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KUR PRIEŠAS? 
PJH)KIU VARDU prieš 40 metų būdavo lietviškuose 

vakaruose kartais vaidinama komedija. Bet šiandien 
tuos žodžius pakartodami, kalbėsime visai ne apie tą 
komediją. Kalbėsime apie šių dienų tragikomediją, jei 
sųsilaikysim nuo kokio liūdnesnio pavadinimo... 

* * 

Qar nelabai seniai tekdavo nusiskųsti vienu lietuvių 
tarpe praplitusiu palinkimu — be atodairos ir be 

jokio kritiško masto girti viską, kas yra kitur, ir peik
ti, kas yra savam krašte. Tai nebuvo visuotinis reiški
nys, bet dažnas, dažnesnis, negu reikalinga. 

Iškels, būdavo, kas nors koją į užsienius -r- ne tai, 
kad į Ameriką, ar nors į Vakarų Europą, bet tegu sau 
net tiktai į Eitkūnus ar Liepoją — ir tuojau pradeda: 
"Ot, čia tai kas kita, tai ne pas mus! Ne veltui — užsie
nis1-" Ir jeigu kas nors iš užsienių parašydavo laišką, 
kad jis svetur ne viską randa esant geriau, kaip namie, 
jeigu grįžęs neskelbdavo ypatingo susižavėjimo kitais 
kraštais, tai kai kam atrodydavo, kad gal jis buvo įlin
dęs į kokią skylę, kurioje užsienio nei nematė. Nors gal 
kaip tik tas užsienio ypatumus giliau pastebėjo ir spren
dė apie juos ne vien iš miestų žiburių mirgėjimo* 

Tada kai kas apie tuos svetimų kraštų garbintojus 
ir savojo peikėjus kai kada ir negražiai pagalvodavome. 
Sakydavom, kad tai paukščiai, kurie... savo lizdo ne
gerbia. Taip pagalvodavom ne iš pavydo kitiems kraš
tams garbės, bet dėl to, kad tie perdėti svetimo gyrimai 
ir savo peikimai labai dažnai būdavo visiškai neteisingi. 

O dabar susiduriam su visiškai priešingu reiškiniu: 
dabar labai žymi dalis ne taip seniai apleidusių savo 
kraštą ir atsidūrusių svetimuose kraštuose apie tuos 
kraštus labai greit, net per greit pradeda labai kritiškai 
kalbėti. 

Iš vienos pusės tai yra labai gražu, kad lietuviai 
jau išmoko vertinti savo tėvynę ir matyti jos gerąsias 
puses, bet iš kitos pusės blogai, kad per greit ima kitus 
kritikuoti ir dėl to greitumo dažnai ne visai teisingai 
ar net ir visai neteisingai nukritikuoja. Tai užgauna 
tuos, kuriems tas kritikuojamas kraštas yra savas liz
das ir kuriems jau senai nėra ar gal niekad nei nebuvo 
pažįstamas tas palinkimas — sava tik peikti ir svetima 
tik girti. Taip visai be reikalo įgyjami priešai teiiį kur 
galėtų būti geriausi draugai 

* * 

^merikoj nuo seniau gyvenančių lietuvių dauguma šį 
kraštą laiko savo antrąja, o kai kurie, deja, jau net 

ir vienintele tėvyne. Ir jų didžiuma jaučiasi labai gyvai 
užgauti, kai girdi kartais net teisingą negiriantį atsiliepi
mą apie gyvenimą šiame krašte, o ką jau.bekalbėti apie 
neteisingą peikimą! 

Šitas gyvenamojo krašto Ir priimtinės tėvynės 
gerbimas yra pagirtinas. Nepagirtina yra tik, kada kas 
nors, kaip liūtas gindamas nuo menkiausio priekaišto 
Ameriką, nei akim nemirkteli, kai girdi Lietuvą neteisin
gai apkalbinėjant ir net šmeižiant. Juk vis dėlto, net ir 
amerikiečiui, jei jis yra lietuvių kilmės, Lietuva yra pri
gimta tėvynė... 

