvo dėl žmonijos laisvės idealų. Jų visų pra
lietas kraujas nenueis veltui,ir netoli ta valanda,kada ir mū
sų išvargintai Tėvynei užtekės Laisvės Saulė.

Atminkite,brangūs kariai,kad tik tas yra nugalėtas,ku
riame yra žuvusi kovos ir laimėjimo dvasia. Ne tam laisvų kraš- • 

■ tų žmonės liejo savo geriausių sūnų kraują,kad pasaulyje įsi
viešpatautų nauja diktatūra,nešanti chaosą,badą,vargą ir ne
viltį. •

Me s, Ii e tuviai, nenorime emigtioti ir būti našta geros va
lios žmonėms. Mes norime grįžti į. savo Tėvynę,į savo bočių krau
ju aplaistytus laukus,prie savo tėvų kapų ir patys kurti savo 
laisvą,demokratišką gyvenimą.

Vokietija,1946.11.25

II . II . Ii . II

Plechaviči u 7s
Generolas - Lt

2



i 
f'.

BERNAMS BWZDZIGNI#

Juoda naktis,ožemėj balta balta...
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės.
Pro naktį didelę,pro naktį juodą ir pro šaltą 
Iš tolimų skliaustų šviesi giesmė ataidi.

Ir klauso jos laukai,kalnai ir kloniai, 
Ir girių gelmės ją kaip ryto gandą girdi, 
Ir iš pilkų beprasmiškų dieną kelionės 
Giesmės aidan pabudę šaukia širdys.

Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūga.
Mes be Tavęs tiek metų žiemą šalom! 
Tegu paliaus čir. šiaurės vėtros stūgaut, 
Tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį.

Kalėdų Kristau, laimink musų_vagą, 
Palaimink grūdą,kritusį į mūsų žemę.
Te Tau, Kristau, kaip žvaigždės prakaito lašai 

mus dega
Te iš Tavęs auksinės varpos derlių semia.

Palaimink protėvių kapų kalnelį šventą 
Ir naštą knygnešių ir ištremtųjų kančią, 
Ir amžių palikimo didį testamentą, 
Ir kruvinas rankas nuo darbo ir nuo pančių.

Palaimink, Kristau, jauną žalią gojų 
Ir pagriovėlio baltąją ramunę, 
Ir baudžiavoj parpuolusį artoją, 
Ir amžių amžiais gyvą Panemunę.
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' Lapkričio 23 d,sukanka 28 metai,kai Vilniuje buvo iš
leistas pirmas atgimstančios Lietuvos kariuomenės įsakymas. Ši 
diena skaitoma Lietuvos kariuomenės atsikūrimo pradžia. Vėliau 
ji buvo paskelbta Kariuomenės Šventės diena.

Nedidelė mūsų tauta likimo buvo atblokšta į nepatogiu 
mažai tautai geografinę vietą. Tarpe didelių.,agresingų kainy
nų atvira mūsų teritorija sudaro natūralų,patogiausią kelią, 
didiesiems kaimynams žygiuojant "sąskaitų suvesti" arba "gyvy
binius interesus užtikrinti". Etnografinės musų ribosnesaugo
mos jokių rimtesnių gamtinių kliūčių. Todėl didieji musų kai
mynai savo judėjimą vakarų - rytų ir šiaurės - pietų krypti
mi jau 700 metų kreipia kaip tik per lietuvių žemę - patogiau
siu keliu. Mes buvome lyg tas akmuo,kurį kiekvienas eidamas 
užkliudė.

Ugnimi,sunkiu kūju ir šaltu vandeniu formuojamas ir 
grūdinamas naudingas,aukštos vertės plieno įnagis. Likimas per 
septynis šimtus metų nepašykštėjo mums ir ugnies,ir saugiu,ir 
stingdančio šalčio. Bet kaip tik tokiose aplinkybėse ir išryš
kėjo mūsų tautos savybės: atsparumas,teisingumas,darbštumas ir 
begalinis laisvės troškimas. Laisvė yra brangi atskiram žno - 
gui,bet tautai ji yra būtina sąlyga,norint išlikti gyvai ir ke
liant savo pažangą ir gerovę. Musų tautai dėl laisvės teko be
veik nepaliaujamai kovoti. Lietuvių tauta laisvę brangino la
biau,kaip bet kurį kitą turtą.

Nežiūrint atskirų žmonių ar jų grupių idealizmo,tautų 
tarpusavio varžybose galų gale paskutinis įrodymas dar lieka 
fizinė jėga - ginklas. Taip buvo seniau,taip yra dabar ir grei
čiausia dar ilgokai bus ateityje,kol teisės norma taps ne tik 
atskirus individus.bet ir valstybes saistąs imperatyvas.

Veiksmas gimdo atoveiksmį. Musų tauta,kurio s laisvei 
nuolat buvo grasinama,natūralaus"savisaugos jausmo skatinama, 
sukūrė apsaugos fizinės jėgos priemonę - kariuomenę. Jau mo
kykloje esame girdėjęapie Lietuvos didžią praeitį. Be kariuo
menės jos nebūtų buvę. Kariuomenė Lietuvos valstybę saugojo 
nuo azijatinės totorių bąrbarijos rytuose ir nuo kruvinos bei 
plėšrios teutonų "kultūros" vakaruose. Ne kariuomenė buvo kal
ta,kad mūsų tauta ilgiems amžiams prarado savo laisvę. Kaltos 
buvo politinės klaidos. Kariuomenė tuo metu nebuvo valstybės 
gyvenimo tvarkytoja*, ji tebuvo įrankis valstybės valdovo ran
kose .

Senoji Lietuvos kariuomenė nebuvo profesonalų kariuo
menė,kuri kovojo norėdama pasiplėšti,ar tarnaujanti už algą, 
kaip daug tuometinių "kultūringų" kariuomenių. Ji buvo paremta 
tautos laisvės meile. Joje,reikalui esant, tarnavo visi pąjė—;

ii • it .11 • n • n • n . n • ti • tt . n • h • ii »4i .n • ti • n • n • n • n • :i • n • t: • n • n • i; • n • ii • n • n • m • w

4



+: +; +; + ; -b; + 5 +; + : +: •M +’ +: +: -i-; +: +: + i +5. t ’ -t* s + • +? +■

gus vyrai. Tai galime pastebėti ir išlikusioje karo tautosakoje. 
Žlugo Lietuvos valstybė,nutauto30 jos vadovaująs luo - 

mas - bajorai,žlugo ir Lietuvos kariuomenė,pa.garsėjusi savo 
narsa ir ginklais kovose su Maskvos kunigaikščiais,totorių oha- 
nais,lenkų pulkais, teutonų ir kryžiuočių"orderiais. Nors ir pa
gonys, bet lietuvių kariai savo ginklo garbės klastos,išdavimo 
ar kuria kita dėme nesutepė,patys nukankamai -oriešo klastos pa
tyrę. Nelaisvės metais šviesus lietuvio kario vaizdas liko gy
vas tautos dainose ir padavimuose. Su tuo vaizdu tauta siejo sa
vo laisvės prisiminimus ir viltis. Tamsiausiais priespaudos lai
kais seneliai pasakojo,kad ateis diena ir iš piliakalnių išjos 
karinomenė,kuri iš krašto išvys .visus priešus,ir Lietuva taps 
laisva ir galinga. Šie vaizdai gaivino ir kėlė viltis dėl lais
vės ir palaikė tautos budrumą.

Atėjo 1914 - 1918 metų Pasaulinis Karas. Lietuviai bu
vo priversti kovoti abiejose pusėse,o jų žemė vėl buvo nutryp
ta ir nuniokota karo.. Tačiau viltis ir pasiryžimas nepriklau
somai gyventi buvo gyvos. Jie sukūrė stebuklo - iš nieko kilo 
Lietuva. Be medžiaginių priemonių,bot su milžinišku,dažnai gal 
tik pasąmonėje glūdinčiu pasiryžimu ir pasišventimu,pradėta 
kurti lietuviška kariuomenė. Ji turėjo sudaryti skydą,kuris 
gležną Lietuvos valstybę dengtų nuo piktų kaimynų smūgių. Jų 
nestigo. Silpna,nes trūko apmokymo ir medžiaginių priemonių,ta
čiau pilna plieninio pasiryžimo,nepalaužiamos dvasios ir bega
linio pasiaukojimo,maža'atsikuriančios Lietuvos kariuomenė pa
sirodė verta garbingų savo pirmatakų. Trijuose frontuose kovo
ti r su skaičiumi ir ginklais žymiai pranašesniu priešu,Lietu
ve s kariuomenė įrodė,kad lietuvis yra pasiryžęs nepriklauso - 
r-i gyventi ir sį savo pasiryžimą sugeba realizuoti net savo 
kr ujo kaina.

Pasibaigus fronto kovoms,tikros taikos vistiek nebuvo. 
Ecižspręsta Vilniaus byla kabojo didesne ar mažesne grėsme.Gi
li, i požemyje knisosi i-.av.dcnie ji, Iš jų^kaip parodė 1924 n.Es
ti j'S pamoka,kiekvienu metu buvo galima tikėtis kruvinos klas
tos.- Pagaliau ir vakarų kainynui staiga prade jo stigti • erdvės'.' 
Tarptautinas organizacijos pasirodė, esančios nepajėgios spręs
ti šios rūsies problemų. Niaukėsi' ir pasaulinės politikos pa
dangė. Buvo aišku,kad virš Europos besitelkią debesys vieną die-5 
ną prapliups ugnimi ir krauju. Valstybės ir kariuomenės vadovy
bei buvo aišku,kad vien savo jėgomis,būdami tarp skaičiumi ir 
ištekliais stipresnių priešų,neatsispirsime. Stebėdama tarptau
tinės padėties vystymąsi,valstybės vadovybė kariuomenei skyrė 
daugiausia auklėjamosios reikšmės.

Kariuomenei buvo skiriamos,palyginti,didelės lėšos. 
Jau nepriklausomybės laikais jos susilaukė kritikos. Kritika 
nenutilo ir dabar. Ar ji pagrįsta?

Kariuomenės masę sudarė kaimo jaunimas. Gyvendami svei
ko j o, bet nepaslankioje kaimo aplinkoje,jaunuoliai išaugi avo 
dargiausia nojudrūs,siauro akiračio,mažai išlavinti. Jie suda
rė esmėje gerą,b<t neapdirbtą medžiagą. Iš kitos pusės,į kariuo
menę ateidavo daug nesveiku internacionalizmu apsikrėtusio mies
tų jaunimo,kuriam savo valstybės suvok', buvo beveik nepažįsta
mo., bent neartima.

Kariuomenė šiems visiems jauniems vyrams,žengiantiems 
pirmus savarankius žingsnius į gyvenimą,duodavo tai,ko jiems 
daugeliu atveju dar stigdavo* pilietinį sąmoningumą,juos užgrū
dindavo dvasiniai ir fiziniai. Ji pro. pi ėsdavo jų dvasinį-akira-'
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tį,daugeliui iš jų duodavo profesiją,kuri vėliau civiliniame 
gyvenime buvo naudinga, jiems patiems ir kraštui. Daug- jaunuo
lių išjudindavo iš inertiškumo,paskatindavo toliau šviestis ir 
-auklėtis. Tai viskas neįvertinama tam. tikra pinigų suma ar Iru-; 
riuo kitu-medžiaginiu ekvivalentu. Tačiau ar šis įnašas į tau
tos teigiamų savybių lobyną dėl to tampa mažesnis? Ar šios 
tautoje^išugdytos dvasios ir būdo savybės yra mažiau vertingos 
už kitus nepriklausomybės laikotarpyje pasiektus kultūrinius, 
o ypač medžiaginius laimėjimas,kuriais dabar daugiausia naudo
jasi pavergėjai? Šios savybės, mūsų kariuomenės dėka,duoda vil
ties, kad mūsų laisvė bus atgauta.

1946 m.birželio 15 d.,užplustcntJLietuvos valstybę rau
donajai bangai,kariuomenė nepaleido nė šūvio. Dabai mes supran
tame, kad pasipriešinimas būtų reiškęs mūsų tautos žiedo,jos pa
jėgiausių vyrų,sunaikinimą. Jėgų disproporcija buvo per didelė, 
politinės aplinkybės ginkluotam pasipriešinimui visai nepalan
kios, _

Kariuomenę užplūdo "žemiškojo rojaus apaštalai", lietu- 
vos karys jų skelbiamoms"tiesoms" liko kurčias ir šaltas,kaip 
Lietuvos laukų akmuo. Pamažu pradėjo organizuotis pasipriešini
mas. Tuoj pat pasireiškusias represijos pasiryžimą tik stipri
no. Prasidėjus karo gaisrui ir Lietuvos žemėje,lietuvis karys, . 
nors sekamas ir persekiojamas,pakėlė ginklą prieš raudonuosius. 
Jis žuvo Lietuvejė,bet nesitraukė į Haskoliją,nors ten butų ga
lėjęs gyvas likti. Kartu ginklo griebėsi dešimtys tūkstančių vy
rų visoje Lietuvoje - vyrai,užgrūdinti ir išauklėti Lietuvos 
kariuomenėje. Savo krauju,pralietu kovoje su besitraukiančiu, 
bet vis dar stipriu priešu,jie dokumentavo lietuvių tautos norą 
ir teisę laisvai gyventi.

Vietoj "tėvynės nuo Palangos iki Vladivostoko" atsira
do "Naujoji Europa",kurį nuo pirmosios besiskyrė gal tik antra
eiliais požymiais,bet buvo lygi visais esminiais atributais  ̂
Ir vėl buvo bandoma lietuvio kurio dvasia. Jis ir čia nepalūžo. 
Kilo platus pogrindžio judėjimas,buvo kaupiami ginklai,buvo bu
dima.

Ypatingai aukštą savo moralę ir kario pareigų suprati
mą parodė lietuvis karys,nesiduodamas įtraukti į bandomą orga
nizuoti SS legijoną. Organizavimą lydinčiam moraliniam spaudi
mui ir viliojimui,skambiems šūkiams neįstengė atsispirti dauge
lio,net prieš ruduosius kovojusiu,valstybių kariai,kurie anks
čiau nebuvo patyrę raudonojo siaubo,tad nejuto ir to akstino 
kovoti su šiuo blogiu. 0 juk tuo šūkiu buvo daugiausia dangs
tomas S3 legijonų organizavimas. Lietuvis karys įrodė gerai 
supratęs jam Lietuves kariuomenėje įdiegtą kario pareigos jaus
mą: kario švenčiausia pareiga saugoti savo lietuviškosios že
mės, savo tautos,savo valstybės gyvybę ir garbę,nesigailint sa-. 

vo sveikatos ir gyvybės. Tačiau Lietuvos kariui svetimas ir 
šlykštus kitų tautų žudymas ir pavergimas.

Intelektualai,inteligentai tai priminė slaptos spaudos 
skiltyse,bet be atitinkamo jaunų vyrų auklėjimo savo kariuome
nėje tas priminimas tikslo nebūtų pasiekęs. Savo aukomis kon
centracijos stovyklose ir vargais priverstinio darbo batali- 
jonuose lietuviai vyrai apsaugojo Lietuvos garbę nuo jai grė- 
susios dėmės,

Antra raudonoji banga užliejo Lietuvą. Lietuvių tauta, 
jau žinojo,ką ta banga neša. Dalis ryžosi pasitraukti į Vaka
rus,į nežinią svetimoje žemėje,nes buvo aišku,kad "Naujoji Eu—
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ropa“ baigia skęsti savo pačios pralietame kraujuje ir^iš Vaka
rų ateina teisėtumą nešančios kariuomenės, kovoti su iš rytų 
atslenkančiu smurtu ir melu liko pasiryžėliai vyrai,kurie pri
siglaudė miškų gelmėse.

Visa tauta tapo kariais. Ir mes tapome. Tėvynės žemėje 
like mūsų broliai ir seserys kovoja ginklu,gindami' tautos gyvy
bę nuo besikėsinančio ją visai užgniaužti priešo. Jų kova yra 
baisi savo relygurnu ir neviltimi.

Ar tikrai ji beviltiška? Jeigu ta kova, tikrai tokia butų, 
ją tęstų tik bepročiai. Tuo tarpu,mes žinome,kad ją tęsia geriau
si tautos sūnūs ir dukterys. Menkais turimais ginklais jie ko
voja prieš ištisus moderniai ginkluotus pulkus. Jie kovos nenu—_ 
traukia,ginklų nemeta,nes juos gaivina viltis,kad tėvynė turi bū
ti laisva* Jie yra dabartinė LIETUVOS KARIUOMENĖ, kuri, nors ir 
neunifomuotn, neaprūpinama iš gerai suorganizuotų tiekviečių,kau
nasi legendariniu narsumu. Juos gaivina nemirštama .Lietuvos ka
rio dvasia,per Nepriklausomos Lietuvos kariuomenę atėjusi į juos 
iš Tėvynės piliakalnių ir milžinkapių.

Tėvynėje kovoju mūsų.broliai kalba ginklų kalba. Mes,bū
dami čia,taip pat bylojome pasauliui apie musų tėvynei padarytą 
skriaudą ir smurtą. Mes dėl jos taip pat kovojame. Savo vargu,sa
vo darbu,savo siekimais,mes parodome,kad Lietuva turi būti lais
va ir kad ji to verta yra. Savo įnašo didžiajam Laisvės reikalui 
mos negalime lyginti su mūsų brolių,likusių Tėvynėje,kraujo ir 
sveikatos aukomis. Mūsų įnašas yra menkutis,palyginus su jų. Bet 
mes vistiek priklausome tai pačiai Motinai Tėvynei,kaip ir jie, 
nes ir mes kovojame dėl to pa'ties reikalo.

Tačiau ar mes įvertiname partizanų aukos dydį? Ar mes-par- 
gr?vojame,ką. galėtume padaryti,kad būtume verti jų - didvyrių? 
Juk ateis laikas,kada mes sū jais susitiksime akis į^akį. Ką mes 
po.tieksime,kai jie paprašys musų apyskaitos? Būdami šiuo metu ne 
Lietuvos Kariuomenės,bet jau Kovojančios Lietuvos kariai,mes tu
rime taip pat savo paskirtį ir pareigas. Joms turėtume viską pa
švęsti. Dabar iš mūsų reikalaujama,palyginti,nedaug. Turime būti 
pasirengę nesvyruoti,jei iš musų butų pareikalauta visko. Nežino
me tos valandos.

Iki ateis didžiausių pastangų valanda,mes turime atsimin
ti,kad esame viena didele kariuomene tapusios tautos nariai - vei
kiančios armijos kariai. Visas mūsų gyvenimas dabar turi būti le
miamas to požiūrioimes turime elgtis kaip kariai kovos lauke. Vi
sus savo asmens reikalus,ambicijas,patogumus turime palenkti tam 
didžiajam reikalui - Tėvynės Laisvei. Visas esamas ir busimas . 
grupines programas turime kreipti_į tą patį tikslą.

Bis reikalas nėra literatūrinė frazė. Jis yra mirtinas, 
realus reikalas mums ir Lietuvai. Turime iš to pasidaryti ir visas 
praktines išvadas. Mums tenka sunkus ir garbingas uždavinys - iš
saugoti ateičiai Lietuvos laisvės,kultūros ir politikos gyvenimo 
tradiciją* Ją galime išsaugoti būdami_vieningi,tvirtos dvasios ir 
pasišventę. Sunkus ir garbingas šis mūsų kartai tekęs uždavinys. 
Lūkime jo verti. . y. x v -

Šiomis mintimis ir pasiryžimais švenčiame šių metų Kariuo
menės Šventę. Ji mums brangi tuo,kad mes prisimename tą dieną lū-. 
kesčius,pasiryžimą,aukas,kančias ir pastangas, sudėtas dėl Lietu
ves Laisvės. Tos laisvės siekiame ir dabar. Prisiminę praeitį,se^- 
mi“^ es jėgų ateičiai. Tokia yra mums Kariuomenės Šventės prasmė. 
I. .■xiaujamai teskamba mūsų širdyse Laisvės Varpas: “L ai s V; ė s 
nė verta s, kas n e g i n a jo s."
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MEWWS ISMKBSS 
SANTYKIAI gSlKQ BEGY3E 

(tęsinys) ' •
Lietuva.suprantama,nepripažino nei Vilniaus lenkų šei

rio sprendimo teisėtumo nei Vilniaus krašto prijungimo prie 
Lenkijos,ir toliau tebekėlė savo bylą prieš Lenkiją. Tetų Są
jungoj c. kur i kad ir aiškiai pritarė Lietuvai,bet buvo bejėgė/ . 
paveikti Lenkiją,kad ši atitaisytų Lietuvai padarytą skriaudą. 
Nesiimdami taip pat spręsti Lietuvos ir Lenkijos ginčą,bet no
rėdami išvengti tolesnių tarpusaviu jų susirėmimų pademarklini- 
jy,jo gyventojų sunkiai bepakeliamų ir nekartą gręsiančių pa
vojumi virsti tikru karu,santarvininkai (ambasadorių konferen
cijoje) patvirtino lenkų pasiektą demarkacijos liniją (vėliau 
virtusia administracine linija) su nepriklausoma Lietuva,susi
laikiusia nuo dalyvavimo ją nustatant ir prieš tai protestavu
sia,ir nelaikydami tos linijos valstybine siena,įregistravo 
ją Tautų Sąjungoje, protestuodama prieš Lenkijos smurtą ir 
ypačiai prieš jos vyriausybės nesilaikymą savo žodžio (1920 n. 
Suvalkų sutarties),Lietuvos vyriausybė ncbopalaikė su lenkų 
vyriausybe jokių santykių,o Lietuvos visuomenė aiškiai,atvirai 
ir griežtai ne tik reiškė savo tautos teisę Vilniaus kraštui, 
bet ir valią jam atgauti. 1925 m .Kaune buvo įsteigta Vilniui 
Vaduoti Sąjunga,kuri per keliolika metą šimtais skyrių padengė 
visą Lietuvą ir sutraukė juose tūkstančius Vilniaus vadavimo 
entuziastų,susirinkimuoso ir spaudejc,ypačiai kasmetiniu vi
suotinu spalių 9 d.smurto paminėjimu gaivino tautoje Vilniaus 
idėją,šimtų tūkstančių tautiečių rėmimu Vilniaus Geležinio 
Fondo stiprino Vilniaus lietuvių atsparur.a lenkų administraci
jos persekiojimams ir lietuviškąjį vilniečių darbą,ieškojo šiai 
lietuviškai vilnietiškai pozicijai pritarimo ir paramos JAV, 
Anglijos ir kitų kraštų lietuvių ir draugų kitose tautose. Vi
są tą laiką Vilniaus vadavimo idėja lietuvių tautoje taip bu
vo gaivi,įtvirtinanti ir formuojanti tautinį charakterį,sti
prinanti jos pajėgumą ir išlyginanti jį Lenkijos atžvilgiu, 
jog kitos Baltijos rytų tautos ne tik pavydėjo jai gražios ir 
gausingos tautinės praeities,b^t ir keliančio ją (tautą) Vil
niaus siekimo.

Pasitraukęs kurį Laiką nuo valdžios maršalas Pilsuds
kis 1926 m,gegužės nėn.Varšuvoje ginklu ją (valdžią) paėmė iš 
savo priešininkų ir savo valią stengėsi primesti ne tik Lenki
jai,bet ir Lietuvai, pastarajai tvirtai tebesilaikant Lenkijos 
boikoto pozicijos,jie ryžosi priversti Lietuvos vyriausybę užr 
mėgsti santykius bu Lenkija. Pilsudskio grįžimas valdžion ver
tė Lietuvos visuomenę laukti iš jo aktingos ir agresingos.ak
cijos,kas drauge su sustiprinta bolševikine akcija Lietuvoje 
sukėlė joje reakciją - tą pa± metų gruodžio mėn. politinį per
versmą, iš pradžių suvaržiusį,o paskiau ir paneigusį parlonen-

n . n . n . n . n . tt. n . n . ii . n . it . n . n . u . n . n . n . u . n . n . ii . n . n . n . n • ti . u . n . n . tt. n .•••• ••• ••• ••• •••••••• • • • • • •••••

8



tarinę tvarką,kas savo ruožtu sukeldavo naujai tvarkai visuome
nėje opozicijos ii’ prie sveikimo. Kai 1927 m.rudGnį kai kuriose. 
Lietuvos vietose pasireiškė nerimtų pušų nėginimų,kurie lengvai 
buvo likviduoti,o jų dalyviai gavo bėgti iš Lietuvos,kiti jųjų 
atsidūrė Vilniaus krašte,kur Pilsudskio įsakymu joins ne tik.su
teikta kaip politiniams emigrantams prieglauda ir globa,bet ir 
Lydos miesto demonstratyviai ėjo karinis jųjų apmokymaso Tuo 
pat motu,Pilsudskio įsakymu,Varšuvos užsienio reikalų ministe- 
rijos valdininkas Holėv/ko sufabrikavo Varnių miestelyje taria
mai uždarytų lenkų mokytojų laiAKą iš Lietuvos šaukiantį Lenki
ja, gelbėti "persekiojamus" nepriklausomosios Lietuvos lenkus, 
kuriuo atsirėmusi Vilniaus administracija pritaikė jos valdžio
je esantiems lietuviams "retorsijas"(nelyginant 1939 n.nitle- 
rio Gegenungriff prieš tariamai pažeilžiusius Vokietijos sieną 
lenkus) ,uždarydina visą eilę lietuviškųjų mokyklų,suindino dau
gelį Lietuvos veikėjų,ypačiai mokytojų ir kunigų,kitus jųjų iš
varydama per liniją Nepriklausomom Lietuvon,ir tuo Ludu kirto 
skaudų smūgį gražiai suorganizuotam - nežiūrint nuolatinių Vil
niaus administracijos daromų jam kliūčių - tautiniam Vilniaus . 
krašto lietuvių darbui. Lenkų spauda ii’ visuomenė triukšmingai 
puolė Lietuvą,© pats Pilsudskis tuo laiku atvykus į Vilnių sa
vo buvimu ir paslaptinga laikysena davė pagrindo kilti visuoti
nam gandui apie jo rengimąsi ginklu pulti Lietuvą. Ginklu sau 
išsikovojusi nepriklausomybę,bet ir taikinga,organiškai jo pri
vengianti lietuvių tauta buvo jau besirengianti ginklu ir gin
ties, tik ir toliau, tebeieškodama taikingų priemonių lietuvių po
zicijoms ginti,Lietuvos vyriausybė kreipėsi Tautų Sąjungon.Pil
sudskis leido sau pasikalbėjime su laikraštininkais viešai iš
plūsti Lietuvos užsienių reikalų ministorį Voldemarą,bet ir 
pripažino reikalinga pačiam ženevon nuvykti ir TaHnj Sąjungos 
visu moję iš Voldemaro pareikalauti pasirinkti "taiką arba ka
rą". Kai šis,atstovaudamas nesirengiančiai pulti Lenkiją Lietu-, 
vai,suprantama,teatsakė: "Taika"^Pilsudskis pasisakė tuo esąs \ 
patenkintas ir tuojau išvyko iš Ženevos,pavesdamas savo diplo
matams tarties su Lietuvos vyriausybe dėl santykių užmezgimo. 
Tačiau tiesioginės Lenkijos derybos su Lietuva Karaliaučiuje 
ir Kaune nedavė jokių teigiamų rezultatų - Lietuva nesutiko nu
sileisti nuo savo pozicijos. Jai esant patrauktai į į’.rptauti- 
nį Haagos Tribunolą., dėl savo"kliudančio s tarptautiniam susisie
kimui per jos teritoriją" pozicijos,šis 1931 m,pripažino Lietu
vai teisę taip daryti, ir bylą laimėjo, Lietuva teįsileisdavo 
kartais vieną ar kitą lenkų korespondentą,kultūrininką ar šiajp 
ką,neturedama ko nuo jų slėpti,ir abišalio palinijo gyventojams 
stengėsi perdaug neapsunkinti gyvenimo,darydama čia leistinų 
padėties palengvinimų,kuo betgi nebuvo išvengta lenkiškų provo
kacijų, pav.,žudant iš pasalų Lietuvos palinijo policininkus 
(Kybartą ir kitus) ar veikėjus (kun,Bakšį,mokytoją Bloznelį ir 
kt.). Pilsudskis lenkų via buvo laikomas Dievo Apvaizdos jiems 
siųstu gelbėtoju,kuris dar teisingai "abiejų šalių patenkini
mui" išspręsiąs Lietuvos ir Lenkijos ginčą,ir nekart tą, ypačiai 
dažnai jam savo numylėtame Viliiiuje besilonkant ir žaidžiant 
su karininkais "karinius žaidimus" ? j^*ms (lenkams) kildavo vil
ties, bene bus jau jis pasirengęs lemiamą žodį tarti-nekartą jo 
artimųjų (pilsudskininkų) paviliotieji vieni kiti lietuvių diplo
matai ar veikėjai(dr.J.šaulys,direktorius VlrStašinskis,gr.vi» 
Zubovas) pas jį nuvykdavo pasikalbėti arba jo artipieji(Prys-, 
tor ir kiti),Lietuvon atvykdami, pas .Įkalbėdavo su Lietuvos vy -
I! j II • II • tl j ii . () | tl . || • 11 • II • H • H • II • II • II , ?t • tl • 11 e SI e Ii a II • U • II a U * «i • II • it C II 9 lt e fl * tl • Ii .
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riausybės žmonėmis ar šiaip veikėjais,tačiau tie pasikalbę j Inai 
nieko teigiamo nėra davę,abiem pusėn dėl Vilniaus nesųsikal - 
bant. Pilsudskis Kštungė čia ko naa;’o,bobugalvoti,kuo' būtų ga
lina lietuvius paveikti,kad atsisakymų nuo..savo, griežtos pozi
cijos Vilniaus atžvilgiu,nei juo labiau pačiam ryžties atitai
syti savo padarytą lietuvioms skriaudą,tik,apsilankydamas Vil
niaus krašto panemunės Druskininku kurorto,ištisomis valando
mis susimąstęs žiūrėdavo į priešingą ("lietuvišką”) Uemuno kran 
tą. Maža te. Neužilgo prieš jo mirtį pasiektas susipratimas . 
su Vokietijos diktatorium Hitleriu apsunkino Lietuvos gynimą 
savo teisių Klaipėdos krašte įrieš nacistinį spaudimą,juo la
biau, jog Lenkijos vyriausybė ir Pilsudskiui mirus (1934 n.)tos 
pat krypties tebesilaitaė. Ištikimas Pilsudskio mokinys Lenki
jos užsienių reikalų ministuris pulkininkas Beck 1935 a.pabai
goje nutarė ne tik tęsti,bet dar sutirštinti agresingą Pilsuds
kio 1927 n,politiką prieš Lietuvą ir tuo priversti ją nusilenk
ti arba neatsargiai išsišokti ir iššaukti jai pavojingą konflik

1935 m,rudenį Varšuvos teismas sprendė ninisterio Pie- 
rackio nužudymo bylą,kurioje buvo kaltinama ukrainiečių grupė. 
Žinodama,kad lietuvių visuomenė karštai pritaria ukrainiečių 
kovai dėl Ukrainos nepriklausomybės ir kad visuomeninės lietu
vių organizacijos (Lietuvos Šaulių Sąjunga,Vilniui Vaduoti Są
junga,Lietuvių Ukrainiečių Draugiją),Lietuvos vyriausybės pri
tariamos, santykiauja su patriotinėmis ukrainiečių organizaci
jomis, Varšuva s vyriausybė mėgino byloje sukompromituoti ne tik 
lietuvių organizacijas,bet ir Lietuvos vyriausybę,nors nei ji, 
nei kurios lietuvių grupės ar paskiri lietuviai su pierackio 
nužudymu nieku bendra nuturėjo,o ir iš viso tautinė lietuvių 
taktika Vilnių vaduojant skyrėsi nuo aštresnės ukrainiečių tak
tikos prieš tą patį priešą. Kadangi Nepriklausomosios Lietuvos 
organizacijos,o taip pat,suprantena,ir Lietuvos vyriausybė Var
šuvai nebuvo pasiekiamos,gauta čia tik pasitenkinti prieš jas 
spaudos kompanija prieš Lietuvą - eiline,tad nei lunkų visuo
menėje nepadariusia didesnio įspūdžio. Užtat savo valdomame 
Vilniaus ir Seinų krašte lenkų vyriausybė puolė nuo seno per
sekiojamus lietuvius sustiprintu įnirtimu,tam paskyrusi naują 
Vilniaus vaivadą,brutalų ir žiaurų pulk.Bocianskį. Vilniuje su
rengęs mitingus',kuriuose jo agentai įrodinėjo, jog Vilniaus lie
tuvių organizacijos ir jų vadovybės esančios priešingos Lenki
jai Nepriklausomosios Lietuvos vyriausybės ekspozitūros ir to
dėl turinčios būti likviduotos,lietuvių mokyklos ir spauda už
daryte s, lietuvių veikėjai suimti ir kalėjime uždaryti-arba iš
tremti, jų turtas atimtas ir t.t. prisidengęs šiuo "visuomenės 
balsu",bet tikrai tevykdydamas Varšuvos vyriausybės instrukoi- 
jas,pulk.Bocinnskis 1936 -37 a, net Vilniuje dar negirdėtu 
įnirtimu ir brutalumu sistematingai likvidavo bemaž visą daug- 

tautinį lietuvių darbą, ne susilaikę s nei nuo organizaci- 
’ veikėjų turtui arešto uždėjimo,nei dargi nuo seno visos 

gerbiamos ir branginamos Lietuvių Mokslo Drau- 
,archyvo ir muziejaus apiplėšima. Taip apardęs 
darbą ir numušęs jį ligi nustatyto jo 
’ “ ‘ ig.;i lietuvių tautinei mažumai" mi 

kaip jis ciniškai dėstė lietuvių vėliau rastame ir 1940 
lionis kalbomis paskelbtame slaptame nomoriolo,jis 
į pogrindį,o dali jaunimu pastūmė net slaptų komtur 
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metinį
jų nei
lietuvių tautos-į
gijos biblioteka;
viešąjį lietuvių 
viams "kaip nereikš, mn .utine mano 

i.kc-
lionis kalbomis paskelbtame slaptame nenori 

nizacijų linkui,tuo,be abejo, jokiu:

tik įvarė jį 
s tina u orga- 
i gerai nepa
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.tar mu Jonas. Jokio pačių lunkų - Vilai aus ar Varšuvos - veikėjų 
mėginimai įsikišti,užtarti persekiojamus lietuvius ar bent įspė
ti savo vyriausybę dėl žalingų tokios politikos išdavų būsimiems 
lenkų ir lietuvių santykiams negelbėjo «Boci ••.nskio ir ninisterių 
brutnliškai buvo- atmetami,nors pačioje du šia tm>. šiais prieš lie
tuvius kurstonoje Vilniaus lenkų ainiuje ėmė kilti liotuvians 
užuojautos jausnai ir vis didesni s domu jimasis Nepriklausomos 
Lietuvos dideliais ekonominiais,visuomeniniais ir kultūriniais 
laimė j iriai s.

Prasidedant Hitlerio žygiavimai nuo laimėjimo prie dai
nė ji,..o už Vokietijos sienų,Varšuvos vyriausybė tai panaudojo sa
vo . jriežtan žygiui prieš Lietuvą, 1958 n, tik spėjo Hitleris su
sidoroti su Austrija,kai Varšuva šoku* prieš savu našų kainynų. 
Irieš lietuvius lenkų buvo panaudota ‘provokacija, Per adminis
tracijos linija slaptai Luvo pasiųstas į Lietuvos pusę lenkų 
pasienio kareivis lietuvis Serapinas,kuris,nepaklausęs įspėjinc, 
lietuvio policininko šūviu mirtinai buvo sužeistas. Nors tuojau 
buvo nustatyta svetimų kraštų atstovų akyvaizdojefjog lenkų ka
reivis buvo pats kaltas,ir nors panašių nuotykių ir anksčiau 
pasitaikydavo,bet dažniausiai lenkų kareiviai is savo pelinijo 
nužudydavo atliekančius savo pareigas lietuvių pusėje lietuvių 
policininkus,tik šį kartų Varšuvos vyriausybė išpūtė šį įvykį. 
Lenkų kariuomenė buvo sustiprinta Vilniaus krašte ir jos dali
niai demonstravo p alini j y karinį pasirengiau.Vilniuje vaivada 
su.rgnniza vo organizacijų ir mokyklų dcnonsiiracijų,kuri iššau
kė bnlkonan atvykusį iš Varšuvos lenkų kariuomenės vadų gen.Hydz- 
Smigly ir pareikalavo "vesti prieš Kaunu". Kin.Bock pasiuntė 
Lietuvos vyriausybei 5 dienų ultimatumų,reikalaudamas ne tik 
nubausti nusikaltusius lenkų kareivio nušovimu,bet ii' užmegs- 
ti diplomatinius bei 'susisiekiau santykius su Lenkija. Konflik
tas plačiu aidu pasklido kituose kraštuose. Bemaž visų kraštų 
spauda,ypačiai Prancūzijoje,Anglijojo ir kitur,karštai užtarė 
Lietuvą,bet tos pat Prancūząjos,Anglijos,Tarybų Sąjungos atsto
vai sulaikinėjo Lietuvos vyriausybę nuo ginklo pavartojimo,juo 
labiau,jog anapus jus vakarinės sienos nustatyta vokiečių ka-- 
riuomenčs sustiprinimas,kas grėsė pavojum Klaipėdos kraštui.To
dėl,nežiūrint Lietuvos kariuomenės pasirengiau lenkų puoliau 
atremti ir visuomenės didelio brūzdėjimo,Lietuvos vyriausybė 
priėmė ultimatumų, tuo savo krašto reikalų palenkiau visuotino
sios taikos reikalui sukeldama Lietuvai ypačiai Vakarų kraštų 
dėkingumų.mažųjų tautų užuojautų,tik savo visuomenės ir karino-. 
Lionės susierzinimų ir kartumo jausmų.

