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kioms kliūtims nugalėti, sunkiai 
kovai laimėti, didiems vargams 
nepalūžusiam pakelti, bandomoms 
viltims gaivinti ir pagaliau kad ir 
sunkiausiai kovai laimėti neišse
miamas ir neįvertinamas šaltinis 
net ir tada, kai ją teks švęsti savo 
brolių ir seserų nekalto kraujo ir 
ašarų klanuose, kai vietoj muzi
kos ir dainos girdėsime tik jų neb- 
vilties dejones ir širdį veriančius 
kryžiuojamos tautos šauksmus, 
kai mus sunki vargų našta prie že. 
mės lenks, kai vilties saulutę tam
sūs neteisybių, prievartos ir ap
gaulės debesiai dangstys, net ir 
tada . . . daug kas prisimins Va
sario 16-ąją, jos prasmę, jos gi
mimo kelius ir priežastis.

Šią Vasario 16-ąją švenčiam ki
taip, negu paprastai: ne savo že
melėj, ne savo pastogėse, vieniši, 
išblaškyti, išskirstyti, nesupranta
mi ir nepakenčiami, niekinami ir 
ujami, grasomi ir naikinami. Nū
dienėj Vasario 16-ojoj linksmybei 
vietos nėra, bet negali būti vietos 
ir nusiminimui, nes nusiminimas 

pralaimėjimo pradžia. Nusimini
mas yra nuodėmė prieš tautą ir 
tėvynę, kaip yra nuodėmė ir mo
ralinis nedrausmingumas.

Prievartos emigracija turi savo 
savybių ir psichologiją. Ji paver
čia žmogų pilvo vergu ir griauja 
jame visa, kas yra kilnu ir ver
tinga. Mes nesame emigrantai ir 
negyvename emigracijoje. Esame 
politikos ir religijos tremtiniai, te
roro ir smurto, atnešto priešo į 
mūsų tėvynę, aukos. O tačiau — I 
emigracijos dvasia rado mūsų 
tarpe jgeros dirvos. Griūtis ir puvi
mas prasidėjo. Prasidėjo didesniu 
mastu. Degtinei ir degtindarystei, 
šeimos neištikimybei ir paleistu

Vasario 16-oji — ilgų lūkesčių, 
sunkių kovų, nesuskaitomų aukų, 
karžygiškų žygdarbių, milžiniško 
pasišventimo, gyvų vilčių, nepa
laužiamo tikėjimo ir moralinio 
drausmingumo bei plieninio tau
tos kietumo vaisius. Vasario 16-ąją 
gimdė didžio vargo, bet ir kie
to pasiryžimo šimtmetis. Vieninga, 
be baimės ir nusiminimo mažos 
lietuvių tautos šimtmetinė kova 
su milžiniška Rusija baigėsi Va
sario 16-osios triumfaliu laimėji
mu. Vasario 16-oji—lietuvių bran
dos atestatas. Po 1918 m. vasario 
16-osios tauta pradėjo kitą kovą 
— kovą ne kardu, bet arklu, kny
ga ir lyra. Tauta, Vasario 16-osios 
laimėjimais vainikuota, šioj srity 
milžiniškais žingsniais žygiuoda
ma, šalindama kliūtis ir rinkdama 
kultūros laimėjimus, atsistojo gre
ta kultūringiausių tautų. Sis gy
venimo universitetas tautai išrašė* 
savo diplomą. Vos 23 metus išgy
veno pirmoji Vasario 16-oji. Jau
nuoliško amžiaus tesulaukusi, nusi
pelniusiai savo tautą įsodino rašte 
mokytų ir kultūra išgarsėjusių 
tautų tarpan. Ne vieną tautos 
šventę turėjome, bet linksmiausia 
ir brangiausia buvo ji — Vasario 
16-oji. Vasario 16-oji buvo savo tau
tinėmis savybėmis pasididžiavimo, 
laisvės išsikovojimo, džiaugsmo ir 
ateities darbams pasiryžimo šven
tė. Vasario 16-osios šventė švies 
mums amžiais. Ji bus gyva, ko’ 
bus gyva lietuvių tauta. Kartų 
kartoms ji bus neišdildomas, nesu
dėvimas, visuomet pamokąs, pasti
prinąs, gaivinąs ir padrąsinąs isto. 
rijos lapas. Kieno širdy rusens tė
vynės meilės ir garbės kibirkštėlė, 
Vasario 16-oji visuomet bus ne
palaužiamoms jėgoms įgauti, sun

Lietuvos Taryta, pasirašiusi 1918 m. vasario 1G d. aktą

vystei, spekuliacijai ir išnaudoji
mui, peštukavimui ir tinginystei 
kortavimui ir suktybei, pareigų ne
paisymui ir apsileidimui, nesolida. 
rumui ir išdavimui, gėrio nuo blo
gio neskyrimui, moraliniam atbu
kimui ir kitoms nedorybėms pla
čiai atidarėme vartus į savo trem. 
tinišką kiemą. Sąlygos toms piktžo
lėms keroti geriausios, geresnių 
nebereikia. Bet ir atsparumo ma
ža: savo širdis atveriam jų tirštai 

' sėjamam supuvimo grūdui. Už mums 
sudarytas gyvenimo sąlygas mes 
neatsakingi nei prieš Dievą, nei 
prieš tėvynę. Bet už tų sąlygų ne
šamo purvo išskėstomis rankomis 
priėmimą mes nesugebėsime rasti 
pasiteisinimo, nes ir būti negali. 
Priešas iš adatos vežimą priskal
do, šešėlį kalnu paverčia, o iš mu
sės dramblį padaro. Mūsų gi prie
šas ypatingai vikrus toj srity ma
gas. Jis yra visų įmantriausių 
suktybių, rafinuočiausių nedory. 
bių čempijonas. Čia jo niekas ne
nukonkuruos. Dar daugiau, jis, 
įvairiomis kaukėmis apsimovęs, vi
sur įeis, visur ras žodį pasakyt, 
visur ras savo garbintojų ir vergų 
ir sėkmingai savo nedorybes ir 
nusikalstamus darbus gražiausio
mis dorybėmis ir politinės išmin
ties ar demokratybės faktais prista
tys ir ... įtikins. Ko nepadaro jo 
liežuvis, padaro pinigas, fizinis pa
jėgumas ir impozantinis žemių plo
tas. Aukso veršis viešpatauja, o 
mozės jam sprando nusukti kol kas 
neatsiranda. Baugu, kad tas ver
šis mozėms sprandų nenusuktų. 
Tas veršis įsibrovė į Neue Zeitung, 
į Stars and Stripes, į Mainfranken- 
Echo, į visokių kalbų ir įvairių 
kraštų spaudą, prie auksuotų so
stų ir į apsukrių diplomatų sam-

būrius ir paleido į darbą savo 
plunksną prieš... mus. Ką jis sa
ko ir rašo, mes žinome. Jo akcijos 
ir bukiausių nervų lietuvis pabū

Lietuvoa Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 d. vienu balsu nu
tarė kreiptis; | Rusi jos.Vokieti jos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo 
pareiškiau:

Lietuvos Tarybal^lenintelė lietuvių tautos atstovybė,rendanos 

pnpažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijoj 
nutariau rugsėjo nė n. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somų demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą Valstybe atskirianti nuo visų valstybinių ryšių.kurie 
yra buvę ru kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės para
šu b ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budo 
visų jos gyventojų Išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie lai .............................................

vyriausybei,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybe.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktas

go ir sukruto. Mes iš po jo tep
tuko išėjome juodžiausi nędorė- 
liai. Jis žino, ką daro, ir veltui 
nei laiko, nei pinigo neeikvoja. 
Jam nėra Lietuvos ir de jure, ne
tik de facto. Kas gi užtars ir gins 
nedorėlį ir nusikaltėlį! Jis ir pri
stato mūsų likimo sprendėjams 
mus kaip kartuvių vertą išsigimėlį 
ir visuomenės padugnes. Visa tai 
melas, apgaulė, skaudus mūsų įžei
dimas ir išniekinimas. Tai ir yra 
iš musės dramblio darymas ir iš 
adatos vežimo priskaldymas. Ta
čiau būkim atviri ir savęs neap- 
gaudinėkira. Savo priešui duodam 
į rankas ir šešėlių, ir 'adatų, ir 
musių, suprantama, sulyginamai su 
jo mums daromais kaltinimais. Bet 
ir šiuo atveju mūsų negerovės yra 
stambios, nes duodame akstinų sa
vo priešui mus šmeižt ir ginklą 
į rankas mums patiems sunaikint. 
Mūsų gi negerovės, atsietos nuo 
priešo šmeižtų ir kaltinimų, yra iš 
esmės didelės ir saVo pasekmėmis 
pražūtingos; su jomis reik kovot, 
ne bet khip — kietai ir negaile
stingai, visiems jungtinėmis jėgo
mis. Moralinis pakrikėlis yra ne 
tik mūsų tėvynės priešo pagelbi- 
ninkas, bet ir pats jos priešas. Mo
ralinis pakrikėlis ne tik duoda 
priešui kalbų ir priežasčių mus že-
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minti ir triuškinti, bet ir pats sa
vo puvėsių nuodais ją nuodija, že
mina ir naikina. Išeivis svetimųjų 
tarpe yra gėrio ir blogio apašta
las, tautos reprezentantas. Iš jo 
elgsenos ne tik spręs apie jį, bet 
ir apie visą tautą. Kokią jie nuo
monę apie mus sudarė, žinome ir 
dėl to sielojamės. Ir moraliniai su
puvėliai grįš į Lietuvą, kai bus 
į ją kelias atidarytas. Kokių lauk
tuvių jie parveš savo tėvynei — 
iškankintai, išretintai, iškamuotai, 
iščiulptai, išgriautai? Ir jie dėsis 
jos kūrėjais ir gaivintojais, atsta- 
tytojais ir veikėjais, kaip ir čia — 
ištrėmime braujasi į vadovauja
mas vietas, garsiausiai rėkia apie 
tėvynės meilę ir dideliais dedasi. 
Daugeliui ir galvas susuka, dau
gelis ir palaiko juos tokiais, nors 
jie yra mūsų gėda ir nelaimė, ir 
į tokias vietas visi priėjimai jiems 
turi būti uždaryti.

Kietą, žūtbūtinę ir atkaklią ko
vą kovojame ne tik už savo tėvy
nės laisvę ir nepriklausomybę, 
kaip amžiais yra buvę, bet šiuo 
kartu ir už tautos gyvybę, nes 
mūsų rytų kaimynas nori ją visai 
sunaikinti, kad daugiau ji nesipai
niotų jo planų vykdymo kely. Mes 
vieni kovos nelaimėsim. Mūsų li
kimas didžiausioj daly kitų ran
kose. Koks tad mūsų' vaidmuo ir 
kas mums darytina? Pirmiausia, 
mažiausio ginklelio neprivalom 
duoti priešui į rankas mums pulti 
ir šmeižti prieš mūsų likimo lėmė, 
jus ir pasaulį. Antra, mūsų likimo 
lėmėjų gerų norų ir valios mūsų 
atžvilgiu neprivalome savo iškry
pimais sunkinti. Trečia, pagaliau, 
ir svarbiausia mūsų gyvenimo są
lygose ir mūsjų galėjimų ribose — 
greit ir ryžtingai nusikratyti viso
mis savo negerovėmis, atsižadėti 
visų savo reikalų reikaliukų, ku
rie mums kaip tautai negarbę daro 
ir yra žalingi mūsų opiausiam ir 
šiuo metu skaudžiausiam reikalui, 
mesti apsileidimą ir nepaslaugumą 
viešajam reikalui, kurio yra dau
giau, negu galima pakęsti, ir, kas 
labai kliudo dirbamam tėvynės 
išlaisvinimo ir tremtinių gerovės 
darbui, išeiti iš niekuo nepagrįsto 
susiskaldymo ir partijų nuo parti
jų ir grupių nuo grupių, luomų nuo 
luomų atsitolinimo, sudaryti idea
lią, doroviškai švarią, tik Lietuva, 
lietuvių tautos reikalais, laisve ir 
gerove gyvenančią vieningą, stiprią 
lietuvišką šeimą, kuria stebintu- 
mėm savo aplinką ir keltumėm pa
sigėrėjimą. Tai yra galinga prie
monė mūsų didžiai kovai laimėti. 
Tai yra tas kelias, kuris lengviau
siai veda į tėvynės laisvę ir nepri. 
klausomybę, į Jaimėjimą ir garbę. 
Visiems suprantama, kad nėr to
kios gėrybės, tokio įpročio, tokio 
prisirišimo, kurių'šiandien neturė

tumėm sudėti ant tėvynės garbės 
aukuro.

Šiais metais Vasario 16-ąją šven
čiam klaikiuose tyruose, baugioj 
nežinioj. Siaubia mus ne linksmy
bė ir džiaugsmas, bet didis neri
mas ir pavojai. Kaip Kristus, atsi
dūręs tyruose, 40 dienų ir naktų 
meldėsi ir pasninkavo,' t. y. susi
kaupė, izoliavosi nuo visos pasau
lio aplinkos, nuo visų jo gerovių 
ir negerovių, ir, visas dvasios ga
lias sukaupęs, nukreipė jas į 
Aukščiausiąjį savo Tikslą, taip ly. 
giai ir mes šią didžiąją šventę tu- 
tėtumėm panaudot kategoringam ir 
nepakeičiamam pasiryžimui izoliuo
tis nuo visų negerovių, sukaupt 
visas savo kūno ir dvasios jėgas 
ir nukreipt, atiduot jas šiuo metu 
rūpimiausiam mūsų gėriui — Lie
tuvai, einant ranka į ranką, pe
tys į petį su ta vadovybe, kuriai 
pavesta rūpintis Lietuvos likimu, 
jautriai klausyti jos balso ir są
žiningai vykdyti jos duodamas di
rektyvas. Si Vasario 16-oji turi 
būti ne išsigėrimo, pasišokimo ir 
pasilinksminimo šventė, bet visų 
mūsų tautinių jėgų įrikiavimo į Lie
tuvos kovingą frontą, seno nudėvė
to ir dažnai purvino rūbo spindin
čiais karžygio šarvais pakeitimo 
šventė ir tinkamais didžiajai kovai 
laimėti ginklais apsirūpinimo šven
tė. Si šventė turi būti mūsų kultū
ringumo ir pribrendimo nepriklau
somam gyvenimui bei nepalaužia

M. Vaitkus 

1918 m. Vasario 16

Tai ne iūra įaudrinta tolyje ūžia, 
ne Varpai tai siūbuoja, ne būgnų tai dūžiai, 
ne Kęstučio trimitai piliakalnius ardo, 
nei sutvisko žaibai iš pakilusio kardo, —

Tai minėtiną dieną garbingo vasario 
suskardeno lyg triūbos sidabro ir vario, 
ir lyg žaibo sublizgo spanginamas piūvis: 
.Sužinoki, pasauli: iau laisvas lietuvis!"

Taip! lietuvis jau laisvas! Pajutęs tai kartą, 
jis nūn žino: gyventi vien laisvėje verta, 
ir niekam nė už ką neužleis jau tos laisvės, 
nors išplėšti jai pragaras priešą pulkais ves!

Taip! lietuvis liks laisvas! Į kovą stos liūtu, 
nors jie jūrom užtvintų, kalnais nors užgriūtų! 
Paskandinti, prislėgti, sutriuškinti gali 
ir užgrobti, pavergti, nuniokoti šalį, —

Bet valia liks laisva! Degs dvasia kaip žibintas, 
ir garbe, ir dainom kaip gėlėm apipintas.
Ežerai tyvuliuos, padavimais oš girios, 
kad lietuvis per amžius liks laisvas, nors miręs!

Taip! numirt sugebės kaip senoliai lietuvis!
Bet nedžiaukitės, priešai! Jisai dar nežuvęs, — 
dar gyvens ir kovos, ir išlaisvins Tėvynę, 
ir sugėdins belaukiančią laidoti minią!

mo vieningumo pademonstravimas 
ne tik sau, bet ir tiems, kurie, mū
sų nelaimei, nežino mūsų tautos, 
jos praeities ir net jos dabarties, 
o jei kiek žino, tai tik dažniausiai 
tremtinių neigiamybes, ir tai daž
nai padidintas ir išpūstas. Kalbu 
apie tremtinių gyvenamų vietų 
okupacinių organų ir UNRRA va
dovybių dalyvavimą šventėje. Va
sario 16-oji yra mums ir maldos 
diena. Yra ko melsti Visagalį: ir 
laimingos ateities, ir dangaus ma
lonių tiems, kurie jau yra kritę 
kovoje .už tėvynę, ir jo palaimos 
ir apsaugos tiems, kurie yra likę 
ten — mūsų tėvų žemelėje, ir po 
visą pasaulį išblaškytiems tautie
čiams. Pagaliau, Vasario 16-oji yra 
vilčių stiprinimo šventė. Ar dar 
joms gali būti kokia vietelė mūsų 
išvargintose širdyse? Turim savų
jų tarpe ir optimistų, ir pesimistų. 
Vieni pailso, kiti palūžo ir vien 
kapų šešėlius temato. Kiti, nors 
lygią kovą kovojo ir lygią gyve
nimo naštą vilko, kaip ir anie, 
bet išlaikė gyvąsias geresnės atei
ties viltis. Kurie savo nusiteiki
mams pagrindo turi? Tik ne pesi
mistai. Faktas, kad Lietuva yra 
priešo rankose. Tuo faktu norime 
nusikratyti. Tam tikslui laimėti, 
norime visa, kas tik galima daryti, 
padaryti. Tam turime aukoti visa, 
net ir save, reikalui atėjus. Ir tai 
padarysime. Čia ginčų ir dviejų 
nuomonių nėra. Bet kas toliau? Šis. 
klausimas ir suskaldė mūsų trem
tinių visuomenę į du lagerius: pe
simistų ir optimistų. Kas yra šia
me klausime neginčijama, faktas? 
Pirma, kad po pirmos Lietuvos 
okupacijos momento nieks jos ne
naudai nepasikeitė, priešingai, visi

Laisvės paminklas Karo muziejaus sodely Kaune

nutarimai, obalsiai, „punktai", prin
cipai, dėsniai, skelbiami pasaulio 
taikos reikalu, kalba tik mūsų nau
dai. Suprantama, kalbu čia tik apie 
Angliją ir Ameriką, ne apie Rusi
ją. Vadinasi, žodžių srity daug pa
aiškėjo ir mūras pagerėjo. Bet dar
bų, faktų srity kas? Kol kas nieko. 
Yra, kaip buvę. Nieko nepakrypo 
nei į geresnę, nei į blogesnę pusę. 
Tiesa, Šveicarija ir dar kai kas 
galutinai panaikino mūsų atstovy
bes. Tai yra jiems negražus, smerk, 
tinas elgesys, mums nesmagus, 
bet ne taip jau labai reikšmingas 
dalykas, kaip tos valstybės, kurios 
taip savanaudiškai pasielgė, yra 
nereikšmingos tarptautinės politi
kos forume. Bet už tai faktų srity 
šis tas ir mūsų naudai laimėta. Pa
minėsiu šį faktą: bolševikai parei
kalavo į Nūrnbergo bylos kaltina, 
mąjį aktą įrašyti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sovietinėmis respubliko
mis. -Kad nesusitrukdytų bylos ei
ga, jų reikalavimas buvo patenkin
tas. Bet tuoj JAV atstovas, minė
to teismo prokuroras Robertas H. 
Jacksonas raštu pareiškė, kad esa
mieji akte posmai apie Baltijos 
kraštus ir jų piliečius, anaiptol, ne
reiškia, kad JAV valdžia sutinka 
pripažinti Sovietų Rusijos preten
zijas į Baltijos tautas. O kur Ang. 
lai? Jie netrukus po Jacksono pa
reiškimo taip pat įteikė tolygaus 
turinio šiokią deklaraciją: „Vienu 
ar kitu būdu, kalbama deklaraci
joj, tie kraštai (Baltijos) turėjo bū
ti paminėti. Nepaisant to, darniai 
su JAV buvo sutarta, kad toji re
dakcija (kaltinamo akto) nereiškia 
tų valstybių pripažinimo sovietų 
socialistinėmis respublikomis." Tai 
jau reikšmingiau, negu Švedų ar 
Šveicarų mūsų atstovybių panai
kinimas. Juo labiau, kad anglų de
klaracija yra įteikta ne bet kurio 
teismo pareigūno, bet Užsienio 
Reikalų Ministerijos (nors ir Jack
sonas savo pareiškimą rašė ne be 
savo vyriausybės inspiracijos ar 
žinios), o antra, kad tai padarė tos 
santūriosios Anglijos Užs. Reik. 
Ministerija, kuri mūsų reikalu iki 
šiol labai šykštėjos žodžio tarti. 
Reiškia, ir faktų srity laimėta dau. 
gau, negu pralaimėta.

Bet kas toliau? Kas bus su mūsų 
nepriklausomybe ir mumis? Šie 
klausimai daugiausia mus svilina 
ir kelia nerimą. Bet, deja,, nei aš, 
nei bet kas kitas neturi pranašavi
mo malonės į tą klausimą atsakyti. 
Tai yra už paprasto žmogaus ga
lių ribos. Galima spėliot, galima 
spekuliuot, bet kokia visa to vertė. 
Suprantama, viens iš dviejų įspės, 
„išpranašaus**, bet kuris — mums 
nežinoma. Galutinio ir tikro atsa
kymo į tuos klausimus reikia pa

laukti. Laukti teks 
neilgai, nes artina, 
si taikos konferen
cija. Ji spręs visus 
taikos klausimus. 
Išspręs ir mūsų 
opiausiąjį reikalą, 
nors gali likimo 
lėmėjai tai padary
ti ir anksčiau. Mū. 
sų klausimo iš
sprendimo valan
dos artėjimas mus 
degina ir nervus 
tampo. Damoklo 
kardą realiai jau
čiame. Spaudai 
skelbiant mus bau
ginančių žinių, at
rodo, kad tas kar
das jau mūsų pa
kaušius raižo. Bet 
ta pati spauda sa
vo žinias vėl ar 
paneigia, ar sušvel
nina, kaip buvo 
su dviem po Nau
jųjų Metų paleisto
mis žinių bango
mis kalbamu klau
simu. Gai tas su
daro pagrindo bū
ti pesimistu? Ne.

Ir tai joks pagrindas viltims pra
rasti. Politikoje yra daug juodos 
biržos, maršandažo. Laimi tos tau
tos, kuriomis suinteresuoti klausi
mų sprendėjai, pralaimi gi kad ir 
pranašesnės tik dėl to, kad nesu
daro rėmėjams jokio intereso: po
litinio, strateginio ar ekonominio. 
Taip būdavo, gal ir ateity taip 
bus. Bet niekuo gyvu netelpa į 
galvą, kad dabar taip būtų. Svar
biausi mūsų byloj faktoriai yra 
JAV ir Anglija. Vienoj ir kitoj 
valstybėj yra demokratinės val
džios. Jų abiejų galvos parodė sim
patijų krikščioniškai etikai ir pa
reiškė, kad, tik sukrikščioninus 
pasaulį, galima stabilizuot pasaulio 
gyvenimą ir įkurdint pastovią tai
ką. Tad nejaugi demokratai naikin
tų demokratinę. Lietuvą ir tuoml 
laužytų elementariausius demokra- 
tybės dėsnius? Nejaugi Lietuva, 
tiek kovojusi dėl alijantų prieš na
cius ir tiek nukentėjusi dėl to, tų 
pačių alijantų būtų išbraukta iš 
gyvųjų tarpo? Nejaugi vieno Ame
rikos demokrato prezidento punk
tais įkurta Lietuva, kito tokio pat 
demokrato prezidento ir tolygius 
punktus paskelbusio būtų-ji pa
laidota? Nejaugi pasišovę krikščio
nybės pagrindais tvarkyti pasaulį, 
vadinasi, kategoringo teisingumo 
ir švenčiausios kiekvieno žmogaus 
ir tautos teisės į laisvę pagerbimo 
pagrindais, iš turėjusių tą laįsvę 
tautų ir tik smurtų iš jų atimtą ją 
išplėštų? Nejaugi tie didieji vyrai 
viena kalbėtų o visai priešinga savo 
žodžiams darytų, savo žodžių ne
derintų su darbais? Nejaugi gal 
kruviniausio ir baisiausio karo pa
galba panaikinę kai kuriuos tota
litarinius režimus, praktikoj patys 
panaudotų jų taktiką, metodus ir 
tikslus, nepripažindami mažoms tau
toms teisės į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimu? Nejaugi? ... Ne. 
visa tai netelpa į galvą, nors ir 
visi mus supą pavojai stovi prieš 
akis.