* * 
Butų netiesa, jeigu kas iš tokių reiškinių darytų išvadą, 

jog visi lietuviai Amerikoje taip ir yra susiskirstę 
į du frontus. Tur būt, tik maža dalis, karštesnieji pana
šiai pasireiškia. Bet vistiek, kiek tuose "frontuose" bebū
tų, tiems "kariautojams", o tai pat ir šaltesniesiems žiūro
vams reikia daugiau atkreipti akį visai į kitą pusę. 

Didžiausia tragikomedija yra tai, kad daugelis jau
dinasi dėl vieno kito kritikuojančio žodžio apie Lietuvą 
ar Ameriką, bet ramiai praleidžia pro akis ir ausis nesi
liaujančius šmeižtus bei kurstymus IR PRIEŠ AMERIKĄ 
IR PRIEŠ LIETUVĄ TUO PAČIU METU IR Iš TOS 
PAČIOS VIETOS! 

Yra čia pat Amerikoje 150,000 senų šio krašto gy
ventojų ir net piliečių, kurie pagal savo komunistinę prie
saiką yra pasišventę tam, kad šmeižtų Ameriką. Ir jie 
tai daro kiekvieną dieną per savo spaudą, per kitokias 
propagandos priemones. Net ir tada, kai Amerikos ka
riai žūsta kovose, jie stoja ne už Ameriką, o už priešą! 
Pusė milijono kitų Amerikos gyventojų juos remia. Tad 
ar ne tragikomedija vyksta, kada kas Amerikos patriotiz
mu prisidengęs iki neapykantos tūžta už kokį gal ir ne
rimtą žodį apie Ameriką iš naujo ateivio, kada dre
ba, kad kiekvienas naujas į Ameriką įžengęs žmogus, 
ko gera, dar gali jai saulę užstoti, o tyli apie tikrųjų Ame
rikos pamatų knisikų darbą, ir ne tik tyli, bet dar ir ki
tus verčia tylėti! 

Apsidairykite kartą, kur yra tikras priešas, arba 
bent nedarykite liūdnų juokų iš patriotizmo— 

Ir iš kitos pusės — neužmirškite, kad kokia ji be
būtų ta Amerika, ji yy# vieninteli laisvės ląukiančių 
žmoaių viltis. 

MOKESČIAI 
Senatorius Taftas nelabai se

niai mokesčius pavadino piliečio 
laisvės suvaržymu. Kadangi vi
dutiniškai imant Amerikos gy
ventojai moka mokesčių apie 25 
nuošimčius savo pajamų, tai jis 
tiesiai ir pasakė, kad valstybė 
jau yra atėmusi ketvirtadalį sa
vo piliečių ekonominės laisvės. 

Šis mokesčių palyginimas su 
laisvės atėmimu neatrodo esąs 
labai tikęs palyginimas. Taftas 
sakė, kad, jeigu valstybė rodys 
vis daugiau iniciatyvos ekonomi
niame ir socialiniame gyvenime, 
ir tam vis reikalaus iš piliečių 
daugiau mokesčių, tai ji tuo vis 
labiau siaurins piliečių laisvę. 

Amerikos gyventojų dauguma 
irgi dažnai ir kartais, atrodo, 
net per dažnai skundžiasi mokes
čiais, lyg tie mokesčiai būtų 
kokia nepelnyta ir nereikalinga 
duoklė. Tiesa, sunku patikrinti, 
ar kiekvienas valstybei sumo
kėtas daleris sunaudojamas taip, 
kaip reikia, bet visdėlto reikia 
nepamiršti, kad valstybės orga
nizacija piliečiams labai daug 
patarnauja. Klysta tas-^kas ma
no, kad be valstybės palaikomos 
tvarkos kiekvienas pats būtų su
sikūręs sau gyvenimą tokį, kokį 
turi. 