Kaunan .buvo pasiųstas Lenkijos,o Varšuvon - Lietuvos 
atstovas, Nustatyta diplomatiniai- santykini ir susisiekimo są
lygos. Vilniaus traukinys pasirodė Kaune,o Kauno - Vilniuje, 
Vilniaus krašte sulaikyta administracinė akcija prieš lietu - 
vius,o vaivada Bucianskis pakeistas kitu., Lenkų spaudos tonas 
Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu taip pat buvo pakeistas. Nepri
klausomoje Lietuvoje ėmė rasties svečių ir išvykų iš Lenkijos., 
Antra vertus,Lietuvos vyriausybė buvo priversta taip pat pri- 
laikinėti lietuvių spaudų nuo lyrikų puolimo ir net dėl Vilniaus 
atsargiau šaky ties. Vilniui vaduoti. Sąjungos veikla buvo suvar
žyto, o paskiau ir vieni sub.,Akytac Lenkijos atstovas ėjo nekartų 
Lietuvos vyriausybei skųsties dėl vienu ar kito kurio lietuvio 
nekorėktingumo Lenkijos atžvilgiu,pav.,Vilniui Vaduoti Sąjungai 
išleidus Vilniaus miestu žemėlapį su jos nūs tatyt-is,daugiausiai 
iš Lietuvos praeities ir lietuvių tautos tradicijų paimtais,l±o-
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tuviškais gatvėvardžiais,erba ••tai pat Sąjungai raginant daugkur 
ėmus statyti vadinamuosius Vilniaus kryžius - gražius. Ii g tuvi š- 
komis ornansntacijumis9aukštus kryžius, turinčius nepriklausomi 
Lietuvai priminti,jog istorinė jus sostinė dar nesanti išvaduo
ta. Draugo betgi toji pat Sąjunga neviešai tebevarė savo darbą, 
ypačiai rišdama Nepriklausomšios Lietuvos visuomenę su Vilniaus 
krašto lietuvių ir nelietuvių visuomene,sistamtingai organi
zuodami išvykų ir kitokia forma gyvų tarpusavį jų bendravimą ir 
susipratimą,tuo bendravimu lietuviškojo abiejų Lietuvos dalių 
jau nimo ir visos lietuvių visuomenės vilai etiškus saitus ypatin • 
gai sustiprindama. Tad Lietuvos kova dėl Vilniaus nenutrūko,tik 
pakeitė savo formą.

Ir vėl fstalinis Lietuvai kovo mėnuo * 1959 m.Hitleris 
pribaigia Čekoslovakiją ir tuojau priverčia Lietuvą atiduoti 
Klaipėdos kraštą. Nei viena didžiųjų valstybių negynė Lietuvos, 
net diplomatiniu keliu jai nepadėjo. Lietuvos vyriausybei besi* 
rengiant ginties Tarybų Sąjungos polprcdas tepatarė; "Nebūkite 
bepročiai." Varšuvos atstovas nežinojo nė ką besakyti,Rydz- 
Smigly ir Becko vyriausybei teskubint pasinaudoti Hitlerio lai-r 
riejimu ir ką ne ką atplėšti,jom sutikus,iš Čekoslovakijos. Tik 
Klaipėdai puolus,aiškėjo,jog artinasi ir Lenkijai eilė. Varšuva 
mėgina drąsinti Lietuvą priešinties eventualiam tolesniam vo
kiečių puolimui. Lenkų spauda labai karštai apie Lietuvą rašo. 
Lietuvos kariuomenės vadas gen,Raštikis pakviestas lankosi Var
šuvoje* Lietuvos visuomenė betgi kritiškai žiūri į Varšuvos šū
kavimus, no t iki jus rodoma galia ir kariniu pajėgumu vokiečius 
atremti. Užstoja ruduo. Lenkijos katastrofa.

LIETUVIŲ LENKŲ SANTYKIAI ANTRO PASAULINIO KARO KETU, 
1959 m,rugsėjo 1 d.puldams Lenki ją,Hitleris pasiūlė 

Lietuvai tą patį padaryti,tačiau ši tebesilaikė taikingos poli
tikes ir pasiskelbė griežtai neutrali, žinodama apie tik prieš 
tai sudarytą rusų-vokiečių draugingumo sutartį,matydama besiar
tinantį Lenkijos galą ir norėdama išgelbėti kiek galimi daugiau 
Vilniaus bei Suvalkų-scinų krašto nuo laukiamo Raudonosios Ar
mijos į jį įsiveržimo,o paskiau šiai savo žygį į jį pradedant, 
Lietuvos visuomenė labai jaudinosi,organizacijos ir paskiri vei
kėjai spirte spyrė savo vyriausybę įsakyti kariuomenei perženg
ti administracijos liniją,užimti Vilnių ir kitas 1920 n.liepos 
12 d.iAaskvos sutartimi Lietuvai pripažintas vietoves,bet ir čia 
vyriausybė atsilaikė gundymui į lengvą žygį,tesustiprindama tik 
Lietuvos taip vakarų (nuo vokiečių) sienos,taip ir rytų bei pie
tų (nuo lenkų) administracijos linijos apsaugą.

įsiveržusiai į Vilniaus kraštą Raudonajai Armijai vis 
plačiau jį užimant,Lietuva plačiai atidarė administracijos lini
ją bėgantiems lenkų kareiviams,valdininkams ir Veikėjams gelbė
ti. Lietuvos ninisteris pirmininkas geniČernius per radiją krei- . 
pėsi į Lietuvių tautą, ragindama s ją pareikšti lenkų pabėgėliams 
svetingumo ir suteikti visokeriopos pagalbose Lietuvos žmonės,Ti
krai, par odė jiems nemažai užuojautos ir nuoširdumo. Tuo būdu 
tūkstančiai pabėgusių lenkų rado prieglaudą Lietuvoje iki gavo 
progos pasiekti Švediją a^-vakarus arba (Lietuvai paėmus Vilnių) 
grįžti į Vilniaus kraštą. Jų tarpe buvo maršalo Pilsudskio,kuris 
Lietuvos visuomenės laikomas didžiausiu Vilniaus atplėšimo nuo Į' 
Lietuvos kaltininku;našlė ir dukterys,Vilniaus ir kiti lenkų vai
vados, įvairūs Vilniaus valdi minkai ir ’policinirkai,veikėjui,žūr-
ii . it .n . u • it • u ■ it. n . u . ii ,,n. i, , ii j » . r.. c ; n į n < n . n . tt» it < n . h < n . it. n . ti. u . tt. n . n.
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nalistai ir t.t,,kiti net pasižymėjo priešu et avišku velkinu ir 
Vilniaus lietuvių persekiojimu* Daugelis atbėgusių lenkų reiškė ' 
lietuviams padėkų už išgelbėjinų,nc vienas prašėsi būti atleis 
ūžiamas už visų.kų pikta lietuviams buvo padaręs,, Pabėgėliai ir 
likę viętoje vilniečiai neslėpė norį,kad Vilniaus kraštas ati
tektų Lietuvaio Jie to sulaukė,tik toli gražu ne visi tesusi
prato tinkamas išvadas sau pasidaryti ir s"vo elgseną su tuo 
suderinti. . ■

Išreikalavusi sau karines bazes Lietuvoje, (taip dar 
Latvijoje ir Estija ja),Tarybų sąjunga 1959 n. spalių 10 d.Has- 
kvos sutartini perleido Lietuvai Vilniaus miestų su siaura pa- 
linijo juosta-tuo būdu realizuodama 1920 n,Liepos 12 d.Maskvos 
sutarties nedidelę dalį,didžiųjų Vilniaus krašto dali atiduo
dama Tarybinei Gūdi jai , o Seinų-Suvalkų kraštų palikdama hitle
rinei Vokietijai - vokiečių imtų vadinti Sudauen-^inkel. Tačiau 
tik spalių 28 d.tcįsilcido Tarybų Sąjunga Lietuvos kariuomene 
į Vilnių,ir Rusijon jau buvo išvežtas miesto kurasfmaistas,iš
tisi fabrikai su darbininkais,suimtieji lenkų veikėjai,kai ku
rie archyviniai ir bibliotekiniai turtai. Lietuviai buvo sutik* 
ti kaip gelbėtojai,kurie badaujantį .Lenkijos pabėgėliais per
pildytų miestų gausiai aprūpino maistu ir grąžindami tvarkų 
leido gyventojams atsigauti po pusantro siaubingo mėnesio.

•Vilnius dar tebebuvo pilnas ilgai kovojusių su lietuvių 
kalba,lietuviais ir Lietuva šovinistinių susibankrūtijusios 
krašto viduje ir užsieniuose vadin.sanncinės lenkų valdžios 
valdininkų ir veikėjų,kurie mielai valgydami lietuviškus kum
pius ir dešras,tebesvajojo lenkiškai valdyti miestų ir pačius 
lietuvius. Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė ne tik negalėjo tar
nybose laikyti ypačiai 1956-58 nepasireiškusių savo uolumu per
sekiojant lietuvius ir denonstruojant prieš Nepriklausomų Lie
tuvą valdininkų ir tarnautojų,bet ir išlaikyti buv.vyriausybėfe 
nesveikai (partiniais sumetimais) išpūstų tarnybinių etatų,be 
to,pripildytų daugiausia iš Lenkijos importuotų,su Vilniaus 
kraštu nieko bendra neturinčių "galileušų",kaip vietiniai 
(tutcjsi) lenkai su neapykanta vadino šiuos Varšuvos atsiųstuo
sius vietiniams žmonėms "kultūrinti”,tad lenkiškos dvasios pri
pūsti, laikančius save kuo aukštesniu už vietinius gyventojus 
valdžios agentus. Tad politiniais ir taupumo sumetimais tik da
lis buvusiųjų tarnaut., jų lenkų tebuvo galina palikti adninistra—- 
eijos aparate ir miestu savivaldybėje,kas jau buvo naudojama 
vietiniams žmonėms kurstyti prieš Lietuvos administracijų.

Ilgametis lietuvių kalbos bažnyčiose ir lietuvių kunigų 
persekiotojas Vilniaus vyskupas Jalbrzykowski nepaisė įvykusios 
politinės atmainos ir toliau kliudė lietuvių kalbai įsitvirtin
ti Vilniaus bažnyčiose,globojo ir rėmė atbčgėlius lenkus kuni
gus, lietuvių kunigus stūmė į bolševikų užimtas parapijas ir taip 
demonstravo savo antilietuvišką nusistatymų, jog net iššaukė prieš 
savo lietuviško jaunino demonstrasijas» popiežiui atsiuntus į 
Vilnių vienų iš Lietuvos vyskupų kun.Reinį arkivyskupijai admi
nistruoti ir bažnyčios santykiams joje sunurnuoti,išlyginti,ar
kivyskupas Jalbrzykowski jam gyventi nurodė savo tarno kambarį 
ir iš viso su juo nesiskaitė,prisidengdamas formaliais paskyri
mo trūkumais. Sumažinti Lietuvos teikiamos pagalbos įspūdžiui 
visuomenėje buvo skleidžiamas gandas,jog jos duodamas esąs ne 
sųvu maistas,tik Didžiųjų Vakarų valstybių ir neutraliųjų.kraš
tų siunčiama pagalba. Lietuvos vyriausybei perėmus savo žinion 
lenkiškas Vilniaus mokyklas, jas užlaikant Ir mokytąja n s išmokant
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algas,tik drauge įvedus lietuvių kalbos paliokas ir pakeitus 
mokyklų vadovus kaip priešlietuviškos švietimo kuratorijos pa
tikėtinius lenkiškai mokančiais lietuviais direktoriais,dau
gelio lenkų mokytojų ir universiteto studentų sukurstyta moks
leivija sustreikavo,reikalaudama senos tvarkos atstatymo ir 
išsišokdama prieš neprileidžiančių prie mokyklų studentu ir 
šiaip pašaliečių policijų. Lietuviškai mokyklų vadovybei,tėvų 
padedamai, ne sunitu buvo nuraminti iš šalies stumiamus į prieš- 
lietuviškų politikų moksleivius.

Savo profesūros sudėtimi artina buvusiai Varšuvos vy - 
riausybei su pasireiškusią priešlietuviškais ir priešžydiškais 
išsišokimais studentija,bolševiknečiu gerokai perpildytų pasi
slėpusiais jos tarpe karininkais,lenkiškųjį Vilniaus universi
tetų Lietuvos vyriausybė parėmė,mokėdama jo profesoriams ir 
tarnautojoms algas ir galvodama apie bendrų to universiteto ir 
perkelsimu iš Kauno universiteto lietuviškų fakultetų darbo, 
tačiau Vilniaus universiteto vadovybei stengiantis išlaikyti 
status quo ligi pasaulinio karo pabaigos ir galutinio Lenkijos 
laimėjimo ir nelinkstant į kompromisus,net žadant savo (londo- 
niškės vyriausybės) lėšomis tesiversti,o universitetiniam jau
nimui dar griežčiau nusietatant prieš Lietuvos kišimusi į len
kiško universiteto reikalus ir iš viso Varšuvos agentų esant 
veikiamam.ji (Lietuvos vyriausybė) gruodžio mėn.uždarė lenkiš
kąjį Vilniaus universitetų ir nuo 194o n.sausio mėn.jį pavertė 
lietuviškuoju,perkeldama iš Kauno universiteto kelis fakulte
tus, į kuriuos leido priiminėti ir lenkiškojo universiteto stu
dentus,o kurių fakultetų Vilniuje neatidarė,į tuos priiminėti 
lenkus Kaune arba Dotnuva j e, Žemės Ūkio .Akademijoje., Atsakyda
ma. į tai,buv.lenkiškojo universiteto profesūra ir studentija 
paskelbė Vilniaus lietuviškojo universiteto boikotų,o jaunes
nysis mokslo personalas savo pasiųstame užsienin proteste te
nurodo "Vilniaus universiteto uždarymų",nutylėdamas lenkiškojo 
universiteto pavertimų lietuviškuoju,tad mokslo nutraukimų. 
Vis dėlto,dalis buv.lenkiškojo universiteto mokslo personalo 
sutiko dirbti ir lietuviškajame universitete. Kai kurio lenkų 
studentai taip pat stojo taip į Vilniaus,taip į Kauno lietuviš 
kus universitetus. Į privatinį lenkų profesorių ir studentų 
universitetinį darbų Lietuvos administracija žiurėjo pro pirš
tus,kaip į laikinąjį,galintį padėti užbaigti savo studijas 
ypačiai tam. lenkiškam jaunimui,kuris vyktų Lenkijon.

Vilniaus žydams ir gudams aiškiai šlyjant į lietuvius, 
taip pat ir lenkų dalis,ypačiai vyresnioji karta,tebeatmenanti 
dar bendrai su lietuviais išgyventus rusų laikus ir kritiškai 
nusiteikusi dvidešimtmečio Varšuvos šeimininkavimo atžvilgiu 
Vilniaus krašte,susipažinusi dabar su Lietuvos ūkinio ir vi
suomeninio susitvarkymo rezultatais ir Vilniuje pažinusi ūki
nius bei administracinius lietuvių sugebėjimus,stengėsi su 
Iictuviais susiprasti ir bendradarbiauti. Lietuviai tiesiog ne 
stengė aprūpinti savo kalbos kursais ir pamokomis visų besi
veržiančių lietuviškai pramokti. Tačiau per 20 metų varšuviš- 
kai auklėjamas lenkų jauninas kiaurai buvo persiėmęs vaistyki 
nės didybės manija,tautiniu šovinizmu,na,ir netrūku jam jaunuo 
liško nesukaibununo,kas kliudė tarpusavian lietuvių susiprati
mui su lenkais ir erzino lygiai jaunuoliškai besikarščiuojantį 
universitetinį lietuvių jaunimų,kuris^lenkų jaunino išsišokimus 
atsakydavo savais išsišokimais. Pav.dėl lenkų daromų kliūčių 
lietuvių kalbai bažnyčiose,dėl lietuvių kalbos įsileidimo į 
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viešąjį masto gyvenimą ir pan.),į kuriuos gaudavo reaguoti . 
ti<-k universitetinė vadovybė, tiek "ir visuomeninės organizacijos, 
kaip štai Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba ■ stengdamos jį su-i 
drausti ir sulaikyti nuo savarankiškų žygių,apsunkinančių Lie
tuvos vyriausybės ir lietuvių visuomenės nuosakią ir nuosaikią 
taktiką lenkų atžvilgiu..

Šiaip ar taip,į pavasarį (1940 n.) padėtis Vilniuje ir 
Vilniaus krašte taip jau buvo stabilizavusis,jog Lietuvos pre
zidentas,Lietuve s vyriausybė ir kitų kraštų atstovai ėmė galvot 
apie persikėlimą iš Kauno į Vilnių,kuris vis aiškiau kilo taip 
valstybinio,taip ir tautinio lietuvių gyvenine centrine. Jis 
pasidarė kaip ir lietuvių idckka,kur taip tikybiniai (Aušros Var-’ 
tai,gv .Kazimiero koplyčia su šio Lietuvos patrono karstu.daugy
bė bažnyčių) taip ir tautiniai (Gedimino KalnasyUnivorsiietas, 
Basanavičiaus ir kitų Lietuvos atgaivintojų kapai,Lietuvos 
Mokslu Draugijos kultūriniai turtai ir kt.) paminklai ir bran
gius tradicijos,pagaliau pastarųjų dviejų dešimtmečių tautinės 
lietuvių kovos dėl Vilniaus gyvi atsiminimai ir gyvi veikėjai 
traukte traukė iš Lietuvos tautiškai susipratusius sluoksnius, 
pradedant jaunimo lankymus!,lenkų administracijos per 20 rietu 
išstumtų vilniečių lietuvių grįžimu ir baigiant įvairių įstai- 

įmonių ir paskirų lietuvių įsitaisymu senojoje Lietuvos ao9« 
tincjcj Bemaž visa lietuvių moksleivija suskubo Vilnių lankyti, 
o tūkstančiai lietuvių dabar jame apsigyveno,ne bodami išlaidų, 
nepatogumų,nekartą ir patiriamų nemalonumų.- Ypačiai Vilniaus 
krašto kaimiečiai tiek lietuviai,tiek ir gudiškai arba lenkiš
kai kalbą žmonės,jautėsi patenkinti nusikratę svetima voršuvi-

• ne- tvarka ir sulaukę lietuviškos "gaspaderiškos",jog ir šios 
vėliau nustoję ligi šiol su pagarba mini "karaliaus Smetonos 
laikus"-.Ir į visą, tą entuziastingą t'.utos sąjūdį skaudžiu kir
čiu kirto birželio 15 d.Raudonosios Armijos įžygiavinas Lietu
von ir jos užėmimas drauge su Vilniui.!.

Vilniaus kraštu lenkai na tik balsavo kartu su kitais 
Heąriklausėaos Lietuvos gyventojais,bent tiek,kiek ir anie,tad 
15 - 16^ turinčių teisę balsuoti arba,kaip buvo paskelbta,apie 
95^ ir daugiau,ne tik į Lias k vos parengtą Lietuvos seimą,kuris 
tos pat Maskvos įsakymu {javo prijungti Lietuvą drauge su kiek 
išplėštu Vilniaus kraštu prie SSSR (TSRS),bet ir vėliau,ren
kant Tarybų Lietuvos atstovus į maskvinus SSSR įstaigas. Iš
skyrus tik mažą savo komunistų būrelį,kaip ir lietuviai nieko 
bendra neturėdami su k monistine ideologija ir bolševizmu,Vil
niaus lenkai stengėsi panaudoti naujos (bolševikinės) tvarkos 
santykius savo pozicijoms sustiprinti,bent atsiimti iš lietu
vių per pusę metų šiųjų įsigytoms pozicijoms.

Veikdami ne tik vilnietiškų komunistų partijos organi- . 
zaciją per savo kumunis-tus ar betarpiškai,net pačios Maskvos 
viršūnes,pav. ,per tenai į;ridėjusią tuo metu lenkę Kandą L’n Ši
le vską, lenkai mėgino Vilniuje iš įstaigų,mokyklų ir šiaip iš 
viešojo gyvenimo išstumti lietuvių kolbą ir pačius lietuvius ! 
kaip "sr.etoninkus" (tariamuosius priversto pasitraukti iš Lie- 
tuvus jvs įrez.A .Smetonos šalininkus) išmesti iš pareigų,o pa
tys dėd-iniosi lojaliais ir net uoliais bolševikinės tvarkos 
vykdytojais jų vietą užimti tautiniam lenkų darbui sustiprinti. 

-Sfr±7ąViin±uus universiteto jie dabar neboikotavo tik drauge su 
žydais ėmė jin veržtis lietuvių studentams najurizuoti,o ir bu
vę lenkiško universiteto profesoriai stengėsi atgal jin įsigauti, 
ku jiems ėmė reikalauti portijon ar .įstaigosna patekę

tarybinėsna
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buvę jų klausytojai. Iš pradžių mėginę partiečius paveikti,kad 
būtų skaitomi paraleliai kursai keliomis (lenkų,rusų,Iiatuvių) 
kalbomis, bet nelaimėję,vėliau kiti lenkai ėnėsi dar keistesnės, 

' tiesiog priešingos visoms tautinėms jų tradicijoms taktikos - 
drauge su žydų dalini boikotavo lietuvių kalbos mokslų ir rei- 
kalavo jų kaip "daugumai nesuprantamų" universitetinio dėstymo 
kalbų pakeisti - rusiškųjų,universitetinius dėstytojus ir tar- 

< nautojus,net ir susikalbančius su studentais lenkiškai ar dar 
kitaip - nebe lietuviais,skųsdani lietuvius pačiai Maskvai.Ta
čiau nė tik "smetoniniai" universiteto lietuviai atmetė tokius 
reikalavimus. tedarydami visokių paleng-vinimų dar ne pramoku - 
siena lietuviškai,bet ir tarybinės bei partinės Tarybų Lietu
vos įstaigos,net iš Maskvos atsiųstieji partinės linijos nusta
tytojai nepalaikė šitokių reikalavimų,suprasdami jų kilmę ir 
tikslus ir sudrausdami kurstytojus.

panašiai vyko ir kitose įstaigose,kur "snetonininkais" 
lenkų buvo apšaukiami net partiniai lietuvių komunistai. Vasi- 
levskiiiiai lenkų komunistai kėlė Maskvoje sumanymų suteikti 
Vilniaus kraštui net autonomines teises,kurios apdraustų jo 
lenkiškąjį pobūdį,kiek šio jam įvarė per 20 metų varšuvinė ad
ministracija, paremta Bažnyčia,mokykla ir t.t.,ir neleistų vil
niečiams stipriau susirišti su Lietuvos gyvenimu, šitokios 
vilniečiams Varšuvos nustatytos taktikos išdavoje tautiniai 
santykiai Vilniaus krašte ne tik nesitvarkė,bet ir aštriai iro 
palyginus su tuo,kaip jie buvo besinormalizuojų prieš Lietuvai 
prarandant savo nepriklausomybę. Neturinti „- visuomenėje pa
sitikėjimo ir autoriteto komunistų partija ne kų daugiau tesu
gebėdavo čia sugalvoti tautinėns aistroms raminti kaip gandų 
skleidimų, jog koks 100.000’ lenkų būsiųs Maskolijon išvežtas, 
kam dengėsi net paties Stalino autoritetu ir tariamuoju šito
kiu. jo pasiūlymu. Baigėsi visa to ji,vilnietiškų terminu ta - 
riant "bolševikinė velniava" no tiek lenkų,kiek 'daugiausiai, 
lietuvių,apie 40.000 žmonių išvežimu iš Lietuvos į Kazachsta
nu ir nauja invazija,šį kartų hitlerinių Vokietijos pulkų. 
Tai .ištiko 1941 n.birželio non.

Kadangi lietuvių tauta sukilo prieš svetimų (bolševi
kinę) okupacijų ir ne tik susigrųžino sau nepriklausomybę bei 
savų (laikinųjų) vyriausybę,bet ir per kelias savaites entū- 

, ziastingu sąjūdžiu suorganizavo valdžios aparatų,neatsižvelg
dama į okupavusius Lietuvą vokiečius,sutvarkė ar aptvarkė vi
sas valstybinio ir tautinio gyvenimo sritis,okupacinė Reicho 
vyriausybė gavo su tuo skaityties,kad ir tylomis nuleido Lai
kinosios Vyriausybės trumpalaikį buvimų ir veikimų ir jos vie
ton pastatė savo (vokiškųjų) konisarinę administracijų,tepri- 
leisdama lietuvius tarė jais,o visų valdžių pasilaikydama savo-; 
rankose,turėjo apsimesti žiūrinti į lietuvius kuone kaip į sa
vo sąjungininkus ir daugelį Laikinosios Vyriausybės potvarkių 
toliau labiau ar mažiau respektuoti,nors tik ėmusi traukti 
Lietuvos išteklius ir žmones Vokietijon ir pačioje Lietuvoje 
savaip) santykius pertvarkinėti /sodinti ir privileęįj juoti vo
kiečius ir olandus,negrąžinti lietuviams bolševikų naoijona- 
lizuoto turto ir vokiečiams jį atidavinėti,kilnoti lietuvius f 
ir versti juos užimti lenkų ūkius,varžyti lietuvių spaudų* 
knygų leidimą,mokyklas,versti jaunimų stoti į SS ir pan.) ir 
ligi pat savo buvimo g alo vokiškoji administracija pastatė 
prieš save visų lietuvių tautų,kuri nekreipė dėmesio į oku-''. 
pantų jai sakomus komp]įientus,o tik ųjų ton-priešingus darbus',
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ir vieningai gynė savo reikalus, juos subordinuodama busimajam 
savo nepriklausomam gyvenimui. Siekdama susigrąžinti Lietuvai 
visą 1920 n.liepos 12 d.žlagkvos sutartinį priklausomą sritį, 
lietuvių tautos vadovybė išgavo iš Vokiečių kiek rytuose ploto 
(pav .Ašmenos) ir pažade j iria grąžinti Lietuvai Gurdiną su Lyda, 
tik faktiškai šie jų negrąžino,nekalbant jau apie savo dar 1939 
u, užgriebtą Sudauen-ą.'inkel’į,bet ir lietuviškiausius panemu
nės llarcinkonis ir Druskininkus patylomis sau vis _ jungėsi.Aiš
kumo čia nebuvo* Taippat dėl lietuvių tautos aiškios neprikišu- 
sodybinės pozicijos ir savotiškos Lietuvos lenkų taktikos vo- 
kiečių atžvilgiu lietuvių santykiai su lenkais Vilniaus krašte 
dabar dar labiau susikomplikavo negu bolševizmo laikais. 

Vokiškoji Lietuvos administracija nebuvo linkusi sti
printi lietuvybę Vilniaus krašte,tik priešingai - jos stiprė
jimą stengėsi prilaikyti.kad ir dėl to gautų laimėti lenkai, 
ir s'ilpninti ją nuolatiniu lietuviškai lenkišku nesutikimu ir 
kivirčais. Tad ir oficialiai Lietuvos lankaus taikydama pana
šius (toli nevisus) draudimus,kaip ir lenkams Lenkijojo,toji 
administracija įvairiu rietu užvesdavo"flirtą" su lenkais priuš 
lietuvius,o paskiri adninistracijos,kariuomenės ir kiti vokiš
ki pareigūnai,vieni veikiami prie jų pristatytų lenkių,kiti 
dėl materialinių sumetimų,politinių išrėk- vinų ar kitokių sa
vų akstinų mielai bendravo su lenkais,labiau ar mažiau leisda
miesi šiųjų savo politiniams tikslams būti naudojami. Vilniaus 
lenkų vadovai stengėsi įkvėpti vokiečiams,jog Lietuvos lenkai 
skiriasi nuo Varšuvos lenkų,nepripažįstą nei šiųjų (varžuvi
ni u lenkų) sau vadovavimo nei šiųjų karingos taktikos vokiečių 
atžvilgiu ir tikrai norį bendradarbiauti su vokiečiais. Nors 
taip veikdami Lietuvos lenkai nebeatgavo vokiečių jiems užda
rytųjų savo mokyklų ir uavo versties slaptais,vokiečiu neper
sekiojamais ir lietuvių ncįdavinėjariais mokinių komplctais. 
net neviešai veikia neiu universitetu,nors daugelio uždraudimų 
ir suvaržymų nestengė nusikratyti,tik vis dėlto jio naudojosi 
Lietuvoje kur geresnėmis gyvenimo sąlygomis negu Lenkijoje, 
lietuvių nuo vokiečių apgintomis ir tų pat lietuvių lenkams 
lygiai su jais naudoties leidžiamomis. Lenkai dvarininkai mie
liau negu lietuviai vokiečių buvo pastatomi savininkų nustoju
sių ūkių prižiūrėtojais,kurie uoliai stengėsi aprūpinti vokie
čius ūkio gaminiais,dėl ko kiti jųjų net gavo nukentėti kaip 
vokiečių karo kaltininkai (pav..inž.Trzeciak,nužudytas bolše
vikų, dvarininkas Komar - lietuvių). Kiti lenkai buvo taip to
li nuėję besantykiaudami su vokiečiais,jog patys lenkai gavo 
ja. s likviduoti (žinomojo Vilniaus muziko vyle-žynskio duktė ir 
kt.)

Dar pirmomis savaitėmis koks pro Vilnių pražygiiojąs vo
kiečių generolas,kai kurių lenkų paveiktas,savavališkai paskel
bė uždraudimą lietuvių įstaigoms nelietuviškai į juos kreipian
tis atsakinėt"! lietuviškai,liepdamas tuomet atsakinėti vokiš- 
k i. Toms įstaigoms,seniau su lenkais lenkiškai susikalbančioms, 
ė us dabar vokiškai atsakinėti tos kalbos nemokantiems lenkams, 
ši; patys ėmė lietuviškai kreipties,generoliškas uždraudimas 
pats savaime nustojo reikšmės ir lietuvių įstaigos grįžo prie 
savo įprastos natūralios tvarkos- atsakinėti kiek galima taja 
kalba,kuria į jos kreipiamasi* Šiai;, neleisdami lietuvių admi
nistracijai Teikti atsakingas pareigas lenkams, privertę paša-, 
linti iš universiteto lenkus studentus (lietuviams tepavyko kiek 
užtęsti šio draudimo vykdymą) ir likviduodami susektus slaptus
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lenkų sambūrius,internuodami (pačioje Lietuvoje) varšuviškei 
toliau, tebeveikiantį Vilniaus arkivyskupą ir dalyvaujančius 
•slaptoje politinėje lenkų veikloje kunigus ir klierikus '/ypa
čiai žiauriai keršydami lankaus už jų ar net bolševikinių agen
tų neretai nužudomus vokiečių pareigūnus,1943 n.paėmę kelias
dešimt lenkų įkaitų 10 jųjų sušaudę (jų tarpe du buv.lenkiško 
universiteto profesorių),vokiečiai nedarė Lietuvos lankaus no
sinių likvidacijų.

Iš viso nusistatė vokiečių .šioks toks uodus vivendi su 
lenkų visuomene ir net slaptomis jųjų organizacijomis bei kūri
nėlis pajėgomis. prasmukusi nuo pietų į Vilniaus kraštą ir su
sislėpusi giriose lenkų Arnia Krajotza,kiok papildom, ir'remia
ma Vietos lenkų jaunimo, vengianti atviro susirėmimo- snu vokie
čiais,paprastai tenkinosi lietuvių policininkų,iiiškininkų ir 
kitų pareigūnų žudymu,taip iš pasalų puldama pavienius,kurį pa
davusį išvilkdama iš rūbų paženininu arba sušaudydama.taip 
(1944'n.) apšaudydama miestelių (ŠumskoMickūnų,frakų) polici
ją, pagrasydama kitiems lietuviams. Daugelis Vilniaus lietuvių 
administracijos tarnauto jų, veikėjų ir kultūros darbuotojų gavo 
grasymus su jais "atsiskaityti",daromus lenkiškųjų ginkluotų 
pajėgų kažkokio vado "vilk" vardu. Jei šitokiuose lenkų žygiuo
se nukentėdavo tik lietuviai,vokiečiai paprastai nuleisdavo 
tai niekais. Kartą (1944 n.gegužės mėn.j lenkų būriui apšaudžius 
vokiečių dalinį,uz šio neįspėjiną vokiečiai (ss gen.Hinz) sude
gino lietuviškąjį pirciupų kaina (Valkininkų vals
čius) ir jo 2oq gyventojų (tikriau 197),pradedant vienos valan
dos kūdikiu ir baigiant 90 metų seniu. įvykstant kai kada lenkų 
A.K. partizanų susišaudymams su bolševikų atsiųstais daliniais, 
lenkų partizanai vokiečių buvo laikomi kaip ir talkininkais 
prieš bolševikus,tad vohmachto Gestapo ir administracijos to
lumo j ani, kartai s net palaikomi. Kai (1944 n.) lietuvių visuo
menė savo pareigūnams apdrausti’ nuo išžudymo ir krašto tvarkai 
išlaikyti dideliu entuziazmu su organizavo gen,Plechavičiaus 
Rinktinę,leidę ją vokiečiai vengė ją pilnai apginkluoti dėl jos 
kaip ir visos lietuvių tautos,priešvokiško nusistatymo ir kliu
dė jai įsigalėti. Kai įvesdama Vilniaus krašte tvarką,Rinktinė 
stojo visų pirma prieš persekiojančius lietuvius lenkų gaujas, 
vokiečių rysiu karininkai įspėdavo lenkus apie Rinktinės ren
giamus žygius,kurio iš anksto pasitraukdavo arba įtraukdavo 
lietuvius į spąstus. Dėl savo patriotizmu ir savarankiškumo 
Rinktinė vokiečių buvo likviduota.suėmus jos štabą,o kareivius 
nuginklavus ir išvežus prie karinių darbų Vokietijon ir kitur. 
Tai įvyko gegužės nėn. Keli mėnesiai prieš tai,Rinktinei dar 
nesusiorganizavus,Vilniaus krašto vokiškoji administracija bu
vo jau besitarianti su lenkais perleisti jiems Vilniaus miesto 
ir apygardos administravimą,atėmus jį iš lietuvių,tikėdamasi 
tuo lenkus neutralizuoti ir jųjų pagalba lietuvius prilaikyti. 
Tam net buvo iš Lenkijos iššauktas žinomas germanofilas prof. 
Vladyslaw studnicki. Nei vienai nei kitai pusei pasitarimuose 
nesant-nuoširdžiai, šie nedavė teigiamų rezultatų,tik kliudė 
lietuviams Vilniaus krašte susiprasti su lenkais.

Vis dėlto,nuosaikieji Vilniaus krašto lunkai nuo 1939 m. 
vis labiau įsitraukdavo į bendrą gyvenimą su lietuviais,kurie 
juos gynė prieš vokiečiua,užtarė,ne vieną ištraukė iš Gesta-o. 
nagų ir,kiek nesukliudydavo vokiečiai .visu kuo' su jais dalijo
si. Tad 1944 n.licpos nėn. Raudona jai Armijai dar kartą užėmus 
Rytų Lietuvą,tad visų pirma Vilnaus kraštą,ir Armijai Krajowai 
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iš ten pasitraukus,lietuvių-lenkų santykiai sintie krašte ne kuo 
.tesiskyrė nuo likusios Lietuvos. Vilniaus kraštas jau gyveno 
peni'tuo sius bendrojo su Lietuva gyvenine notas# Su tuo skaitė
si ir naujosios Lenkijos vyriausybė,1945 n.pirnoji iš ligšioli
nių Varšuvos vyriausybių.,kuri pripažino Lietuvai Vilniaus kraš
tą# Ateičiai priklauso Lietuvos sienų nustatymo su Lenkija ir 
Gudija taip.kad 1920 n.liepos 12 iUHaskvos sutartini Lietuvai 
pripažintoji teritorija visa įeitų į jos sionas^o taip pat,kad 
šiaurinės Rytprūsių srities •( su karaliaučiuni,Tilže,Guobine, 
Įsrutin! ir kt.),kai ji bus prijungta Lietuvai,sienos su tąja 
pat Lenkija taip butų išlygintos,kad šiuo rietu dar neįėję į jas 
kai kurie seni etnografiniai prcssų lietuvių plotai būtų į jas 
įvesti. luonct niekas negalėtų kliudyti no "tik geriens,bet ir 
nuoširdiens torpusaviens dviejų tautų santykiaus - denokratinės 
Lietuvos su denokratino Lenkija. .

1946 n,vasario 26 d*

N edai'-'dcig B o t> o r 3 k 05

.1 Šitos senes,kankinančios žaizdos 
Nebe greitai,ne greitai užgis. 
0 prie jų savo šypsantį veidą 
Tobeglaudžia viltis.

Ji akins neša nelyną spalvą,
■ Pasiklauso,kaip'plaka širdis.».
Bet atšalusią širdį suranda 
Ir akis. e. Dieve,juodas akis. 
Gal kada ne#bet jau šiandien 
Ji nirs. . .

Taip' sudužęs guliu ir įniršęs. 
•P a skuti .10 be vilti- naktį s t
Bet kankina ir vis dar neniršta 
Prakeiktoji viltis.,.
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.: šiame straipsnyje pasistengsiu trumpai apibūdinti 

tautinį lietuvių tautos charakterį, Prieš tai aš norėčiau ke
liais sodžiais paaiškinti apie lietuvių etnologinę struktūrą 
ir jų padėtį tarp kitų giminingų tautų.

Lietuviai priklauso atskirai,nepriklausomai indoeuro^ 
piečių tautų grupei,filologų vadinamai aisčių,arba baltų, 
tautomis. Filologiniu atžvilgiu lietuvių kalba,kaip ir kitos 
pabaltiečių kaibos,priklauso rytinei indoeuropiečių kalbų gru
pei, taip vadinamai s a t e m grupei,t.y,,priklauso tai pa - 
čiai grupei kaip ir indo-iraniečių,arba arijų kalbos,kurios, 
konkrečiai imant,yra Vedų sanskrito,,slavų, armėnų ir albanų 
kalbos. Mokslinėje literatūroje dažnai tvirtinama,kad lietuvių 
kalba yra slavų kalbų šaka ir kad ši šaka yra turėjusi. bendrą 
pirminę kalbą šalia indoeuropiečių kalbos. Tačiau baltologaij 
šios srities specialistai,neranda jokių duomenų,kurie paremtų 
tvirtinimą,kad yra buvusi bendra pirminė baltų-slavų kalba.Jei 
baltų kalba turi ką nors bendro su slavų kalbomis,tai yra vien 
tik dėl to,kad baltai ir slavai nuo neatmenamų laikų yra buvę 
kaimynai,o kaimyninės kalbos,net jei jos ir negiminingos,daž
nai turi bendrų fonetinių bruožų. Tai yra pažymys,kad jos yrane 
iš to paties kamieno.

Juozas Eingis yra mūsų tautietis dar prieš šį pasku
tinį karą išvykęs į Švediją studijuoti etnologijos ir ten pasi
likęs iki šiol (Vert.).

xx)gig atraispnis buvo parašytas anglų kalba ir atspaus
dintas Švedijoje pabaltiečių leidžiamame žurnale "Baltic lie - 
view" 1945 m. Nr.l (Vert.).

xxx) Eg-tai,būdami ugro-finų Šeimos šaka,šiai grupei ne
priklauso. Baltų sąvoka,į kurią paprastai įeina Estijos,Latvi
jos ir Lietuvos gyventojai,yra paskutinių laikų naujadaras,su
darytas iš būdvardžio "baltiškas". Pirmą kartą jis buvo pavar— 
totas apie 1075 m. Adomo Bremeniškio išsireiškimu "Mare Balti- 
cum" . Baltų.baltų tautų ir baltų valstybių sąvokos,vartojamos 
šiais laikais spaudoje ir šiaip gyvenime,apima estus,latvius, 
lietuvius ir jų valstybes,bet archeologinėj ir filologinėj ter
minologijoj žodis "baltiškas" yra vartojamas pažymėti tik prie 
Baltijos jūros gyvenančioms tautoms,kaip šiame straipsnyje ma
no ir bus aprašyta.

