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A. Smetona
(Jo 3 — ju metu mirties sukakčiai paminėti f
S. m. sausio men. 9 d. sukanka treji metai, kai 

tragiškai žuvo pirmasis ir paskutinvsis Lietnvoa 
Respublikos Prezidentas Antanas SMETONA. Apie 
jo tragiška žuvimą Lietuvoje sužinota 1944 ui. 
žiema. Okupacine vokiečiu valdžia Lietuvoje is 
pradžių buvo visiškai uždraudusi apie ji ka nors 
rqsyti, vėliau siek tiek leido. Pogrindine spauda 
plačiau paminėjo.

Pažymėtina, kad vokiečiu okupacines valdžios 
propagandos organai tragiškas Lietuvos Respubli
kos Prezidento Antano Smetonos žuvimo aplin
kybes bandė panaudoti savo propagandos tikslams. 
Šiandien, mes pasinaudodami Amerikos lietuviu 
spauda, galime nusviesti Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos žuvimo aplinkybes, 
platesni asmens ir reikšmes ivertinima palikdami 
ateičiai.

Pirmiausia norime bendrais bruožais nusviesti 
tas priežastis, kurios privertė Lietuvos Respubli
kos Prezidentą Antana Smetona vykti i Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Savo pasitraukimo tragiškas aplinkybes An
tanas Smetona yra isdestes savo Pro memoria 
„Lietuva pries mirštama pavoju“.

Antanas Smetona na.ciskajai Vokietijai simpatijų 
neturejos ir i jos karo laimejima visiškai netikeio. 
Apie tai buvo gerai žinoma tiek tuometines Vo- 
kietiios valstybes vyrams, tiek naciškosios Vo
kietijos ramsčiui — Gestapui. Del tos priežasties 
jis ilgiau Vokietijoje negalėjo pasilikti. Jis Gestapo 
valdininku verčiamas is Voketijos pasisalino i 
Šveicarija, o is čia išvyko i Jungtines Amerikos 
Valstybes.

I Jungtines Amerikos Valstybes Antanas Sme
tona vyko del keletos prizasciu, kurias mes čia 
bendrais bruožais peržvelgsime. Pirmoji ir bene 
ten svarbiausioji priežastis buvo ta, kad Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gyvena daug lietuviu ir ten 
geriausia galima dirbti nepriklausomos Lietuvos 
Valstybes atstatymo darba. Antroji priežastis buvo 

■Jta, kad Antanas Smetona buvo giliai isitikines, kad 
blii kara laimes ne Vokietija, bet Jungtines Ameri

kos Valstybes su Anglija, ir kad siu dvieju didžiųjų 
pasanlio galybių svariausias žodis bus tvarkant po
karines Europos ir viso sugriauto pasaulio atstaty- 
ma ir gyvenimą. Tad jis buvo taip pat isitikines, 
kad Jungtines Amerikos Valstybes su Anglija gales 
daugiausia lemti nepriklausomos Lietuvos Val
stybes atstatymo ar aplamai lietuviu tautos likimo 
klausima sprendžiant.

Trecioji priežastis buvo, galima sakyti, daugiau 
asmenisko pobūdžio. Antanas Smetona Jungtinėse 
Amerikos Volstybese, kur esama daug lietuviu ir 
gana dideles lietuviškos spaudos, tikėjosi lengviau
sia susirasti uždarbio pragyvenimui. Šlykštus buvo 
Lietuvos okupantu ir kai kuriu lietuviu šmeižtas, 
kad AntanuiSmetonai Lietuvos žydai esą nupirkę 
Palestinoje ir kitur didžiules plantacijas ir kad* jis 
užsieniuose turis turtu. Nei Lietuvos žydu nupirktu 
plantacijų, nei kitokiu turtu užsieniuose jis ne
turėjo, ir, Lietuva okupavus, jam pragyvenimo 
šaltinis bnvo labai aktualus.

Kaip Antanui Smetonai sekesi Amerikoje, kaip 
jis ten dirbo musu tautos nepriklausomybes atsta

tymui, mes kita syk plačiau pakalbėsime, o dabar 
tik viena pažymėsim, kad ne visu lietuviu jis ten 
buvo vienodai sutiktas ir vertinamas. Jis, kaip ir 
kiekvienas valstybes vyras, turi savo gerbėju ir 
smeizeju. Antanas Smetuona ju pakankamai turėjo 
Lietuvoje, jam netruko ju ir tarp Amerikos lietu
viu.

Jungtines Amerikos Valstybėse pastaruoju metu 
Antanas Smetona gyveno CIevelande, kur jo sūnūs 
Julius fabrike gavo darbo. Antanas Smetona glau
džiausius santykius palaike su Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, kurios, berods, garbes pimininku jis buvo. 
Gyvendamas Amerikoje, jis daugiausia sielojosi Lie
tuvos nepriklausomybes atgavimu. Tam reikalui 
jis ieškojo draugu amerikiečiu tarpe, tam tikslui jis 
yra skaitės daug paskaitų, rases straipsniu. 1944 
m. sausio men. 2 d. vienai amerikiečiu delegaciiai, 
nuvykus Antana Smetona pasveikinti Nauiuju Me
tu Jis, be kitko, pareiškė siuos žodžius Amerikos 
lietuviams, kuriuos galima laikyti paskutiniais ir 
isidemetinais. Jis pabrėžė: „Reikia eiti visokiais 
keliais prie vieno tikslo — kad Lietuvai butu iš
kovota nepriklausomybe. Nereikia nenuleisti ranku, 
jeigu nesutelpama i viena organizacija.“

Staigi ir tragiška 1944 m. sausio men. 9 d. An
tano Smetonos mirtis musu tautai, ypač šiuo labai 
sunkiu, tiesiog tragišku metu, buvo nepaprastai 
didelis ir skaudus nuostolis Nuo šio šimtmečio 
pradžios jis stovėjo musu tautos veikėju 
pirmose eilese, daug yra nuveikęs musu tautos kul
tūrai ir mn«u nenriklan«omos Valstybes atstatymui. 
Jis, kaip Respublikos Prezidentas, nepriklausomai 
Lietuvai vadovavo daugiau, kaip lo- ti metu.

Suprantamas dalykas, kad Antano Smetonos 
staigi ir netikėta mirtis didžiai sujaudino Ameri
kos lietuvius ir ju tarpe šukele įvairiu nuotaiku. 
Vieni del jo mirties didžiai nubudo, kiti džiaugėsi, 
kaip kad mirtingųjų tarpe yra iprasta džiaugtis, 
kad is gyvųjų tarpo pasisalina idėjinis priešas.

Atskirame straipsnyje, paimtame is 1944 m. 
„Dirvos“ Nr. 2 „Apie gaisra, kuris buvo Prezidento 
A. Smetonos mirties priežastimi“ yra nušviečiamos 
Antano Smetonos žuvimo priežastys. Amerikos 
visuomene Ji gražiai, kaip tai pridera Valstybes 
Galvai, palaidojo. Laidotuvėse dalyvavo didžiules 
minios lietuviu ir kitataučiu. Lietuvos pasiutinys 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse pulk. P. Zadeikis, 
Generalinis Konsulas J. Budrys ir konsulas P. 
Daudzvardis. Gedulingas pamaldas atlaike pats 
Clevelando diacezijos vyskupas Hoban, patarnau
jamas būrio lietuviu kunigu. Clevelando katedroje 
lietuviška pamokslą pasakė kun. A. M. Linkus, 
savo pamokslui paimdamas motto: ,.As žinau Tavo 
darbus. Tavo varga ir Tavo kantrybe“. /Is šven
traščio „Apreiškimai“ 2-2/ Po jo angliškai kalba 
pasakė vyskupas Hoban, kuris prisiminės Lietuviu 
tautos tragedija pareiškė: „Ju sirdys liūdnos 
mirus Ju Tėvynės Prezidentui. Lai Jis buna in
spiracija laimėti laisve ir teisingumą Lietuviu 
Tautai, naujai tvarkai, kuri tikiu tuoj gris jo gim
tiniam krastui-tvarkai, kuri bus paremta teisingu
mu, laisve ir tarnavimu Dievui,“ Po to, dar kal
bas pasakė Lietuvos Pasiuntinybes ir Lietuviai 
Vaduoti Sąjungos atstovai.

Nenusiminkime!
Pastaruoju laiku pries Pabaltijo valstybių pilie* 

cius pasirodė eile nepalankiu straipsniu ir net to
kiame laikraštyje, kaip „The Stars and Stripes**. 
Mums bemaž visiems primetami nepadaryti nusi- 
kaitimai, o tokie paprastai nepriliinpa, tad del j< 
nėra ko nusiminti. Svarbu, kad musu tarpe nebūta 
tokiu karo nusikaltėliu, kuriuos reiketu mums pa
tiems bausti savo laisvoje tevyneje. Jei tokius 
amerikiečiu saugumo policija isskirs is musu tarpo, 
tad del to mums neteks sielotis. Svarbu, kad karo 
nusikaltėlio požymiu butu laikomi ne jo politiniai 
įsitikinimai, ne jo biaurejimasis bolševikišku reži
mu, bet tikrai atlikti kriminaliniai darbai vokie
čiu okupacijos rpetu. Kas yra Lietuvos išdavikas, 
tai turi teise spręsti tik nepriklausomos Lietuvos 
teismas.

Šiandien dar gyvename jėgos viešpatavimo laiko
tarpi. Britu Karalius Kalėdų proga yra pasakęs, 
kad karas pasibaigė, bet taikos dar nėra ir, kad 
taika gali būti atstatyta tik krikscioniskosios mo- 
ralesprincipais. Panašioje dvasioje buvo pasakyta 
ir prez. Trumano kalba prie Kalėdų eglutes. Ir 
mums, lietuviams, yra visai aišku, kad naujasis 
pokarinis pasaulis bus pagristas teisinga taika, 
arba jokios taikos nebus . . . Pasaulirjiu mastu 
imant, mes sudarome labai maža obiekta: musu 
tėvynės išnykimas is žemėlapio negali pasaulio 
istorijos pakreipt i kita vaga, bet žinome, kad 
musu nelaime nėra vien musu: daug didesnes tau
tos yra ne geresnej situacijoj kaip mes. Lenkai 
pirmi pasipriešino hitlerizmui ir procentualiai 
imant, turėjo ne mažiau nuostoliu uz mus, ir vis 
del to jie tuo tarpu yra musu nelaimes draugai... 
Ir ne vien lenkai... Jei kenčia milijonai, tad ir 
mes turime kentėt. Butu daug skaudžiau, jei si 
istorijos katastrofa liestu tik mus vienus. Dabar 
mes žinome, kad likimas bando ne vien lietuvius, 
ne vien pabaltiecius, ne vien lenkus, bet apie tris 
simtus milijonu žmonių. Istorijos procese netiks
lingu kančių nebuvo ir nebus. Kentėjimas daug 
žmonių laikinai sugadina, bet dar daugiau rimtai 
nuteikia, ir išveda i moralini atgimimą, ir i 
Šviesesne ateiti, kur teise iveikia smurtą, gėris- 
blogi, grozis-moraline bjaurybe. Jei moralini! 
gedimas apims visa žmonija, tai ji visa ir žus.

Bet sunkioj situacijoj nereikia pulti i pesimizmą 
i desperacija, nes žmonijos istorijos procesui vado
vauja Gėris, moraline Šviesa. Pasaulinėje istorijoj 
yra jau ne karta buvę labai tamsiu ir baisiu epizo
du, bet Šviesos principas paėmė virau, ir tie bai
sus tautu išgyvenimai nepaliko be prasmes: p® 
audru atėjo ramybe ir atgimimas.

Šiuo metu mes turime labiau negu kada nors 
surimtet ir susikaupt. Smulkios savitarpio intrigos, 
svaiginimasis samagonu, moralines tuštumos turi 
išnykti is musu tarpo. Gal but netrukus vieni 
atsidursime Pietų, kiti Siaurės Amerikoje, kiti 
Australijoj, kiti Afrikoj ar Azijoj. Juo labiau mes 
busime morališkai ištuštėję, juo bus mums sunkiau. 
Europos emigrantai sukure Amerikos, Pietų Afri
kos ir Australijos valstybes, kuriose gyvenimo są
lygos yra sveikesnes negu senoj Europoj. Ten nėra 
tokiu baisiu režimu, nuo kuriu nekaltas žmogus 
turi bėgti, kaip nuo mirties. Anglu emigrant* 
sukurtose valstybėse visa laika vyrauja teise, 
zmoniskumas ir laisve. Bet atsiminkime, kad 
emigruoja energingi, tvirto charakterio žmones, o 
ne moraliniai ištižėliai. Mes turime susirūpinti, 
kad* dabartinis stovyklinis musu gyvenimas nepa- 1
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Gimtoji ir svetimoji žeme
Ju poveikis žmogaus asmenybei ir kūrybi

niam nusiteikimui.
Žeme pirmieji žmones gavo nepadalyta jokiais 

rėžiais ir nesupiaustyta nei valstybinėmis nei tau
tinėmis sienomis. Žeme buvo ir paliko visiems bendra, 
nedali kaip nedalus yra visu žmonių, vieno tėvo ben
drumas. Tačiau prigimtis žmogaus, paimto is tos pa. 
cios žemes grumsto, yra tokia, kad žmogus negali 
gyventi, neikibes i kuri nors žemes lopą. Pasidalini
mas žeme liko įdiegtas i pačia žmogaus sirdi. Šir
dimi ir jausmais žmogus taip iauga i gimtąją žeme, 
kad nesuzalojant negalima kitur jo perkelti. Žmogus 
kaip augalas, išrautas ir nusviestas i pasali, sunyksta.

Gyvybe žmogaus is seno saugo igimti įstatymai. 
Žmogaus ryšio su gimta žeme dar mažai kas paiso, 
jei jis neapsigina kruvina auka. H. Sinkevičius ki
tados yra saukęs, kaip tyrumu neisgirstas balsas: 
praeivis skuba padėti nelaimingai pakritusiam, nie
kas nepaduoda rankas parblokštai tautai, o Dievo 
įstatymai visus nusikaltimus apima vienodai. 
Kaip atominiai sprogmens skardi šiandien kaltinimai 
karo sukėlėjams ir žmonių žudikams. Skardės kada 
nors kaltinimai ir tiems, kas prievarta ir klasta kito 
žeme užvaldo.

Kas prievarta grobia jau apgyventa ir. gimtu kraštu 
virtusia žeme, jos gyventojus žudo, tremia, benamiais 
Eadaro, atlieka toki nusikalstama darba, kuris sau- 

iasi dangaus atkeršijimo, kaip kiekvienas nekaltas 
kraujas. Saukiasi nupelnytos bausmes uz žalojimo 
žmogaus, žmogaus išrauto is ji saugojusios ir brandi
nusios aplinkos — tėviškos seimas, savu namu ir savo 
krašto. Prašosi bausmes uz naikinimo tautos, nusmelk
tos ir isbarstytos, vieninteles pasauly ir nepakartoja, 
mos, su skirtingu savo budu ir kalba, savitu, mastymu 
ir veikimu. Vertas pagaliau yra bausmes uz griovimą 
kultūros, ugdomos tiktai visu žmonių pastangomis ir 
aukomis. Tasai trejopas nusikaltėlis yra kartu trigu
bas žmogžudys: naikina žmones, žudo tautas, žlugdo 
kulturini žmonijos brendimą.