Neseniai JAV prez. Trumanas 
štai ką pareiškė pasauliui: „Mes 
tikime, kad pagaliau bus grąžintos 
suverenumo teisės ir savarankišku
mas visoms toms tautoms, iš kurių 
minėtos teisės buvo prievarta iš
plėštos. Mes esame tos nuomonės, 
kad visoms tautoms, kurios yra 
pribrendusios pačios save valdyti, 
turi būti duotas galimumas pasi
rinkti sau valdymosi formą laisvų 
rinkimų keliu ir be jokio svetimo 
įsikišimo."

Tikėkimės ir mes. Netikėti tuo 
didžiuoju JAV vyru pagrindo dar 
neturime. Tad nors šią Vasario 16-o- 
sios šventę švenčiame ir klaikiuo. 
siuose tyruose, bet šviesiosios atei
ties vilties pagrindo nustoti nėr.'
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Dr. A. Stanys

Valstybingumo idėja lietuviu tautoje
c

Valstybė yra aukščiausioji tau
tinės bendruomenės organizuotu
mo forma. Tik valstybė, tautos val
stybinė organizacija, gali garan
tuoti tautai jos laisvą kultūrinį gy
venimą, jos tautinės individualybės 
išlaikymą bei visų kūrybinių tautos 
galių pasireiškimą. Tautinis indivi
dualybės išsaugojimas, galimas tik 
laisvoje tautinės kūrybos raidoje, 
yra pagrindinis veiksnys, apspren- 
džiąs tautų pasiryžimą vesti ilgas, 
sunkias ir daug aukų pareikalau
jančias kovas dėl laisvo valstybinio 
tvarkymosi. Kaip nėra žmogaus 
nebranginančio savo asmens, taip 
nerasim ir sąmoningos tautos, ne
branginančios savo tautinės indi
vidualybės. Priaugusi sąmoningo 
tautinio organizmo laipsnį, tauta

birmiausia siekia susikurti savą 
valstybinį organizmą. Tautinė ideo
logija gali būti sufurmuluota, tau
tiniai siekimai išryškinti, bet gali 
tai būti r nesuformuluota. Reikalo 
esmė nuo to nei kiek nepriklauso. 
Gyvenimiškoji kūryba priklauso ne 
nuo principų suformulavimo. Ją 
saisto tautinėje bendruomenėle, jos 
sąmonėje, glūdį principai bei nusi
teikimai. Tad ir tautos sąmonin
gumo, jos pribrendimo valstybi
niam gyvenimui laipsnį rodo, žino
ma, ne suformuluota ideologija, bet 
valstybinė veikla, impulsą gaunanti 
tautos nusiteikimuose, atseit tau
tiniame apsisprendime.

Ir lietuvių tauta savo aukštą su
brendimo laipsnį pirmiausia paro
dė ne formuluota mintimi, bet veik-

Stasys Santvaras

Lukesciai
Iš ciklo „Viešbučio šešėliai"

Taika ateinal Taika ateina!
Ar bus jinai akla? Ar bus jinai Temidė, 
Kuri paniekinto kaimyno skriaudą aptarė, 
Ne vieną širdgėlą pagydė!

Padangėmis karališki arai lakioja, 
Bet ir zylelė turi erdvėj dalį! — 
Taip ir žmogus, atrodo, turi pasielgti, 
Tokion aukštybėn ir jinai pakilti gali! . .

Taika ateina! Taika ateina!
Su balta vėjiava ji peržengs greit valstybių sienas, 
Ir vėl be baimės žvelgsim į atkylantį lėktuvą, 
Ir vėl gyvenimo upe patvins medus ir pienas! —

Tik ar žydrynėje mirgės žvaigždynai?
Greta didžios ar ir maža žvaigždė galės spindėti? 
Ar siela grįš į sūnų palaidūną,
Ir kur tą melą žmonės rengias dėti? —

Ak, maža norim mes, tam viešbuty, 
Taip maža Dievą prašo žmonija visa! — 
Tegu abidvi seserys sugrįžta, 
Abidvi sesers — Meilė, ir Tiesa! —

la, žodžiu, bet darbu. Apsispren
dusi laisvam, savarankiškam gy
venimui, apsisprendusi išlaikyti ir 
ginti savo tautinę individualybę, ji 
šitą savo nusiteikimą bei nusistaty
mą išlaikė ir dėl jo sunkiai kovojo 
ilgus amžius.

Kada lietuvių tauta savo valsty
binę veiklą bei valstybinį gyveni
mą pradėjo, sunku pasakyti, nes to 
nebeatsimena ir istorijos lapai. 
Prieš 700 metų išeidama plačiojon 
istorijos scenon lietuvių tauta jau 
buvo valstybiškai organizuota. Ir 
visiškai be pagrindo mūsų visuo
menėje yra įsigalėjusi mintis (deja, 
atsinešta iš mokyklos), esą kaip 
tik tada, XIII a. pradžioje, jos val
stybinė kūryba prasidėjusi. Toli 
gražu ne. Juk pirmosios mūsų 
kraštą liečiančios žinios. Mindaugo 
laikus prašokančios lygiai 409 me
tų, aiškiai rodo ten gyvenus ne 
kokią primityvią bastūnų tautą, bet 
tautą jau organizuota valstybiškai, 
jau turinčia savo valstybinę orga
nizaciją, kuriančia valstybinį gy
venimą.

Nuosekli lietuvių tautos istorija, 
kaip žirioma, prasideda nuo XIII a. 
Nuo tada iki XV a. vyksta nuola
tinis lietuvių valstybės augimas, 
plėtimasis, jos galios didėjimas. Iš 
antros pusės tie du amžiai yra ar
šiausių ginklo kovų amžiai dėl sa
vos valstybės išlaikymo, dėl tautos 
laisvės. Per 150 metų lietuvių tauta 
veda žūtbūtinę kova su agresyvio
jo germaniškojo pasaulio ekspo
nentu — vokiečių ordinu. Amžinąjį 
karą per pusantro šimto metų lie
tuvių tauta vedė ir sudėjo tam 
tūkstančius kraujo aukų bei nesu-
skaitomą daugybę materialinių gė
rybių, žinoma, ne dėl tuščio užsis
pyrimo, bet dėl to, kad reikalas 
ėjo . apie tautos laisvę jos tautinės 
kultūros vystymosi sąlygas, jos 
tautinės individualybės išlaikymą. 
Mažytė tauta išdrįso priešintis viso 
germaniškojo pasaulio remiamai 
puikiai organizuotai pajėgai. Ir 
laimėtojų išėjo idealusis pasišven
timas. 1410 m. vasarą Tannenbergo 
laukuose ordinui suduotasis smū-
gis teutoniškojo pasaulio presiją 
nuo Lietuvos nukreipė ilgiems am
žiams. Kruvinųjų kovų epopėja bu
vo baigta.

Nelė Mazaląitė 

Legenda apie Nežinoma 
Kareivi

Žemėje jau tiek daug buvo pri
kalbėta apie atėjusią taiką, jog ir 
danguje pradėjo tuo tikėti.

— Gal būt, — pasakė viena.* 
šventas filosofas, kuris net palai
mos vietoje negalėjo atprasti nuc 

'svarstymų ir abejojimų, — gal būt 
jeigu jie ten žemai šaukia, ka 
viešpatauja taika, tai, tur būt,. iš 
tikrųjų, kraujas :au paliovė plaukę 
kitaip, kaip tik gyvo žmogau 
gyslose. Bet keista, — murma ji 
— keista: aną kartą aš pažvelgia 
į apačią ir pradžiugau, kad jau \ 
pradeda atželdinti iškirstus miški 
tačiau geriau įsižiūrėjęs pamačia 
jog tai nėra medžiai, o patranl 
vamzdžiai.

— Tai tiktai karo atminimas, - 
tarė kitas, — tai tiktai prisimini
mas savo pačių sukeltos bausmės 
dienų.

— Taip, vargšai mūsų broliai 
iškentėjo tiek, jog to nebeturėtų 
užmiršti jų vaikų vaikai, — atsi
liepė sustojęs, prie jų dar vienas 
palaimintasis. — Tik pagalvoti, ką 
yra išgyvenę tie būriai naujų mūsų 
draugų, kurie atėjo čia per ugnį ir 
speigą. Jie buvo taip netekę visko, 
jog nežino net, kur paliko savo 
kūnus.

Šventasis Petras' tuo metu ėjo 
į laukus, kur artojas Izidorius sėjo 
naujas žvaigždes — ach. Dievo

sodyba yra plati ir visur reika
linga užveizdos rūpestinga *akis. 
Jis jau buvo bepraeinąs pro šalį, 
bet ūmai sugrįžo ir susimąstęs 
pasakė:

— Mes pagerbsime šiuos mūsų 
karą iškentėjusius brolius; tegu 
vieno kareivio kūnas patenka į 
dangų — aš manau, mes galėsime 
sode įrengti Nežinomo Kareivio 
kapą.

Ir kai visi.apsidžiaugė dėl šifo, 
nes kiekvieno širdyje kaip saulė 
švietė meilė savo per amžius 
einančiai giminei, Šv. Petras pa
kvietė riterį Jurgį ir tarė jam:

— Kilnusis ritari, tau teks nė- I 
keliauti į žemę; tu pats buvai 
kareivis, ir kas gi kitas geriau 
negu tu parinks kūną tokio karo, 
kuris bus vertas ilsėtis šičia. Kur 
yra tavo žirgas?

Jis ganėsi pievoje, ir du maži 
angelai ilgai braidė po rasą, kol 
surado jį, nes jis buvo toks baitas, 
jog visiškai susiliejo su migla. 
Stipriai laikydamiesi už karčių, nu
jojo jie į kalvę ir ten laikė jo ko
jas, kol angelas kalvis derino pa
sagas iš jauno mėnulio pusračių, 
kurie gulė'o sukrauti iki pat lubų. 
Kai žirgas buvo pakaustytas, jie 
atjojo jį prie vartų. Ir tuojau pat 
pasirodė ir Šventasis Jurgis. Jis 
buvo užsidė’ęs savo šarvus ir 
atrodė labai puikiai. Jis dar užsi- ( 
metė ant pečių apsiaustą ir sėdo 
į balną.

Žirgas pasileido tokiais dailiais j 
šuoliais, jog vėliau buvo pasako
jama žemėje, kad kažkoks vai- |

kutis vieną trumpą metą regėjo 
danguje nuostabų vaizdą: atrodė, 
kad keturi mėnuliai šoka mėly
name vandenyje.

— Tau neteks ir pavargti, — 
tarė riteris savo žirgui, — tiek 
metų pasaulyje siautė karas, iš 
kareivių kūnų išklotas tiltas per 
visą žemę — mums reikės tik nusi
leisti, ir mes jau būsime radę tai, 
ko esame išsiųsti atgabenti.

Ir iš tikrųjų, vos pastatęs koją 
ant žemės, žirgas palietė kanopa 
kareivio lavoną — taip negiliai 
buvo pakastas jis dėl kūno gau
sumo, tačiau tai nebuvo tas, kurio 
ieškojo Šventasis Jurgis. Ir kai jis 
keliavo toliau, jo ieškojimai 
buvo vis dar tušti, nes joks karys 
nebuvo, užsipelnęs ilsėtis dangaus 
sodo pakraštyje: vienas tebelaikė 
savo kape nepaleisdamas kerštin
go ginklo, kitas išplėšto turto. Jų 
rankas slėgė auksas, — po užžė
lusia velėna ėjo laikrodžiai; degė 
brangakmenių akys, kito pirštai dar 
tebelaike kasas moters, kurią jis 
buvo išniekinęs. Vienas gulėjo 
burna prikimšta molio, ir kitas bu
vo nugrimzdęs giliai iki žemės vi
durio, nes jie buvo atėję užgrobti 
svetimos žemės, ir šitaip dabar ji 
valdė juos. Juo toliau keliavo 
riteris Jurgis, juo labiau ėmė jį 
siaubas, kas buvo pasidarę iš 
žmogaus ir kareivio — ir jis jojo 
per sausumas, kalnus ir jūres, 
visiškai nebetekdamas vilties.

— Jau praėjo tiek- laiko, — 
mąstė jis, — namuose gali imti

Žuvusiems už Lietuvos Laisvę paminklas Karo Muziejaus sodely Kaune

Kaip vokiškasis pasaulis šitą 
Tannenbergo smūgį skaudžiai pa
juto, puikiai matyti ir iš to, kad 

Į didįjį Hindenburgo 1915 m. laimė
jimą, prieš rusų armiją, kita kryp
timi pakreipusį viso rytų fronto 
likimą, vokiečiai pavadino taip pat 
Tannenbergo laimėjimu. Ten, kur 

Į ilgus amžius stovėjo žuvusio or- 
' dino magistro Jungingeno pamink-
lėlis, išdygo vokiškojo ginklo galią 
iškeliąs didingos pergalės pamink
las, išlikęs iki 1945 m. Po 500 metų 
vokiškasis pasaulis tarėsi nuplo-

galvoti, jog aš nutariau visiškai 
pasilikti šičia. Ką gi aš pasakysiu 
grįžęs — argi kas norės patikėti, 
kad kareivis yra keiksmo žodis, 
kad jis mirdamas vagia, ir i nusi
dėjimas yra jame stipresnis už 
žaizdas.

Šitaip liūdnai galvojo jis ir jau
tėsi labai pavargęs, ir jo žirgas 
baigė nudilinti savo pasagas.

— Matau kažkokį sodą, — pa
sakė jam riteris, glostydamas jo 
ausis, mes čia truputį pailsėsime 
ir jau leisimės atgal.

Apgriuvę namai stovėjo aplin
kui, ir sodas atrodė niaurus ir vi-’ 
siškai tuščias, tačiau kai šven
tasis pastatė savo žirgą prie ap
degusio beržo — jis kažką pamatė. 
Lapkričio naktis čia drėgna ir 
tamsi, ir reikėjo tiktai tokių skai
drių akių, kaip jo, kad jis išskirtų 
iš tamsos akmenų paminklą ir 
tai, kaip iš po jo pakilo žmogus. 
Žmogus vaikščiojo po sodą šen ir 
ten, atsargiai rankomis kilnojo 
sudžiūvusius stagarus ir iš pur
vyno ištraukė kelis rožių pum
purus.

— Štai, — pasakė jis prisiartin
damas, — tavo arklys visiškai 
pailsęs ir alkanas, bet aš daugiau 
nieko negaliu rasti. Kitą kartą mes 
čia auginome begales rožių, ir 
kiekvienas svečias išeidavo iš čia 
papuoštas.

Ir jis pasitraukė į tamsą, tačiau 
šventasis Jurgis nuėjo paskui jį. 
Jis ėjo taip tyliai, kad jo pentinai 
neužkliuvo nė vėjo.

vęs Vytauto pulkų jam padarytąją 
gėdą.

Po 1410 m. smūgio vokiečių 
ordinas, jau nebeatsitiesė, agre
singojo vokiškojo pasaulio pavo
jus Lietuvai buvo parėjęs. Tačiau 
tuo pat metu iškilo kitas didelis 
pavojus, ilgainiui pradėjęs grėsti 
ir tautai ir valstybei. Kaip žinoma, 
šis pavojus kilo iš pietvakarinio
kaimyno — Lenkijos.

XIV a. gale Lietuva užmezgė ry
šius su Lenkija labiausiai verčiama 
vokiškojo ordino agresijos. Iš vie-

Žmogus atsirakino apgriauto 
pastato duris ir įėjo į vidų. Dabar 
jis užsidegė žvakę, ir riteris Jur
gis pamatė, kaip žmogus einp per 
sales ir lenkiasi sienoms.

— Kodėl jis sveikina tuščias 
sienas? — galvoja šventasis, ir 
ūmai pamato, jog čia anksčiau yra 
kaboję kryžiai ir kunigaikščių at
vaizdai. Garbingų žmonių pa
veikslai atsispaudė nematomi ši
tuose mūruose, laisvės karų vė
liavos yra kabojusios salės pa
kraščiuose, ir daugybė kilnių 
ženklų.

Jis nuėjo paskui žmogų, žengian
tį dengta galerija, užlipo paskui 
jį į bokštą ir riteris matė, kaip 
viršūnėje žmogus iškėlė vėliavą ir 
ėmė pūsti trimitą. Nuo šito garso 
pabudo bokšte įkeltas varpas ir 
ėmė raudoti. Jis raudojo taip 
skaudžiai, jog jo šerdis įkaito 
kaip liepsna, atrodė ii tuojau su
plyš, tačiau jis negalėjo pasiju
dinti ir prabilti. Paskui žmogus 
nulipo, priėjo prie akmenų krūvos 
paminklo, prieš jį užkūrė ugnį iš 
gintarų ir kadugių ir ėmė giedoti.
— Ir Šventasis Jurgis pajuto, kad 
nuo šitos giesmės šalį užėmusiųjų 
priešų miegas pasidarė pilnas 
baimės. — Kai ugnis užgeso — 
žmogus priėjo prie tos vietos, iš 
kurios buvo pakilęs, ir tuomet 
riteris Jurgis sulaikė jį už pečių.
— Kas tu esi? — paklausė jis, ir 
žmogus atsakė:

— Mano žemės nežinomas ka
reivis, Lietuvos nežinomas kareivis.
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nos pusės reikėjo rasti militarinės' 
paramos, o iš antros reikėjo iš- j 
spręsti prisijungimo prie vakarie- ' 
tiškosios Europos kultūros klausi
mą, kurio negalima buvo išspręsti 
per ordiną, savo santykiuose su 
Lietuva težinojusi tik vieną paver
gimo išeitį. Ryšiai su Lenkija iš pat 
pradžių buvo užmegzti labai tam
prūs ir visokeriopi: ir kultūriniai 
ir politiniai. Kadangi Lenkijos soste 
įsikūrė lietuviška dinastija, turė
jusi neabejotinų teisių ir į Lietuvos 
sostą, tad Lietuvos valstybei iš
kilo labai didelis pavojus įsilieti į 
Lenkiją arba susilieti su ia į vieną 
politinį vienetą. Tuo būdu lietuvių 
tautai prasidėjo naujos kovos pe
riodas dėl savo valstybės, dėl sa
vos valstybinės organizacijos išlai
kymo. Jis buvo žymiai ilgesnis 
už pirmąjį periodą ir užtuko iki 
pat XVIII a. galo. Tai jau nebuvo 
ginkluota, bet politinė kova. Be to, 
ji perėjo vėl į dvi fazes.

Pirmoji fazė užtrūkusi iki XVI am. 
trečiosios ketvirties, buvo saistoma 
dinastinio momento. Jos metu Lie
tuvą prie Lenkijos rišo bendra di
nastija, bendras valdovas. Veikia
ma įvairių politinių aplinkybių, 
Lietuva šiuo metu ryšio su Lenkija 

miesi deklaratyviniais unijos akto I 
paragrafais, skelbusiais visišką 
abiejų valstybių suliejimą į vieną 
organizmą, lenkai nuosekliai siekė 
to susiliejimo, bet lietuviškoji vi
suomenė senoviškai stovėjo bu
drioje savos valstybės organizaci
jos, savo valstybinio savarankumo 
sargyboje. Tuo būdu šis laikotar
pis ištikrųjų yra vienas įdomiausiu 
visoje Lietuvos istorijoje. Atsisto
jusi ant labai slidaus juridinio ke
lio, vairuojama aukštesnio'o Lietu
vos bajorijos sluoksnio, jau gero
kai sulenkėjusio, be to, labai aukš
tai bendradarbiaujančio su Lenki
jos šlėkta socialinėje plotmėje, Lie
tuvos valstybė savojo savaranku
mo vis dėlto neprarado. Lietuvos 
viešajam gyvenimui vadovavusi 
bajorija savo klasinėje ideologijoie 
ne tik suartėjo, bet visiškai susi
liejo su Lenkijos šlėkta. Socialiniai 
luomine prasme ji pradėjo net pati 
vadintis lenkais — lenkiškos bajo
rų demokratijos nariais tačiau 
valstybine prasme niekad nesu- 
svyravo ir Lietuvą nuo Lenkijos 
griežčiausiai skyrė, jos valstybinę 
organizaciją saugojo bei gynė taip 
pat uoliai, kaip ir savo luominis

nesiryžo nutraukti, tačiau, jusdama 
to ryšio pavojų savo valstybės or
ganizmui, ji niekad nebuvo už jo 
sustiprinimą. Ji niekad nesistengė 
jį gilinti. Priešingai, vienam valdo
vui mirus, ji visada apsispręsdavo 
laisvai, pati viena pasirinkdavo 
sau naują valdovą, nors vėliau ir 
nesipriešindavo, kai tą patį savo 
karaliumi išsirinkdavo ir lenkai. 
Laisvas naujo valdovo pasirinki
mas buvo jos valstybinio savaran
kumo pasireiškimas, o sutikimas 
pasidalinti juo su lenkais būdavo 
iššaukiamas tarptautinių politinių 
sąlygų. Konkrečiai tariant, su tuo 
būdavo sutinkama turint vilčių, 
kad bendro valdovo valdoma Len
kija galės pagelbėti sunkiuose ka
ruose su iškilusia Maskva, vyku
siuose beveik ištisai visą XVI a. 
(1500 - 1582 m.).

Pagarsė'usi 1569 m. Liublino 
unija padėti dar labiau paaštrino. 
Išmirusios dinastijos vietoje atsi
rado bendrai renkamieji bendri 
valdovai ir bendras įstatymų lei
dimo organas, nors ir liko atskiri 
įstatymai ir atskiros, viena nuo 
antros visiškai nepriklausomos, 
valstybinės organizacijos. Remda-

prerogatyvas. Juk ir toks garsusis 1 
Jonušas Radvila kultūriškai • bei 
pagal savo luominę ideologiją bu
vo tipingas nušutusios Lietuvos 
diduomenės atstovas, lenkiškųjų 
laisvių adoratorius, tačiau jis vie
šai grasino lenkams diena, kada 
jie iš Lietuvos turėsią sprukti ne
rasdami durų, per langus būsią 
išmėtyti. Tokie buvo ir Pacai, ir 
Sapiegos ir visą eilė kitų Lietuvos 
gyvenimui, vadovavusių didžiūnų 
šeimų. Jų dėka lenkų įsikurdinimas 
Lietuvoje ar įsibrovimas į valsty
bės aparatą buvo įsakmiai drau
džiamas įstatymu, jų dėka sava 
valstybinė organizacija išliko ne
paliesta iki pat nepriklausomo gy
venimo pabaigos.

Lietuvos valstybingumo idėja ne
mirė ir nepriklausomai valstybei 
žuvus Viešojo Lietuvos gyvenimo 
priekyje stovinti bajorija lenkų 
patriiotų pastangomis XIX a. pir
maisiais dešimtmečiais buvo galu
tinai sulenkinta, bet savos valsty
bės idėjos ji vis dėlto neišsižadėjo, 
nors taktikos sumetimais many
dama, kad laimėjimas galimas tik 
bendrai su lenkais dirbant, vedė 
bendrą kovą už taip pat unijinių 

Ciurlionio ansamblio dalyviai vaidinimo pertraukos metu

valstybių atstatymą. Bajoriją veikė 
senosios valstybinės tradicijos, 
bendra abiejų tautų nelaimė jos 
akimis suponavo bendros kovos 
reikalą.

Bajoriškos senosios valstybės 
ideologija su skaudžiais jos kovo
tojų nepasisekimais XIX a. (1831, 
1863) nepasibaigė. Ji išliko gyva 
iki pat nepriklausomos valstybės 
atstatymo ir buvo vienas iš svar
biausių destruktyvinių veiksmų ią 
kuriant. Bet nulemti ji jau nebe
pajėgė, nes ir ją atstovaujantis so
cialinis sluogsnis jau nebebuvo 
dominuojantis viešojo gyvenimo 
veiksnys. Priešingai, jis buvo jau 
bemirštąs, jau agonijos išvakarėse.