<1 • ti • n » ti • fi • n « n • u • n , u • n v h • • i. / i • n • u • 11 • tt • ii • r. • n • n • u • i; • ti • n • n • ii. n . n

20



+ : + : +s +: +: +: + ;+: +: + : + : + : +: + >0 +s+s+i+s+:+« + s + :+:+;+:+:+: +

Lietuviu kalba yra seniausia iš gyvųjų Europos kalbų. 
Ji yra išlaikiusi daugelį senovinių bruožų,kurie yra artimi 
bendrajai pirminei indoeuropiečių kalbai. Lyginamojoj kalboty
roj lietuvių kalba turi tokią pačią reikšmę kaip senoji gotų, 
senoji graikų,lotynų ir sanskrito kalba.

Baltai yra dalinami i rytinę ir vakarinę grupę. Vakari
nei grupei priklauso B0RUSIA1,arba PRUSAI. Prusai yra "antras 
vardas,duotas aisčians,kurių gyvenamas vietas Tacitas rado prie 
Vielos apie 97 in.pr.Kr. Dešimtame šimtmety aisčių vardas jau ne
be minimas istoriniuose šaltiniuose. Vietoj jo randame prūsų var
dą minimą Kanaperijr.ua Šv.Adalberto gyvenimo aprašyme 999 m.po 
Kr. Nuo to laiko visos britų giminės,gyvenusios dabartiniuose 
Rytprūsiuose arba bent perengusios jų ribas buvo vadinamos prū- 
s is.

Prūsai susidėjo iš.daugelio giminių,bet istoriniuose 
š altiniuose yra randama tik vienuolika: 1. PAMEDZIONYS (tarp 
Virio s, Rogutės ir Elbingo), 2. PAGUDONYS (Erisch.es Raff marių 
pakraštyje arba, kaip Wulf s tomas 900 m.po Kr ivadina,Aismnrių, 
r.rc; Aisčių, jūros pakraštyje), 5- VARiHAI (Erisch.es Haff marių 
p Iraštyje), 4. NATANGAI (šiauriniame Erisch.es Haff marių pa- 
kr štvje), 5. SEMBAI (tarp Deimenos ir Prėgelio upių ir Kuršių 
marių)j 6. NADRUVIAI (Kuršių marių rytiniame pakraštyje), 7.ŠA- . • 
LUNIAI (Nemuno žemupyje), 8. SŪDUVIAI (buv.Suvalkų gubernijoj 
ir kaimyninėje jai Rytų Prūsijoj; kituose istoriniuose šaltiniuo
se ši-giminė vadinama jotvingiais,o jų apgyventas kraštas yra 
palikęs gražų lietuvišką vardą Dainava,dainų šalis), 9. GALIN
DAI (iš pietų siekiantieji Mozūrų ežerus5o iš vakarų Alnos upę), 
10. BARTAI (į rytus nuo Alnos) ir 11. SASNIAI.

Visos šios giminės buvo didelės_ir karingos tautos,savo 
laiku sudariusios_slavų giminėms daug rūpesčio. Kitokia padėtis 
truko tol,kol Mozūrų kunigaikštis Konradas,negalėdamas nuo jų 
atsiginti,1228 m,pasikvietė į pagalbą Kryžiuočių ordeną. Nuo to 
laiko prasideda nuolatinis karingos prūsų tautos naikinimas jku
rį sekė jų teritorijos kolonizavimas vokiečiais.

Sutriuškinę prūsus,atėjūnai sau pasisavino Prūsų vardą, 
nes tas vardas anuo metu buvo glaudžiai susijęs su fantastinė
mis didvyrių legendomis.

Kiekvienas Europos kraštų riteris laikė sau didele gar
be dalyvauti Kryžiaus karuose prieš pagonis Prusus. Tuo. ir iš- 
aiški namas šios garbingos ir karingos tautos išnykimas. Vien 
tik vietovardžiai.trys Katekizmo vertimai ir vienas mažas žodynėlis teliudija šiandien mums apie jų buvimą.

Rytinei baltų grupei priklausė: LIETU VIAI (ŽEMAIČIAI, 
arba SAMOGITAI,ir AUKŠTAIČIAI) ,LATGALIAI,ŽEMGALIAI,SĖLIAI (gy
venę apie dabartinę Ilukštą,Daugpilį,Zarasus) ir KURŠIAI. Apie 
1C53 m. Hipatijaus Kronikoje minimi GOLJADAI taip pat priklau
sė rytiniams baltams, ši giminė slavų ekspansijos į vakarus me
tu buvo apkirsta nuo jų kaimyninių giminių ir pasiliko savo gy
venamosiose vietose'į pietvakarius nuo Maskvos.

Rytinių baltų gyvenamosios vietos siekė gana tolimą 
ši*urę. Tolimiausia rytinė riba,kiek galime spręsti iš vieto- 
var žiu,buvo Tūlos miestas į pietvakarius nuo Maskvos,o toli
miausia pietinė riba ėjo per Pripetės pelkes iki Černigovo.

Rytinių baltų giminių likimas nebuvo vienodas. Tik vie
ni lietuviai susiorganizavo politinį ir valstybinį gyvenimą. Ta
tai padėjo jiems apsiginti nuo visą laiką puldinėjančių priešų
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ir sukurti valstybę,siekusią Baltiją ir Juodąsias jūras. Kitos 
rytinės baltą giminės,iš kurių dar pasižymėjo latvių tauta,bu- . 
vo pavergtus Kalavijuočių Ordono. latvių t aut a, ne žiūrint įvai
rių pašalinių įtakų ir priespaudos,išlaikė savo tautinio oharak- 
terio savybes.kaip savo kalbą, papročius ir -tautinę kultūrą.

Visos šios giminės vakaruose ir rytuose etnologiniu at
žvilgiu sudarė vieną tautą,bet kadangi jie neturėjo bendros po* 
litinės organizacijos,t->i'jie .susidūrusių su jais užsieniečių 
buvo laikomi atskiromis tautomis, Iš tikrųjų gi,viena ir ta pa
ti t nito su ti pačia religija,papročiais ir kultūra. Nežiūrint 
skirtingų tarmių,jie kalbėjo vienoda kalba.

Kada ir iš kur baltų tautos atvyko į dabartines savo gy- 
'vonuaas-vietas? Tiksliai atsakyti į šį klausimą yra sunku. Pačio-, 
je baltų tautų istorijos^pradžioje šios giminės apėmė daug dides
nį plotą negu šiandien. Šiaurėje jie siekė šių dienų pietinės 
Estijos sienas,pietuose kirto dabartinės Rytų Prūsijos ribas,va
karuose jų gyvenamos vietos ėjo Baltijos pakraščiu iki Visloa,o 
rytuose sieko Minsko teritoriją. Net priešistoriniais laikais, 
netoli nuo ankstyvojo .akmens amžiaus,yra randamos senovės lie- 
kaho s, liudijančio s kultūrą, esminiai skirtingą nuo kitų kaimyni
nių kultūrų. Ypatingai tuo pasižymi bronzos amžius. Yra bendra 
nuomonė,kad šios kultūros kūrėjai yra senovės Baltai. Reikėtų 
taip pat turėti galvoj,'Kad jau nuo šeštojo amžiaus pradžios 
baltų kaimynai ouvo visai ne rusai,kaip šiandien,bet mordviai, 
ugro-finų giminė,dabar nustumta net į kitą Volgos pusę. Dides
nėj šių dienų Rusijos daly tada gyveno iranėnų giminės,kurioms . 
senovės klasikų buvo duoti įvairus vardai,kaip Dniepras (Danap- 
ris),Dniestras “(Danastrus),Dunojus (Danuvius) ir Donas (Tanais), 
šių upių vardai yra ne slavų kilmės. Kad jie yra iranėnų kil — 
mės,galima lengvai įsitikinti iš to fakto,kad viena jų sudėtinė 
dalis yra "danu" (Avestoje) f reiškianti "upė"(osetų kalboje - 
"don").

+ 4* . +
Po šios trumpos lietuvių tautos etnologinės struktūros 

apžvalgos pamėginsiu iškelti vieną kitą psichologinį bruožą,su
sidariusį amžių bėgyje iš lietuvių tautos.

Tautinį tautos charakterį sudaro keturi veiksniai: rasė, 
etnologinė struktūra,gyvenamoji vieta (landšaftas) ir istorinis 
likimas, Aš p'asistengsiu trumpai nušviesti tik du veiksnius:et
nologinę struktūrą ir istorinį likimą.

Etnologinė tautos struktūra,kiek ji pasireiškia psicho
loginėj struktūra j5daro didžiulę įtaką tautiniam žmonių charak
teriui. Etnologinė struktūra yra kur kas svarbesnis veiksnys, 
negu rasė. Tuo tarpu kai rasė yra fizinis reiškinys,etnologinė 
struktūra -yra dvasinis, Kai rasė apima žmogų_kaip biologinę bū
tybę, etnologinė struktūra apima jį kaip kultūrinę būtybę. Rasės 
veiksnys padeda atsirasti kai kurioms fizinėms sąvybėms,etnolo
ginė struktūra formuoja kaip kultūrinę būtybę. Štai dėlko etno
loginė struktūra yra kur kas svarbesnis veiksnys,negu rasė. Ži
nant etnologinę tautos struktūrą,galima labai gerai išaiškinti' 
didelę dalį įvairių faktinių reiškinių. 1

Aš nesiimu toliau svarstyti kultūros plotmės sąvokos. ’ 
Užteks paminėti du etnologinius tipus: nomadiškąjį,arba gyvulių 
augintojų,ir matriarchalinį,arba žemdirbių,tipą.

Abu šie tipai buvo ir dar tebėra, užtinkami lietuvių tau
toje! pirmajam tipui pirmaujant ankstyvojoj istorijos fazėj,an-
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trajam išryškčjant vėliau.
Sis pagrindinis nomadų kultūros elementas daugiau ar 

mažiau "būdingas visoms indoeuropiečių, tautoms. Šį elementą in
doeuropiečiai atsinešė į "Europą ir turėjo jį pirmiau,negu jie 
susimaišė su vietiniais gyventojais. Iš to matyti,kodėl toks 
stiprus ir aiškus nomadiškasis elementas seniausiose indoeuropie
čių tautose,pav.lietuvių tautoje. Tačiau šis elementas nėra gry
nas. Tas pats yra ir su kitomis indoeuropiečių tautomis.

Bet kokie gi šio etnologinio tipo budingi bruožai? Kurie 
iš jų randami lietuvių tautoje? Vieną kitą noriu čia paminėti.

ŠEIMOS GYVENIMAS. Nomadinė moterystė yra sudaroma mer
ginų išvogimu arba pirkimu. Tėvo teisė labai stiprini pabrėžiama^ 
kai tuo tarpu vyrui duodama teisė yra subordinuota. Paveldėjimo 
teisė teikiama, vyriausiajam sūnui. Tiems.,kurie suprofanuoja mer
gaitės nekaltybę,uždedamos griežtos bausmės. Visi šie bruožai 
yra randami senovės lietuvių šeimoje. Vestuvių apeigos ir liau
dies dainos aiškiai byloja apie tuos laikus.

SOCIALIUS GYVENIMAS. Socialiniame gyvenime nomadinis 
^elementas pasireiškia karingumu ir noru ekspansuoti. Jis pasi- 
-reiškia taip pat palinkimu į vertikalinę socialinę struktūrą. 
NOmadui yra lemta iškilti aukščiau kaip šeimininkui ir kitų tau
tų valdovui. Pergalių pasėkoje išsiskiria klasės. Studijuodami 
lietuvių tautą pantebesime, kad šita Lietuvos istorijos stadija 
yra neužginčijamas faktas. Tiek Mindaugo ir Gedimino karinės 
ekspedicijosį slavų žemes,tiek Vytauto Didžiojo karinės ekspe
dicijos nuo Žalgirio iki Juodosios jūros yra budingi nomadų ka-t .- 
ro žygiai. Pasidalijimas į klases ir aristokratijos iškilimas 
yra reiškiniai,kurinis reiškiasi socialiniame gyvenime vertikali
nė kultūra. Lietuvos Statutas išleistas jau 1529 m.yra svarbiau
sias civilizacijos paminklasjau pačioje pirmojoje lietuvių tau
tos istorijos fazėje. Šį statutą galima laikyti didžiausia noma
dinės dvasios manifestacija,nes nomadas yra įstatymų leidėjas. 
Jam reikalingi tvirti įstatymai pagrįsti jo hierarchijai. Noma
das yru gabus įstatymų kūrėjas ir leidėjas. Romėnai,buvę tipiš
ki nomadinės kultūros atstovai,šį teigimą patvirtina.

RELIGIJA. Nomndiškosios kultūros religija gali būti cha
rakterizuota tikėjimu į dieviškąją būtybę,dažnai vadinama Dievu. 
Ši dieviškoji būtybė yra ne kas kitas,kaip tik dangaus kūnų 

simboli žavimo, s, Nomadiškoji religija yra abstrakti. Šiai reli
gijai yra budinga,kad ji neturi mitologijos ir stabų. Tatai pa
aiškėja , patyrinėjus senovės lietuvių_religiją. Perkūnas yra kara
tu ir vyriausias dievas ir dangaus kūnų personifikacija.

Iš viso,šie būdingi bruožai reikia laikyti nomadiškojo 
elemento išdava.

Reikia pabrėžti,kad būdingų lietuvių tautinio charakte
rio bruožų.yra kur kas daugiau,negu čia buvo suminėta,bet dau
gumas jų jau neturi ryšio su pagrindiniu nomadiškuoju elementu. 
Čia iškyla jau kitas elementas,būtent,žemdirbystės,arba matriar
chalinis.

Mokslininkų yra manoma,kad,prieš ateinant į Europą indo
europiečiams, čia gyveno matriarchalinės tautos, Europos kultūri
nė pažanga buvo galima tik tada,kai nomadai apsistojo vietoje ir 
tapo žemdirbiais,nes yra žinoma,kad tautos kultūrinė pažanga ir 
jos kultūrinis suklestėjimas yra galimas tik tada,kai ji laikosi 
prie savo gyvenamosios vietos.

Pagrindiniai matriarchato bruožai šių dienų Lietuvos -
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kultūroje yra kur kag ryškesni,negu nomadiškos kultūros bruožai.
Pirmoje eilėje matriarchalinė kultūra turi analogijos 

su žemdirbyste, lietuviai yra žemdirbiai nuo neatmenamų laikų. 
Kalbant apie meną,reikia pastebėti,kad matriarchnlinė kultūra 
yra žinoma savo geometrinių figūrų pritaikymu,o jos ornamentika 
yra augalų piešiniai. Lietuvių liaudies menas yra ištisai ma
triarchalinis. Pritaikomumas yra ryškiausias lietuvių ornamenti
kos bruožas. Augalų piešiniai lietuvių liaudies menę- yra tokie 
geometriški,kad tik iš jų pavadinimų tegalina nustatyti,ar jie 
iš visovtokie egzistuoja ar ne.

ŠEIMOS GYVEEIi'AS. oeimos gyvenimas yra būdingas moters 
pirmavimu ir griežta monogamija. Pirmoje eilėje lietuviai yra 
nomadai,antroje eilėje jie yra matriarchistai. Matriarcholinej 
šeimoje lab-.i stipriai pabrėžiamas brolio vaidmuo, alums prieina
mais istoriniais šaltiniais nėra galima tatai aiškiai nustatyti, 
bet mums tai labai primena lietuvių liaudies dainos ir legendos. 
Patriarchalinėj šeimoj mergaitės globėjas yra ne mylimasis,bet 
jos brolis. Lietuvių liaudies dainų,kuriose mergaitė ieško vie
toj mylimojo savo brolio globos,yra labai daug.

■RELIGIJA. Matrierchalinei kultūrai yra labai būdingas 
mėnulio garbinima s, tikėjimą s į vėlių apsigyvenimą kituose kūnuo
se ir prosenių garbinimas, Šie bruožai lietuvių religijai labai 
budingi. Be to,yra dar du bruožai,kurie aiškiai sieja lietuvių 
religiją su matriarchatu: tai buvimas moteriškos lyties dievy
bių - deivių ir mergaičių dalyvavimas religiniuose kultuose.

Kaip "buvo minėta,lietuvių tautos etnologinė struktūra su
sideda iš dviejų pagrindinių elementų: iš nomadiškojo,kuris yra 
bendras visoms indoeuropiečių tautoms,ir iš matriarchalinio,ku
rį turėjo jau patys senieji Europos gyventojai.

Tokiem teigimui galima daryti priekaištų,nes šie bruožai 
yra būdingi_daugeliui Europos tautų. Aš visai ir neužginčiju,kad 
taip gali būti. Šie bruožai yra užtinkami ne tik lietuvių tauto
je,bet reikia turėti galvoje,kad jie įvairiose tautose pasireiš
kia įvairiais būdais ir tokiu būdu išryškėja faktas,kad tie įvai
rūs pasireiškimai ir nepanašumai daugelių atvejų apsprendžia tau
tinį charakterį. >

Svarstant klausimą,kaip etnologinė struktūra apsprendžia 
tautinį charakterį,svarbu žinoti,kokiu būdu santykiauja vieni su 
kitais etnologiniai elementai. Galime imti pav.rusų tautą. Aišku, 
kad rusų tautiniame charakteryje pirmauja matriarchalinis elemen
tas kaip pagrindinis. Rusei niekuomet nepasižymėjo intensyviu no-, 
madiškuoju elementu. Rusų palinkimas į ekspansiją ir karą nėra 
rusų tautai kilminis^ čia jiems padarė įtakos svetimi elementai, 
pav.: skandinavai,lietuviai,mongolai,semitai arba kaukaziečiai. 
Iš kitos pusės,vokiečių tautai niekad nėra turėjęs esminės įta
kos matriarchalinis elementas. Šie elementai vokiečių tautoje pa
sireiškia labai silpnai.

Kuris iš šių dviejų elementu yra lietuvių tautoje domi
nuojantis? Patenkinamai atsakyti į šiį klausimą yra visai neįma
noma. Galima sakyti,kad nė vienas iš jų nėra pranašesnis už kitą, 
kadangi jie abu lietuvi^ tautoje pasireiškia gyvastingai. Lietu
vių tautos istoriniai šaltiniai aiškiai mums byloja apie stiprią 
ekspansiją ir karingumą,pasireiškusį užkariavimais,kitų tautų 
valdymu ir leidimu joms įstatymų. Begaliniai žemių plotai,per 
kuriuos lietuviai žygiuodavo,žavėjo juos kur kas labiau,negu ko
kios kultūrinės institucijos. Taip buvo tada,kai lietuviai buvo 
pačioje intensyvioje nomadiškosios Lietuvos istorijos fazėje.
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Vytautas Didysis tapo jų istorijos simboliu ir tos istorijos pa
baiga. Priėmus krikščionybę į Lietuvą ėmė skverbtis svetima kul
tūra ir svetimos įtakos. Lietuviai prarado ne tik savo žemes,bet 
ir savo valstybę,žinoma,kartu ir laisvę. Lietuvių įstatymai nu
stojo galios,tačiau lietuviai neužmiršo savo kalbos ir papročių. 
Ir niekas negalėjo atimti jų nepaprastai- tvirto prisirišimo prie 
savo žemės.

Kiekvienas iš šių pagrindinių elementų tautiniame charak-, 
teryje pasireiškia išorine laikysena ir elgesiu. Kokie yra šios 
laikysenos pagrindiniai bruožai? Santykiaudamas su kitomis tau
tomis ,nomadiškasis elementas pasireiškia taikingumo siekimu. Nu
kariavęs kitas tautas,narsusis nomadas arba jas visai išnaikina, 
arba jis pasistengia palikti jų kultūrą nepaliestą,nes jis labai 
gerai žino,kad priversti svetimą tautą prisiimti visiškai skir
tingą gyvenimo būdą yra lygiai taip sunku,kaip iš ožkos padaryti 
karvę. Pirmojo nusistatymo laikėsi Ltila ir izraelitai. Naujai
siais laikais tokį pat nusistatymą parodė barbarai. Gi romėnai 
pasirinko visai kitą kelią. Lietuviai į juos šiuo atžvilgiu_la- 
bai panašūs. Lietuviai nenaikindavo užkariautos tautos kultūros 
ir tautinių sąvybių; jie greičiau patys prisitaikindąvo prie jų 
gyvenimo būdo. Lietuviai užkariautos tautos teritorijoje nedary
davo jokių sunaikinimų,ir jie niekuomet nemėgino pavergti kitų 
tautų. Visiems būdavo suteikiama ta pati laisvė ir tos pačios 
teisės. Taikingumo ir tolerancijos dvasia buvo aiškiai parodyta . 
1939 m.,kai Lietuva,nežiūrėdama savo pačios sunkumų,priėmė ir, 
kiek galėdama,rūpino apie 60.000 lenkų pabėgėlių ir internuotų
jų, neatsižvelgdama į tai,kad lenkai buvo laikomi aršiausiais 
jos priešais. Todėl nė mažiausios teisybės negali būti ir tam 
kaltinime,kad lietuviai vokiečių okupacijos metu yra prisidėję 
prie Lietuvos žydų žudymo. Lietuviai,būdami nepriklausomi,nie
kad'© s nėra padarę jokių išsišokimų Savo mažumų atžvilgiu. Juo 
mažiau pagrindo - buvo tatai daryti anksčiau minėta proga.

Lietuvių tautos charakteryje aiškiai paaireiškęs matriar
chalinis elementas išugdė nepaprastai stiprų prisirišimą prie že
mės, Žemdirbys yra giliai įleidęs šak"nis į savo žemę. Jis myli 
savo laukus ir pievas. Jo patriotizmas / pasireiškia,
gimtosios vietos meile. Tai labai aiškus lietuvio tautinio cha
rakterio bruožas. Lietuvis myli savo gimtąją žemę. Jis šiuo at
žvilgiu yra mistikas ir etikas.

Žinoma,savos žemės meilė turi gerų ir blogų pusių. Prie 
savo žemės prisirišę žmonės negali būti lengvai sunaikinami ir 
sutrypiami. Jų prisirišimas -prie žemės teikia jiems stiprybės ir 
gyvybinių jėgų. Iš to darosi aišku,kad lietuviai visuomet išlai
kė savo tautinį charakterį,nežiūrint to,kad ilgą laiką jie buvo 
politinėj kitų valstybių kontrolėj. Lietuviui nėra gyvenimo,jei 
jis netenka savo žemės. Bet prisirišimas prie savo gimtosios že
mės turi ir savo trūkumų. Tokie žmonės,atskirti nuo savo žemės, 
gali būti lengviau išnaikinami,o apie tai,kad tokius lengva pa
vergti, nėra ko ir beaiškinti.

Šie du būdingi bruožai — tolerancija ir linkimas taikin
tis su svetimomis tautomis - lietuvių tautiniam charakteriui yra 
labai reikšmingi.

Etnologinė tautos struktūra yra intensyvių dinaminių jė
gų išdava. Šių jogų paveikti žmonės yra jungiami į natūralią vie
nybę,ir tautinis charakteris vis labiau tampa pačios prigimties 
dalimi. Ir šito yra pasiekiam be . kokių ypatingų pastangų,. Šios 
jėgos turi veikti kartu su istoriniu vyksmu,nes kitaip jos su — 
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stingdys tautą. Istorinis likimas kūrybiniame to vyksmo proce
se padaro tautą dinamišką.

Istorinės lietuvių tautos likimas yra reikšmingas nuo 
pat pradžios. Istorijos eigoje yra buvę įvykių,kurie turėjo le
miamos reikšmės visai tautai. Svarbiausi yra šie: krikščionybė, 
giminystė su savo kaimynais,netekimas ir vėl atstatymas savo 
valstybės. Aišku,kad įvykiai,kurie vyksta pastaruoju metu taip 
pat paliks gilius pėdsakus lietuvių tautiniame charaktery. Šie 
įvykiai užklupo tuc metu,kai lietuvių tauta buvo besirengianti 
suvesti į sintezę pagrindinius elementus,kurie turėjo rekons - 
truoti jų tautinį charakterį.

,Mes čia pasvarstysime vieną iš minėtų įvykių,būtent,gi
minystę su kaimyninėmis tautomis.

Tie,kurie pakankamai nepažįsta lietuvių tautos,yra lih- 
kę sakyti,kad lietuvių kultūra ir tautinis charakteris yra sla
viškosios ir germaniškosios kultūros elementų sintezė. Galimai 
laukti iš jų ir tokio pasakymo,kad tik bendras tautos likimas 
gali padėti atsirasti tautinei kultūrai. Pasvarstykime šio tei
gimo teisingumą,imdami pagrindan lietuvių tautą ir jos kaimy - 
nūs. . .

Tikra nesąmonė kalbėti apie bendrą.likimą su vokiečių 
tauta, Lietuvos istorija yra nepaliaujama kova prieš vokiečius 
ir vokiškuosius riterius. Neturime pamiršti,kad vienas iš di
džiausių mūšitį. buvo surengtas prieš vokiečių ordiną. Užtenka, 
tik paminėti Šiaulių mūšį 1236 m., vieną tais laikais krūvi - . 
niausiu Durbės mūšį 1260 n. ir patį didįjį Žalgirio mūšį 1410 m., 
kai vokiečių ordinas buvo sutriuškintas *visam laikui,išgelba- 
tint visą Europą nuo vokiečių ekspansijos. Vokiečiai visą lai
ką buvo įsibrovėliai ir plėšikautojai. Vytauto Didžiojo,nuga
lėto jo prie Žalgirio,gyvenimo istorijoje yra mažas epizodas,pa1- 
rodąs jo nusistatymą Vokiečių Ordino atžvilgiu. Tarp Vytauto ir 
Ordino buvo nesutarimų dėl vienos Žemaitijos dalies,kurią Ordi- 
nns stengėsi pasilaikyti sau. Ginč .ui baigti Čekoslovakijos im-' 
peratorius Zigmantas pasiuntė savo pasiuntinį Macrą. Macrą tei
gė,kad Klaipėda ir kitos žemaičių tvirtovės turi priklausyti 
Lietuvai,kadangi jos buvo Lietuvoje pastatytos. Deryboms ei - 
nant toliau,Ordino magistras vis stengėsi įtikinti Macrą,kad tos 
tvirtovės faktinai priklausė Ordinui. Tuo metu Vytautas perpyko 
ir posakė: "Jūs labai gerai žinote,kad niekas niekuomet iš ma
nęs nieko nelaimėjo klasta ir suktumu. Tie,kurie nerodo man jo
kios pagarbos,man nieko ir nereiškia. Net ir Prūsija yra mano 
tėvynė,ir aš noriu ją gauti visą iki pat Osos". Ir jis ironiš
kai pridėjo: "0 kokio paveldėjimo čia ieško Ordinas?" Kai impe- . 
rotorius nepriskyrė Ordino užgrobtų žemių Žemaičiams,Vytautas 
jam rašė: "Jei Tamsta nori išspręsti šį ginčą,turėtum prisimin- . 
ti,kad kryžiuočiai yra čia svetimi,atvykę iš užsienio,iš Vokie
tijos kraštų. Tamsta taip pat turėtum prisiminti,kad jie yra • 
užpuolę Prūsus ir^knd jie nori išvaryti mus iš savo krašto. Jei . 
Tamsta nepakeisi šio sprendimo,mes visą laiką liksime priešai." 
ois ginčas,kaip mes'žinome,buvo išspręstas Žalgirio mūšiu 1410 m.

Lietuviai visą laiką buvo vokiečiams nedraugiški , Turi
me neužmiršti,kad vokietis lietuvio mintyse buvo velnio įsikū
nijimas. Mes randame velnią,vadinamą "vokietuko" vardu,beveik 
kiekvienoj pasakoj ir kiekvienoj legendoj. Lietuviai skiriasi 
nup vokiečių ne tik'savo dvasine struktūra,bet ir savo istori
niu likimu. Jie niekuomet nesidalijo su vokiečiais kultūriniais 
laimėjimais, šiuomi yra išaiškinama,kodėl jie visą laiką išlai- 
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kė savo tautinį charakterį.
Ryšiai "au slavais "yra žinomi nuo neatmenamų laikų. Lie

tuvių tautos istorinis likimas vertė juos plėsti savo gyvenamas 
sritis Rusijos žemėse ne vien tik dėl to,kad rusai buvo jų kai
mynai, bet ir dėl to,kad slavai traukė lietuvius,kaip magnetas 
traukia geležį.’Lietuviai ir slavai stengėsi ištraukti vieni iš 
kitų tiek,kiek tik galima. Tačiau lietuvių santykiai su slavais' 
nėra visais atvejais tie patys.

Lietuvių ryšiai su rusais buvo vis dėlto daug geresni,ne
gu su vokiečiais. Jie valdė didelius Rusijos plotus,ir jie buvo 
net taip toli nuėję,kad rusų kalbą norėjo priimti oficialia sa
vo kalba. Tai atsitiko todėl,kad užkariautos žemės aplink Lietu
vą užėmė daug didesnį plotą kaip pati Lietuva, Bet tatai jokiu 
bildu nėra pakenktas pagrindas susidaryti nuomonę,kad tos abi tau
tos turėtų turėti bendrą istorinį likimą. Tokie santykiai buvo 
susidarę norint užtikrinti sau tam tikrą politinę ir istorinę 
padėtį. Iš tikrųjų gi,lietuviai su savo kaimynais nebuvo smar
kiai sumišę. Priimdami katalikų tikėjimą,jie išsiskyrė su šia 
tauta visiškai. Jie niekuomet neturėjo bendro istorinio likimo 
su rusais: nei tuo momentu,kai jie valdė plačias Rusijos sritis, 
nei tuomet kai rusai pradėjo lietuvių tautos pavergimą ir jos 
naikinimą.

Lietuvių valdymas Rusijoje suvaidino svarbų vaidmenį 
formuojantis lietuvių tautos charakteriui. Iš kitos pusės,sekan
ti fazė ugdė lietuvių širdyje vien tik neapykantą ir nepasiti
kėjimą rusų socialinėmis ir politinėmis institucijomis.

Pirmosios fazės metu santykiai su rusais plėtojosi apie 
tą laiką,kai nomadiškasis elementas buvo pačiame savo žydėjime. 
Kaip jau esu minėjęs,nomadas yra valstybių kūrėjas. Nomadas 
pirmoje eilėje yra įstatymų leidėjas ir organizatorius. Noras 
valdyti plačius žemės plotus privedė lietuvius prie to,kad jie 
turėjo maišytis su rusais. Matant,kaip šiais laikais lietuvio 
istorinio likimo kryptis pakrypo visai priešingon pusėn,yra tie
siog nucdtabu,kai prisimeni,kad 13 ir 14 šimtmečio lietuvių šūkiai 
buvo: "Visa Rusija turi priklausyti Lietuvai." šiuo būdu pasireis 
kė lietuvių dvasios gyvastingumas. Ir šitam gyvastingumui pasitr- 
reikšti padėjo rusų tauta. Santykiai su rusais stiprino ir grū-« 
dino nomadinę dvasią ir pavertė ją veiksmu. Istoriniai karo žy
giai per plačias Rusijos sritis kėlė jų susidomėjimą sociali - 
niais ir valstybiniais reikalais. Jie didino jų sugebėjimus or
ganizuoti, leisti įstatymus ir valdyti. Kartą patekę į Rusiją, 
lietuviai pasiekė aukštą lygį teisės srityje ir veiklumu valdi
niuose ir socialiniuose reikaluose* . Turime neužmiršti,kad lie
tuviai įsigijo -šių savybių visai nepasisavindnmi jų iš rusų.Ru
sai patys tų savybių neturėjo. Jie buvo tuo metu labai svetimas 
■elementas,kuris iššaukė į gyvenimą lietuvių tautos poli-inę,tei
sinę ir socialinę sąmonę. Tatai taip giliai persunkė t.Ūtos są
monę,kad nors laiko bėgyje nomadišknsis elementas ir buvo nusilp- 
nintasrbet jis negalėjo būti visai išnaikintas. -

Tad lietuvių socialinė sąmonė mūsų laikais yra prisimini
mas Vytauto Didžiojo laikų,kada lietuvių kultūra pasiekė savo 
žydėjimo* Lietuvis visuomet semiasi sau. įkvėpino iš praeities, 
teisinio,politinio ir socialinio gyvenimo. . Ir jis semsis sau 
įkvėpimo.prisimindamas pagrindinį nomadiškąjį elementą,kuris bu
vo pilnai realizuotas tojo didingoje Lietuvos istorinėje epocho
je.

Kai lietuviai susidūrė su kita slavų tauta,lenkais,tai
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Šios Abi tautos buvo tuoni sujungtos kar kas glaudęsniais ry
šiais, Keikia taip pat paminė ti.kad lenkų kultūros įtaka po tos 
sėkmingos unijos buvo kur kas reikšmingesnė, negu vokiečių, arba 
rusų. Bet abiejų skirtingų tautų skirtingi būdai niekad nebuvo 
suvesti į viena sintezę. Ir tatai neįvyko dėl šių dviejų prie
žasčių: 1. -lenkų. įtakos pasiekė Lietuvą standartizuotų kulturi
nių laimėjimų formoj,' -2.. lenkų tautinis charakteris -turi aiš - 
kini kitokį pagrindinį elementą,būtent,taip vadinamą totomizmą.

Laikui bėgant,giminystė tarp lietuvių irjlenkų ėmė pri
lygti giminystei,kuri pasitaiko tarp dviejų kultūrų. Lietuviai 
niekada nėt*a turėję standartizuotos kultūros. Lenkai gi,prie - 
šingai,atėjo į Lietuvą. su standartizuota religija. Nors lietu
viai dėka politinės unijos ir pasisavino standartizuotą lenkų 
kultūrą,bet tatai jokiu būdu nepaveikė lietuvių tautinio cha
rakterio. Lietuviai bandė atrast lenkų tautiniame charakteryje 
dinaminių ir gyvastingų jėgų,bet jiems niekada tai nepavyko pa
daryti. Ką jie,iš tikrųjų,atrado,tai buvo jau tam tikros nusi
stovėjusios formos,suakmenėjusi kultūra. įliejamas naujų gyvas
tingų jėgų skatina kultūrą į iniciatyvą ir kūrybines galias, 
kai tuo tarpu suakmenėjusi kultūra tokias kūrybines galias sIch- 
pinai Štai koks pagrindas nustatyti skirtumą tarp lietuvių ir 
lenkų. Kai Lietuvos istorinis likimas-paėmė kitą kryptį-,kitaip 
sakant,kai lietuviai buvo jau nutraukę santykius su lenkais, 
jie apvalė savo kultūrą nuo lenkiškų įtakų. Mūsų-laikų lietu - 
vių kultūra yra laisva "nuo bet kokios lenkiškos įtakos.

Ką tik esu pabrėžęs,kad lenkų įtaka nepakeitė lietuvių 
tautinio charakterio. Lietuviai nesidavė sulenkinami dėl savo 
idėjų ir dėl kūrybinių jėgų.

Tačiau ryšiai su lenkais•vienu ypatingu atžvilgiu, pa
veikė lietuvių tautinį charakterį. Tas faktas,kad lietuviai ne
gavo jokių gyvastingų impulsų iš lenkų kultūros,paaiškina-,ko - 
dėl jie užsidarė griežtoje dvasinėje izoliacijoje.

Lietuvių tauta rado sau stiprybės ir paguodos savo pal
čių savigarboj. Rer daug apie save maną lenkai niekuomet nepri
vertė lietuvių manyti,kad jie yra žemesni už lenkus, priešingai, 
lietuviai pradėjo pasitikėti savimi ir kurti gražiausią savo 
ateitį. Todėl ryšiai su lenkais lietuviams buvo labai naudingi-, 
kadangi jų pasėkoje lietuviai ėmė kaupti savo dvasinę energiją 
savo- tautos labui. Jie išmoko kentėti ir galų gale laimėti. Ta
tai buvo lietuvių tautai ypatingai svarbu tais laikais,kai carų 
Rusija pradėjo vykdyti prieš juos pavergimo politiką.'Susidūrę■ 
su šiuo pavojumi iš rusų pusės,dabar jie buvo jau sustiprėję ir 
pasitikį savim.

Reikia taip pat pabrėžti,kad ryšiai su lenkais padėjo 
lietuviams užimti viešame gyvenimo labai žymias pozicijas-pačio
je Lenkijaje,kadangi dėl tam tikrų gerai žinomų priežasčių sa
vame krašte jie to padaryti negalėjo. Lietuviai davė lenkams 
didelį skaičių politikų, strategų ir kkitokių žymių asmenybių. 
Lietuvių santykiai su lenkais įrodė jų sugebėjimą "priešintis 
svetimiesiems-. Tatai parodė taip pat jųjų, sugebėjimus valdyti 
kitos tautas.

Tad,viską bendrai paėmus, tautinio charakterio ypatybės 
pagal etnologinę struktūrą ir istorinį likimą yra sekančios:

Nomadinis -elementas iššaukė: 1. troškimą plačių žemės 
plotų, 2, stanginusi taikintis su nukariautomis tautomis ir ki
tais kraštais. Matriarchalinis elementas davė: la prisirišimą 
prie gimtosios žemės ir 2, galimybę būti pavergtiem. Ryšiai sų
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rusais pirmoje Lietuvos isterijos fazėje davė: 1, sugebėjimą. Val
dyti plačius žemės plotus, 2. socialinę ir politinę- sąmonę.

Istorinis likimas, kari s buvo kurį laiką bendras su lenkais 
vertė lietuvius 1. užsidaryta lietuvius glaudžioje dvasinėje izo
liacijoje, 2. įsigy+i savimi pasitikėjimo. Visos šitos sąvybės 
yra pozityviai lietuviškas.

