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Susirūpinkime savo ateitimi
Skaudžios nelaimes ištikti, baisiu pavoju 

grasomi ir pačios mirties vejami mes atsidūrė
me Vokietijoje. Čia musu lauke ne viešnage, 
bet sunkus vargai. Ka mes esame iskente na
ciškoje Vokietijoje, tuo tarpu nėra reikalo pa
sakoti: mes ta visi gerai atsimename ir tuos 
savo atsiminimus paliksime ainiams. Vokieti
joje mes gyvenome beteisiu vergu gyvenimą, 
toki gyvenimą, kur kasdieniai vargai, sunkus 
darbas, badmiriavimas ir nuolatiniai mirštami 
pavojai nebeleisdavo mums galvoti apie ateiti. 
Gyvenamos dienos rūpesčiai ir sielvartai pa- 
glemzdavo mums visa laika: nebebuvo nei lai
ko,' nei pagaliau, noro galvoti, kas gi musu 
laukia.

Didžiausia musu svajone, karsciausias musu 
noras buvo gyviems ir sveikiems sulaukti tos 
valandos, kada naciškoji Vokietija subyrės, ir 
mes atsidursime laisve nesančiu amerikiečiu 
ir anglu globoje.

Daugumas musu tos svajotosios dienos su
laukėme. Tačiau musu džiaugsmas buvo trum
pas. Vėl ties musu galvomis, lyg Damoklo 
kardas, pakibo ivairiu rūpesčiu ir pavoju 
našta. Vėl daugeliui musu teko pėsčiomis, su 
vežimukais ir kitokiomis priemonėmis pa
traukti i Vakarus, kad neissprustume is tu glo
bos, i kuriuos sudėtos visos musu issigelbejimo 
viltys.

Mes išgyvenome daug nerimo, kol išaiškėjo, 
kad mes prievarta nebusime gražinami ten, kur 
mes šiuo tarpu nenorime grizti, kad mes prie
varta nebusime atiduodami ten, kur musu lau
kia mirtis ar, geriausiu atveju, vergija!

UNRRA globojamose stovyklose mes susi
tvarkėme pakenčiamai. Mes aprūpinti pastoge, 
maistu ir apdaru. Mes galime laisvai ir kul- 

-turos darba dirbti. Musu jaunimas lanko mo
kyklas. \

Kiekvienam sveikai galvojančiam aišku, kad 
mes be darbo taip ilgai gyventi negalėsime. 
UNRRA mums teikiama globa mes galėsime 
naudotis neilgiau, kaip metus.

Tad kas musu toliau laukia? Kur mes atsi
dursime ir ka mes veiksime be UNRRA globos? 
Štai klausimai, kurie šiandien mums turi būti 
patys svarbiausi ir aktualiausi. Siu klausimu 
sprendimui mes šiandien jau turėtume būti 
visapusiskai pasiruošė. Pagaliau, musu ateities 
klausimo vienoks ar kitoks issprendimas jau 
yra tiek pribrendęs, jog toliau jo atidėlioti ne
begalima ir jam spręsti turi atsirasti ir nuotai
ka ir ryžtas.

Idealiausiai musu ateities klausimas butu 
issprestas, jei mes galėtume grizti i laisva Lie
tuva. Apie tai mes svajojame. Savosios tėvy
nės meile bei nenuslopinamas jos ilgesys mus 
verčia tikėti, kad mes anksčiau ar vėliau grį
sime i savo tėvynė. Tačiau nepamirškime, kad 
grizimas i laisva Lietuva pareina ne vien nuo 
musu pačiu noro. Tatai daugiausia pareis nuo 
dabar pausali rikiuojančiu didžiųjų galybių 
sprendimo.

Tuo atveju, kai mes negalėsime grizti i lais
va Lietuva, musu ateities klausimo sprendimas 
taps komplikuotas. Teisybe, ir šiuo atveju to 
klausimo spendimas bus ne musu rankose ir 
pareis ne nuo musu noru. Tačiau, si klau
sima sprendžiant, ir mes patys jau galime si 
ta lemti. Musu ateities klausimo sprendime 
daugiau ar mažiau galėsime lemti tik tuomet, 
jei mes nebusime pasyvus, jei mes del savo atei
ties sielosimes, jei mes is anksto busime pasi
rengė visokiems eventualumams. Tvirtai tike-' 
kime, kad mes grįsime i savo laisva tėvynė, bet 
taip pat rimtai ruoškimės ir tam atvejui, jei 
kartais mums bus lemta i ja ilgesni laika arba 
visai nebegrizti.

Dabar klausimas, kuriais darbais toji musu 
ruoša turi pasireikšti. Pirmon eilen čia turėtu 
būti statomas profesinis pasiruosimas. Svajo
dami grizti i laisva Lietuva, mes manome, kad 
ten sugrize galėsime dirbti savo anksčiau dirb
tąjį darba. Na, o ka mes veiksime, jeigu i 
Lietuva bus mums lemta nebegrįžt? Savo da
bartines profesijos darbo svetur atsidūrus dau
gelis musu del ivairiu priežasčių nebegales 
dirbti. Nemokant amato, teks būti paprasčiau
siu juodadarbiu. Toks darbas daugeliui del 
silpnos sveikatos ir senyvo amžiaus bus sunkiai 
įmanomas. Tad ar bereilva aiškinti, kokia 
ateitis tokiu žmonių laukia?

Tuo atveju, jei nebutu galima grizti i Lie
tuva ir tektų svetur surasti antraja tėvynė, dau
geliui musu amatas padėtu lengviau sau duona 
užsidirbti ir patogiau įsikurti gyventi. Paga
liau, išmoktas amatas butu naudingas ir tėvy
nėn sugrizus. Tatai turėdami galvoje, i ama
tus ir kitokį profesini pasiruošima turime kuo 
daigiausia dėmesio kreipti. Jei is pradžių i 
si dalyką butumem reikiama dėmėsi kreipe, tai 
daugiau kaip per puse metu stovyklinio gyve
nimo butume šia kryptimi jau daug ka padare. 
Bet geriau vėliau, negu niekuomet.

Antras labai svarbus dalykas svetur įsiku
riant nuolatiniam gyvenimui — tai moralinis 
pasiruosimas. Dvi opupacijos ir svetur patirti 
vargai, rodos, daug ko mums turėjo naujo 

išmokyti, daug musu ydų išdildyti. Tačiau, 
deja, taip nebūta. Mes labai maža ko naujo 
teišmokome, nieko blogo is praeities nep,a- 
mirsome, o musu ydos neisdilo, bet dar labiau 
suklestėjo. Nekelsime mes šiuo tarpu tu ydų 
aikštėn, bet viena pažymėsime, kad jos labai 
ir labai sunkins musu gyvenimą svetur.

Šiuo metu daugumas stovyklų gyventoju nu
siteikė, kad mes grisime i Lietuva. Tai na
tūralu ir savaime suprantama. Apie ka mes 
svajojame, ko mes trokštame, tai dažniausia 
ir įsivaizduojama, kad taip bus. Tačiau ne- 
visuomet taip esti. Ir štai, jei kartais mus 
aplankys žinia, kad mes tuo tarpu i tėvynė ne
galime grizti ir turime kitur vykti nuolatiniam 
darbui. Jei mes tokiai žinai sutikti nebusime 
pasirenge, ji stovyklos gyventoju tarpe sukels 
gana liūdnas nuotaikas. Ne vienas bus jos ir 
gana skaudžiai palaužtas.

Netolimoji musu tautos pareitis turi daug 
ryškiu pavyzdžiu, rodančiu, kad skaudžiu ir 
lemiamu ivykiu buvome užklupti netikėtai, 
jiems nepasiruose. Žmones, kurie juos pra
matė ir nors siauruose rateliuose bandė skelbti- 
buvo laikomi defetistais ir net savo tautos iš
davikais. Mums labai svarbu jausti tikrove ir i 
ateiti žiūrėti blaiviai ir realiai.