Kultūra auga ir bręsta per žmogų tam tikros že
mes ir tam tikros tautos. Visi didus žmones — 
mokslininkai, išradėjai, poetai, muzikai, zymusvalsty- 
bes vyrai, net religijų kūrėjai gimė kuriame nors 
tautiniame lopšy, kalbėjo savo motinos kalba, augo 
po tėviškės dangumi. Retas is ju mažas neteko tė
višku namu, bet ne vienas dar negime internaciona
liniame kolchoze, be tėvo ir motinos, kuriu kraujas 
nebutu persisunkės gimtąją žeme arba savo tauta. 
Žmogus negaminamas standartizuotu inkubatorių 
serijomis, kažkur pramoningame Donbase arba 
Urale. Žmogaus gyvybei prasiskleisti reikia moti
niškos širdies, tėvišku, namu, gimtojo žemes grumsto, 
ant kurio pasistojęs išeitu i pasauli. Žmogaus dva
siai pasireikšti reikia rėmu, tautos ir žemes, kaip šal
tinio vandeniui pasemti indo. Kas tokius indus daužo, 
turės troškuli raminti gyvuliu pasivertęs: sriubcioda- 
mas paties sudrumsta ir nesvaru vandeni.

Gimtosios žemes rėmai apgaubia visus didžiu vyru 
kurinius. Visi jie atspindi kūrėjo krašto ir tauta ir 
per ta individualia prizme vaiskiomis spalvomis sus
pindi pasauliui. Ne vien išviršiniu pavidalu, bet visa 
savo esme Dantes kuriniai yra itališki, Goethes — 
vokiški, Tagores — indiški, o tačiau visi jie yra uni
versalus, tarptautiski. Jie labiau yra internacionalus( 
nes is tyroio žmogaus gelmių išsunkti, negu gaminami 
uzsakytinaf pagal "tautine forma ir socialistini turini". 
Šisai gėrimas yra drumstas ir gaižus, spaustas is 
seklios nuasmenintos žmogaus dvasios. Gili žmogaus 
dvasia prašneka gimtosios žemes svetingu balsu, joje 
atliepia i ta žeme įsisunkęs tėvu kraujas ir prakaitas.

tisiniais, alkoholikais, ištižėliais, kad 
musu nuo darbo, kad nesugadintu su 
su tvirtais istikinimais ir su pasiryzi- 
jokio darbo, jokio vargo, tad labai 
stovyklinis gyvenimas ir gyvenimo 

trukumas, ateities netikrumas. 

verstu musu 
neatpratintu 
tvirta valia, 
mu nebijoti 
svarbu, kad 
persperktyvos trukumas, ateities 
ateities nezinomumas nesulaužytu stiprios lietuviš
kos asmenybes. Morališkai stiprios asmenybes rei
kalingos ne vien senai, bet ir eventualiai, naujai 
musu tėvynei. Didžiausia žmogaus nelaime yra ne 
vien kančia, bet moralinis sugedimas ir is jo ky
lantis intimiskas biaurejimasis savim, savuoju „as“. 
Šiuo metu mums svarbu nebijoti nei gyvenimo 
sunkumu nei mirties. Tik būdami morališkai 
sveiki ir stiprus mes galime tikėtis teises laimėjimo 
ir Šviesesnes ateities visai zmonjai, kurios maža 
dalele sudaro ir musu šiuo metu nelaiminga tauta. 
Nesvarbu bet kaip gyventi, bet kur merdėti, bet 
labai svarbu but vertai gyventi. Kai daug žmonių 
sugenda ir pasidaro neverti gyventi, tada is 
būtinybes turi ateiti istorine katastrofa ir prablai- ______ _ __ ............................. _ .. __
▼inti tautas. Tai labai skaudu, bet nėr beprasmiška, ba, sunkiai iauga nauji papročiai. Svetimoje neipra-
tad. nėra jokio pagrindo nusiminti, morališkai stoję zingyneje prarandamas taktas, nepagaunama
susmukti ir susilpnėti. G*. kitos meliodijos gaida. Tokie žmones aidi toli girdimu

visu kartu išgyventas džiaugsmas ir vargas. Net tokia 
bežade, rodos, labiausia internacionali garsu melio- 
dija, kai suaidi Beethoveno simfonijomis, Grigo sul
tonus, Čaikovskio operomis prabyla tu virtuozu žemes 
kalba ir ju motinos šneka. Negali paslėpti savo tau
tinio veido ir gimtos aplinkumos nei Ciurlionies sona
tos. Ciurlionies paveikslai tvyska lietuviška mistika, 
guodžia rupintojefiu susidumojimu, aidi liaudies dainų 
meliodijomis. ramina žvaigždėtu naktų tylėsiu. Grau
dus vargingos Varėnos smėlynai, melsvi ūkanoti ši
lai, vingrus žaltiškas Merkys isireze i Ciurlionies vizi
jas. Jo sonatų mįslingais takais, kaip procesija, 
praeina visa lietuviu tauta nuo užkeiktos Šarūno pi
lies ligi speiguotu Sibiro taigų. Visai kitoks butu 
Čiurlionis, jei jis nebutu Dainavos salies augintas ir 
besiilsis vilnietiskose Rasų dausose. Primirstume vil
nieti Adoma Mickeviciu, kaip jam tolygu Slowacki, 
jei Lietuva nebutu jam sveikata tryškusį. Jo lenkišku 
metmenų kūrybai gimtasis Nemuno aukštupio kraštas 
ir vytautiski senoliu prisiminimai iliejo musu praeities 
žavesio ir lietuviškos žemes meiles. Kiekvienas didis, 
kūrėjas, kaip Prometėjus, skelia dieviška ugni is savo 
širdies, širdies sriuvancios gimtuoju krauju ir tėviškos 
žemes sultimis.

Žmogus negali vaisingai kurti, jei stoksta jam gim
tojo slenksčio ir senoliu pamato. Atitrukęs nuo savo 
tautos, jos tradicijų, papročiu ir bendro likimo, jis 
turi pirma žengt i kita bendruomene, rasti . nauja 
atspirtį kitoniška mintijimo būda. Tačiau ir tada 
ištisu kartu palikimas, pasiimtas su. motinas krauju, 
sutekejes i žmogaus gyslas, jas savaip virpina. Oska
ras Milašius, lietuviškos aristokratijos palikuonis tė
viška dvaro Eifelio papėdė pakeitęs, pats vis dėlto 
is esmes nepakito. Jis žėrėjo tokiu religišku lietuviš
kumu, kuris prancūzams neragautu vaisium, rodėsi ir 
nauja idėjų pasauli tvėrė. Jurgis Baltrušaitis, Nemu
no šlaitu paprastas piemenukas, savo įaunysteje rusiš
kai kūrės, trauke rusus originalumu ir nauja tema
tika, kuri jiems tokia gaivi rodėsi, nes kitokia. Tik
tai kelios kartu kartos, svetimoje zemeje išgyventos, 
pamažu nusmelkia gimtosios žemes baisa.

Trumpas atotrūkis nuo savo žemes pavirsta didžiu 
ilgesiu, suskausta slopia nostalgija, apgaubia kan
kinančia nerimastimi. Per didžiausi aplinkos, uzesi 
ir triukšmą prasimuša aidus teviskes balsas kaip my
lines maldaująs sauksmas. Sunku jam nepaklusti. 
Kalnu žmogus, plačiu taku augintas ir guostas, kaip 
idealistas prie granito atplaišos, ilgsta lygumoje ir 
pirmu pakylnciu ruku veržiasi namo. Kaip kalnu 
upokšnis rieda slėniu lygumoje užaugės žmogus, 
trumpam ikopes i svaiginančius ji kalnus. Jūreivi ne
numaldomai traukia smarkaujanti jura, artojas skuba 
prie plačiu arimu ir gelėtose pievose palikusios dal
ges. Nėra žmogui atilsio be savu namu, namu ji 
užauginusioje aplinkoje, nors ir skurdžiai vargingoje. 
Susirupines Traviatos tėvas primena i nevilti puolusiam 
sunui. kad jis užmiršęs tėvu kapus ir Provanso lau
kus, kur jaunyste kadaise praleido. Griztu atgalios, 
rastu ramybe giedria, prarasta paguoda, susirastu 
pati save su dvasine pusiausvyra ir kūrybiniu nusitei
kimu.

Praradęs savo tėvynė, nutraukęs net dvasini saita 
su ja, žmogus sumenksta ir tampa nekurybingas, ma
žavertis. Jis netenka dalies savo asmenybes. Kai 
musu tauta liko svečios salies paminta, o kai kurie 
josios vaikai tame varge senas tautos tradicijas pa
mynė ir gimtoji krasta išdavė, jis nubaudė juos ne
vaisingumu. Radosi siūbuojančiu giriu ir srauniosios 
Neries poemų, patosu išdabintu, tačiau be gimtojo 
krašto žiežirbų, be dievmedzio kvapo, be tvirto pa
siryžimo eiti ne per lūžtanti leda, ginti savo žeme 
maitintoja, kovoti ir tada, kai tamsi naktis užgula. 
Tokie besieliai griaučiai, savus gimtus namus pamėtė 
žmones nieko kilnaus neduoda ne savai tautai,, ne 
kultūriniam žmonijos brendimui. Jie, kaip viešu 
gatvių inamiai be pastoges, gali tiktai suelgetauti pi
nigo. Kai nėra savu namu ir savo krašto apsaugos, 
pinigas teikia žmogui viską, kuo zemeje laikosi jo 
trapus skeletas, bet nenuperka dvasios nei kūrybingos 
asmenybes. Karta Dievas buvo neatlaidus vienai 
tautai, ir ta, kaip amžinas žydas, is visur genama 
ir ujama, negalėdama gimton šalin atkelti užsklęstus 
vartus, savo klajuniska buiti tegina biržomis ir žirais. 
Nudžiūvęs fygos medis neneša ligi šiolei brandesnių 
vaisiu, kaip tiktai auksinius obuolius. Tiktai pavienes 
io atžalos, ileisdamos giliau saknis i svetima žeme, 
kuri joms sava patampa, papildo žmonijos dvasinius 
turtus. Heinrichas Heme atspindi ta pačia kūrybine 
dvasia, kaip ir Friedrichas Schilleris, nes abu i viena 
žeme buvo isisaknije. Vienam is ju vokiečiu žeme 
buvo sava is seno, antram — is pasirinkimo, bet 
abiems ji iszelde tas pačias lopšio vyges.

Žmogaus dvasiai gana grasus yra perkeitimas sa
vos žemes i svetima. Tosios metamorfozes metu su
sidrumsčia jausmai ir sirdis, sutrinka mastymas ir kal- 

disonansu. Jie esti besaikiai karštuoliai, naujos žemes 
ligoti entuziastai, isklype atkriteliai. Kol gimtos ir 
svetimos žemes poveikiu nedarnus junginys asorbuo- 
jasi, atkriteliai drumsčia! rūgsta ir verda karštliges 
temperatūra. Ji nenormaliai kaitino kiekviena tauta ir 
valstybe, kuriu tarpueziai nėra dar aiskus ir tradicingi. 
Taip būdavome mes svilinami prie Baltijos mariu Ne
muno žiotyse, neapykantos deginami prie Neries ir 
Merkio aukštupiu Dzūkijos Smėlynuose. . Tose lietu
viškos žemes juostose daug musu dukru ir sunu buvo 
susukti nutautinimo ir nuasmeninimo verpetu.. Vokie
čiu tauta dege Karingumu ir liejosi uz savo sienų, nes 
vis naujas asimiliuodavo žemes su svetimais žmonė
mis. Lietuviški mozūriški Rytprūsiai buvo karsciousas 
tos nerimasties ir ekspansijos židinys. Daug garbė
troškų is didžiu vadu, pakurusiu žmonijos kultūros lo
bius, nebuvo ir nūn nebera sūnūs krauju aptaškytu 
ir degėsiais paverstu tautu, netikri ju vaikai, posūniai. 
Jie atėjo is neramaus paribio arba visai is svetimos 
šalies. Audringos revoliucijos, kreivos filosofijos bei 
doktrinos, ekstremistiniai sąjūdžiai dažniausia gimsta 
maistingame prote, pakeitusiame savo gimta pastoge 
kita, kuri nepatenkina įgimtu troškimu. O tie troški
mai esti nesaikus, nes gimtos žemes įprastas ratas 
yra pakitęs.

Dar atšiauresni visai benamiai žmones, žmones be 
savos ir svetimos žemes. Jie tu sąvoku ne neturi. 
Jiems savas yra visas žemes rutulys ir kartu nesavas 
ne vienas žemes rėžis. Savus namus jie galtureti bet 
kur, ir palikti juos kiekviena akimirksni, kai tik aptinka 
patogesnius ar pramogesnius. Nešventi jiems jokie 
tautiniai papročiai, jokios tradicijos, jokia istorija ir 
žeme neriša ju su praeitimi. Jokia kalba jiems nėra 
gimtoji, nes su tuo pačiu sužalotu akcentu jie ba
naliai čiauškia visomis išmoktomis kalbomis, be 
niuansu, be gilesnio širdies virpesio, be jokio dva
sinio jautrumo. Opus jie tėra materialinėms gėrybėms 
ir egoistiniams potraukiams, kurie blaško juos po visus 
pasaulio nuokampius. Kaip nešiojamos ant viešo 
kelio dulkes, jie limpa prie kiekvieno praeivio batu,, 
ta pilka benamiu mase. Pamesti tėvu namai, paminta . 
gimtoji žeme, suniekinta sava tauta ir josios aspiraci
jos atsikersyja klaikiu bedvasiškumu. Neturėdami nei 
tradicines nei moralines atspirties, pakibė tarp dan
gaus ir žemes, jie yra šiurpiai neramus, kartais baisus 
ir uraganiski. Tokiu destruktyviu žmonių nestokta ne 
vienam gimtam krašte, kai jis nebelaikomas jau savo 
tėvynė.

Is siu niuriu ir beatodairiniu žmonių, jungiamu vien 
ardymo geismo ir kultūrines menkystos, yra įsiliepsno
jusi raudona pašvaiste. Be paties židinio anapus 
ribos vakarietiškos kultūros kuri buvo šimtmečiais 
mokintos krikscioniskos dvasios ir gimtosios . žemes 
meiles, ji prasiveržia kiekvienoje salyje, kur tik pasi
reiškia nuasmenejisio žmogau selsmas. Sujungti siaubo 
sukeliančios pagiežos, tie nuzmogeje skeletai, kaip 
lava issiverzusio vulkano, slysta per vaisingus pasau
lio sodus ir nasius kultūros arimus, versdami juos 
degimais ir tyruliais. Ka tiktai paliečia ju kaukuoleta 
ranka ar prisilyti nuodėminga pėda, palieka demo
niškas kvapas. Mat zemeje kaip ir danguje, vyrauja 
tie patys amžini ir nekintami meiles įstatymai. Kūrėjo 
meile paneigęs sviesos angelas niauriu demonu 
pavirto, nuriedėdamas i baugia praraja ir įsikūny
damas i pikto sėjėjo pavidalo. Paneigdamas gim
tosios žemes ir zmogausbrolio meile nugarmi žmogus 
i viską griaujanti pragariškos neapykantos, siautuli. 
Kiekvienas nemylima žeme jo purtosi ir kiekvienas 
taurus žmogus jo baidosi. Žmogus ilgisi zemeje 
nesetonisko rojaus.