Tautinis charakteris yra susidaręs iš_ vidųjinių. rysią, jun
giančią vieną žmogaus būtybę su kita,galutinai_sudarančią tokį 
jungini,kurį mes-vadiname tauta. Tauta jokiu budu nėra individą 
sambūrys,susidaręs išviršinių veiksnių skatinamas. Iš tikrąją,ji 
yra individų sambūr-'-s,kurio gyvena glaudžioje draugystėje. Jie mė
gina pasireikšti,organizuodami su didžiausiu užsidegimu laisvą ir 
nepriklausomą valstybę. Toliau,jie pasireiškia atsidėję domėdamie
si menu,mokslu ir socialine veikla. Tautinis charakteris tegali 
pilnai pasireikšti laisvojo valstybėje. Jei kokia nors tauta yra 
priversta gyventi svetimoje valstybėje,tai paprastai jei nėra įma
noma pasiekti aukšto kultūros lygio. Iš kitos pusės,praradimas 
laisvės priveda prie glaudaus susigyvenimo. Jei individui nėra 
duodama galimybė pasireikšti didžiais darbais,jo'troškimai ir sie
kiai yra suskaldomi,ir jis įgyja viskam apatijos. Prieštaravimas 
tarp jo paties gyvenimo būdo ir viešųjų įstaigų iššaukia jame ne
pasitikėjimą ir neapykantą visam kam. Nepriklausomybės praradimas 
ne tik žlugdo tautos kūrybines jėgas,bet daro daug žalos ir pa
čiam individui.

Nepaisant to,kad lietuvių tauta kitados yra pergyvenusi 
nepriklausomybės laikotarpį,jų tautinis charakteris yra dar tas 
pets. Lietuviai viuomet rūpinosi ir rūpinasi savo valstybės gero
ve. Jie visą laiką net ir pavergimo metais kovojo ir ilgėjosi lais
vės. Netiesa,kad lietuviams I-ojo Pasaulinio Karo buvo sudaryta 
galimybė sukurti autonominę valstybę. Kiekviena s, kur i s studijavo 
Lietuvos is tori ją, žino, kad Lietuvos neprikĮaūspnyb'.ė buvo įgyta ir 
atstatymas įvykdytas per atkakliausias kovas. Ji nepriklausomybė 
buvo įmanoma tik dėl nomadiškojo elemento,kuris visuomet buvo toks 
•gyvas lietuvių tautoje, _ .

Dabartinis karas Lietuvai buvo baisus smūgis. Jis iškilo 
tuo laiku,kai lietuviai buvo galutinai bentsig-auną po kitados pra
rastos laisvės. Dabartinių laikų tendencija yra priversti lietuviu 
priimti tokį gyvenimo būdą,kuris radikaliai priešingas jos pačios 
gyvenimo būdui.

Mes niekuomet nepaliausime kovoję dėl savo teisių,nepri - 
klausonybės ir tautinio integralumo. Teisė į nepriklausomybę ne
gali būti apribota radikaliais,ekonominiais,politiniais ir stra
teginiais veiksniais,nes už juos kur kas svarbesni yra tautinio 
charakterio veiksniai. Be to,nepriklausomybės teisė turi būti pri
pažinta -ir ■'Tisai mažom tautom,tuomi paskatinant jųjų kūrybinį 
veiklumą. Kai tai bus atsiekt;'.,tai tik tada bus stiprus ir galin
gas jungtinių tautų pasaulis.
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• XVII - o jo amžiaus Lietuvą galina apibūdinti kaip vie- 
naluomę aristrokatinio atspalvio bajorišką respubliką su renka
muoju valdovu priešakyje. Tai buvo bajorų įsigalėjimo ir valdy
mo laikai. Baj; orų įsigalėjimas Lietuvoje vyko kitų luomų sąs- 
kaiton,kurių padėtis kas kartas sunkėjo. Jau XVI a.būvyje įsi
gytos bajorų teisūs buvo nuolat praplečiamos ir papildomos Jypač 
tarpuvaldžių metu,kada kiekvienas naujai renkamas valdovas pri
valėjo ne tik patvirtinti visų bajorų laisves ir teises,bet ir 
naujų suteikti. Aukščiausio dygsnio bajorų teisių plėtimas pa
siekdavo valdovams statomose jų išrinkimo sąlygose,vadinamose 
"pacta conventa". Tomis sąlygomis Lietuvos valdovai išsižadėjo 
bet kurios minties apie savo valdžios paveldėjimą,atsisakė nuo 
did,kunigaikščio valdžios stiprinimo siekimų. Visiems reikalams 
spręsti privalėjo šaukti bajorų seimus,o jiems neposėdžiaujant 
klausyti senatorių nurodymų,be kurių nė žingsnio negalėjo lais
vai žengti. Neturėjo net teisės savo valia vesti.- . ;

Jau XVII a.Lietuvoje pamažu susikristalizavo bajorų luo
mo lemiamas vaidmuo valstybiniame ir viešajame gyvenime. Kitų 
luomų žmonės,ar tai valstiečiai,ar miestiečiai,nebuvo laikomi 
net valstybės piliečiais ir bajorų buvo traktuojami tik kaip 
būtina blogybė,be kurios jie savo gyvenime negalėjo apsieiti. 
Neginčyjama bajorų luomo supremacija reiškėsi ne tik valstybi
niame, bet ir socialiniame ir kultūriniame gyvenime. Tačiau kar
tu su nepaprastu bajorijos įsigalėjimu prasidėjo lėtas,bet pa
stovus valstybės smukimas. Nors į bajorų rankas buvo atitekusi 
visa krašto valdžia,bet jie patys buvo valstybiškai per maža 
tesubrendę ir aklai atsidavę savo luominiam,o kai kada net ir 
asmeniniam egoizmui. Visa valstybė rodėsi esanti sukirpta vien 
tik bajorų luomui. Paties karaliaus padėtis rėmėsi kontraktu 
su bajorais. Karaliaus buvo galima nebeklausyti ir jį nuo sos
to atstatyti,jei tik jis kuriuo nors punktu nevykdytų savo su
tarties su bajorais,sudarytos tarpuvaldžio metu. Iš bajorų va
lios karaliai sėsdavo į sostą,taip pat jų jie galėdavo būti ir 
atstatyti. Karalius buvo nelyginant koks samdinys,kurį bajorai 
stengėsi visaip išnaudoti. Jo teisės valstybėje buvo visai su
siaurinto s, nors ant jo galvos buvo verčiama sunki našta rūpin
tis valstybe. Karalius buvo įpareigojamas net savo lėšomis sta
tyti pilis.,laikyti kariuomenę ir ginti valstybę,bet šiaip jau 
jo vaidmuo valstybėje net ir karo metu bajorų buvo visai para- 
ližuotas. Valstybės reikaluose su karaliumi nedaug tebuvo skai- 
tomasiįir jis neturėjo jokios laisvės ką nors savarankiškai pa
daryti.

XVII - ame amžiuje Vakarų nuropoję visur reiškėsi abso-
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liutizmo stiprėjimas-. Tačiau Lietuvoje bajorai,persiėmę ir die
vinę savo mistišką “aukso laisvę",budriai saugojo,kad valdovo 
valdžia nesustiprėtų. Absoliuti valdžia buvo tikras baubas bajo
rams, didžiausias jų‘'laisvių priešas. Vien dėl-menamo pavojaus 
bajorų aukso laisvei pavykdavo bajorus sukelti prieš karalių,ir 
jie su/ginklu rankoje stodavo jos ginti. Bajorų nuolatinis neno
ras apsidėti mokesčiais ir duoti pinigų kariuomenei didinti iš
aiškinamas ne vien tik ekonominiais motyvais,bet iš dalies ir 
baime,kad nesustiprėtų valdovo valdžia ir kad jis jos nepanau
dotų bajorų laisvėms suvaržyti. Čia bajorai visai nesuprato,kad 
tikrą laisvę ir ramybę nuo priešų gali turėti tik drausminga ir 
tvirtai organizuota valstybė. Net ir naujo valdovo rinkimas sos
to įpėdiniu,senajam dar nemirus, kuo griežčiausiai buvo drau - 
džiamas,nes į tai buvo žiūrima kaip į pavojingą galimybę kelti 
monarchinius pradus ir stiprėjimą karaliaus valdžios,kuri viso
kiausiais būdais bajorų buvo karpoma ir ribojama. Bajorai ypačiai 
brangino laisves elekcijos principą,laikė jį nelyginant savo lais
vių siela ir vienu svarbiausių ramsčiu,tačiau nematė,kad tarpu- 
valdžiai kas kartas tapdavo triukšmingesni,vis daugiau įnešdavo 
sumaiščių į kraštą ir kas kartas labiau didino anarchiją.

XVII a. bajorija buvo neribota Lietuvos valdovė. Jau did. 
ku igaikščių Vazų laikais į valstybę imta žiūrėti tik bajorų aki
nis. Valstybės interesai buvo identifikuojami su bajorų luomo 
reikalais: esą valstybė tik tam ir esanti,kad tarnautų bajorams 
ir kad jiems leistų susikurti dar patogesnį gyvenimą. Tai; ypačiai 
krisdavo į akis užsieniečiams,tuo metu lankiusiems Lietuvą ir , 
Lenkiją. Vienas jų savo. įspūdžiuose tiesiog Pareiškęs, jog vie
nintelis Lietuvos ir Lenkijos valstybės tikslas tebuvo ištaigin
gas bajorijos gyvenimas. Visos valstybės institucijos turėjo tar
nauti tik bajorams ir jos visos buvo tvarkomos pirmoje eilėje 
atsižvelgiant į bajorų interesus.

Ypačiai ryškus bajorijos vaidmuo Lietuvoje reiškėsi įsta
tymus leidžiant. Seimai,kaip įstatymų leidžiamoji įstaiga,tureju
si labai plačią kompetenciją,buvo grynai bajoriška institucija, 
bajorų luomo atstovybė. Senatas,užimamas beveik išimtinai didi
kų ir aukštosios dvasininkijos,turėjo irgi tą patį atspalvį.Sei
mų ir senato darbas buvo tvarkomas,išeinant iš bajoriškos "auk
so laisvės" idėjos,todėl ir čia įsigalėjo didelė netvarka ir dez- 
organizacija, Kaip tik čįa atsispindėjo labai menkas valdančiojo 
luomo valstybingumas ir nesubrendimas,tvarkant svarbius valsty
bės reikal us. Pirmoje eilėje čia buvo sprendžiami ne tiek visos 
valstybės,kiek labiau luominiai bajorų ir teritoriniai pavietų 
reikalai. Nė kartą seimelių atstovai buvo įgaliojami net nutrauk
ti seimus,jeigu vienas ar kitas jų remiamas privatinio pobūdžio 
reikalavimas nebūtų teigiamai išspręstas. Bajoriškai anarchijai, 
vadinamai skambiu "aukso laisvės" vardu,besiplečiant,kas kartas 
vis sunkiau bepavykdavo užbaigti seimus,kurie vienas po kito bū
davo nutraukiami. Dėt to likdavo neišspręsti skubūs ir neatidė-. 
lietini valstybės reikalai,ir kas kartas sunkiau bebuvo išleisti 
kuriuos nors naujus įstatymus.

Seimams nuolat irstant, valstybinio gyvenimo sunkumo cen
tras pamažu persikėlė iš jų į seimelius,ypačiai į reliacinius. 
Laikantis principo "nihil de me sine me",net ir laimingai pasi
baigusio seimo įstatymai galėjo būti nevykdomi,jei pavieto ba
jorai savo seimelyje jų nepatvirtintų. Tokiu budu vis labiau įsi
galėjo decentralizacija,ir pavietai pamažu pasidarė savarankes 
teritoriniai vienetai.
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šlubuojant seimams ir įstatyčių, leidimui,šlubavo ir vi
sas valstybės gyvenimas.- Senieji įstatymai jau buvo pasenę ir 
nebeatitiko laiko dvasią ,o naujų maža tebuvo išleidžiama,nu8 
bajorai vengė naujenybių,įsitikinę,jog "omnis nevitas pcricu- 
losa". Dėl to,laikui bėgant,vis labiau reiškėsi atsilikimas nuo 
gyvenimo,ir jau Vazų laikais buvo prieita prie valstybės stag
nacijos. Vadovaujantis principu "nihil novi" nebuvo galina jo
kia pažanga gyvenime,nebuvo įmanomos jokios reformos,nes per 
seimų slenkstį neperšokdavo nė įvairūs sveiki sumanymai,o sei
mams irstant, iro ir visa valstybė. "Liberum veto",t.y. teisė 
mažumai nepaklusti daugumos nuomonei ir nepasiduoti jos valiai, 
pilnai sititiko tų laikų bajorijos ideologiją,nors tai kartu 
buvo stipriai veikią nuodai valstybės gyvenimui.

Tekiu būdu jau XVII a. įstatymų leidimas Lietuvoje bu
vo apleistas. Negeriau buvo ir su krašto administraeija,kur i 
taip pat buvo bajorų rankose. Į valstybę bajorai žiurėjo,kaip į 
priemonę tenkinti savo luominius ir privatinius reikalus,todėl 
jie nesigailėjo jokių priemonių,norėdami gauti administracijoj 
vietas,kurios jiems buvo garbės,įtakos ir pasipelnymo šaltinis. 
Ypačiai varžėsi dėl įtakingųjų vietų valstybėje didikai. Nors 
šiaip visi bajorai skaitėsi teoretiškai lygus "broliai",tačiau 
faktiškai lemiamos • įtakos valstybėje turėjo di
dikai. Jie buvo ir tikrieji Lietu-vos istorijos kūrėjai. Besi
varžydami dėl svarbiųjų ir įtakingųjų vietų valstybėje,didikai 
laikėsi nepotizmo. Bajorai dažnai buvo tik aklas ir paklusnus 
įrankis didikų rankose. Būdami galingi,turėdami net savo ^pri
vatinę kariuomenę,didikai dažnai imdavosi represijų prieš sau 
nepaklusnius bajorus. Padegimais,žemių užgrobimais,grasinimais, 
sumušimais,suėmimais arba gerumu,vaišėmis,suteikdami didžiuliuo
se savo dvaruose įvairių tarnybų,turėdami įtakos tribunole,di
dikai savo apylinkėje buvo tikri valdovai. . .

Į valstybės dvarus ir seniūnijas panašiai buvo žiūrima, 
kaip į valstybės vietas. Valstybės dvarai,bajorų vadinami ”pa- 
nis bene merentiun'”,taip pat buvo priemonė bajorams didinti sa
vo pajamas,. Jie buvo traktuojami,kaip atlyginimas Už tarnybą 
valstybei. Šitokia pažiūra-buvo labai žalinga,nes bajorams la
biau rūpėjo gauti valstybės tarnybų ir dvarų,siekiant garbės ir 
pasipelnymo,bet ne norint dirbti valstybinį kuriamo.jį darbą. 
Dėl to ir valstybės reikalai likdavo apleisti. Nors pats admi
nistracijos aparatas buvo didelis,bet tikros vykdomosios val
džios nebuvo. Nebuvo net jokios nuolatinės policijos,kuri būtų 
galėjusi palaikyti vidaus tvarką ir ramumą. Vykdomosios valdžios 
stoka atitiko bajorų "aukso laisvės" ideologiją,bet kartu skati
no sauvalę ir anarchiją.

Dėl tvirtos vykdomosios valdžios nebuvimo buvo parali - 
žuota ir teisiamoji valdžia. Kai teismo sprendimo vykdymas buvo 
pavedamas suinteresuotai nukentėjusiai šaliai,bet ne pąti valsty-. 
bė rūpinosi jį įgyvendinti,sunku buvo rasti teisingumą bei atpil
dą net ir tada,jei po ilgų proceso labirintų ir vargų pavykdavo 
bylą laimėti teisme,nes dažnas galingas skriaudikas visai nesi
skaitė su teismų nutarimais. Teisiamosios valdžios nusilpimas 
privedė prie to,kad bajorai net ir svarbiu reikalu nesikreipda
vo į teismą,bet už skriaudą atsilygindavo skriauda. Norėdami ap
siginti nuo skriaudikų, jie patys griebdavosi savisaugos priemo^- 
nių. Didikai laikydavo net savo privatines pilis ir kariuomenes, 
bajorai pagal savo išgales samdydavosi ginkluotus kareivius,ku
rie privalėjo ginti jų sodybas ir juos pačius. Ne kartą pasitai-
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kydavo,kad privatinės ginkluotos pajėgos būdavo naudojamos pik
tam, ypačiai susipykusių jų tiesioginiai tarpusavio sąskaitoms su?* 
vesti bei kerštui. Dėl vykdomosios valdžios stokos ir teigiamo- ' 
sios valdžios nusilpimo visur įsigalėjo sauvalė,kuri plaukė iš 
tos pačios “aukso laisvės",kuria rėmėsi valstybinė ir socialinė 
Lietuvos santvarka ir pagal kurią kiekvienas bajoras galėjo da
ryti, ką užsigeidė. Dėl to kasdieniniu gyvenimo reiškiniu pasida
rė įvairūs bajoru užpuolimai ant savo kaimynų sodybų,padegimai, 
ni?sūdymai,apiplėšimai,kalinimas privatiniuose kalėjimuose ir p. 

Savaime suprantama,jog šitokia viduje pakrikusi valsty
bė negalėjo būti atspari išorės pavojams. Valstybės pajėgumą dar 
labiau mažino pakrikę iždo reikalai. Valstybės iždas buvo viena 
labiausiai apleistų gyvenimo sričių,nes bajorai mažai juo tesi
rūpino ir visokiausiais būdais vengė apsidėti bet kuriais mokes
čiais, bodami vien savo asmeninių ekonominių interesų ir bijoda
mi sustiprinti karaliaus valdžią. Kartu su nenoru patiems apsidė- 
ti mokesčiais,nuolat reiškėsi bajorų pastangos tą našta, suvers
ti valstybės dvarams,miestiečiams,žydams,totoriams ir dvasinin
kams. Iždo pajamų toli gražu neužteko valstybės išlaidoms pade/ng 
ti. Nebuvo lėšų savo kariuomenei išlaikyti,todėl jau Vazų lai
kais Lietuvos kaimynų ir įvairių priešų kariuomenės kas kartas 
labiau naikino silpnai teginamą kraštą.

Krašto saugumo reikalais vienvaldis bajorų luomas taip 
pat mažai tesirūpino. Nors bajorai ir visokiais budais vengė kar
nų, bet kaip tik XVII a. nemažai teko kariauti su Švedija,su Mask
vos valstybe ir su sukilusiais kazokais. Tačiau ir priešo užpuo
limo atveju aiškiai reiškėsi bajorų nenoras apsidėti mokesčius 
ir kariauti. Būdami menko valstybingumo,bajorai nematė,kad nuo
latinė valstybės iždo džiova leisdavo ne tik priešo kariuomenei, 
niokoti Lietuvą,bet taip pat atiduodavo visą kraštą ir į savo
sios kariuomenės rankas,kurįnegavusi algos,turėdama ginklus ran
kose, dar žiauriau už priešą plėšė ir naikino savajį kraštą,neap
lenkdama nė. pačių savo "brolių" bajorų dvarų ir tuo būdu išrink
dama savo negautą algą.

Bajoruose nebuvo populiarus ne tik preventyviais,bet ir 
defenzyvinis karas. Ir santykiuose su užsieniais jie reiškė kaž
kokią apatiją ir neriboto pacifizmą. Jie vengė kištis ir *p.ly- 
vauti tarptautinėj.© Europos politikoje ir stengėsi išlaikyti tai- 
ką su kaimynais bet kuria kaina,net užleisdami dalį valstybės 
teritorijos,kad tik ramiai galėtų naudotis savo dvarų ir turtų 
patogumais.

Tokiu būdu bajoriška valstybė nepajėgė garantuoti nei 
vidaus,nei išorės saugumo bei ramumo. Šitokios liūdnos padėties 
svarbiausias kaltininkas ir buvo nepaprastas bajorijos įsigalė
jimas Lietuvoje. Visoje toje anarchijoje,kurioje kiekvienas ga
lėjo ką norėdamas daryti,bajorai matė kažin kokią mistišką "auk
so laisvę",kurią saugoti ir ginti laikė savo švenčiausia parei
ga. Gi įvairūs sveiki reformų sumanymą i, keliami atskirų asmenų, 
likdavo tik balsas,šaukiąs tyruose.

Neribotas bajorijos įsigalėjimas buvo logiška išvada 
lietuvių ir lenkų tarpusavio santykių,kurie vystėsi,remdamiesi 
Liublino unijos dėsniais. Dėl tų santykių lenkiškoji anarchija 
pomažu persimetė į Lietuvą, Ir kaip koks vėžys kas kartas labiau 
graužė valstybės organizmą. ITors pati unija buvo kompromisas 
tarp lietuviškųjų ir lenkiškųjų siekimų,tačiau gyvenime
daugelyje savo dėsnių ji nebuvc vykdoma nei lenkų,nei lietuvių.
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Gyvenimas nesidavė sukaustomas unijos Varžtais. Iš’Lietųvos ne
buvo padaryta Lenkija ar jos provincija,o Lietuvos bajorai,nors 
ir gerokai pasidavę lenkų įtakai,vis tik žiūrėjo ir gynė Lietu
vos valstybės interesus. Lietuvos bajorai energingai stengėsi 
apsaugoti Lietuves neliečiamumą,puikiai mokėjo išnaudoti Lie
tuvos naudai tarpuvaldžius ir naujų valdovų rinkimus,įstengė iš
laikyti unijos uždraustus atskiruosius lietuvių seimus bei gene
ralinius Sėmimo seimelius,apginti Lietuvos interesus bendruose 
seimuose su lenkais bei atskir ose tų seimų lietuvių sesijoje 
ir net leisti atskiras konstitucijas,lietusiąs tik Lietuvą. 
Lietuvos bajorai turėjo skirtingą nuo lenkų savo užsienio poli
tiką ir sugebėjo nuo lenkų brovimosi apsaugoti savo valstybės 
vietas;tarnybas,teismus ir atskirą kariuomenės bei iždo organi
zaciją. Čia visur jie laikėsi dėsnio: Lietuva.tik Lietuvos pi
liečiams.

Tačiau juo toliau,juo didesnis reiškėsi bendradarbiavi
mas su lenkais ir sugyvenimas su jais. Tarp lietuvių ir lenkų 
bajorų pamažu reiškėsi kultūrinė niveliacija,ir Lietuvos bajo
rai pamažu pasisavino lenkiškąją bajorų ideologiją bei kultūrą. 
Nors nemaža Lietuvoje dar buvo bajorų,,kalbančių lietuviškai, . 
bet vis dėlto lenkų kalba ir papročiai kas kartas labiau skver
bėsi į Lietuvą, lenkybė skverbėsi į Lietuvą per abiejų kraštų - 
bajorų politinį bendradarbiavimą,teisinės padėties susilyginimą, 
ba žnycią, mokyklą, giminiavimąsi ir t.t.

Bar XVII a. lietuvių ir lenkų santykiai? turėjo dvejopą 
•atspalvį. Iš vienos pusės reiškėsi smarkus antagonizmas ir ko
va,Lietuvos bajorams ginant savo politines ir luomines teises, 
tačiau iš antros pusės vyko kultūrinė asimiliacija. Pačios są
vokos "lietuvis" ir "Lietuva" buvo suprantamos bajorų ne tiek 
etnografiškai,kiek geografiškai-politiškai.. Lietuviu save lai- . 
kė beveik kiekvienas Lietuvos pilietis bajoras,nors savo kilme 
jis galėjo būti ir kitos tautybės. Dėl to ir santykiuose su 
lenkais Lietuvos bajorų buvo kovojama ne tiek dėl etnografinio, 
kiek dėl politinio lietuviškumo. Tačiau šiaip jau jie kas kar
tas labiau savinos! lenkiškas tradicijas,rūpinosi luominiais 
bajorų interesais ir kartu su lenkais,persiėmę_anarchijos dva
sia,stūmė kraštą į vis didesnę, suirutę ir pražūtį.

Nuo XVII amžiaus pabaigos prasidėjo jau visiško valsty
bės pakrikimo laikai. Bajorija,turejusi išimtiną ir lemiamą 
įtaką visiems valstybės reikalams,nebuvo subrendusi sunkiam kū
rybiniam valstybės darbui. Valdančiojo luomo menkas valstybin
gumas ir dar menkesnis valstybės reikalų supratimas ir privedė 
valstybę prie žlugimo. Jau vien dėl to ji,anksčiau dar buvusi 
politiniu subjektu,nuo XVIII amžiaus pradžios virto tik kitų 
valstybių politiniu objektu.
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Pilka diena skubiai į vakarus sruvena, 
Ir sutena rudens vaizdus užlieja;
O aš klausau, kai p tiems,kurie anksčiau, gyveno 
Tik "reguiem aeternan" šlama vėjai.

Taip nieko artino aplink... tik šaltas gruodas, 
0 vis dėlto dar norisi gyventi...
Ners taip keistai dabar pasaulis nan atrodo, 
Kai aš lenkiuosi mirusiųjų 'šventei.

Por tolunas plačias ir per tamsiausią rūką, 
Liūdnom akin regiu aš savo šalį...
Kur dideliais vargais gyvenines pratruko 
Ir niekas tyro džiaugsmo rast negali.

Matau aš supleškėjusias žmonių sodybas
Ir nusiritusius bažnyčių bokštus,
Nes dar nėra niekur tokios stiprios sargybos, ' 
Kuri žnogo.us lakias mintis perblokštų*

Regiu piliakalnius žilų laikų didvyrių, 
Kurie drąsiai kariaudami gyveno - 
Matau šventus kapus prie iškirstųjų girių 
Už laisvę žuvusiųjų partizanų.

gintai žnonių dabar į to.s_vietas keliauja, 
Nors dar aplinkui pokši šūvių salvės: 
Jie oina pasimelst! už išlietą kraują 
Ir mirusioms nulonkt savo galvas.

Matau aš vainikus ir ašarotus veidus,
Matau grubiose rankose rožančius,
Matau kaip debesys ta.isioj pado.ngėj sklaidos 
Tik nematau dar galo mūsų kančiai.

Griūvėsiu jūroje pasaulis visas skęsta 
Ir ašarų klanuose nuolat naudos;
S unitu, dabar paklydusioms kelius surasti, 
Kada visur tik n..rimas ir skriaudos.

Ir aš toks vienišas svetur šią tamsią naktį 
Su sielvartu karštai meldžiu Apvaizdo’s, 
Kad vėl žmogus tikru žmogum galėtų tapti 
Ir palengva už ,ytų mūsų žiazdos.

Uchte,1946.XI.2.
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(tęsinys)
.„Sidabrinėms vestuvėms Gelžinis užraugė šimtą kibirų, opinių 

ai aus,išsivirė statinę midaus,parsivežė kapą karčiosios litri- 
padurė paninę..0 kiek paskerdė smulkesnių gyvulėlių ir 

paukščių,nė pati Galžirnienė skaičiaus nežinojo.. Sukvietė visus 
gimines ir pažįstamus, senus ir jaunus5 išilgai ir skersai išva-

vis^ parapiją,garsindamas greit Įvyksiančią jų sodyboje 
iškilmingą šventę. .

Bažnyčioje per mišias svečiai sąžiningai neįdėsi už abi 
sukaktuvininku vėles,kad po. mirties jos laimingai pataikytų į 
dangų,o apskrities miesto orkestras ir vargonai pilnomis dump
lėmis, griežė ir ūžė,gaudydami aukščiausias ir žemiausias gaidas. 
Parapijos choras klykiančiais balsais lenktyniavo su orkestro ir 
vargonų muzika. Ir klebono balsas šios šventės rytą skambėjo 
lengvais ir negreit tilstančiais pirmųjų jo mišių tonais.

Po iškilmingos sumos,padovanojęs parapijos elgetoms ver
šį, o bažnyčiai jautuką,Gelžinis išpūstais žandais ir išdidžiais 
žingsniais sėda vežiman. Bernas,supratęs iškilmių rimtumą,vieto
je pakėlė arklius šuoliu ir,visiems nustebusiomis akimis palydint 
saulėje blizgantį vežimą,triukšmingai išvežė šeimininkus per 
dulkėtą bažnytkaimio aikštę, Aldona,sėdėdama drauge su tėvais 
rimtai nusiteikusi,širdyje vos neplyšo■juoku. Tik už -miestelio, • 
lengviau atsidususi,smagiai nusikvatojo:

- Dar niekada tavęs,tėti,tokio pasiputusio nemačiau. Ar 
tik ne bajoru dedies?

- Sakyk,vaike,o ko man trūksta bajoru būti? - išdidžiai 
paklausė Donininkas,sukdamas ūsą.

- Kur čia jau,tėvo. 1 Ko gi tau gali trūkti? Tik kelnių 
pa Sukinių.... - nusijuokė Monika, pliaukš t ei dama vyrui per ranką.

- G ei ?'i m' ,g niekada nedėvėjo pasakinių ir nedėvės! 0 man 
ir be bajoro vardo smagu. Kuo aš blogesnis už tas šlėkteles? 
Kai šiandie užplėšė dūdos,kai užgaudė, vangokai, pat s. meč i au,kai p 
seilės Bradunųi per barzdą varvėjo, Žinau,nelaukė jis tokios 
šventės! Na,ir gerai,tegu žino.ką Gelžinis gali. Ne su pėkščiu 
reikalų turi...

- Eik jau, tėvai., koki e ten tavo raiką lai su tuo Braaunu. 
Nedžiugina jie manąs. Kai jis tau uzbl raus skolų,ir išeisi pa— 
šventorin elgeta... Būtų gerinu buvę,jii senis Bradunas šiandie 
visai bažnyčioje nebūtų rodęsis...

- Kokių skolų,mama? - staiga paklausė duktė,pirmą kartą 
išgirdusi tėvus apie skolas kalbantis.

Gėlžinienė krūptelėjo no vienoje prašnekusi. Donininkas,
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gelbėdafiias žmoną,skubiai atsikirto: •
- Tai ir tavo galva.notin. Bpiaut man tų skolų; Šiandie 

pat jam tą tūkstanti galiu takšt. O pagaliau,ta manai,kad tūks - 
tantis Bradūnui pinigas? Ššš... - švilptelėjo senis lūpomis,nu - 
mesdamas pagrioviu suktinės nuorūką. - Nei jam,nei man tokios sko
los galvos nekvaršina...

Aldona daugiau neklausinėjo,bet ir seniesiems toliau kal
ba nesimezgė. Domininkas,nuleidęs akis,stebėjo pakelėje baigian - 
Šias gelsti avižas,Monika,nusimetusi.nuo galvos skarelę,dviem dre
bančiais pirštais suko languotais raštais išmargintą kampą.

Kad ir tūkstanties litų skola Bračunui Aldonai buvo labai 
nemaloni. Kodėl ne Bradūnos skolingas jiems. Juk pats tėvas ne 
kart? gyrėsi gerinusiu ūkininku parapijoje,kiekvieną rudenį įsteng
davo parduoti didelę derliaus dalį ir apie Kalėdas sužerdavo mai
šiukam tokią sidabrinių krūvą,kuria vienkart butų įstengęs Bradu- 
nu.i skolą apmokėti. Pati Aldona nebeatsimena,nuo kurio laiko pra
dėjo seno'jo Bradūno neapkęsti. Tiesa, jis niekada jai nebuo blogo 
Solio ištaręs,niekuo nebuvo užgavęs,o seniesiems Gelžiniams net 
Stengėsi visur padki ir įsiteikti. Tik kartą šią vasarą,kai Al- 
dona~dr?.uge su visa šeimyna pavieškelėje bulves kaupė,pravažiuo
davus pro šalį senasis Bradunas pilnu paniekos žvilgsniu permetė 

lotu ir,spiovęs jo pusėn,sušuko:
- Kaip ari,Indriūnoi; Provagėn nepataikai,bulves išvarpy

si...
- Kai Vingiuose tarnausiu,tai pagal paties muziką vago - 

siul - atšovė Petras,nė ne žvilgterėję s. Bradūno pusėn.
Senasis Vingių bajoras,išgirdęs berno akiplėšišką atsaky

mą,buvo besirengiąs dar aštriau jam atsikirsti,bet,pastebėjęs pri
siartinančią Gelžinio dukterį,susilaikė ir,aukštai pakėlęs kepurę, 
sveikinosi:

- Padėk Dieve,panelyte i Ir jus čia; Rankeles sutepsi,vei
delį nudegsii Oi,tai barsiu Domininką,kad savo dukrelės nežiūri...

- Kurio rankos baltos,to ir duona juoda,ponas Bradūne. 
Dirbti visiems reikia.

Mykolas Bradūnas norėjo dar kažką meilaus Gelžinio dukte
riai pasakyti,bet neramus arklys truktelėjo vežimą pakalniui,ra - 
tai,garsiai tarškėdami nelygiu lauko keliu,nunešė Bradūno žodžius 
pavėjui.

Nuo tos dienos Aldona pradėjo vengti senojo Bradūno. Kiek
vieną kartą,kai tik jį pamatydavo,kažkoks nepažįstamas jausmas 
vertė ją slėptis,vengti amžinai įtariamo,aštraus žvilgsnio ir dirb 
tinai saldaus elgesio.

- Bet,tėti, juk tu galėsi dar šį rudenį, grąžinti tą skolą 
Bradūnui? - dar kartą neramiai pasiteiravo Aldona.

Domininkas,tartum gerai nenugirdęs dukters žodžių,paklau
sė:

- Ką tu, Aldona,man?... Ar dėl Bradūno manai? Na,gerai,ge
rai, jei judvi taip norit,tai tuojau,tik vasarojų iškūlęs,tėkštei
siu jam... - •

Tuo metu juos prisivijo Užupės Skirgaudų jaunimo vežimas, 
už jų artėjo švogeris Lizdeika Anupras,dSr toliau išgirdo dėdės 
Vaivaro vaiką balsus. Pamiškėm žvilgterėjęs,Domininkas pamatė il
gą svečių vežimų eilę,plūstančią iš pušyno.

Gelžiniai greit įsijungė į bendrą prisiartinusių svečių 
triukšmą. Aldonai persikėlus Skirgaudų vežiman,netrukus pasigirdo 
linksma daina. Triukšmingi svečių vežimai po pusvalandžio surarė- 
jo Gelžinio kieman pro laukų ir darželių gėlėmis žydinčias vartus.
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Senoji Gelžinienė,užmirsusi nemalonų pasikalbėjimą su dukterimi, 
puolė prie svečių,pasklidusių kieme,ragindama juos vidun. Atva
žiavusiųjų ilgai nereikėjo prašyti. Senimas,paklausęs šeiminin
kės patarimo,suvirto vidun,ieškodamas ko nors troškuliui ramin
ti, jaunimas išsisklaidė palankose ir pušyne.

Bar saulė nė sprindžiu nebuvo kryptelėjusi vakarop,kai 
šeimininkai,surinkę svečius iš paupio ir pamiškės,susodino už 
stalo', ir Bomininkas Gelžin!s,paprašęs visus Kryžiaus ženklui ir 
bendrai maldai,pats pirmasis iš reto pradėjo tarti padėkos žo
džius Bievui. Pasibaigus maldai,pokštelėjo trijų didžiulių sta
tinių kamščiai ir,stipria srove švirkšdamas,balta puta pasipylė 
sidabrinių vestuvių alus... Kurį, laiką erdvioje seklyčioje gir
dėjosi indųzšaukštų,šakučių čežėjimas,sudaužiamų molinių alaus 
puodelių kaukšėjimas ir nedrąsiai sutrenktų stikelių aukšta, 
greit tilstanti gaida. Betrukus vaišių šiluma uždegė svečių 
kraują. Ugningi žvilgsniai blykstelėjo vyrų tarpe. Audringas 
juokas,trykštelėjęs vienam stalo gale,greit plito tolyn,veržėsi 
senųjų būrin,ar vėl suskambėjęs naujame rate,.maišėsi su links
ma ir garsia svečių kalba.

Bar valanda,ir visa ši sidabrinių vestuvių puota susi
liejo’! vieną nesibaigiantį ūžesį. Tik retkarčiais šį gaivalin
gą triukšmą nustelbdavo daina. Išsiveržusi iš moterų’krūtinių, 
ji buvo švelni ir liūdna,kaip nuotaka vestuvių nakti,antru kart, 
vyrų riktelta skambėjo audros balsais; staiga,susiliejusi į 
bendrą sutartinę,gaudė tėviškės laukų ir miškų muzika.

Bviem eilėm ištiesti st-.laiferdvioje Gelžinių gryčioje lū
žo valgiais,mirgėjo karčiosios litrinėmis,stikleliais ir visų 
spalvų gėlėmis. lie tik stalai,bet ir sienos,šventųjų paveikslai 
ir durų staktos žydėjo lanka, ir žaliavo rūtomis. Tiems,kurie se
klyčioje netilpo,ar nekviesti atvyko drauge su Gelžiniais jų 
laime pasidžiaugti,ne menkesni stalai švietė kieme,klevų paūks
mėje.

Aldona,vaišių pradžioje patarnavusi svečiams,greit pa
stebėjo šalia klebono dvi tuščias kėdes. Tai buvo Bradūnų kėdės. 
Iš pradžių,tik pastebėjusi tuščias vietas,kažko nusigando ir su
sijaudino. Bet juo ilgiau ji galvojo apie besivėlinančius sve
čius, juo labiau Bradūnų trūkumas vaišėse pradėjo teikti jai ne
suprantamo džiaugsmo. Tačiau daugiausia nemalonaus rūpesčio ir. 
susijaudinimo Bradūnų vėlavimasis suteikė patiems šeimininkams. 
Bomininkas Gelžinis,žvilgterėjęs kėdžių pusėn,parausdavo ir,gru
biais pirštais suspaudęs molinį alaus puodą,stipriai stuktelda- 
vo stalan. Monika,praeidama pro šalį,tai vienon tai kiton pusėn 
neramiai jas stumteldavo ar,išbėgusi priebutin,ilgai laukdavo, 
vieškely pasirodant pasivėlavusiųjų.

Aldona,suradusi laisvesnį akimirksnį,išbėgo kieman. Prie
klėtyje pravirko armonika. Kuo stalų pakilo pirmosios poros ir, 
smagiai sukdamošios,plačiai pasklido lygioje vejoje. Po kelinį 
minučių kieme jau sukosi didžiulė margaspalvių porų jura: arčiau 
prie vartų skubiai tr^pė Rudaičių pora,pačiame kiemo vidury į;ša
lis daužėsi Lekėžių Antanas su Lukšių augintine,ko jas kaip kul
tuves į šalis mėtydamas,šokančiųjų tarpe stumdėsi Karaliaus ku
metis Želvys su Bumbrių Veronika,čia pat ilgom atkištom alkūnėm 
kumetį daužydamas,tvirtai abiem rankom mergą apkabinęs,plačiais 
žingsniais žargstės! ilgasis Juška. Muzikantas,koją ant kojos 
užmetęs ir pavargusią galvą prie armonikos priglaudęs,griežė Šo
kį,dažnai ir ilgai valso^olkos ar fokstroto garsuose klaidžio- 
damas.
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Kiemo gale,netoli klėties,nekalbindamas šoke jos, sukosi Be- 
tras Indriūnas.