Musu stovyklose ruošiamos įvairios paskai
tos, nagrinėjami klausimai, kurie šiuo tarpu 
mums neaktualus. Ar nevertėtų plačiau ir 
nuodugniau panagrinėti tuos klausimus, kurie 
mums, jei ne šiandien, tai bent pačiu artimiau
siu taiku gali tapti ne tik aktualiais, bet tiesiog 
gyvybiniais. Vienas is tokiu klausimu butu 
musu organizuotas isikurimas svetur, jei mums 
nebutu lemta grizti i tėvynė. Jei tas klausimas 
bus išnagrinėtas, mes daug ka laimėsime.

Šiuo metu taip pat labai pravartu kiek pla
čiau susipažinti su tais kraštais, kuriuose mes 
galime būti įkurdinti. Siame numeryje mes 
is nepriklausomoje Lietuvoje leisto Pasaulio 
Lietuviu Sąjungos laikraščio „Pasaulio Lietu
vis“, 1939 m. Nr. 8, duodame straipsni „Kaip 
gyvena lietuviai ūkininkai Caiuby apylinkėse“ 
(Brazilijoje). Panašiu straipsniu mes duosime 
ir daugiau. Jie mus ne tik supažindins su 
ivairiu kraštu lietuviu gyvenimu, bet taip pat > 
parodys, kad doras ir darbštus lietuvis visur 
gali gyventi ir kitataučiu yra gerbiamas ir ver
tinamas.

Ligi šiol UNRRA stovyklose gyvendami, lyg 
ir ilsėjomės, po išgyventu sunkiu vargu. To 
poilsio turėtu pakakti. Žmogus be darbo gen
da. Atėjo laikas sukrusti prie darbo, nes tik 
darbu tegalėsime sau laiduoti sočia ir šviesia 
ateiti.

Darbas tegul tampa musu siu dienu gyveni
mo sūkio! Ą. M. -
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Imperijos visuotiniam persitempimui sumazint 

caro valdžia bandė po truputi davinet įvairiu 
lengvatų, kaip — nevaržyti arba mažiau varzyt 
susirinkimus, organizacijas, leist gyventojams 
davinet i gubernatorius kokiais tik nori reikalais 
peticijas, pagaliau buvo paskelbta, kad caras su
tinka leisti gyventojams rinkti valstybini seimą 
(durna), bet tik patariamuoju balsu ir be teises 
biudžetą tvirtinti.

Kariuomenėj darėsi vis dažniau ir dažniau 
bruzdėjimu, kareiviai eme reikalauti didesnes al
gos, geresnio guolio, geresnio maisto ir aprangos 
ir dar kitokiu dalyku. Kai kuriose kariuomenes 
dalyse kareiviai buvo pries vadovybe sukilę. Lai
vyne karo jurininkai ypač neramiai laikėsi, o 
kreiseris "Potiomkin" tiesiog maista pakele ir 
Odesa apšaudė.

Caras su senosios santvarkos salininkais vis 
dar tebesilaike nuo monarchizmo principu nenusi
leisdamas. O tie principai buvo tokie — vienas 
Dievas danguj, vienas caras imperijoj, viena pro- 
voslavu tikyba, viena rusu kalba, arba kitaip 
pravoslavija vienvaldybe, t. y. monarchija ir mas
kolių tautos viešpatavimas (rus. provoslavija, sa- 
moderzavija, russkaja narodnost), arba dar kitaip 
—uz tikyba, uz cara ir Maskolija (rus., za vieru, 
cariu ir otecestvo). Caro duodami gyventojams 
įvairiu laisvių jau minėti trupiniai nieko negel
bėjo. Tikrųjų Rusu Sąjungą, nors ir visokiais 
budais caro valdžios remiama, vis dar pasilikdavo 
mažumoj ir nepajėgdavo su revoliucijoneriais 
kovoti.

Taip ėjosi pačioj imperijoj.
Lietuvos teritorijoj maždaug tuo pačiu laikotar 

piu, mano atminimu, štai, kas dėjosi:
1904 m. pabaigoj, gruodžio menesy, atsiranda 

Vilniuje S. Vileišio dienraštis "Vilniaus Žinios", 
Petrapilyje leidžiamas savaitinis "Lietuviu Lai
kraštis", 1905 m. Vilniuje pradeda eiti demokratu 
savaitrastis "Lietuvos Ūkininkas".

Lietuviu teatrines grupes Vilniuj, Kaune, Ry
goj, Mintaujoj, Marijampolėj eme viešai vaidint 
spektaklius, kur rodydavo daugiausia Jz. Vilku 
taicio Keturakio komedija "Amerika Pirtyje", o 
chorai dainuodavo liaudies dainas. Greitai paplito 
V. Kudirkos parašyta tautos giesme "Lietuva Tė
vynė". Eme organizuotis įvairios lietuviu drau
gijos bendroves, partijų skyriai, komitetai, kurie 
vis smarkiau ir smarkiau veikia — platina revo
liucinius atsisaukimus ir kitokia daugiausia tos 
rusies literatūra, rengia dažniausiai baznytkie- 
miuose caro santvarkai kritikuot mitingus, sekly
čiose mažesnius susirinkimus, rašinėja žmonėms 
peticijų tekstus, daro partijinius ir mišriuosius 
politinius susirinkimus, spausdina revoliucine 
literatūra (daugiausia Tilzeje — "Ūkininkas", 
"Varpąs", "Darbininku Balsas" ir kt), ekspropri
juoja " revoliucijos naudai vietos valstybiniu 
ištaigu pinigus (degtines parduotuviu, girininkijų, 
pastų transportu), lietuvina mokyklas, valsčių 
rastines ir kitas viesasias vietas, daro slaptus 
spektaklius, lietuvina bažnyčias.

Kartais Lietuvos revoliucioneriai su ginklais 
puldavo maskolių policija arba susisaudydavo su 
ja. Taip Ąžuolu Budoj 1905. VII. 1. per metu ket
virtine valsčiaus sueiga, kai policija buvo beban- 
danti suimti revoliucionierių kalbėtoja, kito revo- 
liucijonieriaus buvo nušautas policininkas Va 
liekas ((lenkas), o žemesnysis (žemukas) policinin
kas pašautas. Kaune ties miesto sodu buvo bom- 
binis pasikėsinimas ant policmeisterio Ivanovo, o 
kitoj vietoj — ant kalėjimo perdaug žiauraus 
viršininko.

Kataliku kunigija besilaikydama laukiamosios 
tradicines savo politikos dare tik pradinius visuo
menes darbe žygius, dar nesirodydama viešai ir 
tik mažesniuose seklyciniuose susirinkimuose 
pratardama viena kita žodi lietuviu politiniais 
klausimais.

Nušovimas policininko Ąžuolu Budoj išjudino 
Seinų vyskupijos administratorių kun. pral. Juozą 
Antanavičių paleist i tikinčiuosius katalikus, anot 
jo atsiliepimo, raminama aplinkrašti, kuri liepe 
klebonams perskaityt is bažnyčių sakyklų.

Čia pasirodė, kad Kataliku Bažnyčia eina pries 
gyvybinius lietuviu reikalus, kaip tai lietuviu 
istorijoj nekarta pasireikšdavo. Praloto piemeniška 
gromata. gal gubernatoriaus išprašyta, liepte liepe 
katalikams revoliucijonierius suiminet ir atidavinet 
i maskolių policijos rankas. Pasipiktinę marijam
poliečiai padare skandalu. Kai vietos klebonas mari

jonu vienuoliu generolas kun. V. Senkovskis (Sen
kus) eme is sakyklos skaityti savo vyresnybes 
atsiusta ana ramybes aplinkrašti, tai bažnyčioj kilo 
didžiausias neramumas ir riksmai: "Salin kunigai 
išdavikai!" Be to, pasipylė mėtomi revoliucionierių 
atsišaukimai: "Salin caro valdžia!" Kunigas pa
mokslą nutraukė, o žmones is bažnyčios išlakstė. 
Policija buvo atlėkusi su gusaru buriu, norėdama 
žmones malsint. bet pasivėlavo ir rado minia nuri
mus.-Suimti "ant nuomones" keli vyrukai netrukus 
turėjo būti paleisti, nes nusikaltimo nerasta.' Tas 
kun. Antanavičiaus aplinkraštis buvo ištisai atspau
sdintas Tilžės 1905 m. "Ūkininko" Nr. 10 su P. 
Višinskio paaiškinimais.