Kiekvienas pripažįsta, kad už 
nieką gali tik nieką gauti. Ame
rikos gyventojai turi gyvenimo 
standartą daug aukštesnį, negu 
bet kuriame kitame pasaulio 
krašte. Tam daug padėjo ne 
tik krašto turtai, ne tik jų pa
čių pastangos, bet ir valstybes 
organizacija. O mokesčius val
stybei mokame ne pačius aukš
čiausius. Tad tie mokesčiai ne 
tik nėra ketvirtadalio laisvės 
atėmimas, bet yra nepilna kaina 
už tą laisvę ir gerovę, kuria čia 
galima naudotis. 

Prieš akis stovi mokesčių pa
didinimas. šį kartą tai yra daro-

Prisipažino. 
Jonikas "Vilnyje" paduoda iš

trauką iš DIRVOS, kurioje pa* 
sakyta, kad jau šešeri metaiį 
kaip lietuviai kovoja su tuo pa
čiu priešu, kuris dabar ir Korė
ją užpuolė, ir kad yra padarę gal 
ne mažiau nuostolių tam prie
šui, kaip jam teko Korėjoj nu
kentėti. 

Kad nuostolių apskaičiavimas 
būtų pilnesnis, Jonikas dar pri 
mena, kad "Clevelande sukru
vino Antaną Bimbą, o Chicago-
je išmušė "Vilnies" langą". 

Bravo, Jonikai, kad to neuž
miršai priminti! Andrulis, mat 
išsižadėjo savo mokytojo, ir kai 
policija pasiteiravo, tai "baži-
nosi", kad nei jis , nei "Vilnis" 
nieko bendra su'komunistais i\e-
turi. O Jonikas, pasirodo, ištiki
mesnis (ar tik ne toks kytras?): 
kai tik pamatė, kad kažkas mini, 
kad ten — Europoj ir Azijoj 
kai kas nebe nuo šiandien bol
ševikus palupa, tuoj, kaip siu 
vėjo žirklės atsiliepė — "ir Bim
ba gavo, ir mums langą iškūlė!" 

Nei Bimba, nei Joniko ap 
draudėjai nesurado, nuo ko jie 
nukentėjo, bet Jonikas nors kar
tą prisipažino, kad ir "Vilnis" 
su Bimba yra iš tos pačios kam
panijos, kaip ir Korėjos užpuo
likai. Tik arnegausi, Jonikai, 
velnių nuo savo "bosų" už tokį 
leptelėjimą? 

V. K. Chicago, 111. 
• A. Bimba buvo Clevelande 
iškėlęs melagingą kaltinimą Jo
nui Sakalui dėl to gauto smūgio, 
bet laiku susigriebė ir nebepasi
rodė Clevelande to kaltinimo 
palaikyti. RED. 

Kito pasaulio žmones 
(Tęsinys iš pereito numerio) Į Po tokio paaiškinimo pabėgėlį priglau-

Kai ūkininkai parsivežė į namus tuos ^us^am ūkininkui pasidaro aišku, kad ge 

ma ne gerovei padidinti, bet jai 
ir laisvei apginti. Nes jos neap-
gynus, laisvės neliktų, o mokes
čiai tikrai labai daug padidėtų. 

Džiuginantis reiškinys, kad 
šiuo atveju nei visuomenė, nei 
tas pats senatorius mokesčių ne
be vadina nauju laisvės atėmimu. 
Ko reikia tai reikia. Taip galvo
ja pilietiškai susipratusieji. 

Kazys Bradūnas 

Iš sonetų rinkinio 
VILNIAUS VARPAI 

R A S U O S  

Vėl suskambo koplytėlės varpas, 
Vėl pavargęs pailsėt ateis. 
Liko nebaigtas galbūt kasdienis darbas, 
O gal degantis kūrybos spinduliais... 

Čia tu būsi amžinas kaimynas 
Patriarchų, laisvės pranašų — 
Tas platus, vardais didingas kapinynas 
Nepamirš pakviesti ir mažų. 

