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Kelkite,kelkite,kelkite!
Dr.V.Kudirka

VARPAS

Nr.2~~ ’ " Dvisavaitinis rietuvių "laikraštis ” 1946 "m.kovo 16 d.

KOVA UŽ LIETUVĄ

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, arba Vlikas, gimė 
Lietuvoje vokiečių okupacijos metu, kada pogrindžio politinės par
tijos ir kovos organizacijos susitarė dėl vieningos vadovybės. Tai 
buvo didelis politinis laimėjimas, nes atskirų grupių veiklą buvo 
galima jau derinti pagal bendrą rekalą. Dar Lietuvoje Vlikas pasis 
sakė kritiškais ir sunkiais mums momentais, nurodydamas, kaip elg
tis vyrų mobilizacijos .į darbus ir į kariuomenę atvejais. Visų vie
ningas nusistatymas vokiečių potvarkius pavertė niekais, jie atsi
mušė į konsoliduotą, kietą, granitinį pogrindį.

Vliko narių dalis per kalėjimus ir kocentracijos stovyklas, 
kiti kitokiais keliais atsidūrė Vokietijoje ir iš Čia toliau tęsia 
kovą už Lietuvos laisvę. Peticijos, notos, telegramos, protestai, 
delegacijos, propoganda per spaudą nuolat judina Lietuvos klausi
mą, nurodo padarytas Lietuvai skriaudas ir reikalauja leist lie
tuvių tautai laisvai apsispręsti.

Vlikui taip pat nesvetimi Sibiro tremtinių ir Lietuvoj pasili
kusiųjų reikalai. Daromi žygiai, kad Sibiro tremtiniai galėtų grįž
ti Lietuvon, o tuo tarpu prašo leist juos sušelpti per Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus atstovus.

Vlikas daug kartų atkreipė kitų vyriausybių dėmesį į Lietuvoje 
pasilikusių lietuvių kančias bei persekiojimus, į Lietuvoj varomą 
Lietuvių tautos išnaikinimo politiką.

Vlikas atydžiai sekdamas tarptautinę politiką nuolat budi tau
tos sargyboje ir derina savo propagandą bei žygius su kitų.tautų, 
panašioje būklėje esančių, politinių vadovybių veiksmais.

Nors Vlikas tiesioginiai neturi pareigos rūpintis tremtinių ir 
lietuvių, nrieverta sumobilizuotų karių, dabar esančių belaisvių 
stovyklose reikalais, bet jis, ypač kaikurie jo nariai ir šioje sri
tyje yra daug padarę.

Tremtiniai turėtų įsidėmėti, kad mūsų b- vra mūsų prie
šų išpučiamos ir tuo apsunkina kovą, už Lietuvą. Todėl - ngas 
tautietis turi daboti savo ir savo tautiečių veiksmus, ypač santy
kiaujant su svetimtaučiais, kad jie naduotų pagrindo priekaištams. 
Be to, renkant vietos komitetus, ar organizacijų vadovybes, arba 
deleguojant savo atstovus į atsakingas politines bei bendruomenines 
organizacijas, reikia sekti, kad ten nepakliūtų asmenys, kuriems bū
tų galima pritaikinti Lietuvių Tremtinių Bendruomenės statuto ? 
straipsnio, t.y. asmenys bausti už kriminalinius nusikaltimus, žino
mi sukčiai, spekuliantai, Lietuvos išdavikai ir politiški minkšta
kūniai .

Platesnio ratelio pasitarime, šiomis dienomis, buvo užgirti Vil
ko darbai, pageidauta dar žymiai daugiau pasidarbuoti ir pasižadėta 
jam šiame darbe talkininkauti:

Iš ss,j .jv.s?s mes linkime Vlikui sėkmės, darnaus darbo, geresnių 
santykių su Lietuva- —’n* i rials užsienyje, vis labiau juos įtrauk
ti į aktyvų darbą, ir pageidaujame, kad Vlikas vesttĮ mus kaip galint 
greičiau į Nepriklausomą Nemokiai,!, ę T 4 kr *
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DETOKRATIJA IR TaUTI^IOJT UiS

Vienas iš pagrindinių demokratijos dėsnių sako, kad visi žmonės 
lygūs nrieš įstatymus, nežiūrint į jų.tikybą, tautą ir rasę. Tauti
nė lygybė verčia pripažinti laisvę visoms tautoms nepriklausomai gy
venti arba leisti visoms tautoms vienodai tenkinti savo tautinius 
reikalus ir ugdyti tautinu kultūrą. Logika ir istorija rodo, kad de
mokratija saugoja mažų tautų teises, todėl ir demokratinių idėjų plė
timas Lietuvoje sutampa su mūsų tautiniu atgimimu.

Europos kontėnentan demokratinės idėjos pateko iš Anglijos per 
Prancūziją. Anglai jai 13 a. privertė karalių išleisti Piagna Charta 
Libertatum-Didžiąją Laisvių Chartą, kurios pradžioje sakoma: "Nei vie 
no ne suimsime be teismo''. Panašūs dalykai I’indaugo laikų Lietuvoje 
būtų atrodę nesąmonė. Didieji Lietuvos kunigaikščiai buvo visiškai 
Lietuvos žemių ir jos gyventojų viešpačiai. Apie tai liudija pavyz
dys, kad Vytautas Did. turėjęs teisę bajorams leisti arba neleisti 
tuoktis. Už įvairius pasitarnavimus didieji kunigaikščiai apdovano
davo savo bajorus giriomis, seniūnijomis ir dvarais su jų invento
riumi ir žmonėmis. Tiems žmonėms ponai buvo visiški jų turto ir jų 
gyvybės viešpačiai, turėjusieji pilną teisę ne tik spausti juos prie 
sunkių ir neatlyginamų darbų, bet ir lengvabūdiškai mainininkauti juos 
į šunis ar išpardavinėti į kitus dvarus.

Vėliau baudžiava buvo šiek tiek švelninama. Pavyzdžiai ir paska
tinimai ateidavo iš kitų kraštų. Nors Lietuvoj baudžiava buvo leng
vesnė, negu kituose rytij. kraštuose, tačiau neužtinkame pėdsakų, kad 
bajorų ir mužikų teisės "būtų buvę bent kiek vienodinamos. Priešingai, 
yra žinių, kad, Lietuvai pakliuvus į Rusijos rankas, baudžiauninkų 
būklė dar pasunkėjo. Baudžiavos įstatymai Rusijoj buvo žymiai griež
tesni, negu Lietuvoj-Lenkijoj, dvarininkams rusai leido pasirinkti 
Lietuvoje vieno ar kito krašto baudžiavos įstatymus, todėl suprantama, 
kad dvarininkai nepraleido progos užsigrobti dar didesnes teises.

Voltair, Rousseau, r’ontesąuieu ir prancūzų enciklopedistų įtakoje 
gimusi 1789 m. Žmogaus Teisių Deklaracija iškėlė laisvės, lygybės ir 
brolybės-šūkius, kurie netruko išspinduliuoti didžiosios Prancūzų Re
voliucijos metu į tolimiausius kraštus. Ad. ITickevičiaus žodžiai, kad 
"...ką prancūzas išgalvojo, tą lenkas pamilo", liudija, kad šios idėjos 
pasiekė ir Lenkiją. Bet Lietuva-Lenkija tuomet buvo ne Prancūzija. 
1792 m. Lenkų seiman buvo įneštas sumanymas panaikinti baudžiavą, ta
čiau ponai bajorai to sumanymo autorių norėjo sukapoti kardais, šū
kaudami, kad argi "...mes eisime grindų plati, o jie puotaus?’,' 1794 m = 
JAV demokratijos įtakoj išaugusio Tado Kostiuškos paskelbtas atsi
šaukimas į Lenkijos-Lietuvos gyventojus žada visus įstojusius į su
kilėlių armiją valstiečius stleisti nuo baudžiavos. Atsišaukime iš
kelti šūkiai liko be atgarsio gyvenime. Tik vienas kitas didikas, 
kaip pav. Povilas ir Karolis Bžovstovskiai, Jablonovska-Skirmantai- 
tė, Ignas Karpius, sekdami iš Prancūzijos plintančias idėjas, pasirū
pino savo baudžiauninkais ir net atleido juos iš baudžiavos.

Lietuvoje bene pirmas prieš baudžiavą pasisako Dionyzas Poška se 
vo Mužike Žemaičių ir Lietuvos. Jį sekė vis nauji ir nauji balsai, 
užstojantįs baudžiauninkus. Vienas kitas baudžiauninkų sukilimas gr. 
sino ponų dvarams. Visa tai privedė pagaliau prie baudžiavos panaiki
nimo, kurio data Lietuvoje priimta laikyti 1863-ieji metai.

Ilga demokratinių idėjų kova prieš baudžiavą buvo laimėta. Tuo 
pačiu buvo sudarytas medžiaginis pagrindas tautinei Lietuvių sąmonei 
ir kultūrai reikštis. Ne bajorai, ne dvarininkai ir ne anuometiniai 
valdininkai, bet išėjusieji mokslus mužikų vaikai ir patys mužikai
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'~'buvo anujorno^lr^TTi-e^wa-^pasireiskusi su ’’Aušra", o vėliau ir su 
"Varpu".

1885-1886 m. "Aušra" žadino lietuviuose savo krašto, savos kal
bos ir praeities meilę, skatino lietuviškos kultūros kėlimą, metė 
laisvės,' liesytės ir brolybės—šūkius, vedP'nrovą^trž“spsiujios-grą^Tniirtsp— 
ir lietuvišką mokyklą. Dr. J„Basanavičius viename savo straipsnyje 
pacitavo vokiečių mokslininko paskelbtą nuomonę, kad Lietuva turin
ti šansų tapti laisva ir nepriklausoma valstybe. Dr. J. Šliupas, 
kaip socialistas, "Aušroje" iškėlė teisingesnio turtų pasiskirstymo 
klausimą. Aušrininkas Petras KriaČiūnas, bemokytojaudamas Marijam
polės gimnazijoje,paruošė apie 5° sąmoningų lietuvių inteligentų. 
Jis savo mokiniams kalbėdavo, kad jis iš Lietuvės niekur nevažiuo
siąs ir ragino juos visur kalbėti lietuviškai, platinti spaudą ir 
nebijoti už ją kalėjimų, ginti tautiečius nuo skriaudėjų, neabejo
ti Lietuvos ateitimi, eiti išvien su mužikais, bet ne su ponais. Jo 
mokinių tarps buvo dr. V. Kudirka, dr. K. Grinius, dr. J. Staugaitis, 
Jablonskis, arkiv. Matulevičius, Naruševičius 1* kit., o tai gražus 
tautinės inteligentijos kadrai.

"Aušros"vidėjos nežlugo. Jos pažadinti iš tautinio letargo dr. 
v. Kudirka, šernas ir Kaukas ėmė galvoti apie "Aušros" atgaivinimą 
arba apie naują laikraštį. 1888 m. bendrame maskviškių ir varšuviš
kių lietuvių studentų suvažiavime buvo priimti dr. V. Kudirkos pa
ruošti draugijos "Lietuva" įstatai ir nutarta leisti naujas laikraš
tis. šiuose įstatuose užakcentuota Lietuvos meilės, tautiečių vieny
bės, kovos už krašto, tautos ir asmens teises, už lietuvišką spaudą 
reikalas, o taip pat ekonominis krašto gerovės kėlimas ir reikalas 
rūpintis Lietuvos teritorijos plėtimu.

1889 m. pasirodžiusio "Varpo” ir 18Qo m. jo priedo "Ūkininko" 
pasirinkta kovos prieš carizmą linija buvo grižtai demokratinė. "Var
pas" savo feljetonuose, straipsniuose ir Tėvynės Varpuose nurodinėjo 
lietuvių tautai carizmo daromas skriaudas, propagavo tautų ligybės 
principą, ragino lietuvius kovoti už savo krašto ir tautos ateitį. 
Jis ėjo 17 metų. Jo redaktorių tarpe matome ir Šerną-Adomaitį, ir - 
J. Kriaučiūną, ir dr. K. Grinių, ir patį dr. V.Kudirką. Vieni šių 
vyrų buvo.dešinesni, kiti-kairesni, bet "Varpė” linija visada buvo 
griežtai ta pati-tautinė ir demokratinė. Varpininkų ideologijos bū
dingiausioj! išraiška yra Didžiojo Varpininko dr. Vinco Kudirkos 
gražiausiajame kūrinyj -"Lietuva, tėvyne mūsų", pavirtusiame Lietuvos 
himnu.

1896 m. Lietuvos socialdemokratai išsiskiria iš varpininkų, su
stiprėja naujomis jėgomis: Steponu Kairiu, Sirutavičium, Kipru Bie
liniu ir įsitraukia į nuostabiai sėkmingą kovą už sulenkėjusių Lie-, 
tuvos miestų darbininkų atlietuvinimą.

19o5 m. Lietuvoj praėjo stiprių neramumų ženkle. Kova buvo nu
kreipta prieš caro valdininkus, rusų monopolius, prieš nelietuviškas 
savivaldybes ir svetimus teismus. Tais pačiais metais Vilniuje išei
na "Lietuvos Ūkininkas", o vėliau pasirodo ir pirmieji lietuviški 
dienraščiai, kurie buvo tautinės ir demokratinės kripties. Varpinin
kų vesta ir vadovauta sunki kova už lietuvišką, spaudą lotyniškomis 
raidėmis laimėtai Atgautos spaudos įtakoje suklesti kultūrinis Lietu
vos gyvenimas, didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai buvo aiškiai demo
kratiški ir tautiniai. Iš jų žymu ne tik lietučių tautinis susiprati 
m&s, bet ir subrendimas tvarkytis savarankiškai. Didžiojo Pasaulinio - 
Karo metu-1914-18m. dar labiau stiprėja Lietuvos demokratinis judėji 
mas. 1917 m. Vilniaus Lietuvių Konferencijoje ir 1918 m. Lietuvos Ta
ryboje tatai dar ryškiau išsikristaližuoja ir 1913 m. vasario 16 d. 
pasireiškia Lietuvės Nepriklausomybės dėklai avimu.
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Dabar mums atrodo juokingi daugelio anuometinių lietuvių veikė

jų kliedėjimai, apsvaigus nuo sunkiai patikimų laimėjimų, kuomet jie 
planavo ia? Lietuvai karalių, ir karaliaus dvarą. Tačiau lietuviams 
demokratams buvo aišku ir nediskutuojama, kad 

ne Uracho Lietuva,
ne diktatūrinė Lietuva, 
bet tik demokratinė Lietuva,

kokia ji tik ir galėjo susikurti, remdamasi didžiojo demokrato Vil- 
sono tautų lygybės ir laisvo apsisprendimo principu.