Panašus rastas buvo, rodos. 1866 m. parašytas 
vysk. Valančiaus, bet jis uz tai laimėjęs apie 10 
suimtu kunigu laisve, o gal kai kuriu ir gyvybe. 
Bent ten buvo išlaikytas senas diplomatu desnys: 
do ut dės (duodu, kad duotum). Bet ka gavo Seinų 
vyskupo vietininkas? Sudavijos istorijoj, para
dytoj kun. Jono Totoraičio, apie ta aplinkrašti nei 
žodžio.

Ąžuolu Budos šūviai i policija buvo lyg signalu, 
pagal kuri tuojau jaunimas nuginklavo arba privertė 
issinesdint visus rusu policininkus is lietuviškosios 
Suvalkų gubernijos dalies. Del Ąžuolu Budos ivykio 
Suvalkuose buvo teisiami Alksniskiu k. F. Bace
vičius ir Tz. Bartuska is Pagyviskio. • Tie asmenys, 
kurie tuos du vyru policijai iskunde, rodos, is 
Galginu kaimo, pries teismą buvo revoliucionierių 
nakčia užklupti ir po priesaika (mat. geri katalikai) 
igrasinti. kad teisme pasakys, jog ne Bacevičius ir 
ne Bartuska šaudė i policininkus. Jie priesaika vis 
dėlto istesejo. kaltinamuosius teismas pripažino ne
kaltus esant. Ir teisingai, nes is tikrųjų policija 
buvo "pamokinę" Ąžuolu Budoje ne jie.

Pagaliau caro valdžios delsimas revoliucijonieriams 
įgriso ir ivyko milziniskas visoj imperijoj streikas, 
kuris privertė cara išleisti 30/17 spaliu men. mani
festą.

Caro nusileidimas gyventojus tik apramino, bet 
nenuramino. Daug likosi tokiu, kuriems to mani
festo neužteko, nes jie norėjo daugiau. Ju tarpe 
buvo ir lietuviai.

Po manifesto, kuri laika net buvo pasidarė, dar 
neramiau gyventi, nes oratoriai, pasinaudodami ma
nifeste minimomis asmens laisvėmis (žodžio, susi
rinkimu. draugijų), eme dar smarkiau ant caro 
valdymo savo danti griežti. Mitingu ir organizacijų 
susirinkimu at=irado visuose miestuose daugybe. 
Vilniuj Lietuvos Socijaldemokratu Partijos steigėjas 
Dr, Andrius Domaševičius, belakstydamas per dienas

Sausio 15.
įvykiu sukutyje nenuostabu, kad pamiršome mums 

kadaise ne mažos svarbos sukakti — Klaipėdos 
Krašto susijungimą su savo tėvynė Lietuva. Sena ir 
garbinga Lietuvos naujai atsikūrusi valstybe po ilgu 
šimtmečiu vėl atgavo ianga i platuji pasauli, laisva 
kelia i jura. Ta kelia teutonai, savo pastangose 
laimėti daugiau erdves i Rytus ir išnaikinti ten gyve
nančias ir savo kultūra sukorusias tautas, buvo musu 
tautai uždare ir mus nuo musu angos i pasauli 
atkirte.

Vokiečiu valdžioje tas kraštas, lyginant su kitais 
Vokietijos kraštais, skurdo, buvo pamotiskai traktuo- 
‘jamas, o jo gyventojams buvo ne tik ju lietuviška 
siela nuodijama, bet ir lietuviškoji širdis ir ju lietu
viškasis. būdas naikinami. Tačiau vokiečiu imperia
listams pasisekė tai padaryti tik per daug šimtmečiu. 
To krašto vietovardžiai, upiu vardai ir pagaliau 
gyventoju pavardes iki šiai dienai aiškiausiai byloja, 
kad tas kraštas yra tikras lietuviškas kraštas, ne tik 
Klaipėdos kraštas, bet ir dar nemažas kraštas antroje 
Nemuno puseje. Jei vokiečiai tarėsi turi teise pre
tenduoti i svetimu tautu kraštus ir juos nupiešti nors 
išviršiniai savo spalvomis, mes turime negincyjama 
teise reikalauti tai, ka jie mums pagrobė ir išnie
kino, tai, ka jie vertino tik kaipo zaisla, o kas mulus 
buvo gyvybinis klausimas, kas mums buvo mirtina 
zaizda musu tautos kunui.

1923 metais sausio 15 d. lietuviai sukilėliai nors 
dali mums pagrobto krašto, kuri sąjungininkai buvo 
nuo Vokietjos atskyrė, vėl gražino i savo motinos 
glebi. Jis buvo laimingas — kol naciu plėšikai 
pradėjo savo pragaištinga darba ir griovė musu 
valstybes pamatus, siekdami ne tik atplėšti jėga musu 
kūno dali, bet taikydami užgrobti visa musu krašto, 
pavergti ir išnaikinti visa musu tauta. Sis karas 

ir per naktis po susirinkimus ir bekalbėdamas visur 
kalbas taip buvo nusivaręs, jog atrodė nepilno proto 
liesas. Ir teisybe, žmogus buvo susirgęs. Bet. anot 
A. Janulaičio (Musu Senove), Domaševičius Vilniuje 
buvo visai .nugalėjęs Jz. Pilsudski, Lenku Socijali- 
stines Partijos (len. Polska Partija Socjalistyczna 
arba sutrumpintai — P. P. S., kitaip P c p e s a i) 
kūrėja. Pilsudskio P. P. S. bandė nuo 1892 m. Vil
niuj įsitvirtinti, bet kokiais dvejais metais vėliau 
D-ro A. Domaševičiaus ir Alfonso Moravskio, nepri
klausomybes metais Kauno V. D. U. profesoriaus, 
buvo suorganizuota L. S. Demokratu partija, kuri 
pamažu paverze is P. P. S. visas Vilniaus nėzydiskas 
darbininku kuopas. Istorikas A. Janulaitis ta proga 
rase, kad idėjinėj kovoj Pilsudskis buvo Domaše
vičiaus nugalėtas, ir Pilsudskis, tik sutelkęs gin
kluotas jėgas, tegalėjo su P. P. S. Vilniuje įsit
virtinti.

1905. X. 30/17. caro manifestu lietuviai nepaso
tinti. nes negavo manifeste pažadu, kad Lietuva turės 
politine autonomija, susitelkc 1905. XII. 2—4. d. Vil
niuje i Didiji Seimą, nutarė pasiimti autonomija 
revoliucijos keliu ir išleido apie 30.000 savo atsišau
kimu i lietuvius, kad varytu maskolius is Lietuvos 
ir patys be svetimu ponu tvarkytu savo šalies rei
kalus.

Caras net siauro savo 30/17. X manifesto nežadėjo 
vykdyti. Tuoj buvo general-gubernatoriaus Skalono 
paskelbtas Lenku Karalijoj, o toliau ir kitose pro
vincijose, karo stovis. Revoliucijonierius eme karo 
bei policijos baudžiamieji, būriai gaudyt, teist, 
tremt, varyt i katorga, šaudyt ir karti. Kariuomene, 
duotomis caro lengvatomis, ve] pasidarė rami ir 
carui klusni. Bandytas antrasis didysis visuotinis 
streikas, turbut. del caro manifesto skaldomojo vei
kimo. nepasiseke. 'Pradėtas Maskvos darbininku (is 
Priesnes gatvėj buvusios Prochorovo manufaktūros) 
didelis ginkluotas sukilimas buvo Petrapilio gvar
dijos numalšintas ir caro valdžia jau 1906 m. sausio 
menesy pasijuto nugalėtoja esanti. Nugalėjus stam
biausia priešą, carui sunku buvo nugalėti imperijos, 
pakraščiu autonomistus ir varyt kompanija prie se
novės santvarkos. Bet manifesto atšaukti caras vis 
dėlto bijojo, ir duotas laisves tik pamažu atiminėjo. 
Susigrąžini savo senąją vienvaldžio (monarchine) 
galia.’carui nedave 1917 m. revoliucija.