-Ei,tu,senas kerėpla, nesipainiok po kojų’... - riktelėjo 
Karaliaus kumetis.

- Užčiaupk srėbtuvę,Želvy! Tik pirmą vasarą Nastę šokdini, 
o jau kojos pakumpę...

- Nesipūsk,Petrai,oi nesipūsk! Kai tau Gelžinis srėbtels 
per strėnas,dvigubai sukumpsi...

Aldona sudrebėjo. Petras pasuko šokėją kairėn ir greit 
dingo porų jūroje.

Baigiantis šokiui,priebutyje pasirodė namų šeimininkė.In
driūnas , pastebėjęs Gelžinienę,suspaudė Aldonos ranką ir sulaikė 
šokančiųjų,bandydamas nuo -šeimininkės slėptis. Bet mergaitė Petro 
nepaklausė. Ji dar tvirčiau pagavo šokėją ir,smagiai sukdama ar
čiau priebučio,veržėsi pirmyn pro susigrūdusias poras.

- Aldona,kas tau? Ką tu darai? Močia mudu neto...
Bet šokėja nieko neatsakė. Tuo metu,Gelžinienė,pamačiusi 

dukterį su Petru,pakėlė žilstelėjusius antakius ir,pliaukštelė
jusi rankomis,sušuko:

- Aldona!? ’
-Aš čia,mama! - sulaikiusi smagų šokio taktą,atsiliepė 

duktė.
Monika Gelžin!enė nesitvėrė pykčiu. Ji treptelėjo koja iš

klebus rankomis surėmusi,’k one riktelėjo:
- Ar čia tavo vieta,vaike! Tuojau sugrįžk namo!
Grįžusi vidun,nei svečių tarpe,nei virtuvėje motinos ne - 

rado.
- Ar tu nematei.mamos,Veronika? - skubiai paklausė tar — . 

nąitės.
- Ar tik nebus ji šeimyninėm nuėjus... - atsakė senoji 

Gelžinių samdinė.
Aldona?niekeno nepastebėta,perbėgo seklyčią,prieangį ir bu

vo jau begriebianti durų rankenos,norėdama triukšmingai įsiveržti 
šeimyninėm,lyg nieko tarp jos ir motinos nebūtų nutikę. Bet kaž
koks blogos nujautimas privertė ją stabtelti. Sušukavusi išsitar
šiusius plaukus ir pasiruošusi įvairiausiems netikėtumams,atsar
giai pravėrė duris.

Gale kambario,nuo darbo ir vargo peikusiomis rankomis 
galvą parėmusi,sėdėjo Monika Gelžinienė ir tyliai verkė. Aldona, 
pamačiusi verkiančią motiną,skubiai įėjo vidun,pamažu paskui sa
ve uždarydama sunkias duris. Motina nepajudėjo ir neatsigręžė. 
Tik dabar Aldona aiškiai girdėjo jos kūkčiojimą ir vakarinių sau
lės spindulių pluošte matė jos gyslotas,išbalusias rankas.

Gelžinių duktė ne pirmą kortą girdėjo motiną verkiant;
Bet anuomet ji verkdavo dėl nepasisekusio darbo,dėl šeimynos kal
tės nelaiku nugaišusio gyvulio,or susibarusi su tėvu. Čia ji verk
davo, čia, pakėlusi galvą,ginčydavosi,pykdavosi ir vėl juokdavosi 
drauge su senuoju ar šeimyna. Tai buvo lengvos ir greit pamiršta
mos motinos ašaros. .

Tačiau šį vakarą Aldona tikrai žinojo motiną verkiant sa
vo dukters. Verkiant jos,kuri,tik ką grįžusi nuo prieklėčio,galvb- 
įjo šoksianti motinai į akis aiškintis,kad žmonės ją piktai apkal
ba,kad su jų ūkyje dirbančiu bernu ji jokių slaptų reikalų neturin 
ti ir nenorinti apie tai nė kolbėti. Bet dabar kiekvienas tylus 
motinos aiktelėjimas skubiai žadino pasąmonėje jos apgaulingų: žo
džių ir darbų kaltę. Matydama susikrimtusią motiną,prisiminė daug 
kartų sakiusi jai neteisybę,uaug k>rtų apgavusį ją ir tėvą savo
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melagingu pabučiavimu ir silpnais pažadais,kurių ji niekada neį- - 
stengdavo išpildyti. Ne tik tie netikri pažadai’ir pasiryžimai 
Aldonai pasąmonėje iškilo nuodėmė,bet ir pati meilė Petrui,rodos, 
tapo netikra ir negera.

Jausdama greit praverksianti, Aldona skubiai priėjo prie 
motinos ir tyliai ištarė:

- Atleisk man,mama... . _
Gelžinienė,išgirdusi dukters žodžius,visu balsu pravirko.
- Dėl tavęs,vaike,visą gyvenimą iš proto krausčiausi,vie

nai tau laimės trokšdama... Sveikatos ir turto nesigailėjau,kad 
tik patenkinta būtum,o tu man šitaip atsilygini... Mano šventės 
dieną su bernu pakiemy stūmiais,viešoj vietoj man priešinies... 
O.i,vaike,vaike,kad tu žinotum,ką darai.’..

Aldona nusišluostė skruostais tekančias ašaras. • _
- Mama, įnamy  t, atleisk, dovanok! .. Aš žinau blogai dariusi... 
Monika Gelžinienė pakėlė galvą ir,atstūmusi savo vaiko

rankas šalin,pasipiktinusi kalbėjo:.
• - Tu žadi jau nuo pavasario... Bet tavo pažadai kaip vė

jas... Kur čia; Kaip mėšlas: juo daugiau judini,juo labiau dvo — 
kia... Juo dažniau mes tavęs prašėm,juo daugiau gėdos į namus ne
šei... Kas mudviem iš tokios dukters; Bik sau su tuo bernu,jei 
jis tau taip mielas... Nelaikau aš tavęs...

- Ifcna,patikėk manim.' Aš buv'U suklydus...
- Neklausysiu daugiau tavęsI Tu tik apgaudinėji manei Žino

kis pati...
Motina pasikėlė nuo lovos krašto,nusišluostė ašaras ir,nė 

dukters pusėn neatsisukusi,išėjo.
Tik pasilikusi viena Aldona suprato,kiek širdgėlos ir 

skausmo buvo motinai padariusi. 3į kartą jos kalboje jau nebe
buvo maldavimo gaidos. Ji viena suprato,kad akla motinos meilė, 
pildanti visas dukters užgaidas,jau yra jos širdyje užgesusi,ir 
kad motina yra pasiryžusi ginti savo šeimos garbę,net pačios 
dukters išsižadėdama. Tik Aldonai ir šį vakarą liko neaišku,kodėl 
jos meilė Petrui yra nepadori ir pilna gėdos. 0 jei ji būtų tą 
pačią meilę dovanojusi Bradūno sūnui? Taip,tada ji būtų buvusi 
gerinusia duktė ir garbingiausia moteris! Si neteisybė visuomet 
vertė Aldoną pasilikti Petro pusėje.

Tačiau tas trumpas pasikalbėjimas su motina sukėlė jos: 
širdyje skausmo ir gailesčio. Aldona jautė motinos žodžiuose kaž
kokios paslaptingos teisybės,kuri vertė ją paklusti. Jautėsi sko
linga motinai ir buvo įsitikinusi niekada, negalėsianti atsilygin
ti. Ji pasiryžo dar šį“pat vakarą kuriuo nors budu ją pradžiugin
ti. Bet tai neturėjo būti tušti žodžiai...

Aldona greitai pakilo ir išėjo priebutin. Gaivinanti besi
baigiančios vasaros pavakarė širdyje sukėlė naujų jausmų ir min
čių. Jau buvo pasiryžusi eiti seklyčion ir ten drauge su tėvais* 
linksmai praleisti vakarą,bet staiga vieškelyje pastebėjo visą' 
dulkių debesy paskendusį,šuoliu skrendantį,pora arklių kinkytą ve
žimą. Aldona iš tolo pažino naujuosius svečius, Iries pat namus 
Vežimas dar kartą dingo slėnyje ir netrukus vėl iškilo pačioje 
kiemo pavartėje. Jame sėdėjo senasis ir jaunasis Bradūnai, Nekan
triai lauktas Gelžinių Svečias ir kaimynas buvo pasikinkęs gerian
čius arklius. Baties senojo Bradūno tvirtų rankų valdomi,aukštai 
iškėlę galvas ir kanopomis ardydami žemę,trakėnai įlėkė kieman ir, 
stipriai sutempti žąslais,k one piestu sustojo pačiame priebutyje.

Svečius pavėlavę priimti netikėtai iššoko susijaudinę'mu
zikantai ir milžinišku būbno dūžiu truktelėjo maršą. Pirmo trenks-
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no išgąsdinti neramūs arkliai metėsi dešinėn,sulaužė vežimo vai
rą ir šuoliu pakilo šokėjų būrin. Vežimas,daužydama sis į šalis, 
užkliuvęs už kieme suverstos rąstų, krūvos,parklupdė dešinįjį 
trakėną,ir aštrus nulaužto vairo galas susmego gyvuliui šlaunin.

■Tik arkliams pašilai džius, palikęs šokėją, puolė nelaimės 
vieton Petras Indriūnas ir,dešiniajam klumpant,pagavo už žąslų 
apsiputojusio kairiojo trakėno šnerves. Gyvulys sužvengė is skaus
mo ir sustingo vietoje.

Išbalęs senasis Bradūnas iššoko iš vežimo. Sužeistas gyvu
lys , pargriuvęs po ratais,skausmingai žvengė ir bandė pirmutinė
mis kojomis atsistoti. Susirinkę svečiai greitai atitraukė vežimą 
ir iš arklio kojos atsargiai ištraukė nulaužiu ratų vairą. Sena
sis Bradūnas lakstė aplink kumelaitę už-galvos nusitvėręs.

- Mano Radastai Mano vargšė Radastėlė; Kokia nelaimė!'- 
Ir ■ tsiklaupęs prie gyvulio,glostydamas jos prakaituotą galvą, 
šaukė: - Kur aš gausiu kita tokią kumelaitę*. Kur r.š dingsiu be 
jos! Tai man bėda,tai prakeikta dienai...

Staiga, pašokęs nuo žemės ir puolęs susirinkusių tarpon, 
suriko:

- Po velnių,kuris pasipynėt gyvuliams po kojų?
- Aš,ponas Bradūnei - tarė priekin išėjęs Petras Indriū

nas.
Bradūnas,pamatęs nekenčiamą Gelžinio berną,įniršęs išver

tė akis.
-.Ko lindai,neraliuotas asile! - Ir žengęs žingsnį prie

kin, grasindamas kumščio,rėkė: - Ar nežinai savo vietos? Per tuos 
dvejus metus pas Gelžinį ta tik mergoms paklodes spardyti išmokai, 
šuns šmote.’ Ar nupirksi kitą tokį pat gyvulį?. .

Petras išraudo.
- neklysti,ponas Bradinei Tokio gyvulio kaip pats tikrai 

niekur nerasiu... - ramiai atsakė Indriūnas.
Susirinkusiųjų užnugaryje kažkas keletą kurtų smagiai su

plojo delnais ir šūktelėjo:
- Bravo,IndriūnuiJ
Senasis Bradūnas jau buvo užsimojęs botkočiu bernui;bet 

tuo tarpu,supuolę artimesnieji kaimynui jo raminti,neleido seniui 
prasiveržti prie ramini tebestovinčio Indriūno.

- Bradūne,valdykis! Tas vyras paties ir sūnaus gyvybę iš
gelbėjo,o tu jį lojoji kaip šunį, Pats drebi kaip epušės lupas ir 
nebesusigaudai,ką kalbąs. Susiramink,eikim vidun,Mykolai! Gyvulį 
daktaras Andriuška apžiūrės,jis čia pat yra. - kalbėjo ūkininkas 
Kai rys, imdamas senį už -parankės. * -

- Ponas Bradūne,-tarė pasikėlęs nuo arklio gyvulių dak
tarus, - kumelaitei nėra nieko pavojingo. Paliesti tik viršuti
ni’ i raumenų skaidulini. Po mėnesio gyvulys vėl bus sveikas ir 
darbingas. i

Pakėlę ir nuvedę kumelaitę tvartan,senasis Bradūnas drau
ge su šeimininku_grįžo vidun. Prie sužeistos kumelaitės pasiliko 
daktaras ir Bradūno sūnus Jurgis.

Tačiau senojo Bradūne nuotaika nė prie svečių stalo nę- 
pagerėjo. šiek tiek nurimęs ir keletą karčiosios burnelių išmę- 
tęs,smalsiomis akimis permetė turtingą Gelžinio stalą ir kreipė
si į išraudusį kleboną:

- per tikrąsias Gelžinio vestuves ne prie tokio stalo;vai
šingus , klebone! Puikiai pamenu...

- Ką kalbi,ponas Bradūne? Tamst? nepatenkintas tokiomis 
vaišėmis? - teiravosi stebėdamasis klebonas.
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- O ne J - kalbėjo Bradūnas,keldnmas lėkštėn riebios kiau- - 
lienoa gabalą. -Aš nustebintas,klebone! Per tikrąsias vestuves 
nė pusės tokio stalo neregėjau. Ir pats Gelžinis tuomet suvar
gęs buvo,galų su galais suvest neįstengė...

•Senasis Bradūnas rėkė balsiai,kad ir priešais sėdintieji, 
nugirdę piktus jo žodžius,aptilo. Domininkas Gelžinis nustebu
siomis akimis permetė pilna burna ryjantį Mykolą Bradūną.

- Nejaugi tikrai anksčiau būtų taip nesisekę Domininkui? 
- atsargiai paklausė klebonas. - Na,bet dabar užtat jis tur - 
tingiausias visoje parapijoje, jei nekalbėtume .apie jus. Kiek pa
žįstu ir žinau šių vaišių šeimininkui tikrai nieko netrūksta...

- E,klebone,na taip seniai Domininkui pradėjo sektis - 
riktelėjo Mykolas Bradūnas. - Ir abejoju,kaip ilgai jam toliau 
taip seksis...

- Nebūk blogu pranašu,ponas Bradune,ir saugokis,kad pa - , 
čiam lėmimas nekristų. - įsiterpė- kalbon agronomas Gražulis ir, 
paraginęs merginas,stipriu tenoru užplėšė dainą.

likta Bradūno šnekta nuskendo naujame vaišių triukšme. 
Gelžinis,nors ne visą senio kalbą nugirdęs,bet tikrai įsitiki
nęs Mykolą Bradūną kažką blogo sumanius,susimąstęs pasikėlė nuo 
stalo ieškoti Monikos.

Tuo metu svečių kambarin įbėgo sušilusi ir uždususi Gel- 
žinių duktė,o paskui ją,nerangiai skubėdamas,veržėsi ilgasis 
Jurgis Bradunas. Aldona,pribėgusi arčiau stalo galo,kur sėdėjo, 
įpykęs ir priekabus senasis Bradūnas,klebonas ir miesto svečiai, 
linksmai šuktelėjo: , •

- Ponas Bradūne! Aš su linksma žinia pas jus! Radasta jau 
vaikšto ir žvengia Sarčio!

Aldona buvo iškaitusi ir šviečiančiomis akimis. Skubiai 
atsisukusi,posiekė svečių tarpe atsilakusį Jurgį ir,tempdama ar
čiau stalo,toliau skubiai kalbėjo:

- Jurgi,eikš čia,pasakok! Tu pats matei,kaip kumelaitė
laižė mano rankas,kai daktaras ją perrišo. Ir kokia ji protinga! 
Kaip atsargiai kelią sužeistą koją. 0,kokia man miela ta pono: 
Bradūno Radastar _ . Kaip aš norėčiau to
kią kumelaitę turėti;., 0 tu,Jurgi,sėsk čia! Duok lėkštę.aš tau 
įdėsiu. Okur tavo stiklelis? Ir šakutės tu neturi,Jurgi! 0,ir 
tavo peilio nėra!., _

Aldona'kalbėjo be pertrūkio,skubiai pasodino Jurgį kėdėn, 
įkėlė jo lėkštėn kumpio .gabalą, pripylė stikliuką,įsidėjo savo 
lėkštėn kalakuto.sparną ir buvo bepradedanti toliau kalbėti,bet, 
pajutusi aplink visus tylint, valandėlę susilaikė ir,pakėlusį 
galvą,apsižvalgė aplink.

Kitoje stalo pusėje sėdįs Mykolas Bradunas,atsilošęs kėdė
je, dideles akis kakton išvertęs ir neslėpdamas savo nustebimo, 
nušvitusiu veidu sekė įsismaginusią Gelžinio dukterį ir neramiai 
užstalėje judantį sūnų. Dėdė Vaivarns,pilna burna apžiojęs žą - 
sienos gabalą ir nespėjęs praryti,smalsiomis akimis bėgiojo čia. 
nuo netilsiančios čiauškėti Aldonos,čia prie kvailai besišyp
sančio ir rankas po stalu tarp kelių suspaudusio jaunojo Bradūno. 
Klebonas,nesuprasdamas užgaulios senojo Bradūno kalbos,matydamas 
jo sūnų su Gelžinio dukterim besimeilinančius,klausiamu žvilgs
niu klaidžiojo plačiame ir ispurtusiame Mykolo Bradūno veide, 
čia gėrėjosi puikia išdykusiai besišypsančia mergaite. Ir Gel
žinis,pasirodęs seklyčios duryse su žmona ir pamatęs dukterį į 

•šalia jaunojo Bradūno,apstulbo. i
Aldona,greitai supratusi svečių malonaus nustebimo prie-
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ž_stį,šyptelėjo toliau sėdinčioms draugėms,ir jaunųjų mergaičių 
būryje pasigirdo linksma vestuvinė daina. Tik nuskambėjus pirmie- 
sic :s dainos žodžiams,oudringai nusikvatojo senasis Bradūnas ir 
skubiai sudaužė pilnais stikleliais su klebonu. Dėdė Vaivoras, 
vienu atodūsiu mauktelėjęs alaus puodą,prarijo iš nustebimo gerk
lėje užsikirtusią žąsieną ir skubiai prisijungė prie dainininkių, 
vis dar iš akių nepaleisdamas Gelžinio dukters, Aldona tuo tarpu, 
pabučiavusi tėtį ir mamą, dainuodama. atsivedė juos stolon,pripylė 
stiklelius ir poildė ištuštėjusias svečių lėkštes. Linksma teisi
nių duktė vėl išjudino svečius ir nustūmė tolyn besiartinančią au 
drą.

- No.,ir dukterį turi,Domininkai! Kad ją kur perkūnas; - 
bučiavo senąjį. Gelžinį Kairys,blizgančiomis akimis stebėdamas Al
doną. - Tokiai merginai reikia ir vyro paieškoti! Ne su kiekvie
nų piemeniu ji galės gyventi.'

Pasibaigus dainai,pašoko nuo stalo senasis Bradūnas ir, 
douždomas^karčiosios stikbliais su G ei žinių, sušalto:

- štai,Domininkai,k.am vestuves iškelt reikėjo, štai kuriems
midus ir alus upeliais tekėt turėjo! Tik ne jums,seniai, viena . 
koja karste stovintiems... , . .

- Tai būtų buvę vestuvės,tai būtume gėrę!- iš paskui šaukė 
dėdė Vaivoras, - Nuo dainų stogai būt nusikėlę,nuo karčiosios ir 
alaus sienos būt šnekėję,o nuo valgių ir midaus savų kojų nebūtu
me pnvilkęl - ir atsisukęs į Gelžinio dukterį, barėsi: - Oi \ldo- 
no,oi dukrele,negerai darai"taip ilgai delsdama...

- Laisva pagyvent noriu,dėde i Jaunų dienelių ir rūtų vai
nikėlio gaila. Bijau Seimelio bernužėlio gauti... - kalbėjo dai
nų žodžiais Gelžinių duktė.

- Oi,jau metas,mergužėle! Oi,jau metas; - ragino Lizdei - 
k-. - Nuvys vainikas ant galvelės klėtelėje bedžiudons,pabėgs ber 
nelis nuo mergelės,žodelio belaukdama...

- Oi,tai būtų pora.da niekur nematytai - šaukė svyruodamas 
Brazdya, - Viens bijūnėliu žydėtų,antra rožele kvepėtų. Tai gyve 
nimėlis būtų'... Ar neteisybė, Domininkai? ...

- Kągi čia šnekėt,kaimynei - guodėsi Gelžinis. - Aš jau vi 
sus metus vaiką grizinu ir maniau be naudos burną aušinęs... Na, 
bet į galą atrodo,bene bus pirštai susidūrę...

Mykolas Bradūnas,stebėdamas neramiai kaistantį sūnų ir- gir 
dėdamas Gelžinį dukterim skundžiantis,pakilo nuo kėdės ir persi
kėlė arčiau šeimininko. f

- E,Domininkai,ir man’.sis kaip tas salyklinis akmuo;- pyko 
prisėdęs, - Rodos,pastumsi mergų būrin ir sutišl.. Jis tik stabdo 
vežėčias. Ei,jei aš tą vežimą pastunčiau! Jis ligi pat altoriaus 
riedėtų...

- Riedės,ponas Brr.dūnė,tikrai riedės! - juokėsi dėdė Vaivo
ras. - Nereiks naujo užgavėjimo laukti,ir vėl tvykstels stikle - 
lioi,bet jau ne tik pas Gelžinį,o ir pačiuose Vingiuose...

Aldona,pastebėjusi drauge tėvus susėdus,slapta pasižiurėjo 
į visiškai sumišusį Jurgį Brnduną. Šis,kaip pagautas paukštis, 
žvalgėsi maldaujančiomis akimis į šalis kurio nors svečio.ar tė
vo pagalbos laukdamas,čia vėl kaito ir balo,neįstongdnmas_niėko 
meilaus mergaitei pasakyti. Aldona,gelbėdama jaunąjį Brnduną, ■ 
kumštelėjo jam pašonėnr

- Jurgi,išgerk! Tavo stiklelis tebestovi..-
- Kągi jau. reikėtų išgerti. - kalbėjo Jurgis, traukdama, s 

rankas iš pastalėje suspaustų kelių. - 0 kad taip tu drauge su 
manim? Ką,Aldona?
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- Zinai,Jurgi,aš jau pasigėriau svečius beragindama... 
Man visa seklyčia ratu sukasi.;. Ir tu,Jurgi,sukies... Oi,koks 
tu juokingas,Jurgeli. - kalbėjo Aldona pasilenkusi prie Bra- 
duno sunaus.

Kai ji,sudaužus! stikleliais,pakėlė karčiąją prie lūpų, 
seklyčios lange pamatė išbalusį Petro Indriūno veidą. Tik Aldo
na spėjo Petrą pastebėti ir išsigandusi sulaikė stiklelį,išblyš
kęs veidas dingo nakties tamsoje-

Dabar ji,greitai pastačiusi neišgertą stiklelį šalia 
lėkštės,tarė Dradūnui:

- Palauk,Jurgi,manęs? Aš tuoj sugrįšiu...
■ Aldona skubiai išbėgo pro užpakalines namo duris sodan. 

Jau gerokai pakilęs iš vakarų, pilnatis mėnuo pamažu kopė žvaigž- ■ 
dėtu dangun. Žemė skendo silpnoje jo šviesoje,ir ilgi nutysę 
medžių šešėliai klojosi mergaitei po kojų. Ji skubiai nusilei
do pakalnėn,lengvai peršoko tvorą ir netrukus atsidūrė prie 
upės.

Baltame nakties rūke skendo lankos,ir plačiomis juosto
mis pasroviui slinko tiršta upės migla. Žilvyčiai ir alksniai, 
ilgomis šaknimis giliai įsikabinę stačion pakrantėn,skandino 
savo vešlias šakas vėsiame upės vandenyje. Aldona atsisėdo pa
krantėje ant akmens ir,stebėdama vandenyje atsišviečiantį žvaigž
dėto dangaus lopelį,susimąstė.

Iš pamiškės pakilusios žuvėdros gailiai klykdamos -sku
biai praūžė virš mergaitės galvos ir sukrito į nušienautą pievą. 
Ganykloje prunkštė arkliai. Kažkur lūžo tvora. Pakrantėje•atsi
mušė piktas skerdžiaus balsas ir netrukus pasigirdo varomų su
pančiotų gyvulių kanopų dundėjimas. Kitame sodžiaus gale lojo 
šunes,vieškeliu eidami ginčijosi vyrai. Prie pat akmens,ilgesnė
je smilgų žolėje čirškė griežlė. Danguje užgeso kelios žvaigž
dės... Aldona vis dar tebesėdėjo. Nutilus armonikai Gelžinio 
kieme,nusviro jos galva ir,šaltose rankose veidą paslėpusi,ty
liai pravirko.

Kiek ilgai Aldona mąstė ir verkė,pati neatsiminė,kai ją. 
pažadino iš kiemo išvažiuojančių vežimų bildesys. Ji pamažu pa
sikėlė nuo akmens ir neskubėdama pradėjo lipti į kalną. Išblyš
kęs mėnulis jau buvo perkopęs pietų dangų ir pradėjęs ‘leistis. 
Prie klėties kažkas girgždančiu balsu dainavo. Veronika sku - 
biai aiškino kumečiui naujos dienos darbus. Aldona pra
ėjo pro seklyčios langus. Iš vidaus veržėsi tabako.dūmai ir 
troškus alum,valstybine ir žmonių prakaitu persisunkęs oras.Ji 
sustojo miegcunojo palangėje ir buvo besiruošianti lipti vidun, 
bet svetimas balsas valandėlę sulaikė ją.

— Aš nereikalausiu,Domininkai,tų penkiolikos tūkstančių, 
jei pats savo pažadus tesėsi. - išgirdo Aldona Mykolo Bradūno 
žodžius.

- Kaip čia pasakius,Mykolai,aš,rodos?kitokių pažadų nesu 
pačiam davęs... - paklausė Domininkas Gelžinis.

- Neužmiršk,ką kalbėjai anuomet apie dukterį,... Mudviejų . 
vaikai turi sujungti abu ūkius, Pats tai pažadėjai.

- Koks gi ten pažada s,MykolaiKaip gi čia? Dėl dukters
aš tik taip sau,burnelę išmetęs,kalbai palinksminti,ėmiau ir iš- • 
sižiojau... Gerai,jei laimė supuls...

- E,Domininkai,Domininkai,duktė daug gudresnė už tave... 
Ji mudu abu už nosies vedžioja,. Be to,pasakysiu,aš savo sūnų pa
čiam ne už stiklelį pažadėjau. Ir paties pažadas buvo,man rodos,
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anuomet rimtesnis,kaip dabar pasakoji.•• Aš sav? pažadą pil
dau, gi pats dar siundai berną mane erzinti. Aldonai ieškai kito 
vyre. Aš to nepakęsiu ir nele‘isiu,kad viskas taip lengvai vel
niop nueitų... -

- Pirmą kartą girdžiu! Iš kur tai sugalvojai,Mykolai?Ap- 
kalbi mane! As pats tuo bernu nusikratyti jnoriu... Na,bet pasa
kyk,kaip iš namų išvaryti žmogų,kuriat aiškios kaltės primest ne
gali... Ir sutartis neleidžia..”.

- Tai tu mažas vaikąS,Domininkai! Berno bijai,pasakysiu... 
-pyktelėjo garsiau Bradunas.

- Ne tik dėl berno. Bet ir dukters su kuriu nenoriu iš na
mų varyti,..

- Ak šitaip! - numykė valandėlę delsęs Bradunas, - Na,pa
lauk,Domininkai,nereiks tau jos su kuolu varyti,tikrai nereiks. 
Ji pati,rankas bučiuodama,prašysią už Jurgio .Braduno tekinama,.,

- Dėl Dievo meilės,ką sugalvojai,Bradūne! - suriko Gelži- 
nis,vydamasis pro duris išeinantį senį.

- Arklius! - riktelėjo išlėkęs seklyčion Pradurtas. - Ark
lius, Jurgi!

Jurgis Bradunas,apkabinęs tuščią karčiosios litrinę,snau
dė užstalėje,laukdamas Aldonos. Pripuolęs įsiutęs tėvas prie 
knarkiančiojo smagiai vožtelėjo kumščiu pašončn ir nuvertė po 
stalu netvirtai kojose besilaikantį sūnų. _ .

Paskui Bradūną iš miegamojo išskubėjęs Gelžinis šiek tiek 
nuramino įtūžusį kaimyną ir,pažadinęs antrąjį berną,liepė kinky
ti, vežiman Brndūnų Sartį ir savajį Perkūną.

- Tu pats,Antanai,nuveŠi Br.adūnus namo. Tik atsargiai va
žiuok! Abu pasigėrę ir įsiutę! Grįždamas neužmiršk parjoti Per
ki. o... - mokė berną Gelžinis. .

Išėjus seimininkui iš klėties, "tolėjo knuLČxa<_s?.enon
In riūnas ir, maudoma si s kelnes,aiškino Antanui: -

- Vietoj Perkūno kinkyk Aguoną. 0 pavartėje aš perinsiu 
iš tavęs vadeles,

Senasis Bradunas,giliai kojas po Petro pasoste pa7;išęs,ne- 
ramiai trūkčiodamas knarkė. Per ryžą barzdą iš praviros burnos 
tekėjo seilės. Negeriau jautėsi ir sūnus. Permetęs sunkia ir 
skaudančią galvą per vežimo, kraštą,abiem rankom gardelę apkabi
nęs,retkarčiais dejavo ir skausmingai žiaukčiojo,kojomis atsi - 
spirdamas į vežimo dugne prikaltą balnelį.

Iš Gelžinio ūkio vieškeliu išvažiavus,švystelėjo rytai ir 
tolimi tekančios saulės spinduliai užliejo kuone pusę dangaus, 
skubiai gesindami vieną po kitos blankstnnčias žvaigždes. Iš 
pradžių geroką kelio galą važiavo žingine. Tik įvažiavęs miškan, 
Indriūnas pasistojo pasostėje ir sutempė nenorinčius drauge ra
miai eiti arklius.

Porą kartų truktelėjus Petrui vadelėmis,eržilas pašoko 
vietoje,spyrė vežimo galan ir, pabaidęs Gelžinio
Aguoną, pasikėlė šuoliu. Įpykę gyvuliai lėkė vėju duobėtu vieš
keliu, puldinėdami, iš vienos kelio pusės Į antrąją. Įšėlusių 
arklių nelygiai tampomas vežimas šokinėjo kaip guminis sviedi
nys. Kartą dešinieji ratai įpuolę griovin vos neišmetė silpnai 
vežime besilaikančių svečių,bet,staiga persimetę kelio kairėn, 
pašėlusiu greičiu vėl nešė vežimą pirmyn,daužydami į pakelės ak
menis.

- Ar pasiutai tu? - rėkė iš užpakalio senasis Bradunas,- 
stabdyk arklius,mergos vaiko!
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Petras žvilgterėjo užnugariu.Jurgio Bradūno vežime jau ne
buvo. Dabar jis skubiai patempė dešiniąją vadelę,ir arkliai, 
staiga puolę šonan,trenkė vežimą į pakelės gluosnį.Bradūnas 
aiktelėjo,bet vis dar tebesėdėjo ratuose. Staiga jis keliaklups
čias nusitvėrė Petro pasostės,pakilo ratuose ir,viena ranka pa
griebęs Indriūnui už sprando,antrąja išplėšė vadeles ir stumte
lėjo berną iš ratą. Bet retrąs lengvai atlaikė girto senio smū
gį ir,atgalia ranka nutvėręs už Bradūno laikomą vadelią,patrau
kė jas dešinėn. Tampomi arkliai įpuolė kelio griovin,Brodūnas, 
neišsilaikęs ko jose,-nukštelninkas išlėkė iš ratą.

Netrukus po sidabrinią vestuvių šventės Aldona gavo savo 
draugės Valerijos laišką,kviečiantį ją Klaipėdon pirmojo sūnaus 
krikštynoms. Prieš tai pati Valerija pažadėjo trečiadienį atva
žiuoti draugės aplankyti.

Sutarto trečiadienio popietę pavartėje stovėjo Petro pa
kinkytas porinis Gelžinią vežimas viešniai parvežti. Arkliai 
neramiai purtė galvomis ir laižė šalia stovinčios Aldonos ran
kas. Ji meiliai žiūrėjo į dideles ir draugiškas bėrio akis,į 
švelnią aksominę kaktą,kurios viduryje švietė baltą plauką lope
lis. Kairėje akyje,kaip puikiame veidrodyje,atsispindėjo išba
lęs Aldonos veidas,pat msėjusios plauką garbanos ir melsva šil
kinė suknelė su siaura kaklo iškirpte. Ji dar kartą atidžiai 
pasižiurėjo į gyvąjį veidrodį,sulygino kaire ranka ant skruos
to vėjo ištaršytus plaukus ir valandėlę sulaikė ranką pasmakrė
je. Negulėdama pati savęs pažinti, ' ' perbraukė pirš
tais du stambius išsišokusius žandikaulius ir ‘trumpai šyptelė
jo-,mėgindama atgauti senus veido bruožus. Lengvas šypsnys šiek 
tiek išlygino išsišovusius žandikaulius,bet didelės mėlynos 
akys giliai įkrito tamsiose akyduobėse. 0 šypsnys be šviesos, 
spindėjimo ir saulės...

Aldona nuleido akis ir susimąstė. Ne, ji nieko neįstengė 
mąstyti ir galvoti. Jei ji mėgintą prisiminti praeitį,norėtą 
bėgti tais tuščiais rudens laukais,kaip proto netekusi. Galvo
ti apie dabartį - per daug tuščia ir menka,o kurti naują lai
mingesnę ateitį ji neturėjo jėgą. '

Jautė,kaip pamažu širdin veržėsi liūdesys. Atsirėmusi į 
arklio petį,ji geiste geidė,kad ta susimąstymo ir skausmo valan
da greit nepasibaigtą. Ji mielai stovėtą ištisas valandas pri
siglaudusi prie bėrio karčią-ir,nieko negalvodama,leistą liū - 
dešini-vis giliau ir giliau graužtis vidun. Aldona jautė po ke
lią minučių pravirksianti. Ji žinojo,kad po šią ašarą būtą daug 
lengviau: tie skausmai,kurie dabar atrodė nepakeliami,liktą men
kučiais kasdieniniais rūpesčiais,drauge su ašaromis nutekėtą 
visa vargą jūra,plėšanti jos protą ir širdį,ir gyvenimas vėl 
įgautą šviesias pavasario spalvas. Tik kad niekas jos netruk
dytą. ..

Didelėse knygose pasakojama,kad žmogaus gyvenimas daž
nai bėgąs ištisais metais romia vaga,pildant savo pareigas; bet 
kortą pasitaikanti diena,kuri sugriaunanti visus ligi tol jo 
puoselėtus planus ir viltis,sudraskanti širdį ir pajungianti 
protą ir valią įšėlusiems jausmams. Tokią dieną,kuri žmogų iš
metanti iš jo siauroe,kietais teisės,moralės,papročių ir reli
gijos pylimais saugojamos gyvenimo vagos, Aldona jautėsi pergy
venusi aną triukšmingą jos tėvą sidabrinią vestuvią vakarą.
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Jei ji ligi šiol savo veiksliuose buvo atsargi, stengėsi pataikau
ti vienai ir antrai pusei,ne kartą, buvo priversta veidmainiauti ■ 
xr kalbėti neteisybę,bijodama,kad jos didžiausia laimė nesugriūtų, 
tai ana sidabrinių vestuvių naktis,atidengusi mergaitei visas 
kortas,įgalino ją ryžtis griežtiems sprendimams.

Nuo anos niekada neužmirštamos nakties tarp Petro ir jos 
k. žkas nebesurišamai nutrūko. Nors įvairiais būdais Aldona po 
šventės stengėsi jam pataikauti,vis dėlto daugiau nebe
matė jo saulėto veido ir nėbesusitikdovo slapta vakarais upės pa
krantėje. Tačiau Aldona dar tikėjo,kad laikas užgydys šią žaizdą, 
ir vėl sugrįš jųdviejų laimingos valandas. Bet bėgo diena po die
nos, saulė via anksčiau ir anksčiau pradėjo sėsti vakarop,nuo me
džių vienas po kito puolė žemėn pageltę lapai,tik dviejose širdy
se niekas nesikeitė.

Tarp motinos ir dukters dar. didesnė bedugnė atsivėrė. Nuo 
šventės Gelžinienė daugiau.su šeimyna kalbėjo,vis dažniau sveti
muose kiemuose dingdavo,o savo dukters pati niekuomet nešnekinda- 
vo^arbo nenurodydavo ir niekur drauge neišeidavo. Senasis Gelži- 
nis kuo rečiau stengėsi su vaiku matytis,o Aldonai ką sumanius 
dirbti ar jam pagelbėti,niekada jos nepagyrė,nesidžiaugė,nors ir 
nepeikė. Netrukus Aldona pasijuto esanti savo tėvų namuose vieni
šo. ir nereikalinga. Tačiau,kad jos gyvenimas visai nesudužtų į 
menkavertes Šulcas,kurių nebesurinktų nei Petras,nei tėvai,nei Bra- 
dūnas,Aldona ryžosi kartą atidengti ir savo kortas.

Bemąstant nejučiomis kažkas priėjo iš užpakalio,ir tvirta 
vyriška ranku suspaudė jos dešinę. Aldona nedrįso atsisukti: jos 
skruostais tekėjo pirmosios ašaros. Ta. pati ranka apgręžė ją ir 
staiga paleido. Prieš G-elžinio dukterį stovėjo nustebęs Petras 
Indriūnas.

- Aš išeisiu iš čia,Aldona,tik tu neverk... Nebeilgai pa
siliksiu tavo tėvų namuose.

Iš karto ji norėjo trenkti kumščiu Petrui veidan,rėkti, 
draskytis ir kolioti visą pasaulį. Bet susivaldžiusi pasitraukė 
kairėn ir,atrišusi bėx‘ius nuo stulpo,įlipo vežiman.

- Paskubėkim,tik valanda ligi traukinio, - spėjo ištarti 
sėsdama.

Laukais ir miškais tolyn keliavo vasara, Išbalusiomis,lie- 
t us ir vėjo išplaktomis rugienomis ir suartų dirvų vagomis sun
kiais žingsniais brido per kaimą ruduo. Bėriai bėgo lengva ristele, 
aplenkdami giliai išplaktose provėžose nebeišdžiūstančias balas.