Ir nežinomo kareivio dulkės, 
Ir bajoriškos didybės pelenai, 
Kurių niakada tenai nepažinai, 

Čia tau prakalba lyg broliui: gulki***. 
Ir atsiguli — taip lengva, taip ramu — 
Vien klausais, kaip tolsta žingsniai mylimų 

S E N A M I E S T Y  

Ant senų šventovės laiptų, 
Kai vidudienį klausais,. 
Lyg nematomas kas eitų 
tarp kolonų, po skliautais. 

J#g Pily kas atdarytų 
Žalio žalvario vartus, 
Ir tyliai širdy skaitytum 
Amžių atdūsiua * metui 

Girdis žingsniai kunigaikščių, 
Žvanga pančiai kalinių. 
Iš krauju mirkytų aikščių 

Ar ne Skundas kankinių?.. 
Ne... Ramiai balandžiai vaikšto, 
Prašo saujos trupinių 

neprašytus svečius iš tolimos Rusijos, kiek
vienuose namuose turėjo sukrusti visa šei
ma. Pasirodė, kad beveik visi tie pabėgė
liai yra apsikrėtę utėlėmis ir niežais, bet 
su tuo jau taip apsipratę, kad visai nesi
jaudino ir patys nerodė jokio susirūpinimo 
tuo dalyku. Nesirūpino tėvai ir savo apša
šusiais vaikais. , 

Mūsų ūkininkai, nors ir ne savo no
ru, be su žmoniška užuojauta priglaudę 
tuos rusųv pabėgėlius, noroms-nenoroms tu
rėjo visų pirma juos pagydyti, nes taip 
negi buvo galima gyventi su tais žmonėmis 
po vienu stogu. Tad ir pradėjo rūkti kai
mų pirtys, o miestelio vaistininkas nespėjo 
gaminti tepalų nuo niežų ir piktašašių... 

Tai truko apie savaitę laiko. Geras 
maistas, pirtys, vaistai pabėgėlių išvaizdą 
labai greit pakeitė. Jų oda lyg pašviesėjo, 
veidai pradėjo rausti. Tuo pačiu metu 
pradėjo išlysti aikštėn ir tų žmonių būdas, 
papročiai bei moralė... 

Visų pirma mūsų ūkininkams buvo 
labai keista, kad į pirtį tie žmonės eina 
visi drauge — vyrai ir moterys bei įvai
raus amžiaus vaikai, berniukai ir mergai
tės Vienam ūkininkui besirengiant pirtyje 
maudytis, atbėgo kokios 15 metų rusaitė 
ir pareiškė norą irgi išsimaudyti. Buvo 
labai nustebinta, kai tas jos nepriėmė, o 
pasiūlė jai paskui ateiti: kam gi šilumą 
niekais leist, kad tos pačios šilumos ir 
dviems tikrai užtektų! ^ 

Tiesa, senesnieji prisiminė, kad dar 
prieš pirmąjį karą Zarasų apylinkių rusai 
kolonistai irgi eidavo į pirtį vyrai ir mo
terys drauge, arba drauge maudydavosi 
ežere (maudymosi kostiumai tada jiems 
buvo visai nežinomas dalykas), bet dabar 
jau ir tie apie 30 metų taip nebedarydavo. 
O ten, Rusijos gilumoj papročiai, matyt, 
per tą laiką jokios pažangos nepadarė... 

Bet ne vien tą mūsų ūkininkai gavo 
pastebėti, prisižiūrėdami į tuos svečius. Pa
sirodė, kad tie žmonės per vargo metus yra 
įgiję ir nuostabaus apsukrumo kovoti su 
visokiais trūkumais. 