Maždaug tuo pačiu metu, kai 
senosios bajoriškosios unijinės 
valstybės idėjos atstovai iš paver
gėjų rusų pusės sulaukė antrojo 
skaudaus smūgio (1863 m) į viešąjį 
Lietuvos gyvenimą išėjo naujas 
veiksnys, laisvas nuo bajoriškosios 
visuomenės ideologijos bei jos 
tradicijų. Tai buvo nepažeistą tau
tinę lietuviškąją kultūrą išlaikiusi 
kaimo liaudis, dėka tik ką panai
kintos baudžiavos gavusi žmo
giškąsias teises ir įgalinta šviestis. 

J
Pirmieji jos žingsniai buvo ne

drąsus, ribojosi vien kultūrine 
veikla ir kova dėl savo tautinės 
kultūros, dėl tautinių teisių sve
timos valstybės sudėty. Tačiau 
siekimų apimtis labai sparčiai -plė
tėsi. Kova dėl savos kalbos, dėl 
teisės lietuviškai melstis, dėl savo 
rašto, dėl išlaikymo lietuviškai 
katalikiško krašto veido, greit 
virto plačia kova dėl laisvo tau
tos apsisprendimo, dėl sukūrimo 
sąlygų plačiai tautinės kultūros 
raidai ir lietuvių tautos visokiario- 
pam kūrybinių galių pasireiškimui. 
Dar XIX a. jau buvo įsakmiai 
iškeltas tautinės valstybės atsta
tymo idealas. Tiesa, 1905 m. Vil
niaus seimas taktiniais sumetimais 
iškelia tik autonomijos šūkį. Mai, 
dar nesitikima esamomis aplinky
bėmis nepriklausomybę iškovoti. 
Bet pirmojo pasaulinio karo proga 
jau nepraleidžiama. Nepriklau
somybės šūkį iškelia, 1917 m. Vil
niaus konferencija ir maždaug tuo 
pačiu metu už tai pasisako visos 
karo pabėgėlių ir emigrantų lietu
vių kolonijos. Sujunda visa tauta, 
o jos troškimas Tautos Tarybos 
apiforminamas iškilminga 1918 m. 
vasario 16 d. nepriklausomybės 
deklaracija, tapusia kertiniu ak
meniu atstatomosios valstybės 
statybai.

Nepriklausomybės pasiekta bu
vo ne pripuolamai, bet ilgos ir 
sunkios kovos keliu, nusėtu dau
gelio geriausių tautos sūnų kau
lais, tautos ašaromis ir prakaitu 
nulaistyta. Deja, laisvo gyvenimo 
laikotarpis po poros kūrybinės 
veiklos dešimtmečių buvo sutrik
dytas, kraštas sutryptas okupantų 
ir karo audros nusiaubtas, o di
delė dalis kūrybingiausių tautus 
sūnų išblokšti iš savojo krašto į 
įvairias pasaulio šalis, sunkiai 
moralinei ir fižinei priespaudai 
vilkti. Betgi šios tragedijos pa
liesta tauta vis dėlto guodžiasi, 
kad jos 1918 m. vasario 16 d. de- 
klaraci:a dar tebėra pasaulio ne
paneigta nei formaliai, nei fak
tiškai ir gyvena viltimi, kad naujo
joje pasaulio santvarkoje, kad ir 
po ilgo vargų kelio, ir jie sulauks 
teisės bei teisėtumo pergalės. 
Brėkštanti žmogaus ir tautų lais
vės epocha duoda vilčių ir lietu
vių tautai, ilgesingai laukiančiai 
saulėtekio.

— Kaip gera, — tarė šventasis, 
— kaip gera, kad suradau, tave. 
Tokio aš ieškaul Tavo rankos yra 
švarios, tavo kaulų netemdina 
niekas biauraus, aš pasiimsiu tave 
su savim.

— Ne, — atsako nežinomasis 
kareivis, — aš negaliu pasitraukti 
iš sargybos, aš likau čia vienas, 
prašau, palik mane, riteri. Tu 
nusileisk žvilgsniu į žemę, ir tu 
pamatysi tai, ko ieškai, pamatysi 
daugelyje vietų. Mano šalis yra 
maža, ir mes kas dieną mirštame: 
tu čia atrasi, ko ieškai, šventasis 
riteri.

Tai yra teisybė — mato riteris 
Jurgis: kapuose ir pagrioviuose, 
miške ir purvino vandens dugne 
jis randa žuvusius, kuriuos jis ga
lėtų pasiimti su savim. Tačiau jie 
guli ramiai, tarsi miegotų, jie 
laiko jaip stipriai apkabinę savo 
žemę, jog jis nedrįsta ių kelti. Ir 
jis joja per visą kraštą ir žvalgosi, 
ir jis regi, kad taika niekuomet 
nebuvo atėjusi iki čia. — Per gat
ves ir laukus brenda mirtis ir daro 
ženklus ant durų. Ji nėra kilni 
mirtis, nuvedanti iki kapinių su 
giesme ir žvake, raudona ir pur
vina ji slankioja kaip pasalūnas 
šuo ir kaip pasiutęs vilkas. Ji taip 
skuba, kad riteris visiškai nualsina 
savo žirgą sekdamas paskui ją. 
Ach, jam tenka keliauti ir ten, kur

yra taip šalta, jog riešuto bran
duolys sustingsta savo kevale, ir 
jis turi pasukti savo kelią į dy
kumas — visur mirtis nuneša 
žmones iš anos šalies. Ji svaido 
juos kaip dulkes, pasityčiodama, 
ir paskui ateina užmušti jų. Kariai, 
mergaitės, vaikai, kunigai ir seniai 
— kiekvienas, kas yra gimęs, yra 
jos gaudomi. Atrodo, mirtis neturi 
jokio kito užsiėmimo, kaip tik nai
kinti tos šalies žmones.

Šventasis riteris užsidengia ap
siaustu savo veidą ir pasuka žirgą 
į namus.

Jis yra toks pavargęs, kai nu
lipa nuo balno, jog vos begali 
panešti savo šarvus. Jo balsas yra 
tylus, kai jis pasakoja viską, ką 
regėjo, ir labai nusiminęs jis taria:

— Kiek daug savo atvaizdų aš 
regėjau tenai bažnyčiose. Jie 
vaizduoja mane galingą ir globo
jantį, ir slibinas guli sutremptas 
prie mano kojų. Tačiau aš niekuo 
nepadėjau jiems.

— Bet tu atgabenai iš ten 
Nežinomą Kareivį — mes pa
gerbsime šitą nelaimingą šalį, — 
tarė vienas šventasis, o riteris 
Jurgis tyliai atsako:

— Aš neatnešiau nieko. Jeigu 
Viešpats neparodys greit savo 
malonės, mes galėsime savo sode 

I palaidoti Nežinomą Tautą.

Antanas Škėma

KALENDORIUS
Vilnius. Gedimino gatvė. Prie

šais didžiulę, ištuštėjusią aikštę 
(okupacijos nušlavė judrų turgaus 
gyvenimą) — rūmai. Nebiaurūs, 
simpatiški išoriai. Šviesiai dažyti, 
darniai sukomponuoti. Ir tylūs, 
lyg niekas juose negyventų, lyg 
tušti būtų. Vis dėl to lenkia juos 
praeivis. Arba, jei eina pro šalį 
. . . smulkiai, greit žingsniuoja. 
Neperseniausiai . . . praeiviui pa
sigirdo, ar pasivaideno (o, sti
priai įmontuoti dvigubi langai ak
meninėse sienose!) trumpas riks
mas, staiga nutrūkęs, ir praeivis 
nežinojo, ar iš rūmų pogrindžių 
jis išslydo, ar cyptelėjo sustabdy
tas sunkvežimis Gedimino gat
vėje. Todėl greižiau pro šalį . . . 
Tos sunkios, ąžuolinės durys ir 
plati vėliava su kabalistiniu ha- 
genkreuzu ... Aa . . . Lengviau 
atsidūsta praeivis, kai jau užnu
gary šviesiai dažyti rūmai. Gal 
iš tikro jam tik pasigirdo? Gal 
cyptelėjo sunkvežimis? Ne, tylūs, 
tylūs, lyg niekas juose negyventų, 
lyg tušti būtų, stovėjo rūmai Ge- 
gimino gatvėje. Tik vieną kartą.

Antras aukštas. Erdvus kamba
rys. Didžiulis langas. Šviesu. 
Žvilgąs rašomasis stalas. Rudai 
poliruotas. Už stalo sėdi rudo 
gymio kaltintojas. Užpakaly, ant 

sienos kybo rudas ir patenkintas 
savimi Fūhreris. Priešais stalą sto
vi jaunas vyras suveltais plaukais. 
Jo veidas išbalęs, o raumenys 
įtempti. Prie lūpų. Kaktoje. Įdu
busiuose skruostuose. Ant stikli
nio stalo viršaus guli slapti lietu
viški laikraščiai, peleninė, pisto
letas. Kitoje sienoje, kur juodos 
durys — kalendorius. 1944 metai. 
Vasario 16.

Kaltintojas rūko. Pučia dūmus. 
Jie pasiekia stovinčiojo šnerves, 
šis godžiai uosto ir tyli. Jis pa
siryžęs kartoti tik vieną žodelytį. 
— Ne. — Kaltintojas rudis nori 
išgirsti daug, daug svarbių žodžių. 
Nuo svarbių žodžių rudis paaugtų, 
būtų arčiau patenkinto savimi 
Fūhrerio, gal net susilauktų ran
kos paspaudimo už nuoširdžią 
tarnybą. Rudžiui netinka tyla. Jis 
pritraukia tkėdę arčiau stalo. 
Čerkšt . . . sudejuoja grindys ir 
jaunas vyras krūpteli. Taip, ner
vai netvarkoj, savaitė tardymo — 
šį tą reiškia.

— Aš klausiu paskutinį kartą. 
Man nusibodo. Ką gi reiškia „ne". 
Nebūk jauna mergaitė, kurią ki
bina vyriškis.

Rudis bando juokauti. Tikrai, 
daužyt kumštimis stalo paviršių 
įgrįsta. Taip pat ir spoksoti, kaip 
pakabintą už surištų Jankų ant 
vagio duryse vyrą suveltais plau- 
kais guminėmis lazdomis šniokš
dami tvoja du pagelbininkai. Kar

tais, po ilgų nevilties valandų, 
šiltas žodis veikia, oi kaip veikia! 
Rudis net ištempia mėsingas lūpas 
ir atsiranda kas-kas panašaus į 
simpatišką šypseną. Vienintelė, 
kurią jis teturi ir kurią vartoja 
moterims žavėti. Na, šį kartą 
tenka ją padovanoti išbalusiam 
vyriškiui suveltais plaukais. Jei
gu jis išspaus keliolika svarbių 
žodžių . . . oho, ką gali žinoti? 
Ir rudis linkteri galva.

— Sėskis. Nesijaudink. Mes mo
kame ir draugiškai pašnekėti.

— Užsirūkyk, susikaupk. Paskui
— ramiai pagalvok. — i_

Žodis mes ištariamas, lyg sėdin
čiam mažajam rudžiui antrintu, 
pats Didysis Rudis, kybantis sie
noje. Jaunas vyras godžiai grie
bia eigai etę. O, rūkyti pekliškai 
norisi! Jis sutraukia į save kelis 
dūmus. Tvaksi širdis, minkštėja 
kojos, o priešais sėdinčio tardy
tojo galva pavirsta didžiuliu šlu
buojančiu sviediniu. Tai trunka 
kelias akimirkas. Jis greit susival
do — šis pabalęs vyras įtemptais 
veido raumenimis.

— Taigi. Gera nusiraminimo 
priemonė, ar ne? Mes galime jū 
duoti ir dažniau. Galimas daly
kas, jei jūs elgsitės tinkamai . . .
— Rudis keliasi, kurį laiką įdė
miai žiūri į rūkantįjį ir neati
traukdamas žvilgsnio eiha prie 
lango. Čia jį pasistiebia, ši maža 
tunkanti žmogysta ir atidaro lan-
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JONAS BASANAVIČIUS — TAUTINIO 
ATGIMIMO PRANAŠAS

19 a. pabaigos mūsų tautinis at
gimimas turi daug veiklių atstovų, 
tikro idealizmo ir pasiaukojimo 
pavyzdžių. Jų tarpe ryškiausias 
yra Jono Basanavičiaus asmuo. Tai 
žmogus, ne tik visą savo gyveni
mą paskyręs Lietuvos gyvybei ir 
kultūrai, bet ir mokėjęs jau iš pat 
pradžių visada aiškiai ir tvirtai 
eiti pasirinktu keliu. Jo protas ir 
širdis gyveno, kentėjo ir sielojos 
rūpesčiais skriaudžiamos Lietuvos, 
kai jai sava kalba ir sava knyga 
buvo uždrausta, ir jis padėjo vi
sas jėgas savo tautai į laisvę iš
vesti. Jis ir mirė per devintąsias 
Nepriklausomybės metines — vasa
rio 16 dieną, ne? jam Lietuvos 
laisvė buvo atgauta, jis savo di
dįjį tikslą pasiekęs, savo prana
šišką misiją atlikęs tą simbolišką
ją tautos šventės dieną — jau pa
lengvėjusia širdim pasitraukė į ki
tą gyvenimą . . .

Šiandien mes irgi kenčiame dėl 
nuvargintos savo tėvynės, sielo
jamės dėl tautos gyvybės ir lais
vės. Tad pravartu šia proga prisi

Juozas Mikuckis

* * *

Nuskristi dvasia į tą mylimą tolį,
Kur miško ošimas suprantamas man, 
Kur sielvartas miestuos ir kaimuos lig šiolei 
Toks didis, kaip mano čionai vienuma .

Prižadini nusilpusią skaisčiąją viltį,
Ir aukurus kovai užkurti,
Kad būtų šviesu, kad daugiau neapviltų 
Klasta prisidengusis smurtas.

Skardžiau kad skambėtų nutilusios stygos, 
Dainuoti ne vien tiktai kančiai, 
Išnyktų man skausmas į širdį įsmigęs 
Ir židinį laisvas kūrenčiau.

Nuskristi dvasia į tą mylimą tolį,
Kur miško ošimas suprantamas man, 
Kur sielvartas miestuos ir kaimuos lig šiolei 
Toks didis, kaip mano čionai vienuma . . .

gelį. Į kambarį įslysta šalto gai
vinančio oro srovė. Rūkąs vyras 
net nebežino, kas skaniau? Ar. 
oras, ar cigarėtė? Jis patraukia 
paskutinįjį dūmą, sumaigo nuorū
ką peleninėje ir visu kūnu pasi
suka į langą. Rudis šypsosi. Užda
ro langelį. Šypsodamasis grįžta 
užu stalo.

— Šiandien juntamas pavasaris. 
Toks gaivinantis vėjas — Užsi
merkia. Nevisiškai. Žybčioja siauri 
plyšiai.

— Šiandien gatvėje sutikai pui
kią mergaitę. Ji man nusišypsojo. 
Rudis tęsia žodžius, lyg jie būtų 
tokie skanūs, kad jų nesinori iš
leisti iš burnos.

— Mes gerai informuoti. Jei ne
klystu, Antakalnyje . . . Ak, vi
sada pamirštu gatvių pavadini
mus . . . Bet, šį kartą, tai nesvar
bu. Galvelytė prasideda šiapus šv. 
Petro bažnyčios. Ten stovi mels
vas vienaukštis namelis. Name
lyje gyvena ... aš manau mer
gaitė gyvenanti melsvajame na
melyje dar puikesnė už tą, kuri 
šį rytą man nusišypsojo »• gatvėje.

Tardomasis abiem rankom nusi- 
tvertia stalo briaunos. Rudis atmer
kia akis ir pasilenkia pirmyn. Da
bar jų veidai arti vienas kito. Ir 
sekančius žodžius rudis taria ty
liai, bet labai aiškiai.

— Puiki mergaitė gyvenanti An
takalnyje, vėlai grįžta namo. 
Taip, mes žinome, kad ji dirba 
vakariais ir sąžiningai grįžta nak
voti į melsvus namelius. Viena. 
Galite didžiuotis — ji ištikima 
jums. Bet . . . miestas užtemdy

minti tą atgimimo pranašą, jo vei
klą, aspiracijas.

Neturėdami čia vietos išnagri
nėti jo mokslinius darbus, kny
gas, publicistinius straipsnius, or
ganizacinius nuopelnus, bent me
sime žvilsnį į vieną kitą jo vei
klos bruožą, kuris ypač reikšmin
gas ir aktualus mums šiuo metu.

Jonas Basanavičius savo kilme 
ir aspiracijomis — Lietuvos vidu
tinis valstiečių atstovas. Tai buvo 
ir yra pagrindinis mūsų tautos 
luomas; 19 a. gale jis išsiugdė sa 
vo inteligentiją, kuri krašto kultū
ros vadovavimą iš nusigyvenusic 
bajorų luomo perėmė į savo'ran
kas, prikėlė tautą ir išvedė į 
laisvę. Todėl ir I. B. idealai ir vei
kla ne tik rodo atbalsio plačioje 
lietuvių visuomenėje, bet ir visiš
kai sutapo su jos reiklalais. L B. 
nebuvo koks vadovas, iš viršaus 
primetęs liaudžiai savo norus ar 
pažiūras, bet jis ėjo sykiu su tau
ta, tik išryškindamas ir aiškiu žo
džiu apipavidalindamas visą tai, 
kas joje instinktyviai glūdėjo. Tai 

tas, o galvelytėje akla tamsa. 
Jeigu iš jūsų kaltės, vieną vakarą 
ji nesugrįžtų . . . Rudis atsilošia. 
Patenkintas žiūri į jauno vyro 
pirštus. Pirštų nagai baltesni už 
veidą. Taip stipriai jis suspaudė 
stalo briauną. Dabar rudis kalba, 
lyg ši tema jam būtų mirtinai įgri
susi. Tenka palaukti, kol apvalus 
žodis pasiekia klausytoją.

— Galiu jums pasakyti kom
plimentą. Mušimas ne perdaug jus 
veikia. Vis dėlto atsiminkite, kad 
šis sportas — parodo vagį du
ryse, — tai abėcėlės pirmoji 
raidė A. Jeigu mes- pavartosime 
sekančias . . . Vakar aš mačiau 
mergaitę iš Antakalnio. Ji blon
dinė, jei neklystu. Ji nesidažo. Jai 
nedaugiau dvidešimties. Ji dar ne
moka mylėti, kas labai žavu ret 
karčiais. Sakysim, įvairumo dė- 
liai, ir aš galiu susižavėti nemo
kančia mylėti mergaite . . .

Vyro pirštai nusilpsta. Jis ištie
sia rankas pirmyn, didelis kūnas 
susmunka ant jų, o galva nusvyra 
taip, kad išsidraikiusi garbana už
dengia akis. Rudis keliasi. Atsar
giai apeina stalą. Prieina iš užpa
kalio. Prieš vyrą ant stalo atsi
randa popierio lakštas. Rankoje 
jis pajunta pieštuką.

— Čia jūs užrašysite spaustu
vės antrašą. Maždaug dvi valan
dos truks patikrinimas ir forma
lumai. Po dviejų valandų, jūs ei
site Antakalnio pusėn. —

Rudis eina prie lango. Nusisuka. 
Stebi gatvę. Jaunas vyras pakelia 
galvą. Pataiso plaukus. Pasižiūri 
į riebią tardytojo nugarą. Į paten- 

yra tikriausias tautos vadovų ke
lias: atitikti plačiosios visuomenės 
sąmonę, įsigyventi į jos reikalus 
ir — tik tais pagrindais^ žengti į 
ateitį.

Kovoti dėl savo tautos gyvybės 
ir laisvės J. Basanavičius stengėsi 
ne revoliucijos, ne konspiracijos 
pažangos ar jėgos, bet kultūros ir 
tiesos būdu. Jam tai atrodė ti
kriausia ir neginčijama priemone. 
Kol lietuviams caro Rusijoje buvo 
draudžiama spauda, tai J. B. gy
veno užsieny (Čekijoje, Bulga
rijoj), nes mokėjo tik tiesiai ir at. 
virai veikti. Jis tikėjo, kad terei
kia pasauliui išaiškinti lietuviu 
teisingus siekimus laisvės savo kai 
bai, spaudai, kultūrai — ir turės 
savaime visi pripažinti tiesą. Juk 
lietuvių norai buvo toki gryni: ne. 
siekė niekam nė mažiausios skriau
dos ar neteisybės, o tik — visai 
žmonijai priklausomų kultūrinio 
gyvenimo teisių. „Juk ir mec 
esame tokie pat žmonės ir norime 
visomis teisėmis, priklausančiomis 
visai žmonijai, lygiai su mūsų kai
mynais naudotis (Aušros Nr. 1)." 
Kokia aiški, paprasta, bet nenu
ginčijama tiesa!.

J. Basanavičius visur ir visada 
skelbė dvasios, kultūros, švietimo 
pirmumą prieš ekonominius reika
lus. „Kūniško maisto nestokodami, 
pirmučiausiai turime rūnintis dva
sios šviesa (ibid). Sitai rodo net 
ir jo privatus gyvenimas. Kokios 
kuklios jo išlaidos asmens me
džiaginiam aprūpinimui, o kiek 
lėšų jis pajėgia atiduoti bendrie
siems davo tautiečių reikalams!
Sau pačiam — asketiškas taupy
mas, kad tik nors kapeika daugiau 
atliktų savo krašto šviesos labui. 
Tad analoginė aliuzija šiandieną 
mums: daugiau įvertinti dvasios 
ir švietimo darbus, o ne palikti 
juos paskirų pastangų, atsitiktinu
mo ir pramogų plotmėje. Kiekvie
nas šiuo atžvilgiu mūsų visuome
nės nepaslankumas, apsileidimas 
ar ignoravimas yra didžiausia nuo
dėmė prieš tautą ir prieš anuos 
sunkiųjų laikų atgimimo veikėjus, 
kurie mokėjo labiau įvertinti dva
sios pirmumą prieš medžiagines 
ar kitas egoistines vertybes.

Jono Basanavičiaus asmuo dar 
mums šviečia didele tolerancija

kintą savimi Fūhrerį. Sukinėja 
pieštuką. Jau nori paliesti juo po
pierių. Petras Ko . . . Nepaprastai 
sunku parašyti raidę P. Suprakai
tuoja kakta. Jis nesąmoningai pa
suka galvą durų pusėn. Ten sie
noje, kalendorius.

1944 metai. Vasario 16.
Kurį laiką jis nesupranta, ką 

tai reiškia. Labai artima diena, 
Vasario 16 . . . Tuoj, tuoj . . . 
susivokia staigiai. Šventė. Jo tau- 
toą šventė. ^Mažytės tautos, di
džiųjų užguitos. Dėl jos jis paau
kojo save. Kybojo, štai ant ši'o 
vagio, kybojo tylėdamas iki pa
mišimo, kai smūgiai — liepsnos 
degino kūną.

Dar jaunas, stambaus sudėjimo 
vyras, nori verkti. Ilgai, ilgai. Ir 
kad švelni, moteriška ranka glo
stytų jo plaukus. Ir keletą paguo
dos žodžių pasakytų . . .

Atsileidžia įtemptas veidas, be
jėgiai atkrinta apatinė žiauna, jis 
beprasmiai kelis kartus žiūri tai 
į kalendorių, tai j pieštuką ranko
je. Ne, ne, ne — kala širdis. Šito
kią dieną! . . . Šviesaus lango 
fone, laukia riebi tardytojo nu
gara.

. . . Tamsų vakarą, kada ji suks 
pro šv. Petro bažnyčią . . .

. . . Paskui, kiaurą naktį . . .
. . . Naktį, sekundės virs me

tais, o minutės šimtmečiais, kada 
jis raitysis karcery . . .
... Ir akloj tamsoj švies jo 

mergaitės plaukai, maža apgamėlė 
šalia nosies, tikrai gražiai išlenk
ta ausis . . .