Kai jau buvo geroką kelio galą nuo namų nuvažiavę,Aldona, 
sėdėddana viena antroje vėžino pasostėje,tarė Petrui Indriūnui;

- Aš norėjau tau pasakyti...
Petras pasisuko■pusiau dešinėn,ir,neišleisdamas iš akių 3 

lengva, ristele bėgančių arklių,pamažu ištarė:
- Prašau,Aldona,aš klausau...
Jo balse nebuvo nei pykčio,nei švelnumo. Aldona gi laužė 

rankas ir ligi kraujo kandžiojo lupas,nežinodama,kaip toliau kal
bą pradėti, pagaliau ji pakėlė galvą ir,žiūrėdama į vakarų dangum 
slenkančius lietingus debesis,ištarė:

- Aš norėjau tau pasakyti,kad su Jurgiu tą vakarą nieko 
nebuvo... ir nėrą. Aš buvau priversta...

Petras tylėjo. Tik po šių Aldonos žodžių jis vėl atsigrę
žė arklių pusėn ir čaižtelėjo porą kartų botagu.

- Ir mama verkė, - toliau pridūrė susijaudinusi, - aš ne
galėjau jos ašarų pernešti ir...

Kodėl tu man tai pasakoji? Man nerūpi tavo santykiai su
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Jurgiu— - tyliai,bet užgau liai atsiliepė Indriūnas.
- Tu nenori manęs suprasti,Petrai I Aš tik juokais... Aš 

norėjau mus abu užgriuVančią nelaimę tolyn nustumti...
- Aš taip pat,Aldona, tik juokais,- tik taip sau... Juk aš

tau kartą per Onos atlaidus sakiau. Kaip gi aš tavo bernas ki
taip galėjau galvoti... Aš negaliuir visai nemanau varžyti ta
vęs .. • ■ . .

- Tu tikrai'nenori manęs suprasti1. - tarė piktai Aldona, 
- Argi "tu manai,kad aš su kiekvienu bernu galiu taip elgtis? Ši
taip galvodamas tu pažemini ir gėdini mane... Ak,iš viso,tu to
kių dalykų suprast negali...

- Čia ir mažas vaikas galėtų suprasti,o dabar mudu nuduo- 
dame nebesusigaudą... - ir jis dar kartą čaižtelėjo botagu.

Kurį laiką mergaitė tylėjo. Petras žvilgterėjo vežimo už
pakalin, Aldona tyliai verkė.

- Tu nenori galvoti i - išgirdo jos žodžius,. - Tu daugiau 
nieko nematai, tik save J Aš paaukojau tau ’ gyvenimą ir 
jaunystę,visko išsižadėdama. Aš maniau,kad tu esi 'vyras,’ii* ". 
moki garbingai elgtis... 0 Dieve,Dieve,kokia aš kvaila buvau...

Ji užsidengė skarele veidą ir nusisuko nuo Petro. Kurį 
laiką Indriūnas žvilgčiojo Aldonos pusėn ir neramiai tampė va
delėmis. Tik įvažiavęs į mišką,persikėlė Aldonos pasostėn ir,ap
kabinęs mergaitės drebančius pečius,netardamas nė žodžio,skubiai 
važiavo pirmyn.

- Aš tave tilarai užgavau,AldonaJ - prieš pat miestelį pra
bilo Petras, - Jei gali,atleisk mani Mudviem reikėtų rimtai, kar
tą išsikalbėti,o čia jau ir miestas. Ateik ryt vakare prie upės. 
Ar tu sutinki,Aldona?...

- Gal būt... - tyliai 'ištarė mergaitė.
Jie įvažiavo geležinkelio stoties aikštėn. Dešinėje pusė

je,kur daugiau stovėjo vežimų,Petras sustabdė arklius. Aldona 
nubėgo peronan.

Traukiniui atėjus ji grįžo parankėn nusitvėrusi aukštą 
tamsiaplaukę merginą. Tik prisiartinusi prie vežimo,Aldona sku
biai pristatė Indriūną.

- Tai mūsų ūkvedys Petras Indriūnas.
Petras linktelėjo galva ir padavė viešniai savo stambią 

ranką. •
Draugės susėdo vežiman,naujasis Gelžinių ūkvedys pakėlė 

arklius ristele ir,kėlioliką minučių dardėję nelygiai grįstomis 
miesto gatvėmis,pasiekė kietą,gerai "žvyruotą vieškelį. Viešnia 
čiauškėjo visu keliu. Aldona vos spėjo jos klausyti. Tik prieš 
pat namus ji prisiminė šalia sėdinčią draugę ir,tiriančiomis 
akimis permetusi išbalusį Aldonos veidą, skubiai teiravosi:

- Bet tu,Aldoną,labai pasikeitus. Netikėjau tave tokią pa
mėtysianti. Sakyk,kas tau nutiko? Lyg apsiverkus atrodai?...'

Aldona pridėjo pirštą prie lupų. Valerija ligi pat namų 
daugiau jos neklausinėjo.

Apie atvykusios viešnios tikslą buvo tą patį vakarą pra
nešta seniesiems. Kad prašymas sklandžiau pra'eitų, Valeri ja, pa
bučiavusi kelis kartus Gelžinienę,aprišo jos galvą šilkine ska
rele ir krūtinę papuošė blizgančiu gintaro kryželiu. Senoji Mo
nika šį kartą buvo labiau nuolaidi,negu bet kada ir net dėkojo 
Valerijai,kad ji paimsianti savo draugystėm jos dukterį. Tik vė
lai -vakare , mergaitėms sugulus,viešnia vėl kreipėsi į Aldoną:

- Sakyk,kas su tavim yra nutikę? Tu labai išvargus atro
dai. Tur būt,vėl Antaną prisimeni?

• i.
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- O kito artimo žmogaus neturi kaime?
- i;e,
- Tarp tų miškų tu kaip kalėjime uždaryta. Šitaip negali-, 

ma jaunam žmogui! Nustosi ryžtumo, energijos. Ar nė miestely nie
ko nėra?

- Tuščia ’. - numojo ranka Aldona.
- Let palauki Tuo tavo ūkvedžiu aš esu nustebinta. Jis at

rodo ne iš bile kokio kelmo spirtas. Ar tu nė apie jį nepasisuki?
Mergaitė neigiamai papurtė galva.
- Tai tu pasenai,Aldona! Tsieš dvejus metus dėl tokio vy

ro tu būtum iš proto išėjus... .
- Kam,jei yra kitas-už mane einąs iš proto... - išdavė sa

vo paslaptį Aldona.
- Ak šitaip! Ot kokia tu kytruolė! Ir tiek ilgai man nie

ko nesisakei. Kiek laiškų parašei,o apie jį nė žodžio. Kaip ne
gražu iš tavo pusės,Aldon; . Aš tau visą širdį atvėriau.o tu man 
nieko. Gerai,toliau ir aš tylėsiu...

- Ak,Valerija,tavo širdis iš laimės plyšta,© manojoje pra
garas verda.

- Kaip tai? Nesuprantu tavęs? Iš tikrųjų,tu pasidarei pa
slaptinga. Būdama, mylima ir mylėdama, esi tokia nusiminus ir tyli., 
KaĮbėk, pa šakok, A1 dona.’

- Mano istorija bus tau tikrai neįdomi. Joje nėra nei mei
lės, nei nuot ykių... Tik pavydas,veidmainiavimas ir gobšumas! - 
pradėjo Aldona. - ' ' .

- Tik sakyk greičiau. 0 gal aš tau kuo padėti galėsiu...
Aldona savo viešniai papasakojo savo tėvų ir kaimynų is

teriją. Baigdama pridūrė:
- Jei visa tai aš būčiau žinojusi prieš dvejos,trejus me

tus, gal būčiau ir įstengusi kita linkme savo gyvenimą pakreipti. 
Bet dabar jau yra per vėlu...

- Ir tu esi įsitikinusi,kad nė dėl dukters laimės jie ne
atsižadėtų savo ketinimų? Ar negalima tos skolos sumokėti Bradū- 
nui.

- Skolai padengti mažiausia reikėtų trejų metų. 0 Brndū- 
nas pajutęs,kad tėvas rengiasi skolą mokėti,paleistų ūkį varžyti
nių. Jis nelauks,kol kąsnis iš gerklės paspruks.

- O tu pati jau esi viską šaltai apsvarsčiusi? Pagalvok,ar 
tavo meilė nėra tik kelių pergyventų laimingų valandėlių įliuzi- 
ja? Gal tu galėtum, pamilti Bradūno sūnų?

- Visas gyvenimas yra milžiniška apgaulinga įliuzija! Ak, 
bet apie tai nekalbėkim,Valerija.’- nusisukdama pasakė Aldona, - 
Aš nieko nebegaliu pakeisti,ką esu pradėjus. Ir pamilti kito ne
galiu. ..

- Nesuprantu aš tavęs,Aldona? - paklausė stebėdamasi vieš
nia .

Aldona,pažvelgusi į draugės nuoširdžias ir nustebusias akis, 
apkabino ją ir,stipriai prie krūtinės prispaudusi vienintelį žmo- ’ 
gų,kuriam ji jautėsi galinti šią paslaptį išduoti,tarė:

- Aš j tfu laukiu...
Ilgą laiką kambaryje buvo tylu. Žinia buvo per daug skau

di,kad mergaitės galėtų tuojau pradėti kalbėtis. Valerija,nelau
kusi šių Aldonos žodžių,karį laiką nesumezgė ką nors jai atsakyti 
ir paguosti. t

- Ar tu ir dabar nesupranti mano nelaimės? - tyliai kuk - 
čiodnma paklausė Aldona.

Tikrai atrodė,kad paguodai išreikšti Valerija iš pradžių

i; . .. • n • n • i; • n • n • ii . ii • ii . u • u • ;; . i; ii . ii , n « i; , ii , i. . r. • n , n • u , i; . n • i* • 11 « 1; . n ♦ h , i» » 1:

49



+ : + : + :+: + : + :+: + ;+: + ': + :+:+: + 49 +:+:+:+ + : + : + : + : + : + +

negalėjo surasti žodžių. Tačiau,bijodaną dar labiau draugę suer
zinti ir sujaudinti,paklausė:

- Ar senieji žino?
-One' Jie mane prakeikę iš namų išvarytų, ..
- Jam esi jau pasisakiusi?
- Dar ne.
- ir tu jau seniai lauki?
- Tai buvo sužadėtuvių vakarą, - pradėjo Aldona, - Aš bu

vau tuomet kvaila kaip avis. Iš pradžių,dar vasarą,sutarusi su 
juo palikti tėviškę,jaučiaus rami ir net patenkinta... Tik nuo 
anos sidabrinių vestuvių nakties supratau savo džiaugsmo kvailu
mą ir ateities gyvenimo tuštumą. Aš sugrioviau tėvų paskutines 
laimingas dienas,suteršiau jų namus ir pražudžiau pati save. 
Tik aš nesuprantu,už ką Dievas man lėmė šią baisią nelaimę ir 
gėdą?. . ' • . . .

Kurį laiką mergaitės tylėjo. Staiga Valerija pašoko nuo 
lovos ir,bučiuodama Aldoną,linksmai kalbėjo;

- Tik tu neverk, Al dona.’ Tu dar ne žinai, ar tuo budu tave 
Dievas baudžia,ar gelbsti. Tu nekaltink Joj Tau tikrai nereikės 
mergauti pas ūkininkus ,Aš tave išgelbėsiu iš to pragaro. Bet nuo 
šios valandos tu turi klausyti manęs. Ar tu prižadi? Judviejų 
laimė dabar tikrai yra mano rankose.

, - Kalbėk,Valerija,aš viskam esu pasiruošusi.
- Mudvi,nieko nelaukdamos,turime ne tiek dėl mano,kiek 

dėl tavo reikalų kuo greičiau važiuoti Klaipėdon. Ten su mano 
vyro pagalba reikia jam surasti darbo. Juozas mieste turi daug 
pažįstamų,kurie tokiam kaip tavajam tikrai nepagailės ko nors 
geresnio. Kol manasis pasirūpins darbuotu turėsi pas mane kelias 
dienas pagyventi, mudvi tuo metu paieškosiu butelį ir sutvarky
sim kitus.zreikalus. Na, o poto reikės jums greitai "persikelti Klai
pėdon... Štai mano plonas,ir,manau,jis yra vienintelė išeitis
iš tos šuniškos jūsų padėties. Dar šį vakarą pasiruoškim ryt die
nos kelionei. Ir mudvi vėl abi drauge gyvensim. Ar ne puiku,Al
dona?

- Aš būčiau amžinai dėkinga,jei tavo žodžiai išsipildytų. 
Tu mane vėl prikeltom iš tos baisios apatijos,į kurią aš buvau 
įpuolus paskutiniais mėnesiais... Be ašarų daugiau nieko nežino
jau. . . - skundėsi mergaitė.

- Kokia tu juokinga,Aldona.' - linksmai kalbėjo Valerija.
-Tikrai,tas gyvenimas buvo taip mane nuvarginęs,kad trūko 

tik mažo akstino,ir aš būčiau buvusi baigta... - pavargusiu bal
su pridūrė Aldona. - •

- Mesk visas tas nesąmones iš galvos. Mudvi vėl gyvensim 
laimingos ir mylimos.' - kalbėjo, bučiuodama draugę, Valeri ja,. '

prieš pat Visų šventę_Domininkas Gelžinis galutinai apsi
sprendė atleisti Petrą Indriūną. Didieji vasaros ir rudens dar
bai jau buvo pasibaigę,rudeninė sėja taip pat ėjo prie galo. Li
ko daržų dalis,neartos rugienos gabalas,neiškloti linai ir nema
ža kitų smulkių darbų; tačiau jiems jau nebereikėjo stiprių.vy
riškų rankų.

Ilgai delsė Gelžinis kalbėtis su Petru,neturėdamas apčiuo
piamos priežasties atleisti gerą darbininką,kol pagaliau vienas 
netikėtas įvykis galutinai privertė senąjį pasiryžti.

Trečiadienį jis buvo nuvažiavęs, valsčiun mokesčių reika
lais. Raštinėje ją sulaikė valsčiaus sekretorius ir,pakvietęs
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erčiau stalo,tarė:
- Tai kas gi ten nutiko, ponas-Gelžin! ? Su kaimynais pradė

jot bylinėtis?
Gelžinis stovėjo išvertęs akis.
- Nagi pasiskaitykitel - kišdamas rankon lapelį kaltėjose

kretorius. -'Saukiamas atsakovu Bradūno byloje. Civilmrs ieški
nys .

Domininkui Gelžiniui plaukai ant galvos pasišiaušė,paminė
jus valsčiaus sekretoriui Bradūno pavardę. Jis paėmė drebančiomis 
rankomis lapelį ir pasitraukė kelis žingsnius nuo stalo. po kojo
mis pradėjo suktis žemė,svaigti galva. Kaktą išpylė šaltas pra
kaitas. Senasis Gelžinis susmuko suole.

Byla su Bradūnu; Vingių, dvaras reikalauja iš Gelžinio pen
kiolikos tūkstančių litų skolos; Domininkas iš karto pasijuto ta
pęs vargšu,elgeta,Bradūno kampininku. Jis tik dabar pilnai supra
to pasakytus šventės metu Bradūno žodžius: "Nereiks tau dukters 
su kuolu varyti,tikrai nereiks i Ji pati,man rankas bučiuodama pra
šysią už Jurgio tekinama."

- Ne,nei - riktelėjo pusbalsiu Gelžinis, - Geriau aš prieš 
Bradūną keliaklupsčias vaikščiosiu,tik kad mano vaikas to nežino
tų. ..

Ir senis,pagriebęs kepurę,išlėkė pro valsčiaus duris. Atri- 
šęs nuostulpo arklį ir skubiai įšokęs į vežiną,jis jau buvo besu
kąs.iš miestelio Vingių pusėn,kaip staiga pamatė gatvėje patį Vin
gių šeimininką, įeinantį užkandinėm-

Domininkas Gelžinis kaip kulipka įlėkė paskui Braduną irj 
dar nespėjus Vingių dvarininkui prie pažįstamų prisėsti,pagriebęs 
už rankos,sulaikė jį viduryje kambario. Padavėjai riktelėjo at - 
skiro kabineto.

- Žmogau,kaimyne,ką darai su manim? Pasigailėk,maldauju: 
revaryk iš namų! Sakyk,kalbėk,viską išpildysiu’. Ir dukterį už

Jurgio tekinsiu ir skolą mokėsiu. Tik be teismo,be bylosi Gelži
nis per visą gyvenimą nėra teisme buvęs... Ir dabar tokia gėda! 
Už skolas; Kur aš akis padėsiu!

Mykolas Bradūnas nustebęs klausėsi Gelžinio maldavimo.
- 0 jei kitaip apsisprendei,sumokėsiu viską kaip galima 

greičiau., - varė toliau susijaudinęs senis'* - Tik 'be tokios gė
dos. Iki Kalėdų tris tūkstančius,Velykoms porą,rudenį vėl du tris, 
ir bematant neliks tos prakeiktos skolos, Tik sakyk,kalbėk,kaip 
su žmogumi... Už ką taip užsirūstinai ant manęs. Ar vaišės buvo 
blogos,ar liežuviai su'erzino? Kalbėk,kodėl tyli?

Mykolas Bradūnas,smagiai Bestelėjęs minkšton kėdėn,vis dar' 
tebežiūrėjo akis išvertęs į sumišusį Gelžinį,negalėdamas supras
ti jo susijaudinimo.

- Ar iš galvos išėjai,Gelžini? Kokias komedijas dabar man 
tu sugalvojai? - prabilo Bradūnas užsikosėjus Domininkui* - Užsi
geidei man skolą grąžinti? Grąžink! Jule aš dėl jos tavęs iš ūkio 
nevarau?

- Kaip nevarai! 0 kas čia; - šuktelėjo Gelžinis,pakišdamas 
teismo šaukimą. - Byla,teismas,varžytinės... Pažįstu, žinau,kuo tas 
viskas baigsis...

- Na,bet byla ne dėl skolos... - ramiai tarė Bradūnas.
Gelžinis pašoko nuo kėdės,
- Tai dėl ko? Kodėl mane teisman šauki?
- Dėl tavo berno.Dėl Petro Indriūno. Pats nemoki su bernu 

susitvarkyti^tai aš tą vyruką taip sudorosiu,kad tavo duktė nė ton 
pusėn pasižiūrėt nenorės...
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- Na,dabar aš tikrai pakvaišęs, llieko nesuprantu; Ei,pa
nelyt I Dvi porcijas paršiuko ir viną grafiną.'

Mykolas Bradūnas visa gerkle nusikvatojo.
- lik nesuprantu,kaip Indriūnas teisme atsidūrė? -

paklausė nebeiškęsdamas Gelžinis-
Vingių šeimininkas dabar papasakojo nuotykingą kelionę 

P b sidabrinių vestuvių, šventės.
- Bet aš Antanui liepiau kinkyti arklius judu nuvežti 

.namo. - įsiterpė Gelžinis.
- Žinau,viską puikiai žinau; Antrasis tavo bernas liudys 

teisme mano pusėje. Bet tu turėtum būti drauge. Tuomet viskas 
sklandžiau eitų. 0 gal ten paaiškės,kad Indriūnas tavo pamokytas 
taip mane pavėžino. . .

- Ką kalbi,Mykolai! - šokosi Gelžinis.
- Tiesa,mano sūnus stos teisman sulaužyta ranka. Paties 

apskrities daktaro jam konstatuotas kaulo lūžimas. - mirktelėjo 
šypsodamasis Bradūnas. - Bet Aldonai ir bernui ligi teismo nė 
pusės žodžio....

Gelžinis linktelėjo galva ir vėl užsakė naują grafiną kar
čiosios; '

Tik. vėlai vakare Gelžinis linksmas sėdo vežiman. Pakelėje 
susitiko netoli miestelio gyvenantį kainyną Jonaitį. Šis sulaikė 
Gelžinį ir paprašė pavėžėti namo. Gelžinis mielai priėmė kaimyną 

v.vežiman. Bevažiuodami įsikalbėjo ir savo vaikų reikalais. Kaimy
nas skundėsi,kad aną savaitę vaiką išmetę iš gimnazijos. Ryt jis 
pats turįs važiuoti apskrities miestan ir pasiteirauti,kas ten 
su išdykėliu nutikę.

- Ak,kaimyne,tvirkšta mūsų vaikai bežiūrint. Anais laikais 
tėvai tokių rūpesčių neturėjo, - baigė Jonaitis.

- Ką čia kalbėti Aš turiu tik vieną dukterį ir tos pačios 
suvaldyti nepajėgiu, - skundėsi Jonaičiui Gelžinis.

- Teisybė,o kaip ten su Petru? Geras vyras ir darbininkas 
nepakeičiamas,bet ot vis samdinys. Ar negaila tokiam vienturtę 
ir žemę perleisti?

- Kaip tai,kaimyne? - nustebo Gelžinis. - Aš savo dukters 
dar nė už vieno neketinu leisti.

- Nagi jau nebe slėpk, Donininkair. ■ Iš pradžių,kol dar žmo
nės plepėjo,netikojau. Bet per šventą Oną pats savo akimis pama
čiau,kad esi jau apsisprendęs dėl dukters...

■- Nieko nesuprantu,tikrai nieko nesuprantu. Sakyk visą 
teisybę ką girdėjai ir ką matei,kaimyne. Pats įvairius gandus 
girdžiu,o teisybės taip niekas ir nepasako. Širdis bus ramesnė,, 
viską sužinojus. Pasakok,kaimynei

- Nagi pameni,Domininkai,Onos atlaidus?
- puikiai pamenu,kurgi. Visi keturi bažnyčion važiavome.
- Taigi,taigi,tą dieną ir aš išleidau.visą savo jaunimą. 

Pats vienas likau namų'ir laukų ganyti... Iš pradžių apėjau dir
vas anoje vieškelio pusėje. Sumai baigiantis-įmetęs pašaro gyvu
liams,pasukau pamiške prie upės. Ėjau takeliu Daugirdų link per 
pušyną... Užkopęs į kalnelį,sustojau tabako susukt...-Staiga gir
džiu kalbant. Is pradžių nė nepagalvojau klausytis... Nagi ką,ma
nau sau,eina žmonės Iš bažnyčios ir šnekasi. Bet vienu kart pasi
rodė pažįstami balsai. Dar pora žingsnių paėjėjęs,tikrai nugirs
tu Petro ir paties dukters žodžius... Nebeiškenčiau nepasižiūrė
jęs pro pušaičių tarpą...

- Ką sakai,kaimyne; - pertraUkė pasipiktinęs Gelžinis Jo
naitį, - juos abu savo akimis ten notos?
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- Kaip none gyvą matai. Ir prisiekt galiu, Abu sugulę 
prie pušaitės..-

- Sugulę? Negali būti i i piktai pertraukė pasakotoją 
■lai žinia ne tiek dėl įvykio,kiek dėl kainyno linksmo tono.

- prisiekiu kainyne; - kartojo Jonaitis užsispyręs.
- Tai prakeiktas bernas! - keikėsi Gelžinis. .
- Ne tik sugulę, - pasakojo toliau Jonaiti s, paryškinė

damas įvykį iš savo fantazijos, - bet tas bernas..;
Gia kainynas,ntbaigęs sakinio,kažką parodė rankonis 

n.kties tausoje ir smagiai suprunkštė saujon.
- Neteisybė! Meluoji! - suriko įniršęs Domininkąs,gin

damas dukters garbę. - Juokies iš nanęs,apkalbi nano vaiką.
- Kaip tai? Aš pačiam gero-linkėdamas,o pats nane nela- 

giu vadini, - kirtosi užsigavęs pasakotojas. - Man tai esi pa
nel avęs, kainyne. Aš gi pačiam dar nė vienu neteisingu žodžiu 
neišsižiojau.

- 0 ką pačian pamelavau? Gi pats nan į akis neluoji,gė- 
gini nano dukterį...

-0 dėl rudeninės sėklos,dėl runkelių. Viskas nelas buvo! 
Melavai,kad tik pačian daugiau liktų... ' ‘

- 0 kas kirtine rietuvę išvežė? - šokosi Gelžinis. — 
Jei sakai,esu pačiam melavęs,tai pats esi nane apvogęs...

- Rietuvė nan priklausė, - šokosi Jonaitis.
- Meluoji,rietuvę aš sukirtau. Pats Petras ten dirbo.
- Ne,aš ją kirtau!
- Meluoji; - nepasidavė pirnasis. -

<■ - Meluoji! - priešinosi antrasis. ;~
Kažin kuo ta triukšminga kalba būtų pasibaigusi,jei 

kainynai būtų turėję daugiau laiko ginčytis. Tačiau arklys su
stojo Jonaičio kieno pavartėje pačiame ginčo įkarštyje. Jonai
tis piktas iššoko iš vežimo,spiovė ratų pusėn ir,nė ačiū kai
nynui nepasakęs,plačiai mosikuodan as rankonis nuskubėjo namų 
link. ...

Gelžinis parvažiavo nano piktas ir susijaudinęs. Tą pa
tį vakarą,pasikalbėjęs su žmona,nutarė sekmadienio rytą Petrą 
atleisti.

Ankstybą sutarto sekmadienio rytą Domininkas liepė at
rėžti žmonai skirtą bernui už visus metus milo gabalą,vilnos 
du svarus ir iš vakaro pats atskaitė ligi Kalėdų jam priklau
sančius pinigus. Po pusryčių,kai Petras,padėkojęs šeimininkei, 
kėlėsi nuo stalo,Gelžinis jį sulaikė sakydam as:

- Štai čia pačian pinigai už metus,vilnos du svarai ir 
milas. Man daugiau esi nebereikalingas.

Petras,nors jau seniai laukė tokio įvykio,tačiau taip 
staiga be ginčo ir,dar Aldonai ne sant namuose,šeimininko už - 
kluptas,jautėsi valandėlę pritrenktas ir negreit susigaudę-ką 
nors į jo žodžius atsakyti. Pirmoji mintis jam kilo paimti pri
klausantį atlyginimą ir išeiti. Bet staiga jis nusprendė prie
šintis -ne dėl savęs,bet dėl Aldonos. Tačiau vienas bijojo abie
jų vardu kalbėti,nes paskutiniųjų dienų įvykiai buvo jom daug 
abejonių sukėlę.

- Aš nesuprantu,šeimininke,kodėl tamsta mane taip anks-. 
ti atleidi? Ligi Kalėdų dar du mėnesiai.

Gelžinis numetė suktinės nuorūką ir,vos save suvaldyda- 
ma s,pakarto jo:
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- Aš pasakiau pači?m,kad esi man daugiau, nebereikalingas, 
gauni visk.?.,kas už metus priklauso,ir palik mane ramybėje.

- Ne,šeimininke,aš dirbau netingėdamas,niekur nebaigto 
darbo nepalikau,nieko nesulaužiau, todėl nesijaučiu esąs kaltas, 
kad mane galėtum nelaiku atleisti. Pagal sutartį aš turiu pas 
tamstą pasilikti ligi -Kalėdų. šiandie atleisto manęs niekas nau
jai be švenčių nesamdys. Giminių,šeimininke,pats žinai,neturiu. 
Tad aš pasilieku du mėnesius be duonos ir pastogės...

Gelžinis,nelaukęs tokio rimto berno pasipriešinimo, užkai
to ; -

- Pats sutaršei mano namus,atnešei gėdą. Aš esu savo vai
kų tėvas ir neleisiu,kad mano duktė ištvirkautų su bernu...

— Aš neištvirkavau su tamstos dukterimi.
- Neištvirkavai? - dar labiau užkaitęs šokosi Domininkas,- 

Begėdi,į akis senam žmogui meluoji!
Senoji Gelžinienė ramino įkaitusi vyrą.
- Ne šaule, nusiramink, tėvai, jis pats geruoju išeis.
- Neišeisiu,močia,be Kalėdų! - dar kartą pakartojo Petras 

savo nusistatymą. - Aš esu su Aldona susižadėjęs...
- Aš tave seniūnui skūsiu! Su policija tave išvarysiu,iš

tvirkėli! - išgirdęs Petro žodžius,rėkė Gelžinis, - Ką tu dorei 
su mano dukterim Jonaičiuose? Dėl tavęs aš savo vaik?t‘turėjau iš 
namą. išsiųsti,nepagailėsiu ir tavęs atsižadėti,kad tik į mano na
mus padorumas sugrįžtu. Neleisiu ilgiau tau teršti gavo namų...

Uždusęs Gelžinis susmuko kėdėje..
Kaltininkas išraudo. Jei senis būtų su kampe stovinčiu vy

tuvų jam galvon smogęs ar veidan spiovęs,Petras nebūtų tiek nu
stebęs,kiek iš pusiausviros išmušė jį paskutinieji šeimininko žo
džiai. Jis nuleido žemyn galvą ir valandėlę susimąstęs tylėjo. 
Jautėsi pažemintas ir sugėdintas. "Kvaily,tu galvojai tapti šio 
ūkio šeimininku? Išsigeidei ūkininkaitės ir taip lengvai patikė
jai jos žodžiais? Apgaulinga buvo moters meilė,menka ir pilna 
gėdos,jei nuo pirmojo smūgio sugriuvo."

Staiga Petras,prisiminęs gražiausias savo gyvenimo su Al
dona praleistas valandas,teisino širdyje pabėgėlę: "0 kur vargšė 
bu manim pasidėtų? Žmonės pirštais užbadytų,tėvai prakeikę iš na
mų išvarytų. Juo greičiau aš iš čia išeisiu,juo lengviau ji su
ras kelią į savo tėvų namus.’?

Tik Petrui gaila mergaitės,kad ji neišdrįso pati jam pa-’ 
sakyti to,ką senasis pąžeminančiai išdrožė.

Juo ilgiau Petras galvojo,juo labiau sviro žemyn galva. 
Nedrįso nė akių daugiau į senuosius pakelti. Nė žodžio netaręs, 
pagriebė nuo stalo priklausančią uždarbio dalį ir skubiais žings
niais išėjo pro duris.

Išbalęs senasis Domininkas apstulbo kėdėje,užsitrenkus 
durims paskui Petrą,ir iškritusi iš drebančių rankų pypkė nurie
dėjo tolyn po stalu.

Pi ~l na džiaugsmo krutinę su naujomis ir šviesiomis vilti
mis į gyvenimą Aldona,išbuvusi pas draugę tris savaites,Sėdo į 
greitąjį traukinį,kuris turėjo ją su linksma žinia už poros va
landų parvežti pas Petrą. Puolusi į pirmą pasitaikir»a.| vagono 
kampą,valandėlei užmerkė akis ir svaigo nuo per stiprių išgyven
tų įspūdžių. Valerija,padedama savo vyro,kuris tikrai pasirodė 
esąs puikus žmogus,parūpino Petrui darbo viename dideliame sandė-
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lyjc ir netoli darbovietės surado ‘nedidelį pyro- kdmbarių butelį. 
Valerija sumokėjo nuomą,ir draugės sutarė kuo greičiau Petrą per
kelti Klaipėdcn.

Visa tai įvyko taip, netikėtai,per kelias dienas jos gyveni
mas iš neišbrendamų vargų, ir tragiškos ateities staiga tapo dide
liu džiaugsmo pasauliu. Gi ji pati nesuprato ir nežinojo,kam už 
visa tai dėkoti ir kaip’atsilyginti,nors jos širdis buvo per daug” 
tos padėkos kupina.. Suspaudusi iš džiaugsmo mažas kumštis,pilna 
kratine kvėpuodama tyru rudens oru, sekė pro traukinio langą vėju 
skrendančius pakelės medžius ir nebeiškęsdama kuone pusbalsiu 
ši. Uždėjo: . .

- Tik greičiau,greičiau namo!
Bet juo traukinys nešė ją arČiau'namų,juo giliau širdin ne

žinia iš kur pradėjo veržtis nerimas. Su kiekvienu nauju trauki
nio stabtelėjimu tarpustotyse vis juodesnės mintys ir vaizdai ver
žėsi Aldonos pasąmonėn. Vienu momentu akyse bliksteldavo akyse pa- ' 
skendusi tėviškė,antru kart ma tė pašarv. .atą motiną,čia vėl stai
ga miške po pakirsta egle pargriuvusį tėvą. Ir juo traukinys smar
kiau nešė pritemusiais rudens laukais,juo stipresniais dužiais ne
ramiai blaškėsi*krūtinėje išgąsdinta širdis,nujausdama nelaimę. 
Skubiai riedančių geležiniais bėgiais traukinio ratų triukšme Al
dona visą laiką girdėjo monotonišką pranašišką balsą: 11 Negerai, 
negerai,negerai;"

Paskutinę ilgesnę tarpustotę Aldona,nebesulaukdama kelio 
galo,atsistojo prie vagono durų ir skaičiavo minutes,kurias trau
kinys delsė,veždamas ją namo. Iššokusi iš vagono,paliko už mies
telio vieškelį dešinėje ir pasuko tiesesniu keliu per mišką. Iš 
kairės ir iš dešinės prieš jos akis aukštyn į dangų šovė juoda 
miško siena,ir tik pro siaurą kirtimo plyšelį matė dangum slen
kančius lietingus rudens debesis, Miške buvo taip tamsu,jog ji Vi
sai nematė tako,tik jautė po kojomis šnarantį žvyrą ir girdėjo 
riedant tolyn paspirtus didesnius akmenėlius. Staiga kažkas su
šnarėjo dešinėje ir dinge krūmuose. Aldona,sulaikiusi kvėpavimą, 
sustingo vietoje ir jautė,kaip jos visos kūnas drebėjo. Ji ne kar
tą buvo ėjusi iš stoties mišku namo ir niekada šiame pušyne nie
kas nebuvo jos baidęs,bet šį-vakarą kiekviena po kojomis lužusi 
sausa šakelė,miške purptelėjęs neįmigęs paukštis ar pažadintas 
krūmuose žvėris vaidenosi kažkokiomis baisybėmis,geidžiančiomis 
jai blogo. , „ ...........

Pagaliau pro stambius pušų liemenis,svystelejo pirmiena 
tolimo kaimo žiburiai. Aldona lengviau atsiduso ir kuone bėgte 
išbėgo į miško pakraštį. Ji stabtelėjo valandėlę pamiškėje,norėda
ma geriau pažinti vietovę. Dabar takelis sukosi kairėn,kur netoli 
paaiškės turėjo tekėti upė. Iš ten paupiu ligi tiltoliko tik ke
lių minučių kelio galas.

Aldona,perbėgusi vandeniu apsemta pievą,greitai surado ka
ri lo lieptą ir sausu upės pylimo pakraščiu užkopė į plentą. Iš S?, 
nuo tilto jau buvo matyti tėviškės žiburiai.

Prieš pat namus ji susitvarkė išsidraikiusius plaukus ir 
išlygino suknelę. Svirne,letro kambaryje,šviesos nebuvo. "Miega”, 
pagalvojo Aldona ir pasuko pro vartelius į kiemą,kur iš virtuvės 
į darželį veržėsi stipri šviesos srovė.

- 0 Dieve,tai tu,Aldona. - suriko išsigandusi senoji Vero- 
nikapamačiusi duryse išbalusią Gelžinio dukterį, — Mes dėl tavęs 
k .one iš proto kraustomos.. .

- Ar mama sveika? - nieko neatsakiusi į Veronikos žodžius, 
teiravosi Aldona.
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-> Kurgi,vnikeli, sveikutėlė, tik dėl tavęs buvo labai neda
ili...

— O tėtis?
- Taipgi. Ir bobutė sveika'. Tik tu,vaikeli,kalbėk, sakyk, 

kur tiek ilgai užtrukai? - nekantriai klausinėjo Veronika.
Aldona, neatsakiusi į Veronikos žodžius,kurį laiką apžiū

rinėjo kambarį. Virtuvėje buvo kažkas ne taip,kaip išvažiuodama 
buvo palikusi. Taoip’ Ji greitai pažino. Stalas buvo pristumtas p 
prie sienos ir jo kitame gale nesimatė Petro kėdės. Šienojo,ant 
vagio,kur visuomet kabėdavo jo darbo drabužiai,naginės ir pirš
tinės, dabar styrojo užmesti naujieji kinkymai. Ant vgio jau ne
bebuvo nė vytuvų,prie kurių Petras,vakarais linksmai plepėdamas, 
sukdavo virves.

- 0 kur Petras? - staiga,kuone rikteliama,paklausė Aldona.
- Petras? - nustebusiomis akinis žvilgterėjo ištikimoji 

Gelžinių samdinė į piktą Aldonos veidą, - nagi,vaikeli...
- Sakyk greičiau,VeronikaI
- Magi sakau tau,sekmadienį atsisveikino ir išėjo...
- Išėjo? Ką tu kalbi,Veronika? Ar tu proto netekai?
- Nagi,vaikeli,tikrą teisybę sakau. Užsispyrė vyras ir

ganą! Niekaip sulaikyt negalėjom... .
- Ir kur išėjo?
- Nepasisekė,nė lūpų nepravėrė, pasiėmė už metus priklau

santį uždarbį ir dingo... Aš pati jo klausiau. Tik sumurmėjo ne
galįs ilgiau pasilikti*,girdi,per daug blogo šiam kaine pridaręs..

Aldonai kažkas užgniaužė gerklę,akyse išblėso Veronikos 
veidas ir širdį toks skausmas vėrė,jog,nebeišsilnikydama ilgiau 
kojose,susmuko suole už stalo.

-"Aldona,vaikeli,aš žadinsiu močią., - šuktelėjo samdinė, 
nežinodama ką daryti.

Staiga ji pasikėlė nuo stalo,užsidegė naują žiburį ir,pa
ėmusi svirno raktus,skubiai išėjo laukan. Atrakinusi svirne Pe
tro kambario duris ir pastūmusi jas koja ligi sienos,sustojo tarp
duryje. TaipJ Kambaryje ne tik nebuvo Petro,bet nebebuvo ir tų 
smulkmenų,kurios jį primintų. Lovos vietoje tėvas buvo pastatęs 
dvi dėžes su kvietiniais niltais,kitame kampe,perkėlęs iš gyve
namojo namo seną ir tuščią Kcnikos pasoginę skrynią ir nuo sie
nų nuplėšęs visus Petro paveikslus. Ant stalo,prie lango nebebu
vo nė gėlių,kurias Aldona,sekmadieniais darželyje suskynusi,pa
merkia vo- P e tr o kambaryj e.

- Tikrai išėjo; - pusbalsiu sušnibždėjo įsitikinusi Aldo
na.

Stovėdama savo pabėgusio mylimojo kambario duryse,pajuto, 
kad jos ateities gyvenimas nuo šios valandos liko tuščias,pilnas 
nepakeliamos gėdos ir didžiausių sielos kančių. Balsu kukčiuoda- 
ma ji sukrito kambario kampe ir ilgai,ilgai,nieko aplink nesi
klausydama, verkė. žiburio Liepsna kas minutę silpnėjo, pro at
daras svirno duris vėjas,klėtin įpuolęs,draskė nuo sienų.senus 
laikraščių lapus.