Jie mokėjo paprašyti iš ūkininkų ir at
liekamų drabužių. Tiesa, to ir prašyti nela
bai tereikėjo, nes seimininkai matydami 
juos taip lopiniuotus, patys pasiūlė jiems 
paimti ką nors iš esamų atliekamų drabu
žių. Šiaip ar taip, bet po poros savaičių tuos 
žmones sunku bebūtų buvę atpažinti: ne tik 
atsiganė, bet ir iš lopinių visai išlindo: visi 
drabužiai buvo pakeisti kad ir jau dėvėtais, 
bet dar visai neblogais drabužiais. 

Taip atkutę, tie rusai, tiesiog enkave-
distiniu gabumu sumezgė ryšius su pažįs
tamais, panašiai kaip ir jie, išsimėčiusiais 
po kaimus maždaug 20 kilometrų apylin
kėj. Pradėjo lankyti vieni kitus. Ir... iš 
tokių kelionių niekad negrįždavo tuščio
mis. Grįždavo su ryšuliais skalbinių: marš
kinių, paklodžių, užvalkalų ir net staltie
sių... Pirkdavo? Ne, tai buvo negalimas 
dalykas, nes jie neturėjo pinigų, o ir par
davinėti tokių dalykų tada beveik niekas 
nepardavinėjo, kadangi okupacijos metu 
pasigaminti naujų audeklų buvo labai sun
ku. Rusės sakydavosi, kad gavo tuos daly
kus dovanų. Netrukus paaiškėjo, kaip tos 
"dovanos" duodamos. Jei tik šeimininkė 
padžiovė nuošalesnėj vietoj skalbinius ir 
nesaugojo, tai reiškia, kad jau ir "padova
nojo" kakiai pro šalį praeinančiai rusei... 
Ir taip, iš pabėgėlių dėžių kasdien į ūkinin
kų šiukšlynus krito vis daugiau ir daugiau 
skarmalų, o į tas dėžes gulė vis daugiau lie
tuviškų drobių... i? • 

Pagauti bevagiančius juos buvo nelen
gva, o dar sunkiau įrodyti, kad tie daiktai 
yogti: jie juos parsinešdavo vis iš kur nors 
iš toliau, kad nebūtų kam tų daiktų atpa
žinti. Sunku buvo juos ir perspėti. Išpučia 
akis ir stebisi, kokios dar čia gali būti kal
bos: visų pirma, jeigu kas duoda, tai kaip 
neimsi, o antra — iš viso jūs čia per turtin 
gai gyvenate ir kai ateis "anie", tai viskas 
nueis velniop! Ir dabar dar gali visko at 
sitifcti, pav., partizanai, ar gaisras 

riau tylėti ir kentėti, kadangi kitaip sve
čiai gali ir desantininkus užrodyti, arba, 
padegti trobas ir išnykti... 

paikus nuo 4 iki maždaug 10 metų 
jie tuojau paleido elgetauti pas artimes
nius gyventojus. Moterys, kaip vaikams, 
gana gausiai visko duodavo. Vaikai par-
vilkdavo ir mėsos, ir kiaušinių. Bet greit 
tas elgetavimas buvo perorganizuotas. Mė
sos, kiaušinių didesnių atsargų neišlaikysi, 
toliau vežtis nepatogu. Tai jie pasirūpino 
gauti kiek linų sėmenų. Padalino vaikams 
po saują ir išsiuntė pas kitus ūkininkus — 
nieko daugiau neprašykit, tik šitokių grū
delių. Rezultatai buvo puikūs: kiekviena 
šeima prisirinko po geroką maišelį sėmenų. 
Kam? Ogi tuojau nugabeno pas vieną vie
tinį rusą, kuris turėjo aliejui spausti prie
taisus ir prisispaudė aliejaus. Puiki para
ma tolimesnei kelionei, kada kiekvienas 
riebalas yra už auksą vertingesnis! 