Kad ne Maskvos 1905 m gruodžio menesy Priesnes 
pralaimėjimas, gal jau 1916 m. Lietuva butu susi
laukusi pagal Didžiojo Seimo iniciatyva politines 
autonomijos.

Anais 1905—07. metais lietuviai tautiškai ir poli
tiškai buvo dar mažai susipratę, inteligentu buvo 
maža. Ir vis dėlto jie sugebėjo didelius užsimojimus 
teisingai nustatyti ir tolimesne tautos ateiti nuspėti 
Kelias parodytas. Nereikia iškrypti!

(Pabaiga)
Dicburg-Munster Muna. 1945. XII. 2.

padare ilgam laikui gala ju plesikiskoms užgaidoms, 
sugriovė ju beprotiškas tezes, kad mažoms valsty
bėms nebesą jokiu galimybių egzistuoti ir jos turin
čios įsilieti i dideles tautas. Priešas, kuris buvo 
nusistatęs mus nuo žemėlapio nutrinti, dabar guli 
sutriuskintas. Dabar nebera jokio pavojaus kad musu 
tėvynės dalys bus grobiku atplėštos.

Tautu istorija turi tam tikras tvirtas formas. Jei 
tauta yra gaivalinga ir ryžtinga, ji susilaukia laisves 
ausros. Tuokart mažai kas besitikėjo, kad Klaipėdos 
kraštas, šimtmečius isbuves stiprios Vokietijos dalimi, 
galėtu grizti prie savo silpnos motinos. O jis vis 
dėlto sugrįžo, kada besočiai galiūnai subyrėjo. Tas 
pavyzdys gali teikti vilti, kad ir mums, pasauli suk
rėtusiu ivykiu isblokstiems is tėvynės, išauš skaistes
nis rytojus. <

Šiandien mes be galo ilgimės savo , numylėtos 
tėvynės, nes ta didele meile mus privertė ja apleisti 
laikinai, kol ten siaučiančios audros praus. Tikėkime 
tvirtai, kad kitais metais mes jau svesime lietuvišku 
kraštu susijungimo švente savo laisvoje tevyneje, vėl 
klausysimės Baltijos bangu garsu apie laisve ir 
laime. J. Gr.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Paieškojimas

I e s m a n tie ne Marija — gyv. Fulda, Litau- 
isches Lager — Frankfurter StraBe ieško: dukters 
Leokadijos lesmantaites; broliu: Vlado ir Jeronimo 
Narbutaiciu; seserų: Adeles Narbutaitės — Mike- 
nienes, Antaninos Narbutaitės — Venslauskienes.
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A. a. Jurgis Elisonas
* T-» •Pries pora savaičių mus pasiekė liūdna žinia, 
siu metu sausio 4 diena Wiesbadeno ligoninėje 
po sunkios operacijos, mirė žymusis musu gam
tininkas ir tautotyrininkas Jurgis Elisonas. Mirė 
jis toli nuo savo brangiosios tėvynės, nuo tos 
tėvynės, kuria jis nepaprastai mylėjo ir visa 
savo gyvenimą jai kruopščiai ir nenuilstamai 
dirbo. A. a. Jurgis Elisonas savo tėvynė mylėjo 
taip karstai, kaip gal but, retas is musu teįsten
gia mylėti. Jis mylėjo ir nepaprastai brangino 
visa tai, kas lietuviška, kas lietuvio rankomis 
buvo sukurta, kas lietuviškoje zemeje buvo išaugę. 
Toji savo teviskes gamtos, žmonių ir ju kultūros 
meile a. a. Jurgi Elisoną skatino tirti savo tevis
kes gamta, savo tautos kultūra. Ir jis visa tai 
tyre su nepaprastu kruopštumu, su didžiu tiks
lumu, entuziazmu ir meile. Jis ne tik pats tyre, 
bet taip pat sugebėjo prie to darbo pritraukti ir 
jaunuosius. Jis tad paliko ne tik gausu savo kūry
bini lobi, bet taip pat ir nemaža buri savo moki
niu, taip pat kaip ir ju mokytojas, pamėgusiu 
Lietuvos gamta, pamylėjusiu savo tautos kultūra.

A. a. Jurgio Elisono gyvųjų tarpe nebera, liko 
tik jo paliktasis kūrybinis lobis. Mes skaudziojo 
likimo isblaskytajai savo tautos bendruomenei 
norime nors bendrai bruožais priminti a. a. Jurgio 
Elisono nueitąjį gyvenimo kelia.

Jurgis Elisonas buvo gimęs 1889 m. rugpiucio 
4 d. Aukštadvario dvare, dabar Augitaiciu kaime, 
Kupiškio valse., Panevėžio apskr. Elisonu seimos 
pasakojimais, ju prosenelis buvęs švedu karys. 
Įsikūręs gyventi Latvijoje. Elisono tėvas gimė 
Latvijoje. tesu (Vendeno) apskrityje ir tik vėliau 
persikėle Lietuvon ukvedziauti. Motinos senelis 
Mykolas Vysriiauskas buvo kilęs is Vilniaus 
krašto ir dalyvavęs 1863 metu sukilime.

Jurgis Elisonas vienerius metus mokėsi Rygos 
gimnazijoje ir 1902—1907 m. Panevėžio realinėje 
mokykloje. 1908 metais pabaigė Pskovo realine 
mokykla ir 1909 metais istojo i Petrapilio univer
siteto gamtos skyrių, kuri pabaigė 1915 metu 
rudeni. 1915—1917 metais tarnavo rusu kariuo
menėje. Rusu kariuomenei po revoliucijos pakri
kus ir pradėjus kurtis lietuviu kariuomenes tauti
niams daliniams, Jurgis Elisonas tuojau stojo i 
juos. Ir nuo 1917 metu rudenio ligi 1918 metu 
pavasario dirbo Lietuviu Karininku Centro Komi 
tete ir Atskirame Lietuviu Vitebsko Batalione.

Kai tik buvo galima, 1918 metu vasara sugrįžo 
Lietuvon. 1919 metais kuri laika tarnavo karo 
aviacijos mokykloje, o tu pat metu rugsėjo men. 
perejo dirbti Švietimo Ministerijon. 1919 metais 
— 1925 metais buvo Panevėžio gimnazijos moky
tojas, 1925—1929 m. — Panevezię mokytoju semi-' 
narijos inspektorius, 1929—1932 m. — Kėdainių 
gimnazijos direktorius, 1932—1935 m. — Panevėžio 
mergaičių gimnazijos direktorius, nuo 1935 m. — 

Panevėžio berniuku gimnazijos direktorius.
Tuo pat metu Jurgis Elisonas taip pat dirbo ir 

kitose musu aukstes nesese ir aukštosiose moky
klose. Nuo 1924 metu rudens semestro dėstė zoolo
gija Dotnuvos Žemes Ūkio Akademijooje, 1926— 
1927 m. zoiogija dėstė Lietuvos Universitete.