Netikėtai ją pakėlė sunkūs klumpių žingsnini. Kai Aldona 
pažvelgė aukštyn,prieš save pamtė vienmarškinį tėvą. Plačioje 
kaktoje,anie siauras išdžiuvusias lūpas ir nkyduobėse įkritu
sius poakius Aldona pirmą kartą pastebėjo daug gilių,visame vei
de išvagotų raukšlių. Nenuleisdama galvos,ji klaidžiojo nustebu
siomis akimis nuo stipriai suspaustų tėvo kumščių ligi aptemu
sios,didžiulę audrą pranašaujančios,tėvo kaktos.

- Kelkis’ 4 riktelėjo senis-
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Aldona sudrebėjo.
- Kelkis,sakau tau,ir eik su manim; - pakartojo išraudęs 

tėvas.
Iš pradžių Aldona,nežinodama ką daryti,pasikėlė nuo grin

dų, išsitiesė visu ugiu ir nejudėdama kurį laiką klausėsi dar te
beskambančio jos ausyse pikto tėvo balso. Duktė negirdėjo jame 
užuojautos ar pasigailėjimo gaidos.

- Aš niekur iš čia neisiu,kol... - sukaupusi visas jėgas 
riktelėjo,bet staiga nutraukė mintį.

-Aš tave varu išvarysiu*
Aldona atsisuko. Jos akys buvo didelės ir šviesios.
- Ne,tėve,tau nereiks manęs varyti...
- Ką tu kalbi? Dar motinos pienas nuo tavo lupų nenudžiū

vo,© tu jau rengiesi tėvus mokyti ir valdyti...
- Aš nesirengiu t-vęs mokyti... Bet aš noriu būt laisva, 

sau žmogų pasirinkdama... Prievarta netekėsiu... Neparduos! ma
nęs Bradūnui.

- Ak šitaip.' Ir parlėkus į namus,ne tėvo,motinos ieškai, 
bet mergišiaus,kuris mono namus gėdon įstūmė,mano gerą vardą su
trypė... Ir dar drįsti tėvų teirautis...

- Jis ne mergišius,tėve... - šuktelėjo Aldona,pati nesū
ri- VI ana ,ką kalb'inti.

- Taip,tau jis ne mergišius,nes tu pati valkata. Eik,lėk 
šį pat vakarą,susirask tą paleistuvį ir gyvenk. Aš tau nedrau
džiu. Bet tokia duktė man nereikalinga. Išvoliojai su juo visas 
parapijos ganyklas,eik ir voliokis jo lovoj. Ko lauki? Eiki Sku
bėki Bet žinok,kad tu ne Gelžinio duktė. Nuo šios valandos mano 
namų durys tau uždarytos,

Aldonos veidu karšta ugnis nuplieskė. Ji norėjo dar kažką 
pasakyti įdūkusian tėvui,bot gerklėje sustingo liežuvis,nutirpo 
visi sąnariai. Ji pajuto savo iščiuje menkutį skausmą,pojuto nau? 
ją gyvybę kūne bundančią.-Vienu kart norėjo šią žinią,savo vargų, 
gėdos ir kartėlių paslaptį pasakyti tėvui,bet nepažįstamas širdies 
balses ne leido ’ ' lūpų atverti... Kai po valandėlės pakėlė 
aukštyn galvą,pamatė išeinančio tėvo plačią nugarą ir išgirdo 
sunkius nutolstančius žingsnius.

Dabar ji pasiliko viena su savo mintinis. Maža žiburio 
liepsnelė užgeso. Kažkur toli toli kaukė šuo. Už lango dejavo 
rudens vėjas.

Ji paliko atdaras svirno duris ir,mažas kumštis prie kru
tinės tvirtai prispaudusi,pamažu išėjo į tuščią ir tamsią rudens 
naktį.
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Be radaro ir atominės Bombo a,kurie buvo naudojami grynai
karo reikalams,svarbiausias šio karo išradimas yra penicilinas. 
Radarą naudojo surasti povandeniniams laivams. Jį pavartojus, 
nuskandintą povandeniniu laivą tonažas sumažėjo. 4-5 kartus,kol 
pagaliau vokiečią povandeninis laivynas buvo visai sunaikintas. 
Taikos gi metu radaras žada padaryti revoliuciją radiotechniko
je ir pasitarnauti žmonių gerovei. Atominė bomba pagreitino ka
ro eigą,sutaupė daug žmonią gyvybią. Ateityje ji sudarys nemaža 
rūpesčiu pasaulio politikos vadams. Ji gali sunaikinti, žmoniją, 
lygiai taip gali padaryti perversmą mechanikoje,išgaunant ener
giją. Penicilinas naudojamas tik žmogaus sveikatai ir gyvybei 
gelbėti. Kadangi jo karo'reikalams panaudoti negalima,tai jo 
reikšmė geros valios žmonią akyse dar šimteriopai padidėja.

Iš tą laiką,kai mikroskopo dar nebuvo,pirmuoju užkre
čiamosios ligos prado atradėju yra Jurgis S emmelweis 
(1816 - 1365). Jis stebėjo gimdyvių karštligės ligos eigą ir 
pomirtinius pakitimus mirusią" ta liga. Tuomet net manyta,kad 
tai yra kokia nors savotiška moterą liga. Vieno tokio skrodimo 
metu įsipiovė ranką gydytojas. Jis susirgo lygiai taip,kaip tos 
moterys,ir pomirtiniai kūno pakitimai buvo visai tie patys. 
Tuomet J.8emmelweis’ui buvo visai aišku,kad čia iš lavono svei
kajam buvo pernešti "lavono nuodai". Jis įsakė studentams,atei
nantiems išskrodimų į moterą kliniką,nusiplauti rankas kalkių 
vandeniu. Rezultataaubuvo įtikinantis: vietoj 30$ gimgyvią 
karštlige tesirgo - 5 - 10$ visą gimdžiusiųją. Nors Semmelwei- 
s’o likimas buvo liūdnas (bekovodamas dėl išradimo teisingumo, 
jis išėjo iš proto), bet jo teisinga idėja nemirė. Išradus mi
kroskopą, Pasteur,Kcoh,Bekring ir kiti žmogaus akiai atskleidė 
Semmėlveis’o vadinamą lavono nuodą" paslaptį. Pasirodė,kad 
karštligė nėra koks nors specifinis moterą susirgimas po gim
dymo, bet bakteriją įsiveržimo į kraują rezultatai - kraupo už
krėtimas (sepsis). Nuo čia prasideda tikroji mikrobiolo
ginė (mokslas apie mikroskopu matomus gyvūnėlius)_era. Pamažu 
išaiškinta, kad tą mikrobą (mikroskopu matomą gyvūnėlių) yra 
labai daug rūšią įr kad ne visi jie yra ligą sukėlėjai. Mikro
bai, kuri e, patekę organizman,sukelia ligą,vadinami ligą sukėlė
jai s—bakterijomis,

Jei bakterijos pro kur nors patenka į žmogaus kūną,tai 
jis pradeda gintis. Pakyla temperatūra,visi gyvybės procesai 
pagręi*tėja,baltąją kraujo rutulėlių kiekis padaugėja nuo 5000- 
7000 mm/ kraujo ligi 3o.000 ir net dar daugiau. Jie mobilizuo
jami, nelyginant kareiviai karo metu,iš kaulą smegenų,blužnies 
ir limfinių liauką į kraują kovai su bakterijomis. Tuo metu 
kaulų smegenyse vyksta stipriai pagreitinta baltąją kraujo ru
tulėlių (leukocitą) gamyba. Be to,kraujuje atsiranda įvairiau
sių apsigynimo skysčių. Vieni iš tų skysčių jungiasi su bakteri
ją gaminamais nuodais ir padaro juos nenuodingais. Kiti vėl ata-
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kuoja pačias bakterijas,jas tirpindami,sutraukdami Į kuokšteles 
ar paveikdami bakterijas taip,kad jos būtų lengviau"baltųjų krau
jo rutulėlių auėdamos- Apie aitas skystąsias kūno, apsigynimo me
džiagas ir šiandien labai mažai težinome, Leukocitai gi veikia 
kaip savystovios atskiros gyvybės. Jie koncentruojasi arti bak
terijų įsiveržimo vietos,pralenda pro kraujagyslių sieneles,ei
na stačiai"per laukus” pasitikti priešo ir aktyviai puola bak
terijas.

Ir mikrobai gamtoje veda tarp savęs žūtbūtinę ir nuolati
nę kovą. Adage yra pasakęs,kad mažiausios/blakos turi dar mažes
nes blakes,kurios ant jų auga ir jas graužia, daigi,mikrobų tar
pe mes turime priešų-bakterijų ir draugų-mikrobų,kurie padeda 
mums ūkiškai (puvimo,rūgimo ir nitrozo mikrobai) ir mikrobai ga
minantieji bakterijas naikinančius skysčius.

■šitų mūsų geradarių mikrobų tyrėjas pionierius yra Pas — 
tea.ro mokinys Elias K e č "n i k o f f (134-5 - 1916), dirbęs Pas- 
tc u'c Institute Paryžiuje. Jis sakė; ^Duokite laisvas ir tinka
ma bakterijoms sąlygas,apsaugokite jas nuo mūsų draugų,jas nai
ki įčių mikrobų, ir jos bematant išnaikins visą žmoniją ir pa
de s visą žemės rutulą”, Kiekvieno žmogaus burnoj,skrandyje,žar- 
n ir odos paviršiuje galima rasti tuzinus ligų sukėlėjų. Ėo- 
d.l tat mes nesusergame? Ar mūsų gyvenime įgytas atsparumas yra 
toks stiprus,kad saugo mus nuo susirgimo? Dalinai taip,bet antra 
v. -us,mes nesusergame todėl,kad mūsų draugai mikrobai taip pat 
r: r.mį visur,ir jie veda nuolatinę mirtiną kovą su ligų sukėlė
jais. Šitie,mikrobai neleidžia bakterijoms veistis norimu tempu 
ir sumažina jų nuodingumą,agresyvumą. Keenikoffas,logiškai gal
vodama s, prie jo prie tokios išvados,nors jam ir nepasisekė suras
ti to mikrobo,kuris gamina cheminę medžiagą,žudančią bakterijas.

Pasteuro Institutas daugiausia kreipė dėmesio į tuberkuk 
liozę. Visiems žinoma,kad tuberkulioze bakterijos yra labai at
sparios sausumui,šalčiui,karščiui,dezinfekuojantiems vaistams ir 
saulės spinduliams dėlto,kad jos yra padengtos vaškiniu kevalu. 
Senas Mečnikoffas pavedė savo asistentui Metelnikoffui surasti 
mikrobą,gaminantį skystį,kuris tirpintų tą vaškinį apvalkalą._ 
Nuo ko pradėti,jei ligi ta laiko niekas apie tokįmikrobą nežino
jo? Staiga jam kilo mintis: vaškas,medus,bitės.. Jis pradėjo tir
ti bičių avilį, čia surado,kad vienintelis gyvūnėlis maitinąsis 
medumi yra galleria meleonella vikšras. irti galleria meleonella 
yra mažytė kandis,skraidanti tiktai naktį. Šitas vikšras,pasirodo, 
maitinasi tiktai medumi, prasigr-uždamas mažytę skylelę koryje, 
Tyri n ėdamo s daugiau kaip 5 metus,Ketelnikoffas nustatė,kad to 
vikšro virškinimo aparatas ir serumas (skystoji kraujo dalis)tu- 
ri ypatybę tirpinti vašką. Jis įpylė gyvų tuberkuliozo bakterijų- 
į tos latvės skrandį ir stebėįo<kas bus. Pasirodo,vašką tirpinan
tis skystis ištirpino tuberkuliozo bakterijų kiautus,ir boto jos • 
greitai žuvo. Pakartojęs tą bandymą daug kartų,jis įsitikino,kad 
jo teisingai buvo galvota. Jis paėmė daugybę tų larvių,išspaudė 
iš jų sultis ir į jas įdėjo gyvų tuberkuliozo bakterijų,stebėda- 
m .ųkas bus mėgintuvėlyje. Jis vėl matė tą patį: vaško kevalelis . 
i crpOjir pačios bakterijos po t* greitai žuvo.. Šitie bandymai 
įr ■'ė Mečhikoffo. idėjos teisingumą- Po dideliausių pastangų,paė- 
mo-: iš kelių tūkstančių vikšrų gkysti,Kctelnikoffas juo išgydė 
koletą džiova apkrėsti} juros kiaulyčių. Žmogui gydyti bandymų 
vi -oi nebuvo padaryta,nes butų reikėję milžiniško vikšrų kiekio, 
k .o praktiškai būtų, nepaprastai sunkiai įvykdoma, šitie bandymai 
buvo padaryti gries 50 metų. Šiuo metu jie yra užmesti. Bet ar
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idėja neatgis - kas gali pasakyti. Juk gera idėja nemiršta. • 
Tuo pačiu metu dr.Emmerich ir Lbw nustatė,kad žaliųjų 

pūlių sukėlėjai (bacillus pyocyaneus) naikina choleros ir juo
dojo maro (anthrax) bakterijas. Tas naikinimas vyksta pagalba 
cheminių medžiagų,turinčių mėlynų spalvą. 1321 metais dr,Glo
ria ir Liot išskyrė tą medžiagą į kristalinę formą* Kurį laiką 
jąja buvo gydoma ir difterija,ligi ji buvo išstumta iš apyvar
tos veiklesnio priešdifterinio serumo.

1922 m.dr .Aleksandras Fleming Londono Šv. Mari jos (Mary) 
ligoninės bakteriologas nustatė,kad žmogaus ašaros ir seilės 
turi bakterijas žudančių sąvybių. Jo atradimas labai sudomino 
Julių Bordet/"L-riussėlio Pasteuro instituto direktorių,buvusį 
Mečnikoffo mokinį, Andre Gratia ir S.Lath pastebėjo,kad ant" 
geltonųjų pūlių sukėlėjo (staphylococcus aureus) pasėlių,prisl® 
metus pelėsių grybeliui,pūliavimo bakterijos greitai išmiršta. 
Šiek tiek anksčiau tą patį reiškinį pastebėjo ir Flemingas.Jis 
parašė apie tai į Briusselį ir iŠ ten po trumpo laiko gavo pa
tvirtinime. Tasai grybelis lotyniškai vadinamas penicillium no
ta turn. Mikroskopiškai jis atrodo kaip šepetėlis ir nuo to gavęs 
savo pavedinimą*(yenicillus - šepetėlis). Jis auga gana greitai, 
baltai kuokštėta mase,kurios centras,ypatingai senesnis,tam - 
šiai pažaliuoja. Augdamas ant agaro,jis pagamina geltoną medžia
gą,kuri nudažo visą agarą geltonai. Augdamas ant buljono,per ke
letą dienų jis nudažo buljoną tamsiai žalia spalva. Taip, tyri
nėdamas Fleming nustatė,kad to grybelio gaminama medžiaga žudo 
taip vadinamąsias Gram pozityviąsias bakterijas jau praskies
tas 1:1000, kai tuo tarpu vidurių šiltinės grupės bakterijas,', 
influenzos (gripo) ir dizenterijos jis visai neveikia.

Grynai akademinę savo tyrimų dalį Eleming baigė 1923 m. 
ir paskelbė anglų mediciniškam žurnale ’‘Lancet”. Dauguma moks
lininkų sutiko jo darbą labai kritiškai,ir gal niekas netikėjo, 
kad jis gali turėti praktiškos reikkšmės. Keletas Amerikos bak
teriologų ištyrė daugybę tos pelėsių giminės rūšių,bet jokių 
bakterijas žudančių ypatybių nesurado. Po’ to*praėjo daugiau 
kaip 10 tylos metų? Flemingas dirbo toliau,o kiti bemaž apie 
tni’vigai pamiršo. Jis tyrinėjo savo išrastos medžiagos savy
bes su laboratoriniais gyvuliais,stengėsi tą veikliąją medžia
gą - peniciliną - išskirti iš kitų,apvalyti nuo priemaišų,nu
statyti jos fizike-chemines savybes. Pagaliau jis pasiūlė kli
nikos gydytojams išmėginti peniciliną žmonėms. Bet nežiūrint 
jo gražiausių rezultatų su laboratoriniais gyvuliais,niekas.ir 
negalvojo leisti žmogui į veną kokį tai "pelėsių skystimą". 
F1emiagąs parašė raportą bakteriologų kongresui,bet_jo prane
šimas "paskendo kitų svarbesnių pranešimų juroje". Ir atrodė, 
kad jo atradimas bus užmirštas,tuo labiau,kad tuomet visų akys 
buvo nukrypusios i naujas priesbakterines chemines priemones: 
kaip Brontozil raudonąjį,prontozil baltąjį,dagenaną,eubasiną, 
trumpai vadinamus sulfopyridinus.

Situacija pasikeitė tartum per naktį,prasidėjus karui. 
Čia priešbakterinės priemonės yra taip reikalingos kovai prieš 
žaizdų užkrėtimą, Flemings tuomet labai stipriai parėmė prof. 
H.W.Florey ir WoDurX ir amerikonai W.L.Lnu rence ir K.Meycr. 
Tyrimai perėjo į Oksfordo universiteto laboratorijas,kurios 
turėjo pakankamai lėšų iš Hockfellerio Fondo ir Britų Medici
niškų tyrinėjimų Fondo. Suprantama,čia ir patys tyrimai buvo 
daromi daug platesniu mastu. Florey laboratorijoje penicilinas 
gautas bemaž visai grynas.
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Jo stiprumas = 1,650.000 vienetų grame (Plemingas turė
jo skiedinį,kur grame buvo tik 50.000 vienetų). Pasirodė,kad tai 
yra labai silpna rakštis,labai nepastovi,lengvai sušylanti nuo 
karščio ir oro. Jie pagamino penicilino natrio ir kalcio druskas, 
kurios buvo jau pastovesnės. Penicilino vienetu jie nustatė peni
cilino kiekį,kuris sulaiko 2,506.000 streptokokų (pūliavimo bak
terijos) augimą 1 kubinio oentimetro skiedinyje., Pasirodė,kad 
jautriausi penicilinui yra gonokokai (triperio sukėlėjas). Jie 
šuva skiedinyje 1:100.000,000. Kitos Oram negatyviosios bakteri
jos gana atsparios. Jų augimas sustabdomas net skiediniu 1:10000, 
Nei gripo,nei tuberkuliozo bakterijos penicilino nebijo. Plurey 
laboratorija nustatė,kad penicilinas neužmuša nė jautriųjų jam 
bakterijų,kaip tai daro dezinfekuojantieji vaistai (spiritas, 
sublimatas,karbolis,kreozolis,jodas,rūkštys ir t,t.),jis tik ati
ma pajėgumą bakterijoms veistis ir judėti. Negalėdamos veistis, 
jos pačios per keletą dienų išmiršta, į musų kūno kareivius,leu
kocitus ,penicilino skiedinys net 1:500 nedaro jokios įtakos. 
Tuo tarpu sulfopyridinai šiek tiek trukdo baltųjų kraujo rutulė
lių aktyvumą,o dezinfekuoją .- vaistai lygiai kanda bakterijas 
ir kūno audinius. Už tai jų vartojimas yra labai ribotas. Peni
cilino veikimas nesumažėja.jei organizme yra labai daug bakteri
jų,net ir pūliuose jis nenusto-ja savo stiprumo. Kiti gi dezinfe
kuoją vaistai jungiasi su bakterijų,kūno ar pūlių baltymais, 
išsieikvoja,ir jų veikimas staiga silpnėja. Ir kraujo skystoji ■ 
dalis nekliudo penicilinui veikti. Atvirkščiai: jie vienas kitą 
papildo. Kraujuje penicilinas veikia stipriau,nes bepenicilino 
čia prisideda priešbakterinės kraujo, sąvybės. Kūno audiniams pe
nicilinas skiedinyje 1:2000 visai nekenkia,o tokių stiprių skie
dinių gydymo tikslams niekuomet nevartojama. Visas jo neparanku- 
mas.knd jis yra suardomas skrandžio rūkšties,todėl turi būti duo
damas injekcijų (įšvirkštimų) pagalba,ir tos injekcijos turi bū
ti kartojamos kas 2-5 valandos,nes jis iš organizmo labai grei
tai išmetamas lauk.

Po šių paruošiamųjų darbų atėjo metas peniciliną.išmėgin
ti su gyviais. Jau ne kartą anksčiau buvo rastos chemines prie
menės,kurios mėgintuvėliuose davė puikiausius rezultatus,tačiau 
gyvam organizme arba nieko neveikė,arba patį organizmą taip skau
džiai žalojo,kad jų negalima buvo vartoti. Pirmi pacientai buvo 
8 baltos pelytės. Jos buvo užkrėstos pūliavimo bakterijomis(stn- 
phylocoocus). Kai jos susirgOjA gavo penicilino injekcijas,4 pa
liktos be gydymo kontrolei, visos pelytės sunkiai susirgo. Buvo 
matoma,kad jos gyvos neišliks. Po 24 valandų visos 4 negydytos 
žuvo,o 4 gydomos penicilinu liko gyvos ir ilgainiui visai- pasvei
ko. Kenksmingo penicilino veikimo visai nepastebėta. ' .

1940 m,vasario mėn. Oxfordo universiteto klinikoj gulėjo 
43 metų policininkas sutinusiu veidu ir kaklu,aukšta temperatūra 
ir tik tarpais praskaidrėjaučia sąmone. Niekas netikėjo,kad jis 
dar gyvens,nes jau 2 paras jis sirgo kraujo užkrėtimu pūliavimo 
bakterijomis (staphylococcus aureus). Prieš 2 savaites,skusdama
sis barzdą,jis įsipiovė. Sulfopyridinais jis jau buvo gydytas, 
bet be jokio pagerėjimo. Gerai apsvarsčiuąkad kitos išeities nė
ra,nuspręs ta pamėginti jam peniciliną. Kas 2-3 valandos jam buvo 
leidžiamas į venas gana didelis penicilino kiekis,kuris buvo pa
gamintas 5'lurey laboratorijoje. Pirmą parą pakitimų nepastebėta. 
Antrą dieną karštis nukrito,ir sutinimas sumažėjo. Ligonis atga
vo sąmonę. Penktą ligos dieną ligonis buvo tartum sveikas. Tuo 
metu penicilino atsarga išsibaigė. Ligonis atkrito ir po keletos 
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dienų numirė
Šitie nepešia 

neatbaidė nuo tie.saus
a ainp 
mokė.

•mm gis
nd penioilii 
kričių ikik

supra ižo 
maža o ei .o- kiekį,b daugiau

3 i 
Jis 

kis parodė}kad penicilinas yrn.vie 
galima duoti patiems silpniausioms 
ną reikia duoti kas d - 5 v 
bakterijos bus nugalėtos; 
tai dėl to,kad jie turėjo p 
pasigaminti taip greitai nebuvo įmano

Antras pacientus buvo jaunuoli . „ . , _
užkrėtimu nuo kojos sužeidimo/ Jo kraujuje rastos kinują tir
pinančios bakterijos' (streptococcus haer olyticus., «• nigos sto— 
vis taipgi buvo beviltiškas ir suliopyridi-ij. jam caippą j nie
ko nepadėjo. Penicilinas,duotas jam dar didesniais kieminis,_ 
per keletą dienų Visiškai išgydė. Ir veltui tyrinėtojai pilni 
autokritikos laukė ligos atkritimo,kuris vėl sugriautų visas 

•viltis. Tai buvo stebuklas. Jaunuolis neturėjo nė mažiausioy 
ligos pėdsako. Jis buvo Visai išgydytas.

Pavartojus cnt pūliuojančių žaizdų penicilin-calcium 
druskos pudrą.arba medžiagos gabalėlius,primirkytus penicilino 
skiediniu stebuklas pasikartojo. Žaizdos nasivalė_nuo pūlių 

bematant ir užgijo du kart greičiau,kaip įprastu badu.gydant,ir 
randai pasiliko žyniai mažesni. Tai dar kartą patvirtino ste
buklingas penicilino ypatybes,kad jis sudarydamas_nepakencia- 
mas* bakterijoms sąlygas,yra visai nekenksmingas kūno audiniams.

Tuo metu,kai dr.Flurey ir Heatley dirbo Oksforde,už 88 
km.ant Londono siautė karo pragaras. Platesniu mastu darbas ne
buvo įmanomas. Po trumpo svarstymo jie ir Flemingas priėmė 
Rookfellerio fondo kvietimą atvažiuoti į Ameriką. 1941 metų bir- 
želio pabaigoj jie paliko Angliją,veždamioti su savim tik ste
buklingosios pelėsio kultūros. Amerikos mokslininkų jie buvo su
tikti labai karštai. Tuoj pradėtas darbas grynai amerikonišku 
mastu; vienu metu peniciliną pradėjo gaminti 24 stambios farma
ceutinės kompanijos ir plačiu mastu -bandyti jį klinikose qu li
goniais. Labai dideli ir sunkūs darbai buvo atlikti Amerikoje, 
pagerinant ir pagreitinant penicilino gamybą. Čia Amerika pri
sidėjo ne tiktai pinigais-. Juos parėmė ir žymiausi Amerikos moks
lininkai savo darbais. 1944 m.Amerikoje peniciliną gamino 21 
firma su 20.000.000 dolerių pagrindiniu kapitalu.

Penicilino gamyba ilge ir sunki. Specialiuose negiliuose 
induose be .jokių bakterijų .-.r kitų pelėsių priemaišų ant tam ti
kro maitinamojo- skysčio pasėjama Flemingo grybelis. Po to indai 
stovi 5 -7 paras 24UC temperatūroje. Pelėsiai auga ir maitina
majam skystyje gamina peniciliną, Vėliau tas skystis nupilamas, 
nukošiamas. Maždaug 16 litrų tokio skysčio turi apie 1 gramą 
penicilino. Penicilino išskyrimas iš to skysčio yra labai ilgas 
ir sunkus. Suprantama,kad tuo metu penicilino kaina buvo labai 
didelė,retai kam įperkama- Bet valstybė Subsidijavo. Klinikoms, 
tyrinėjimams penicilinas buvo duodamas visai nemokamai. Tobulė
jant gamybai,kaina staiga krito. Dabar 100,000 vienetų kainuoja 
2 1/4 dolerio.

Aš ola nepasakosiu ilgo ir sunkaus mokslinio darbo' kelio, 
kol penicilinas buvo pagamintas visai grynus <• Užteks paminėti, 

jis gaunamaspelėsių maitinamoje medžiagojė-skys- 
•kia išskirti iš visų maitinamųjų medžiagų,o van- 
teviriojcnt karščio5 Pavartojus i r rūkštis

tyje, Oi 
Usnį iš
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knis. Tik visai neseniai amerikiečiams dr Sic Į'hilZianev ir dr. 
Mtersteiner pasisekė gauti peniciliną kristalų formed.

Apie 1941 metus vienu laiku Amerikoj , Aus traline j ir Ang
lijoj rasta antra pelėsių gaminama medžiaga - beaicllinas B ga
minamas to paties grybelio. Nustatyta jos ir cheminė formulė 
(trys benzolio branduolinį sujungti 3 azoto atomai s'; o~mėgintuvė- 
lj j veikia bakterijas dar stipriau u.ž' peniciliną,bet žmogaus' 
orgurizme bemaž visai neveikia.

Amerikietis dr.K,J .Weishimer nustatė penicilino veiki
me būdą ir sulygino jį su sulfopyridįnų veikimu, Anot jo, peni-? 
cianas neprileidžia pyruvihėš rakšties prie bakterijų,be ku
rios jos negali normaliai maitintis ir veistis. Tačiau mūsų kūno 
audiniai be pyruvinės rukšties taip pat ilgai gyventi negali. 
Kc,~ II tat penicilinas audiniams nekenkia - neaišku. Sulfopyri- 
di.;oi,nnct dr, J .M.Gillespie, veikia bakterijas panašiai kaip pe
nicilinas, tik šiek tiek iš kitos pusės.. Sulfopyridinai bakteri
jas apsupa chemine siena,kuri neprileidžia prie jų para amino 
benzoinės rukštios (iš vitaminų B grupės),be kurios'bakterijos 
negali normaliai kvėpuoti. Jeigu kartu su sulfopyridinais ligo
nis gaus daug mielių(mielės turi daug para amino benzoinės rakš
ties) , sulfopyridinų veikimas silpnėja.

Kodėl gi penicilinas veikia tik gram pozityvias bakteri
jas? Br.Abrakim ir Chain surado,kad kitos bakterijos produkuoja' 
fermentą,suskaldantį peniciliną. Klasiškas tam pavyzdys: vidu
rių šiltinės bakterijų grupė produkuoja tą fermentą.

Kadangi penicilinas suardomas skrandžio rakšties,tai jis 
turi būti duodamas ligoniui įŠvirkšči~nt į raumenis arba venas. 
Vidutinė paros dozė 40,000 - 100,000 vienetų. Per 2-3 valandas 
jis išskiriamas iš kūno lauk. Už tai paros porciją reikia pado-, 
lyti į 8 ar 12 dalių ir leisti_lįgoniui ištisą parą kas 2-3 va
landos, kad kraujuje nuolatos butų pastovus penicilino kiekis. 
Iš to matome,kad penicilinas dar turi tam tikrų praktinių nepa
togumų. Bet kas svarbiausia,kad jo negalima perdozuoti, j'ia ne
kenksmingas ir turi stebuklingą veikimą kaip tik tais atsutiki
mais,kur kitos priemonės neveikia (sulfopyridinai).

Kai penicilino buvo pagamintas didelis kiekis,jis buvo 
išdalintas žymiausioms Amerikos klinikoms,knd būtų išbandytas 
platesniu mastu. Jau paskelbta tūkstančiai ateitikimų išgydytų 
penicilinu įvairių ligų ir įvairiose šalyse. Baskutiniu metu ir 
vokiečių universitetų klinikos jau aprašinėja mediciniškuose 
žurnaluose tūkstančius ligonių gydytų pen icilinu.

Gal vienas svarbiausių susirgimų pagydomų beveik stebuk
lingai penicilinu yra kraujo užkrėtimas "pūliavimp bakterijomis 
(staphylococcus aureus,albus ir streptococcus). Sitų bakterijų 
yra visuomet ant odos. Odos sužeidimas (kartais mažiausias įdrės
kimas pakasant) gali sukelti vietinį uždegimą- skaudulį,šunvo
tę ir pereiti į bendrą kraujo užkrėtimą,jei apsiginamosios orga
nizmo priemonės yra susilpnėjusios (silpnas maistas,nemiga.,girta
vimas,pervargimas,persišaldymas) arba jei pačios bakterijos yra 
labai stiprios. Tos pačios bakterijos dažninusiai buna^ir gim
dyvių karštligės priežastimi po gimdymo arba aborto.- Išganingo
ji penicilino savybė yra tą,kad sulfopyridiaai (el.euironas) ši
tam atsitikime dažniausiai nieko nepadeda, Tai apims gana pla
čią ligų grupę,nes ligos vaizdas skiriasi,kur ir kaip toli bak
terijos yra įsiskverbusios.

Lėtasis endokarditas (Širdies vožtuvėlių uždegimas) se-• 
niau buvo absoliučiai’ mirtinga liga, Laimei, ji pasitaiko gana
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retai. Ne tiktai Amerikos,Angli jos literatūroj aprašyta nemaža 
tos ligos atsitikimų,pagydytų penicilinu,bet prieš 6 savaites 
ir”Medizinische Klinik" paskelbė keletą tokių pagydymų.

Nors plaučių uždegimą ir smegenų apvalkalėlių uždegimą 
(meningitą) gana gerai- gydo eleuironas,tačiau būna atsitikimų, 
kur jis neveikia, Čia penecilinas būna kaip tik vienintelis 
išganymas. Be tų,smegenų plėvelių uždegimo gydymą eleudror.u ap
sunkina tai,kad jis iš kraujo i plėveles prasiskverbia labai 
mažais kiekiais,c suleisti jo tiesiog į smegenų kanalą negali
ma dėl stipraus erzinančio veikime, penicilinas į smegenų plėve
les patenka didesniais kiekiais,o kur to nepakanka,galima leis
ti tiesiog ir norimais kieįm ris į smegenų kanalą. Jokio kenks
mingo veikimo nepastebėtą. Smegenų uždegimo mirtingumas anks
čiau buvo vidutiniškai 39$, o dabar tik - 2%. Ligos laikas ir 
ligonio kančios taip pat dešimteriopai sumažintos.

Triperio gydymas penicilinu tiek vyrams,tiek moterims 
pasidarė labai lengvas ir trumpus- Trunka tik 2 paros. Vienas 
2 parų gydymo kūrens duoda 96-979° pagijimų. Likusieji nepagydy
tieji pacientai po savaitės pertraukos,vėl jiems davus 2 parų 
kursą,bemaž visi pasveiksta. Jei triperio sukėlėjas yra jau įsi
skverbęs į gilius audinius,šlapinimosi takus,gilesniuosius ly
tinius organus ar sąnarius,praėjus 3-5 valandom po penicilino 
įleidimo,nepakenčiami skausmai kaip ranka nuimami. Sulfopyridi- 
nai taip pat gerai veikia triperį,tačiau apie 10$ atsitikimų 
šiam vaistui visai nepasiduoda. Ypatingai atsparus sulfopyridi- 
nams tie atsitikimai,kurie pradžioje pradedami gydyti per ma - 
žais jų kiekiais. Taigi,triperis,seniau reikalavęs 6-8 sąvaičių 
gydymo,dabar išgydomas per 2 -9 dienas.

Priešingai visiems teoretiniams galvojimams ankstyvasis 
sifilis taipgi labai gerai gydomas penicilinu. Pirmosios stadi
jos gydymas trunka apie 12-14 dienų,vietoj anksčiau 1-2 metų. 
Vėlyboje sifili.o smegenų susirgimai,kaip progresuojantis pa

ralyžius įr tabes dorsalis,seniau buvo visai nepagydomi. Žmogui 
tosligos stadijoje belikdavo gyventi 2-4 metai.

"British Medical Journal" 1946 metų kovo 13 d. aprašo 6 
tokius ntsitikimus,kur gydant penicilinu per 6 savaites,ligonis 
pagerėjo. Suprantamai jei ligos bakterijos smegenyse sugriovė 
nervų ląsteles ar nervinius laidus,tai tam tikri nerviniai iškri
timai, spragos ir paliks, čia niekas susidariusių plyšių neužlo-’ 
pys. Tačiau šiuo klausimu galutinio sprendimo daryti negalima: 
per mažas skaičius gydytojų, ir per trumpas stebėjimo laikas po 

gydymo.
Penicilinas visai neveikia tuberkulioze,aštriojo sąnarių 

reumato,k lito - (žarnų kataro ) , drugio ligų, epideminio vaikų ‘'para
lyžiaus, leukemijos(kraujo ligos)ir vėžio .

Kai Pieningo išradimas’‘visame pasaulyje triumfavo,visų 
bakteriologų akys buvo nukreiptos į šią stebuklingą pelėsių ypa
tybę. Pelėsių grybeliai buvo dėmesio centre. Jie buvo uoliai ti
riami. Tų pelėsių yra daugybė rūšių, Iš vieno jų - penicillium 
patrintam - išskirta medžiaga,atrodo,neblogai veikia prieš pa
prato persišaldymą. Tačiau gydymo rezultatai nėra labai įtiki
ną. ’ *- Tik tiek,kad tikro persišaldymo gydymo lig šiol neturi
me. Kuo baigėsi tyrimai su patukinu - ’žinių neturiu,bent turi
muose britų ir vokiečių mediciniškuose laikraščiuose aprašymų 
gydymo su juo nemačiau.

Buffalo universiteto laboratorijoje atsitiktinai paste
bėta, kad koks tai grybelis labui puikiai .auga ant senų tuberkuv 
liozo bakterijų pasėlių. Tuo susidomėjo dr.E.Miller ir A.C.Beka—
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te.Io ilgų tyrinėjimų paaiškėjo,kad tas pelėsis gamina medžiagų, 
sulaikančią tuberkulioze bak torijų augimą ir veisimąsi. Jie 
įskiepijo jūrij kiaulytėms tuberkulioze bakterijų ir kartu pradė
jo jas gydyti ta naująja medžiaga. Jūrų kiaulytės,kurios šiaip 
jau yra. labai jautrios (miršta per 5-6 savaites)tuberkuliozo bak- 
terijoms,paliko visai sveikoj ilgesnį laiką. Tačiau skrodimas pa
rodė,kad įskiepytos tuberkulizo bakterijos pasiliko gyvos. Taigi, 
toji medžiaga džiovos bacilų neužmuša,bet tiktai neleidžia joms 
augti ir veistis. Ir šiuo klausimu konkrečių žinių neturiu,bet 
tyrinėjimai daromi ir toliau. Kaip džiovos gydymas yra svarbus, 

•galima spręsti iš to,kad tuberkuliozė viena pareikalauja 50$ au
kų iš visų užkrečiamomis ligomis mirusiųjų,o vaistų jai gydyti 
vi s a i ne turime.

Netiktai grybelių tarpe yra gaminančių bakterijas naiki
nančios medžiagas. Paaiškėjo,kad milžiniškas mikrobiologinis karas 
vyksta dirvožemyje ir vandenyje. Visur kariaujama cheminiais 
ginklais ir eina milijonų milijoninės žudynės. Didesniųjų gyvių 
tarpe tokių žiaurių kovos dėl būvio formų mes niekur nerandame. 
Iš antros pusės,mikroskopinio dydžio gyvūnai veisiasi pasakišku 
greičiu,kad išlaikytų savo veislę. Ir dirvožemyje rastas mikro
organizmas (bacillus "brevis),gaminantis bakterijas žudančias me
džiagas. Panašių savybių turi ir mauras,augantis stovinčiam vande
nyje. Pieningas atidengė platų kelią įvairiausiems tyrimams,kelią, 
iš kurio eina daugybė kelių ir kelelių. Tai duoda labai daug me-: 
džiogos studijuoti mums ligi šiol veik nežinomą sritį - musų drau
gų mikroorganizmų sritį, z

Teko girdėti,kad chemikams pasisekė nustatyti penioilįno 
cheminę formulę. Sunku pasakyti,kiek laiko užtruks,kol išmoksime 
peniciliną gaminti sintetiškai /fabriko būdu/. Tai labai supras
ti, tų penicilino gamybą ir jį atpigintų,padarytų lengvai prieina
mą platiems žmonių sluoksniams. Suradimas penicilino cheminės for
mulės vėl įgalins chemikus jį visaip kaituli -.oti,modifikuoti. 
Tai gali vėl atidaryti kelią galimumams,kurių dabar visai numaty
ti negalima.