Dr. V. Kudirka

NE TAS DIDIS
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
Prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia, 
<0 dvasioje keikia. Didūs ne tironai, 
Kurie tenka garbint, nors jie visiems kenkia,

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Be baimės aukoja dėl artimo laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo', 
Prieš ką žmonės klaupia iš dėkui, n’iš baimės.

Ne tas yr galingas, kurioje galybė • 
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių išžudytų!

Galingas tasai, kurs be kraujo gal sėti 
Pasauliui brolybę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniui duoda nors kiek pailsėti, 
Palengvina sunkią gyvenimo naštą.

J. Kardelis
DIDŽIOJI LIETŪVjE

Žymiųjų motery tarpe Felicija Parbkevič’anė užima ypatingą vie
tą. Felicija Bartkevičienė - tai ištisa lietuvės moters kovų už Lie
tuvių tautos laisvės ir teises., bendrai - už žmogaus teises, už kul
tūrą, už humaniškumą ir toleranciją epopėja, apimanti visą nepapras
tai svarbų pusės amžiaus laikotarpį. Būtų labai įdomu peržvelgti šį 
laikotarpį pagal Fel. Bortkevičienės duomenis. Deja, visi tie duome
nys yp& likę UŽ geležinės užuolaidos, o dauguma jų ji pati yra nusi
nešusi su savim į kapus, nes nelemtieji įvykiai atėmė jai galimumus 
parašyti savo atsiminimus. Nors trumpai peržvelkime jos gyvenimą.jjaicioyvi Duvu a voxmiHiumo . iNVxo uiumpai pui 4 vcj.aJ.mc juo v .
\ Felicija Povickaitė - Bortkevičienė gimė apie 1873 m, ties Kre
kenavą bajorųfPovickių šeimoje. Taigi, jai teko augti carinės reak
cijos po nepasisekusių 1303 šūki‘’iro .?«ik?,*9» Bat-drauge, tai—buvo
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po baudžiavos panaikinimo, laisvių iš vakarų Europos padvelkimo ir 
lietuvio valstiečio atsigavimo laikai. Iš vianos pusės, kiek pratur
tėjas lietuvis valstietis ėmė leisti į mokslus vaikus, kurie ilgai-'" 
niui sudarė vadovaujamuosius tautos kovotojų kadrus, o, iš kitas'''pu
sės, dar siautėjo carinė priespauda, kuri siekė Lietuvių tąutn asi
miliuoti ir visiškai sunaikinti. Uždrausta lietuvių spaudi rusino, 
pravoslavino. Valstybinių švenčių metu visiems mokiniams" buvo įsaky
ta eiti į cerkves. Ir štai, apie 19ošb m, mes matome Feliciją jau su
sipratusią asmenybę. Vienos carinės dienos metų Kauno gimnazijos mo
kinės gavo įsakymą eiti į cerkvę. Felicija jas Visas suorganizavo ir 
nuvedė į kataliką bažnyčią. Žinoma, už šį tiems laikam/'revoliucinį 
žygį Felicija Povickaitė buvo pašalinta iš gimnazijb/, /?-,tos klasės/ 
su vilko bilietu, t.y. be teisės įstoti į bet kurifr kitą Rusijos mo
kyklą. /

Netekusi mokymosi sąlygų, Felicija imasi vį/uomeninio, kultūri
nio ir politinio darbo, kurį dideliu atsidėjį/ii, nepalaužiama valia 
ir su pasiaukojimu dirba visą gyvenimą ligiVpaskutinio atsikvėpimo.

Ji susiriša su demokratų Varpininkų srovė, o ištekėjusi / apie 
19o4 m./ už inžinieriaus Jono Bortkevičiaus, žymaus demokrato Varni 
ninko, ji visiškai atsiduoda šiai srovei. Visą pusamžį K. Grinius, 
E. Sleževičius ir F. Bortkevičienė-tai liaudininkų avangardas ir jų 
vėliava.

19o5 m. Felicija ir Jonas Bortkevičiai demokratams liaudininkams 
aukoja visą savo turtą, o, mirus Jonui BortkeviČiui, Belicija Bort
kevičienė aukoja jiems visą savo darbą, sveikatą ir gyvybę.

19o5-o7 revoliucijos metų F. Bortkevičienė parodo ypatingą veik
lumą Didžiojo Vilniaus Seimo rezoliucijas platinant, slepiant visus 
revoliucionierius /su Filomena Grincevičiute/, rūpinant jiems prie
globstį, pragyvenimą ir kelius į užsienius, jeigu kam ilgiau Rusijos 
ribose negalima jau buvo pasilikti, čia, Vilniuje,per jos globos pun
ktą yra perėję ir V. Mickevičius Kapsukas, ir E. Galvanauskas, ir Ju< 
zas Pilsudskis /lenkų maršalas/, ir daugelis išvykusiųjų į USA, ir dar 
daugiau išgelbėtų, išsaugotų ir išsapstytų ištisais metais ir šelptų 
iš savišalpos kasos, kurią ji buvo organizavusiu

19o5 m. F. Bortkevičienė įsijungia į oficialųjį spaudos darbą, 
su kuriuo nesiskyria visą gyvenimą. Tai be galo sunkus ir nepaprastai 
įvairus jos darbų sektorius, apie kurį reiktų skyrium rašyti. Čia 
suminėsiu tiktai, kad F. Bortkevičienė daugiausiai buvo atsakingąja 
redaktore, pati faktinai laikraščių neredaguodavo. Tačiau parašyk ii 
mokėjo, ir nirkuomet nepraleisdavo rimtesnės progos nepasisakiusi o- 
piaisiais klausimais, ypač, kai pastebėdavo, kad -jie neina tinkama 
kriptimi. Bet ir b® rašymo jos darbas spaudoje buvo didžiulis, jei 
nepasakyti - milžiniškas pagal jos išgales. Visi vingiuoti keliai pra
eiti pro carinę cenzūrą, visi kalėjimai už spaudą, visi medžiaginiai 
vargai ir nuolatiniai rūpesčiai dėl visokeriopo spaudos bado teko jai 
vienai pakelti. Keturiasdešimt metų F. Bortkevičienė nešė spaudos rū
pesčius ir vargus ant nenuilstamų savo pečių. Demokratinė, ypač liau
dininkų visuomenė, F. B-nei, kaip spaudos darbuotojai turi pastatyti 
paminklą, o prie jų turi pagrindo prisidėti ir laisvą mintį mylį tau
tiečiai. Labai didele dalimi, ačiū F. B-nei, Lietuva turėjo laisvės 
minties spaudą nemažesnę, negu suvaržytos minties, nors šios adeptų, 
deja, galios buvo didelės. 'Diktatūrinis smetoninis rėžimas galutinai 
subankrutavo 1956 m., kai didžioji lietuvė, demOkr^Lijos kovotoja, už
sitarnavusi spaudos veteranė buvo pašalinta iš ’’Lietuvos Žinių r’ir 
"Liet. Ūkininko’ redaktorės pareigų, kurias ji ėjo pradedant 1905 ą.

Felicija Bortkevičienė gyvai dalyvauja Lietuvos išsilaisvinimo
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sąjūdžiJ4X>ee-^Por7^0^~-m. Did.Vilniau-s Seimo kilo-minti s sušaukti ir Lie 
tuvos moterų seimą.F.Bcrrt'kev-iČienė buvo aktyvi jos organizatorė ir d; 
lyvė.Kaip žinome,tas moterų seimas,įvykęs 1907 m,,skilo,pasidalijęs i 
pažangiųjų ir klerikalių moterų dalis.F.Bortkevičiene buvo pažangiųjų 
demokratinių moterų pusėje ir jų vadovybėje prieš konservatores.Iš i 
kilo tūlas moterų sąjūdis,kuriam vadovavo ’’Lietuvos Ūkininko’’ priedas 
■’Moteris", suvaidinęs nemažą Lietuvos moters,ypač lietuvės, išsilaisvin 
me vaidmenį.Ir visą gyvenimą F.Bortkevičiene dalyvavo lietuvių moterų 
demokračių judėjime pryšakinėse eilėse.Šiuo tikslu ji palaikė taip pa 
ir glaudžius ryšius su užsieniuose gyvenančiomis lietuvėmis.,

1914 metų karui kilus;F.Bortkevičienes iniciatyva susidaro Rusijos 
pavergtųjų tautų organizacija,kurion įeina lietuviai,latviai,estai,šuo 
miai,gruzinai,ukrainiečiai,gudai ir kt.Ši organizacija reikalauja vi
soms Rusijos pavergtoms tautoms laisvės ir nepriklausomybės.Šis sąjūdi 
suvaidino didelį politinį vaidmenį.j o šaknys yra gyvos ir dabar.

Did.karo metu F.Bortkevičiene dirbą_2£trąp.i,ly j Lietuviams. Šelpti 
Komitete.Kaip įgaliotinė,j i,važinėdama po Rusijos plotus,surinko žinių 
apie Klaipėdos krašto ir Rytprūsių lietuvius,kariuos rusai buvo išgabe
nę į Rusijos gilumą,kai šie kraštai karo eigoje buvo užimti rusų kariu 
menės.F.Bortkevičienės darbo bei rūpesčių rezultate Mažosios Lietuvos 
lietuviai buvo šelpiami ir rūpinami,kaip ir Didžiosios Lietuvos lietu
viai.

F.Bortkevičiene ypač aktinga Lietuvos valstybės atkūrimo darbe.Ji
1917 m.dalyvauja Stocholmo Konferencijoje su dr.J.Šliupu,P.Klimu,kun« 
J .Tumu, tnž. Kairiu ir kt.Eai konferenci jajkurioj-0 susitiko karo fronto 
padalytos i dvi dalis tautos atstovai ir aptarė bendrojo veikimo gaire
1918 m.-vasario 16 d.buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė ir preside 
jo realus jos kūrimas. Rusijos imperijalizmas tačiau jokiu būdu neno
rėjo išsižadėti Lietuvos,kaip ir kitų pavergtų tautų ir jų gyvenamų kr 
tų.Lietuvos nepriklausomybės kovų metu prieš naujus Rusijos imperijai' 
tus F.Bortkevičiene buvo paimta į kalėjimą ir drauge su kitais lietu? 
viais išvežta užstatan į Rusiją,iš kurios sugrįžo tiktai pasirašius s. 
Rusija taikos sutartį.

Sugrįžusi iš Rusijos kalėjimo,ji tuojau imasi organizuoti "Varpa”- 
spaustuvę,leidyklą,laikraščius.Tai darbasfkurio trumpame straipsnyje 
aptarti negalima."Varpo" direktore ji išbuvo visą laiką.Tiktai 1940 ir 
F.Bortkevičiene buvo pašalinta iš pareigų.Jai buvo paskirta bado pen
sija, ir ji buvo izoliuota nuo visuomenės„Net į "Varpo" bendrovės kie
mą,kur ji gyveno,buvo negalima pas ją užeiti. - .

1921 m,F.Bortkevičiene Lietuvos Steigiamojo Seimo narė,dalyvavusi 
Žemės Reformos ir 1922 m,Lietuvos Respublikos-Konstitucijos darbuose.

Nepaprastai svarbus jos vaidmuo mokslus einančio jaunimo šelpimo 
organizacijoje "Lietuvos Žiburėlis"..Jį įsteigė varpininkė demokratė 
rašytoja Gabrielė Petkevičaitė,bet ilgus metus faktiną jo darbą vedė 
ir ant savo pečių nešė F.Bortkevičienė</fLietuvos Žiburėlis" rėmė viso 
kiaušių pakraipų ir nusistatymų neturtingąjį moksleivį.

0 vokiečių okupacijos metai?Kuri Kauno įstaiga nelaukė atsilankau; 
F.Bortkevičienės’Tuščiom ji niekuomet neateidavo:visuomet atnešdavo ai 
si šaukimų,pogrindinės spaudos,ypač "Nepriklausomos Lietuvos",kuri buvo 
tapusi okupuotos Lietuvos vėliava ir kelrodžiu..

Netekusi jėgų ir senatvės i žvanginta'; j i ir'dabar,tarturn 1905-07 m.- 
tapo badaujančių,kalinamųjų ir varginamųjų šelpėja ir globėja.Be kitų, 
ji visą vokiečių okupacijos laiką šelpė seną savo bendradarbę Felome 
ną Grincevičiūtę ir daugelį kitų.

Tikra humanistė,j i nepakentė nacių metodų ir priemonių,visomis ga
liomis priešindamasi ir į nacių nagus s.ongdamosi visokiais
būdais išlaisvinti ar jiems pagelbėti.Ypač daug jai teko rūpintis na
cių naikinamais Žydai si Tuo tikslu ji nuolat palaikė ryšius su tūlomis
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metrikacijos įstaigoms ir nuolat rūpindavosi metrikais,ypač žydų 
vaikams,kuriuos slaptai gabendavo į kaimus.į tolimesnius užkam
pius.Taip pat ji yra išgelbėjusi daug žydų tautybės moterų. 