Rojumidvelkia kiekvienas žemes kampelis, kur kaip 
gele prasiskleidžia žmogaus gyvybe ir visa savo 

uitimi suauga su gamtos aplinka. Rojuje yra gimęs 
pirmas laimingas žmogus ir ji prarasdamas pradėjo 
nelaiminga kančios gyvenimą. Kančia paženklintas 
kiekvieno tremtinio kelias — issiskyrimas su. gimtine ir. 
tauta. Visi, kieno kojos jau neliečia čia gimtu laukt 
ar kas vaikšto po juos sukaustytas, yra išstumti, ant • 
viešo tautu kelio, ant kelio tarp savos ir svetimos 
žemes. Tai nūdiene musu tautos dalia, musu ham- 
letiska kryžkele. Tokio tragizmo sukrėsta tauta 
kitados palikdavo savo gimtus laukus ir šventas 
girias, is kur parsinešdavo vaiku lopšiams lingių, ir 
visa išvykdavo svecion satin. Kartu issinesdavo 
gimtos žemes vardus ir tautos dvasia, kuria {želdin
davo naujoje zemeje. Nūn nėra nusmelktoms tau
toms pasirinkimo tarp senos ir naujos žemes: jos 
išvaikomos arba iškeldinamos sutrupintais suardytu 
seimu būriais, kuriu anksčiau ar vėliau laukia pra
pulties, jei nepargristu namo. įleisdami gilesnes 
saknis svetimon kur zemen, jie pasidarytu sužalotais 
atkriteliais mirstancios tautos. Paliktu ilgesniam laikui 
ant viešo tautu kelio, virstu benamiais neramiais ir 
nelaimingais. Atplėšta nuo gimtos žemes ir krauju 
įgytos laisves tauta sumerdep ir numiršta.. Kartu 
numiršta vienintelis žemiško kultūros sodo žiedas.

Viena telieka paguoda šioj netikroj būklėj, kaip 
ištremtam is rojaus pirmam žmogui. Viltis pargrįžta 
atgalios, tikėjimas nupelnyta bausme, apokaliptiniam 
tautu žudikui, rymojimas ant nebaigto dar kelio- 
laikinuos užeigos namuos. Pusiaukele žmogaus būties 
galutinai dar neapsprendžia: dar galima sugrįžti.
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MUSU VILTISNr. 2 OI

Dr. K. Grinius

Apie Didiji Vilniaus Seimą 1905 m.
(tęsinys is 1 nr.)

Pakartoju dar syki, kad perpasakodamas Seįmo 
nutarimus (atsisaukima) negaliu tikro ju teksto 
duoti, nes is savo galvos neatsimenu, o anų metu 
"Vilniaus Žinių", nei 'Lietuvos Ūkininko" ir 
paskesnių aprašymu neturiu.

Krinta i akis tu nutarimu nepilnumas ir 
kaikur revoliucinis nepraktiskumas, nepatyrimas. 
Tik pagalvokime, kas išėjo. Skelbiamas caro 
valdymo santvarkai aiskus karas, jėgos, varto
jimas, varymas varu is Lietuvos caro valdžios 
pastatytu valdininku, nemokėjimas mokesčiu ir 
tuo tarpu nieko nesakoma, kad reikia kurt savo 
ginkluota jėga, kariuomene, kuri galėtu apsigint 
nuo caro jau tuo metu tebeprievartaujanciu gy
ventojus karo baudziamuju buriu, kurie tebesi- 
aute Estijoj, Latvijoj (gener. Meller-Zakomolski). 
Sibire (gener. Rennenkampf), Lietuvoj ir kitur.

Musu kaimynai latviai vare tuomet tikra kara 
. su caru, turėdami savo armija, gruzinai — taip 

pat Lietuviai kara paskelbė nesirūpindami for
muoti savo kariuomenes. Vilniaus Didžiojo Seimo 
net nesistengta caro armija dezorganizuoti, nors 
propaguot, kad neitu lietuviu, caro neklauzadu 
malšinti. Tiesa, Marijampolės Liet Soc. Demo
kratu Komiteto ar žydu Bundo buvo sumanyta 
patraukti i revoliucijos puse vietoj stovėjusi 
111-aji pėstininku Dono pulką, bet nuo to su
manymo paskutinėj valandoj atsisakyta. Taipogi 
tiesa, kad Marijampolės žydu socijalistu Bundo 
( /ganizacijos vadovybe buvo ėmusi kurti kariu
omenei propaguot tam tikra revoliucini branduolį, 
bet rodos ir tas sumanymas pasiliko neivykdyktas. 
Ale tai ne lietuviu, bet žydu buvo sugalvotai Tam 
Seimo "praziopsojimui" pateisinti gal but pri- 
mintina tai, jog Seimo kataliku kunigu grupe 
buvo pareiškusi, jog ir kunigija esanti linkusi 
manifestu nepasitenkinti, bet toliau kovoti del 
platesniu lietuviu tautos lais viu: "mes uz revo
liucija, bet be kraujo praliejimo", pasakė Seime 
kunigijos atstovas, arba naivus asmuo, arba 
gudrus demagogas, nors visa to Seimo nutarimu 
sanplaka rodyte rodo, kad is tos istorijos lengvai 
galėjo išeiti nemažas kraujo praliejimas, kruvinas 

' karas.
Jeivis dėlto buvo ne taip daug Lietuvoj sukilimo 

kruvinu auku, tai čia caro valdžios kalte ar 
pasitarnavimas. Jauste jaučiamas besiartnas toj 
revoliucijoj lemiamas sukilimas. Turbūt caro 
salininku geresnes galvos tada jau numatė, kad 
Maskva nugalėjus, su kitomis revoliucijomis bus 
nesunku apsidirbti. Tad i Lietuvos Vilniaus Seimo 
suplanuota “demonstratyvine revoliucija" vietos, 
▼ienų kartu gal ir Petrapilio, valdovu matyt buvo 
gana ramiai žiūrima. Tai as patyriau besima 
tydamas jau po Seimo Marijampolėje su Suvalkų 
karo general - gubernatorium, Suvalkų miesto 
įgulos viršininku, gener. Gulkovskiu ir guberna
torium P. P Stremenchovu. Juodu prasitarė, kad 
bus kuriam laikui suėmimu vadovu, kad del 
išrinkimo nauju valsčių viršaičiu bei kitokiu 
vietos pareigunu valdžia ne labai sielojasi, nes 
kai kas ju gales but gubernatoriaus pripažintas, 
be to, pradėtas Vilniaus Seimo lietuviu jundilas 
busiąs nepatvarus (rus-neprocny). Žodžiu, Su- 

------------------------------------------------------------

Gaivinsi prisiminima savo žemes ir vilties neprarasi, 
turėsi meiles tautai iškamuotai — miela tėviškė, rasi, 
patrauks tave Nemuno šalin. Istremimas žudo tuos, 
kam jis is laikinumo pastovumu pavirsta ir is širdies 
savo tautos vardo ištrina. Pražuvo visi per Raudona 
jura bride vienos tautos nekantrus vaikai, kurie 
dykomoje vis dar skonėjosi palikusiais gomury aigi- 
ptisko patiekalo trupiniais, laikina prieglobsties 
žeme jie mane ju tikra tėvynė buvus. Su rasa kritusi 
manna pakeliui i žadėta žeme ju nesotino, o vargas 
negrudino. Tu visu kaulai pabiro dykumos smely- 

. nuos. x Issigelbejo tiktai patys jaunieji, tyruliuose gimė 
ir vargti pratę; jie troškuli ramdė gaiviu šaltiniu is 
uolos, ant kurios Dievo dvasia išraše žmonėms desimti 
žeme ir tauta, savoji broli kaip artima glausi, rasi 
gyvenimo gairių. Mylėsi savo motina ir tęva, savo 
paguoda ir ilga amžių, rasi issigelbejima is kryžkeles 
nykios. Tavoji issilaisvinusi žeme sveikinama prie 
tavęs artės, tols svetimoii pasitraukdama su raudono
siomis marioms. Jau dabar žiojasi jos drumzlinos 
gelmes ir nesantaika putoja, idant prarytu jas gun
džiusias nekalto krauju eikvotojos. Ju kaktos senai 
suženklintos trigubu kainisku ženklu —

Neužmušk žmogaus, Nežudyk tautos, Nezalok 
zmonijosl S. S. 

valku viešpačiai Seimo keliamos revoliucijos 
perdaug nesibaugino.

Kaip toliau pasirodė, Suvalkijos baudžiamieji 
būriai ypatingu žiaurumu ir veiklumu nepasižy
mėjo. Tai greičiausia priklausė nuo gubernijos 
valdovu "gerumo*. Ir Gulkovskis ir Stremenchovas 
buvo žmoniškumo nenustoję asmens Suvalkų 
gubernijos valdybos buvęs gana augstas valdinin
kas (tarėjas), paskiau tarnavęs Kudirkos Nau
miesty apskrities viršininko padėjėju, daug 
paskiau man karta pasakojo, kad Gulkovskis 
gavės žinia, jog žinomas Suvalkijos revoliu- 
cionerius Pijus Grigaitis (1906 m. pavasari) yra 
is Suvalkų kalėjimo pabėgės, susukęs: "Aciu 
dievui, mano gubernijoj nei vieno mirties spren
dimo nebus!" Mat Grigaiti kaltino, kad jisai daly
vavo uzdarinedamas valstybines degtines par
duotuves (monopolius) ir rekvizavęs tose įstaigose 
valstybes pinigus revoliucijos reikalams, karo ar 
išimties stoviui esant O uz tai kariuomenes 
teismas galėjo mirtim bausti.

Gubernatorius Stremenchovas taip pat buvo 
gana žmoniškas administratorius ir jisai sa
kydavo, kad kokiu lengvatų gauna lenkai, šian
dien, tai tu pačiu turi susilaukti lietuviai rytoj. 
Jo nusistatymu suimtieji 1905 m. pabaigoj ir 
1906 m. pradžioj vietos lietuviu vadai buvo be 
teismo gubernatoriaus is kalėjimo paleisti apie 
1906 m. birželio menesi. Issilaisvine buvo jie 
nusifotografavę. Is matyto to atvaizdo as prisi
menu siuos asmenis: 1) Baceviciu Feliksą is Alks- 
niskiu, 2) Matulaiti Sergijų kilusi is Stebuliskiu 
nuo Liudvinavo, 3) Usecka Petra, 4) Parsaiti 
jauniausia, 5) Garmų Antana, paskiau daktara,
6) Levecki is Kud. Naumiesčio, paskiau 1908 m. 
žandaru suverbuota kitiems šnipinėti agenta,
7) Švedą Jeronimą is Pustapedziu, 8) Bendoraiti 
nuo Vilkaviškio (?), 9) Vitkauska Feliksą is Mari
jampolės, 10) Bereli. zyda kirpėja, is Marijampolės, 
11) Soboli Solomona, žydu teatrala, paskiau pačiu 
žydu žandaru šnipu apšaukta, o nepriklausomy
bes metais prez. A. Smetonos pensija apdovanota, 
kaipo nusipelniusi Lietuvai vyra, 12) Rimša Juozą 
is Naudziskiu nuo Pilviškių; dar kokiu 7—9 is 
to atvaizdo neprisimenu. Kaikas is revoliucijos 
įkarščiu suimtuju nebuvo paleisti, nes prisika
binta buvo, kad jie esą Liet Socijal. Demokratu 
partijos nariai ir įtariami padare smerktinu 
prasikaltimu. Ju tarpe nebuvo paleisti Vincas 
Mickevicius-Kapsukas, P. Grigaitis, bet jie patys 
sau buvo amnestija pasidarė, pabėgdami is Su
valkų kalėjimo. (Kapsukas, pasivertęs kaipo li
goniu, is Suvalkų ligonines).

Likimo kokiu tai lėmimu Stremenchovas, bolše
vikams isiviespatavus, buvo pakliuvęs i Piati- 
gorsko kalėjimą. Tereko oblasty, ir jam, kaipo 
buv. stambian caro pareigūnui, grėsė mirtis. Gy
venusiam tuomet Piatigorske lietuviui, gimnazijos 
pedagogui Juozui Avizoųiui (okulisto broliui) 
pavyko per kažkokį stambesni bolševiku darbuo
toja, zyda, rodos, vaistininką, išlaisvinti Stremen- 
chova is bolševiku suėmimo. Gal tuo budu tasai 
Suvalkuose pasirodęs palankus lietuviams 
žmoniškas rusas, su lietuvio pagalba buvo aplai- 
kes savo gyvybe. Kiek blogiau lietuviams vyko 
Vilniaus Didžiojo Seimo sukelta "revoliucine 
demonstracija“ Kauno gubernijoj, kur baudžia
mieji karo-policijos būriai elgesį žiauriau ir buvo 
nemaža žmonių sukista i kalėjimus, paskiau 
teisiama. Ir nusautuju skaičius tenai buvo dides
nis. Bet ir caro valdžios dalyviu Kaunijoj buvo 
tenai keli nušauti. Suvalkijoj, 1905 m., rodos, buvo 
tik vienas policininkas Valickis Ąžuolu Budoj 
revoliucioneriu nušautas ir taj' daug anksčiau, 
dar pries Didiji Vilniaus Seimą. O is revoliucijo- 
neriu buvo policijos nušauti — Baltrušaitis is 
Buktiskiu, Griškabūdžio pusėj. Šalna Prienų 
pusėj; buv. prad. mokytojas Juozas Kunickis, 
giltinietis, buvo kariuomenes teismo mirtim nu
baustas ir Varšuvoj nužudytas, bet sitas atsiti
kimas nėra su Didžiuoju Seimu sujungtas.

Kai kuri i valsčiai isikure autonomine savo 
respublikele buvo issilaike ja daugiau kaip dve
jetą menesiu. Pavyzdžiui, Padovinio valsčiaus 
autonomija, kuri be kokio isikisimo caro valdžios 
administratorių pati tvarkėsi bene pustrečio 
menesio. Nepriklausomybes metais to vardo val
sčius buvo panaikintas ir isskirstytas tarp kitu 
Marijampolės apskrities valsčių. Valsčių viršaičiu 
arba vaitu, kurie buvo Didžiojo Seimo atsišau
kimu išrinkti, kai kurie vėliau buvo suimti ir 
nubausti keliais menesiais kalėti, uz neteisėta 
prisisavinima vyresnybes. Nubaudimai buvo ne 
skaudus, ne "maskoliški".

3 pri.

A. Laisvūnai. ,

Klajūno kelias
O kur man keliauti 

teviskes netekus, 
Kur atrasti laime 

svetimam krašte —

Palikau as beržą teviskes pakluonei
Rymanti smuikeli didele kančia. 
Ir klajūno lazda rankosna paemes 
įskilau pasaulin tėviškė žalia —

As žinojau laimes niekur čia nerasiąs, 
Neturėsiu niekur Šilimos namu —
— Pasitiks tik vejas, kaip ir as benamis. 
Ir padavęs ranka iskeliaus kartu.

Ir taip as keliausiu, sunkeliais klajosiu 
Kol pasauks ir velei kas nors i namus . . •

Teviskes laukuose gilus skausmas gludi, 
Vieškeliais klajoja sielvartu didžiu.