Jurgis Elisonas gana anksti pradėjo dirbti ir 
visiuomenes darba. 1904—1907 metais besimoky
damas Panevėžio realinėje mokykloje dalyvavo 
slaptuose lietuviu mokiniu lavinimosi būreliuose. 
Studentaudamas ilga laika buvo Petrapilio Lie
tuviu Studentu Draugijos sekretorius ir "Aušri
nes" organizacijos narys. 1910—1914 m. su per
traukomis dirbo "Lietuvos Ūkininko" ir "Lietuvos 
Žinių" redakcijose. Nepriklausomoje Lietuvoje 
gyvendamas, dalyvavo lietuviu kultūrinėse ir vi
suomeninėse organizacijose: Lietuvos Šauliu Są
jungoje Neturtingiems moksleiviams šelpti "Ži
burėlio" draugijoje, Lietuviu Mokytoju Sąjungoje 
irkt.

Jurgis Elisonas mokytojo darba pradėjo dirbti 
tais laikais, kada Lietuvos mokyklos buvo ku
riamos. Truko mokslo personalo, truko mokslo 
priemonių, ypač vadovėliu. Jurgis Elisonas Lietu
vos gimnazijoms yra parūpinęs nemažai gamtos 
mokslu vadovėliu, kurie susilaukė daug laidu ir 
Lietuvos mokyklose tebenaudojami ir šiandiena.

Jau esame pažymėję, kad Jurgis Elisonas buvo 
žymus kraštotyrininkas ir tautotyrininkas. Jis 
dalyvavo 1907 metais Vilniuje Dr. Jono Basanavi
čiaus Įsteigtoje Lietuviu Mokslo Draugijoje, Pane
vėžio Gimtajam Kraštui Tirti Draugijoje, kurios 
vienu isteigeju jis pats buvo, Tautosakos Komisi
joje ir Tautosakos Archyve. Lietuvoje ne vienas 
bent kiek žymesnis kraštotyros ir tautotyros dar
bas nebuvo dirbamas, kur daugiau ar mažiau 
nebutu dalyvavęs ir Jurgis Elisonas.

Jurgiui Elisonui taip pat labai artimas ir mielas 
buvo ir spaudos darbas. Jis yra bendradarbiavęs 
"Aušrinėje", "Lietuvos Žiniose", "Lietuvos Ūki
ninke", "Lietuvos Aide", "Laisvajame Žodyje", 
"Švietimo Darbe". "Kultūroje", "Mokykloje ir Gy
venime", "Jaunime", "Kosmose", "Musu Giriose,“ 
"Medžiotojuje", "Gimtajame Krašte", "Tautos Mo
kykloje", įvairiuose kalendoriuose ir kitokiuose 
periodiniuose leidiniuose.

Jis yra isspaušdines siuos mokykloms vado
vėlius bei mokslo veikalus: "Stuburiniu gyvuliu 
zoiogija", 1920 m., "Trumpas Zoologijos terminu 
projektas", (1919 m. Lietuvos Mokykloje), "Zoolo
gijos sistematikos terminu žodynėlis", 1920 m., 
"Zoologijos Vadovėlis", 1925 m., "Musu salies žin
duoliai", 1932 m., "Zoologija vidurinėms moky
kloms", 1938 m., "Geologijos ir fizines geografijos 
žodynui medžiagos truputis" — "Švietimo Darbe" 
1924 m., "Drapanų ir šiaip įvairiu audekliniu 
arba odiniu dalyku sarasas" — "Archyvum Philo-

Jonas Kuzmickis
Kelionėje

Einu, nors audros piktos siaučia
nuo pat ausros klaikiam kely. 
Einu, sirdis tiek, skausmo jaučia, 
ir lieka pėdsakai smėly.
Juk ten svajones mano liko 
ir tiek širdžių, ir tiek, kapu . . . 
Kai keliavau, mama sukliko, — 
nemate, kaip skaudžiai klumpu. 
Prie kelio beržas baltmarskinis 
lapeli numėtė. Verkiau, 
kai atminčiai brangios tėvynės 
lapus ir smėli as rinkau.
Seniai nuvyto beržo lapas, 
tik akmenėli dar nesuos . . . 
Ak, saukia savanorio kapas, 
kad rūpesčiuos zuvau mažuos. 
Einu. Nekaltinkite, broliai, 
Kad paluzau as po našta. 
Esu dar tvirtas. Bet lig šiolei 
netraukia svetimi kraštai.
Einu, nors audros piktos siaučia. 
Einu, bet kur? Sakykit jus! 
Didžiuli varga sirdis jaučia, 
kol pamatysiu dar namus.
Kapuos svyruos laukines smilgos, 
o kryžiai sens, gal, ir nulus . . . 
Ir mano dienos ilgos, ilgos 
i mirti vienąkart sudus . . .

1945. 12. 11.

logicum", 1931 m., II sasv., "Lietuviu sodiečiu 
technikos žodyno mėginimas" — "Archyvum Phi- 
lologicum", 1932 m., III sasv., "Musu Krašto fauna 
lietuviu tautosakoje" — "Musu Tautosakoj", 1932 
m., V sgsv., "Dievas Senelis" — "Musu Tauto
sakoj" 1935 m., IX, sasv., "Regeneracijos reiškinys 
gyvuliu valstybėje" — "Kultūroje", 1923 m., Nr. 1 
ir 2, "Biologijos ir lyginamosios stuburiniu gy
vuliu anatomijos terminu medžiagos rinkinys" 
— "Švietimo Darbe", 1924 m., Nr. 1—9, "Kaip lie
tuvis sodietis is gyvuliu elgesio spėja oro atmai
nas" — "Kosmose". 1925 m., "Keletas folkloro da
lyku apie musu krašto varles" — "Tautoj ir Žody", 
1926 m., IV, "Gandriniu būrio atstovai Lietuvos 
faunoje" — "Žemes Ūkio Akademijos Metraštyje", 
1924—1926 m. ir kiti.

Praūžusio karo audra musu zymuji pedagogą 
ir mokslo vyra atbloškė i Vokietija, kur jis siu 
metu pradžioje rado savo amžinojo poilsio vieta.

Tikėkime, kad čia bus tik jo laikinojo poilsio 
vieta: grįždami i laisvaja Lietuva, mes nepamir
šime ir jo palaikų,ir pargabensime i ta krasta, 
kuri jis taip karstai mylėjo, kurio kančiomis ir 
likimu sielodamasis jis amžinajam poilsiui už
merkė savo akis. A. Dangerutis.

Lietuviu Literatūra
J. Kuznticiis

Lietuviu Tautosaka
(is Nr. 3.)

Lietuviu tautosaka rinko ir kiti mokslininkai, 
kaip Brugmann'as, Leskien'as, Bezzenberger'is. 
Kolbergas, S. Daukantas, Juskevicius, Volteris.

1886/89 m. Heidelberge Chr. Bartsch išleido 
"Dainų balsus". Jis išvertę i vokiečiu kalba 392 
dainas, daugiausia su meliodija.

Apie 1896 m. F. ir H. Tetzner'iai Leipcige iš
leido vokiečiu kalba 112 psl. knygele "Dainos" 
"Litauische Volksgesange". Šitoje studijeleje yra 
aprašytos lietuviškos raudos dainos, duota trumpa 
lietuviu literatūros apžvalga nuo K. Duonelaičio 
ligi aušrininku ir aprašyti lietuviu muzikos in
strumentai (kankles, bubnas, skudučiai, dambre
liai. cimbolai). Pabaigoje duoti 70 dainų vertimai 
ir 10 dainų meliodijos.

Pagaliau žymus švedu etnologas prof. Sigurd 
Erixon'as, kalbėdamas apie lietuviškas medžio 
statulėlės, pasakę: "Jose tiek daug kultūros 
bruožu, tiek daug jos dvasios momentu, kad visa 
tai mus daugiau supažindina su tauta, nekaip 
siu laiku subjektyvus menininkai galėtu padaryti, 
jeigu jiems butu pavesta parodyti tautoš kultūrine 
sąmone".“)

Taigi, lietuviu liaudies menas atlieka dvejopa 
misija:

a) stiprina tautiečiu tarpe tautini susipratimo 
ir

b) duoda puikios progos kitu tautu žmonėms 
susipažinti su lietuviu tautos kultūra

TAUTOSAKA IR JOS UŽDAVINIAI
Visa lietuviu liaudies mena galima skirstyti i 

sias pagrindines Malis: tautosaka, tautodaile, mu
zika ir šokius.