Kiekvienas jos gyvenimo metas turėjo savo rūpesčių ir savo sun
kumų. Jai teko sielotis,vargti ir kovoti-ir caro,ir nepriklausomy
bės, ir rusų bei vokiečių okupacijų laikais.F.Bortkevičienė visuomet 
būdavo pirmose susirūpinusiųjų ir kovojančių eilėse,visuomet būda
vo gyvenimo sūkuriuose ir verpetuose.Kukli,be jokios reklamos,nie
kur nesiveržianti į garbės sostus,bet visur ir visuomet tvirtai žen 
gianti tiesiais demokratiniais humanistiniais keliais,nepakenčianti 
jokios diktatūros prievartos ir jokio smurto.Kilniai lojali,ji ger
bė kitų įsitikinimus,bet pati kompromisų su sąžine nedarė.Nuosta
biai tiesus ir šviesus F.Bortkevičienės ideologinis kelias.Ji ėjo, 
tarytum į švyturį,kurį visą gyvenimą aiškiai matė.Kas gi buvo tasai 
jos siekiamas gyvenimo šviturys?Visų pirma,galimai tobulas žmogus 
ir laisva nepriklausoma Lietuva,kurioje žmogus galėtų gyventi aukš 
Siaustos kultūros gyvenimu.

Kas gistrumpai suglaudus,galėtų budinti F.Bortkevičienę,kaip 
žmogų,kaip veikėją?-Nepaprastas veiklumas,nežinąs nei poilsio,nei 
atvangos,nepaprastas energingumas,siekiant tikslų,didžiulė valia, 
kurios nepalaužė nei kalėjimai,nei ištrėmimai,nei sunkiausios gy
venimo sąlygos bei kritiškiausio jo momentai,šviesus optimizmas vi
suomet tikėti,kad intensingai kovojant,bus laimėta,didžiulė inicia
tyva,kuri tiesė jos veiklos kelius ir buvo vainikuojama konkrečiais 
atsiekimais,tolerancija,kuri v^sūpme^į^^^^yįlbąs tarp 
Įima,būtina ir kas neleistina,žmogaus meile-didelė,nuoširdi,ifph-' ' 
sitikėj imas geru žmogum,kuris tiktai ir tegali sukurti tobulesnį, 
gražesnį ir laimingesnį gyvenimą bei galimai tobulesnę jam santvar- 
ką.Mirus F.Bortkevičienei,Lietuva ir ypač liaudininkų srovė,jos 
pirmtako V.Kudirkos žodžiais tariant,neteko labai žymaus stulpo,ku
rį aš čia tik labai netobulai galėjau apibūdinti.F.Bortkevičienės 
asmenybei ir jos veiklai nušviesti reikia plačios studijos.Aš bega
liu ją minėti tiktai su didžiausia pagarba.

—XX------XX—XX—

. Vokiečių pedagogo balansas

J.J.Hauberle,vieno švabų miestelio mokytojas 1842 m.paskelbė įdo
mią statistiką,apibūdinančią jo pedagoginį darbą per 51 metus ir 7 
mėnesius.Per tą laiką J.J.Hauberle buvo sąžiningas savo pareigose ir 
mokiniams išdalijo;911.989 kirčius liniuote.Priedu iš savo mokytojo 
mokiniai dar surinko 124.010 kirčių rykšte,20.5^7 kirčius lazda,10235 
kartus niuksų nugaron,7-908 antausius,1.115.800 užskutimų nykščio 
krumpliu prieš plaukus,12.765 kartus per galvą su biblija,giesmių 
knyga ar gramatika.Jo mokiniai per tą laiką ant žirnių klūpėjo 777 
kartus., ant aštrių trikampinių medžio gabaliukų 613 kartų, turėjo asi
lu vaikščioti ir bliauti 5-001 kartą ir laikyti aukštai iškeltą rykš 
tę 1.707 kartus.Baigdamas savo pedagoginių darbų statistiką J.J. 
Hauberle nusiskundžia,kad lengvesnes baudas sunku buvę suregistruosi.

J.J.Hauberle savo atsiminimuose tvirtina,kad mokytojų elgesys su 
mokiniais Švnbijoje buvęs žiaurus ir kad kiti mokytojai dažnai pajuok
davę jį už švelnumą mokykloje.
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? i i 14 Darixj’Ta-rtiJo- -gal ina payada-nt i_h®ia_.Xikra .'saulinio socia
lizmo forma, pritaikyta Anglijos sąlygoms. Tuo pat metu ji yra kraš
te išaugas anglų tautos politinis judėjimas ir kaip toks turi senas 
tradicijas. Didžiosios Britanijos istorijoje būdingas reiškinys-tai 
tęstinumas. Tai mūsų tautinė ypatybė, kiekvienam žingsniui pirmyn mes- 
ieškome precedentų praeityje, "ūsų laisvės kovos tęsiasi nuo kovų 
prieš karalius, baronus ir vyskupus. Mūsų politinių ir asmeninių 
laisvių išsivystymas pradžių gauna su Magna Cherts ir Hubeas Corpus. 
Laisvės sąvoka pamažu buvo plečiama ir nuo vieno# klasės pripažįs
tama kitai. Būdai, kuriais šios laisvės įgytos, labai skirtingi. 
Kartais karalius suvaržydavo feodalinių baronų tiraniją. Po to vėl 
ponai apribodavo karaliaus valdžią. Kartą bažnyčia apsaugojo tautą, 
kitą kartą tauta pasietiešino kunigijos norams.

Kovos laukas, kuriame buvo kovojama už laisvę, laikas nuo laiko 
keitėsi. Tvirtovės, kurias reikėjo užimti buvo skirtingo būdo, r.uro- 
kratiška karaliaus valdžia, mažumos įtaka krašto Įstatymdavystėje 
buvo pašalinta. Kalbos laisvė, sąžinės laisvė ir teisė dalyvauti val
džios sudaryme buvo iškovotos gana anksti, bet vįsų Šitų kovų už po
litinę jėgą pagrinde visada buvo noras šią jėgą sunaudoti ūkiškiems 
tikslams. ,

19 šimtm. pirmoje vietoje buvo kova už politine laisvę.-2c žlife. 
už ūkišką laisvę ir socialų lygybę. Socialistams paaiškėjokad po
litinė ir asmeninė laisvė turi būti ūkiška laisve papildytos. Šita 
laisvė negali būti individuališkai, bet tik kolektyviškai atsiekta, 
Bendra milžiniškų jėgų kontrolė, kurias moderniškas mokslas išaiš
kino, tėra kelias į laisvę. Saugumas tėra galimas tiktai kolektyviš
ko saugumo formoje.

Darbo Partija yra pavedėtoje atsiekimų tų, kurie praeityj tiek 
daug kovojo už laisvę. Ji pasiryžusi ne tik išlaikyti iškovotas lais
ves, bet ir įgyti naujų-. Jos tikslas yra. tas pats, kaip ir jos pra
nokėjų. Ji siekia išlaisvinti žmogaus dvasią, tačiau jos artimieji 
uždaviniai yra diktuojami dabarties sąlygų.

I s to r i j a i r už d r a v i n i a i. Reikia neužmiršti, kad 
Darbo'"Parti'ja yra istorinio Tšsivystymo išdava, Tai ne teoretiko kū
rinys. Ji nepropaguoja kažkokios- teorijos, kuri sukurta užsienyj. Ji 
bando Didžiosios Britanijos tautą įtikinti, kad kraštui, jei jis no
ri dabartinėse sąlygose pilnai išnaudoti tautos pajėgas ir galimybes, 
reikalingas socializmas.

Jeigu norime suprasti, kodėl socialistinis judėjimas Didž. • 
nijoj yra savotiško atspalvio, savotiškais dėsniais išsivystęs ir 
kodėl savo laiku atsirado darbo partija, tai turime panagrinėti 19 
šimtm. pirmosios pusės sąlygas. Darbo Partija yrą jauniausias judėji
mas iš trijų didžiųjų darbininkų judėjimų. Ji atsirado tik tuomet, 
kai profesinių sąjungų ir kooperatinis judėjimas buvo stiprus. Mums 
tri atrodo normalu, nors daugely kraštų socialistinės partijos davė 
impulsų organiz.uoti gamintojų ir vartotojų kooperatyvus,

Didž. Britanijoj kapitalistinė sistema išsivystė anksčiau, negu 
kituose kraštuose, todėl ir darbininkai čia anksčiau susiorganiza
vo. Pirmaisiais 19 šimtm.- metais kapitalistinė sistema dar nebuvo 
pilnai išsivysčiusi. Pramonės įmonės, palyginus, buvo dar labai ma
žos, jų savininkai buvo maži žmonės. Tai buvo.pereinamasis periodus.
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Tokiose sąlygose darbinihkai savo grupės interesus buvo linkę sta
tyti aukščiau bendrų darbininkų klasės interesų. I'eskiros kvalifi
kuotų darbininkų grupės gali atsiekti ypatingu rir-" :-.yoių. Dar
bininkų klasėje turi didelės reikšmės, ir -i: ančių jų nevienodas po
stovis. Galimybė individualiai prą«*-l^kri kenkia socializmui,

Bet pirmoje 19 šimtm. pws« c s Kapitalizmo ydos buvo tiek dide
lės, kad, nežiūrint visko, buvo galima laukti darbininkų revoliu
cijos. Robert Owen, pasirodė pranašu, išdėstydamas kapitalizmo pa
grindus ir nurodydamas į socializmą, kaip į negerovių gydymo prie
monę. Buvo galimą laukti, kad tuo metu šiame krašte atsiras dide
lis politinis, socialistinis judėjimas. Kurį laikotarpį atrodė,kad 
Didž. Britanijoj įvyks galinga revoliucija, bet tinkami momentai- 
buvo praleisti. Revoliucinės profesinės sąjungos Išnyko. Revoliu
cinis chartizmas buvo kitų judėjimų nuslopintas, judėjimų, kurie 
sau statė artimesnės dienos uždavinius, kaip pav. kovą prieš mui
tus javams. Anglijos darbininkai pasuko nuosaikesne praktiškų klau
simų linkme, .’rofeslnių sąjungų ir kooperatinis judėjimas bei so
cialinė įstatymdavyštė daug kuo' dėkingi Owen’o įtakai. Jie puolė 
kapitalizmą iš vidaus,"bandė kapitalizmo negeroves švelninti arba 
naują bendruomenę kurti senos sistemos rėmuose. Bet noras visą sis
temą suburti buvo‘užmirštas. Vieton revoliucijos atėjo reformos. 
Politiškai Britų Darbo Partija buvo liberalų judėjimo dalis- Pro
fesinės sąjungos bandė galimai daugiau teisių darbininkams iš parla
mento iškovoti ir tuo tikslu spaudė abi senas partijas.

Bet yra ir dar kita priežastis lėtam socialistinio judėjimo iš
sivystymui šiame krašte. Kės šiandien įpratę matyti politinį gyveni
mą ūkiškų problemų nustelbtą. T’es galime tik sunkiai įsivaizduoti, 
kaip visame 19 šimtm. vien politiški klausimai buvo darbininkų gal
voseną užėmę,pav. rinkimų reforma arba Airijos apsisprendimo teisė. 
Dar mažiau mes galime šiandien suprasti, kiek daug tuomet reikšmės 
buvo teikiame ginčams tarp atskirų politinių sektų. 19 šimtm., kuris 
mūsų jaunimui toks lėtas ir toks nuobodus atrodo, buvo dvasinės kovos 
ir vertybių perkainojimo laikotarpis. Jis buvo labai svarbus ano me
to^ žmonėms, nebuvusiems vieno vienintelio pranašo evangelijos pase
kėjais. Jie nepripažino kurios nors tezės vienintele. Tuo anglų so
cialistinis judėjimas skyrėsi nuo tokio pat judėjimo kontinente,Kon
tinento partijos bazavosi svarbiausia Karolio T’«rkso raštais. Iš jo 
mokslo atsirado judėjimas. Jo nuomonė buvo įvairiai interpretuojama.""" 
Kai kuriuose kituose kraštuose buvo šiek tiek skirtingos įtakos pa
sireiškimų. Jų apaštalų charakteris ir ypatingos tų kraštų sąlygos 
sudarė skirtumus vartojimo metoduose, bet visi tie socialistiniai ju
dėjimai turi daug ką bendra, svarbiausia, jie visi persunkti marksis
tine socializmo dogma.

Anglijoje šio judėjimo istorija yra visiškai skirtinga. Kaip be
būtų vystesis Anglijoje darbininkų judėjimas, bet tokių sektų, kurios 
marksiszmą būtų priėmusios kaip dogmą, eilės visada buvo labai retos. 
Tik dalelė prisidėjusiųjų prie socialistinio judėjimo buvo tiesiogi
niai marksizmo paveikta. Let kas liečia anglų socialistų daugumą, tai 
jų atsiradimo reikia paieškoti kitur.

S o c i a 1 i z m a s__į r__religija. Jeigu Owen’as ir pir
mieji pionieriai būtų primiršti, tai pirmoje eilėje dėl socialistinio 
judėjimo išsivystymo nuopelnai priklausytų religijai. 19 šimtm. angli
ja buvo Biblijos skaitytojų tauta. Anglui pavojinga duoti Bibliją. 
Ten jis randa medžiagos pranašingoms kalboms apie religines, socia
lines ir ūkiškas doktrinas, Tai rodo religinių sektų gausybė Anglijo- , 
je ir tos tiesos, kurias jos atstovauja.
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Biblijojie d^aųęvrev-'OJJjacinių minčių ir todėl nieko stebėtino,kad 
minties laisvės krašte, kokiu yra anglija, daugelis žmonių joje ra
do . pateisinimų savo instinktyviškam pasibieurėjįmui, su kuriuo jie' 
žiūrėjo į kapitalizmo sudarytas nežmogiškas sąlygas. Socialistų kal
bėtojai cituoja Bibliją, dažniau, negu kitų partijų oratoriai. Nevien 
sektų pasekėjai, kurių mažiau privilegijuota padėtis savaime stūmė' 
kairėn, bet ir daug valstybinės bažnyčios dvasiškių suprato, kad ka
pitalizmas ir krikščionybė yra nesuderinami dalykai. Pažymėtina,kad 
tarpas tarp ovrenizmo pabaigos ir socialdemokratinės federacijos pra
džios buyo krikščioniškai socialistiškų Kingsley ir ”aurice judėji
mų užpildytas. Tatai kaip tik ir yra paminėtinas pažymys, kuriuo ang
lų judėjimas skiriasi nuo panašių judėjimų užsienyje.