Edvarts Virza
Edvarts Virza vienas is žymiųjų latviu poetn- 

rasytoju, gimęs drauge su musu tautiškąja "Aušra" 
(1883) ir nuėjės amžino atilsio i gražiąsias Rygos 
"Miško kapines" jau temstant visos Baltijos laisves 
aušrai (1940). Visu savo gyvenimu ir kūryba suau
gės su Nepriklausoma Latvija. Paskutinėm gyve
nimo dienom ji siege niūrios mintys del Latvijos 
ateities. Raudonajam tvaikui jo tėvynės dar neuzlie- 
jus, poeto vizija jis mate užeisiant sunkesnius lai
kus, kurie iškreips is savo vėžiu visa gyvenimą, kaip 
brandžia vasara, ir viską apgaubs nebyli klaikuma. 
Tuos dvasioje regėtus vaizdus jis išreiškė eilerareiii, 
atspaustu 1939 m. meno bei mokslo žurnale “Dau
guva" ir įvardintu:

Klaiki vasara.
Dienos šia vasara senom pėdom neis.
Liūdesiu pražys gėlės ir midus ju apkars. 
Niekur nezvengs viesnagen pabalnotas žirgas 
Ir jazminas savu žiedu nepraskleis.

Bergždžiai sklaistys saule debesis niūrius 
Joniniu džiugesys ne prašomas neatvyks 
Žiedai tavo rankoj beraskomi suvys 
Klaiki gludumą kvatosią pakrumiais.

Nes vejas ūkanas raudonas per laukus 
Birs medžiu vaisiai žali, dar neissirpe 
Našta vien slopia virs, kas yr* ir kas bus.

Liks kurti net žeme tavo klausiama 
Praeisi pro mumis,'kaip verpetas upes 
Tvano sūkuriais tu, vandens versme.

Verte S.

Mintys apie darba
Ne mokslo patentai ir ne septyneriopi ta

lentai sudaro piliečiu garbes vainiką, o darbas, 
darbas, darbas is tikru širdies motyvu.

* Vaižgantas.

Žmogus, kuris atideda darba, trokšdamas 
dvasios ramybes, atpras nuo darbo, kol ta ra
mybe ateis. Dirbk visokiose sąlygose, bet ko
kiose sąlygose. Haudemonas.

Kaip kas miršta
Karaliai ir valdovai nužengia nuo sosto 

Vargšai persikelia i geresni gyvenimą. Poeto var
das irasomas amžinybėje. Redaktorius isieidzia 
paskutini gyvenimo numeri. Prokurorai ir teisėjai 
gauna saukima i Dievo teismą. Gydytojai ir 
vaistininkai netenka jokio darbo, nes nueina ten, 
kur jau nebera jokiu skausmu ir ligų. Skolininkai 
gražina skola gamtai. Namu savininkai pereina 
i amžinybes namus. Keliautojai baigia savo laiki
nąja kelione. Puciamuju instrumentu muzikantai 
paskutini karta atsikvepia. Notarai rašo pasku
tini akta. Prekybininkai ir bankininką’ daro 
apyskaita su paskutiniaja minute. Filmu 
žvaigždes suvaidina paskutini gyvenimo kome
dijos veiksmą. Lempu uždegėju gyvybe užgesta.
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A. Smetona

Nacionalsocialistines Vokietijos * 
santykiai su Lietuva

(Paskutinyssiš A. Smetonos straipsnis).
Red. pastaba: Lietuvos Przidentas Antanas- 
Smetona buvo pažadėjęs’ „Dirvos“ savai
traštyje Amerikos lietuviams parašyti eile 
straipsniu einančiu Lietuvos nepriklauso
mybe, isdestanciu Lietuvos santykius su 
kaimyniemis šalimis, ypač su didėlėmis 
ir nuolat grasinusioms mažoms tautoms ir 
ju laisvei. Sis 1944 metu „Dirvos“ Nr. 2 
perpausdinamas straipnis (kuriu dali mes 
talpiname! A. Smetonos buvo parašytas 
1944 metu sausio 7 diena, t. y. div dienas 
pries jo tragiška mirti.

Vokietija ir Lietuva rudeni 1928 m. pasirase 
(ienų sutarti, kuria netrukus patvirtino Reichs
tagas. Šia sutartim einant buvo pastatyti sienų 
ženklai, kaip numatyta Versalio Sandoroje, ir pasi
keista žemėlapiais. Visas Klaipėdos Kraštas pa
liktas kaip buvęs Lietuvos suverenume.

Nacionalsocialistai (naciai), pritilpe i Vokietijos 
valdžios vaira, eme slaptai ir viešai organizuoti 
Klaipėdos krašte Vokietininkus tikslu atplėšti ji 
nuo Lietuvos. Lietuva 1934—1935 m. teismo 
keliu (Neumann-Sass byla) sudraudė si nacional
socialistu sukurstyta sąjūdi. Vokietija griebėsi 
ekonominiu represiiu pries Lietuva: sustabdė 
Lietuvos prekių gabenimą i Vokietija ir tranzitu 
per Vokietija i kitus kraštus. Tik prasimusus Lie
tuvai kelia savo prekybai i Anglija, Vokietija suš
velnino tas savo spaudimo priemones.

Šio karo išvakarėse Vokietija ispejo Lietuva 
kad, jei geruoju neatsizadesianti Klaipėdos Krašto, 
tai Reicho kariuomene ji ginklu pasiimsianti. ir 
taip grasindama privertė Lietuva Kovo 22 d. 1939 
metais pasirašyti Klaipėdos atsižadėjimo sutarti, 
kurios 4-tas straipsnis betgi pabrėžė kad:

„Vokietija ir Lietuva pasižada nevartoti Rinkto 
viena pries kita ir neteikti pagalbos treciai saliai, 
jei si pakeltu ginklą pries viena katra, pasirasiusia 
šia 'sutarti!“

Hitleris, Vokietijos kancleris, kalbėdamas Reichs
tage Balandžio 28 d. 1939 m., užsiminęs apie šia 
Vokietijos-Lietuvos sutarti, tarp kitu dalyku pa
sakė:

„As nesu reikalavęs nei vienos ketvirtaines my
lios daugiau kaip mes (Vokiečiai) pirmiau turėjome.

„Musu nauda reikalauja, kad tie kraštai (Po- 
bąli jis) butu nepriklausomi ir sawiskai tvarkytu 
savo tautu gyvenimą“.

Kai Sovietu Rusija smurtu uzeme Lietuva, Hit
leris ir Vokietija tačiau pripažino ta įvykdyta 
fakta.

Savo atsišaukime, paskelbtame Berline Birželio 
22 d., 1941 m., Hitleris pasakė:

„Vokiečiu Reichstagas niekuomet nėra turejes 
tikslo užimti Lietuva“.

Bet štai Vokietijos kariuomene uzeme Lietuva. 
Tada Hitleris Liepos 17 d. 1941 m. paskyrė Reicho 
igaliotini Ostlandui, t. y. visom zemems. is So
vietu atimtoms, i kur iterpe ir Lietuva. Taip tat 
Fuehreris paneigė visas sutartis su Lietuva ir 
sulaužė savo žodi, jai duota, kad neliesias jos lais
ves ir nepriklausomybes.

Reicho igaliotinis. H. Lohse, savo atsišaukime i 
Lietuvius, išleistame Liepos 28 d. 1941 m., vadina 
Lietuva „seniau buvusia laisva valstybe“, kviečia 
gyventojus aklai klausyti jo ir jo valdininku, ra
gina juos padėti vokiečiu zvgiams pries bolševizmą 
ir pažada paklusniesiems darbo ir duonos. Nei 
žodžio apie Lietuviu laisve ir apie ju tautine kul
tūra. Priešingai, Reicho igaliotinis priekaištu ir 
paniekos žodžiais šiaip pasakė:

„Tie kurie per paskutinius dvidešimts metu jums 
žadėjo daug laisves tikėjosi galesia tęsti savo po
litika, gudriai vartvdamies tarp Sovietu Sąjungos 
ir Vokiečiu Reicho. Bet kai tik Reichas, susirūpinės 
savo paties reikalais, liovėsi domėjęsis įtaka šiame 
krašte, tai tokio gudravimo netikimas tikra tu 
žodžiu prasme jums visiems kaip bematant paaiš
kėjo. Tai davė progos Sovietu Sąjungai jus užpulti, 
nesuteikus jokio pasipriešinimo“.

Laikine Lietuvos vyriausybe, birželio 25 d. 1941 
metais, susidarius, vadovaujama J. Ambrozeviciaus, 
Vokiečiu buvo priversta išnykti Rugpiucio 5 d. 
1941 m. Po keliu dienu. Rugpjūčio 5.,Karo Muze- 
jausaiksteje, susirinkę žmones protestavo pries 
Vokiečiu smurtą, o buvusios laikines vyriausybes 
nariai padėjo vainiką ant Nežinomo Kareivio Kapo. 
Minia sugiedojo „Lietuva Tėvynė musu“. Vokie
čiai nuėmė nuo Muzejaus bokšto Lietuvos trispalve 
vėliava ir Klaipėdos krašto zenkla-herba. Klaikus 
upas apniko beliudincia minia. Ji buvo priversta 
issiskirstyti.

A. Smetonos mirties priežastis
• Cleveland, Ohio, Sausio 9. — Šiądien ištiko 

baisi tagedija Lietuviu tautai — tarp 9 ir 10 va
landos ryto gyvenamo namo gaisre sutiko mirti 
Lietuvos Prezidentas.

Oficialiai nustatyta, kad Prezidento Antano 
Smetonos mirtis buvo tiesiogine gyvenamo gaisro 
nelaime, nes namas užsidegė is perkaitinto šildomo: 
pečiaus skiepe, ir iki spėta apsižiūrėti, gaisras spėjo 
medini narna žymiai apimti. Ugnis šoko i aukštu
tines namo dalis tuščiais sienų viduriais, mušdama 
ten dujas ir durnus, kuo užsipildė visis trijų aukštu 
namas. Is jo spėjo išbėgti visi, tik vienas nelai
mingas Prezidentas Antanas Smetona neissigelbejo.

Ugnies liepsna, durnai ir dujos narna ageme apie 
9 valanda ryto, ir tuoj duota žinios ugniagesiams, 
kurie atvyko gal ir negana greitu skubumu, tačiau 
ju priprasta tvarka, kadangi narna nuo visiško 
sudegimo išgelbėjo, bet jo vidus žymiai ugnies 
sunaikintas.

Prezidentas Smetona su ponia turėjo savo 
miegamus kambarius treciame aukšte: antrame 
aukšte gyveno prezidento sūnūs Julius su seimą: 
žmona ir dviem mažais vaikučiais. Visa seimą 
bendrai gyveno antrame aukšte, tik p. Prezidentas 
savo kambaryje treciame aukšte miegodavo, ten 
turėjo savo knvgas, ten rase savo rastus, ir ten 
buvo visi jo rūbai.

Ponas Smetona paprastai mėgo ilgiau miegoti 
rytais, kuomet kita visa seimą jau būdavo sukilus. 
Taip buvo ir si karta, ir jeigu jis butu pasilikęs 
viršuje, savo kambaryje, butu buvęs išgelbėtas, nes 
kuomet isgelbejus vaikučius ir išbėgiojus visiems, 
ir apatiniams gyventojams pasigesta dar p. Prezl J 
dento, jo pirmiausia jieskota kambaryje treciame 
aukšte. Tuo tarpu jis jau buvo bendrame seimos 
bute, kur ji tik kiek vėliau rado uztroskusi. Ugnia
gesiai turėjo atsivežė aparata kuriuo sako bandė 
gaivint, bet tuo nepavykus, skubiai veze i ligonine 
policijos ambulansu. Ligoninėn atvykus sako p. 
prezidentas jau buvo negyvas.

Ponia Smetoniene taip pat buvo treciame 
aukšte tuo metu kai is sunaus ir marčios išgirdo 
sauksma, kad gelbėtųsi, namas dega. Ji ir p. Sme
tona pradėjo lipti laiptais žemyn ir ponia Smeto
niene mane, kad jos vyras seka ja paskui, todėl ėjo 
is viršaus žemyn ir nulipus i bendra seimos butą 
jau ja padėjo išvesti, mažai kuo apsivilkusią ir 
viena koja basa, gretimo namo kaimyne. Ponia 
Smetoniene sako, namas buvo tiek pilnas durnu 
ir duju, kad ji vargiai galėjo atsikvėpti, ir buvo 
taip tamasu kaip nakti. nežino kaip ji išėjo laukan,

A. Gustaitis

Dede Vincentas
ftasa is 1 Nr._)

Dabar as jau nežinojau, ji garbinti, gerbti, mylėti, 
ar senu pelu maišu vadinti. Negalėjau sau dova
noti neisklausinejes, arčiau nepažines Vincento toje 
miško bakūžėlėje. Bet vistiek taip ilgai negali 
testis, vi.-tiek as ten tuoj nuvažiuosiu ir atidengsiu 
dangteli i visa Rakosiu

Rašiau i tėviškė, bet jie atsake, kad jau ne pirmi 
metai, kaip kažin kur išvykęs dede Vincentas, ant 
savo ukes palikes nuomininką, jo vargu drauga. 
Niekad i Saknenus Vincentas neatvažiuoja, o Uek 
ir, is viso ar gauna ka uz nuoma, to jie nežinojo.

Dar ta pačia vasara atradau reikalą ir 
nuvažiavau prie miško bakūžėlės.

Tvaskančia širdimi pasibeldžiau i duris. Dar syki.
— Kas ten? — balsas moteriškas.
— As ieškau Vinco Rakosiausl

. — Tuoj, tuoj . . .
įsileido.
Anksčiau buvusi svari . pirkele dabar dvoke neš

vara. Murzinas vaikykstis tupinėjo ant aslos. Sei
mininke, vidutinio amžiaus moteris, verpe.

— Ar to senio? — nustebusi pakartojo.
— Taip.
— Ka jus čia, ponas — numojo ranka.
— Kodėl?
— Nėra čia jo senai.
— Kaip senai?
— Menesis bus. Ale kur tau, daugiau, gal du, 

pusantro tikrai.
— Tai kur jis?
— Isvaziaves kažin kur.

Bet kur?

— Kad mes nežinom. 0 dovanokite, kas jus toks 
busite, ponas neuzpykite. bet kas toks busite, kad 
šitaip tokio senio ieškote. Persiprašau, bet gal 
sūnūs?

— Jis mano kaimynas buvo, o dabar norėjau pa
dėti.

— Ka ten jam padėti, kad su juo susisneketi nei
davo Jjs nupasakos, tai nežinai, ar monai ar kas. 
As jums pasakysiu, tikriau-iai sukvailejes senis. 
Visokius niekus, ka ten niekus, grynus balabonus 
kalbėdavo, vis apie ateinančias baisenybes, vis apie 
viską. Ir jis sake begs is čia kur arčiau Prusu, nes 
tuoj ir jis i Prusus persikralstyti turėsiąs.

— Kodėl jam i Prusus?’
— A. bile as žinau! Vis ragindavo keliauti kur 

tolyn tiz juru, nes čia visur aplink bus mirtis ir 
griuvėsiai.

Dede Vincentas is pat manu panoses buvo dingės. 
Tuoj po mano pas ji "apsilankymo jis paliko lūš
nele ir kažin kur nusidangino.

Kaip ir kur ieškoti — nežinojau. Tikro reikalo 
net nebuvo, bet kutenantis smalsumas vis ir vis pri
mindavo Vincenta.