1945 m,lapkričio mėn.Londone,Karališkoje Medicinos Mokslų 
Draugijos salėje buvo susirinkimas penicilino išradėjo garbei.Di
delė salė toli gražu nesutalpino visų,norėjusiu ten patekti,nors 
buvo kviesti tik vyriausybės nariai ir žymiausi Anglijos mokslo 
darbininkai. Pirmasis kalbėjo dr Alexander Pleming, Jis nušvietė 
ilgą ir sunkųsavo darbo kelią. Po jo kalbėjo dr Howard Elorey. 
Jis 'davė trumpą apžvalgą rezultatų,pasiektų gydant penicilinu,ir 
demonstravo filmą apie peniciliną. Ovacijoms nebuvo galo. Tai 
buvo įvertinimas išradėjo drąsos,ištvermės,entuziazmo ir ’darbš
tumo .

Nors vokiečių žurnaluose juntamas penicilino vertės ma
žinimas, tačiau jis yra tokia šviesi žvaigždė anglų medicinos moks
le,kuri savo šviesumu nustelbia visas kitas. Tai yra palaima visai, 
žmonijai. Jis išrastas sunkisuaiais Anglijai karo metais. Jis ne
bus panaudotas žmonijos kankinimui ir karams. Pilnos Pieningo iš
radimo reikšmės tuo tarpu numatyti visai negalima.
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Kiekviena subrsndusi tauta stengiasi turėti sava vals-* 
tybę.- Tik turint valstybinę orgauizaci ją. visos tautos narių 
darbo'rezultatai grįžta jiems patiems. savistovios tautos, su
siorganizavusios į valstybės formą, socialinis gerbūvis visuo
met kyla, jei tik nuvedama netinkama politinė politika,

Visai kita padėtis susidaro valstybę, okupavus. Okupan
tai ypač stengiasi pasinaudoti pavergto krašto ūkiškomis gėry
bėmis. Jei nėra atvirų plėšimų ir viešo gruoboniško turtų na - 
ainio išvežimo, tai vis dėlto vįsa ūkinė politika taip veda - 
ma,kad ji,kiek galina daugiau, būtų naudinga okupantui. Kiek 
ji bus naudinga pavergtam kraštui - klausimas visai nosvuršto- 
mns.x)

Kiekviena okupacija turi savo pagrindinius tikslus,kurio 
labai rotai arba niekad nesiderina su okupuotų kraštų ir tau
tų tikslais.

Kartais gali atrodyti,kad okupantai k-lia pavergtų tau - 
tų ūkinį gerbūvį,nes apie tai jie visuomet daug kalba. Bot ylos 
maiše nepaslėpsi. Okupuotieji tuojau pajunta pasunkėjusių mate
rialinę būklę ir greitai pradeda skųstis, neįstengdami suvesti 
galų su galais. 0 kėdei, - jie. patys nežino. Eilinis pilietis 
negreit pažįsta tuos paslėptus veiksnioj ,kurio jo darbo rozul - 
t- tus,išstumdami iš vidaus gyvenimo apytakos, jį patį ir visą 
v Istybc apvagia ir apiplėšia. Okupantui,nupilsi dėdami prie bend
ru krašto gerbūvio kėlimo,bot ir patys sąmoningai jį naikindami, 
greitai sužlugdo ne tik viso krašto * bet ir privačių numenu ūkį.

Šios bendros pastabos labai tinka ir .mūsų okupantams;1)du 
kart kraštą užplūdusiai bolševikinei okupacijai ir 2) nacių - 
vokiečių.

Istorinė Lietuva XVI, XVII ir XV11I šimtmety ūkiškai ne - 
buvo atsilikusi nuo kitų Europos kraštų, priešingai,ji savo ūkiš
komis reformomis (garsioji valakų reforma) ir savo civiliais 
įstatymais ėjo prieky kitų tautų,

.Tik,rusų carų okupacijoje Lietuva si-.rkiai ūkiškai kentė - 
jo. Jos kvos tautiniuose,.religiniuose ir bendrai kultūriniuose 
frontuose atsiliepė ir į ūkišką gyvenimą. Tas kultūrinis atspa
rumas neišvengiamai žlugdė ir materialinį krašto pajėgumą,

Red. pastaba.Ne visai pilnai norėdami sutikti su gerbi straips- 
nTd'^auTuriaus mintini s, norime pastebėti,kad protinga karo meto 
okupuotų kraštų politika? spėduna ar nujausdama karo ‘ilgumą r r 
su juo susijusius ekonominius sunkumus, pavergto s valstybės ūki
ne politiką derina taip, kad krašto ūkis bent ninimalinėse są
lygose išlaikytų teigiamą putei, sialą iki pat karo pabaigos.Prie
šingu atveju,dėl netinkamos ūdrinės politikos kilę okupuotuose 
kraštuose ekonominiai sunkumai gali neigiamai atšilicnti ir į 
kariaujančios valstybės sėkmingą karo vedino oig;, kaiv tai bu
vo atsitikę 1914 - 1918 metų karo.
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netekus nepriklausomybės,jos ūkis netik kad nustojo 
bujojęs,bet smuko žemyn ir Lietuva liko atsilikusiu senės 
ūkio kraštu. Tuo tarpu Europa XIX a. padarė didelę pažangą 
tiek ženės ūky, tiek pranonėje ir prekyboje*

Pq I-jo pasaulinio karo Lietuva atsistojo neprikišu- 
šonan.gyvenimui labai nualinta;nes,jau carinės Rusijos su - 
žlugdytą ūkišką jos gyvenimą,karo eiga ir vokiečių žiauri 
okupacija dar labiau sugriovė,

Lietuvos ūkį Nepriklausomybės pradžioje reikėjo pra
dėti kurti iš nieko, Ženės ūkio kraštas neapsiėjo be valgo
mų produktų įvežimo,

Tad ta pažanga,kurią padarė Lietuvos nepriklausomas 
ūkis turi tuo labiau stebinti ir įtikinti Nepriklausomo gy
venine naudą.

-I - oji BOLŠEVIKŲ - RUSŲ OKUPACIJA.

Bolševikai Lietuvos ūkį kirto dvejopai: a) jį nacio
nalizuodami ir pagrindiniai pertvarkydami jo organizaciją ir 
b) pritaikydami savo komunistiniams tikslams ir priderindani 
jį prie SSSR reikalavimų*

Lietuvos ūkis jau tik visuotino nacionalizavimo aktu 
tapo išjudintas iš pat pamatų,netekęs savo ligi tol jį vai - 
džiusių ir tvarkiusių savininkų. Vieton patyrusių,pasišven - 
tusių ir atsidėjusių savininkų pastatė naša ką išmanančius 
"proletarus", užtat ištikimus komunistus arba jiems palankius. 
Jau nuo šios vienos reformos tautos našumas turėjo nustoti^ 

Nacionalizuojant lygiagrečiai buvo pertvarkoma ir ūkio 
organizacija. Amatininkai buvo suburti į arteles,nažesnės pra
monės įmonės į stambesnius pramonės vienetus,o šie į trestus, 
Ženės ūkis pradėtas parceliuoti tokiu metodu,kad vėliau butų 
galima lengvai pereiti prie kolchozų sistemos,

Visi indėliai bankuose nusavinti,akcijos atimtos?li - 
tas sulygintas su menkaverčiu rubliu,kuris jį vėliau yisiš -' 
kai išstumia,Vadinas,visi kapitalai sunaikinami, prekių kai;- 
nos dirbtinai keliamos ir norima, pavyti SSSR kainas,kurios bu
vo keleriopai aukštesnės už lietuviškąsias. Mokesčiai kelerio
pai padidinami,ypač dar likusioms privačioms įmonėms ir ženės 
ūkiui. įvedamos privalomos pyliavos ir nąturalės prievolės,ku
rių neatlikus netik atimamas anksčiau jau nusavintas ūkis,bet 
buvę savininkai išvežami į koncentracines stovyklas arba į ka
lėjimus,kaip tarybinio ūkio sabotažininkai, pas bolševikus mo
kesčiai yra priemonė sunaikinti privatų ūkininkavimą ir atsi - 
skaityti su nepageidaujamais elementais - "liaudies priešais",.

i Ūkiškos gėrybės,plaukusios lig tol į vakarus,pakeitė
savo kryptį ir pradėjo plaukti į Rytus. Vieton vertingų konpeh- 
satų už sviestą,mėsą?linus,tekstilę ir kt, susilaukėm Ukrainos 
arbūzų,Kaukazo vynų ir konjakų,

Per bolševikinės okupacijos metus viskas buvo taip su - 
tvarkyta,kad Lietuvos ūkio rezultatais butų džiaugęsi rusai, 
kirgizai, gruzinai ir kt., tik ne Lietuvos sūnūs* Lietuvis sa
vo darbo vaisių nebūtų įstengęs nupirkti,nes algos buvo suma - 
žintos, o prekių kainos žymiai padidintos* Pav, sviesto kg Lie

tuvos laikais kainavo 2,5-3 lt,,Ševiotų jau buvo nustatyta 8 
rubliai, o turėjo būti pakelta iki 28 rbl, net 60 ? kaip kad bu
vo daugely "laisvų sovietiškų respublikų" .Panašiai buvo ir su 
visomis kitomis prekėmis. \
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Lietuva, būtų ėjusi "proletarinio" smukimo linkme, 
Prieš bolševikinę okupaciją žmonės nors ir skundėsi 

uiaikiu- gyvenimu, bot tie skundai ėjo grynai iš žmogiškos 
^rigimtios.Žmogui niekuomet negerai, pati žmogaus prigim
tis veržiasi į tobulesnį ir geresnį gyvenimą. Tano ir glū
di žmonijos progresas. Kitaip žmogus nebūtų išlindęs iš ur- 
v ' ir būtų likęs pirmykščiame primityviame stovy. Tad skun
dus Nepriklausomoj Lietuvoj ir įvairius nepasitenkinimus to- . 
jei a prasme ir reikia vertinti.

Tik vėliau žmonės, pagyvenę bolševikinė jo okupaci - 
j jo,įstengė teigiamai įvertinti Nepriklausomos Lietuvos 
ūlcišką gyvenimą,kada visko buvo pilna, kada žmogus buvo pa
jėgus pirkti ką tik jis norėjo ii’ iš savo uždarbio no tik 
padoriai tenkinti savo bėgamuosius reikalus, bot ir sutau
pyti senatvei. Nu dovanai rusai vadino Lietuvą "mažąja Ame
rika" .

II - oji OKUPACIJA - VOKIEČIŲ.

Kilęs vokiečių - SSSR karas suteikė vilčių.kad kraš
to i.roletarinimas sustos,nacionalizuoti turtai grįš teisė - 
tiems savininkams ir^administratoriams ir ūkiškas gyvenimas 
grįš į senas vėžes. Čia buvo smarkiai apsirikta.

Vokiečiai turėjo savus tikslus,o tie tikslai buvo; 
negrąžinant Lietuvos ūkio vienetų teisėtiems savininkams, - 
palaikyti juos nacionalizuotus ligi tol,kol baigsis karas, 
o po to išdalinti juos užsitarnavusiems naciams. Ligi tol 
panaudoti Lietuvos ūkį karo ir badaujančios Vokietijos rei
kalams .Prie šių tikslų įgyvendinimo eiti palaipsniui,neSu - 
keliant Lietuvos gyventojų įtarimo ir galimo pasipriešinimo.

Bet praktikėj okupantai negalėjo paslėpti ūkio nai
kinimo, nei savo tolimesnių tikslų, Pats nacionalizuotų tur
tų negrąžinimas juosius naikino. Karo reikalavimams didėjant, 
s vo.imc suprantama,kad ir Lietuvos ūkis buvo tiems sunkės - 
niūris uždaviniams pajungtas. Visi pramonės gaminiai atitek
davo tik vokiečių reikalams.- Žemės ūkis buvo apdėtas didelė- 
iis visuotinomis pyliavomis ir natūralinėmis pricvolėmis,ku
ri s stabdė ūkišką pažangą, Miestų žmonės, nors visi .turejo 
birbti, faktinai buvo palikti Dievo valiai,t.y. be maisto, 
be drabužių ir kitų reikmenų. Vieton rublio įvestu markė. 1 
murkė = 10 rublių = 9 litai. Pektinai žmonių sutaupos nuėjo 
vėjais,nes indėliai liko ir toliau nacionalizuoti. Ncpri - 
kl-usomo gyvenimo pabaigoje bankuose buvo apie 300 000 000 
aukso litų sutaupą. Be to, apyvartoj buvo per 120 000 000 
litų. Šis visas žmonių sutaupytas kapitalas virto niekais. 
( 1 litas buvo 0,150462 gramo gryno aukso vertės.) 0 1944 
m., antru kartu įsiveržę bolševikai p iskelbė,markę neturin
čią jokios vertės.

Ūkiškas gyvenimas vokiečių laikais sistenating’ai 
ėjo prie chaoso ir bankroto. Vokiečiai stengėsi pasinaudoti 
ūkiškomis gerybėmis,faktinai apiplėšdani,griaudami visą ūki
nę sistemą, o vėliau, visu tuo veltui pasinaudoti.

. Vokiečių ūkiško gyvenimo pagrindinis dėsnis buvo 
tvirtos, kainos. Jos buvo įvestos ir Lietuvoje. Bot ūkis bu
vo taip suorganizuotas,kaa visa Lietuvos pramonė,nors dirbo 
labai dideliu tenpu?kasmct brido vis į didesnes skolas,net 
buvo galima apskaičiuoti kada kurį fabriką ištiks bankrotas 
ii’ už beverčių markių skolas lietuviška pramonė bus varžyti-
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riu keliu perduoto. naujiems savininkams. Daugelis įmonių ir 
stambesnių žemės ūkių buvo perduota dar nesulaukus ”tokių varžys 
tinių. Kantrybės pritrūko"legaliu keliu" naudotis.

Lietuvoje susidarė dvigubos kainos: tvirtos ir juodo
sios biržos. Markė turėjo tiek vertės,kiek prieš karą 5- 10 
lietuviškų centų. Tai suprantama,kad jos niekas nevertino. Ne
vertino jos ir patys vokiečiai.

Tradžioj'e labai rūpintasi,kaip išimti reichsmarkes iš 
Lietuvos žmonių. Stengtasi kovoti ir su infliacija. Tačiau grei
tai surado kitus kelius markėms iš žmonių išvilioti. Buvo darov- 
ma šitaip: kuris nors vokietis,kad ir Gebietskomnissar’as atvež
davo prekių iš Vokietijos,pav.baidoką druskos ir ją paleisdav o 
spekuliacine kaina. Žmonės džiaugės i gavę druskos ‘ar kurios ki
tos reikalingos prekės,o vokiečiai būdavo patenkinti išgaudę 
Iterkes. Ši "lanksti" sistema išliko Lietuvoje ligi vokiečių oku
pacijos pabaigos.

Vokiečiai per 5 okupacijos metus yra iš Lietuvos išplė - 
šę:

1. pyliavomis iš žemės ūkio:
,1.580.000.000 aukso litų,

2. miško medžiagos:
500.000-000 aukso litų,

3. pramonės dirbinių: . .
1.600,000-000 aukso litų,

4. transporto priemonių:
200.000.000 ausko litų,

5. įvairių kitų vertybių:
100.000.000 aukso litų.

Taigi,iš viso -už 3.9OO.OOO.OOO aukso litų.
0 ką mums yra davę? įvežė labai mažai. Tekstilės gami

nių 5$ reikalaujamo kiekio,geležies 4,3$ reik.kiekio,pasagų - 
7, į ir uknolių - 10$. Būsime labai daug prileidę,jei pasakys i- 
r.e,kad vokiečiai neatvežė nė 10$ mums reikalingų prekių. Gi 
beverčiai pinigai iš žmonių plaukė vėju toms prekėms spekulia
cine kaina pirkti. D- ašiai galime tvirtinti,kad vokiečiai Lie
tuvos ukiui padarė nuostolių už 4.000.000.000 aukso litų.

I. Bet tai dar ne viskas. Kiek darbininkų buvo išvežta į 
Vokietiją? Tikslių statistinių žinių nėra. Bet jei skaitytume 
50.000 vyrų ir moterų,tai nebūtų per daug. Treji darbo metai, 
kasmet po 300 darbo dienų,po 3 BM.kasdien sudarytų 324-000-000 
litų.

II. 0 kur karo metu,vokiečiams žygiuojant pirmyn ir atgal, 
sunaikinti kaimai ir miestai?

III. Kur dingo visas Lietuvos kariuomenės turtas?
IV. Kur susprogdintos pramonės įmonės ir pastatai?
V. Kur vagonai ir garvežiai?

VI. Kur evakuotos pramonės Įmonės?
VII. Kur žydų turtas?

ĮKiir užgrobtos įvairios prekės ir sugadinti plentai ir 
tiltai. Šiandie mes neturime galimybės to suksiačiuoti ir įver
tinti, Viena aišku,kad nuostoliai sieks milijardus aukso dole
rių.

Štai ką mums davė svetimos okupacijos ir karai,kur ne s 
neturėjome jokio intereso kariauti ir dėl kurių mes buvome pa
skelbę savo neutralitetą. Be to.mes dar nežinėme,kokie nuosto
liai vyksta dabar. “ ‘ ; - -
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Šiuos nuostolius nuns padarė rusai ir vokiečiai. Rusai 
panaikino mūsą valstybę,© vokiečiai neleido jos atstatyti ir 
tą griaunamąjį darbą varė tolinu,pamėgdžiodami pirmuosius oku
pantus. Rusai pradėjo musų ūki naikinti ir griauti,vokiečiai 
tęsė tą darbą toliau. Ir vieni ir antri atėjo į mūsą kraštą 
,-robuohiškais tikslais:_a p i p 1 ė š t i. nualinti ir 
sunaikinti musą tautą ir valstybę. 
Ko nors kito iš svetimąją ii’ negalėjome laukti. 0 kas kitaip 
mąstė ir tikėjosi, tas labai suklydo.

Tik šiandie,kada vokiečiai skundžiasi alijuntama"sunkia 
svotinšalią našta,kurią tarpo yra ir lietuviai,tai mes drąsiai 
galime pasakyti,kad vokiečiai tik padarytą Lietuvos ūkiui nuost 
lią procentus mums mokėdami,turėtą mus išlaikyti. 0 nes gi ra- • 
mia sąžine galine savo tremties ir vargo dienomis naudotis vo
kiečių " svetingumu".

JONAS HO&SU-ALEKSANDRlSKIS
ATLEISK

Ag taip kas vakarą vis saulė leisis 
Plonyčiais spinduliais...
Atleisk,nes jei ir Tu man neatleisi, 
Tai kas gi non atleis.

Ar šitą mano maldą nešis vėjai, 
Ar jie per nakt dejuos?
0 Viešpatie,aš Jos mylėti nemokėjau, 
0 Liovė mano, - Jos.

Suvirpo sielvartu širdis ir pirštai - 
0 kaip,o kaip man čia?
Šį vakarą maža infantė niršta
Ir - didelė kančia.

Gal tai kaip varpas mariose paskendęs, 
Graudingai sudejuos.
Bet kas iš žodžių,is legendą, 
Be sielvarto, be Jos?...

Kas gyvas sudejuos.kai saulė leisis •
Plonyčiais spinduliais?
Atleisk,nes jei ir Tu nan neatleisi, 
Tai kas gi man atleis...
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ŽINIOS IS VILNIAUS KRAŠTO
Remiantis 1944 m.susitarimu tarp Sovietų Lietuvos ir 

Liublino I’Kwi'.pradeta lenkų tautybės žmonių registracija Lie
tuvoje. Liublino valdžios organų atstovu buvo paskirtas udv, 
Ochocki. Lenkų tautybės gyventojai pradžioje neskubėjo regis-' 
truotis ir Vilnią palikti,tikėdamiesi,kad laikas atnešiąs ge-. 
resnį padėties issprendimą. Sovietų valdžios organai supratę, 
kad gyventojai geruoju nenori palikti krašto,nutarė kitu keliu 
pagreėitinti repatrijacijos procesą. 1945 m.pradžioje prasidė
jo masiniai areštai ir deportacijos Rusijos gilumom. Areštuo- ■ 
tus talpino Lukiškių kalėjimam. Tie,kurie negaudavo jokios pa
ramos iš namų, atsidūrė sunkiose sąlygose. Įscenizaoijai ir ap
gaulei buvo steigiami “Rusijos atstatymo batelijonai" ir steng
tasi nuduoti,kad deportuojamieji-savanoriškai vyksta Rusijon 
dėl per didelio skurdo pačioje Lenkijoje. Pagal NETO.įvertini
mą puvojingesniuosius varydavo pėkščius,sargybų lydimus. Tero
rą Sovietai pasiekė savo tikslą. Prasidėjo spūstis prie repa- 
irijacijos įstaigų. . ‘ .

Neseniai lenkų- skaičius Vilniuje siekė .000 žmonių. 
Tačiau tas skaičius 'kasdien mažėja.' Likusieji priversti''priimti 
Sovietų pilietybę. Lenkijon repatrijuoja moterys,vaikai ir se
niai. Judresnis elementas ir intelektualinės jėgos neišleidžia
mos. Registracijos metu užsirašė vykti 110.000 žmonių ir iki 
š.n.sausio mėn.išvyko 70 transportų,kiekviename transporte po 
1.100 žmonių. Dalis išvežamųjų paskutiniu metu buvo sulaikyta, 
kai išvykimui jie utrėjo visus valdžios reikalaujamus dokumen
tus. Pastebėtina,kad rusai stengėsi sulaikyti ūkininkus,žadė
dami nekelti iš ūkių,arba,jei tas negelbėdavo,reikalaudami do
ku lentų (gimimo metrikų,pilietybės pažymėjimų ir k.),kurių ūki
ninkai neturėdavo.

Likusiųjų ūkininkų padėtis Vilniaus krašte labai, sunki. 
Jie spaudžiami milžiniškais kontigentaįs ir nepakeliama mokes
čių našta. Prievolių dydis dažnai viršija vipų metų ūkio gamy
bą.“ Jos labai griežtai išreikalaujamos. Neretai ūkininkai trūks - 

y tarnus prievolei gaminius perkasi laisvoje rinkoje. 25 ha.dir-
p bamo ploto ūkis moka 8.000 - 9-000 rublių mokesčių,tuo tarpu

ūkio produktų valdiškos kainos negirdėtai žemos: 1 metras ru
gių - 9,5 rubl., 100 kg.kiaulienos - 110 rubl.,karvė - ca.150 
rabi.,avi s - 25 rubl. Savaime suprantama,tie visi sunkumai- ve
dė prie individualinių ūkių sunaikinimo.

Vilniaus kraštas kolonizuotas naujais,atvykusiais iš 
Rusijos,žmonėmis. Tie žmonės nesijaučia pastoviais gyventojais 
naujoje vietoje ir yra įsitikinę tik laikinai čia apsigyvenę. 
Vilniun taip pat atvyksta daug Rusijos žydų,kurie skelbiasi 
Lenkijos piliečiais ir Vilnių laiko pereinamuoju etapu savo ke
lionėje į Vakarus.
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Sovietų valdžios santykiai su. lietuviais tick pat blp- 
gi,knip ir su lenkais. Dėl sovietų persekiojimų lietuviai su 
lenkais susiartino ir buvęs antagonizmas žyniai atšalo.

Sovietų kariuomenė,atkelta iš Vokietijo s,yra labai le
mo rali z uotą, o kareiviai visai nenori grįžti Rusijon, Jie inter
nuojami į rytus nuo Jurzono linijos ir po te nukreipiami į kol
chozus. Jiems daromos kliūtys susižinoti su giminiėmis,esančiais 
Rusijoje. "Prz.P." Nr.l - 1946 m.

Tuo pačiu reikalu patiekia žinių ir "Maž.Žid.'-' Nr.S - 
1946 m.

"Dabar daugumas " Iitvinų" stengiasi repatrijuoti,pasida
ryti lenku; bet tas sunk: j materialinės būklės neišsprendžia. 
Tik tiek apsidraudžia,kad laikinai yra negaudomi. Iš Lietuvos 
bėga,kas tik gali, Dar turi repatrijuoti 270.000 žmonių,kurie 
dauginusia apgyvendinami Rytprūsiuose,apie Mozūrų ežerus ,Allen- 
steino rajone. Iš Lietuvos atveža gana liūdnas žinias. Be nuo
latinių gaudymų ir išvežimų dabar prasidėjo vajus pristatyti 
30.000 lietuvių darbams į Sovietų Rusiją. J.Paleckis,atsidėko
damas "tėvų tėvui" už išlaisvinimą,duoda tuos lietuvius Rusijai 
atstatyti ir penkmečio planui įgyvendinti. Gaudomi pajėgūs as- 

1 menys darbams,grūdžiami į gyvulinius vagonus ir vežami. Iš Vil
niaus krašto atvažiuojantieji lenkai pasakoja,kad "Iitvinkos" 
užkaltose vagonuose šaukiančios "Oi Dievuliau,Dievulėli..
jie tik tiek lietuviškai moka pa sakyti. Aišku,kad daugiausia 
nukentės jaunuomenė,kuri įsavo kraštą niekuomet negrįš,tuokart 
Lietuvos "viešpačiams" bus lengviau valdyti'. Taigi kartojasi 
tie patys metodai,kaip ir vokiečių okupacijos metu,kad vokie
čiai gaudė žmones ir vežė į reichą darbams. Visi lietuviai,ku
rie vokiečių metu užėmė tarnauto jų,mokyto jų ir 1.1.vietas,veža
mai 5 metams priverstiniems darbams į R%iju,o kurie buvo vokie
čių evakuoti arba pabėgo ( žinoma,jei jiems nesudaromos bylos), 
bet dabar grįžta į Lietuvą,tai tokie už_savo krašto apleidimą 
siunčiami 30 metų į kolchozus dirbti. Būdinga,kad žydai iš Lie- ’ 
tuvos tebebėga1!

LIETUVIAI DIRBA "STROJ BA TALI JONUOSE"
Kad tokie batalijonai yra,liudija kita žinia. "DP i DZ" 

Nr.181 -1946 m.Paul Weer išsamiame str. "Vokiečių apmokymo sto
vyklos Sovietų Sąjungoje" pamini,kad baigus karą vad."Pauluso 
štabas",susidedąs iš apie 700 įvairių la ipsnių ir įv.ginklo j 
rūšių karininkų - vadovaująs 70-100.000 vokiečių kareiviams, 
esantiems PetrozaVodzko,Rombovo,Siestroriecko,Kresmoarmiej sko, 
Krosnoje Selo ir Peterhofo(lakūnų) stovyklose - tas štabas per- . 
keltas iš Maskvos į Dietskoje Selo (buv.Carskoje Selo,21 km. 
nuo Leningrado į pietus). Ten vokiečiams atiduotas visas ?ilnas 
pastatų komplektas su įrengimais ir įvairiomis kitomis štabo ’ 
darbams reikalingomis priemonėmis. Visi tie pastatai vokiečių 
apsupimo metu buvo labai sunaikinti. Juos dabar rūpestingai at
remontavo iš deportuotų lietuvių sudaryti "stroj batalijonai".

DIPLOMA TIKIS IMUNITETAS
Pravesti lenkų repatrijaciją iš Lietuves Varšuvos vy

riausybė išsiuntė į Vilnių savo repatrijacinę misiją. Štai kaip 
DPIDZ aprašo tos misijos viršininkų istorijas: "Atsiųsti iš Var-„ 

šuvos lenkų repatrijacinės misijos šefai irgi nesutarė su NKWD, 
Pirmasis šefas ir!ILenkijos Reczprspolitos įgaliotinis" Ochocki 
Vilniuje areštuotas ir nuteistas 15 metų kalėjimu. Žinoma,p.OsoL
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kus vyriausybė savo įgaliotinio reikalu net ir neinterveniavo. 
Vieton Ochockio iš Varšuvos .tvyko kažkoks p.Urniaz,kuris po 
dviejų savaičių pabėgb lenkij oru Trečiasis drauge paskirtas ir 
Lenkų Raudonojo Kryžiaus Direktorium. Vilniuje Kalioki taip pa.t 
pabėgo,pereidamas slapta sieną*. Jam sieną pereiti padėjo vienas 
miško dalinys,sudarytas iš jaunimo,kurių šimtai slapstosi miš
kuose. Pagaliau paskutinis "Lenkų Rzcczpospolitos" delegatas 
Lipinski tuoj pat atvykęs atsisakė savo vietos ir kuo skubiau.- 
šiai grįžo Varšuvon."

KAS TIE LE KAI REPĄTRIJAUTAI IŠ LIETUVOS?
Anglu korespondentas H.T'orster Anderson,aplankęs Lenkiją, 

plačiai aprašė spaudoje savo įspūdžius antrašte "Ką mačiau
’ Lenkijoje" Čia patiekiame viena įdomesnį fragmentą, jam. 

apsilankius ’.ienoje lenkų įstaigoje Balstogėje. Iš uštuonių ten 
buvusių valdininkų septyni*buvo iš Vilniaus6 p.i.atminiau,kad 
Lietuvos lenkų reikalu jau buvo kalbėta ir Krokuvoje.

- Balstogės gyvento jai atsisakė -Lilmti bet kurias val
dines vietas, - aiškino man Vilniaus valdininkai, - nes tai 
skaitė kolaboravimus! su Liublino vyriausybe. Vėliau atvyko 
vilniečiai ir užėmė visas vietas.

Bu valdininkai,kilę iš Suvalkų,pradėjo ginčytis raštinės 
reikalais. o.

- 0 kaip gi repatrijacįnė komisija teisingai atskyrė lie
tuvius nuo lenkų? - paklausiau,progai pasitaikius.

- Tai nelengvas uždavinys, - pradėjo man aiškinti valdi- 
i inkai, - Pav.ateina kuris žmogus lenkų komisijon Vilniuje ir 
c kosi esąs lenku,o nė .vieno žodžio lenkiškai nemoka,nes Lie
tuvos vyriausybė verte 'jo tėvus(lenkus«) -siųsti jį lietuviškon 
mokyklon.

- Ar komisija tokį žmogų pripažįsta lenku?
- Taip,nes jo tvirtinimai,tur but,atitinka tikrenybei,nes 

daug lenkiškų šeimų turėjo savo vaikus tikrai mokyti lietuviš
kose mokyklose.

- Kiek Čia gyvena mozūru?
- 5.000 . -
- Kiek repatrijantų .apsigyveno tame rajone?
- Apie-7.000 Eik’e (Lyck) ir 58.000 apylinkės ūkiuose.Bau

gumas jų kilę iš Vilniaus.
- Pries tris dienas, - isisterpė kitas valdininkas, - ga

vome naują įsakymą. Tik uJd.rJ.nkai iš Vilniaus krašto gali čia 
įsikurti. Vilniaus miesto gyventojai nukreipiami į vakarų Len
kiją.

- Kiek čia dar galite įkurdinti?
Agįe__į2_.0C0 ūkiuose.

Iš šio aiškinimo galine suprasti.kokių priemonių griebiana- 
sįoį>įg£kti persekiojamam lietuviui is tarybinio rojaus. Iš ti

krųjų,Lietuvos vyriausybė vedė Lietuvoje mažumų atžvil
giu labai tolerantingą politiką. Pav^lenkai turėjo lietuvoje 
dvi lenkų gimnazijas ir visą eilę pradžios mokyklų.

PRIE J .LINGIO strVTAUTINIS LIETUVIŲ TAUTOS CHARAKTERI S " tilp. šia
me "VAGŲ" numeryje. Šias žemiau išvardintas istoriniuose šalti
niuose randamas Prūsų gimines tiksliai lietuviškai tektų šitaip 
žadinti: 1. "Poncdžionys" - PAKEDENAI, 2. "Pagudonys" - PAGULĖ

JAI, 3. 4. "Natangaį" - HATINGĖJAI, 7. "Saluviai" - SKALVIAI.
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GINČAI DĖL KLAIDINGOS INFORMACIJOS
« • " Amerikos lietuvių, laikraštis "Darbininkus" Nr.77 pr.me

tų spalių mėn.ll d.patalpino LAIC žinių antrašte "Lenkai apie 
isvietintus lietuvius",kurių čia pat cituojame:

"NEW YORK (LAIC) - Amerikos lenkų katalikiškų - 
jų sluogsnių pastangomis New Yorke leidžiamas perio
dinis Inter-Catholic Press Agency biuletenis. Biule
tenio antraštėje yra pasakyta,kad ICPA informuoja 
apie religinius,kultūrinius ir socialinius reiškinius 
Europoj e,ypač Lenkijoje.

ICPA randasi 118 West 16th Street ir,atrodo, 
• tįsia pereitais metais susilikvidavusios EAP (Kato- 

licka Agencja Prascwa) darbą. Biuleteniai leidžiami 
lygiagreta, dviem/kalbom: anglų ir lenkų. Kartais juo
se pasitaiko ir‘lietuvius įdomaujančios žinutės.

Pav.tik gautame biuletenio No.21 antrašte 
“Lithuanian Shrine to preserve National Identity", 
pranešama,kad britų okupacinėje zonoje Vokietijoje, 

•Xi” miestelyje Uchte,išvietintieji lietuviai yra susime-
. tę į patriotinę organizaciją tikslu ginti savo tei

ses,prireikus net ir savo gyvybes,atveju,jei juos 
verstų grįžti į sovietų okupuotąją Lietuvą. UCHTĖJE 
gyvenantieji lietuviai leidžia metraštį "VA- 

s GOMIS" pasivadinusį. Esą "Vagose" dominuoja misti- $
& niai motyvai ir ilgesys susilaukti laisvos ir nepri

klausomos Lietuvos. -
Lenkiško korespondento pranešimas iš Uchte 

t jau nebepirmas. Dar tik neperseniai to paties kores
pondento buvo tilpęs ilgesnis vieno "Vagose" įžangi- 
ginio tema komentaras,kur lenkų korespondentas klai
dingai išveda,esą lietuviai šiuo momentu yra linkę 
skaityti Vilniaus klausimą neaktualiu. Ta tbna pra- 
bilo "Dziennik Goykagoski",netrukus po jo ir kiti 
laikraščiai,tame skaičiuje liew Yorko "Nowy Swiat" . 
Į tą deformuotą aidą tinkamą atsakymą davė Čikagos 
dienraštis"Draugus".

Nei kiek neneigdami Uchtės korespondento svei
kintinas pastangas lenkus informuoti apie lietuviuo
se vyraujančius vėjus,turime visgi p-*stebėti,kad Uch
tės" šventovė" ( Shrine ) nėra vienintelė. Kaip žinome , 
kiekvienas didesnis išvietintųjų lietuvių susibūri
mas turi savo spausdintą žodį,savo menišką ratęlį,sa - 
vo švietimo instituciją. Įspūdingiausiai gal atrodo 
lietuvių susitvarkymas amerikiečių okupacinėje zono
je. Tiesa,ten lietuvių daugiausia."

Toliau informuojama apie lietuvių tremtinių spaudą Va
karų Vokietijoje ir apie pasiektus lietuvių tremtinių laimėji
mus švietimo srityje,

.v . Mes iš savo pusės galime pasakyti,kad ICJA yra labai
suklaidinta savo korespondento Europe j e,kuris kąžką girdėjo, 
matė,bet dalyko ne tik nesuprato,o atvirkščiai,kitus klaidina 
pats klysdamas ar net sąmoningai stengdamasis klaidinti. Len
kų korespondentas Ųchtėje ( mes tikrai abejojame,ar jis toks,

4 iš viso,yra),matyt,nemoka lietuvių kalbos,nes jei mokėtų,tai
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1.6 su žiburiu nerastų "Vagose“ net ir iliuzijų šešėlio,kur bū- 
tn nors viena m nti s, kad lietuviams šiuo metu Vilniaus klausi- 
’ :;s nesąs aktualus, priešingai, šiuo klausiau nes e sane tvirto 
ir nekeliančio jokių abejonių nusistatymo: NĖRA LIETUVOS BE 
VILNIAUS KAIP SOSTINES. Reikia "Vagas" tik atidžiai perskaity
ti. Gerų kaimyninių santykių reikalu mes visada esame pasiry- 

' žę išsikalbėti visais mus skiriančiais ir jungiančiais klau
simais. Manome,kad abiejų tautų troškimas atgauti savo kraštų 
nepriklausomybę turi remtis bendra kova,pagrįsta išryškėjusiu, 
nuoširdžiu abiejų pusių teisėtų reikalavimų supratimu ir ger
bimu,kitų nuomonių tolerancija,praeities ir dabarties faktų 
teisingu,"neklastotu atvaizdavimu. Tiesa,pastaruoju metu mes 
esame patyrę didelės pažangos vienų ir antrų reikalų.suprati
me,bet’ su kartėliu turine pasisakyti,kad šioje korespondenci
joje sprūstelėjusi mintis ir kiti mums jau žinomi f aktai, pasi- 
ren škią kai kuriuose lenkų sluoksniuose,teikia daug-karčių abe
jonių mūsų kaimynų nuoširdumu,bendrus reikalus sprendžiant. 
Dėl tų mums nemalonių faktų netolimoje ateityje pasisakysime.

Grįždami prie minėto lenkų korespondento,norime dar 
kartą pasisakyti abėjoją,kad toks."korespondentas Uchtėje gale- 
tų būti. Tai abejonei tvirto pagrindo duoda teigimas,kad Uch- 
tės lietuviai esą susibūrę į kažkokią patriotinę organizaciją. 
Kad tokia organizacija Uchteje būtų susitvėrusi,nes pirmą kar
tą sužinome tik iš to paties korespondento. Gi tai,kas liečia 
mūsų teises,nes,lietuviai,tiek Uchtėje,tiek visoje Vakarų Eu- 

x ropo j e, Amerikoj e, Sibire ir kitur plačiame pasaulyje ESAKE VIE
NINGI - DIDŽIULĖ VIENA 0RGAKIŽAGIJA,kurią lenkų koresponden
tas tik Uchtėje teįstengė įžiūrėti.

Šis neseniai plačiai Amerikoje nuskambėjęs ginčas mums 
primygtinai parodo dar silpną informacijų tarnybą apie musų 
kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą tremtyje,apie pasiektus lai
mėjimus švietimo srityje ir organizuotumą. Jei mūsų kaimynai 
būtų buvę daugiau informuoti ir sąmoningai ar nesąmoningai ne
klaidintų kitų fantastiškais gandais,tada nebūtų kilęs ir šis 
tuščias ginčas. -

Be to,esame taip pat labai dėkingi LAIC- ui,kad šiorei
kalo nenutylėjo ir tinkamai reagavo.

VAGŲ REDAKCINĖ KOLEGIJA
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