Jokiame kitame krašte krikščionybė nėra taip linkusi prie socia
lizmo, o taip pat jokiame kitame socialistiniams judėjime krikščio- * 
nišk? galvosena neturėjo tokios didelės Įtakos, kaip Anglijoje. Ang
lų nestebina, jei kunigas skelbiasi esąs komunistas. Anglijoj mili
jonai tikrų katalikų remia 0°rbo Partiją. Įsidėmėtina, kad anglų 
darbininkų judėjimui daug pasitarnavo daugelis Airijos išeivių, ir 
anglų darbininkų judėjimas daug kuo dėkingas šiems žmonėms, kurie 
neapykantą priespaudai atsigabeno į riūsų kraštą. .

Darbo Partija skiriasi nuo broliškų partijų kituose kraštuose, 
kur socialistai buvo aiškiai nusistatę prieš bažnyčią, kadangi ten 
bažnyčia buvo tampriai susirišusi su prievartaujančia valstybe arba 
su turčių interesais ir atmetusi minties laisvę. Kur darbininkai',kaip 
tai yra daugelyj šalių, socialistiniame judėjime susidūrė su dogma
tišku tikėjimu, kontroliavusiu visą jų gyvenimą, tai natūralu, kad 
revoliucinis judėjimas t-apo- ant-iklerlkali-niUf tToki&sie‘’Sąlys«se-iŠ3i'—- - - 
vystė siauraprotiškas dogmatizmas, kuris lygiai -taip pat buvo neto
lerantiškas. priešingumai tarp juodų ir raudonų pasireiškė visuose 
srityse ir buvo nenugalimi. Nei viena pusė negalėjo kitos paveikti, 
lygiai kaip dvi priešingos kariuomenės, žygiuojančios viena prieš 
kitą. Toks skilimas judėjimui duoda didelio impulso ir stipraus su- 
sicementavimo savo tarpe, bet tai iššaukia skilimą tautoj ir galimą 
revoliuciją. Anglijoje,priešingai,politiniai religiniai skirtumai 
nesutampa, todėl susidaro glaudus kontaktas tarp visų grupių.

Daug dar kitų įtakų turėjo reikšmės socializmui susidaryti. Car
lyles ir P u skins kaltinimai, mesti pramonininkams, Mančesterio eko
nominei mokyklai,o taip pat ir literatūroj, ypač Dikenso veiks1”'';;, 
iškeliamos socialinės blogybės neliko be įtakos. Vėliau žemės refor
mos šalininkų Veikla, pirmoje eilėje Henry Georgės propaganda palen
kė daugelį žmonių socializmui. Iš daugelio išeities taškų-humanis- 
tiškų, meniškų ir ūkiškų-augo esančios santvarkos kritika 19 šimtm. 
Tatai stipriai veikė senų partijų narius, bet praėjo daug laiko,kol- 
iš to išaugo politinis socialistiškas judėjimas.

Kadangi judėjimas atsirado iš taip priešingų šaltinių, tai vi
siškai suprantama, kėdei Darbo Partijoje yra labai daug skirtingų 
pažiūrų žmonių 13* kodėl ji turi tokią plačią bazę. Įgimtas anglų pa
linkimas kritikai ir nuomonių skirtingumas neleido susidaryti socia- 
listiškai ortodoksinei marinuotai programai. Tie, kurie to siekė, 
neturėjo pasisekimo ir įiko sektomis, o ne partijomis. Kaip relig_- 
niais taip ir politiniais bei ūkiškais klausimais anglas pasilieka . 
sau teisę pat* už save galvoti.

Praktiška politika. Tolimesnis Darbo Partijos po
žymis yra realizmas. Ji niekad nesusidarė nei iš teoretikų, nei iš 
revoliucionierių, kurie savo utopiškomis svajonėmis paskendę ir susi
rūpinę nematytų dienos problemų. Nuo pat pradžios anglų soči a1 .istai.

t 'l * •Ž’Mi’-<• •» -rf- T .e*-f-
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kur tik buvo galima,dalyvavo-valdžioj,kaip atsakingi asmens.Anglų savi
valdybės buvo puiki mokykia.Žymiai anksčiau,negu mažas Darbo Partijos 
narių skaičius pasirodė Anglijos parlamente,socialistai turėjo įtakos 
savivaldybėse.Tai,ką jie sugebėjo atlikti mažame maštabe,paveikė dauge 
lį skeptiškai nusiteikusių darbininkų,tenorejusiu tikėti tiktai tuo, 
ką jie mato.Ypač Fabian Society darbas daugelį savivaldybių pastūmėjo 
susirūpinti socialinėmis problemomis.

Jeigu peržvelgsime paskutinius trisdešimt metų,tai ypač pastebėsim 
pažiūru į socialinius klausimus pasikeitimą visose klasėse.Pasiūlymai, 
kurie 18J0 m.buvo su pasibaisėjimu atmetami,šiandien-yra pripažinti vi
sų.Gerai prisimenu laikus,kada buvo galvojama,jog kiekvienas bedarbis 
yra pats kaltas dėl savo būklės.Jeigu šiandien pripažįstama,kad nedar
bas dažniausiai yra ne silpno charakterio,bet blogo ūkiškos mašineri
jos veikimo išdava,tai už tai pirmoj vietoj reikia būti dėkingiems so
cialistams.

Jei norime įvertinti Darbo Partijos atliktą darbą,turime susidėmė
ti ne tik tiesioginiais,bet ir netiesioginiais .partijos. atsiekimais. 
Tie,kurie pažangą matuoja tik parlamento įstatymdavyste ir augančiu 
partijos narių skaičiumi,užmiršta reikšmę tikrųjų' atsiektų laimėjimųų 
Šiandien neužtenka vien keikti kapitalizmą ir apsiriboti keliais socia- 
licmo dėsniais.Ateities vizija turi būti paversta tikrenybe.

J.Galinis

DU K T Ė

Buvo tai vėlyvą rudenį,prieš daugelį metų,o tačiau anas susitiki
mus iki šxol toks ryškus mano prisiminimuose.

Ėjau iš darbo namo.Vėjas pūtė tiesiai į veidą.Jis rovė, skrybėlę 
nuo galvos ir trukdė žingsnius,painiodamas tarp kojų apsiausto skver
nus.Vienas už kitą tamsesni debesys grūdosi per dangų.Pageltę medžių 
lapai buvo^blaškomi po gatvę arba virpėjo,priplakti prie šaligatvių 
pakraščių.Šiaip-gatvė atrodė negyvaoVienas kitas praduzgiantis ir ba
las ištaškantis auto,vienas kitas praklepsianantis vežikas,vienas ki
tas praeivis,skubąs ir į apsiauste apikaklę besitraukiąs nuo vėjo ir 
lietaus.

Gatvių sankryžoje mane sustabdė silpnas mergaitės balsas.?! buvo 
mažutė,gal kokių devynerių metų,išblyškusi iki pasmėlimo,drebanti iš 
šalčio,prie mūro sieiios prisiglaudusi nuo vėjo.Didelės mėlynos akys 
buvo prašančios,maldaujančios,ašarotos.Duo .lietaus, ji slėpėsi po gat
vėn išsikišusiu balkonu,jos apsiaustas kabojo ant jos,tarytum ant pa- . 
prasčiausio kuolo.Iš pirmo žvilgsnio jos išvaizda buvo -•žymiai 
besnė,negu jos žodžiai,kuriais ji sustabdė mane.

-Ponuli,valgyti aš... •
Grįžau porą žingsnių prie jos.
-As vol gyti...
Neatsimenu gerai anuometinės savo savijautos^tik žinau,kad -gailes

čio banga buvo užliejusi mano krūtinę.Ir vis dėlto mano žodžiai,kiek 
šiandien gailu, juos nroiclnti,atrodė pcdiotninkiški,kad jų
man nereikėtų g-ūį-hls. . ' •

-Iš kur tu,mergaite,-paklausiau,-kur gi tavo motina,kad tu čia $a- 
bar,tokią dieną?

* ft . •
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-Man šalta, pone...
Iš po margos skarelės pluoštas šlapių plaukų buvo nusidriekus ant 

šlapios kaktos. Per veidą riedėjo vienas paskui kitą stambūs vandens 
lašai ir susiliejo prie lūpų kertelių. Tai buvo ašaros. Bet ji ne
verkė. Ji tik žiurėjo į mane, tarytum išsigandusi netekti ir pasku
tinės vilties ir šnibždėjo kažką silpnu ir drebančiu balsu, ko jau 
negalėjau sugauti ausimis. . .

Atsimenu, išsiėmiau iš kišenės nosinę ir nųšluoščiau jos kaktą, 
veidą ir apsausinau drėgnas akis. Jos veidas buvo šaltas, tarytum 
mūro siena, į kurią ji buvo atsirėmusi. Paėmiau ją už rankos. Ran
ka buvo kaip ledas. Buvau sutikęs šimtus gatvės vaikų gyvenimo pa
verstų puikiais melagiais,' gerais artistais, mokančiais apgaudinėti 
ir paskui išjuokti praeivius, tačiau ši mergaitė nei iš tolo-neat------
rodė panaši į vaiką, palaidai išbėgusį . į gatvę. Viena, gal būt,. bu- , 
vo bendra tarp jos ir gatvėse valkataujančių vaikų, tai tiktai žiau
rus skurdas, išplėšęs jai vaikystės džiaugsmą pačiomis pirmomis gy
venimo dienomis.

-Sime,- tariau, -kur nors užkasime.
Ji pakluso be žodžių ir smulkiu žingsniu sekė mane.
Iki namų buvo toli, o vėjuje mergytė dar labiau traukėsi į šla

pią apsiaustėlį ir dar labiau drebėjo iš šalčio. Pasukome-į arti
miausią kavinę, susiradome kampe stalelį. Ji sėdėjo tyli ir nedrą
si, nuleidusi galvą įr dar tebedrebėdama. Kavinės klegesys, veidai 
ir aplinka jai buvo svetimi ir nematyti, tačiau ji pakėlė akis iš 
pastalės tktai tuomet, kai ant stalo atsirado karšta kava ir pyra
gaičiai. Ji dirstelėjo pirma į užkandą, paskui į mane, pradžioj ap
kabino delnais puodelį ir šildėsi rankas, o paskui išsitraukė iš po 
skverno gabalą sudrėkusios duonos ir atsikando, užsigerdama kava.

-šitie pyragaičiai tau,-tariau nustebęs.-Valgyk...
Jos balsas vėl buvo toks nedrąsus, prašantis ir toks netikras.
-Namie aš turiu broliuką, tokį mažutį...-tarė.-Jis beveik nieko 

dar nevalgo. Mano mamutė .labai serga,..Aš norėčiau jiems, pone...
Jos akys vėl nuslydo į pastalę, ir paskutinių žodžių neišgirdau. 

Sujaudintas sėdėjau ir žiūrėjau į ją. Ar tai mažutė valkata iš gat
vės? Ne, ir milijoną kartų ne! Prieš mane buvo lidmaža mergytė. Prieš 
mane buvo žmogus, tikras žmogus šiame kūdikyje, kokio tačiau antru 
kart dar niekur neteko sutikti.

NEŽINOMA K. DONELAIČIO LIETUVIŠKA PROZA

Liudui Rėzai 1819 m. išspausdinus K.Donelaičio .retus, o paskui ir 
jo pasakėčias ir nuo to laiko prasidėjus Donelaičio raštų ir gyveni
mo tyrimui, per šimtą su kaupu metų teko tenkintis vis tais pačiais— 

‘ tekstais, papildytais vien tik Rėzos apleistomis Metų vietomis. Tiesą, 
•j° gyvenimo eigai nušviesti atsirado nemaža naujos medžiagos, bet 
apie jo 1 i * -.rųlAulnius darbus tiek naujo tesužinota, kad jis buvo iš
vertęs lietuviškai keletą Prūsų valdžios uircialinių įsakymų ir įvai
riose Tolmkiemio bažnytinių knygų vietose buvo įrašęs daugybę baž
nytinio ar asmenini c pobūdžiu žinių. Tačiau paskutiniais motais su
sirado ir jo nežinoma proza, kurią antroj Šiaulių "Varpų" knygoje, 
pasirodžiusioje 194-4 m. birželio mėnesyj, iš neseniai prieš tai su- 
siradusio Vilniuje defektuoto ekzemplioriaus paskelbė Vaclovas Bir
žiška.

i
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'*Ar 
to jisai

dingęs,'

Yra tai nedidelė, turėjusi kiek daugiau, kaip 4g, puslapius,ap^is- 
dinta knygutė, kuriai trūksta antraštinio lapo, kelių puslapių pra- . 
džioje, viduje ir pabaigoje. Čia nėra ir paties Donelaičio'" 
39 puslapyj yra padėta slepyvardė H.D., klaidingai išspausd 
toje K.D. su data •*19> Grodinio mėnesio 1769m." /Vąp-.Biržišk 
kad čia •’grodiniš” reiškia ne "gruodį.'’, bet mūsų”Inpkr>tį’’/. Ęėd j/ėi 
visgi yra Donelaičio darbas, pilnu tikrumu nustatoma^ ne-vien iSalone- 
leitiškos kalbos, stiliaus, ne vien iš tų paties Donelaičio užrašų / 
Tolmkiemio bažnytinėse knygose, kuriuose netiesioginiai nurodoma į’"tą 
pačią knygutę, ners tų užrašų kometatoriai /Tetzner ir kt./ juos ne- - 
teisingai aiškino, bet labiausiai iš įdėtos tryliktame knygutės pus
lapyj ištraukos iš tuo laiku dar neišspausdintų Donelaičio Metų: 
ne žinnai? Kad Bur’s nor griecznų Grudų sulaukti, Tai pirm 
tur grieczną Szudą pakrėsti’’-dabartiniuose Donelaičio Ketų leidiniuo
se tai yra 267-268 eilutės Vasaros Darbų.