As jaučiau, kad jis yra kažin kur netoli manės, 
jei ne pats, tai jo mintys, bet visi ieškojimai nedavė 
nieko tikresnio.

*
Smurtai ir karai seke vienas kita.
Kaip pavasario liūtys, kilo visa Lietuva ir muse 

lauk kruvinąjį bolševizmą. Liejosi kraujas, kreko 
jis asfaltuose, pievose ir miškuose, bet tuoj is jo 
sužydėjo vilties. gėlės . . Ir vėl dirbo, skurdo ir 
alko is naujo Lietuva.

Vėl krito žiedai kaiĮ. atnasai kruviniems dievams 
laisvųjų dienu sulaukti.

Duslus skardeno Laisves Varpas aidėdamas, aidė
damas bočių žemiu zememis ...

Lauke artojas, ant žagres parimęs, lauke darbinin
kas, »s fabriku pareidamas, lauke studentas, i Alma 

Mater neįeidamas, lauke motinos jaunuju dukterų . . 
viri lauke ryto, pilnos saules žaros, gyvybes ausros, 
laisvame ore laisvųjų varpu dundėjimo . . .

O sulaukė kruvinojo vakaro. Tvino krapjas is 
Rytu, ėjo marios žmogžudišku gauju. Dvikojai gy
vūnai ėjo, riedėjo, jojo ir leke ant liūliuojančiu 
lauku, ant besimeldžiančiu miestu, ant gyvųjų pa
laikų .

Ir bego visi, kas tik gali, bego visi nuo penkia
kampiu, raudonu Žvaigždžiu, bego nuo sąrančiu de
besų .

Geso dūmai pirkios, verke mamos prie dulkstanti?" 
kelio, kauke sunes nespėti nuo budos atrist, bliov../ 
karves pilnais tešmenim ...

O padangėse leke mirtis ir smigdama varste šir
dis tėvynainiu.. Ziegzdamos dųre galvas, krutinės, 
lauže kaulus, traiškė vežimus. Krauju raudonavo 
snarantieji rugiai, dumblini grioviai . . .

Kas griuvo pervertas mirties, juo džiaugėsi skar- 
maleti nugalėtojai, varnai ir kirminai . . . Rieše 
rubus, lupo dantis, kraustė kišenes; lesfe nosis ir 
akis, kapojo žandus ir pilvus, turkesi po kaulais, 
raumenim . .

Dieve, neapsaugojai nuo karo, neapsaugojai nuo 
prapulties, tai ar verta saugoti nuo maro? . . ■ 
Dieve, ar esi Tu, ar matai Tu, kas darosi?! . . ■ 
Dieve, o Dieve ...

Šimtai tukstanciu lietuviu plauke per Širvintai 
Nemuną, Šešupe i Prūsija. Is ten trauke, tolyn i 
Vokietija. Karo židinyje ieškojo issigelbejimo nuo 
karo viesulu.

Tarp daugelio kitu ir as pakliuvau i viena lageri. 
Nuobodžiaudamas leisdavau valandas, skaičiuodamas 
vinis lubose, rėžius sienose, lošdamas pasidirbtai! 
šachmatais.

Po kurio laiko gavome nauja transportą lietuvis, 
daugumoje senesnio amžiaus. Ju tarpe pora ligoniu.
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Kas mes esame?
Atsirado spaudoj balsu, kad mes, Vokietijoj iš

blaškyti lietuviai, esame pronacistai, SS vyrai ir 
kitokie, tad mums patiems svarbu pagaliau žinoti, 
kas .mes čia esame. Visu pirma mes nesame prona- 
cistai ir negalėjome jais būti, nes nacionalsocia
listais tegalėjo būti tik vokiečiai ir germanu kil
mes tautos, pav. holandai, danai, flamai, norvegai. 
Lietuviškas kraujas yra per prastas, kad lietuvis 
galėtu būti nacis. Is Lietuvos piliečiu tik vokiškos 
kilmes žmones tegalėjo but naciais ar pronacistais. 
Ypatingais atsitikimais naciu galėjo būti lietuvis 
vedes grynakrauje vokiete ir repatrijacijos keliu 
įsigijęs Reiche pilietybe. Tiesa, 1941 m. vienas 
■olus naciu bendradarbis norėjo tapti nacional
socialistu ir ikurt Lietuvoj lietuviška naciu partija,

(atkelta is -f psl.)
Jeigu ji butu zinosjus, kad vyras neina paskui 
ja, ji butu nejus is vidaus ir pati butu žuvus.

Kas tuo tarpu ištiko su p. prezidentu tikrai 
nežinia: ar jis ilgiau sugasio saco kambaryje norė
damas ka ant saves nzsivilkti, ar paskui dar gryzo 
atgal i viršų pasiimti siltus kailinius, prisi
minės kad žiemos metas, salta, ir tuomi sugaisino 
laika: antras aukštas labiau ir tirščiau užsipildė 
durnais ir dujomis ir uztroskino ji, bebandanti 
eiti per kambarį i duris. Ten jis ir sugriuvo, apsu
pęs galva kalininiais, saugodamasis durnu, Galėjo 
būti, kad is skubėjimo nepa taikė i priešakines 
duris vedančias i gatve. Durnai ir dujos tuo tarpu 
staiga veike, nes jau poniai Smetonienei bėgant 
pries keliolika sekundų anksčiau jau buvo baisiai 
trošku.

Minutes slinko, atvyko ugniagesiai, sustatė savo 
kopėčias ir pirmiausia eme jieskoti p. Prezidento 
treciame aukšte, ir iki vandeniu priliejo narna ir 
iejo i antra aukšta, jau buvo pervelai isgelbeti 
gyvybe to brangaus ir reikalingo žmogaus.

Tokiose tai taragiskose sąlygose žuvo pirmuti
nis ir iki šiol buvęs Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona.

Kun. Angelaitis, kurio parapijoje Prezidentas 
Smetona ir visa seimą priklausė, nusikubino atlikti 
paskutini patepimą. Taip pat kun. Angelaitis ta 
diena savo bažnyčioje paskutinias aukstasias misiąs 
padare gedulingomis nz Antano Smetonos vele.

Prezidento Smetonos kambaris mažai nukentejo 
ir todėl išlikę beveik visi jo rastai kiek turėjo 
gatavu.

bet jis uz sitoki akyplesiskuma buvo Gestapo su
šaudytas.

Vokiečiai Lietuvoj buvo privilegijuotoj padėtyje: 
jiems buvo atskiros maisto normos, atskiros krau
tuves, atskiri viešbučiai ir ypatingos teises ir pri
vilegijos. Lietuvis neturėjo teises vokietes vesti. 
Vokiečiu okupantai laike save „ponu tauta“, 
kuriai kitos tautos tegalėjo but juodais darbinin
kais, tad koks inteligentiškas lietuvis galėjo būti 
pronacistas! Be to, vokiečiu naciai grobe Lietuvoj 
geriausius ukius, fabrikus, namus, butus, ir neslepe 
savo sumanymo „germanizuoti Lietuvos žeme, o ne 
jos žmones“, kaip tai aiškiai parašyta A. Hitlerio 
knygoj .Jtfein Kampf“.

Pralaimeje kova ties Stalingradu, vokiečiai 
Pabaltijo tautoms pasiūlė sudaryt savo tautinius 
legionus. Latviai ir estai, dantis sukandę, sutiko, 
priėmė si pasiulyma, bet lietuviai griežtai atsisakė 
nuo SS ginklu „teises“, užtat musu vadovaujantieji 
inteligentai atsidūrė Stutthofo konclageryje, o Lie
tuva paliko be SS legiono. Ir šiandien mes galime 
tuo didžiuotis. Prancūzai ir belgaivalonai, nebū
dami germanais, davė Hitleriui po SS legioną, o 
lietnviai — ne. Kaipo katalikiška tauta, lietuviai 
negalėjo but SS vyrais, nes SS ir komunistu nusi
statymas kataliku tikėjimo atžvilgiu vra vienodas. 
Tautine lietuvio sąžine biaurejosi šia organizacija, 
kuri Lietuvai nieko^tero duoti negalėjo. SS ideolo
gija priešinga lietuviškai garbei. Lietuvoj nacional- 
socializmo idėja niekuomet neturėjo salininku. 
Italu fašizmas turėjo Lietuvoj maža nelegalia grupe 
simpatiku, kurie griežtai reikalavo nepriklausomos 
Lietuvos, ir užtat pirmiausia pateko i konclage- 
rius. arba" perejo i nelegalia padėti: eme slapstytis 
nuo Gestapo.

Tad kokio nusistatymo yra Vakaru Europoj iš
blaškyti lietuviai? Visu nusistatymu, isskyrus bol
ševikiška, Vakaru Europoj D P tarpe yra aktyvus 
socialistai revoliucionieriai su savo lyderiais, so
cialdemokratu vadai, krikščioniu demokratu akty
vas ir visi desiniosios krypties politikai. Išblaškytu 
lietuviu tarpe yra antrasis Lietuvos Respublikos 
Prezidenas, senas revoliucionierius kovoj su cariz
mu ir reakcija. Čia musu tarpe yra žmonių, pasi
darbavusiu komunizmui, bet vėliau apsivylusiu ir 
nuo jo atkritusiu. Pabėgėliu tarpe yra trys vysku
pai. pora šimtu kunigu, puse musu profesūros, apie 
80 °/o Lietuvos gydytoju, apie 90 % teisininku, 
daug inžinierių, agronomu, mokytoju. Ir bemaž

_______  S psL

visas pogrindžio veikimo aktyvas, visi nelegalios 
spaudos reaktoriai — Kaip mes čia atsiradom? 
Vieni atsirado kaip prievarta išvežti darbininkai, 
kiti kaip prievarta išvežti darbininkai, kiti kaip 
prievarta mobilizuoti pagalbiniai kareiviai, treti 
kaip evakuoti vokie eiu armijai besitraukiant, ket
virti kaip pabėgėliai nuo fronto ir naujos okupaci
jos. Vieni čia atsirado per konclagerius, kiti pa
gauti juroj bėgant kuteriais i Švedija, treti kaip 
bėgliai repatrijantai, kai Lietuva nustojo buvus 
laisva valstybe. Laiminėsi pabėgusiu i Svediia. ne
daug, o kitur bėgti nebuvo kur, nes visa Europa 
buvo naciu okupuota. Jei is lietuviu atsirado SS, 
tai tik is tu, kurie 1941 m. iki birzelie men. 21 d. 
buvo i Vokietija „repatrijavę“, nes tokius pirmoj 
eilei kišo i Waffen SS. Ar tie žmones yra karo 
nusikaltėliai, tai tenka spręsti individualiai apie 
kiekviena. Kas is ju nebuvo savo tautybes issizade- 
jes, tas negaleio būti ir uoliu SS vvru. nes tikruoju 
ir patikimu SS vyru tegalėjo būti germaniško krau
jo žmones. Lietuviu ir latviu krauja naciai laike 
geresniu, negu slavu krauju, bet nepalyginti blo
gesniu, negu germaniškas, o kraujas naciu dok
trinoj vaidino labai svarbia role: „kraujas, jo rasi
nis grynumas — tai raktas i pasauline istorija“, — 
sis aforizmas buvo visiems naciams kalte ikaltas i 
galva ir buvo irasvtas lentose, tuose bustuose, kur 
naciai susirinkdavo. Kraujo ir rases grvnumas —- 
tai naciu religija, tai ju „dorvbiu“ šaltinis. Tad 
kas galėjo but ■ nuoširdus naciu simpatikas, jei jo 
kraujas buvo „mažos vertas“ (minderwaertig)? Jei 
bent ne viso proto žmogus, o tokiu Lietuvoj buvo 
labai maža. Tarp naciškai suprantamo vokiško 
„Mensch*o“ ir lietuviško „Untermens<h*o“ buvo 
santykiai is reikalo i rbutinybes, bet ne is tikros 
simpatijos. Tad kad mus kaltina simpatijomis na
cizmui, tas nepažįsta Hitlerio „doktrinos“, tam 
reiktu pasiskaityt Hitlerio „Mein Kampf“, kur 
Pabaltijo valstybių ir tautu klausimu pasisakyta 
visai aiškiai, o vokiečiu okupacine valdžia — Gene- 
ralkomisarai — turėjo trumpas instrukeiias is 
Berlyno: „valdyt Ostland‘a „Mein Kampf* 
dvasioje“. Kl-

♦
Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet 

kiekvienas geras darbas yra didelis.
Demostenas*

*
Geri darbai atstoja aukšta vieta.

Vaižgantas*
♦

Kaip nustebau, vienoje lovoje pamatęs dede Vin
centa.

— Ar tai tu, mano vaikeli?
— As, dede, as!
— Bloga man. Čia skauda ir čia . . . Rodos, 

aplink krutinę. — Ir pilvą lyg piausto . . .
Senelis tikrai atrodė blogai. Suliesės, sudžiūvęs. 

Kadaise raudoni skruostai geltonavo, rankose vieni 
kaulai bestyrojo, akys kaip pas veži, iseeke, gili Si 
idube. lupos odos žievelėmis apskretę, nosis istisus, 
kraujuotgysleta. Orą itraukdinejo pro burna, pute 
pro nosi. Kalbėjo su pertraukomis, pailsėdamas.

— Kad dabar visiems bloga, — pradėjau raminti. 
Karas jau sesti metai . . tuo tarpu bloga . ■ . .

— Ka tu, vaikeli, tuo tarpu. Taip radom, taip, 
ir paliksim. Jau skirta taip Aukščiausiojo .... .. 
Čia tai dar nieko, bet anam lagery, ten Pomeranijoj, 
tai, tai buvo . . . Neduok šito blogiausiems nepriete
liams! Seni ten visi, vokiškai nemokam . . • Nėr 
kam pasiskųst, nėr ko paprašyt . . . Nei giminiu nei 
draugu. Pakrikę, kaip bites pries lietu. Būdavo, 
duoda virala, atsiprašant pamazgas. Badom. badom 
šaukštais, skambinam i kraštus iki kokia kruopa 
užčiuopi . . . Gal del to, kad mes be dantų jau, ir 
ika°ti nelabai galime . . . Siurbiam bizala ir varva 
akys . Tai Dieve, ko i senatve susilauki ;. . . 
O skalbinių niekas nevalydavo. Isejes dulkini, dul
kini ant vėjo, ale sutroti ir gana. Išsiskalbtume, 
tik vandens nėra . . . Murzini, kaip pekliniai, 
vaikščiojom . . . Nei muilo nei nieko . . . Pa- 
sisemi to. bizalo is bliudelio sauksta ir prausiesi . .' . 
Su rankove apsisluostai, akis apsibrauki . . Va
kare salta, kaulus gelia . . . Gultum ir miegotum 
miegotum, kaip kūdikėlis, bet issitiesti negali, vietos 
nėra Klupai, klupai, o tau blakes ir uteles lipa visu 
kunu, siurbiasi iki pačiu gyslų . . . Rodės mels-' 
tumeis, maldautum, bet išgirsti, kaip keiksmai is 
kaimyno, is kampu ir is pačio tavęs eina . . . 
Gal prasikaltę mes buvom, gal ka . > . Nežinau

A. Vilainis

Laiškai is septynių sostiniu 
i.