Jonas Basanavičius

įvairių pasaulėžiūrų žmonėms. Tai 
tikrai būta aukštos vidinės kultū
ros žmogaus. Jis nuoširdžiai mo
kėjo branginti kiekvieną pastangą 
tautos dvasiai kelti ir bendrajai 
žmonijos kultūrai kurti ir jam nie
kad* neužkliuvo asmens privačių 
pažiūrų, luomų ar tikybų skirtu
mai. Jis, kaip ir Vaižgantas, džiau. 
gėsi visokeriopu įvairumu dvasi
niame gyvenime ir tik siekė, kad 
visi tautiečiai būtų tokios aukštos 
vidinės kultūros, jog mokėtų su
prasti ir bendrąjį tikslą ir vienin
gai, tolerantiškais santykiais, ko
voti dėl savo brangios tėvynės 
gerovės. Juk, Lietuva tokia nedi
delė viso pasaulio tautų jūroje!

... O 'šalia jo mergaitės, štai 
šita, šita riebi nugara . . .

Pieštukas neišlaiko. Tarkšteli ir 
lūžta. Rudis išgirsta. Jis lėtai su
kasi nuo lango. Nespėja. Įvyksta, 
ko nesitikėjo abudu.

Tą kartą nustemba praeivis. 
Prašneka tylūs rūmai. Šaligatvin 
išbyra stiklai. Iš antro aukšto 
krinta žmogus ant šaligatvio, ap
siverčia, pasikelia, bėga. Bėga 
per tuščią aikštę, krypuodamas į 
šalis, kad jo nepašautų, kad ten, 
prie Neries, užmirštų fabrikų ir 
namelių raizgyne, išsikovotų išsi
gelbėjimą. Šūvių jis negirdi. Taip, 
kelis kartus jis mato šokančius 
žvyro akmenukus, vienas net 
cvankteli per ranką. Niekai! Jau 
čia pat, Neris. Čia jį nelengva bus 
rasti. Čia, čia . . . artėja išsigel
bėjimas . . .

Sutemus, kai jis iškiša galvą iš 
kanalizacijos vamzdžio, pro debe
sis — tinklus narsto pablogęs mė
nulis. Jaunas vyras išsitiesia, nu
purto žemes, užverčia galvą, žiūri 
į savo dangišką bičiulį. Lūpos be
garsiai meldžiasi.

— Tegyvuoja Vasario 16! Tegy
vuoja Vasario 16! —

Dabar jis ramus. Perdėtai ramus. 
Belieka veikti. Atsargiai ieškoti 
draugų. Kaip nors įspėti mergaitę, 
kad šį vakarą jai nevalia grįžti į 
melsvus namelius Antakalnyje. 
Kad šį vakarą jiedu bėgs. Ten, kur 
daugelis. Į miškus.

Rūmai Gedimino gatvėje te
bestovi. Nebiaurūs, simpatiški išo- 
riai. Ir tylūs, tylūs, lyg niekas 
juose negyventų, lyg tušti būtų.

Dar vienas bruožas pastebimas 
J. Basanavičiaus asmens veikloje. 
Nuostabiai pasigėrėtina, kaip jis, 
atitikęs tikrą ir gryną idealą — 
daugiau nesvyravo, neabejojo ir 
nesiblaškė. Ta rami aiškaus pasi
tikėjimo dvasia, tas šviesus ir tvir
tas nuosaikumas einant pasirinktu 
teisingu keliu — ir nulėmė jam 
vadovaujamą vietą atgimimo vei
kėjų tarpe. Jo siekimai ir veikla 
buvo toki gryni, kad nereikėjo 
abejoti, o jo žodžiai visuomet ati
tiko darbus, kad nebuvo jokios dė
mės nei priekaišto — taip jis iš
kilo aukščiau už visus kitus, nors 
tuo tarpu jo asmenybė išliko kil
niai paprasta, neieškanti garbės 
nei padėkos. Vienintelis jo troški
mas buvo tas, kad Lietuvos sūnūs 
suprastų ir pamėgtų jo idealą ir 
kad tėvynė tuo būdu pasiektų 
šviesesnę ateitį. „Aušros" prakal
bą tad ir užbaigė žodžiais: „Kaip 
aušrai auštant nyksta ant žemės 
nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia!"

Minėdami šio brangaus vyro 
mirties sukaktį iškilmingąją vasa
rio dieną, turėtume visada pa-, 
svarstyti poeto Maironio, taip pat 
aušrininko ir tautos gaivintojo, 
žodžius:

Jei po amžių kada skaudūs pan
čiai nukris

Ir sūnums užtekės nusiblaivęs 
dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be ryto 
naktis —

Ar jiems besuprantamos bus?

Julija švabaitė

Naktis
Kai sielą slegianti naktis 
uždengia miestą ir gatves, 
aš tyliai pakeliu akis 
į susimąsčiusias erdves.

Kalnų žvaigždele tolima, 
pavirsk nakties žiburėliu 
ir nešk į tėviškę mane 
klaidžių bedugnių takeliu ...
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Vlada Prosčiunaitė

Vienos salies legenda
Yra viena, liktai viena šalis pasauly, 
ir ne už marių mėlynų, 
ir ne už girių šimtamečių, garbanotų, 
ir ne už upių devynių.
Nėra tenai nei guolio samanoto, 
kuriam nykštukai ilsis su kurpaitėm raudonom, 
nei karžygių, kur karalaitės rankos jotų, 
kaip pasakoj, kur ieško slibinui kasmet aukų . . . 
Ak, ne, ne pasaką seku, 
tiktai gyvenimo šiurpaus, 
šiurpios šalies legendą.

Iš Švento Jono Apreiškimo nuostabaus 
paženklinti pavidalai išsprūdo 
ir pabudo 
gyvent ir šėlt klaikiausiam iš kraštų — 
Ak, ne — ne pasaką, tikrai ne pasaką seku.

Yra viena, tikrai viena šalis pasauly, 
ir net žemėlapy jos negali suimt į saują — 
šeštos dalies mūs didelio pasaulio, 
kur telkšo ežerai ir liejas iš krantų, 
kur žemė taip derlinga ir trąši nuo jų, 
nuo ežerų iš krau'o — 
vienoj šaly pasaulio.

Kai saulė pateka — o, ne — ji niekada nenusileidžia, 
raudona saulė, ne tokia, kaip mūs, 
vaiduoklis — milžinas grasus 
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena 
nematomas, begarsis ir budrus.
Jis sergi veidą motinos jaunos, bet veidą seną, 
kad peržegnot jinai pirmagimio nedrįstų.
Vargingoj grįčioje prie Dievo Motinos lempelė vos rusena 
ir gęsta. Ir į ią plevena 
begarsis vėjas iš vaiduokliškų sparnų . . .
Bažnyčioje išgąsdintos užgeso visos žvakės 
prieš dvidešimt aštuonerius metus, 
ir toks tylus, 
ir nieko nepasakęs, 
išėjo Viešpats iš savų puošnių namų.

Yra viena, tik ta viena šalis pasauly, 
ir ne už girių šimtamečių, garbanotų, 
ir ne už upių devynių: 
rubežių jos smakai dvigalviai saugo, 
ir nieks nežino vardo jų.
O saugo jie, kad žvilgsniai baugūs 
neperskrostų nežinomo anapus, 
o iš šiapus 
į juodus jų sparnus 
atsimuša dejavimai kankinamųjų skaudūs, 
ir ištremtųjų gedulingos raudos, 
ir piktžodžiavimai, ir maldos---------
Į juodus ir švininius jų sparnus 

atsimuša jau dvidešimt aštuonerius metus, 
Tiktai viena, viena šalis pasauly, 
kur iš vaikų atimt panoro pasaką, 
kurioj nykštukai bandeles našlaičiams kepa, 
kur upės vynu teka, 
kur pakeleivį iš taurių rasotų gėlės girdo, 
kur niekada nepyko nieks, ir nieks neširdo . . . 
O ten — viršum visų namų sklendena 
Vaiduoklis nepažįstamas, grasus — 
Kai naktį kūdikis išalkęs, neramus 
pabunda, 
kai pelės veltui duonos trupinio grįtelėje šiurena, 
mama tą pačią pasaką sūneliui mena: 
apie vaiduoklį, koks jis didelis, gražus, 
ir galingiausias iš pasaulio kunigaikščių . .
— Juk duona — taria ji — tik pasakoj gyvena, 
užtat jisai išlaisvino tave
iš prietarų ir pančių...
Ir vėl giliai, giliai mažytis miega, 
tik didelė, kaip skausmas, rieda 
blakstienom motinos rasa.
— Kai tu užaugsi, vargšas mano vaike, 
tarnauti eisi jam, kaip mes visi, 
nuplyšę ir basi.
Bet jis įskels tavy šėtono ugnį baisią, 
ir tu išduosi jam, kad dainavau kadaise 
apie duonelę skalsią, 
prieš dvidešimt aštuonerius metus.
Ir vieną gūdų vakarą nė mėnuo netekės, 
kai ten, prie griovio pakelės, 
suklupsiu, kaip jau tūkstančiai suklupo . . . 
O tu — tu tapsi didvyris apsvaigęs ... Ir be saiko 
visose aikštėse garsiakalbiai tavu vardu skardens, 
ir paskutinę taurę nuodėmių dubens 
pripildysi tu, vargšas mano vaike . . .
Už lango kažin kas plevena 
vaiduokliškais sparnais . . .
— O tu, kursai tapai dievu mūsuoju, 
atleisk, kad dar jaučiu ir dar galvoju . . .

Toje vienoj, tiktai vienoj šaly pasaulio 
vaiduoklis — milžinas grasus 
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena, 
ir meldžias jam tenai dangus, 
ir meldžias žemė....
Iš Švento Jono Apreiškimo nuostabaus 
paženklinti pavidalai išsprūdo, 
per dvidešimt aštuonerius metus 
subrendo ir panūdo 
suglaust bent kartą slibinų sparnus dvigalvių 
ir žengti į anapus, >
į tuos kraštus, kur niekas pasakų vaikams nedraudžia 
kur duona ne tik pasakoj gyvena, 
kur Viešpačiui kitam — visai kitam 
suklupę ir dangus ir žemė. -

Dar vis anoj, anoj baisioj šaly pasaulio 
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena 
vaiduoklis —■ milžinas grasus.
Bet kažkas verda, kažkas drebina, kažin kas purto žemę, 
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namų. Pagaliau skambutis ir aš 
bėgu kuo greičiau prie durų, kad 
įleisčiau senai laukiamą svečią. 
Deja, pro stiklines duris matau 
jauną vyrą, kuris, tačiau, man yra 
visai nepažįstamas, (leidžiu. Klau
sia manęs ir aš jį pakviečiu užeiti 
į kambarį. Nepažįstamasis pasisa
ko esąs prieš mėnesį suimto mano 
pažįstamo Zenono draugas, kartu 
su juo dirbęs pogrindžio organi
zacijoje. Jo numeris esąs NN. At
sargiai paklausiau pavardės — 
Vladas Mikuckis. Pavardė negir
dėta ir aš darausi atsargesnis. 
Mikuckis pasakoja apie kažkokias 
naujai suimtas merginas, kurių aš 
visai nepažįstu ir apie savo 
slapstymusis nuo Gestapo. Pasiū
lau jam cigaretę, bet jis atsisako. 
Dar kiek pašnekam bendromis te
momis ir aš išlydžiu iki durų savo 
svečią. Įeinu į kambarį ir man 
darosi neramu. Koks gi buvo šio 
atsilankymo tikslas? Atsakymo 
nerandu. Staiga į galvą ateina 
gera mintis. Einu prie telefono ir 
skambinu Zenono broliui, tikslu, 
pasiteirauti apie Mikuckį, kuris 
sakėsi pažįstąs visą Zenono šei
mą. Skambinu, bet jo ilgai nesu
randa. Tuo tarpu kažkas nori vėl 
įeiti į namą. Padedu ragelį ir einu 
prie durų. Įleidžiu kaž kokį, vy
resnio amžiaus poną.

— Ar ponas Žemkalnis namie?

— Ne, jis Vilniuj, — manau, 
kad teiraujasi tėvo.

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO
KALĖJIMUOSE

I. Kaunas

Gal ir gerai, kad tada pasilikai 
namuose, nors tai ir kainavo man 
vienuolika mėnesių. Bet tie vie
nuolika mėnesių pamokė ir parodė 
tiek daug, ko niekad nebūčiau ir 
norėjęs tikėti. Nežinau, ar pasi
seks man aprašyti viską taip, 
kaip ištikrųjų buvo. Bijau, kad 
esu daug užmiršęs smulkių, bet 
labai charakteringų nuotrupų vo
kiečiams ir mums. Tačiau bandy
siu. Tai nebus vien mano pergy
venimai, nes yra dalykų, kuriuos 
pergyvenusieji man papasakojo, 
bet aš niekad negirdėjau, kad jie 
būtų ketinę tą viską aprašyti.

Kai kas, ką aprašysiu, gal ir ne- 
. bus malonu skaityti tų įvykių 

didvyriams, bet, nenoriu nieko 
nutylėti ir stengdamasis viską ob
jektyviai aprašyti, neužmiršiu nei 
blogo, nei gero, nei linksmo, nei 
liūdno.

Namuose buvau vienas. Laukiau 
ateinant poros pažįstamų, kurie 
turėjo . atsiimti bilietus į teatrą. 
Buvo trylikta gegužės. Kažkodėl 
laukiau, k<id greičiau ateitų vienas 
draugas ir kad galėčiau išeiti iš 

— O kas Jūs būsit?
— Jo sūnus, Gabrielius.
— Rankas aukštyn! Vokiečių 

saugumo policija.
— Baigta!
Mane iškrato ir pareikalauja 

atiduoti ginklą. Pasakau, kad netu
riu, bet man netiki. Nueinam į 
kambarius ir tas pilietis padaro 
paviršutinę kratą. Nieko neranda. 
Į namus grįšta mūsų gyventojas 
ir jį tuoj prijungia prie manęs. 
Dabar ponas saugumietis skambi
na telefonu savo kolegai ir pra
neša, kad viskas tvarkoj ir jis 
laukiąs mašinos.

Dar dešimts minučių ir prisista
to mašina. Kambarin įeina unifor
muotas SD (Sicherheitsdienst — 
saugumo tarnyba) pareigūnas. Heil 
Hitler! Atsakau galvos linktelėji
mu. Mane iškrato dar kartą ir 
paima visus dokumentus. Tuo tar. 
pu vėl kažkas skambina į duris. 
Saugumietis įleidžia inž. D. ir irgi 
jį suareštuoja. Tą padarydamas 
parodo savo dokumentus ir aš 
matau jo pavardę — A. Frey. 
Laisvėnas! Tas pat, kuris šia pa
varde ilgus metus vedė lietuvių 
saugume skyrių prieš vokiečius. 
Dabar jis vėl ponas vokietis Frey 
ir ramiai dirba vokiečiams. Be
kratant D. į namus grįšta sesuo 
su savo drauge ir švogeris su dar 
keturiais draugais. Padėtis darosi 
komiška. Frey nori suimti visus, 
bet jie tik du ir šoferis, kuris sėdi 
mašinoj. Mūsų gi susidarytų aš- 

tuoni ir plius dar dvi moterys. Ir 
nesaugu ir į mašiną netilptų. Da
bar Frey galvoja: skambinti į SD 
ir prašyti paramos, ar naujai atė
jusius palikti ramybėj. Jis matyt 
bijo apsikvailinti ir pasiima tik 
mus tris. Paprašau, kad.leistų man 
apsivilkti megztinį, kuris yra an
tram aukšte. Frey leidžia, bet eina 
kartu. Gaila. Iš antro aukšto aš 
būčiau taip gražiai nusi’eidęs į 
kitą kiemą... Pagaliau susitvar
kau, atsisveikinu su seseria ir 
mes išeinam pro duris į mašiną. 
Atsisuku dar kartą į namus. „Iki 
pasimatymo!" šaukia man švoge- 

•rio draugai. „Iki!" atsakau, ir gal. 
voju, kada aš vėl atgal įžengsiu 
pro šias duris. Mašina pajuda ir 
aš dar pamatau man mojančią se
serį „Iki pasimatymo!" Taip, o 
kada gi ' mes vėl pasimatysim? 
Kada gi sugrįštiu į Lietuvą, kada 
gi vėl aš pamatysiu motiną, tėvą, 
brolį, seserį, namus ... „Iki pasi
matymo!" Taip. Mes tikrai vėl pa
simatysim!

Važiuojame Duonelaičio gatve 
ir pasukam Mickevičiaus gatvėn. 
Matau pažįstamus, draugus, bet 
jie nei nepažvelgia į automobilį. 
O norisi atsisveikinti ir pasakyti: 
„Iki!" Automobilis pasuko Kęstu
čio gatvėn ir neužilgo mes susto
jam prie Darbo Rūmų, Gestapo 
būstinės Kaune. Aš su Frey einu 
į vidų, o kiti pasilieka mašinoj. 
(Jie buvo tuoj paleisti.) Dabar aš 
jau tikrai esu toj skylėj.

Frey mane iškarto nuvedė į se
nuosius bunkerius. Koridoriuj, ku
riame buvo visos celės, pamačiau 
bevaikščiojantį Zenoną, kuris link
telėjo man galva. Pasikalbėti ne
galėjom, nes mane tuoj įgrūdo į 
ketvirtą celę. Atsisėdau ant narų 
ir pradėjau galvoti, kokia dabar 
gi mano yra padėtis. Nieko gero 
nesugalvojęs, pradėjau ant celėj 
buvusio gabalo popierio su čia 
pat atrastu pieštuku rašinėti įvai
rias matematikos formules. Įsigili
nus į šį darbą buvau pertrauktas, 
nes atėjo vienas pareigūnas ir 
mane su visais daiktais išsivedė. 
Nuėjom į taip vadinamą „naująjį 
bunkerį", kur buvo 11 celių ir 
sargybos viršininko kambarys. Čia 
pat buvo ir išvietė. Visas bunke
ris buvo užrakinamas ir sargybi
nis būdavo- viduje. Su gestapiečiu 
nuėjau į sargybos kambarį, kur 
mane paliko sargybos viršininkui, 
jaunam chuliganui, šturmanui 
Roth. Rothas įtraukė mane į sąra, 
šą, dar kartą iškratė ir paliko po
rai minučių mane vieną. Greit 
žvilgterėjau į, berods, 10 celę. Ant 
narų pamačiau sėdintį vyrą, kuris 
tuoj mane paklausė, kada esu 
suimtas. „Prieš valandą", atsakiau, 
ir užleidau greitai vilkelį, nes iš
girdau ateinantį Rothą. „Speku
liantas", pagalvojau, „arba mažų 
mažiausiai koks nors sukčius". 
Kaip vėliau sužinojau, tai buvo 
pogrindžio spaudos redaktorius J. 
D.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 6 psl.) 
pro suglaustus dvigalvių slibinų sparnus 
jau niekas vėjų nesulaiko iš anapus, 
ir platūs, platūs 
štai kontūrai baltų spąrnų iškyla, 
galingai gaudžianti giesmė vis nenutyla, 
ir aidi vis plačiau viršum pasaulio viso — 
danguj kažin kas tviska----------
balti sparnai balandžiais plečiasi ir kyla 
žvaigždžių geltonam vainike . . .
Ir girios, kaip prieš audrą gūdžiai siaudžia, 
ir skambina varpai nepalytėti, 
ir nepajudinti vargonai gaudžia, 
gaudžia, gaudžia . . .
Ir iš anos šalies dejonės skaudžios, 
ir aimanos, ir klyksmas įsilieja 
į giesmę vieną, 
į gūdžią, rūsčią karo dainą —------
Nuo gaudžiančių, grūmojančių vargonų 
kalnų viršūnės sverdi tūkstantmetės, 
ir kruvinam Atlante milijonai rankų skečias, 
ir lūžta antkapiai, ir skyla kryžiai šimtamečiai, 
ir iš Altajaus kyla rankų milijonai, 
ir iš ugniakalnių liepsnos liežuviai šoka, 
ir susikloja danguje auksinėm raidėm — — —

Vis neramiau, vis neramiau anoj šaly nuaidi 
paklaikusio šėtono juokas.

J. Švaistas

Vasario Šešioliktoji
Montažas

ir toli toli nusivijo rusus. Plati ir 
galinga tapo Lietuva:

Vasario Šešioliktoji amžinai gy
veno ir reiškėsi lietuvio sąmonės 
ir valios veiksmuose. Vasario Še
šioliktoji vienas etapų ilgo sun
kaus mūsų kryžiaus kelio kovoj 
dėl savo teisių gyventi ir būti. Am
žiais kariavom, amžiais budėjom, 
kol laisvę laimėjom.

Laisvė, kaip Betliejaus žvaigždė, 
išganingu kelrodžiu skrodė mūs 
naktų glūdumas ir stiprino naujų 
vilčių lūkestį. Kartais toji žvaigždė 
labai aiškiai ir dieviškai spindėjo, 
kartais ji temo ir tarytum nyko. 
Bet niekad ji nebuvo išnykusi ir 
niekad lietuvio sieloj nemirė ko
vingas laisvės siekimas.

Skausmo ir nelaimių dienomis 
dar daugiau taupė savo jėgas, dar 
tirštesnės būrėsi eilės ir gimdė ga
liūnus. Išaugo karaliai, kunigaikš
čiai ir pulkų pulkai sužvangino 
kardus. Atsigavo lietuvis ir gurino 
savo priešus. Iš peties tvojo vo
kiečių riterius, parklupdė totorius

Tol už Dauguvos kraštas Lietuvos, 
Smolensko žemę apriečia, 
Už Dunojėlio, kur be šešėlio 
Saulelė žmogų apšviečia. 
Kijevo rusai, latviai ir prūsai, 
Gudai ir pikti totoriai, 
Lietuvą pažinę, vainiką pynė, 
Lietuvą gerbė padoriai.

Prabėgo keli amžiai — vaisingi 
ir gražūs. Lietuvis didžiavosi ir 
džiaugėsi. Tame džiaugsme- vėl 
nelaimių tvanas. Ir toks tvaikas, 
toks nykumas, jog rodos, jau nie
kad nebeatsigaus lietuvis.

Tik praeitis:

Kur garsioji šalis, 
Varius savo vilnis 
Lig Dono ir marių Juodųjų. 
Vienas garsas tiktai, 
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų . . .

I O dabartis —
Anei rašto, anei druko
Mums turėt neduoda.
Tegul sako bus Lietuva
Ir tamsi, ir juoda.

Ne, ne, ir tuo metu neliko lietu
vis be ateities, be ryžtingos 
kovos:

Kad tu, gude, nesulauktum:
Ne taip, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos,, ne tavo 
Priesaikai nedori.

\ •
Kovą ir pasiryžimą laimėti stip

rino daugiaprasmė viltis:

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada,
Ne veltui ji tiek iškentėjol

Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks;
Jau blaivosi orai aptemę,
Tik į darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Ilgai, kantriai dirbo vyrai, mo
terys stiprino ir rėmė juos, o pas
kum tuos vyrus ir moteris ėo 
naujos kartos, dar stipresni kovo
tojų kadrai augo. Sunkioj nelygioj 
kovoj daug sukjupo, daug išvežta, 
tačiau „ką anas darė vyrs pasi
šventimo", tuoj kitas kartojo.

I Aukos ir darbas nenuėjo veltui, 
tamsi ir juoda naktis iš tikrųjų 
buvo parblokšta, rytuose ėmė 
švisti.

Viši su gaivališku džiaugsmu 
sveikino naują Aušrą:

Žiūrėk — rytuose aušra jau teka, 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai jau mainos: buvo pikti, 
Sušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Aušra švito, jausmai kilo, bet 
norai nedrąsūs ir kuklūs dar buvo. 
Viešumos žodis nuolaidžiai, paty
lomis buvo tariamas:

„Juk ir mes esame tokie pat 
žmonės ir norime visomis teisėmis, 
priklausančiomis visai žmonijai, 
lygiai su mūsų kaimynais naudotis."

Dar sambrėškos tebuvo, nors 
vos numatomi pragiedruliai. Jokio 
triukšmo, jokių garsesnių šūkių,

Senojo Karo Muziejaus bokštas Kaune

svarbu, kad viltis sužibo ir kad 
ji neužgestų:

„Kaip aušrai auštant nyksta ant 
žemės nakties tamsybės, o kad taip 
jau prašvistų ir Lietuvos dvasia!“

Naujos dienos Aušra lemtinga 
buvo. Padangė nebetemo, bet 
tolydžio giedrėjo. Pagaliau kara
liškai žengė saulė ir tuojau su
skambo Varpas:

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Sugaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum žmogaus jisai lūpas gavo: 
Kelkitės, kelkitės, kelkitės, 

kelkitės!