Nors išsilikusiam ekzemplioriuje antraštinis lapas yra 
bet knygutės pavadinimą apytikriai galime nustatyti iš turinio ir 
Tolmkiemio užrašų. Tai /Gromata gaspadoriaus būrams apie ganyklų per
dalijimo naudą”. 1769 m. spalių mėnesį Prūsų valdžiai paskelbus įsa
kymą apie privalomą bendrų ganyklų panaikinimą /šį įsakymą Donelai
tis irgi buvo lietuviškai išvertęs/, Gumbinės administracija buvo 
pavedusi Donelaičiui parašyti ir atatinkamą ngit-’cinę brošiūrą, kad 
pačią reformą būtų galima sklandžiau pravesti. Galimas daiktas, kad 
buvo išleista ir atatinkama vokiška brošiūra, nes vienoj vėliau iš
kilusio! byloj aiškiai kalbama ne apie originalinę tuo reikalu kny
gutę, bet apie vertimą. Bet nėra abejonės, k"d, jei tad ir buvęs ver
timas, tai nuo originalo labai nutolęs, savarankiškai Donelaičio per
dirbtas, nes,aiškus daiktas, vokiškam originale negalėjo būti įdėta 
ir jokia Donelaičio ?’Tetų ištrauka.

Si knygutė yre ne tik vienintelė mums žinoma Donelaičio proza, 
ne tik vienintelė lietuviška pasaulinė proza 18 amžiuje /išskyrus 
gramatikas ir žodynus/, bet ir iš viso pirmoji lietuvišką knygut,ė 
žemės ūkio reikalais. Pirmųjų keturių puslapių čia trūksta,, knygų- / 
tė prasideda penktu puslapiu, kuriame nurodoma, kad /kožnąs ūkininkas 
/ganyklą/ kiek tikt galima bus, ant vienos vietos ne toli nuo sąYo 
namų gaus-ir savo javus be painų kaip, kiek ir kada norės sėti'ga- ■, 
lės”. to einp eilė motyvų, dėl kurių ūkininkai turėtų iš tokio z 
perdalijimo džiaugtis. Čia-minima ir žemės ūkio pržnga J/ose vie1in’n z 
kur tat jau ankščiau buvo atlikta, primenama, kad ne t-^ip n/nt/i / 
ūkininkai smarkiai priešinosi bulvių įvedimui, o-dabar be jų j'a u /fe - 
gali apsieiti, nurodoma į tai, kiek žalos visom ūkiui pridaro galvi
jų ganymas bendrose ganyklose-pnvasarį galvijai sumindžioja rtže- / 
likučius javus ir žolę ir dėlto d"ug pašaro žiemai prapuola, pačios 
ganyklos pavirsta balomis, o "protingi ir geri ūkininkai”, bendrai 
ganydami, negali pievų pagerinti ir t.t. Kito vertus, mažai pašaro 
bendrose ganyklose gaudami, arkliai ir jaučiai "iŠ bodo sylos nete
ko" ir negali būti tinkamai sunaudoti lauko darbams, karvės mažinu 
duoda pieno, o kumeliukų ir veršiukų priauginimas negali būti tin
kamai vedamas.

Toliau Donelaičio knygutėj kelių puslapių trūksta, po to pinčiai 
pasakojama, kaip kitur ūkininkai gerai^sutvnrkočatskirns g.n/kl-j ir 
kiek įvairios naudos iš to jie gauna. Čia yra nemaža ir pakartojimų 
ankščiau iškeltų motyvų, bet tai daroma tam, kaū visokiais būdais į- 
tikinti ūkininkus greičiau reformą pravesti. Pcbajgoje pradėtas pamo
kymas, kaip įtaisyti gluosnių ir žalią tvorą, bet ir čia kelių pusla
pių trūksta. i

/tik
le-

/
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Rašydamas šį raštą, Donelaitis nebuvo numatęs, kad už kelerių me
tų’ jam pačiam 'leks-^ginčytid su—oTScdalinėmis įstaigomis, kurios, per- 
dalydamos ganyklas, nuskriaus ir patį Donelaitį, kaip Tolmkiemio para
pijos kleboną, ir kad jam pačiom teks gintis prieš tuos pačius motyvus 
kuriuos jis pats išdėstė savo rašte* Tuomet jis pradėjo tą savo origi- 
nalinį raštą vadinti vertimu, nes būtų labai nepatogu prieš savo raštą 
kovoti. "Varpų” redakcija, spausdindama šį Donelaičio tekstą, nors pa
ties teksto ir nepalietė, bet spaustuvėj trūkstant atatinkamų raidžių, 
išspausdino be Donelaičio rašte buvusių kirčių įr ženklų, dėl ko moks
lo reikalams Donelaičio tekstas negali būti tinkamai sunaudotas, bet— 
ir toks koks jis paskelbtas, jis duoda įdomios Biedžiagos Donelaičio Ii 
toratūrininm darbui nušviesti. 

i

_________ Ve.

p. Vaičiūnas

MES IŠARSIM

Labas,’ dirvos! Mes artojai' 
Tėvų žemė pilna aukso. 
Ošia pušys-lyg kartoja: 
Globsim Žemę-soulėn augsim!

Arkim, ėrkim-daug arimų! 
Žemė tyli, sėklos laukia. 
Tartum motina ji rymo... 
Širdimi su ja suaukim! ' • ■ -

Virpa saulėj vieversėlis. 
Jo giesmė palaimins sėją. 
Skrenda paukštis, anksti kėlęs. 
Kas nerimsta, daug kur spėja.

Arkinų arkim-tiek arimų?
Dailini plūgai verčia žemę* 
Klykin pempė ir nurimo; 
Lyg kas širdį saujom semia.

Dar po varsną, dar po barą!
ŠveskjTn. varpų prisiskynę.
Viltis plūgą žemėn varo... 
Nes išarsim aukso skrynią.

..... • • . - 1 
. - ' " . . • ’“'Xr ■ ■ '■

- - Ooo-ooO

John Steinbeck "/ 

PUSRYČIAI

Šio atsitikimo prisiminimas man visuomet malonus. Nežinau, kodėl, 
bet aš atsimenu tai iki mažiausios smulkmenos. Ir juo dažniau galvo
ju apie tai, juo daugiau išplaukia smulkmenų, paskendusių mano at
mintyje. Tai buvo ankstyvą rytmetį. Rytuose kalnai buvo juodai mėly
ni, tačiau už jų jau kelsi šviesa, kalnų kontūrus spalvinanti blan-

"/John Steinbeck-vienas žymiausių dabartinių JAV rašytojų.
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kiai rausva varsa, kuri šaltėjo, pilkėjo ir tamsėjo, kildama aukštyn 
ir pasiduodama į vakarus, kol galų gale susiliejo su naktimi.

Tai buvo gana šaltas rytas, Aš tryniau rankas ir nardinau jas gi
liai kišenėse, traukiau pečiais ir typiau kojomis. Žemai pakalnėje, 
ten, kur aš buvau,, žemė dar buvo rytmetinės pilkai Violetinės spal
vos. Aš ėjau kaim<* keliu ir pastebėjau palapinę, kuri buvo tik trupu
tį šviesesnė negu'žemė. Ties palapine ant žemės krito oranžinės lieps
nos spindulys, prasiskverbęs iš senos surudyjusios geležinės krosne
lės plyšio. Iš trumpo dūmtraukio kilo pilki dūmai, kurie išsyk ver
žėsi tirštais kamuoliais, paskui sklaidėsi ir visai nyko danguje. i 

Aš mačiau jauną moterį, bekrutančią prie krosnelės. Tikriau sa
kant, ji atrodė, tarytum mergaitė*. Ji buvo apsivilkusi nublukusiu 
perkeliniu sijonėliu ir palaidinuke. Kai aš prisiartinau, pastebėjau, 
kad ji'glėbyjvturi kūdikį, o kūdikis slėpė galvytę po įgs palaidinu
ke ir žindo krūtį. T’otina trūsėsi aplinkui, krapštydama'ugnį, kilo
dama surūdijusias krosnelės dureles, didindama krosnelės trauką. Kū
dikis visą šį laiką žindo, bet tai netrugdė motinos darbo nei jos 
lengvų, greitų judesių, kurie buvo tikslūs ir įgudę. Oranžinė spalva, 
prasiverždama iš krosnelės per plyšius, mėtė šviesas atspindžius ant 
palatinės sienų.

Dabar aš^buvau visai priartėjęs ir galėjau užuosti spirgančius 
lašinius ir kepančią duoną-maloniausius kvapus, kuriuos aš pažįstu. 
Rytuose šviesa greitai plito. Aš prisiartinau prie krosnies, ištie
siau ant jos rankas, ir visas sudrebėjau nuo mane apėmusios šilimos 
Palapinės kraštas prasiskleidė, ir iš jos išėjo vienas paskui kitą 
du vyrai. Abu jie pilkėjo naujus mėlynus drabužius. Jų švarkuose 
spindėjo metalinės sagos. Jiedu buvo aštrių veido bruožų ir labai pa
našūs vienas į kitą. Jaunesniojo barzda buvo tamsi, ražuota, o vy
resniojo tokia pat ražuota, tik pražilusi. Galvos ir veidai buvo šla
pi, nuo plaukų varvėjo vanduo, kurio stambūs lašai laikėsi ant su 
barzdų. Abu jie stovėjo veidu į švintančius rytus, žiovavo ir žiū
rėjo į ryškėjančius kalnų kontūrus. Jie atsigręžė ir pamatė mane.

-Labas rytas,-tarė vyresnysis. Jo veidas nebuvo nei draugiškas, 
nei atšiaurus.

-Labas rytas,-atsakiau.
-Labas rytas,-pasisveikino ir jaunesnysis.
Vanduo pamažu džiūvo ant jų vaidų. Jie prisiartino prie krosne

lės ir šildėsi rankas.
M.oteris dirbo savo darbą. Jos plaukai buvo surišti virvele užpa

kalyj, draikėsi ant jos pečių ir plevesavo, jai besitriūsiant. Ji 
išdėstė skardinius puodelius ant didelės tuščios dėžės, prie jų pa
dėjo skardines lėkšteles, peilius ir šakutes. Paskui ji išgraibė iš 
ištirpusių riebalų iškeptus riebalų gabaliukus ant didelio skardinio 
padėklo, ir jį padėjo tarp lėkštelių ir puodukų ant dėžės. Lašiniai 
aušo ir čirškėjo. Ji vėl priėjo prie krosnelės, atidarė^jos šaluti
nes dureles ir išėmė skardinę, kupiną putlių biskvitų. Šiltas duonos 
kvapas pasklido aplink, ir abu vyrai giliai įkvėpė orą. Jaunesnysis 
tyliai pasakė: "keerist"’.' Vyresnysis atsigręžė .į mane ir paklausė: 

-Pusryčiavęs?
-Ne.
-Na, tai sėskis su mumis.
Tai buvo ženklas. I'es priėjome prie dėžės ir susėdome aplink ją, 

nulenkę po savim kojas. Jaunesnysis paklausė:
-Ar taip pat renki medvilnę?
-Ne.
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-T'.es jau dirbome dvyliką dienų,-tarė jis.
Foteris įsiterpė nuo krosnies: • ’
-Jiedu įsigijo net po nauja drabužį,. v . v .
Abu vyrai pasigėrėdami dirstelėjo į savo drabužius ir šyptelė

jo. .v . . •
Šeimininkė pastūmėjo' jiems lašinukus, rud.us aukštai pakilusius 

biskvitus, dubenį su idtirpusiais taukais ir puožą su kava. Kaip vi
sa buso paduota, ji taip pat susirietė ant savo kojų^ties dėže. Kū-' 
dikis dar tebežindo.. Jo galvutė dar vis slėpėsi nuo šalčio po mo
ters palaidine, aš girdėjau jo švelnų čiaupsij imą burnele.

Mes prisidėjome lėkštes ir užsipylėm© taukų ant biskvitų, pasi
dalinome kava. Vyresnysis valgė pilna .burna ir Kalbėjo:

-Visagalis Dieve, kaip skanu. < ’ .
Jaunesnysis atsakė:
-Kės gerai valgome jau dvyliką dienų.
lies valgėme greitai ir godžiai; išvalgėme ir vėl prisidėjome sa

vo lėkštes, kol pagaliau mes buvome sotūs ir įkaitę. Karšta karti ka
va degino mūsų gerkles.Išpylėme kavos likučius ant^žemės ir vėl įsi- 
pylime puodelius.. Šviesoje dabar jau buvo galima išskirti spalvos. 
Rausvas atspindys orą padarė lyg šaižesnį. Abu vyrais^veidais buvo 
nusigręžę į rytus, ir jų veidai buvo žaros užlieti. Aš žvilgterėjau 
į juos, ir kalnų ir šviesos atspindžius mačiau vyresniojo akyse.

Pakui abu vyrai išpylė kavos likučius ant žemės ir pastūmė nuo sa 
vęs puodelius. Abu atsistojo kartu,.

-Laikas eiti,-tarė vyresnysis.
Jaunesnysis kreipėsi į mane:
-Jei nori šų mumis rinkti medvilnės, gal galėtume ir tave įpirš

ti. ' '
-Ne,-atsakiau-aš turiu keliauti toliau.
Vyresnysis mostelėjo ranka, parodydamas supratęs atsakymą.
-Puiku. Plums malonu buvo su tavim kartu.
Ir jiedu nuėjo savo keliu.
Oras žėrėjo šviesa rytų horizonte. AŠ pasukau kaimo keliu. Tai 

ir viskas. Aš, žinoma, gerai žinau, kodėl man visa tai malonu prisi
minti į bet taip pat gerai jaučiu ir tuos didelio grožio pradus, dėl 
ko mano kiūtinę užlieja maloni šilima, kaip pagalvoju apie šį susi
tikimą.