# » 

Tie žmoričs tačiau irgi nėbuvo vienodi* 
Seniai — nuoširdūs, kalbūs, atviri. Bet aki-; 
ratis jų menkas. Atsidūsta tik ir taria: 
"Ach, ty car' batiuška!.." Tai reiškia, kad 
visos jų atgalinės svajonės sueina į caro 
asmenį. Geri buvę, palyginti, laikai.. .Visko 
buvę "pilna". O paskui — "pažiūrėk", sako, 
"į mus, į mūsų turtą, ir matysi, ką mes 
turėjom tame komunistiniame rojuje .. 
"Jūs tai, matyt, kitaip gyvenot..." Kai 
pasakai, kad mes tai kaip tik geriau pra
dėjom gyventi, kai nebeturėjom carp, taį" 
žmogelis tik pasižiūri klausiamai į akis, 
paskui vėl kažkur tolyn, jr vėl atsidust: 
"Ach, ty car* batiuška..." 

Kai paklausi juos, ar toli mano bėgti, 
visi aiškino, kad bėgs tol, kol sutiks ame
rikiečius ir anglus, nes tik ten esąs išsi
gelbėjimas. Vargšai, nenumanė, kad Jal
toje tie išgelbėtojai prižadės Stalinui juos 
atgal sugrąžinti... Prižadėjo ir daugumą 
atidavė... 

Visai kas kita buvo jaunesnieji, augę 
jau po revoliucijas. Tie skyrėsi nuo senių, 
kaip žemė nuo dangaus. 

Šitie daugiausiai gyveno tik tai dienai? 
Ypač mūsų ūkininkų pasibaisėjimą kėlė 
mažartiečių paauglių ištvirkimas. Jaunes* 
nieji tėvai tuo savo vaikų ištvirkimu tiek 
pat tesirūpino, kiek ir jų niežais ar ša
šais. Seniai irgi dėl to perdaug nesijaudino. 
Sako kolchoziškas gyvenimas, po kelias 
šeimas vienoj troboj, iš pat mažens vis
ko prisižiūri, ką dabar padarysi... 

Navikų kaime, Dusetų valsč., 13 metų 
gimnazistė Navikaitė ėjo dienos metu iš 
kaimynų. Iš krūmų ją puolė sužvėrėjęs 
15-metis "pionierius" komunistiškas "skau
tas"). Mergaitė gynėsi, bet kur ji atsigins 
nuo atsipenėjusio maskoliuko I Išniekintą ir 
nepaprastai sužalotą mergaitė iš to žvėriu
ko atėmė tik vėliau pro šalį ėjęs kaimynas. 

Mergaitę teko išvežti į Zarasų ligoni
nę, iš kurios po trijų mėnesių grįžo ne tik 
fiziškai invalidė, bet ir nebesveiko proto..« 

O kai tą sadistą kvotė policija, tai atė
jusi į policiją motina, maždaug 35 metų 
moteris — irgi jau porevuliucinio auklėji
mo — labai nustebo, kad jos sūnelis gali 
būti baudžiamas: — Kas čia tokio, jei ber
niokas užsimanė "pasmaguriauti"! Juk 
prieš valdžią jis nekalbėjo! 

Vadinasi, vienintelis nusikaltimas, ku
rio jie įpratę saugotis, tai ko nors darymas 
prieš valdžią. Visa kita leistina... 

Buvo net toks atsitikimas, kad pagyve
nusią moteriškę Zavadskienę, einančią iš 
Baltriškių bažnyčios, užpuolė du toki beel-
getaują ištvirkę paaugliai, bet toji buvo 
dar pakankamai pajėgi apsiginti. Ukinin- j\ 
kas Briedis užtiko savo klojime pas jį pri- j 
glaustų pabėgėlių vaikus — brolį su se- ( 
šeria, vienas 16, kitas 14 metų — beištvir- \ 
kaujančius. Kai nustebęs ir nusigandęs pa
sakė tėvams, tie tik pečiais patraukė... 

Taip, tai buvo kito pasaulio žmonės. 
Tada tai buvo tik pabėgėliai. O dabar to 
pasaulio žmonės siaučia mūsų tėvynėj, kaip 
viešpačiai... w 

T-T 