Ilgai siūbavo Varpas. Jis gaudė 
galingai ir plačiai. Jo šūkiai ug
ningi ir drąsūs buvo. Jie deginte 

degino jautrias šįrdis, aštrino veik
lų protą ir grūdino plieno valią.

Išėjo knygnešiai. Daug jų išėjo 
ir daug nebegrįžo. Bet jie aiškiai 
žinojo, kur ir ko ėjo:
Laiminga saulutė į vakarus leidos, 
Lakštingala bandė taisyti stygas, 
Tik liūdnas lietuvis, vis galvą 

nuleidęs,
Keliavo į šiaurę už mielas knygas.
Jis eidams dainavo: Sudiev tau, 

šalele.
Ir pabaigė dainą, grandinės 

žvangėjo . . .
Ir ėmė lietuvis į šiaurę keliauti,
Ir drąsiai sargybon jisai pažiūrėjo: 
Sulauksime laisvės — ne amžiais 

vergauti!
Aušra, Varpaą ir knygnešiai pa

darė savo. Jie šturmu pralaužė 
pirmąsias užtvaras, ir „mielos kny
gos" laisvai paplito visoje šalyje.

Kelias i baudžiava
Iš prof. Fr. A. Hayck vei

kalo „The Road io Serf
dom" paruošė dr. B. Kal
vaitis

(Tęsinys)
Valdžia turėtų pilną galią sprę

sti , ką mums duoti ir kokiomis są
lygomis. Ji spręstų ne tiktai ko
kias prekes ir kokius patarnavi
mus galima turėti ir kuriais kie
kiais, bet ji galėtų tvarkyti paskif- 
stymą tarp atskirų vietovių ar 
grupių ir, jei norėtų, galėtų atski
rus asmenis proteguoti kiek tik 
norėtų. Ne mūsų pačių pažiūros 
nuspręstų, ką mes turime mėgti ir 
ko nemėgti ar ką mes turime gauti 
ar. panašiai. Valdžios valia mūsų, 
kaipo darbininkų gyvenimo for
mą nustatytų bei tvarkytų daug 
daugiau nei pramonininkų — ga
mintojų.

Daugeliui mūsų laikas, kurį mes 
praleidžiame prie darbų, sudaro 
didesnę mūsų gyvenimo dalį. O 
mūsų darbas paprastai nustato 
vietą kur ir tarp kokių žmonių 
mes privalome gyventi.

Iš to seka, kad laisvė pasirinkti 
darbą, gal būt yra daug svarbesnė 
negu laisvė išleisti mūsų pajamas 
liuoslaikio metu.

Netgi aukščiausias luomas turi 
ribotą laisvę. Nedaugelis žmonių 
turi skaitlingesnį užsiėmimų pasi

rinkimą. Bet kas svarbu, kad mes 
šiokį tokį pasirinkimą turime. Mes 
nesame visiškai pririšti prie dar
bo, kuris mums yra parinktas. Ir 
jeigu mums kuri nors tarnyba pa. 
sidaro nepakenčiama, arba jeigu 
mes turime palinkimą prie kito 
užsiėmimo, tai beveik visuomet 
yra sugebantiems kelias, padėjus 
pastangų, savo tikslą atsiekti. Nie
kas sąlygų nepadaro taip nepa
kenčiamų, kaip žinojimas, kad jo
kios mūsų pastangos negali to pa. 
keisti. Gal būt yra bloga būti tik 
mažu rateliu didelėj mašinoj, bet 
nepalyginamai blogiau, jei mes 
negalime jos palikti, jei mes esa
me pririšti prie vietos bei prie 
vyresniųjų, kurie mums buvo pa
rinkti kitų.

Dabartiniame pasaulyje dar 
daug gali būti padaryta pagerini
mų pasirinkimo galimybių srityje. 
Bet planavimas nuvestų tikriau
siai į priešingą pusę. Planavimas 
turi kontroliuoti laisvų profesijų 
bei tarnybų pasirinkimą, arba at
lyginimo sąlygas arba vieną ir ki
tą kartu. Beveik visais žinomais 
planavimo atsitikimais tokios kon
trolės bei suvaržymų įsteigimas 
buvo vienas pirmųjų planavimo 
žingsnių. Konkurencinėj visuome. 
nėj daugumas dalykų už tam tikrą 
kainą gali būti įsigyta. Dažnai tai 
būta gana aukšta jcaina, bet mes 
privalome aukoti vieną, kad įsi- 
gytumėm kitą. Alternatyva tai ne- 

pasirinkimo laisvė tik pasidavimas 
potvarkiams bei įsakymams.

Nėra ko stebėtis, kad žmonės 
nori išsivaduoti iš tų kartybių, ku
rias žiauri tikrovė jiems primeta. 
Bet mažai kas nori, kad jie būtų 
išlaisvinti pagal kitų nurodytą pa. 
sirinkimų galimybę. Žmonės norė
tų, kad bendrai to pasirinkimo ne
būtų reikalinga. Todėl per daug 
greitai tiki, kad pasirinkimas iš 
viso nereikalingas, ir *jis yra už
dėtas tos ekonominės sistemos, 
kurioje mes gyvename. Tai tuo 
jie nepatenkinti, kaip tik ir yra 
ekonominis reikalas. Tas apsiriki
mas, kad tai nėra daugiau ekono
minė problema, buvo skatinamas 
tuo tvirtinimu, kad planavimo si
stemoj bus pasiekta daugiau ga
mybos rezultatų, negu konkuren
cinėj sistemoj. Tačiau daugumas 
šią problemą studijuojančių eko
nomistų nuo šio tvirtinimo pa
laipsniui atsisako. Net socialisti
nių pažiūrų ekonomistai pasiten
kina tikėjimu, kad suplanuota vi
suomenė savo tobulumu prilygsta 
konkurencinei visuomenei. Jie 
planavimą palaiko tik todėl, nes 
esą užtikrintas teisingesnis gėry
bių paskirstymas. Neginčytinas 
dalykas jei mes norime sąmonin
gai nusistatyti iš anksto. Kas ką 
turi turėti ir tai privaloma visą 
ekonominį gyvenimą planuoti.

Kyla klausimas, ar kaina, kurią 
turėtumėm sumokėti už kieno 

nors teisingumo idealų realizavi
mą, nesukeltų nepasitenkinimų bei 
daugiau priespaudos, negu ta kai
na, kuri buvo priežastimi taip 
dažnai puolamu laisvų ekonomi
nių jėgų žaidimu. Jeigu vyriausy
bė pasiryžta paskirstyti gėrybes, 
tai kokiais principais remdamosi 
ji jas skirstys, arba turėtų skir
styti! Ar yra galutinas atsakymas 
į nesuskaičiuojamus palyginamo 
užsitarnavimo klausimus, kurie 
tada kiltų?

Kiekvienas bendras principas, 
viena paprasta taisyklė galėtų 
duoti tokį atsakymą: absoliutinė 
visų individų lygybė. Jei ši abso
liutinė lygybė būtų tikslas, tai 
bent būtų duotas šiek tiek aiškes
nis supratimas šiai teisingo pas
kirstymo idėjai. Bet žmonės pa
prastai šios rūšies mechaniška ly
gybe nelaiko pageidautina. Ir so
cializmas pažada nepilną lygybę, 
bet tik „didesnę lygybę". Si for
mulė nesako nė į vieną klausimą. 
Ji mus neatpalaiduoja nuo reikalo 
atskirais atsitikimais spręsti apie 
atskirų individų bei grupių užsi- 
tarnavimus ir jokios pagalbos ne
duoda darant .tokius sprendimus. 
Visa, ką ji mums praktiška pasa
ko, tai atimti kuo daugiausiai iš 
turtingųjų. 6 kai ateina žemės 
plotų paskirstymo reikalas, tai 
problema pasidaro tokia pat, kaip 
formulė „didesnės lygybės, kuri 
niekad nebuvo suprasta.

Dažnai sakoma, kad politinė 
laisvė, be ekonominės laisvės yra 
bereikšmė. Tai yra gan teisinga, 
bet beveik priešinga prasme, kaip 
tą frazę vartoja planuotojai. Eko
nominė laisvė kuri yra pirmoji 
sąlyga be kurios kitos laisvės, ne. 
gali būti atsipalaidavimas nuo eko
nominių rūpesčių, kuriuos mums 
žada socialistai ir kurie gali būti 
atsiekti tik atsipalaiduojant mus 
nuo pasirinkimo priemonių. . Turi 
būti tokia ekonominė veikimo 
laisvė, kuri kartu su pasirinkimo 
teise neša taip pat riziką ir atsa
komybę už tą teisę.
Dvi ekonominio saugumo rūšys
Taip vadinama „ekonominė lais

vė", dar teisingiau ekonominis 
saugumas yra atvaizduojamas kaip 
tikrosios laisvės būtinoji sąlyga. 
Šioj prasmėj ekonominė laisvė yra 
ir teisinga ir svarbi. Minties lais
vė ir charakterio tvirtumas, retai 
terandama pas tokius žmones, ku
rie nepasitiki savo jėgomis ku
riant sau gyvenimą.

Bet yra dvi ekonominio saugu
mo rūšys: a) užtikrinimas pragy
venimo minimumo visiems ir, 
b) užtikrinimas tam tikro gyve
nimo standaro, t. y. atitinkamos 
padėties užtikrinimas atskiriems 
asmenims arba asmenų grupei.

Atrodo aišku, kodėl visuomenė, 
je, kuri yra pasiekusi tokį gerovės 
laipsnį, kurį mes turime šiandien, 
negalėtų būti garantuotas pirmos
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Su knygomis, su spaudos laisve 
atakos nesiliovė, kaskart jos smar
kėjo:
Nebeužtvenksi upės bėgimo. 
Nors ii ir eitų sau pamažu. 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors tau pasveikint būtų baugu.

Tokiomis aplinkybėmis atė:o Va
sario Šešioliktoji diena. Ji priartėjo 
ir gimė naujų nelaimių viesule. 
Karo audros nupurtė visą kraštą, 
gaisrų pašvaistės nusiaubė visą 
šalį.

Ir galų, gale buvo tartas tas 
drąsus rizikingas žodis. Jį tarė 
nedaugelis — rinktinių vyrų bū
relis, bet tas žodis buvo prinokęs, 
visų laukiamas. Milijonai jį pakar
tojo, ir tūkstančiai valingai stojo, 
kad tasai žodis taptų kūnu.
Ten už upių plačių žiba mūsų 

pulkai,
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusvyra galva, danguje 

angelai 
Vainiką iš deimantų pina!

Vasario Šešioliktoji — vienas 
etapų ilgo sunkaus mūsų kryžiaus 
kelio kovoj dėl savo teisių gyventi 
ir būti.

Vasario Šešioliktoji — didelė ir 
reikšminga mūs kankinių dėl lais
vės, lauko kovose kritusių ir in
validų mariirologita.

Vasario Šešioliktoji — didis ir 
šventas mūs didvyrių testamentas.

Lietuva mano! priešui ant tavęs 
įnirtus,

Privalai hydra „tapti, ta, kuriai 
nukirtus

Galvą, tuoj kelios galvos vieton 
tos išdygsta.

Išliksi tik hydra gyvenimo pa
virtus,

Nors priešų nestygsta.
Ir karžygių palikimas:

Oi, neverk, motinėle, kad jaunas 
sūnus

Eis ginti brangiosios tėvynėsl
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių 

puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės.
Ir visų mūsų įrašas:
O skambink per amžius
Vaikams Lietuvos,
Kad laisvės nevertas,
Kas negina jos!

Laisvės kovoms pasibaigus, kad 
neišnyktų tų kovų priemonės ir 
relikvijos, 1921 metais archologui 
gen. gyd. Nagevičiui Krašto Ap
saugos Ministerio buvo pavesta 
surinkti Nepriklausomybės kovų 
eksponatus ir įkurti Karo Muziejų.

Karo Muziejaus įkūrimui buvo 
sudarytas iš visų kariuomenės da
linių ir įstaigų specialistų kolek
tyvas, kuriam buvo pavesta pa
dėti Karo Muziejaus organizatoriui 
gen. Nagevičiui surinkti ekspona
tus ir surasti kuriamam muziejui 
patalpas. Patalpų klausimas buvo 
vienas iš sunkesniųjų, nes pavel
dėtas iš caristinės Rusijos Kaunas 
buvo provinciališkas ir primitiviš- 
kas gubernijos miestas. Tokioms 
aplinkybėms esant patalpų sura
dimas užsitęsė, nes geresnės ir 
didesnės patalpos jau buvo įvairių 
įsteigtų užimtos. Po ilgesnių ieš
kojimų ir pasitarimų buvo apsisto
ta ties turgaus aikštėje, šalia elek
tros stoties, esančiu 111. Dono pul- 

I ko maniežu, kuris pulko be tie
sioginių uždavinių, dar buvo nau- 

| dotamas kino ir cerkvės reikalams. 
Tai didelis iš lentų sukaltas pasta
tas su bokštu per vidurį. Vokiečių 
okupacijos metu jame buvo laiko
mos bulvės, o Lietuvai Nepriklau
somybę atgavus ten stovėjo sani
tarinis auto būrys. Šį būrį iš ten 

i iškėlus, buvo pradėtas kurti Karo 
Muziejus.

Perėmus patalpas pirmoje die
ta teko suteikti joms atitinkamą 
pavidalą ir atsitverti nuo turgaus, 
tam reikalui prijungiant dalį tur
gaus aikštės. Pastatą architektūriš
kai priderinti naujai paskirčiai bu- 
.o pakviestas prof. arch. Dube
neckis, kuris pirmoje eilėje nuėmė 
esamo bokšto viršutinę dalį, su
teikdamas jam pilies bokšto pa
vidalą. Viduje buvo padarytas ga
limas remontas. Remonto darbams 
tebevykstant iš v isur pradė:o 
plaukti eksponatai. Eksponatų tiek 
atsirado, kad jau buvo galima su- 

I daryti Karo Muziejui tvirtus pa

P. Šeštakauskas

V. D. KARO MUZIEJAUS
25 METU SUKAKTUVES 
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grindus ir H atidaryti. Susitvarkius 
su skydais, vitrinomis ir kitais da
lykais, buvo peržiūrėti gautieji 
eksponatai ir, atrinkus eksponuo
jamus daiktus, jie buvo išdėstyti 
lankytojams apžiūrėti.

Karo Muziejaus oficialus atidary
mas įvyko 1921 metų vasario mėn.
16 d. Tokiu būdu šiais metais va
sario mėn. 16 d. sueina lygiai 25 

Gen. Nagevičius

metai kaip veikia Lietuvoje pirmas 
lietuviškas Karo muziejus.

Karo muziejus savo pirmaeiliu 
uždaviniu iškėlė žuvusiųjų dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės kulto įve
dimą. Šis uždavinys buvo pradėtas 
vykdyti žuvusiųjų skyriaus įrengi
mu ir paminklo pastatymu.

Žuvusiems dėl Lietuvos Laisvės 
paminklas pagal skulptoriaus Zi
karo projektą pradėtas statyti 1921 
metais ir tais pačiais metais paš
ventintas. Paminklas savo išvaizda 
gana kuklus, bet brangus kiek

I vienam lietuviui, nes jis pastatytas 
iš akmenų, atvežtų iš mūšių laukų.

Paminklą pastačius buvo įvestos 
žuvusiųjų pagerbimo ir vėliavos 
pakėlimo bei nuleidimo apeigos. 
Šios iškilmės yykdavo kasdien iš 
ryto 7 vai., o vakarais — saulei 
leidžiantis. Per tas apeigas pa
gerbiant žuvusius būdavo užde
dami vainikai. Visos tautinės iš
kilmės vykdavo Karo Muziejuje; iš
kilmių metu skambindavo Ameri
kos lietuvių atsiųstas Laisvės var
pas. Laisvės varpą siuntusieji Ame
rikos lietuviai pageidavo, kad jis 
būtų patalpintas Vilniuje, Gedimino 
Kalno bokšte, bet dėl žinomų 
mums priežasčių varpas Ministerių 
Kabineto nutarimu buvo iki ats
kiro patvarkymo perduotas Karo 
muziejui.

Laisvės varpas kabota muziejaus 
bokšto priešakinėje dalyje, kad vi
suomenei būtų matomas. Vienoje 
varpo pusėje yra Vytis, kitoje 
įrašas: .O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės ne
vertas, kas negins jos.“

Vėliau Karo muziejus papildo
mas Vyr. Lietuvos Gynimo ko
miteto dovanota Laisvės statula 
skulpt. Zikaro darbo.

Laikui bėgant Karo muziejus 
taip išaugo, kad didelė dalis eks
ponatų turėjo būti laikoma san
dėlyje. Dėl patalpų ankštumo ir 
dėl gaisro pavojaus buvo gyvas 
reikalas statyti Karo muzietai nau
ją pastatą. Po ilgų svarstymų ir 
vietos ieškojimų priartėjo ir 1930 
Vytauto Didžiojo metai. Lietuvos 
visuomenė Vytauto Didžiojo garbei 
pradėta statyti įvairius paminklus. 
Jų tarpe buvo numatytas pastatyti 
ir Vytauto Didžiojo vardu muzie
jus, kuriame turėjo tilpti ir Karo 
muziejus.

Vytauto Didžiojo mazietaus rū
mams pamatai buvo pašventinti 
1930 metais. Muziejaus statyba 
buvo numatyta atlikti iš visuomeni
nių aukų. Aukos kilniam sumany
mui vykdyti pradėjo gausiai plaukti 
ne tik iš vietinės visuomenės, bet 
ir iš lietuvių išeivių. Išeivijos lietu
viai siuntė savo aukas su linkė
jimais; aukų gausingumu ypatingai 
pasižymėta Amerikos lietu iai. Iš 
surinktų aukų, su vyriausybės pa

galba, išaugo Kaune pagal prof, 
arch. Dubeneckio, doc. K. Kriš- 
čiukaičio ir inž. Reisono projektą z 
didingi Vytauto Didžiojo maziejaus 
rūmai. Į šiuos rūmus Karo mazie- 
jus persikraustė ir galutinai įsikūrė 
1936 metais. Pertvarkant naujose 
patalpose Karo muziejų ir jo sod
nelį kilo visuomenėje sumanymas 
ir pageidavimas palaidoti prie Žu
vusiųjų dėl Lietuvos laisvės pa
minklo Nežinomojo kareivio palai
kus. Karo vadovybei pritarus buvo 
pavesta Karių kapams tvarkyti ko
misijai Nežinomojo kareivio pa
laikus iškasti ir palaidoti Karo mu
ziejaus sodnelyje.

1936 metais vasario mėn. 16 d. 
vyriausybei, kariuomenės vadovy
bei ir gausingai visuomenei daly
vaujant buvo palaidoti Nežinomojo 
kareivio palaikai ir atidarytas nau
jai pertvarkytas Karo muziejus.

Pertvarkytas Karo muziejus, Ne
žinomojo kareivio kapas ir Pa
minklas Žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės tapo lietuvių tautos šven
tove, į kurią lietuviai rinkdavosi 
ne tik tautinių švenčių proga, bet 
ir visose džiaugsmo ir liūdesio 
valandose. Čia lietuvis pasidžiaug
davo, pasigėrėdavo ir kartu pa
gerbdavo tuos, kurie paaukojo 
savo gyvybę ant Tėvynės aukuro.

Žuvusiųjų paminklą ir Nežinomo
jo Kareivio kapą dažnai puošdavo 
besilankydami Lietuvoje užsienių 
visuomeninkai ir vyriausybių at
stovai. 1921 metais būdamas Lietu
voje Amerikos kariuomenės pul
kininkas dr. Ryan apsodino Žu
vusiųjų paminklą rožėmis, o 1938 
metais Amerikos įgaliotas Ministe- 
ris Lietuvai ponas Norem apsodino 
Nežinomojo Kareivio kapą atvežto
mis iš Amerikos nuo Vašingtono 
kapo vijoklinėmis rožėmis. Tos ro
žės kiekvienam primindavo laisvę 
mylinčią Ameriką ir dažnai buvo 
laistomos ne tik vandeniu, bet ir 
lietuvės motinos ašaromis, kurias 
ji, besiguosdama Nežinomajam ka
reiviui, dažnai ten liedavo.

Negalėdami . jūbilieiaus proga 
aplankyti Karo muziejaus ir nu
lenkti savo galvas prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, mes, audrų nuo jo 
toli nublokšti, tremtiniai nors min
timis jį ten aplankysime . . .

rūšies saugumas visiems, be pavo
jaus bendrajai laisvei — t. y. tam 
tikras minimumas maisto bei pasto
gės ir darbužių, kad išlaikyti svei
katą. Aišku, atrodo kaip ir kodėl 
valstybė negalėtų padėti suorgani. 
zuoti tokią socialinio gyvenimo ga 
rantiją, kuri apsaugotų nuo gyve
nimo netikėtumų, nuo kurių tik 
nedaugelis tegali apsisaugoti patys.

Antros rūšies ekonominio saugu
mo tvarkymas turi klaidingą efek
tą laisvei. Planavimas šia kryptimi 
teturi tikslą, apsaugoti, tik atskirus 
asmenis, arba atskirų asmenų gru. 
peš nuo jų pajamų sumažėjimo.

Jei tos pramonės srities darbi
ninkai, kurioje sąlygos gerėja, sa
vo sąlygų užtikrinimui, geresnių 
algų ar kt. formoj galėtų išvaryti 
kitus dalyvaujančius toje pramo
nės šakoje narius, tai tose pramo
nės šakose, kurios pareikalavimas 
sumažėjęs, darbininkai nebeturėtų 
kur bepasidėti ir rezultate būtų di. 
dėlė bedarbė.

Kad bedarbė ir ekonominio ne
saugumo jausmas paskutiniais de
šimtmečiais padidėjo, tai neabejo
tinai yra daugiausiai dėl kovos už 
ekonominį saugumą, aukščiau pa
minėtomis priemonėmis.

Kraštutinis padėties beviltišku
mas tų, kurie visuomenėje (kuri 
yra sužiaurėjusi) yra paliekami be 
pastogės bei užsiėmimo gali būti 
įvertintas tiktai tokiu, kurie ant 
savo kailio tai yra patys patyrę.

Niekuomet nebuvo žiauresnio iš. 
naudojimo vienos grupės kita, kaip 
pav. gerai stovinčios pramonės ša
kos išnaudojimas mažiau laimingos 

pramonės šakos. Visai tai pasida
rė įmanoma tada, kai ėmė konku-( 
renciją „reguliuoti".

Gal nedaug yra sąvokų, kurios 
tiek pikto pridarę, kaip sąvoka; 
„kainų ir algų stabilizacija", kuri 
užtikrindama tik kai kurių paja
mas, likusių padėtį daro vis dau
giau netikra.

Anglijoj ir Amerikoj specialios 
privilegijos įgauna vis didesnės 
rekšmės, ypatingai, konkurencijos 
„reguliavimo*, formoj ir kainų bei 
atlyginimų „stabilizavimo" formoj. 
Kiekvienu suteikimu ekonominio 
saugumo vienai grupei, nesaugumo 
jausmas kitai grupei savaime didė. 
ja. Jeigu jūs vieniems garantuo
jate tam tikrą pastovų gabalą iš 
kintamo dydžio pyrago, tai liku
siems priklausančios dalies dydis 
svyruoja ir yra daugiau nepasto
vus negu viso pyrago didumas.

Bendros pastangos atsiekti eko
nominį saugumą valstybės nusta
tytomis ar palaikomomis priemo
nėmis, laiko bėgyje progresyviai 
pasiekia visuomenės pakeitimo — 
pakeitimo, kuriam kaip ir dauge
liui kitų sričių Vokietija vadovavo, 
o kiti kraštai sekė.

Sis išsirutuliojimas buvo paska
tintas dar vieno socializmo mokslo 
dėsnio, tai moralinįo pelno panieki
nimo. Pelno, kuris sudaro rizikai 
prasmę, bet kurį mažai kas tepa
siekia.