SPAUDOS APŽVALGA

Amerikiečiai susirūpinu pabėgėlių likimu, paskiausia gaunamose 
iš JaV WerikTe^iu rietuvių laikraščiuose pabėgėlių klausimu telpa 
vis daugiau ir daugiau straipsnių, iš kurių matyti didelis amerikie
čių lietuvių susirūpinimas Nuropoję esančių lietuvių pabėgėlių atei
timi. Bone išsamiausiai šiuo klausimu pasisako “Keleivis” sausio 16 
d. numeryje. Pirmiausia "Keleivis1’ pareiškė abejojimų, juok šiuo me
tu Vokietijoje ir kitur Nuropoję pabėgėlių lietuvių yra daugiau, nė
gė loo.ooo. Spaudoje dažnai paduodamus skaičius: 250.000 ir 500.000 
laikraštis laiko perdėtais. Bet ir loo.ooo laikraščio nuomone yra di
džiulė masė. Geriausia išeitis šiems, žmonėms būtų sugrįžti į Lietuvą. 
Tačiau esamose sąlygose į Lietuvą pabėgėliai gręžti negali, o ar 
grįžimui palankios sąlygos susidarys ir kada jos susidarys, spręs
ti dar per anksti, /aitra geriausia išeitis, apie kurią galvoja beveik
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kiekvienas pabėgėlis lietuvis, yra emigracija į JaV. Deja, laikraš
tis mano, kbd šios pastangos ir šie norai tėra tiktai tuščia svajo
nė. Juo ši svajonė.greičiau išsisklaidys, juo bus geriau patiems pa
bėgėliams- Amerika yra uždara šalis, ir pabėgėliai prieglaudos Ame
rikoje nesuras, .-unsrika tik pagal kvotą įsileis šiek tiek pabėgėlių. 
Prie griausiu norų per metus į Ameriką gaSžs atvykti tiktai 380 lie
tuvių. Prie šio skaičiaus pridėjus visus Amerikos piliečius, dabar . 
esančius tarp pabėgėlių, pirmaisiais metais į Ameriką gali ir atvyk
ti iki l.ooo ža>o.nlį!J tačiau vėliau su kvota skaitytis reikės.

Laikraštis primena ir kitą gana populiarų lietuvių pabėgėlių 
tarpe problemos sprendimo būdą. Esą, būtų gera kuriam nors Pietų ' 
Amerikos užkampyj’ susirasti vietos lietuviškam naujokynui-"Naujajai 
Lietuvai". Laikraščio žiniomis, iki šiol nei Iniciatyvos, nei ban
dymų šiuo klausim; nepadaryta, tačiau, .laikraščio nuomone, tokio 
kampelio pasaulyje iš viso' nėra. Joks kraštas nesutiks įsileisti 
kompaktiškos pabėgėlių masės, kadangi naujieji emigracijos įstatymai 
nepakenčia mažumą, stengdamiesi atvykėlius išsklaidyti plačiai kraš
te. Iš Europos valstybių tiktai viena Prancūaija turėtų vietos atie- 
viams. Prancūzijoje, yi/ač kaimuose, jaučiamas didžiulis darbininkų 
trūkumas, “et Prancūzija, kaip ir visi kiti kraštai, tenori tik pap
rastų darbininkų. Pabėgėliams inteligentams pravartu tat atsiminti 
ir jau dabar susirūpinti vienu kita amatu. Straipsnis baigiamas gi
liu įsitikinimu, kad visos šitos problemos išsispręs ir be musų va
lios, kadangi 1S niekur nėra tikra, kad mums vartai i tėvynę užkel
ti.

Tito minister; s apie Tito. Serbijos demokratų vadas, kaip pra
neša *"rfaujleno’s" 257*nr., išeidamas iš valdžios, smarkiai apkaltino 
Jugoslavijos diktatorių maršalą Tito. Milan Crol pareiškė: "Tamsta 

'•"'Pasidarei v-i-?>š>žmogiš,:-.-fiureris, kuriam turi kiekvienas trauktis iš 
kelio.,. Tamsta pasidarei neklaidingas, ir kiekvienas tamstos žodis 
šventa tiesa. .’’es žinome, kad tamsta nemokša, bet mes manėme, jog 
tai ne priežastis, kad tamsta negalėtum valdyti. Blogiau yra tai, 

.kad tamsta visai neturi politinės nuovokos ir valstybinio gabumo.
Tamsta nesupranti kitokios kalbos, kaip tik smurto kalbą. Tamsta nu
slopinai visą mūsų istoriją. Jugoslavija tamstai pradėjo gyvuoti tik

ėtai nuo dienos, kaip tamsta Rusijos piliečiu sugrįžai iš Maskvos^ir 
atsistojai mūsų šalies priekyje. Serbų vienybė, dėl kurios mūsų žmo
nės kovojo per šimtmečius, yra sugriauta, serbai yra padalinti tarp 
penkių valstybių ir dviejų autonominių sričių. Kiekvienas žmogu's mū
sų šalyje galvoja taip’, kaip aš. Išimtis tik 5o~?o tūkstančių komu
nistų, kuriais yra paremta tamstos valdžia ir kurie naudojasi.pri
vilege, jomis valdžios, atėmųsios paprasčiausias žmogaus ir piliečio 
teises keturiolikai milijonų sefoų, kroatą ir slovėnų."

Kova už spaudos laisvę. Amerikiečių laikraščių redaktorių są
junga įsteigė pastovų komitetą kontroliuoti žinių laisvę pasaulyje. 

•Komiteto pirmininku paskirtas New Ynrko "Herald-Tribųne'' redakcijos 
narys ’"ilburg Forest. Komitetą sudaro žymūs amerikiečiai lakrašti- 
ninkai. Vieną kartą per metus komitetas privalo padaryti plačią ap
žvalgą apie spaudos laisvės stovį įvairiuose pasaulio kraštuose. Ši
tos apžvalgos bus skelbiamos laikraščiuose ir tuo prieš spaudos lais
vės nemėgstančius kraštus bus sudaroma neparanki opinija.

Stechanoviški stobūklai ir tikrovė, čekų laikraštininkas Vladi
mir Ležak-Borin, žn'bar gyvenąs Anglijoje, įdomiai apibudina stacha-
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nerviškąjį, judėjimą Sovietų Sąjungoje, Jis rašot "Darbo pamaina sovie
tų anglies kasyklose tęsiasi 7 valandas.Gerieji komunistai,žinoma, 
jokiu būdu nevers žmogaus po žeme dirbti ilgiau-sr no tiesa?Taigi, 
magiškasis sovietų angliakasys Stachanovns pasiekė to9kad per 7 vai. 
pagamindavo 536 tonas anglius*..taigi,po 76 tunas kas valanda arba 
po vieną su magaryčiomis toną per minutę* ..Tai pusėtinai spartus 

darbas. Bet ar tamstos įsivaizduojate,kaip atrado tona anglies?Tai 
dvidešimt maišų, po šimtą svarų kiekviename ..-kurS $4 tamsta negausi šią 
žiemą.Tamsta geli dėti paskutinį savo dolerį IX ginčyti,kad,jei tas 
angliakasys iškasdavo po vieną toną per minutę,tai turėjo būti ne 
kasimas,bet žemės drėbėjiraas.Angliakasys,dirbdamas duobėje,ir jei 
jis 76 tonas anglies iškasa per valandą?tal ji8/vargšas,pąts apsi
verčia angįimi,kadangi jo draugui,dirbančiam tegul ir magiškais so
vietų sąjungos metodais.reikia dešimt minučių nukrauti į vagonėlį 
vienai tonai anglies,kuri reikia nustumti s $ a.iii.Tokiu budu jis per 
valandą gali paimti tiktai 6 tonas,o likusi#® 70 tonų guli ant krū
tinės jo bičiulio,stebuklingojo kasiko*Tai iš tikrųjų heroizmas."

Toliau jis mini statistiką,paskelbtą sovietų ekonominiame žurna
le "Soviet Trud”■nurodydamas,kad 1935 m*,t„y„praėjus trejiėms metams 
po "stachanovizmo" išradimo,visoje Sovietų Sąjungos anglies pramonė
je dirbo apie 400.000 angliakasių,kurio per metus pagamino 76 mili
jonus tonų anglies.Iš to išeina,kad vidutiniškai per metus vienas 
angliakasys pagamindavęs po 1^0 tonų arba po 180 svarų kas valanda. 
Pats Ležak-Borin vienu metu yra buvęs angliakasių unijos Čekoslova
kijoje sekretoriumi,todėl jis mano žinąs.ką kalbąs. "Bet^tai yra že
miausia produkcija pasaulyje.Ir ar žinoma,kodėi?Tai yra žemiausia 
pasaulyje produkcija dėl to,jog sovietų angliakasiai neturi tinkamų 
darbui įrankių,jog tą pramonę slegia milžiniškas valstybinės biuro
kratijos aparatąSykad nei vienoje kitoje šalyj# angliakasiui nerei
kia šerti tiek daug parazitų,kurie minta iš pr -/Senės,kaip Sovietų 
Sąjungoje,kad sovietų angliakasys gyvena pusiau badaudamas ir fiziš
kai nepajėgia intensingai dirbti"*/"Nauj leno s’♦•*298/.

Tito sumanymai Balkanuose. Artimas JAV vyriausybės sferoms laik- 
raštis "Vashington Post" apie šiandieninės Jugoslavijos ketinimus tarp 
kitko rašo:"Jugoslavijos liaudies seimo aktas,paskelbęs ją federaci
ne respublika,tai tiktai pirmas žingsnis grandioziniuose maršalo Ti
to užsimojimuose paimti savo valdžion visus Balkanus.Iš to naudos 
būtų ne Jugoslavijai ir ne kuriai kitai Balkanų, tautai,bet Sovietų 
Sąjungai,kuriai rūpi praplėsti savo ribas ir įtakų sferas.Pirmoje 
vietoje numatyta įjungti į šią federaciją Bulgarija,kurioj valdžia 
lygiai tokio pat plauko,kaip ir Jugoslav!joje*Kaip Išlaisvinimo ’ 
Frontas Jugoslav!joje,taip Tėvynės Frontas Bulgarijoje rinkimuose 
neleido pasireikšti opozicijai.Belgrado akis taip pat atkreipta ir 
į Graikiją.Jugoslav!ja kursto pasienio incidentus,tenorėdama turėti 
progos aneksuoti dalį Graikijos.Šios kampanijos tikslas yra Soloni- 
kai".Toliau laikraštis rašo,kad gen.Druža ETlchailovič,žinomas Jugo
slavijos demokratinio sąjūdžio ir laisvės kovų vadas tebėra iki 
šiol Bosnijoje,iš kur veda partizaninį karą prieš Titą.Maršalas Tito 
jį apšaukęs ir pasmerkęs,kaip tėvynės išdaviką,tačiau iki šiol nepa
jėgia jį išvyti iš kalnų tiktai dėl to,jog jam stinga patikimų ka
reivių, kuriuos drįstų pasiųsti prieš partizanus„Titui nemaža rūpes
čių teikia ir kitos partizaninės grupės,susidedančios iš keliasdešimt 
tūkstančių vyrų,kurios atsirado Šumandijos kalnuose ir kurios puoli
mais sudaro rimtą pavojų svarbioms krašto susisiekimo arterijoms.
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Apie pragarą. rojuje.^ JMT 'ano-rikiėči ai žurnalistai Galdwin Ų4 ;x 
York dienraštyj "Times" ir Otto Zausmer~Bostono dirnraštyj "Globe" pa
duoda pluoštą žinių apie šiurpią žydų padėtį Lenkijoje.Pranešimuose 
sąkoma,kad "rojus" žydams pavirtęs pragaru.Įvairiose Lenkijos vietose 
prieš žydus ruošiami pagromai pareikalauja daugybės aukų,ir žydams 
tėra likusi vienintelė išeitis kokiu nors būdu pasiekti amerikiečių 
zoną Vokietijoje ir ten ieškoti apsaugos ir,būdų susikurti žmoniškas 
gyvenimo sąlygas c

Ko bijo lenkų komunistai. "Naujienos",rašo: "Komunistų kontroliuo
jama valdž i a,kurlą lenkams įbruko Stalinas,bijo,kad ji pralaimės selino 
rinkimus,jeigu balsavimai bus bent šiek tiek laisvi.Rinkimai turės įvyk 
ti šiemet .Angliją ir amo riko., suteikdamos pripažinimą lenkų "tautinės 
vienybės" valdžiai,pastatė sąlygą,kad rinkimai būtų tikrai laisvi ir de 
mokratiški.Prezidentas Bfarut ir vioe-premjeras Gomulka/abu komunistai/ 
daugiausia bijo Stanislovo Mikolaičiko,kuris prieš jų norą atėjo į val
džią.Jie davė antrojo-vice-premjero vietą ir žemės ūkio ministerio 
portfelį„Dabar jie sako,kad’jis norįs suvaidinti "Trojos, arklio" rolę 
atžagareivių naudai.Mat,Lenkijos komunistai ir jų bendrakeleiviai,su
darydami neva koalicinę valdžią,sulipdė kelias partijas iš savo žmonių 
ir davė joms senųjų partijų vardus:Lenkijos socialistų partijos,Valsu; 
čių partijos ir t.t.Sių senųjų partijų veikėjus valdžia persekioja,t” 
tarpu,kai jų vardu įkalba komunistų pastumdėliai.Taigi,Mikolaičikas,nu
vykęs į Varšuvą,rado,kad jo valstiečių partija jau patekusi į bolševi- 
kuojančio elemento rankas.Tikrieji jos vadai nebeturi jokio balso.Miko 
laičikas buvo priverstas steigti naują politinę organizaciją,kuriojo 
galėtų veikti jis pats su savo šalininkais.Šitą organizaciją jis pava
dino Lenkų Valstiečių Partij a.Trumpu laiku ji pasidarė daug stipresnė, 
negu komunistų pagrobtoji Valstiečių Partija,nes prie jos dedasi ne tik 
senieji Valstiečių Partijos nariai,bet ir daugelis žmonių iš dešiniųjų 
partijų,kurias valdžia uždraudė.Naujoj i Lenkų Valstiečių Partija tokiu 
būdu ilgainiui gali sujungti po savo vėliava plačias komunistų priešų 
mases.Galimas daiktas,kad pu..'.šių būdu bus perorganizuotas ir socialis 
tų judėjimas Lenkijoje,nes lenkų socialistų partiją taip pat pagrobę . 
Bieruto-Gomulkos bendradarbiai.Galimas daiktas,kad komunistai suras bū 
dų likviduoti Lenkų Valstiečių Partiją anksčiau,negu bus paskelbti rin 
kimai,kadangi yra pavojaus,jog rinkimuose Mikolaičiko partija gali gau
ti ne mažiau,kaip 60 $ visų balsų". #

Pats Mikolaičikas yra tačiau optimistiškesnis.Jis tikras,kad jo 
partija rinkimuose surinks mažiausia 75 / visų balsų.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ*BENDRUOMENES ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo dd.Hanau stovykloje Įvyko Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
suvažiavimas,kuriame tremtinių atstovai pasitarė aktualiais šiandieni
niais reikalais.