Lietuvos sostine Vilnius, 1943 gegužes 1 d.
Štai ir vėl atėjo pavasaris. Jau žydi alyvos, 

jazminai. Žinau, jie žydi ir mano teviskes sode. 
Šiandie as toli nuo jos ir savųjų. Keista, pava- 

. . Mirė ten mus seniu kasdien po viena, po 
du . . . O mus čia atveze ...

Dede Vincentas duso. Kiekvienas garsas jam jė
gų kainavo. Kakta sudrėko, akys merkėsi. O veide 
tiek daug neišsakyto!

— Jus pailsėkit, dede! Ramiai pagulekit. Nesi 
jaudinkit!

— Ka ten ramiai prigulėsi, jei smertis brūžikli 
pustosi. Dabar jau ne laikas ilsėtis . . . Bet tu, 
vaikeli, gal atsimeni, ka as miško pirkelėj sakiau: 
"Ir kai viskas bus sunaikinta, tada atsigaus pasau
lis ir stebėsis savo žiaurumu. Tada is naujo kelsis 
Lietuva ir pelenu vietoje augs nauji, gražus namai, 
platus miestai . ." Mes savo jau atgyvenome . . . 
Jus tik išlikite ir dori bukite . . . Šitaip amžinybes 
knygose parašyta . . .

— Dede. nesikamuokit, geriau tykiai pagulėkite. 
As papasakosiu ka nors . . .

—‘Taigi, vaikeli, daug ka turėčiau as tau papa
sakoti. bet gal užteks . . . Gal kada kitu sykiu ... •

Vincentas Rakosius užmigo . . •
Lygiai alsuodamas miegojo ir vakare . . .
Kita ryta lygiai taip ramiai gulėjo sutraisejusiu 

šiaudu mediniuose naruose, bet jau nealsavo. Dede 
Vincentas mire, neleidęs saves pažinti.

Klosterhaeseler (Saksonija)
1945. ILL 22.

saris kažkaip veikia i žmogų. Nežinia kodej 
darai sentimentalus. Tikrai! Žmogui pavasari netik 
mylėti, bet ir kentėti lengviau.

As senai. Tau. Vincai, berašiau. Sieloje jau daug 
ispudziu susirinko. Bet ar buvo galima? Juk at
viras žodis aiskas. uzkliutu uz vokiškos cenzūros. 
Tikrai, tada mums abiems pasidarytu karsta! Tad 
šiandien, kai vienas bičiulis vyksta i sodžių, as pa
sinaudoju proga. Ir dabar as galiu draugiškai tau 
atverti savo širdies kančias, ir kasdieninius rūpes
čius.

Man gaila, kad Tau nieko džiuginančio negaliu 
parašyti. Mes ir musu tauta šiandie gyvename pa
čias tragiskiaukias valandas.Sunki.geležine vokiečiu 
ranka spaudžia musu gimtaia sali. Apie laisve ir 
nepriklausomybe, iie neleidžia mums ir žodžio 
užsiminti. Jie nesitenkina musu prakaito duona, 
musu žemes gėrybėmis, jie trokšta ir musu kraujo. 
Jnos galima drąsiai palyginti vilkams, kurie dras
ko gyva kuna. Ir ateityje is iu žmoniškumo ir 
geresnes ateities musu tėvynei netenka laukti. 
Nenuostabu, jei šiandie musu tevyneie isigyveno 
tokia didele neapykanta vokiečiams. Mes visi lau
kiame kada suklups sis musu tėvynės priešas. Gal 
tik tiek prisibiiome, kad is Rytu vėl nesukiltu 
nauji debesys. Mes dirbame-siandie visi. Dirbam 
išsijuosę, kad susilauktnmen derlingos piuties. Mes 
nenorime pakrypti nei i Vakarus, nei i Rytus. 
Musu kelias aiškus — Laisva ir Nepriklausoma 
Lietnva. Jei musu didžioji svajone issipildys. tai 
šiuo berybiu džiaugsmu dalysimes su visn pasauliu.

Vakar ve) buvau vienoje slaptoje musu laikraščio 
redakcijoje. Naujas numeris jau paruostas. Jis tal
pina daug mums svarbios ir įdomios medžiagos,

(Bus daugiau)
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Is Amerikos lietuviu spaudos
- Dar viena rezoliucija Lietuvos laisves 

reikalu
„Naujienos“ gruodžio 4 d.: „Indianos senatorius 

Raymond E. Willis pasiūlė bendra Kongreso rezo
liucija, reikalaujant nepriklausomybes ir laisvu 
(demokratiniu rinkimu Lietuvos žmonėms.

Letuvos byla „within a realonable time“ siūlo 
{■esti i užsieniu reikalu ministeriu dienotvarke“.

Naujausios informacijos apie Lietuva
„Naujienos“ Lapkričio 29 d. paduoda keletą 

LAIG informacijų apie gyvenimą sovietu okupuo
toje Lietuvoje. Pagal LAIC. besiriamianti ,.Prav- 
dos“ 226 nr. pranešimu, tik Rygos apskrities val
stiečiai yra vieninteliai visame Pabaltijyj, jau 
išpildė grudu prievoles. Is to LAIC daro išvada, 
jog tarybinio gyvenimo sąlygose si reiškinį galima 
suprasti tik taip, jog per dideli valdžios reikala
vimai padare valstiečius nepajėgiais atiduotomis 
valdžiai rekvizijomis apsisidrausti nuo pavojaus uz 
■eatliktas prievoles būti išvežtiems i Sibirą ar 
{kietiems i kalėjimą. Toliau laikraštis pažymi, jog, 
kaip praneša „Pravda“, i Vilniaus dramos teatro 
repertuarą be Czediovo ir Gorkio veikalu įtraukti 
dar du Seminovo kuriniai „Leningrado plentas“ 
Ir „Rusijos žmones“. Surusintame Vilniaus dra
mos teatro repertuare is svetimu autorių tėra tik 
Šekspyras, o is savu palikta Žemaite ir Bo-""" 
Dauguvietis.

Karaliaučiuje atidarytas paminklas 
raudonarmiečiui

Amerikiečiu komunistu dienraštis „Laisve“ 276 
kr. praneša apie raudon armieciui paminklo Kara
liaučiuje atidaryma. Paminklas yra 80 pėdu aukš
čio, ant penkiakampio obelisko milžiniška raudo- 
■armieeio stovyla. Kiekvienas obelisko sonas yra 
padengtas didžiule varine lenta, kurioje iškalti 
raudonosios armijos žygiai kovose uz Pabaltijį ir 
Karaliauciu. Obelisko pagrindą sudaro penki pen
kiakampiai vainikai, kuriu vienas pažymėtas nuo 
Tarybų Lietuvos. Paminklo statybai sunaudota 
10.000 kub. mtr. granito ir 10 tonu vario. Prie 
paminklo statybos dirbo visi žymieji Lietuvoje 
pasilikę skulptoriai: Puodžius, Mikėnas ir kt. Pa
minklas pastatytas pačiame Karaliaučiaus miesto 
centre.

Tas pats laikraštis toliau praneša, kad šiuo metu 
skulptoriai Mikėnas. Pundzius ir kt. ruošiasi Kara
liaučiaus paėmimo paminklui Vilniuje statytu

I domus sveikinimas is Lietuvos
„Laisve“ 276 nr. talpina lietuviu intelektualu 

tveikinima is Lietuvos buvusiam amerikiečiu lie
tuviu komunistu kongresui Pittsburge. Sveikinime 
pazymina, kad karas Lietuvoje padaręs nuostoliu 
uz 36 milijardus rubliu. Vilkaviškis, Šiauliai, Ra
seiniai, Zarasai ir daug miesteliu ir kaimu visiš
kai nušluoti nuo žemes veido. Is pusiau sunai
kintu miestu pažymimi Ukmerge, Marijampole, 
Vilnius. Sunaikinta ir sudeginta 80.000 namu, 862 
knlturines. ištaigos, sušaudyta ir išžudyta šimtai 
tnkstanciu žmonių. Sveikinimą pasirase Lietuvos 
Mokslu Akademijos vardu prof. Matulis. Vilniaus 
universieteto profesoriai Šiliukas. Kairiukas. Bu
drys. Baldžius, Kauno universiteto profesoriai Pu
rena*, Mažylis. M-izinskas. Juodele, generolai Vit
kauskas. Karvelis. Čepas Urbsas (pirmasis ju yra 
tik generolas leitenantas, trys kiti-generolai ma
jorai). pagerbtieji Lietuvos kompozitoriai: Gruodis. 
Talat-Kelnsa. Bendorius. Švedas, Buksa, liaudies 
artistas Kipras Petraukas. pagerbtieji Respublikos 
artistai: Staskevičiūte. Mažeika. Kelbauskas, Juo- 
gapaitvte Dauguvietis. Sutkus, Kalpokas. Rimša (i 
artisto sąvoką amerikiečiai ir sovietai ijunge ir 
menininko savoka.-Red.), Vilniaus Teatro direkto
rius Stsnulis. aktoriai: Dineika, Kupstas. Vaičiū
niene. Mironaite, artistai: Jurkūnas, Markevičius, 
Vienožinskis, Vaineikyte, pagerbtieji mokytojai: 
Dubinąs. Klimavičius, gimnazijos direktore Kmi- 
taite. Tarybų Sąjungos herojai: Bernotenas, Vi- 
Ipaskia, Urbanavičius, Gegznas, Uspaila, Apyyala.

Kas yra kongreso narys O'Konski
Vienas is populiariausiu JAV kongreso nariu ir 

didelis lietuviu ir musu aspiracijų bičiulis O'Konski 
dabar yra 3 5metu amžiaus, gimęs Wisconsine, far- 
merio šeimoje. Jaunojo O’ Konskio kelias i žmo
nes buvo sunkus ir vargingas, kadangi tėvai, turė
dami 10 vaiku, nebuvo pajėgus jaunuoli paremti 
jo siekimuose. Kai jis baigė viduriniąja mokykla, 
tėvas pardavė uz 11 dol. karve ir tuos pinigus ati. 
davė sunui. išvykstančiam i kolegija. Baigės ank
stuosius mokslus. O' Konski įsigijo laikrašti, per 
kuri ištraukė i politini darba. 1943 m. O'Konski 
buvo išrinktas i JAV kongresą. Šiuo metu 
O' Konski yra taip pat ir Žmogaus teisiu globos 
organizacijos prezidentas.

Vilniuje atidaryta Dramos Studija
Žymiausiems teatralams pasitraukus i Vokietija, 

sovietai Lietuvoje pasigenda teatraliniu pajėgu net 
eiliniams propagandiniams pastatymams. „Laisve“ 
276 nr. rašo apie antraja valstybine studija Vil
niuje, kurioj nuo atidarymo dienos teatro darbui 
ruošiasi 20 jaunuoliu Studijoj pasiruosimas užtruks 
dvejus metus.

Dar nėra atstatytas telefono tinklas
„Laisve“ 276 nr., remdamasi „Pravdos“ žiniomis, 

giriasi, jog Lietuvoje paskiausiu laiku ypatingai 
plečiamas telefono ir radijo tinklas. Laikraščio 
žiniomis, iki rugsėjo menesio pabaigos Lietuvoje 
įsteigta 20 radijo mazgu ir 70 valsčių bus sujungta 
telefono rysiu. 1946 metais radijo mazgu skaičius 
bus pakeltas dar 30, o 80valsciu vėl bus gražintas 
telefono rysis.

Apie 600 lietuviu karininku JAV armijoj
Vyt. Didžiojo universitete Kaune studijavęs 

Amerikos lietuvis Kazys Baltramaitis paskelbė 
JAV kariuomenėj, laivyne ir aviacijoj tar
naujančiu Amerikos lietuviu karininku sarasa. 
Pagal jo duomenis, JAV armijoj esą mažiau
siai 565 lietuviai karininkai, kai kurie ju turi 
aukštus laipsnius.

Is Anglijos lietuviu veiklos
Gimines Vokietijoje

Sunkus yra mums susisiekimas su Vokietijoje gy
venančiais lietuviais. Del to nedaug kas atsisauke, 
prašydami dėti pastangų, kad jie galėtu įvažiuoti 
Anglijon. Einant Vidaus Reikalu Ministerio (Home 
Sekretary) pareiškimu, jei tik jau yra paskirti Britu 
pasu kontroles valdininkai ir jei jiems yra duoti 
žadėtieji centro nurodymai, tai pakaktu oficialaus 
kvietimo giminėms. Su tais kvietimais jie gali 
kreiptis i britu pasu konroles valdininkus gauti 
pas juos viza ir atvykti pas mus pagyventi saugesnė
je ir laimingesneje salyje. Suprantama, pirmoj eile- 
je eina patys artimiausieji gimines, o paskui toli
mesnieji. Taip pat nežinia kaip tie gimines, gave 
viza, gales dasikast iki Anglijai, juk pervažiavimas 
kaštuoja, o kol kas jiems pagelbeti pinigais kelio
nei negalime be specialaus Anglijos Banko leidimo.

Bet visgi nepaisant visu kliuciu bei sunkynybiu, 
verta mums stengtis, kad kuo daugiaus lietuviu is- 
gelbetume šia žiema is vargo, kad kiek galint dau
giau ju atsitrauktume D. Britanijon. Nors Lietuvos 
politine padėtis, atrodo, gerejanti, bet kada bus 
galima lietuviams saugiai sugrizti Tėvynėn, niekas 
nežino. Tajai giminiu pagalbai vertėtu kas savaite 
atidėti po kiek šilingu atsargom Keliolika ar kelias 
dešimt svaru gali kartais nulemti visu musu arti
mųjų ateiti. (Išeiviu Draugas. 1945 m. Nr. 48)
Pagalba karo belaisviams

Praeitu metu lapkričio men. 18 d. Anglijoje, Mos- 
sen parapijos žmones is bažnyčios gausiai susibūrė 
i nauja Sąjungos Svetaine. Lietuviu parapijos, kle
bonas kun. Gutauskas paaiškino sunkia lietuviu 
belaisviu būkle Belgijoje ir kvietė skubiai jiems pa
rinkti auku. ypač skalbinių ir drabužiu. Jis ragino 
Škotijos lietuviu Katalikių Moterų Draugija imtis 
šio didžiai gražaus gailestingo darbo. Minėtoji drau
gija maloniai šio paraginimo paklausė ir jos nares 
čia pat salėje padare susirinkimą ir išrinko nares, 
kurios po butus rinks aukojamus daiktus.

Sovietu S-ga reikalinga pajėgu
„Laisve“ 271 nr.: „Mr. Josseph Barnes rašo is 

Maskvos, kad „Krasnaja Zvezda“, raudonosios armi
jos laikraštis, ragina atsitarnavusius puskarininkius 
pasilikti karo tarnyboje. Jn algos pakeliamos, iš
mokami bonai, norintiems bus suteikta galimybių 
lankyti karines mokyklas ir pasiekti karininko 
laipsni. „Zvezda“ tarp kitko rašo: „Dabar musu 
salia stoja prie taikaus darbo, galimo po didžiules 
pergales pries hitleriškąją Vokietija ir agresingaja 
Japonija tačiau tolimesnis musu socialistines tė
vynės apsigynime jegu stiprinimas pasidarė dar 
būtinesnis“.