Mes negalime peikti mūsų jau- 
i nimo už tai, kad jie geriau mėgsta 
saugią tarnybą už algą, nei rizi
kingą savistovų užsiėmimą, po to, 
kai jie iš vyresniųjų kartų yra gir

dėję, kad tarnyba yra kilnesnis, 
mažiau savanaudiškas ir jnažiau 
rūpestingas užsiėmimas. Jaunesnio
ji šių dienų karta išaugo pasaulyje, 
kuriame spauda ir mokykla juo
domis spalvomis piešia savistovaus 
ekonominio užsiėmimo idėją. Pelno 
sekimą laiko nemoraliu dalyku. 
Turėti sau 100 tarnautojų, skaito
ma eksploatacija, o komanduoti to
kį pat skaičių pavadlinių yra gar
binga.

Senesni žmonės gali skaityti tai 
perėjimu, bet kasdieninis universi
teto dėstytojo patyrimas mažai be
palieka abejonių, kad vertybės, an- 
tikapitalistinės propagandos pasė
koje, smarkiai pažengė pirmyn, 
pralenkdamos pasikeitimus pada
rytus tas vertybes tvarkančiose 
įstaigose. Yra klausimas, ar pa
keisdami tas įstaigas, kad paten
kinti mūsų reikalavimus mes neno
romis nesunaikinsime vertybes, ku
rias mes dar vis statome aukščiau

Konfliktas, dėl kurio mes čia 
kalbėjome yra esminis tarp dviejų 
nesuderinamo tipo socialinių sant
varkų, kurios dažnai vadinamos 
komercine ir militarine.

Abejose sistemose pasirinkimas 
ir rizika arba pasilieka su indivi
du, arba abu šie dalykai nuo jo 
atimami.

Kariuomenėje tiek darbas tiek 
darbininkas yra valdžios nustato
mi. Tai yra vienintelė sistema, ku
rioje individas gali turėti pilną 
ekonominį saugumą. Tačiau šis 
saugumas neatskiriamas nuo lais
vės suvaržymo ir nuo herachinės 
kariško gyvenimo tvarkos. -

Tai yra barakų saugumas. Visuo
menėje pripratusioje prie laisvės 
neatrodo, kad atsirastų daug žmo
nių, kurie savu noru būtų pasinio, 
šę nupirkti ekonominį saugumą to
kia kaina. Bet dabar sekama poli
tika, nežūrint to, sparčiais žing
sniais sudaro sąlygas, kuriose eko
nominio saugumo siekimas darosi 
stipresnis, negu laisvės meilė.

Jei mes nenorime sugriauti indi
vidualinės laisvės, tai konkurenci
ja turi būti palikta veikti netruk
domai.

Visomis priemonėmis užtikrinki, 
me kiekvienam vienodą minimumą; 
bet tuo pat laiku daleiskime, kad 
visos pretenzijos dėl privilegijuoto 
ekonominio saugumo sugrius ir, 
kad išnyks atleidimai ar dovanoji
mai už tam tikrų grupių daromas 
kliūtis, naujai iškylantiems pasi
naudoti atitinkamu gerbūviu, ku
riuo jie galėtų palaikyti savo skir
tingą gyvenimo standartą.

Negali būti jokio klausimo, kad 
pakankamas ekonominis saugumas, 
be didelio stokojimo, turi būti 
vienu svarbiausiu mūsų politikos 
tikslu. Bet negali būti niekas dau
giau pražūtinga, kaip dabartinių 
intelektualų-vadų būdas, ekonomi
nį saugumą išgarbinti laisvės 
sąskaitom Yra esminis dalykas, 
kad mes vėl išmoktumėm žiūrėti 
tiesiog į veidą tam faktui, kad lais
vę galime turėti neveltui ir, kad 

1 mes kaip atskiri individai, turime 
būti pasiruošę sudėti gan dideles 
materialines aukas, kad tą laisvę 
išlaikyti.

Mes privalome atgauti įsitikini-, 
mą, kuriuo yra pagrįstas Anglo- 
Saksų laisvės supratimas ir kurį 
Benjaminas Franklinas pritaikin
toje frazėje, tiek mums kaipo pas
kiriems individams, tiek ir tautoms 
pareiškė; „Tie kurie atsisakytų 
nuo esminės laisvės, kad tuo būdu 
galėtų musipirkti truputį laikino 
ekonominio saugumo, nėra verti 
nei laisvės nei tokio saugumo."

Geresnio pasaulio link
Sukurti geresnį pasaulį, reikia 

turėti drąsos padaryti naują pra
džią. Mes privalome pašalinti kliū
tis, kuriomis žmonių kvailybė pas
kutiniais laikais, užgriozdimo mūsų 
kelius ir išlaisvinti atskirų asmenų, 
kūrybinę energiją. Mes privalome 
sukurti palankias progresavimui są
lygas, tačiau tik ne „planavimo 
progresavimui'*.

Ne tie parodo reikalingos drą
sos, kurie šaukiasi daugiau „pla
navimo", ir ne tie, kurie nesugal
vodami nieko geresnio kaip pa
sekti Hitlerį skelbia „naująją 
tvarką", kuri yra ne kas kitas, 
kaip 40 metų tendencijų tąsa, nes 
tie kurie balsiausiai šaukiasi „pla
ningo" ūkio, yra daugiausiai ap
svaiginti tų idėjų, kurios privedė 
prie šito karo ir visų jų blogybių, 
nuo kurių mes kenčiame.

Vadovaujantis dėsnis bet ko
kiomis pastangomis sukurti laisvų 
žmonių pasaulį, turi būti toks:

Kiekvienam individui laisvę su
teikianti politiką yra vienintelė 
tikra politika, kuri veda į progresą.

(Pabaiga)
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Vasario 16 link
Yra žinoma, koks ilgas ir sun

kus buvo mūsų tautos kelias, kol 
pasiekta 1918 m. vasario 16 d. 
Šitoje kovoje yra daug gražių 
etapų bei epizodų. Vienas toks 
tiesa, trumpas ir kuklus, bet savo 
idėja ryškus epizodas yra lietuvių 
karių veikla Rusijoje 1917—-1918 m.

Per pirmąjį pasaulinį karą daug 
Lietuvos vyrų buvo mobilizuota 
rusų kariuomenėn, kurie buvo 
išblaškyti po įvairias kariuomenės 
dalis fronte ir užnugaryje.

Kai nuo vokiečių smūgių ir 
vidaus nesantaikos pradėjo byrėti 
rusų caro imperija, tai ir jos ram
stis kariuomenė ėmė irti. Suma
žėjo drausmė, prasidėjo mitingai. 
Suprantama ir lietuviai 1 kariai 
pasijuto laisviau. Pasiremdamos 
Amerikos prezidento Vilsono 14 
punktų, Rusijos pavergtos tautos 
pradėjo reikalauti sau apsispren
dimo teisės. Neatsiliko ir lietu
viai. Tuomet nebuvo įmanoma gal
voti, kad nepriklausoma valstybė 
gali būti be savo kariuomenės. 
Todėl ir kilo tarp lietuvių karių 
mintis organizuoti lietuviškus da
linius. Si mintis plito, augo ir jau 
1917 m. įvyko vakarų ir piet — 
vakarių frontų lietuvių karių suva
žiavimas Berdičeve. Jame daly
vavo per 50 atstovų iš įvairių 
kariuomenės dalių. Daugiausia tai 
žemesnių laipsnių lietuviai kari
ninkai ir karo valdininkai. Siiame j 
suvažiavime, visai nežinant kas | 
tuomet darėsi vokiečių okupuotoje ‘ 
Lietuvoje, buvo entuziastiškai 
priimti nutarimai visais įmano
mais būdais skatinti ir remti lie
tuvių organizacijų veiklą kovoje 
už Sietuvos nepriklausomybę ir 
prašyti vyriausią rusų karo vado
vybę, kad lietuviams kariams būtų 
leista spiestis į atskirus lietuviš
kus dalinius. Tada manyta, kad tie 
daliniai patarnaus branduolių bū
simai nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenei.

Po kiek laiko šis nutarimas pra- 
dėjo iapti tikrove: vienur — kitur 
susidarė lietuviškų dalinių bran
duoliai, kurie greit pildėsi naujai 

. atvykstančiais lietuvių kariais. 
Taip susitvėrė lietuvių pulkas 
Vitebske, kavalerijos eskadro
nas Valke, liet, batalionas Sibire, 
karo lauko ligoninė Ungenuose 
(Rumunijoje) ir liet, batalionas 
Rovne.

Nevieta čia atpasakoti smul
kesnę šių dalinių istoriją. Noriu 
tik pabrėžti, kad ne dėl jų kaltės 
ne vienas šių dalinių nesulaukė 
tikslo — negrįžo organizuotai į

Lietuvą, ir netapo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės dalimi.

Pasikeitus valdžiai Rusijoje, visi 
jie daugiau ar mažiau tragingai 
baigė savo dienas. Liūdniausias 
likimas ištiko Sibire liet, batalioną. 
Jį likviduojant nemaža gerų jaunų 
lietuvių karių buvo žiauriai nukan
kinta. Laimingesnis buvo Rovno 
liet, batalionas. Jam neteko per
gyventi rusų revoliucijos žiaurumų, 
nes tada toji Ukrainos dalis buvo 
vokiečių okupuota. Batalione buvo 
susispietę per 800 vyrų. Turėjo 
savo lietuviškas komandas, savo 
uniformą ir skaitėsi ukrainiečių 
tarnyboje. Santykiai su ukrainie
čių kariuomenę ir su totorių ba
talionu santykiai buvo labai geri.

1918 m. pavasarį batalioną ap
lankė svetys iš Lietuvos.'Tai buvo

M. Yčas. Iš jo susižinojome, kad 
Lietuva yra pasiskelbusi nepri
klausoma ir, kad daromi žygiai 
batalioną perkelti į Vilnių.

Kai tų pat metų vasarą lietuviai 
tremtiniai per vietos liet, komi
tetus buvo pradėti leisti grįžti 
namo, tai ir Rovno liet, batalio
nas pradėjo tirpti: kareiviai ėjo į 
komitetą, sakėsi esą civiliai ir 
važiavo tėvynėn. O kai rugpiūčio 
mėn. buvo gautas batalionui lei
dimas organizuotai grįžti į Lietu
vą, tai jame buvo likę tik 19 kari
ninkų, kelios dešimtys kareivių 
6 arkliai ir dvi lauko virtuvės. Šis 
bataliono likutis atskiru traukiniu 
iš Rovno atvažiavo į Lietuvą. Vil
niuje batalioną vokiečiai nugin
klavo, o žmones paleido namo. 
Taip baigė savo dienas paskutinis, 
svetur susitveręs lietuviškas da
linys. Taip pasibaigė ir pats lietu
vių karių sąjūdis, labai aiškiai 
pasisakęs už tai, kas 16 vasario 
Vilniuje buvo paskelbta.

E. Vambuiienė

Anuomet ir dabar
Tolimam Voroneže, Vilniaus, M. Į ją laisvą garsiai ir pasvajot ne- 

Yčo vardo, Lietuvių Gimnazija. 
Tai 1915 metai. I 
apsčiai. Vien berniukų ir mergai
čių gimnazijose per tūkstantis 
mokinių, o kur mokytojų arba 
„Saulės" kursai, kur senesnioji 
mūsų karta pavieniai arba grupė
mis apsigyvenusi skurdesnėse 
miesto dalyse? Moksleivija, aprū
pinta veik viskuo, gyvena bendra
bučiuose, išlaikomose rusų val
džios lėšomis, skirtomis karo pa
bėgėliams šelpti. Mūsų tautiniai 
komitetai tiktai smulkiau tas lėšas 
paskirsto, būtiniesiems reikalams 
sunaudoja. Mūsų, t. y. mokslei\i 
jos tėvai, gauna pašalpas tik 
išimtinais atsitikimais: ligoje ar 
nelaimingame atsitikime. Jie gy
vena žymiai skurdžiau už vaikus 
dažnai dirbdami sunkų fizinį dar
bą. Štai būrelis lietuvių biržiečiv 
dirba Richard Pole medžio sky
riaus fabrike, kad sutaupyt ir ne- 
pravalgyt išvežtų skatikų, nes 
reiks juk atstatyti sudegintas klo
jimas, arba aptriušusi, o gal jav 
ir sugriuvusi troba. Sunki pabė 
gelio dalia. Gyvena mažuose butu 
kuose, susikimšę po kelias šeimas 
Bet viena būdinga: nesusipratimų 
ir ginčų beveik nėra; viena nėra 
laiko, darbą reikia dirbti, antra, 
juk tai laikina, grįšim neužilgo vėl 
į savo sodybas.

Tėvynės nė neturėjom. Ji vargšė 
ėjo iš rankų į rankas, ir mes apie

Alė Nakaitė

Viltis
Ne vėliavos plevena žydrios, — mūsų ilgesys; 
ir ne varpai, trimitai, ir ne laisvės giesmės — 
Nejau visas žvaigždes virš mūsų žemės užgesys, 
ir ašaromis svetimas žemes apliesim?

I turėjome teisės. Tik vardas, kad 
Lietuvių čia mūsų gimnazija buvo „lietuvių". 

Lietuviško buvo tik tiek, kad joje 
mokėsi Lietuvos vaikai ir turėjo į 
savaitę 3—4 lietuvių kalbos pa
mokas. Dar vieną privilegiją prieš 
rusų gimnazijas turėjo mūsiškė, tai 
kad joje galėjo mokytojauti tam 
tikras skaičius lietuvių mokytojų. 
Šiaip gi visuomeninė veikla buvo 
pogrindinė.

Nei vienas viešas mūsų gim
nazijos pasirodymas negalėjo ap
sieiti be „Bože Caria chrani" ir 
be griežtos rusų kontrolės.

Bet štai 1917 mėtai. Atsikve
piame lengviau. Rusija silpsta, gal 
i r, mūsų tėvynei saulutė patekės! 
Atrodo, kad ir mokykliniame gy
venime laisvės daugiau, bet, deja, 
tik taip atrodo.

Štai jau.ir suimtųjų yra. Turim 
siųsti delegaciją vaduoti mūsų 
gerbiamą ir mylimą matematikos 
mokytoją prof. Žemaitį.

Gyvenimas bendrabučiuose pa
sunkėjo: valgome kukurūzų duoną, 
kurios negalime net atriekti — 
byra, kaip Palangos kopų smėlis.

O apie mūsų tėvus ką ir bekal
bėti: pusbadžiai gyvena, sunkiai 
dirba. Paslankesnieji turėdami 
laisvesnio laiko, į kiną skuba: 
bežiūrint paveikslą, vis ne taip 
valgyt norisi. Ir drąsiai galiu pa
sakyti, nei vienas lietuvis ne
pasinaudojo nuotrupomis 1917 m. 
suirutės metų sandelių bei krau
tuvių apiplėšimų. O apie daly
vavimą tokiuose darbuose, atrodo, 
ir į galvą niekam negalėjo ateiti. 
Lietuviai buvo tik stebėtojai ir tos 
bangos liejosi virš mūsų galvų, 
nenunešdamos mūsų nei į mora-

Kaunas. Karo Mu ziejaus fragmentas

lai
buti, 
dar, 
kad

linių sąšlavų duobę, nei paskan- 
dindamos mūsų. Vargo mūsų 
vyresnioji karta, bet lietuvis turi 
imuniteto vargui. Garbė ir savi
garba mūsų tėvams, buvo neatsi- 
kiriami nuo jų dalykai. Ne vienas 
ūkininkas drovėjosi pašalpos pra
šyti tik tam, kad grįžus namo 
kaimynas neprimestų, prisiubaga- 
vus parvažiavusi, pilnas kišenes 
atsivežus. O ką ir bekalbant apie 
lengvesnio pobūdžio turto įsigi
jimą. Tuo metu gėda buvo 
koma pabėgėliui turtingam 
nes namo parvažiavus kiti 
gink Dieve, gali pamanyti, 
„turtingą gudą aprubavoio“
Dievas duos, iškentėsim. Ir ištikrųjų 
Dievas davė. Visų nuotaikos geros: 
greit grįšim namo ir, gal būt, 
turėsim didelio darbo ...

Ir štai, moksleivėms rikiuotėj žy
giuojant į gimnaziją ne vienas pra
eivis stabteli pažiūrėti, kaip atrodo 
tie, legendarinės Lietuvos pabėgė
lių vaikai. Jaunesnieji rusai įžiūrėję 
mumyse kitų siekimų, kitos mora
lės ir kitos orientacijos jaunimą, 
pašaipiai palydi: „Institut blago- 
rodnych devic". Bet mūsų ta tai 
neužgauna. Dar aukščiau pakeliam 
galveles: „Mes ir mūsų tėvai tvar
koj". Dabar . . . Dabar taip pat 
ir ne visai taip pat. Gerokai laiko

praslinko. Mes vakaruose ir mūsų 
vaikai mokosi, tolimam Augsburge, 
ar kitur. Jiems nieko negalima 
primesti, jie uoliai dirba ir sąmo
ningai ruošiasi gyvenimo kovoms 
ir savo krašto gerovei. Bet mūsų, 
senąjai kartai? Tarp mūsų šian
dien ir mūsų tėvų anuomet maža 
beliko bendro: vien siekimas lais
vos tėvynės! Tai labai džiugu, bet 
ar palaimins Dievas mūsų sieki
mus, kai mes pradedam morališkai 
pakrikti? Ne vienas mūsų, turė
damas dabar geras sąlygas sto
vyklose, lengvai praturtėti nori. 
Neminėsim būdų, kuriais tam nau
dojasi mūsų kartais ir visai iš pa
žiūros garbingi tautiečiai, bet ku
rie, gal būt, nesąmoningai tą savo 
garbę laidoja. Jam šiandien sunku 
ir beatskirti, ką kitas pabėgėlis 
materialiniame gyvenime, skaito 
garbingu ir ką negarbingu. Atrodo, 
kad visai nebegasdina žmonių ne
garbės grėsmė atsidurti daboklėj, 
kalėjime ar praturtėjusiam grįžti 
namo. Ačiū Dievui, kad tai išimtys, 
bet ir jų neturėtų būti. Esam labai 
išlepinti nepriklausomo gyvenimo 
dienų ir, rodos, drausmė mūsų 
tuščias žodis. Bet atminkim, 
sunkiausia ką nors sukurti yra 
drausmingam protui ir atlikti 
drausmingam žmogui.

O tas mūsų šiandieninis,
kokio darbo vengimas! Kaip jis 
tolimas mūsų tėvų anuometiniam 
nusistatymui. Kiek mums visiems 
reikia mokytis. Drąsiai sakau vi
siems, nes mokytis jokiame am
žiuje nevėlu ir niekad neperdaug. 
Kai mažytės skruzdėlės pastato 
pilis su įvairiais labirintais nežino
damos kieno žemėje jos stato, taip 
ir tas žmogus sugebės atstatyti, 
kuri turi savybė kurti. Mūsų tėvai 
tą savybę turėjo. Mes stropiai tu
rim saugoti, kad ji neišslystų iš 
mūsų rankų, beieškant lengvo atei
čiai gyvenimo ir šios dienos ge
resnio materialinio aprūpinimo. 
Mes šiandien turim taip gyventi, 
kaip anuomet mūsų tėvai gyveno, 
kad mūsų tėvai prieš svetimtau
čius galėtų aukščiau pakeiti galve
les: „Mes ir mūsų tėvai tvarkoj".

kad 
ne- 
ne-

bet*

Ne vėliavų žydriųjų spindi gatvėse eilė, 
tik mes pilka grandim nuleidę galvas slenkam . . . 
Tai kas gi mūsų žemę ars tenai ir kas mylės, 
ir kas mus apkabins grubiom tėvelių rankom? —

Ne vėliavos plevena žydrios, — skausmas širdyse; 
ir ne varpai, trimitai, ir ne laisvės dainos — 
Tačiau nerimstam, veržiamės mūsų būtim visa, 
rankas ištiesę į Tave, Tėvyne, einam — — —

Ne vėliavos plevena žydrios, — tik maža viltis, 
maža viltis ir didelis troškimas — laisvės! 
Ir mūsų troškimus didžius pasaulis pamatys, 
ir mes laisvojon mūsų žemėn vėl pareisim . . .

Ne vėliavos plevena šiandien žydrios, 
tiktai maža, tačiau negęstanti mūsų viltis. Norvegijos lietuvių tautinių šokių grupė
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kos lietuviai ten turi gerą vardą 
ir užtarimą didelėse vyrų asmeny
bėse, o amerikiečiai lietuvius ver
tindami, gausiai visus paremia. 
Taip pat prisiminė, kad ir Ameri
kos aukšti kariai ir net prezidento 
Trumano atstovas, apie Hanau lie
tuvius atsiliepė gerai.

Toliau gerb. svečias pažymėjo, 
kad jo misija Europoje yra didelė. 
Jis aplankys visą eilę valstybių, 
kuriose gyvena ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų tremtinių. Jis susi
pažins su jų gyvenimo sąlygomis 
ir kokia pagalba reikalinga. Taip 
pat jam rūpi švietimo, našlaičių 
vaikų, aprangos ir bendri kultū
riniai reikalai. Tuo reikalu tarsis 
ir su karinėmis įstaigomis. Kad 
konkreti parama dar tremtinių ne
pasiekusi, tai tik dėl to, kad buvo 
varžomi transportai. Tikimasi, kad 
šie sunkumai būsią nugalėti. Jis

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Passau. Passau mieste ir apy- i 

linkėję gyvena apie 100 lietuvių. 
Patalpos, geros, maistas vidutinis. 
Veikia šęferių kursai, darželis, 
leidžiamas savaitinis laikraštis ir 
radio žinios. Ruošiami stalo teniso 
ir šachmatų turnyrai.

Komitetą sudaro: Valius — pirm. 
Girčys A. — vicepirm. Kriščiūnas 
J. — sekret. Bričkus J. kasin. ir 
Rutkauskas — narys.

Stovyklos gydytoju yra dr. V. 
Rutkauskas.

Eichsiattas-Rebdorfas. Sausio 31 
ir vasario 1 d. d. čia lankėsi Tii- 
bingeno meno ansamblis. Progra
ma įvairi ir gerai parinkta ir iš
pildyta. Susirinkusi stovyklos ben
druomenė ir mieste gyveną sve
timtaučiai turėjo progos išgirsti 
sol. A. Dičiūtės-Trečiokienės atlik
tus lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Gražiai pasirodė ir vyrų choras 
vad. Baltrušaičio. Toliau progra
moje dalyvavo prof. G. Leonienė, 
kaip koncertantė ir akompanatorė 
ir balerina Aid. Slepetytė ir sol. 
Baltrušaitis su St. Santvarų. Kon
certas paliko gražų įspūdį.

Gruvenas. Kultūrinis darbas silp
nas, nors esama apie 500 žmonių. 
Jaučiama inteligentinių pa'ėgų trū
kumas. Yra tautinių šokių trupė, 
choras, prad. mokykla, futbolo ko
manda, veikia šoferių kursai. Lei
džiamas informacinis laikraštis.

skaudų momentą, kad tam tikri 
vokiečių sluoksniai nėra demo-| 
kratijos principams priaugę, nes 
nenori mažosioms tautoms vokie
čių ir kt. padarytąsias skriaudas 
suprasti ir priešingai, neturėdami 

įnė mažiausio pagrindo, sąmoningai 
mus šmeižia ir intriguoja. Baigda
mas kalbą išreiškė padėką UNRR- 
os atstovams už suteiktą pagalbą 
ir giobą.

UNRR - os komendantas savo 
kalboje išreiškė džiaugsmą, kad 
lietuviai stengiasi šviestis, ir, kad 
turi progos pats šiose lietuviams 
svarbiose iškilmėse dalyvauti.

Mokinių vardu įteiktas komen
dantui atitinkamas sveikinįmas-ak- 
tas. Toliau kalbėjo gimnazijos di
rektorius ir „Ciurlionies" ansamblio 
atstovas.