Suvažiavime dalyvavo 59 atstovai iš visų trijų vakarinių Vokieti
jos'zonų .Vienu svarbiausių suvažiavimo uždavinių buvo statumo priėni-- 
mas,Lietuvių Tremtinių Bendruomenės statutas buvo papildytas dviem 
priedais,kurių vienas "Kova su tremtinių negerovėm!s",o antras-"Švie- 
timo nuostatai".Suvažiavimas išklausė Vliko ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus atstovų pranešamus, padarė eilę svarbių nutarimų ir išsirinko Gu
rinius organus,Į LTB centro valdybą išrinkti:Audėnas Juozas,Čeičys An
tanas, Jasaitis Viktoras,Grigolaitis Jonas,Sidaravičius Antanas, Sužp.-..d 
•lis Simas,Končius Ignas,Vilkaitis Jonas ir Židonis Mykolas.Kontrolės 
Komisijon išrinkti: Kardelis Jonas,Kuprionįs Jonas ir Tumosa Antanas. 
Suvažiavimas jiuoširdžiai sveikino į posėdį atvykusį buv.Lietuvos Res
publikos Prezidentą Dr.K.Grinių,lietuvius vyskupus,Vliką,pasaulio lie
tuvius, LRK, Lietuvos pasiuntinius užsieniuose ir nutarė padėkoti poniai
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Ruzveltionei ir anglų 
konferencijoje.

atstovui už energingą musų reikalų gynimą UITO

AUSTRIJOS PAVYZDYS

Nuernborgo teismo procesas vęžio žingsniu eina į priekį.Per pirmas 
šešias proceso dienas tebuvo prieita tiktai pri# Austrijos dramos, >

Keista ir nuostabu:ir šio klausimo svarstymo metu sovietų atstovas 
- nebuvo tik paprastas stebėtojas.Jis laikėsi gana išdidžiai,perdėtai 
rūpestingai sekė teismo eigą ir nesigailėjo pastabų ir paklausimų kal
tinamiesiems, tačiau tie dvidešimt vienas dokumentas apiė- Austrijos pri 

' jungimą prie Trečiojo Reicho,perskaityti kaitĮmaniesiems ir jų gynybai, 
buvo tik*botago smūgiai nacių vadams,tarytum Austrija ir jos likimas
1938 m.pavasarį principe no tas pats,kas 1939 m.įgruodyj ir 1940 m.pra
džioj nelaimingoji Suomija,1940 movasarą-?abaltijis'ir Besarabija,o per 
nai-Lenkija,Balkanai- ir Eandžurija,tarytum visog šitos karo metu bol
ševikų atliktos aneksijos ir užkąriavimai,o taip pat ir aiškius tiks
lus turintys pilietinio karo kurstymai Kinuose verti kitokio žodžio ir 
kitokio kaitinimasnegu šisskuris dabar krinta nacių vadams.

Nereikalingas didelis pastabumas,siekiant pamatyti didelį panašu
mą tarp nacių ir bolševikų nusikaltėliškos veiklos 1939-1945 m.pasau
linio kuro teatre.Lyg i'ilmos kaspine,atsispindi šuropėjiniai/įvykiai
1939 m.vasarą JJacionalsocįalistinė Vokietija tuo metu jau buvo įsitiki 
nusi,jog ji priėjusi pagaliau muencheniškų laimėjimų ribą,ir tolimes
ni laimėjimai tegalimi tiktai su ginklu rankoje.Bet pirmojo pasaulinio 
karo pamoka not ir beatodairiškam savo sprendimuose Hitleriui buvo 
per daug nkyvaizdi,jog jis ryžtųsi pradėti karą iš syk dviejuose fron 
tuose.,Tos pačios nuomonės buvo no tik visi, nacių vadai,ne tik genera
linis štabas,bot irfkiekvienas kiemsargis,todėl buvo suprantama,kad 
Vokietijos žvąnginimas ginklais anksčiau,negu bus susitarta su vaka
rais ar su rytais nors dėl neitralumo,buvo niekas kitas,kaip papras
čiausia trukšrjlnga demonstracija.Vakarų demokratijos karo nenorėjo,ir 
todėl suprantena,kad europėjinės,o kortu ir pasaulio taikos išdavimo 
Hitleris Vakarų Europoje nesitikėjo surasti.Maskva dešimtis kartų bu
vo pasisakiusi už reikalą. išlaikyti taiką,c tai Ir buvo svarbiausia 
priežastis,kad ano meto europoje tiktai vienas kitas prancūzų žurna
listas išdrįso pranašauti,jog Hitleris galįs susitarti su Stalinu.

Sovietiį Sąjungos užsicniiį reikalų liaudies komisaro Litvinovo-Fin- 
kelšteino atsistatydinimas ir Molotovo atsiradimas jo poste buvo rim
tas įspėjimas Europai,kad Stalinas keičia- užsienių politikos kursą.Ir 
vis dėlto neatrodė,kad šis posūkis pasauliui gali būti toks dramatiš
kas,tuo labiau,kad Maskva ir toliau tęsė pasitarimus -su Vakarų Demok
ratijomis ir kad Molotovas pasiskubino užtikrinti anglus ir prancūzus, 
jog iš komisarų pasikeitimo veltui daromos rimtos išlaidos.

0 Vakarų Europoje tuo metu kaupėsi juodi audros debesys*. Vokieti ja 
garsiau ir garsiau žvangino ginklais.Prancūzų spaudoje.tikrą audrą su
kėlė nacių simpatiko Marsel Dea straipsnis "Ar Verta mirti dėl Dancigo* 
Buvo daugiau,negu aišku,jog Vokietija neturi suabejoti,kad.jos agresi
jos metu nors viena pirmaeilių Europos valstybių gali likti neitrali. 
Londonas ir Paryžius dargi rugpiūčio antrojoje pusėje buvo visiškai 
tikri,jog tiktai aiški anglų ir prancūzų politike galinti sutrukdyti 
turintį kilti karą.Apie Maskvą ir jos santykių du Vokietija šaltumą 
Europa buvo tęs nuomonės,jog iš ten mažiausia reikia tikėtis kokių 
nors netikėtumų,ir todėl suprantama,kad tų pačių metų rugpiūčio ,24 d. 
"Lietuvos Žinių" antraštė:"Besaulis apstulbęs nuo vokiškai rusiško slė
gio" visiškai atitiko nuotaikas,išgirdus apie susitarimą Maskvoje.
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Tai buvo pats didžiausias Sovietų Sąjungos kriminalas, žmonijai 
kaštavęs išžudytą jaunimą, sugriautą ir chaoso paskandintą .Europą, 
suniekintą žmogų ir sunaikintas ištisas tautas, o nevisai tiksliai 
apsiskaičiavusiems sovietams taip pat nca.psk”ičiuo jonus nuostolius, 
kai Europą nusiautą vokiečiai atsisuko prieš juos pačius.

Neužmirštamai atmintin įstrigo viena antraštę iš Paryžiuje tuo 
metu ėjusio rusų emigrantų laikraščio: aDu Europos gangsteriai susi
tarė”. Susitarimas iš tiesų tuojau parodė gangsterišką veidą. Jėi 
iki rugpiūčio 25 d. politinis barometras Europoje rodė tai pakili
mus, tai atslūgimus, nuo šio susitarimo momento jis ėmė staigiai 
kristi, ir jau rugsėjo 1 d. rodė no audrą, bet tikrą katastrofą.

Lenkijos pralaimėjimas buvo greitas, bet dar didesnė Europai 
staigmon” buvo sovietų armijų įsiveržimas į rytinės Lenkijos srytis 
tuo metu, kai Varšuva dpr rodė didvyrišką atsparumą. Sovietų ir vo
kiečių kariuomenės Lenkijoje susitiko ne kaip priešai, bet k~ip drau
gai, ir tad visiškai išryškino slaptas Maskvos susitarimo klauzules.

Nuo įžygiavimo į Lenkijos teritoriją dionos Maskva nežiūri į 
Pabaltijo valstybes, kaip į suvereninius nepriklausomus kraštus. Ji 
vaidina didelių ir galingą valstybę, galinčią įsakinėti ir reikalau
ti, daug akiplėšiškesnę už Vokietiją Austrijos "anšluso" rietu. Nei 
vienas iš visų trijų Pabaltijo kraštų nėra kuo nors Maskvai skolin
gas. Sovietų Sąjunga neturėjo teisėtų pretenzijų nei vienoje iš šių 
valstybių, o vis dėl to visų trijų valstybių užsienių reikalų minis
terial buvo iškviesti Maskvon ir ten priversti sutikti įsileisti į 
savo kraštus bolševikų įgulas, o tuo pačiu atsisakyti- ir nuo'fakti- 
nio suverenumo.

Tokius pačius reikalavimus Sovietų Sąjunga pateikė ir Suomijai. 
Suomiai ne tik narsi tauta, mokanti branginti ir ginti savo laisvę. 
Meilės laisvei užteko ir Pabaltijo tautoms. Suomija yra šimto tūks
tančių ežerų kraštas, teturįs su Sovietų Sąjunga tik keliasdešimt km. 
ilgumo sunkinu gin°mą sieną, kuri taip pat buvo apsaugota Mannurhai- 
mo linija, Kiti šimtai km. sienos su Sovietų Sąjunga lengvai ginami 
ir sunkini puolami. Suomini pagaliau labai gerai suprato, kad bolše
vikų įgulų įsileidimas už poros mėnesių gali pasibaigti laisvės lai
dotuvėmis, ir tai buvo pačios svarbiausios priežastys, jog Suomini 
išdrįso surizikuoti nepriimti bolševikų reikalavimų.

Bolševikų propag~nda užpuolė suomius, koliodamn juos pasiutusiais 
baltasuominis šuninis, vadindama juos fašistais, nesigailėdama jiems 
ir jų valstybės vyrams grąsinimų. Gruodžio man. karas buvo išprovo
kuotas, Jis truko Šiek daugiau, kaip tris mėnesius. Didvyriška suo
mių gynyba nieko nepadėjo. Bolševikų ir šarvuotų rogių lavina sulau
žė Mnnncrheimo linijos įtvirtinimus. Suomija buvo priversta kapitu
liuoti. Bolševikai įvedė įgulas į Suomiją, iš Suomijos atsirėžė pa
čias turtingiausias sritis pietryčiuose ir prisijungė jas prie savo 
teritorijų.

Ši Suomijos drama nei kiek nemažiau nusikaltėliška, negu drama su 
Austrija.

Bolševikų bendradarbiavimas su vokiečiais pirmaisiais karo motais 
krinta į akis beveik perdėtu draugiškumu. Vakarų Europos v"1stylM’ms 
šis bendradarbiavimas'yra žnlingesnis, negu voki o* 1 ,ų-i tūlų draugu’ ' 
Vokietija, turėdama gerus santykius su Sovietų Sąjunga, yra neužblo-
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kuojma. Bolševikų spaudoje anglai ir prancūzai, o taip pat ir ang
lus romią araorikiediai vadinami nieku kitu, kaip prakeiktais pluto- 
kratois, parazitais, tautų siubėlėmis.ir t.t., žinios apie karo veiks
mus iš 'nglų ir praneūzų šaltinių skelbiamos tik tokios, kurios pa
tvirtina DNB pranešimus.

Negalimo būti toki naivūs, jog tikėtume buvusiu bolševikų ir vo
kiečių draugystės nuošiTdūmu. Abu partneriai buvo verti vienas kito. 
Vokiečiai tikėjosi susidoroti pirm? su vakarais, o paskui atsisukti 
į rytus, o božšovikams buvo svarbu išlaukti mometo-, kol vakarai ir 
Vokietija nukraujuos, o paskui vienu smūgiu pribaigti ir vienus ir 
kitus, stengiantis iki to moto sustiprinti savo pozicijas. Europa ma
žiausia kalta, kad Bemokio kardas, kurį- bolševikai Maskvos susitari
mu nuleido ant taikių tautų, smogė jei pači"i aukščiau, negu išvir
tę ir atšipę to kardo ašmens. .