Tautosaka sudaro dainos, giesmes, raudos, 
padavimai, patarles, misles, priežodžiai, burtai. 
Jie salia estetinio liaudies išsilavinimo, parodo 
tautos papročius, galvosena, siekimus.

Tautodaile sudaro ivairus raižiniai, droži
nėjimai, lipdiniai, pynimai, audiniai, ' siuvi
nėjimai. (Pav., kryžiai, statulėlės, kankles, skudu
čiai, tautines juostos, audiniai, indai ir kt.). Jie 
rodo liaudies menini skoni, estetinius jausmus, 
kūrybini sugebejima.

Muzika, atliekama kanklėmis, skudučiais ir 
kitokiais instrumentais, padeda atspėti lietuviu 
liaudies nauotaika, svajones ii1, ■ muzikaliskaji 
sugebejima. Be to,-muzika įprasmina ir musu 
liaudies dainas, kurios be meliodijos kartais ir ne 
visai suprantamos.

Pagaliau tautiniai šokiai plastiniu budu 
apreiškia tautos charakteri ir mena.

Mums čia terupes tautosaka arba žodinis liau
dies menas, kuris yra ne kas kita, kaip liaudies 
dvasios kūryba, išreikšta žodžiais.

Tautosakos uždaviniu yra visa eile. Pirmiausia 
jai rupi surinkti ir užrašyti kuo daugiausia liaudies 
kuriniu ir juos atatinkamai klasifikuoti. 
Toliau gali iškilti tu kuriniu autoriaus, 
įvairiu varijantu, sukūrimo, laiko ir vietos klau
simai. Suklasifikavus visus turimus kurinius, 
tautosakos kuriniai gali būti nagrinėjami kompo
ziciniu atžvilgiu, ieškant juose specyfinio tautinio 
kolorito, lietuviško charakterio. Pagaliau idomu 
pravest palyginimą su individualine kūryba ypač 
tu kureju, kurie yra arčiausiai priartėję prie 
liaudies kūrybos.

Jau 1921 m. Vydūnas rase: "Dabar raštijoje, 
matyti, tautos pasakos, žmonių padavimai pra
deda svarbeti. Labai daug tai reiškia ir labai gera. 
Jeigu kokiu budu, tai taip isigaleja musu tautos 
dvasia".“)

TAUTOSAKOS NAGRINĖJIMO METODAI.
Jeigu yra tvirtinama, kad kokia tauta, tokia jos 

raštija, jeigu yra akcenttuojama, kad tautos 
esmes kitimą geriausiai parodo rašytojai,') tai juo 
labiau galima tvirtinti, kad tautos dvasios reikia 
visu pirma ieškoti jos tautosakoje.

Tačiau kartu su tuo kyla klausimas, kokiu budu 
galima geriausiai prieiti prie tautosakos kurinio, 
atseit, kokiu metodu tautosaka tirtina. "Visur, kur 
tik atsiranda tautinis susipratimas, praeitięs ir 
tabarties poetai pirmoje eileje yra tiriami išvidi
niame sąryšyje su tauta".“) Ta pati galima tvir
tinti ir apie tautosaka, juoba, kad ji dar orga- 
niskesniais saitais risasi su tauta.

A. Maceina sako: "Nei grynai filologinis, nei 
grynai estetinis, nei grynai psichologinis ar filo
sofinis metodas tautinei literatūrai netinka. Tau
tine literatūra yra išaugusi is tautos ir todėl gali 
būti suprantama tik ryšium su tauta".“)

Šitos nuomones laikantis, be abejo, nenumotina 
ranka ir i estetini, psichologini ar filologini meto
dus, nes, visais sitais atžvilgiais nagrinėdami liau
dies kurinius, tautosakoje rasime ir daug este
tinio grožio, ir psichologinioo pagrindimo, Ir kal
binio turto.

Gal geriausiai, kaip toliau ir jau minėtas A. 
Maceina siūlo, tautosakos kurinius nagrinėti 
etnologiniu metodu, gilinantis i tautos papročius, 
dvasia ir struktūra. Šituo keliu einant, tautos 
charakteris dar labiau isryskes ir pats kūrinys 
pasirodys visai kitokioffe šviesoje.

(B. d.}
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J. Grigolaiiis

Naciu pragare
Nuo vartų iki darbovietes turėdavome bėgti, 

nors kartais sniego būdavo iki pusiau blauzdų. 
Šviežias sniegas lipdavo po kojomis, lipdavo taip, 

' kad galėdavai nusilaužti kojas, tačiau i tai nie
kas neatsižvelgdavo. Kas nebego pakankamai 
greitai, ta mušdavo ir spardydavo smogikai ir 
suimtieji — pareigūnai. I darboviete atbėgdavome 
be kvapo.

Atvykus i darboviete, vorarbeiteris tuoj išdalin
davo darbo įrankius ir tada turėdavome bėgom 
lėkti prie savo darbo Vorarbeiteriai dėvėdavo odi
nius batus ir, be to, gerai maitinosi, todėl galėjo 
nuolat apie mus bėginėti kaip sunes. Jie mus 
spardydavo ir koliodavo kaip tinginius, kurie 
tyčia nesiskubina ir nenori dirbti Kas nusilpęs 
virsdavo, ta mušdavo ir versdavo dirbti sunkiau
sius darbus. Suprantama, kad tas nelaimin
gasis ilgai negyvendavo, nes nusilpusiu ten 
nepripažindavo sergančiais, del to juos varydavo 
i darba tol, kol pribaigdavo.

Man teko dirbti kuro transporto kolonoje. 
Plytinei kiekviena diena atveždavo po kelis va
gonus akmens anglies briketu ir kokso. Is stoties 
anglis atveždavo sunkvežimiais. Sunkvežimi, ku
riame būdavo apie 110 centneriu kokso ar bri
ketu, trys suimtieji turėjo iškasti per 10 minu
čių, o jei atvažiuodavo kitas vežimas, dar grei
čiau. Vorarbeiteris arba jo padėjėjas — vor- 
manas nuolat stovėjo prie vežimo ir skubino 
dirbti. Kai tik pasirodydavo smogikas, jie ne tik 
rėkdavo ant musu, bet ir mušdavo pagaliu, ar 
kas pakliūdavo i rankas, — net kastuvu.
Darbo metu nebuvo leista atsitiesti. Nuolat reikėjo 

dirbti, kasti. Kai vežimas jau būdavo tuscias, o 
kitas dar neatvažiavęs reikėjo anglis sukasti i 
3—5 metru aukštumo krūvas, ir tas, krūvas 
gražiai suformuoti. Jei kartais kokia diena neat- 
vezdavo nauju anglių, kasdavome visa diena 
koksą arba briketus aukštyn. Kastuvai buvo labai 
sunkus, ir, norint anglis užmesti kelis metrus 
aukštyn reikėdavo dirbti is paskutiniu jegu. O 
musu darbas būdavo visiškai,bergždžias, nes kiek 
uzmesdavome aukštyn, tiek pat ir vėl nukrisdavo 
atgal.

* Darba baigti niekad nebuvo galima, nes, jei 
jau viena krūva sukasdavome gražiai kaip skry
nia, liepdavo visa krūva pakasti i kita vieta Tada 

vėl kasdavome eileje vienas uz kito, kol visa 
krūva perkeldavome i kita vieta. Jei tuo tarpu / 
dar neatsirasdavo kito skubaus darbo kasdavome 
vėl visa krūva atgal. Vorarbeiteris ir smogikai 
visa laika stovėdavo su bizunu uz nugaros, ir vis 
varydavo greičiau dirbti, vis aukščiau anglis 
kasti...