IIIIIIIIIIIIIIIM

Pranešimas
Pranešame musu gerb. skaitytojams, kad laikraščio 

ekspedicija pavesta p. Myk Zablockui, Fuldoje, i kuri 
ir prašome kreiptis visais laikraščio platinimo reika
lais šiuo adresu:

Mvk. Zablockas,
(16) Fulda, MoselstraBe 2. ,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Komunistu nepasisekimai Italijoj
„Naujienos“, lapkričio 20 d.: „SugrizusiejI 

Italijos belaisviai pradėjo smarkia akcija prieš 
įsigalėjusius komunistus. Is Amerikos ir Rusijos 
sugrizusieji belaisviai papasakojo savo ispudzius, 
isdeste, kaip su jais elgesį amerikiečiai ir rusai. 
Is Rusijos italu belaisviai parvežti su sovietu 
vėliavomis, bet daugelyje vietų jie patys tas vėlia
vas suplese ir sunaikino piautuvo bei kūjo sim
bolius. Belaisviai gerbia Amerika“. Kitame 
numeryje „Naujienos“ rašo apie rimta susidūrimą 
tarp grizusiuju is Rusijos belaisviu transporto ir 
tarp juos sutikti i Genujos stoti susirinkusiu or
ganizuotu komunistu, neapsiėjusi be kraujo pra
liejimo.

Lietuvos draugai
Dideliuose britu miestuose veikia draugija "The 

League for European Freedom“. Edinburgh sky
rius yra gana veiklus. Daro paskaitas apie pa
vergtas Europos tautas ir organizuoja pagelba 
isblaskytiems karo žmonėms. Edinburgh skyrius 
ypač geraširdiškai nusiteikęs del pavergtu Balti
jos tautu — Lietuvos. Latvijos ir Estijos. Mr. J 
F Stewart yra padaręs paskaitų apie tas salis, 
pavaizduodamas paskaita {paveikslais Gi suži
nojęs, kad-Škotijos lietuviai turi chorą Glasgove, 
pakvietė chorą atsilankyti i Edinburgh, padaryti 
Lietuvos draugams gyva lietuviška melodija.

22 lap. choras nuvyko i Edinburgh ir susitiko 
su gražiu Lietuvos draugu buriu, apie 200 žmonių. *> . 
Mr. J F Stewart pirmiausia padare paskaita su 
paveikslais apie Lietuva. Pa'skaita buvo idomi, 
turiningas ir labai Lietuvai prieteliska. Paskui 
buvo pakviestas musu choras. J Saraflnaite choro 
vedeja, paaiškino bendrai apie lietuviška daina, 
o paskui apibudino atskirai kiekviena daina. Buvo 
patiekta sesios liaudies dainos, trys religines gies
mes ir kompozicija “Kritusiems šauliams“. Lie
tuviška melodija buvo nuoširdžiai sutikta ir ji 
parode klausytojams, kad Lietuva yra tikrenybe, 
ne pasakų kraštas.

Paskui choro mergaites visus dalyvius apdova
nojo rutu sakele. O arbatėlės metu choro nariai 
ir kun. J. Gutauskas gavo progos pasikalbėti su 
Lietuvos draugais Edinburgh.

Paieškojimas
I esm ant ien e Marija — gyv. Fulda, Litau- 

isches lager — Frankfurterstr. ieško: dukters Leo
kadijos lesmantaites; broliu: Vlado ir Jeronimo Nar- 
butaiciu; seserų i Adeles Narbutaites-Mikeniene^ 
Antaninos Narbutaites-Venslauskienes.
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Popiežiaus pasiuntinio priėmimas Wiesbadene
Sausio men. 6 d. Wiesbadene atsilankė J. E. Po

piežiaus Pasiuntinys artvysk Carl Ciarlo, lydimas 
kun. d r. Vikt. Pavalkio Iskilminaas misiąs atlaike 
bažnyčioje, kuriu metu giedojo Wiesbadeno lietu
viu ansamblis. Prie stovyklos aukstaji svečia pa
sitiko Gross-Hesseno Apygardos lietuviu komiteto 
pirmininkas J Kuosys su duona ir draska. Sutiki
me dalyvavo Motera draugija, Wiesbadeno an
samblis, Studentu atstovybe (98 studentai), skau
tai (207), gimnazija, prad. mokykla, lietuviu or
ganizacijos. Sutikime taip pat dalyvavo lenku, lat
viu ir estu tautiniai komitetai. Spaleriai musitese 
net iki antrvjo bloko komiteto pirmininkas J. 
Kuosys pasakė sveikinimo kalba. Arkivysk. pa
reiškė pageidavima aplankyti vargingiausias Wies
badeno lietuviu' patalpas. Buvo aplankytos „E“ 
patalpos. Vaikus J. E. apdovanoto gausiomis pini
ginėmis dovanomis, o vyras itališkomis cigaretėmis. 
Lenku prašomas arkivyskupas apsilankė lenku 
koplytėlėje ir jiems pasakytame žodyje pareiškė, 
kad dabar jis esąs lietuviu svečias, — juos aplan
kysiąs Hanau. Veliau.garbnsis sveciasziurejo specia
liai naruostos Wiesbadeno ansamblio programos, 
ir mokyklinio vaiku pasirodymo. Ansamblis šia 
proga jam iteike meniskai papuošta savo adresa. 
Kalbėdamas tarp kitko Popiežiaus Pasintinys 
arkivyskupas Carl Chiarlo pabrėžė, kad Popie
žius katalikiškai Lietuvai visuomet yra parodęs 
daug širdies ir prielankumo. Lietuvos kančiomis 
ir vargais dabar jis yra susirupines dar labiau. Pri
siminės ansamblio dainos posmą „I namus“, arkivys
kupas pareiškė, kad Dievo, palaima bus su mumis 

t ir musu tauta tikrai po savo vargu susilauks teisin- 
gnmo. Arkivyskupas sakėsi esąs nustebintas lietu
viu tvarka, sugebėjimais. Lietuviu menu ir daina 
Jo Ekscelencija esąs sužavėtas.

Popiežiaus Pasiuntinio apsilankymas Wiesbadeno 
Lietuviu stovykloje visiems padare didelio įspū
džio, suteikdamas pagnodos ir pastiprinimo.

Mirė gamtininkas Elisonas
S. m. sausio men. 4 d. Wiesbadeno ligoninėj po 

operacijos mirė žinomas Lietuvos gamtininkas J. 
Elisonas Velionis sirgo sunkia vėžio liga. Pries 
mirdamas jis pareiškė dideli norą, kad jo palaikai 
butu palaidoti Neprikl. Lietuvoje. J. Elisonas pali
ko žmona ir 9 metu sunu Sausio men. 8 d. jis iškil
mingai piu organizacijų buvo palydėtas i Wiesba
deno kapines. Jam ant kapo žadama pastayti lai- 
kimas paminklas.

Wiesbadeno ansamblis ruošia 
nauja programa

Wiesbadeno lietuviu ansamblis Vasario 16 d. 
proga ruošia nauja programa „Nemunui žydint“. 
Veikalą scenai paruošė J. Velička. Ji state St. 
Sodeika. Velykom numatoma paruoši operete. 
Libretas taip pat Veličkos, muzika, pastatymas — 
St. Sodeikos. Po Vasario 16 d. ansamblis su nauju 
veikalu „Nemunui žydint“ išvyksta gastrolėms i 
anglu zona. Per spaliu ir lapkričio men. ansamblis 
Pietų Bavarijos lietuviams davė per 30 koncertu. 
Šiuo metu ansamblis sustiprintas naujomis jėgo
mis ir jame yra 58 ansambliečiai.

įvedama Gross-Hesseno lietuviu 
stovy k u kron ’

Gross-Hesseno Apygarda nutarė vesti kronika. 
Primoj eilej bus aprašyti visi svarbieji stovyklų 
ivykiai, ju įsikūrimas ir t. t. Apygardos Komitetas 
pageidauja, kad tokia kronika vestu ir kiekvienas 
lietuviu s-gos skyrius. A. Vii.

Muna — Munster
Hanau ir Muna lietuviu kolonijos galima sugretinti 

Kretingos ir Palangos vietovėms. Pirmoji judėjimo 
centras — kryžkele, antroji, poilsio vietele.

Munoje per 300 lietuviu įsistiprinę buv. municiios 
fabriko pastatuos, apsupti pušyno, voveraičių ir stir
nų linksminami, darniai kaupia jėgas ateičiai. Mu- 
nieciai lietuviai vieninteliai, tur but, Vokietijoj 
turi, isirenge analogini Karo Muziejaus sodeli ir savo 
tarpe turi buv. Lietuvos pirez. dr. K. Grinių.

Naujuju Metu išvakarėse suruose puiku ir meniską 
pasirodymo, 11 vol. padėkoje V. Dievui uz senuosius 
metus, susirinkę savo mėgiamam sodelyje iškilmingai 
sutiko 1946 metus.

Apylinkes bendruomenei vadovauti išrinktas 5 as
menų komitetas, jo pirmininku med. gyd. Sandarias.

Aušrininkas M. Jankus

Aušrininkas Martynas Jankus šiuo metu gy
vena viename kaime, netoli Flensburgo, Anglu 
valdomoje Vokietijon zonoje. Martynas Jan
kus bene paskutinysis gyvas aušrininkas.

Fuldos ansambl io koncertai
Si šeštadieni, t. y. sausio men 12 d. mieste 

saleje, jaunasis Fuldos ansamblis vėl, duoda kon
certą vokiečiu visuomenei. Tai jau trecias is eiles 
pasirodymas visuomenei. Pirmąjį koncertą an
samblis buvo surengęs, Kalėdų švenčiu proga, 
amerikiečiu kariams ir antraji stovyklos gyven
tojams.

Nesu as meno kritikas ir meno prasme ansam
blio pasirodymo negaliu Įvertinti, tačiau tebunia 
man leista tart bent pora žodžiu, kaip žiūrovui.' 
įspūdžiai, kuriuos mes patyrėme praėjusiame 
koncerte, tikrai puikus. Daina ir taut, šokiai 
užvaldė musu sirdis. Valandėlėmis buvome uz 
kasdieniniu rūpesčiu ribos, valandėlei mes pamir
šome sunkias tremtinio dienas ir miglota skraiste 
dengiama ateiti. Su kiekvienu dainos posmu, su 
kiekvienu taut, šokiu ritmu, mes mintinus bu
vome isklyde i žaliuosius teviskes klonius, i ta 
praeiti, kuri vilioja, kaip amžina jaunyste.

Daina ir harmoningas tautiniu šokiu ritmas 
parode, kad tiek dainininkai, tiek taut šokiu 
šokėjai ideje daug širdies. Jie myli daina ir 
mena. Todėl nenuostabu, jei ta ju meile buvo 
tvirtas ir tikras saitas tarp choro ir klausytoju. 
P. Ąžuolaitis čia pasirodė, kaip geras chorvedys. 
Is sios, galima sakyti žalios medžiagos, jis per 
trumpa laika padare stipru ir harmoninga jun
gini. Tai buvo mums, fuldiskiams, daugiau negu 
staigmena.

Daina ir šokiai puikiai nuteikė ir i koncertą 
atsilankiusia UNRRA’ os vadovybe, ka, savo 
kalboje, pareiškė ir direkt. Whittuch, pažadėda
mas ansambliui net parama.

Ansamblis žada . nesitenkinti vien Fuldoje 
duodamais koncertais, bet ruošiasi pasirodyti ir 
apylinkes stovyklose. Pirma tokia išvyka ansam
blis turės dar ateinančiu savaite i Hersfelda.

A. V.

Naujas giesmynelis

1945 m. pabaigoje Wiesbadene „Giedros“ 
leidyklos išleistas spaustuvėje spausdintas 16 
puslapiu GIESMYNELIS. Jame yra 19 gies
mių. Giesmes parinko kun. A. Paukštys, Wies
badeno lietuviu kataliku parapijos klebonas. 
Sios visos giesmes yra paimtos is maldų knyge
les „Garbe Dievui“, išleistos ir aprobuotos Va
tikane 1943 m. Tiražas 1.500 Spauda P. 
Schulze, Wiesbaden.

J. Kuzmickis

Lietuviu Literatūra
As padainuosiu 
dainų dainele, 
as — dainų bernuzelis...

Lietuviu liaudis ir daina. Lietuva neklysdami 
galime pavadinti dainų ir pasakų salimi. Nera
sime ne vieno senelio, kuris nemokėtu senu, 
negirdėtų dainų ar pasakų.

Gal but, sunki lietuviu buitis, ilgas, beveik per- 
menentinis, gyvenimas svetimųjų priespaudoje, 
gaivališkas noras neprarasti senųjų tradicijų ir 
tautiškumo davė impulsus liaudies kūrybai. Be 
abejo, įtakos turėjo ir budingas lietuviams lyriz
mas, grožio meile.

Nėra tos lietuviškojo gyvenimo srities, kuri 
nebutu dainoje apdainuota: dainavo lietuviai 
eidami i kara, dainavo grįždami is jo; dainavo 
dirbdami — verpdami, ausdami, kuldami, mal
dami, siena grėbdami; dainavo vestuves keldami, 
kūdiki krikštydami; dainavo arba balsu raudojo, 
pagaliau, mirusi laidodami.

Sesiasdesimt metu senute, Ieva Suprinaviciene, 
žinanti daugybe liaudies dainų: “Jei as tokiam 
varge buvau, ir bučiau nedainavusi, tai as bučiau 
isvarjavojus. Visa linksmybe, visas turtas — 
daina. Piemene buvau — dainavau. Kai as giedu, 
tai man net sirdi sujaudina...“*) Kita senute, 
akla, 83 metu amžiaus daininke, Kristina 
Skrebuteniene, is kurios tautosakininkas užraše 
apie - keturis simtus dainų, pasakė: “Ak, jau 
mokėjau, kai jauna buvau! Einu pagiriu, tai tik 
tau burna piešia giedot. Ganiau pagiry, kai 
kukuoja gegute, tai ir as su ja kukuoju, giedu. 
Mokėjau daug dainų, — vargas užmarino, bet dar 
kur kiek ir atsimenu.*)

S. Daukantas, rašydamas apie lietuviu jaunimą, 
pabrėžė: "Visi basi, pusplikiai, lyjant, sningant 
ar dergiant, i pastoge nelindo. Blauzdlauzotyje, 
gruodotyje, kruša beriant, lytui čežant, per pusnis 
ar pūgas ėjo ar keliavo dainuodami ten, kur juos 
tėvai ar didieji siuntė“.*)

Lietuvio gyvenimas neįsivaizduojamas be dainos. 
Edv. Gisevius sako: “Kokie menki butu lietuviu 
pasilinksminimai ir kitos namu šventes be dainų! 
Dainuodamas joja jaunikis i busimuosius savo 
uošvius; dainuodama keliauja jaunoji par savo 
pažįstamus ir gimines, kviesdama juos i savo 
vestuves, ir dainuodami veža ja šie i vyro namus, 
i jos naujus darbus. Ir dar gi, kai buriu eina i 
lauku darbus, skamba dainos, kad su laisva kru
tinę ir naujomis jėgomis kiekvienas imtųsi 
darbo"*)

Individualus kūrėjai ir daina. Netgi individua
lus lietuviu rašytojai kiekviena proga iškelia 
dainos reikšme, ypač tie, kurie savo, kūryba 
priartėjo prie musu liaudies dvasios, akcentuoja, 
kad daina — ju nusiraminimas, kad kurti juos 
verčia ne kokie utilitaristiniai ar garbes motyvai, 
bet gyvas reikalas išlieti susitvenkusi vidų. Ant. 
Vienažindys dainuoja:

Oi, dainos, dainelles, jus mano patieka! 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka! 
Tada as laimingas, kad dainas dainuoju, 
kada savo vargus verkdamas isrokuoju. 
Rokuodams dejuodama išmokau dainuoti, 
kaip miško geguže, is skausmo kukuoti.