Pabaltijo valstybių likimas buvo išspręstas 1939 metų rugsėjo- 
spalių men., tačiau drama buvo užbaigto. 194o m. birželio 15 d. Sovie
tai Pabaltyj vieną ir tą pačią dieną, pravedė visų partijų, išskiriant 
komunistų partiją, narių areštus, vieną ir tą pačią dieną paskelbė 
ir lygiai tokiais pačiais metodais suorganizavo ir liepos 14 d. pra
vedė rinkimus į liaudies seimus, visuose trijuose' kraštuose rinki
muose bolševikai dalyvavo tiktai su vienu sąrašu, Latvijoje, Estijo
je ir Lietuvoje Liaudies Seimai atidaromai sesijai susirinko vieną i?‘ 
tą pačią liepos 21 d., visi trys Liaudies Seinai vienu ir tuo pačiu 
metu priėmė nutarimus prisijungti prie Sovietų Sąjungos, nežiūrint to, 
kad tuo metu Sovietų Sąjunga, jau buvo prisijungusi pati visus tris 
kraštus.

Žinoma, Maskvos atstovas IJuernbergo teismo šitų nusikaltimų nie
kuomet noužskaitys nusikaltimais, niekuomet neras panašumo tarp meto
dų, kuriais naudojosi nacionalsocialistinė Vokietija ir kuriais tebe
sinaudojo bolševikai. Nes jis geriau, negu bet kas kitos teisme žino, 
jog tikrinusias kelias į bolševizmo laimėjimą tegali būti pagrįstas 
tik beatodairišku ir akiplėšišku melu. Jis ir čia, teisme, privalo su 
dideliausiu pasipiktinimu kalbėti apie naciškų koncentracijos stovyklų 
baisumus, nes gerinusi^ žino, kad tai vienintelė sąlyga ir galimybė 
nukreipti dėmesį nuo bolševikiškųjų koccntracijos stovyklų prie Bal
tosios Jūros, Onegos ir šiaurinėse Sibiro srityse. Jo pareiga čia gar
siai ir ’'ikta.i šūkauti '-.pio nacionalsocializmo vadų niekšiškumą, nes 
toi vienintelė galimybė užtušuoti s^vo v~dų niekšiškumus.

Karas baigėsi,o tačiau bolševikų nusikaltimams,vertiems to paties 
Nuernbergo proceso,galo dar vis nematyti.Nauji kraštai kraujuoja nei 
kiek nemažiau,negu nelaimingas Pabalti-jars7’BuTg5rija,Jugoslavija,Lenki
ja, jau nekalbant apie Rumuniją ir Vengriją,skubesniais tempais bolše- 
vikinami,negu buvo nueinama Austrija.Teheranas,Jalta ir Potsdamas- 
nedaug kuo skiriasi nuo Muencheno,ir jei spaudimą į Turkiją^dėl Dar
danelų, į Graikiją dėl priėjimo prie Viduržemio jūros,Iraną,Švediją, 
nelaimingą Suomiją palaikysime tiktai primenančiu nacių spaudimą į 
Čekoslovakiją ir Lenkiją,tai Kinijos konflikte Sovietų Sąjungos pirštų 
nuospaudos yra žymiai ryškesnės,negu nacių ir fašistų Ispanijos frenkis 
kame puče .Bandantiems tuo suabejoti tik viena primintina.-m žinusir po
ra dešimčių metų komunistų partijoje nėra tokio žmogaus,kuris vienu 
ar kitu klausimu ne tik drįstų kitaip pasielgti,bet net ir pagalvoti. 
Toks žmogus paprastai pavadinamas trockistu ir naikinamas,kaip pik
čiausias priešas,net. ir tuo atveju,jei už komunistinę veiklą jis būtų 
buvęs nubaustas kuriame nors fašistiniame krašte sunkiausiomis baus
mėmis.Partinis komunisto fanatizmas gali stebinti daugelį žmonių,bet 
jis nestebina ir nenustebins nei vieno doro žmogaus,bent pusmetį gy
venusio bolševikinėje valstybėje.

V.V.

23



' ' .... *

-23-
TĖVYNĖS VARPAI * -

Iš Lietuvoje likusių ir į. Lietuvą iš Sovietų Sąjungos su raudonąja 
armija grįžusių lietuvių rašytojų iki spalių 6 d.malonę turėjo šie ra
šytojai :Bnlys Sruoga,Mykolaitis-Putinas,Vienuolis,Korsakas-Radžviles,  
Petras Cvirka^Venclova,Butkų Juzė,Viskanta,Lastauskienė,Simonaitytė, 
Čiųrlionienė,SalSiuvienė,Jovarasi Boruta,Baltušis,Benaitis,Butėnas,Chur 
ginas,Liudas Gira,V,S.Gira,Grušas,Gricius,Iešmanto,Inčiura,Juodelis, 
Janušytė,Januškevičienė,Jankauskas,Josadė,V.Katilius,Kiela,Korsakienė,  
Z.Kuzmickįs,Kapnys,Lestas,MiSiūtė,Miškinis,Mieželaitis, Marcinkevičius, 
Tilvytis,Šimkus,Paukštelis,Karolis Vairas,Valsiūnienė,Vaičiūnas,Žiugžda 
Žilionis.Pasigendama poeto Jono Graičiūno pavardės.Yra žinių,kad J .V. 
Narbutas bolševikų areštuotas ir išvežtas.Komunistinė spaude skelbia, 
kad Liudas Gira serga nepagydomai.Iš teatro darbuotojų minimos Kipro 
Petrausko,Grybausko,Kernagįo,Juknevičiaus,Blynaitės,Gustaičio,Jurgio 
Petrausko,ChadaravLČiaus,Mironaitės,Knapkytės,Kučingio,Mažeikos,Dagely  
tės,Kaupelytės,Čepaičio,Rudzinsko,Dauguviečio pavardės.Liaudies ansam
bliui vadovauja Švedas,Valstybės Filharmonijos horui-Ilčiukas.Sovietų 
spaudoje dar sutinkamos Dvarionio,Aleksandro Žymanto,Juozapaitytės,Kol 
bauskOjLukštareupio,Mikėno,Pundziaus,R.Kalpoko pavardės.Dail.P.Kalpo
kas miręs ir palaidotas valstybės lėšomis.

Marijampolė smarkiai nukertėjusi *nuo frontų.Geležinkelio stoties 
pastatas nesugriautas,nors jame daug apšaudymo žymių.Gedimino gatvės 
grindinys dar tebesutrintas tankų vikšrų.Halė Laisvės aikštėje pavers 
ta sandėliu.Mūriniai namai aplink Laisvės aikštę išlikę.Miesto centras 
nuo Kauno gatvės iki mokytojų seminarijos-tik griuvėsių krūva.Naujieji 
ligoninės rūmai sveiki jr atremontuoti,parapijos namai baigiami tvar
kyti,Juose dabar vietos teatralo K.Tunkevičiaus vadovaujamas Miesto Dra 
mos Teatras ir kinas.Vaičaičio gatvėje Bulotų namuose prisiglaudęs vai
kų darželis.Kauno gatvė nenukentėjusi.Rygiškių Jono gimnazijos rūmai 
nepaliesti.Bialablookio namų grupė nesugriauta,bet turi daug žaizdų.Pas 
to rūmų nebėra .Tusiau automatinė telefono stotis buvo besitraukiančių 
vokiečių išsprogdinta.Taip pat vokiečiai pagrindinai išsprogdino ir 
cukraus fabriką.Cukraus fabrikas atstatomas senojoje vietoje.Jo statyba 
išsprendusi nedarbo klausimą Marijampolėje.Pastatai bus atstatyti iš 
griuvėsių,bet iš kur bus gautos naujos mašinos,nežinia."Maisto” skerdyk 
la išlikusi sveika .Mokytojų seminarijos rūmai ir sodas nepaliesti.

Sovietų Sąjunga yra miškų kraštas,todėl bevelk keistas toks "Kelei
vio pranešimas,persispausdintas iš "IZvestijų" 239 nr.vien tre
čiame šių metų ketvirtyj Lietuvos miškuose buvo pagaminta dauginu,kaip 
60.000 kub.mtr. ramsčių kasykloms,kurio pakrauti į vagonus ir išsiųsti 
į Donbasą".

"Keleivis" sugretina du laiškus,kurių vienas iŠxLietuvos,o kitas 
skaitytojo prierašas prie gauto iš Lietuvos laiško.Lietuvis kaimietis, 
pirmame laiške prišnekėjęs apie savo vargus,tarp kitko rašo:"...Kai tu 
brolau,buvai parvažiavęs ir mes ginčijomės,tu sakei,kad Rusijoj blogai, 
o aš sakinu,kad čia tik buržujų propaganda,taip ir yra,kaip aš sakiau: 
mums biedniems gerai,ir dėkui Dievūljtai daugiau ir nerašysiu,ba neži
nau,gal ir negalima rašyti..." Savo 'prieraše gavėjas aiškina,kad kaip 
tėk ne brolis,bet jis gyrė Sovietų Sąjungą,kurioje pasilikusis Lietuvoj 
rado tai,ko labiausiai bijojo.

t ■ ■ . . ■'
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Amerikietis- lietuvis A.Kliukinskas,gyv.Stamford,Conn.,buvo parašęs 
savo draugui B. Į Lietuvą,Punsko sritį,laišką.Laiškas adresatą rado jau 
mirusi,atsako duktė:”...jūs rašote,kad norėtute žinoti mūsų nuomonę,kam 
mes norime priklausyti.aš manau,kad jums nereikia to pabrėžti du kartus 
Mūsų balsas-balsąs šaukiantis tyruose.Tad ar beverta apie tai kalbėti? 
Kada tamsi,tamsi naktis užgriūva,argi nesinori užtekant saulės?Jūs,bū
dami laisvi,vargu besuprasite,ką reiškia nelaisvė.Jūs patys žinote,kad 
mes per tiek metų vilkome jungą po jungo,ir galų gule tas vokiškas siau 
bas tiek sunaikino mūsų gerinusią žiedą-jaunimą,sugriovė miestus ir 
miestelius-Lazdijus,Marijampolę,Vilniaus pačius geriausius pastatus... 
Vargšė ta mūsų žemė!"

Toliau laiške rašoma:"Įvairiausi gandai eina dėl Suvalkijos./Laišk 
autorė gyvena Punsko valsč.,buv.okupuotoj Lietuvoj,dabar esančioj Lenki 
jos ribose/.Vieni sako,kad prijungs prie Lietuvos,kiti,kad paliks prie 
Lenki jos.Bet kol kas rubežius eina ten pat,kur ėjęs.Rusai saugo iš anos 
pusės,lenkai kol kas nesaugo,Tikrai jūs laimingi laisvoje Amerikoje,ir 
nelaiminga mūsų žemė,patręšta lavonais ir krauju.Bet mes mylim ją,nors 
ji ir krauju nuplauta,nes ji mus pagimdė."

DAR KELI ŽODŽIAI APIE MŪSŲ LIKIMĄ

Šiomis dienomis is JAV gautas laiškas,kuriame vienas žymus ameri
kietis lietuvis veikėjas tarp kitko rašo savo senam tėvui,labai gerai 
žinomam visiems tremtiniams:"...Tokia padėtis amžinai nebus:gyvenimas . 
vietoj nestovi.Kai kuriais atžvilgiais dabartinė padėtis mums primena 
1941 m. pavasarį,kai jau buvo aišku,kuria linkme einama.Kaip tyčia,mi
nios savisaūgos instinktas rod*e di’džiausio nenoro veltis į karą.Istori 
jos ratui visais ketvertais metais pasisukus,pasaulis ir vėl stovi prieš 
tą pačią problema.Ar Stalines eis iki galui,ar sustos?Tiek nuomonės, 
tiek šansai yra pasiskirstę pusiau.Kai kas tvirtina,esą Stalinas sustot 
negali.Visi šie išvedžiojimai nėra vien teoretinės dizertacijos,jis lie
čia tiek Lietuvos ateitį,tiek jūsų likimą.Pirmuoju atveju,ir vėl sulieps 
nos yisa Europa.Jus deportuoti galimybės pagrindo neturi.Tas reikalas, 
berods,yra išspręstas galutinai,nors tremtinių nemalonumai ir nėra 
baigti.Ana,sovietams spaudžiant,ir vėl amerikiečiai nori išaiškinti, 
kas buvo "kalabrantu",ir kas ne.Lygiagrete galvojama,kas toliau su ju

mis daryti.Yra daug planų,daug nuomonių,daug variantų.Pagal vieną planą, 
rengiamasi jus sutalpinti į tam tikrą ’’international settlemenf’/pagal 
vienus-dešiniam Reino krante,pagal kitus-kairiam/.Šiaip ar taip,šis 
planas neturi nieko bendra su politinių įvykių raida.Planai planavimais, 
o gyvenimas gyvenimu.Rodos,kad anachronizmas tarp tikrovės ir planavi
mo dar niekuomet nebuvo toks gilus,kaip dabar.Viena yra aišku:apie trem
tinių masinį deportavimą į užjūrį negali būti nei kalbos"

Toliau laiške nurodoma,kad JAV lietuviai ir be raginimų daro Lie
tuvos ir tremtinių naudai visa,kas tiktai galima daryti.Padėtis Europoj 
sekama.Šiam tikslui amerikiečiai nereikalingi, nei įspėjimų iš Europos, 
ypač ateinančių privačia ar grupės žmonių iniciatyva.Visokius memorandu
mus patariama siųsti geriau į Frankfurtą ir per jį atakuoti amerikiečiui. 
Amerikiečiams ne tik gerai žinomi toki vardai,kaip "Stars and Stripes" 
ar "Die Neue Zeitung",bet ir visi užkulisiai,privedantys prie straipsni’’ 
pasirodymo,kaip tai buvo pirmosiomis sausio dienom!s.Tatai yra aiškius 
tikslus turinčios suinteresuotos šalies pastangos,kurios tačiau negali 
įvykių raidos pakreipti kita linkme,negu jie eina. s

Užsiminęs apie repatriantus,laiško autorius pažymi,jog yra nusi
statyta repatriantus laikyti Vokietijos piliečiais.

Laiškas datuotas š.m.vasario 26 d.data.• • ♦
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