Kai atvažiuodavo vežimai, trys arba sesi suim
tieji turėdavo greitai bėgti tuos vežimus iškrauti. 
Pirma reikėdavo vežimą pastatyti tinkamoje vie
toje, nes smogikas šoferis pastatydavo kur jam 
patikdavo. Tada visi greitai bėgdavome prie 
vežimo, kad ji pastatyti i reikiama vieta, paskui 
ve] begome prie savo darbo, ir vėl toliau dirbti 
neatsitiesus arba kol reikėdavo tuščia vežimą 
išvilkti i kelia. Ir taip be galo.

Dirbančius suimtuosius stebėdavo netik smogi
kai, vorarbeiteriai, bet ir tam tyčia pastatyti 
darbo tarnybos žmones ir įmones slapukai, 
parinkti is suimtuju tarpo. Niekur ir niekada 
negalėdavai pasislėpti nuo stebėtojų — engeju 
akiu. Jei norėdavai eiti i išviete reikėjo gauti is 
vorarbeiterio tam tikra markute, nes be jos nei- 
leisdavo. '

Priešpiet iki desimtos valandos visiškai neduo
davo markutes i išviete. Karta turėjau palaidus 
vidurius ir vos atbėgus i darba, reikėjo eiti i 
išviete. Kai paprašiau vorarbeiterio markutes, jis 
kumštimi kirto kelis kartus man i veidą ir 
biauriausiai iskoliojo. Kai jis smoge i veidą, as 
isgriuvau ir ivyko "nelaime". Nors as aiškinau, 
kad viduriuoju, jis reke;

— Turėjai is anksto atsiminti, kad viduriuoji 
ir eiti ryta issitustinti, o ne dabar, vos atėjus i 
darba. Greičiau prie darbo!

Paskui, po kokio pusvalandžio, jis man davė 
markute. Bėgdamas i išviete pasiėmiau sniego ir 
ten, kaip galėdamas, apsivaliau. Valytis reikėjo 
nepastebimai, nes, jei tai butu pamatęs išvietes 
sargas, jis butu man davės ausu ir butu ismetes 
laukan. Visa diena turėjau šaltyje slapiais ir 
dvokiančiais drabužiais dirbti ir nakti mie
goti, nes skalbinių pakeisti nebuvo galima ir 
nebuvo laiko nei galimybes ju issiskalbti.

Kojos ir rankos šaldavo visa diena taip smar
kiai, kad nebuvo galima kentėti. Nors kastuvą 
pamėtė musdavome rankas, ju atšildyti niekad 

nepavykdavo. Gerokai pamušus, šalčio skausmas 
vėl valandėlei atsileisdavo. Tas pat.būdavo ir su 
kojomis. Kai i sali paeidavome šlapintis, trypda
vome, spardydavome akmenis ir trankydavome 
kaip tik besuprasdami, bet jos šaldavo nuolat, 
nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto.

Galiu drąsiai pasakyti, kad saltis ir badas mus 
daugiau iškankino, kaip visos kitos bėdos kartu. 
Kai tik pasirodydavo saulute, reikėdavo nusivilkti 
palta ir nusimauti pirštines. Sveikam ir stipriam 
žmogui normaliomis aplinkybėmis toks potvarkis 
nebutu baisus. Nors mes ir stengdavomės, dirb
davome is paskutiniu jegu, galuniu susildyti nie
kad nepavykdavo.
Pries piet visi suimtieji laukdavo nekantraudami 

pietų pertraukos kaip išganymo, nes visu jėgos 
būdavo taip issisemusios, jog vos bepajude- 
davom. Punktualiai 12 valanda suskambėdavo 
skambutis darbui baigti. Tada visi pasileis- 
davome bėgti su darbo įrankiais i baraka. su
krauti juos ir vėl bėgti i rikiuote. Iki vartų 
žygiuodavome rikiuotėje. Prie vartų vėl reikėdavo 
nusiimti kepures. Grįžtant is darbo taip griežtai 
nežiūrėdavo žygiuojančiu tvarkos. Kada pasku
tine greta pereidavo per vartus vorarbeiteris vėl 
paduodavo komanda:

— Begte mars, mars!
Tada, visi turėdavom vienas uz kita greičiau 

bėgti i stovyklos aikšte ir stoti bloko rikiuoten 
popietiniam patikrinimui. Smogikai ir pareigūnai 
muse ir Spardė tuos, kurie negreit bego.

Iki patikrinimo pabaigos vis dar skaitėsi darbo 
laikas. Kalbėtis darbo metu buvo griežtai 
draudžiama. Darbo komandos per penkias minu
tes sueidavo i stovykla ir tada tuojau prasidė
davo patikrinimas. Normaliai popietinis patikri
nimas užtrukdavo tik 10—15 minuciu, skaitant 
nuo skambučio darbui baigti. Kol sueidavom i blo
kus ir parnešdavo valgi is virtuves, praeidavo 
dar 10 minuciu. Valgi išdalindavo, payalgyti ir 
indus suplauti likdavo 15—20 minuciu laiko, nes 
jau 10 min. pries 1 valanda reikėdavo vekrinktis 
darbo komandomis.

Per pietus valgi is virtuves reikėdavo parsinešti 
patiems. Klinkerio stovykloje buvo tik 10 bloku. 
Katilai kiekvienam blokui buvo sustatyti atski
rai. Tuo.budu valgio nesejai galėdavo tuojau prie 
virtuves nubege paimti katilus ir bėgom nesti i 
blokus. Virtuves pareigūnai žiūrėdavo, kad vieno 
bloko nesejai nepagrobtu kito bloko katilu. Jei 
atydziai nežiūrėdavo, tokiu "sposu" atsitikdavo, 
ir vienas blokas gaudavo per mažai valgio, o 
kitas per daug.

(B. d.)

A. Vila'iw

Laiškai is septynių sostiniu
Ryga, 1944 m. gegužes 11 d.

Mielas Vincai!
Pavasaris bunda. As šiandie musu broliu latviu 

sostinėje Rygoje. Pavasaris ir čia beldžiasi. Tačiau 
jis netoks, kokio laukia musu broliai latviai. Fron
tas artėja. Vokiečiai Rygos miestą, tam tikra 
prasme, jau evakuoja. Is išgabenamos mantos susi
vokiama, kad greit Rygoje gali būti karsta. Latviai 
tatai jaučia i rnerimastis didėja. Jie, aišku, kaip ir 
mes, neturi naciams simpatijų. Bet laukiant ti
krosios laisves ir nepriklausomybes, pakeisti viena 
okupacija kita skaudus visai tautai smūgis. Tatai, 
kas gresia jiems jau šiandie, ryt, poryt pajusime 
ir mes.

Šiandie kalbėjausi su latviu pogrindžio veikė
jais. Jie žiuri i mus su pavydu. Jie mano, kad pas 
mus pogrindinis veikimas puikiai organizuotas, 
ir jie is musu galėtu daug ko pasimokyti Tačiau 
jie mano, kad nors prievarta sudaryti ju kariuo
menes būriai, kritišku momentu gali būti naudingi 
ju tėvynei. Issikalbejome ir apie musu praeities 
klaidas. Ir jie mano, kad mes nepakankamai glau
džiai esame bendradarbiavę musu tautu ir valsty
bių nepriklausomybių laikotarpyje. Juk šiandie 
matome, kad musu likimas buvo vienodas. Kartu 
atkureme nepriklausomas valstybes, kartu ir ne
priklausomybes praradome. Viena okupacija buvo 
pakeista kita. Dabar vėl stovime pries naujus įvy
kius. Karo audra dar karta persiris per musu že
mes, bet ji mums laisves neatneš. Ir vėl vergija, 
ir vėl kančios . . .