Po iškilmingo gimnazijos ati
darymo įvyko „Ciurlionies" ansam
blio koncertas. Koncertas praėjo 
dideliu pasisekimu. Dundulis

Fischbeckas. Komitetą sudaro: 
pirm. inž. Saldukas, pavad. A. But- 
kūnas, sekr. J. Šablinskas, kultū
ros ir švietimo vadovas — B. 
Backevičius ir komiteto narys — 
J. Demikis. Stovyklos vadovas — 
komendantas — Morkūnas. Komi
teto sumanumo dėka, santykiai su 
anglų karine vyriausybe labai 
geri. Maistas, kurį teikia UNRRA, 
taip pat geras. Paskutiniu laiku 
suorganizuota ir veikia pašto

Schongau. Kaufbeurcno stovyk
la š. m. sausio 26 d. persikėlė į 
Schongau. Sausio 31 d. išrinkta 
naujasis komitetas, kurio pirminin
ku yra Dr. Virkutis. S. S.

Hanau. Sausio 29 d. dramos mė
gėjų būrelis pirmą kartą pasirodė 
scenoje su K. Binkio 5 v. piese 
„Atžalynas“. Veikalą režisavo Kau
no dramos teatro aktorius Valiu
kas.

Dekoracijos-daiL K. Jezerskio. 
„Atžalyno" pasirodymas s\eikin- 
tinas, režisierius įdėjęs daug sie
los ir taip mišrų pajėgų kolektyvą. 
Aktoriai ir režisierius apdovanoti

agentūra. Kultūros srityje smar
kiai žengiama pirmyn. Veikia nuo
latinis choras, kuris savo žavin
čiomis dainomis nuolat skaidrina 
pilką stovyklos gyvenimą. Akty
viai veikia tautinių šokių grupė, 
skautai ir sportininkai. Paskuti
niu laiku sportininkai surengė Pa- 
balt. tautų sporto turnyrą, kurį 
laimėjo lietuviai.

Veikia pradžios mokyklą ku
rioje dirba mokytojai — Migevi- 
čienė ir Migeviči. tė. Numatoma 
įsteigti gimnaziją. Leidžiamas ne
periodinis, rotatorium spausdina
mas, laikraštis „Vargo kelias“, 
kurio redaktorium J. Šablinskas.

J. Mikalauskas.

jau yra užsakęs telegrama Ameri
koje vaikučiams batukų ir įvairių 
mokslo priemonių. Bus bandoma 
tartis ir dėl vadovėlių spausdinimo.

Vakare svetys žiūrėjo „Atžalyno" 
Spektaklį. Ta proga spektaklio da
lyviams perdavė Amerikos lietuvių 
sveikinimus ir pareiškė įsitikinimą, 
kad tremtinių lūkesčiai ir viltys iš
sipildys norima prasme.

Po to, komiteto lydimas, susi
pažino su gyvenamomis patalpo
mis, pasikalbėjo su stovyklos gy
ventojais. Jis buvo nuoširdus ir 
draugiškas. Pažadėjo visokeriopą 
paramą.

Išvažiuodamas iš stovyklos, iš
sivežė visą eilę pageidavimų ir 
pažadėjo prie progos dar aplan
kyti.

Jurgis Janušaitis

WDRZBURGE SAUKIAMAS 
INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Lietuviai inžinieriai, gyveną Va

karų Vokietijoje mažomis grupėmis 
stovyklose ar pavieniai, nėra su
siorganizavę į profesines inžinierių 
draugijas ir net neturi centrinio 
organo. Tad lietuvių inžinierių ir 
technikų d-ia Wiirzburge š. m. va
sario 23 — 24 dd. šaukia Wūrz- 
burge Želi lietuvių inžinierių su
važiavimą. Be to, organizacinė 
komisija praneša, kad dėl šau
kiamo suvažiavimo susitarta su 
Augsburgo ir Hanau inžinierių va
dovybe. Stovyklos, kur gyvena 
didesnis inžinierių skaičius, į su
važiavimą siunčia išrinktus įgalio-
tinius.

— Lietuvis čigagietis Jonas 
Banky-Bankevičius, elektros inži
nierius garsiose „Allis-Cholmers" 
dirbtuvėse, gavo 3.000 dol. stipen
diją pagilinti studijoms Illinois in
stitute, technologijos fakultete. Si 
stipendija yra pirmoji, kurią firma 
„Allis-Cholmers" yra davusi. Ma
lonu, kad jį teko mūsų tautiečiui.

Radijo žinios 
iš tėvynės

— „Marginių" direktoriumi pas
kirtas, buv. Kūno Kultūros Rūmų 
direktorius Vytautas Augustaus. 
kas.

— Poetas Liudas Gira pakeltas 
pulkininku ir pavadintas kilmin
guoju, generolui V. Vitkauskui 
suteiktas Sovietų Sąjungos hero
jaus vardas, anais metais buvęs 
liet, korpuso polit rūkas Maci
jauskas pakeltas generolu. Taip 
pat pakeltas generolu ir pik. Ma- | 
tieka.

— Paskutiniu laiku areštuoti: 
poetas Juozas Žlabys-Julius Žengė, 
rašyt. Jonas Vytautas Narbutas, 
Ona Kubiliūtė, kun. Pabijanskis, 
stud. Ant. Lekerevičius, stud. Pr. 
Žukas, stud. Valer. Gylys, stud. 
Vinciūnas, inž. Gaidys, inž. Mar- 
šalis, mok. Sirutytė-Lastienė, Bie- 
liukas, prof. Žvironas, doc. Zales
kis. Be to, kaip neatlikę pareigų: 
Šiaulių, Jezno ir Žiežmarių valsčių 
mokytojai išvežti.

— „Tarybų Lietuvos" aktyvus 
bendradarbis J. Kauneckas plačiai 
rašo visoj spaudoj ir specialus 
korespondentas teismuose.

— Eltoj dirba rašyt. Kazys Kiela.
— „Tiesos” vyr. red. Zimanas pa. 

keltas į profesorius.
— Aktyviai, ne tik spaudoj, bet 

ir visuomeniniam darbe dalyvauja 
rašyt. S. Kymantcitė-Ciurlionienė.

— Vilnius gana smarkiai nuken
tėjęs. Abi stotys - prekių ir keleivių 
ir kartu esantieji rajonai ištisai 
sugriauti. Smarkiai sugriauti prie
miesčiai Žvėrynas ir Antakalnis, 
§v. Kazimiero bažnyčios nugriau
tos kupolos ir Aušros Vartų ko
plyčios nuneštas stogas. Dalis Vil
niaus lietuvių dirba įvairiose įstai
gose, paminėtina: Augustinas Bu
rokas yra Vilniaus universiteto 
ūkio reikalų vedėjas, Bernardas 
Cicėnas dirba fizikos, chemijos 
laboratorijoje, Vincas Žilėnas (Dė
dė Mikas) — vykdomam komitete, 
Jadvyga Budrevičiūtė-Žilėnienė — 
miesto vaistinėje, Jonas Latvys — 
miesto vykdomojo komiteto so
cial. skyriuj, agr. inž. Motiejus 
Kriaužlys ir agr. inž. Pajaujis — Že
mės ūkio komisariate, agr. inž. Jo
nas Jankauskas-Jonynas — Vil
niaus miesto sodininkystės direk
torius, kun. Stasys Valiukevičius- 
Valiukėnas— Sv.Mikalojaus Bažny
čios klebonas, kun. Poškus (buv.

Padėka
Gerb. P. Valterytei, prof. Ka- 

naukai, p. Pankevičių šeimai, p. 
Šatienei, p. inž. Šatui, dr. Kisieliui,

Adutiškio progimn. kapelionas) — 
pavaduoja kai kuriuos klebonus, 
dail. Vladas Drėma — Profesinių 
Sąjungų menininkų pirmininkas.

— Užimant Rytprūsius, pateko 
apie 60.000 lietuvių tremtinių, 
kurių apie 6.000 grąžinta Lietuvon, 
kaip nepavojingi ir negalį dirbti. 
Kiti išvežti į Minską ir toliau.

— Alytaus tarybiniai ūkiai pri
statė Alytaus miesto dirbantie
siems 1400 klg. pamidorų, 2929 kg. 
obuolių, 1500 kg. agurkų, 973 kg. 
morkų ir kitokių daržovių. Mini
mos daržovės tik dirbantiesiems. 
Tarybinių ūkių išaugintam daržo
vių ir vaisių derliui nuimti buvo

suorganizuotos talkos. Į darbą 
buvo įtraukta Alytaus mokyklų 
mokiniai ir įstaigų tarnautojai.

— Pastaruoju laiku „išvažia
vusiųjų" Rusijos gilumon yra apie 
100 tūkstančių, o į Vilnių atvežta 
40 tūkstančių, į Kauną — 20 tūk
stančių ir kiek mažiau kitur, bet 
tai atvežti rusai kolonistai papil
dymui.

— Kaune ir kitur ėmė siausti 
plėšikavimai. Kaune buvo užpul
tas prie Kauko laiptų Kipras Pe
trauskas, nors aiškinosi, kad esąs 
liaudies dainininkas, bet vis tiek 
buvo išvilktas. Tad ir spektakliai 
vyksta tik dienos metu.

Valstybes, kurios tebepripazista 

Lietuva de jure

1. Jungtinės Amerikos Valsty
bės, 2. Vatikanas, 3. Anglija 
(Jungtinė Karalija), 4. Afganista
nas, 5. Argentina, 6. Australija, 
7. Belgija, 8. Bolivija, 9. Brazilija, 
10. Kanada, 11. Čilė, 12. Kinija, 
13. Kolumbija, 14. Kastorika, 15. 
l^uba, 16. Danija, 17.• Dominiko
nų. 18. Ekvadoras, .19. Egiptas, 20. 
Graikija, 21. Etiopija, 22. Guate
mala, 23. Haiti, 24. Honduras, 25. 
Islandija, 26. Iranas, 27. Airija, 
28. Libanas, 29. Luksemburgas, 30. 
Meksika, 31. Olandija, 32. N. Ze
landija, 33. Nikaragua, 34. Pana
ma, 35. Paragvajus, 36. Peru, 37. 
Filipinai, 38. -Salvadoras, 39. Ispa
nija, 40. Sirija, 41. Turkija, 42. 
Afrikos Unija, 43. Uragvajus ir 
44. Venecuela.

Kultūrinės naujienos
— Poetas Mykolas Vaitkus, pa

ruošė spaudai tris eilėraščių rinki
nius. Rašo istorinį romaną „Daniel 
ir Sušan“. Be to, rašo Liepojos 
gimnazijos gyvenimo 1899—1903 m. 
vaizdelius. Rašo ir iš šių dienų 
gyvenimo atsiminimus ir išgyveni
mus.

— Rašyt. Balys Gražulis paruošė 
ir atidavė spausdinti naują nove
lių rinkinį ir rašo iš šių dienų gy
venimo apysaką.
’ — Poetė Alė Nakaitė — Arba

čiauskienė ruošia spaudai savo 
eilėraščius.

— Poetas Kazys Bradūnas pa
rašė poemą iš netolimos praeities 
gyvenimo.

— Poetas Balys Augustinąvičius 
paruošė spaudai eilėraščių rinkinį 
„Širdim į tėviškę“. Turi paruošęs 
vaikam eiliuotą pasaką „Lokiukas 
kvailiukas". Pastaruoju laiku bai
gia antrą eilėraščių rinkinį, kura- 
me eina išimtinai tik ištrėmime 
sukurti eilėraščiai.

— Gimn. mokytojas St. Baizdu- 
kas paruošė spaudai „Lietuvių" 
kalbos gramatiką": fonetika ir 
morfologija, rankraščio — apie 
150 puslapių (sąsiuvinio formato). 
Peržiūrėjo L. Dambrauskas ir kiti. 
Be to, paruošta „Žodyno tvarka" 
— išdėstyti pagrindiniai rašybos, 
skyrybos, žodžių darybos, žodyno 
ir kiti kalbos dalykai.

dovanėlėmis ir įteikta gėlių. Su
žiedėlis gražiai pasveikino dramos 
mėgėjų būrelį ir palinkėjo sėk
mės.

Šį dramos mėgėjų būrelį suor
ganizavo Kelečius, o gimnazijos 
mokytojas Kesiūnas jį globo;a.

J Janušaitis

Nūrtingenas. Sausio 29 d. įvyko 
gimnazijos atidarymas, į kurį at
silankė UNRR-os komendantas p. 
Mongeau su kitais pareigūnais. 
Atidaromąją kalbą pasakė prof. dr. 
Damušis, kuris iškėlė sąmoningos 
tėvynės meilės reikšmę, mokinių 
ryžtumo ir darbingumo reikalą. To
liau pabrėžė dabartines mūsų sun-
kias gyvenimo sąlygas, o ypač

AUKŠTAS SVEČIAS 
PAS HANAU LIETUVIUS

Sausio 29 d. Hanau lietuvius ap
lankė Amerikos lietuvių BALFo 
pirmininkas kun. dr. Končius.

Ta proga svetys aplankė mokslo 
įstaigas ir stovyklos vadovybę. 
Gimnazijos mokytojų kolektyvui 
padarė pranešimą, kuriame per
davė Amerikos lietuvių sveikini
mus, pasidžiaugė pasiektais iš
trėmime gyvenančių lietuvių dar
bais ir ragino nenusiminti ir steng
tis būti darbštiems, kultūringiems 
ir parodyti, kad lietuviai yra darbš
čios, laisvę mylinčios, tautos žmo
nės. Jis apibudino BALFo veiklą

kun. Znotinui, p. Kavaliūnams, stud, 
med. Mikniui ir kitiems reiškiu šir
dingą padėką už švenčių dovanas 
ir rūpestingą globą gulint man 
Tiibingeno Prane. Karo Ligoninėje.

J. Korgovdaitė-Bružienė

Gimnazijų direktoriams
Pranešame gerb. gimnazijų di

rektoriams,- kad Liet. Gimnazija 
Augsburge išleido p. P. Janutienės 
„Lietuvių Literatūros Konspektą“ 
V — VIII klasėms. Konspekto kaina 
5,- RM.

Konspektai gaunami Liet. Gim«- 
nazijoje Augsburge, Haunstetten, 
Baltic Camp, gimnazijos patalpose.

Amerikoje. Pažymėjo, kad Ameri- Liet. Gimnazija Augsburge Hanau lietuviai ga minasi kurą žiemai
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Sportas
Red. V. Gerulaitis

Sporto šventė Kempiene
S. m. vasario mėn. 2—3 d. d. po il

gesnės pertraukos įvyko didesnis 
spprtininkų susibūrimas sportiniam 
pajėgumui patikrinti. Šį kartą rung
tyniavo krepšininkai, stalo tenisi
ninkai ir šachmatininkai.

Visų dėmesio centre buvo krep
šininkų pasirodymas. Iš 8 dalyva
vusių komandų (Wiesbadenas, Dil- 
lingenas, Miinchenas, Memminge- 
nas, Kempteno Gimnazija, Kemp- 
ieno Latviai, rTiibingenas ir Lietu
vių 1-oji), kaip ir buvo lauktą, fi- 

. nalan pateko: iš vienos pusės 
Miinchenas, laimėjęs prieš Mem- 
mingeną 74:28.ir prieš Wiesbadeną 
43:28; ir iš antros pusės Lietuvių 
1-oji, laimėjus prieš Kempteno Lat
vius 64:10 ir Tiibingeną 50:27.

Finalinis susitikimas davė seniai 
matytą, gražią kovą. Nesuklystume 
tvirtindami, kad tai susirėmė dvi 
stipriausios lietuvių išeivijos krep
šinio komandos. Lietuvių 1-ąją su
darė patys seniausieji mūsų aukš
tos krepšinio klasės atstovai: Pu- 
zinauskas, Norkus I ir Norkus II, 
šiuo metu ypač geros formos. Be 
jų, neblogai gynime dirbo ir jau
nieji: Duliūnas, Bagdonas, Andru
lis II.

Miincheno penketuką sudarė: 
Grybauskas, Beržankis I, Beržan- 
kis II, Varkala ir Ginčiauskas.

Nuo pat pirmos kovos minutės 
žaidimas įgavo didelę spartą, kuri 
buvo išlaikyta iki pat. rungtynių 
pabaigos. Geras kamuolio valdy
mas, tikslus mėtymas, derinių įvai
rumas reikia pripažinti tiek vienam, 
liek antram finalistui.

Tačiau šių gerųjų krepšinio 
ypatybių suvažiavimas ir suteiki
mas žaidimui sistemos aiškiai 
priklausė Lietuvių I-ajai. Šios pre
tenzijos išlaikymas per visą rung
tynių eigą ir leido pasiekti pasek
mę 63:26 (30:7), kas retai įvyksta 
dviejų maždaug vienodo pajėgumo 
komandų susitikimo atveju.
' Galima drąsiai pasisakyti, kad 
mūsų krepšininkai nestovi vietoje, 
o yra padarę gražų žingsnelį pir
myn. Jų pėdomis seka ir visa eilė 
kitų krepšininkų iš įvairių lietuvių 
kolonijų. Reikia sveikinti panašių 
sporto švenčių iniciatorius, nes 
sportininkų tobulėjimas yra pro
porcingas sportininkų susibūrimo 
dydžiui.

Stalo teniso varžybose, kurios 
buvo pravestos dviejų minusų sis
tema, dalyvavo 10 varžovų. Tur
nyro favoritais buvo laikomi: Mei
lus, Tėvelis ir Gerulaitis (visi iš 
Augsburgo). Iš jų tik vienas Geru
laitis pasiekė finalą, nugalėjęs Mei
lų ir Norkų II po 2:0.

Iš kitos pusės finalan pateko 
Andrulis III, laimėjęs prieš Jaršovą 
ir Tėvelį po 2:1.

Niekas neabejojo Gerulaičio lai
mėjimu finale. Tačiau tai buvo ap
sirikta. Andrulis ill, atkakliai ir 
labai užtikrintai kovodamas, laimė
jo 2:1. Vičną minusą gavęs Geru
laitis susitiko su Grybausku (antru 
vieno minuso finalistu) ir laimėjo 
2:0. Po šio susitikimo Gerulaitis 
turėjo antrą kartą stoti prieš An
drulį III. Yra sakoma, kad istorija 
kartojasi. Ir Andrulis III pakartojo 
savo laimėjimą santykiu 3:2 ir tapo 
turnyro nugalėtoju. Antruoju pa
liko Gerulaitis ir trečiuoju — Gry
bauskas.

Kaip krepšinio varžybos praėjo 
be netikėtumų, taip stalo teniso 
varžybos buvo ištisa eilė sensacijų. 
Tiesa, buvo nepakenčiamai blogas 
stalas ir gerų sviedinių stoka. Ta
čiau tai nė kiek nesumažino An
drulio III laimėjimo. .

Greta krepšinio ir stalo teniso 
■varžybų įvyko ir du šachmatų si

multanai, kuriuos davė meisteris 
Arlauskas (Dillingenas). Pirmąjį, 
kuriame dalyvavo 10 vietos šach
matininkų, laimėjo santykiu 10:0 ir 
antrąjį (11 dalyvių) 9l/t:l,/t.

A

Prie Singapūro pasidavė 
100000 britu

Dabar viešumai paskelbta slapta 
W. Churchillio kalba, pasakyta 
Žemųjų Rūmų posėdyje 1942 m 
balandžio mėn.'

Tame pranešime Churchillis 
apibūdino padėtą kaip „tamsią griū
vėsiu panorama", išskaičiavo bri
tų laivyno milžiniškus nuostolius 
ir pasakojo, kaip prie Singapūro 
pasidavė 100 000 vyrų, po to, kai 
japonai išlaipino 30000 karių. Jis 
taip pat pripažino begalinius lai
vyno nuostolius nuo vokiečių po
vandeninių laivų.

Ministeris Pirmininkas davė šias 
smulkmenas apie britų laivyno 
nuostolius. Kovos laivas „Nelson" 
6 mėn netinkamas operacijoms; 
lėktuvnešis „Ark Royal* nuskan

Paieškojimai

dintas,- kovos laivas „Barmham“ 
smarkiai sužalotas, kovos laivai 
„Prince of Wales" ir „Repulse" 
nuskandinti.

Churchill is toliau pasakė, kad 
JAV laivyno. likučiai po Pearl 
Harbor puolimo pasitraukė. Nuo 
San Francisko iki Cape Town 
nebėra -jokio viršutinio laivyno, 
galinčio stoti į kovą' su japonų 
laivynu.

Po to jis pranešė apie gyvųjų 
italų torpedų bandymą Aleksan
drijoje. „1941 m gruodžio 19 d 
Aleksandrijos uosto vandenyse' 
buvo pagauti šeši italai neįpra
stuose narų rįįbuose. Buvo imtasi 
apsaugos priemonių prieš gyvą
sias torpedas atvykstančias į mū
sų uostus. Bet tie vyrai buvo čia 
pat".

„Keturios valandos vėliau įvyko 
sprogimai „Valiant" ir „Queen 
Elizabeth" laivu dugne. Abiejų 
laivu dugnuose* buvo didelės sky
lės ir vanduo užliejo kelis skyrius. 
To .pasėkoje abu laivai ilgesniam 
laikui netinka operacijoms. Tuo 
budu mes netekome kovos laivyno 
Viduržemio Jūroje".

(St. and Str. Nr. 28)

570. Olšauskas Pranas, gyv. Lands
hut,' Lehbiihlstr. 5, ieško Ol
šausko Tado gim. 1928 m.

571. Mačionis Antanas, gyv. Augs- 
burg-Haunstetien, Rechenstr. 
60, ieško Eduardo Pliupelio ir 
pažįstamų.

572. Pogirskienė Teklė iš Kauno, 
gyv. Memmingen, Fliegerhorst- 
Lager, ieško L. Z. J. Balvočių 
ir A. V. Bortkevičių šeimų ir 
B. J._ E. Ksivickių šeimą iš 
Marijampolės.-

573. Lida Dūdienė, gyv. Wunsiedel, 
DP. Camp, Hornschuhstr. 74 a, 
ieško Juozo Dūdos, Valės 
Narbutienės, Genės Žilinskie
nės ir Viktoro Lapinio.

574. Amerikos armijos karys lietu- 
1 vis P. F. C. Jonas Makaraitis,

295 Q. M. Salv Rep. Co. 
A. P. O. 403 U. S. Army arba 
adresas Amerikoje 514 W. OAK 
St. St. Charles Ill. U. S. A., 
ieško Kazimiero ir Izabelės 
Kalasiūnų iš Bainiūnų km. Vil
kijos vale. Kauno apskr.

575. Amerikos Armijos karys lietu
vis P. F. C. Vincas Šulinskas 
295 Q.M. Salv Rep. Co. A.P.O. 
403 U. S. Army arba adresas 
Amerikoje 3356 So Emeral Avė 
Chicago 16, 111. U.S.A., ieškc> 
Kazio .Majausko, gyv. Mari
jampolės apskr. Puskelnių kim. 
ir Jakubo Raslavičiaus.

576. Abaravičius Kazys, gyv. Bam
berg, D. P. Camp 3, Moosstr. 
121, ieško sūnaus Juozo, pas
kutiniu laiku, gyv. - prie Kylio.

577. Aleksandravičius Jonas, gyv. 
Bayreuth, Wendenhofen, lietu
vių stovykla, ieško giminių ir 
pažįstamų.

578. Armonas Petras, gyv. Bay
reuth, Wendenhofen, lietuvių 
stovk., ieško pusbrolio Čepo 
Kazio iš Joniškio.

579. Radzvilas Alfonsas, gyv. Bay
reuth, Wendenhofen, lietuvių 
stovykla, ieško giminių ir pa
žįstamų.

580. Pauža Antanas, gyv. Bayreuth, 
Wendenhofen, lietuvių stovyk
la, ieško Pilvinio Prano iš 
Šiaulių.

Lietuviai, gyvenantieji Kassel, 
Oberzmehren r Mattenberg lietuvių 
stovykla, ieško giminių ir pažįstamų
581. Noreikaitė Stefanija, ieško tė- 

vų-Noreikų Kazio ir Petrės,
’ brolio Kazio ir sesutės Birutės 

iš Kybartų.

582. Pakalniškas Petras, ieško žmo
nos Veronikos, pa$kt. laiku, 
gyv. Sachs. Pulznitz mieste
lyje.

582. Pakalniškis Petras, ieško žmo
nos Stasės, brolio Kosto ir 
švogerio Jankausko Antano iš 
Kretingos.

584. GrUčauskas Stasys, ieško bro
lių Mykolo paskt. laiku, gyv. 
Kreis Beeshof, Wilmersdorf, 
Kole Lager ir Vytauto iš Kau
no, švogerių Juodžio Zigmo 
su šeima,* Geležių Prano ir 
Mykolo su šeima ir kitų gi
minių.