Ne tik skundžiasi poetas, ne tik savo susopusi 
vidų dainos zodzium apipavidalina: jis žino, kad 
yra daugiau kenčiančiu tautiečiu, kuriuos daina 
gali paguosti, nuraminti. Pr. Vaičaitis žinomoje 
gulbes giesmeje visiems laikams iamzino karsta 
troškimą, tartum testamentu ji palikdamas: 

Vai, lekite dainos, is vargo nupintos, 
is kaimo i kaima, pas jaunus, senus, 
paguoskite sirdis, nelaimiu sutrintas, 
nušluostykit asaras, kelkit jausmus!

(Lekite dainos.)
Taigi, lietuviu tauta — dainų ir pasakų šalie, 

kiekviena gyvenimo reiškinį literatūriškai doku
mentuojanti ir įamžinanti visiems laikams. Tai 
savo ruožtu Įrodo, kad lietuviai turi savita ir 
tautine kultūra, nepasiduodančia svetimu tautu 
itakai. Ka P. Galaune tvirtino apie musu dieva
dirbiu kryžius, galime pasakyti ir apie visa 
lietuviu liaudies kūryba: ji apsireiškia savita 
menine grozbylyste, "vaizdžiai kalbančia apie 
lietuviu tautos gilia praeiti, tos praeities kulta 
ir su juo susijusi vidujini pasipasakojima. Tas 
pasipasakojimas yra toks slėpiningas ir didelis, 
kaip buvusios Lietuvos girios, isugdziusios lie
tuvio siela. Reikia tik arčiau pažinti juos, ištirti 
ju formas ir simbolika — tuoj musu galvoj gimsta 
mistiški vaizdai, is kuriu, kaip is didžiules 
atskleistos knygos, galime skaityti lietuvio sielos 
gyvenimą su visomis jos kančiomis, troškimais, 
idealais"*)

(Sus daugiau)

*) Vilniaus krašto lietuviu tautosaka.
*) Ibidem.
*) Budas senovės Žemaičiu ir Kalnėnu.
*) A. R. Niemi, Lietuviu liaudies dainų tyri

nėjimai. Is suomiu k. verte A. Sabaliauskas. 
Kaunas, 1932, 161.

*) Lietuviu liaudies menas. 1930, 101.
*) Šviesos takais, 306. <
*) Plg. t p., 103.
*) Plg. F. und H. Tetzner, Dainos. Leipzig, 48. ‘
*) Utstaellung or Litauisk Folkkonst. Stockholm, 

1931, 6.
**) 1921 m. Darbimetis, 1., 40.
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Politiniu įvykiu apžvalga
Pabaltijo valstybių sienų nustatymas
Vienu Sovietu potvarkiu del rinkimu apygardų 

oficialiai nustatytos Lietuvos Latvijos ir Estijos 
sienos. Ar Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Didžioji Britanija nauja padėti (status's) pripa
žins. nežinome.

,/*Die Neue Zeitung” is 1646. 1. 7/

P b ilt eciai srannti
Vakar radio pranese, kad švedu vyriausybe, be 

atodairos i švedu visuomenes protestą išdavė So
vietams 157 pabaitiecius, ju tarpe 10 lietuviu. 
Juos nusilpusius nuo bado streiko policija nešte 
sunese i laiva.

Prasidėjo J. Tautu Konferencija
Sausio men. 10 d. prasidėjo Jungtiniu Tautu 

konferencija Londone. Britu Karalius ir pre
mjeras Atlee pasakė kalbas Jungtiniu Valstybių 
atstovams. Ir karalius ir premjeras savo kalbose 
pabrėžė Jungtiniu Tautu uždavinį — apsaugot 
pasauli nuo karo, garantuot visoms tautoms — 
didžioms ir mažoms — laisve ir sudaryt visai 
žmonijai tokias gyvenimo sąlygas, kad žmogus 
butu apsaugotas nue baimes ir skurdo.

Kultūrine kronika
Lietuviu tautosakos vadovėlis

Lehrteje, Churdiill'io stovykloje gyvenas 
gimnazijos mokytojas Jonas Kuzmickis paruošė 
gimnazijos 5-tajai klasei Lietuviu Tautosakos 
Vadovėli. įžangos žodyje jis rašo:

„Gyvename sunkius laikus svetimame krašte. 
Ilgesio kankinama širdimi laukiame to laiko, 
kada galėsime grizti i savo brangiąja Lietuva 
ir stoti prie atkūrimo darbu.

Svetur gyvendami, nenorime sėdėt be darbo: 
kuriame lietuviškas mokyklas, kuriose musu 
jaunimas mokomas, lavinamas, auklėjamas. 
Tačiau musu kultūrinio darbo didžiausia kliūtis 
— Hetuviskos literatūros trukumas. Lietuviu 
išeiviu mokykla — tikra vargo mokykla: be 
vadovėliu, be butiniausiu mokslo priemonių.

Norėdamas šita spraga užkišti, atitrukdamas 
muo pareigu, renku lietuviu literatūros istori
jos medžiaga, kuri is bėdos galėtu atstoti vado
vėli. Kadangi pro ranka neturiu nei reikalin
gos medžiagos, nei sakiniu, pats suprantu, kad 
sitas darbas negali būti tobulas. Tačiau kolegų 
mokytoju paskatintas ir musu mokyklų mokiniu 
paprašytas, pasiryžau išleisti si tautosakos 
kursą rankraščio teisėmis.

Busiu laimingas, jei mano darbfis atneš 
naudos musu vargo mokyklai ir tėvynei Lietu
vai.“

Kadangi musu gimnazijoms turksta vado
vėliu, tai, norėdami bent šiuo tuo prisidėti 
tam trukumui pasalinti, mes nuo šio numerio 
pradedame spausdinti si Lietuviu Tautosakos 
vadovėli.

Padėka
Fuldos lietuviu Tremtiniu Bendruomenes Apylinkes 

Stovyklos klebonui kun. Just. Klumbiui, UNRRA 
Vadovybei ir visiems stovyklos gyventojams nuošir
džiai dėkojame uz suteikta pagalba ieškojime 
logiškai žuvusio musu brangaus, ir 
mylimo sūnelio Virgilijaus, palydejusiems 
i amžino poilsio vieta ir pareiskusiems mums užuo
jauta musu didaus skausmo ir liūdesio valandose.

Adolfas ir Stefanija Burbai.
Fulda, 1946. L IX

J. Tautu Konferencijos pirmininkas 
belgas

J. Tautu konferencijos primininku išrinktas 
Belgijos atstovas Spaak, sovietu delegacija buvo 
pasiūliusi norvegu atstovą rinkti pirmininku ir 
tai padaryt atviru balsavimu, ranku plojimu, bet 
susirinkimas slaptu balsavimu išrinko belgą 
Spaak’a. Sovietu delegacijos pirmininkas Višins
kis nespėjo atvykti i konferencijos atidaryma, 
nes jis sustojo Sofijoj, kur vyriausybes praplė
timas, Maskvos konferencijos nutarimu, susidurs 
su kliūtimis: opozicijos atstovai reikalauja svar
biausiu ministerijų ir nauju demokratišku seimo 
rinkimu. V

Atsisakė suteikti kreditą
J. A. V. ambasadorius Bliss Lane Varšuvoje 

atsisakė palaikyt lenku vyriausybes prasytus 
suteikti kreditus, nes laikinoji lenku vyriausybe 
sulaužė 1933 Lenku ir JAV sutarti, kuriuo JAV 
piliečiams garantuota nuosavybes neliečiamybe, 
o dabartine lenku vyriausybe yra nacionalizavusi 
Amerikos piliečiu įmones.

. Rinkinėlis mažiesiems
Giedros leidykla Wiesbadervs 1945m. pabaigoje 

išleido rinkinėli mažiesiems "Dekite žvakutes", mažo 
formato 12 pusi. Redagavo A. Gdr. ir J. Mks. Iliu
stravo V. Adamkevicius. Spausdinta rotatorium 
Į945m. gruodžio men. Tiražas 300 egz. Pardavinė
jama po 3 RM. Kazin ar tokiam menkučiam leidi
nėliui jau ne per didele kaina?

Anglskai — lietuviškas žodynas
Detmolde jau isspausdintas J. Z. ir B. K. "Trumpas 

angliškai — lietuviškas žodynas", kuriame yra apie 
6000 žodžiu.

Išleista „Aušreles'1 III. d.
Tūbingene Lietuviu Sąjungos Valdyba išleido 

pradžios- mokyklai "Aušreles" III dali, kuria gales 
naudotis III ir IV skyriai. Platinama per lietuviu 
Sąjungos Apygardos Valdybas, kurios siun-ia įgalio
tus asmenis i Tubingena vadovėlio atsiimti. Jau 
spausdinami ir kiti vadovėliai pradžios mokykloms 
ir gimnazijoms.

Sustabdytas „Lietuvis''
Laikraščio "Lietuvis" leidėjas ir vyr. redaktorius K. 

Kemezys 1945 m. gruodžio men. 22 d. pranaše, kad 
aukštosios anglu karines valdžios isakymu "Lietuvio" 
leidimas sustabdomas. "Lietuvio" išviso buvo išleisti 
sesi numeriai ir keturios paieškojimu laidos. Visus 
numerius, be Nr. 2, dar galima gauti leidykloje — 
Doerverden, Montgomery lager, Kreis Verden (Aller).

Gimnazijų direktorių suvažiavimas
1946 metu sausio 12 diena Hanau lietuviu 

stovykloje saukiamas gimnazijų direktorių •su
važiavimas. Suvažiavimo pradžia 10 vaL

Ruošiami spaudai Dr. K. Griniaus 
atsiminimai

Buvęs demokratines Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Dr. Kazys Grinius šiuo metu gy
vena Dieburgo Lietuviu Stovykloje ir spaudai 
ruošia savo atsiminimus, kuriu bus trys tomai.

Leidžiamas Metraštis
Gyvenas Flensburge zum. A. Vaitkus leidžia 

tenykštes lietuviu stovyklos metrašti. Metraštis turės 
per 300 psl. ir bus gausiai iliustruotas.. Vien spal
vuotu reprodukcijų busią netoli 20. Kūrinys, atrodo, 
bus originalus, nes jame bendradarbiauja visos 
stovyklos kūrybines pajėgos.

Skaudžioje širdgėlos ir liūdesio . valandoje 
tragiškai žuvus šuneliui Virgilijui musu, 
bendradarbiui

p. Adolfui Burbai 
ir jo seimą reiškiame giliausa užuojauta.

"Musu Vilties" Redakcine 
Kolegija ir Leidėju 
Koektyvas.

Spauda ap e Pabalt ji
Washingtone nuo 1942 iki 1945 m. išleisti 18 darbu 

apie Larvija, nuo 8 iki 271 pusi, dydžio. Didesne 
dali parašys pasiuntinys Dr. A. Bilmanis. L Ekis pa
rašęs du darbus, Kalifornijos universiteto prof. M. M. 
Graham knyga apie Laitvijos diplomatini pripažinimo. 
Washingtone išeina taip pat pasiuntinybes išleistas 
biyletenis. Apie Lietuva išleisti 13 darbu ir išeina 2 
biuleteniai: pasiuntinybes ir Lietuvos tautines tarybos. 
Apie Estija išleista 10 darbu.

"Latvju domas" 1945. 12. 15. Nr. 4.
,Laisves Varpas"

1945 m. lapkričio 23 diena Liubeke buvę 
išleistas pirmasis numeris Lietuviu laikraščio 
„Laisves Varpas“. Jo atsakomasis redaktorius 
Faustas Kirsa, leidėjas — Liubeko Lietuviu 
Komiteats, adresas: Liibeck, Untertrave III- 
112. Laikraštis mažo formato, 8 puslapiu, kaina 
50 pf. Pirmojo numerio vedamajame 
straipsnyje „Spausdintu žodžiu“ be kitko ra
šoma: „Leisdami laikrašti pries save mes ma- 
tome netekusi tėvynės skaitytoja, kuriam rupi • .) 
gyvenamos dienos jo bukleje. Visko duoti mes 
negalime, bet mes duosime, ka galėsime duotL 
Gyvename viena viltimi: grizti i Tėvynė. Tos 
vilties niekas negali mums išpiešti: gal tik 
laukiniai nesvajoja apie Tėvynė. Musu ištrem
tis padidina Tėvynės meile, nesą didesni susi- 
klausima bendroje kelionėje ir musu darbuos* 
negali būti nedarnumo. Mes kviečiame visus 
plunksnos darbininkus būti musu bendradar
biais. Tad i darbai

Vienas „Laisves Varpo“ puslapis (6,sis) 
skiriamas skautams, ir įvardintas „Skautu 
žodis“. Čia yra isspausdintas Lietuviu skautu 
pasikeitimas sveikinimu su Anglijos skautais 
ir Tarptautiniu Skautu Biuru.

Antrasis „Laisves Varpo“ numeris, datuotas ‘ 
1945 m. gruodžio 5 d. Is to atrodytu, kad- 
„Laisves Varpas“ bus leidžiamas kas dvi sa
vaites. Is musu redakcija pasiekusiu dvieia 
„Laisvas Varpo“ numeriu atrodo, kad sis . lie- . 
tuviu laikraštis daugiausia skiriamas infor
macijos reikalams.

Naujas anglu k. vadovėlis
Žinomas vadovėliu ir pedagogines litera

tūros rašytojas gimnazijos mokytojas Juozas 
Gobys, šiuo metu gyvenas Fuldos lietuviu sto
vykloje paruošė anglu kalbos vadovėli, kuris ■ 
netrukus bus pradėtas spausdinti.

Pa’eskojimat
Lietuviai, gyvenantieji Fuldos lietuviu stovykloje, 

ieško giminaičiu ir pažįstamų:
8. SATKEVIČIUS Vincas, ieško'broliu Juozo ir My

kolo Satkevičių ir Kisieliaus Antano.
9. JURGAITIS Kazys, ieško Šlepečio Juozo, gyv.

Saksonijoje ir Jankaus Prano.
10. VASTKONIS Pranas, ieško brolio Jono Vasi- 

konio is Kauno ir pusbroliu Gedimino ir Antano 
Paulausku is Alytaus.

H. BATEIKA Gediminas ieško giminiu ir pažysta-' 
mu.

12. ŽIGAS Adalbertas ieško Laužiko Algimanto^’ 
Banytės Irmos, Miciulytes Aldonos ir kt. Pažystamu.

13. MILINAVIČIUS ieško savo z monos ir artimųjų.

MUSU VILTIS-lietuviu kultuves ir informacijos savaitrastis. Leidžia Fuldos Lietuviu Stovyklą Redaguoja-Redakcine Kolegija Atsakomasis redak
torius - K. Romanas Klumbys. Redakcijos ir administracijos adresas: F u Id a. Lietu viu btovykJ^ FrankfurteretjraBe^ namas 11. 
administracija priima interesantus darbo dienomis: 10-12 ir 14-16 vai. Paskiro numerio kaina U— BM. Spausdinama spaustuvėje ParzeUer & Co. vormais 
Fnldaer Actiendruckerei, Fulda.
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