585. Bendoraitis Jurgis, ieško se
serų Kasulaitienės Onos>, Ha- 
nackienės Manės, Kareckienės 
Antaninos iš Kauno ir Kasu- 
laičio Alfonso iš Panevėžio.

586. Bulderytė - Glonertienė Marija, 
ieško sesers Onos ir giminių 
bei pažįstamų.

587. Andriušaitienė-Liušiūtė Ona iš 
Stirniškių, ieško vyro Andriu- 
šaicio Mateušo, brolio Vinco 
ir sesers Butkuvienės Konstan-

• cijos.
588. Sidabrą Vincas iš Marijampo

lės, ieško motinos Sidabrienės 
Barboros brolio Alfonso, se
serų Ramutės, Aldonos ir Te
resės, dėdės Daminavičiaus 
Juozo su šeima iš Kybartų 
valse.

589. Vyšniauskas Andrius iš Ša
kių ieško sūnaus Vyšniausko 
Jono.

590. Vosylius Vincas iš Marijampo
lės, ieško pusbrolio Vosyliaus 
Juozo ir Dagilio Jono iš Šakių 
apskr. paskt. laiku, gyv. Eeu- 
sige.

591. Bulkaiiienė Sofija iš Kybartų, 
ieško Ališauskienės Stasės iš 
Kybartų, brolio Rietalaikio Pi
jaus su šeima iš Naumiesčio.

592. Šopys Vincas iš K. Naumies
čio, ieško brolio Šopio Antano 
ir sesers Onutės.

593. Žilinskas Feliksas iš Kauno, 
ieško giminių ir artimųjų.

594. Bagdzevičienė - Maslauskaitė 
Marytė iš Panevėžio, ieško 
vyro Bagdzevičiaus Stasio.

595. Jucevičiūtė Aleksandra iš Ma
žeikių, ieško brolio Jucevičiaus 
Mykalojaus.

596. Bikus Kazys, ieško brolio Pe
tro ir Vinco paskt. laiku, gyv. 
Vilniuje Mudino Vlado ir Pu- 
tono Igno, paskui, laiku, gyv. 
Eschmege.

uošvių Kuibako Pijaus, Kul- 
bokaičių Valės ir Albinos. •

629. Breivė Jurgis, ieško švogerio 
Paliulio Broniaus, prašo atsir 
liepti Panevėžio Žemesniosios 
Prekybos mokyklos mokytojus, 
gimines bei pažįst.

630. Ulrichienė Viktorija, gyv. Bam
berg, Belgerstr. 18, ieško vyro 
Ulricho Henriko, paskt. laiku 
gyv. Tūringijoje, Arnstadte.

631. Spukas Petras, gyv. Bambėrg, 
Moosstr. 121, lietuvių stovykla, 
ieško sesers Spukaitės Re: 
ginos, Ginkutės Reginos, buv. 
Tiiringijoj Wernshausene, ir 
Kazlausko Vlado\

632. Steponauskienė Uršulė, gyv. 
Bambėrg, Moosstr. 121, lietu
vių stovykla, ieško dukters 
Burdulienės Salomėjos ir žen« 
to Burdulio, paskt. laiku gyv. 
Dramburge.

633. Rasimas Antanas, gyv. Kassel 
Oberzwheren Matienbergo lie
tuvių stovykla, ieško žmonos 
Rasimienės Pranciškos, tėvų 
ir brolių Jono, Broniaus ir Al
fonso.

634. Siongvila Antanas, gyv. Bam
berg, Moosstr. 121, lietuvių 
stovykla, ieško giminių: Jan
kauskų Stasio ir Sofijos, Sta
sės, Broniaus ir Zigmo, pakt. 
laiku gyv. Laubane.

635. Avižienius Jonas, gyv. Hanau 
lietuvių stovykla, ieško Avi
žienio Stasio ir Žebrausko 
Jono.

636. Balkauskas Kazys, gyv. Dink- 
lage, Kreis Vechta, ieško bro
lio Jono, Petraičių Juozo, Jo
no, Petro ir pažįstamų.

637. Bražinskas Pranas, gyv. Dink- 
lage, Kreis Vechta, D. P. C. 
ieško žmonos Uršulės, sūnaus 
Antano, dukters Janinos ir 
pažįstamų.

Lietuviai, gyvenantieji Bayreuth D. 
P. C. Mack Wendelhofer lietuvių 
stovykla, ieško giminių ir pažįstamų
638. Jasiūnas Adolfas, ieško ma

žeikiečių ir pažįstamų^
639. Gajauskas Juozas, ieško švo

gerio inž. Getauto Jono.
640. Ąžuolas Petras, ieško brolio 

Ąžuolo Antano ir pusbrolio 
Ąžuolo Sigito.

641. Levonauskas Justinas, ieško 
Šeškaus Emalio ir Sapangos 
Romo.

642. Miliauskienė Efronina, ieško 
sūnaus Miliausko . Adolfo ir 
sesers Skerstorienės Sofijos.

643. Jasukaitienė Jieva, ieško Mon
kevičiaus Alekso, Gražausko 
Jono ir pažįstamų, gyv. Gorlitz.

644. Rūbas Juozas, ieško brolių 
Rūbų Prano ir Tomo, motinos 
Rūbienės Onos ir seserų Rū- 
bytės — Sabutienės Marijos ir 
Rūbytės — Zakrienės Onos.

645. Dabrėga Juozas, ieško Lat- 
vėno Jono, paskutiniu laiku 
gyv. Fiirth, kitų gimnių ir 
pažįstamų.

646. Mokytojas Stankaitis Pranas, 
ieško brolio Stankaičio Izi
doriaus.

647. Suruošas Česlovas, gyv. Bayern 
Wunsiedeln, Hornschuhstr. 76, 
ieško giminių ir pažįstamų.

648. Lukošius Kostas, gyv. Uchte, 
Bez. Bremen, Balken Camp 
Str. 383, ieško Tamulaitienės 
Stefos, anksčiau gyv. Austri
joje, ir Petrausko Jono, gyv. 
Langenweddingen.

649. Onaitis Anicetas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuvių sto
vykla, ieško žmonos Jadvygos 
Onaitienės — Juknevičiūtės ir 
brolių Juozo bei Antano Onai- 
čių.

650. Gasperai Julius ir Emilija, gyv. 
Augsburg - Hochfeld, lietuvių 
stovykla, ieško sūnų Gaspero 
Emilijaus, gim. 1921 m., ir 
Gaspero Henriko, gim. 1924.

597. Nutauskas Alfonsas, ieško mo
tinos Nutaūskienės Barboros 
ir sesers Nutauskaitės Adolfi- 
nos, Zovertaitės Kazės ir kitų 
giminių.

598. Kumetienė Ona-, ieško dukters 
Kukaitienės Janinos Stanevi
čiaus Leono ir Ramoškaitės 
Danutės.

599. Adomaitis Vincas, ieško sū
naus Adomaičio Marceliaus 
paskt. metu gyv. Vengrijoje.

600. Rutkaitienė-Dičmonaitė Mary
tė, ieško vyro Rutkaičio Al
berto.

601. Gelgotienė Petrutė, ieško vyro 
Juozo ir uošvių Juozo ir Apo- 
lionijos Gelgotų.

602. Jankauskienė Anelė, ieško 
brolių Vlado ir Jono Šeferių 
paskt. laikū gyv. Brandenbur
ge.

603. Kubiliūtė Matilda, ieško sesu- 
čio Aldonos ir Danutės ir gi
minių.

604. Gudiškis Vincas, ieško giminių 
ir pažįstamų.

605. Alseika Viktoras, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

606. Morkvėnas Alfonsas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

607. Vanagas Adolfas, ieško Žu
kausko Prano, Gediminskaitės 
Antaninos ir Jokaitės Emilijos.

608. Žitkevičius Juozas, ieško pus
brolio Bedalio Liudo, Duliebos 
Mykolo ir giminių bei pažįsta
mų.

609. Broliai .Subačiai, Feliksas, ir 
Jonas, ieško giminių ir pažį
stamų.

610. Galeckas Kazys, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

611. Visockis Juozas, ieško brolių 
Jono, brolio sūnaus Juozo ir 
dukters Sofijos.

612. Sarpalius Stasys, ieško gi
minių ir pažįstamų.

613. Kilikevičius Mikas, ieško Bie
liauskaitės Konstancijos, Ta- 
moliūnų Broniaus ir Antano, 
Žebraičio Jurgio ir Vosyliaus 
Jono.

614. Redikas Vincas, ieško giminių 
ir pažįstamų.

615. Sefleris Jonas, ieško giminių 
ir pažįstamų.

616. Jarockis Juozas, ieško giminių 
ir pažįstamų.

617. Kazėnas Stasys, ieško Rimšos 
Antano, Taškūnaičių Stasio ir 
Valiaus ir Rastenio Klemenso.

618. Budreckis Jonas, ieško gi
minių: Tvarijonavičių — Tva- 
ronų, • Žaromskių, Teišerskių, 
A. Gricevičiaus ir Šarauskų.

619. Tvaronas Jonas, ieško Gri
niaus Juozo, Stankūno Jurgio, 
Viliamo Vlado ir Bičiūno J.

620. Šakalys Albertas, ieško brolio 
Henriko.

621. Galeckis Bronius, ieško žmo
nos Galeckienės Elenos.

622. Babrauskas Kostas, ieško 
Kondrotavičiaus Kosto, Jacke- 
Jevičiaus Vinco, Galinio Vlado 
ir Žiūrinsko Juozo.

623. Antanaitis Juozas, ieško žmo
nos Anelės Antanaitienės su 
dukrele Salomėja, Petravičai- 
čių Salomėjos ir Onos, Vyš
niauskų Jono ir Onos.

624. Ališauskas Martynas, ieško 
žmonos Ališauskienės Rožės, 
duktės Mildutės ir pusseserės 
Ališauskaitės Rožės.

625. Giedraitis Petras, ieško tėvo 
Giedraičio Simono, Mikelaičio 
Juozo, paskt. laiku gyv. 
Essene, Mačiulaičio Prano ir 
Vizgirdo Saliamono.

626. Kudlinskienė Marija, ieško 
vyro Vinco Kudlinsko ir sūnaus 
Vytauto, paskt. laiku gyv. Ryt
prūsiuose.

627. Janulis Vincas, ieško seserų 
Janulytės Elenos i r Janulytės — 
Raubienės Bronės.

628. Daugėla Petras, ieško žmonos 
Daugėlienės Bronislavos ir
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Rūmai, kuriuose vyksta Jungtinių Tautų Organizacijos konferencija Londone

Is JT Konferencijos Londone
Graikijos klausimas po smarkių 

britų užs. reik, minist. Bevino ir 
sovietų atstovo Višinskio ginčų 
perduotas svarstyti Britų ir Sovie
tų vyriausybėms. Užs. reik ministe- 
ris Bevinas vasario 6 d. Britų ka
bineto posėdy pranešė apie nepa
vykime saugumo taryboj susitarti, 
o Višinskis padarys tą pat savo 
vyriausybei. Saugumo taryba po
sėdžiavo vasario 5 d., bet susitari
mo nepasiekė. Saugumo tarybos 
pirmininkas J. O. Makin paskelbė 
posėdžio pabaigoje, jog visi dele
gatai, neskaitant britų ir sovietų 
atstovų, yra nuomonės, kad padė
tis Graikijoj negresia pasaulio tai
kai ir kad tuo klausimas yra baig
tas. Lenkų delegatas pasiūlė rezo. 
liuciją, kurioj buvo sakoma, jog 
saugumo taryba britų, sovietų ir 
graikų pareiškimus priėmusi dė
mesin, bet Bevinas atmetė šią re
zoliuciją, motyvuodamas tuo, jog 
joje nepasakyta, kad Britų politika 
Graikijoj pasaulio taikai negresia.

Po Bevino ir Višinskio pareiški
mų vasario 1 d. debatai perpildy
toj salėj buvo vedami vasario 4 d. 
Pradžioj Višinskis atsakė į Bevino 
vasario 1 d. kalbą. Jis neigė Be
vino tvirtinimą, kad Sovietai Grai
kijos klausimą kelia tuomet, kai 
Britai pajudina Lenkijos, Rumuni
jos ir Bulgarijos reikalus. Esą, Mo. 
lotovas jau 1945 m. birželio mėn. j 
Potsdamo konferencijoj nurodęs 
Graikijos padėties pavojingumą ir 
siūlęs, kad didžiosios valstybės pa
siūlytų regentui sudaryti atitinka
mą vyriausybę. Bevino pareiški
mai, kad Maskvos propaganda 
sudaro pasaulio taikai pavojų, esą 
nesuderinami su kalba apie rusų 
ir britų draugingumą. Sovietų de
legacijos nuomone, nieks tiek ne- 
gresiąs pasaulio taikai, kaip Bevi
no tvirtinimas, kad rusų propagan
da prieš Graikiją ir komunistinė 
propaganda grebiančios pasaulio 
taikai. Tokie pareiškimai galį tik 
abiem kraštams pakenkti. Višins
kis pareiškė: „Kai šiuoš žodžius 
išgirdome, sovietų delegacija pa
jutome dvelkimą nelemtos praeities 

nesusipratimų tarp mūsų kraštų. 
Tai sena melodija. Jau 1921 m. 
Curzonas kėlė tokius kaltinimus. 
Šie ir panašūs Austen Chamber- 
laino priekaištai sugniužo, bet 
pėdsakai liko, aiškūs ir pavojingi 
pėdsakai." Višinskis citavo Britų 
parlamento atstovų pareiškimus, 
kad Graikijos kalėjimuose esą be 
teismo laikoma 17.000 asmenų ir 
50.000 policijos suimtų. Višinskis 
savo kalbą baigė: „Bevinas reika
lavo saugumo tarybos aiškaus 
sprendimo, ar Britų politika suda
ro taikai ir saugumui pavojų, ar ne. 
Mūsų atsakymas yra aiškus ir 
tvirtas. Mes sakome, kad buvimas 
Graikijoj anglų dalinių yra virtęs 
spaudimu į Graikijos vidaus poli
tiką ir ten sudarė padėtį, kuri yra 
pilna didelių pavojų." Saugumo 
taryba negalinti į tai neatsižvelgti. 
Sovietų delegacija reikalaujanti 
britų dalinių iš Graikijos atitrau
kimo.

Savo kalboj Bevinas priminė 
Stalino žodžius, kuriais jis pareiš. 
kė pilną Britų politika Graikijoj 
pasitikėjimą. Tai esą pareikšta 
raštu. Užsienių reikalų ministerių 
konferencijos Londone metu Ame
rikos atstovas pažymėjo, kad jo 
vyriausybė Rumunijos ir Bulgari
jos vyriausybių nelaikanti demo
kratinėmis. Tuomet Molotovas 
tuojau griebėsi Graikijos klausi
mo. Anglija turinti Graikiją remti, 
kadangi Graikija buvo Anglijos 
sąjungininkė, kai aliantų reikalai 
atrodė net pralaimėti. Tad šian
dien Anglija negalinti Graikijos 
sunkumuose apleisti. Toliau Bevi
nas tęsė: „Višinskis ištraukė iš 
karsto Chamberlaino ir Curzono 
lavonus, norėdamas parodyti, jog 
šiandien mes esame tokie pat blo
gi, kaip anuomet. Aš tariausi užsi
tarnavęs Rusijos amžiną dėkingu
mą, kai aš prieš Curzono nusista
tymą 1920 m., būdamas transporto 
darbininkų sąjungos pirmininku, 
sutrukdžiau rusų—lenkų karo 
metu siųsti į Dancigą ginklus."

Bevinas pareiškė, kad jo vyriau
sybė esanti jį įgaliojusi reikalauti 

aiškaus atsakymo. Rusijos kaltini, 
mai liečią D. Britanijos ir brjt9 
tautų šeimos garbę. Jis pabrėžė: 
„Jei saugumo taryba, kaip ir rusų 
delegacija, mano, kad D. Britanija 
savo dalinius panaudoja bent ma
žiausiai kenkti taikai, tai jį turėtų 
mane nuo šio stalo* pašalinti." Be
vinas pasiūlė sudaryti komisiją, 
kuri vietoje dalyką ištirtų. Jis pa
naudosiąs savo įtaką Graikijos vy. 
riausybei, kad būtų išvengta pa
sienio nesusipratimų. Britų dali
niai Graikiją paliksią, kai tik jie 
būsią savo uždavinį atlikę. Jau 
pačioj pradžioj turį būt aiškiai ži
noma, jog tuoj po rinkimų ar 
trumpai po to Britų karinės jėgos 
iš Graikijos būsią atšauktos. Vi-Z 
šinskis citavęs spaudos žinią apie 
Graikiją, bet jis nepadarąs nieko 
į tam tikrus Balkanų kraštus spau-1 
dos atstovams įleisti, kad galima 
būtų nustatyti, kas ten vykstą. Be
vinas pakeltu balsu sušuko: „Tad 
ar pakenkė britų tauta taikai? Į šį 
klausimą aš reikalauju atsakymo-"

Debatuose Amerikos atstovas E. 
R. Stettinius pareiškė, kad JAV 
vyriausybė esanti įsitikinusi, jog 
britų dalinių buvime Graikijoj ne. 
są galima įžiūrėti pavojaus taikai. 
Jis pasiūlė, kad saugumo taryba 
dėkoja Rusijai, Britanijai ir Grai
kijai už pranešimus ir tuo reikalą 
baigia. Taip pat ir delegatai Pran. 
c ūži jos, Kinijos, Lenkijos ir Austra
lijos padėtį Graikijoj, pripažino 
taikai negresiant. Anglija reikalą, 
vo formalaus pripažinimo, kad Bri
tų dalinių buvimas Graikijoj ne- 
gresiąs taikai. Tuomet Višinskis 
pareiškė panaudosiąs savo veto 
prieš anlų pasiūlymą ir atmetė pir
mininkaujančiojo Makin nurody
mą, jog baigiamoji rezoliucija yra 
tik darbo tvarkos klausimas ir dėl 
to jai priimti pakanka 7 balsų dau
gumos. Egiptas ir Brazilija vienok 
laikėsi nuomonės, jog Rusija ir 
Britanija, būdamos ginčų salys, ap. 
skritai neturi balsavimo teisės.

Nors buvo stengiamasi JT kon
ferencijos darbus baigti iki va
sario 9 d., bet to pasiekti nepavy
ko, ir posėdžiai buvo tęsiami ir 
toliau. Graikijos klausimas buvo 
baigtas tuo būdu, jog saugumo 
taryba pažymėjo šalių pranešimus 
imanti dėmesin. Po to buvo svar

stomas sovietinės Ukrainos kalti
nimas Anglijai dėl jos karo dalinių 
buvimo Indonezijoj, kas sudarą 
pavojų taikai.

Sovietinės Ukrainos užs. reik, 
komisaras Manuilskis savo kalboje 
iškėlė, kad britų dalinių Indonezt- 
joj buvimas gresiąs pasaulio sau
gumui ir taikai, o be to, esąs ne
suderinamas su JT chartos numa
tytu tautų laisvų apsisprendimu. 
Jis taip pat manąs, kad japonų 
dalinių panaudojimas prieš indo
neziečius įžeidęs JT prestižą. Visų 
nustebimui Manuilskis nereikalavo 
tuojau atšaukti iš Indonezijos britų 
dalinius, tik siūlė JT sudaryti ko
misiją, kuri nuvykusi ištirtų reikalą 
ir atstatytų Indonezijoj saugumą 
ir taiką. Savo išvadžiojmus Ma
nuilskis, kaip ir Sovietų užs. reik, 
komisaras Višinskis savo kalboje 
dėl Graikijos rėmė iškarpomis iš 
laikraščių. Britų užs. reik. min. 
Bevinas atsakė, kad britų dalinių 
buvimas Indonezijoj negali būti 
laikomas pavojumi taikai ir sau
gumui, jei net nereikalaujama tuo
jau juos atšaukti. Tuo, kad Ma
nuilskis dėl tolimesnio britų dalinių 
likimo Indonezijoj nekelia klausimo, 
jis pats nuneigia tų dalinių pavojų 
taikai ir saugumui, 
neįžiūri jokio tiesioginio kaltinimo. 
Anglų kariai atvyko į Indoneziją 
vyriausiai sąjungininkų vadovybei 
įsakius nuginkluoti japonų dalinių 
ir išlaisvinti belaisvių ir internuo
tųjų. Dėl fašistinių elementų už
puolimo jie buvo priversti pavar
toti ginklą tvarkai atstatyti. Anglai 
nepaleido nė vieno šūvio, kol in
doneziečiai nepradėjo šaudyti ir 
nebuvo nukauti britų kariai. Ty
rimo. komisija atrodanti nereika
linga. Sutraukdamas savo atsaky
mą į Sovietų Ukrainos ir Rusijos 
iškeltus kaltinimus prieš Angliją, 
Bevinas pareiškė: „Aš negaliu nu
sikratyti jausmu, kad šios notos 
yra parašytos tik mums purvais 
apdrabstyti.“

Olandijos užs. reik, ministeris 
van Kleffens pareiškė viltį, jog be- 
tarpinės Olandų ir Indonezijos 
nacionalistų derybos jau greitu 
laiku leis klausimą išspręsti.
* Debatai Indonezijos klausimu 
buvo tęsiami vasario 9 d. Ta proga 
Manuilskis dar kėlė trejetą klau
simų: 1) kad britų dalinių panau
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dojimas Indonezijoj negalįs būti 
nuginčytas, 2) kad buvę panau
doti japonų daliniai, 3) kad britų 
ir olandų atstovai neginčiję jo iš
keltų dalykų.

Baigiant Graikijos klausimą ir 
pasiūlius kompromisinę formulę, 
kad saugumo taryba šalių prane
šimus ima dėmesin ir tuo klausi
mą baigia, nepriimdama jokios re
zoliucijos. Višinskis pareiškė: „Mes 
neužsispiriame, kas britų dalinių 
buvimas Graikijoj būtų paskelbtas 
pavojumi taikai ir nereikalaujame 
juos tuojau pat atšaukti." Į tai Be
vinas atsakė, pareikšdamas pa
sitenkinimą, kad rusai nuo buvusių 
savo reikalavimų atsisakė, ir pa
žymėjo, jog po to, kai 8 tautų de
legacijos pareiškė, jog jos nemato 
iš britų dalinių Graikijoj buvimo 
pavojaus taikai, jis nuo savo rei
kalavimo formaliai tai pareikšti 
taip pat atsisako.

Hitleris planavo nuzudyfipopiezui

Po Italijos kapituliacijos Hit
leris įsakė nužudyti arba pašalinti 
popiežių, pašalinti nuo sosto ka
ralių Viktorą Emanuelį ir bet kuria 
kaina išlaisvinti Musolinį.

Dučę išlaisvinti pavyko; bet
Po BritanijaTsąmoklas prieš popiežių ir kara-

lių admirolo Wilhelm Canaris bu
vo laiku suardytas. Jis sugebėo 
Venecijoje įspėti Italijos" anti
fašistinius agentus apie nacių 
užsimojimus.

Pagal dar nepaskelbtus vokie
čių dokumentus ir trumpą ge
nerolo majoro Erwin Lahonsen 
pasikalbėjimą su Associated Press 
korespondentais aiškėja, Canaris 
pasikvietęs Lahonsen, kuris tada 
buvo vokiečių sabotažo skyriaus 
viršininku, ir priešnaciško štabo 
karininkui pulk. Freitag von Loring- 
howeven pranešė apie ruošiamą 
sąmokslą.

Lahonsen nusprendė įspėti anti
fašistinį generolą Ame. Venecijoje, 
Danielli viešbutyje įvyko posėdis, 
kuriame buvo įspėti Ame ir arti
mas Bodoglio karininkas, pulk. 
Helfferich. Vėliau Canaris ir Ame 
turėjo dviejų valandų pasikalbė
jimą Lido klube.

Sekančią dieną Ame grįžo į 
Romą. Vatikanas buvo aliarmuotas 
ir imtasi apsaugos priemonių.

(St. and Str. Nr. 29)
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