Mes nežinome, kaip galvoja šiandie tie, kurie 
vadovauja musu tautoms. Negalime pasakyti, kaip 
ateityje elgsis tie, kurie atsistos prie valstybių 

vairo. Tačiau mes paprasti žmones galvojame rea
liai. Štai, ir dabar vienas latvis is pogrindžio vei
kėju mano, kad anksčiau ar vėliau mums teks lie- 
dintis i viena kuna, viena valstybe. Juk šiaip ar 
taip mes esame vieno kraujo, vienos sielos vaikai. 
Visa tai, kas mums šiandie skiria, yra laiko ir 
praeities dulkes. Prūsija sunyko. Mes ir jus išli
kome. Tarme virto kalba, o gentis — atskira tauta. 
Gal mes nebegrisime i tas pirmykštes formas, kada 
ne tik kraujas, bet ir kultūra ir religija buvo tie 
patys, bet šiaip ar taip mes esame dvyniai, ir tai 
turėtu visi žinoti.

Aišku, mums susijungti nebus lengva. Mes turime 
kulturiniu ir ukiniu reikalavimu skirtumu. Gal su 
nepasitikėjimu žiūrime vieni i kitus, tačiau lais
ves kowa mus vers veikti išvien, ir, jei surasime 
susijungimui formas, tikrai, busime daug laimėje.

Pasikalbėdami mes buvome isklyde toli uz 
triukšmingu miesto gatvių. Kai mes grizome saule 
jau buvo dingusi uz kylančiu muru ir bokštu. Pa
dange kažkaip keistai rausvai nusidažė. As negaliu 
slėpti, kad ir šiandien jaučiu dideli nerimą. Čia, 
pries akis matau berybe erdve. Uz musu ir pries 
mus stovi amžiai. Štai ten dangaus pakraštyje jau 
kyla isblyskes menulis. Pro mus dažnai praeina 
viena, kita jaunu žmonių pora. Pavasaris, ilgesys, 
ar gal aistra ir juos kažkur saukia ... As kažko
dėl dabar prisiminiau Aksel Munthe. Man, rodos, 
kad jo mintys yra tikros. Jis savo knygoje „San 
Michael“ pasakoja, kad ten kur siaučia mirtis ir 
gyvybe pasirodo veiklesne. Tikrai, karo metu mo
terys lengviau atsiduoda. Jos, rodos, pamiršta 
nusistovėjusias tradicijas, dėsnius ir dora . . .

Ryt, Vincai, as paliksiu Latvijos sostine. Neži
nau, kada as ja bepamatysiu. Gal praeis metai. 

kiti, o gal ir daugiau. Kazin ka tada čia berasiu. 
Gal broliškosios tautos sostine bus pavirtusi griu
vėsiu krūva. Kur bus tie, žmones, su kuriais as da
linuosi mintimis! Ar šiandien keliamos bičiulio 
mintys tada bus subrendusios. Ryga šiandien lan
kiau ypatingu sąlygų veikiamas. Apie mano ke
lione ir artimieji draugai nežinojo. Tačiau tikėk, 
Vincai, as vykau ten savo tėvynės meiles ir reikalu 
skatinamas. Vykau, kad busimasis kelias butu 
mums geresnis. Tačiau tu neperdek mano misijos 
svarbumo. Ji yra paprasta. As pats esu pilkas žmo
gus, tačiau tas manes neatpalaiduoja nuo žmogaus 
ir tautiečio pareigu. Mes šiandien turime visi 
veikti. Tėvynės laisve ir nepriklausomybe saukia 
mus prie darbo. As dažnai prisimenu Slovackio žo
džius: „Paprastu žodžiu i paprastus žmones!“ Taip! i 
Ir mes šiandien paprastieji žmones darome tai, ko 
is musu reikalauja didieji laiko uždaviniai. Mes 
esame kovotojai, kovotojai ne tik su naciais, bet ir 
kitais priešais is rytu. Bet musu širdyse dega tikra
sis troškimo žiburys. Jei mes ir pralaimėsime, 
vistiek musu tikėjimas, musu meile ir darbas svies 
kitiems kelius ateitin. Tikrai, mes ir tuomet bu
sime padare savo. Juk neveltui didysis dainius yra 
pasakęs: „Laimingas ir tas, kas kitiems i ateiti 
tiltu yra tapes! . . .“

Lik sveikas, Vincai! Tu matai, kad musu bičiu
lyste yra tvirta. As noriu tau teseti savo žodžius. 
Mes žadėjome vienas kitam neuzslepti teisybes ir 
sielvarto. As tau rašyčiau, jei bučiau- danguj ir 
pragare, jei tik tai galėčiau padaryti.

Sudie! As gesinu savo kambario sviesa. Dar va
landėlė save paguosiu dangaus žiburiais. Ka geres
nio, žmogus, gali rasti, kaip išklysti i padanges, 
kur vingiuoja sviesus paukščiu takai . . .

(B. d.)
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lg. Malinauskas

Myk. Krupavičius visuomenine - politine asmenybe
(is Nr. 3.) 

MYK. KRUPAVIČIUS VISUOMENININKAS.
Daugelio yra tvirtinama, kad teisingiausia 

nuomone apie žmogų galima susidaryti is pirmojo 
įspūdžio. M. Krupavičius is pirmo susidūrimo 
pripuolamai sutiktam piliečiui veik visada yra 
biciuliskas, mokas sąmojingai pakalbinti, patrau
kiąs. Interesantui visada kris i akis nuodugnus 
jo reikalo isklausymas, tikslingi papildomieji 
klausimai, tiesus, bet nuoširdus žmogaus trakta
vimas. O sandarbininkas dar visada pabrėš 
Krupavičiaus domėjimąsi dirbamo darbo esme, 
eiga, darbo naujo niuanso priežastingumu. Taigi, 
jau ir is pasakyto aišku, kad Krupavičiaus 
asmenybe netik nenuobodi ar patraukli, bet tikrai 
rimta, gili ir imponuojančiai sociali. Tačiau tik 
šitokia asmenybe ir gali patraukti i save pla-. 
ciasias mases, ju pasitikėjimu pilnai disponuoti, 
daryti toli siekiančias reformas ir nerizikuoti būti 
tos pačios mases suniekintu.
i 2. Savo visuomenine veikla M. Krupavičius 
išryškėja dar tebemokyto jaudamas Papilės pra
džios mokykloje. Ten jis sutelkia būreli visuo
menes ir kartu su tuo būreliu imasi platesnio 
visuomeninio darbo. Tačiau, kaz kieno paskusti, 
jie tampa rusu policijos susidomėjimo objektu. 
Prasideda tardymai, saukinejimai pas švietimo 
vyresnybes. Norint išvengti didesniu kompli
kacijų, būrelis prieina išvada, kad geriausia vie
nam išvykti i J. A. V., o kiti visa kalte galesia 
suversti isvykeliui. Tokia atpirkimo ožio našta 
prisiėmė vikaras Gudauskas. Tačiau švietimo 
vyresnybes patarimu ir Krupavičius turi ieškotis 

, darbo kitur, vadinasi, taip pat issikelti is Lietu
vos. Šitaip dalykams susiklosčius, Krupavičiaus 
visuomenine veikla Papilėje tampa nutraukta. 
Vadinasi, po dvieju darbo metu svetur (Lomžos 
gubernijoj) issikariautas galimumas dirbti Lietu
voje vėl prarandamas.

3. Tačiau M. Krupavičius yra pasiryžęs zut but 
įsitaisyti Lietuvoje. Šios minties vedamas jis 
meta net jau suskubta pamėgti mokytojo darba, 
stoja Lenkijoje i miškininkystes mokykla ir ren
giasi Lietuvoje miskininkauti. Bet galutinai 

• paaiskejus, kad tai neisdegs (tai dar butu įma
noma stačiatikiui ar protestantui, tik jokiu budu 
ne katalikui), tada Krupavičius stoja i Seinų 
dvasine seminarija (1908) ir numato Lietuvoje

Kaip gyvena lietuviai Caiuby apylinkėje
Apytikriomfs žiniomis, didesne Brazilijos lietuviu 

dalis gyvena fazendose, ūkiuose bei šiaip provinci
joje. Lietuviai išeiviai miestiečiai Brazilijoje nesu
daro puses bendrojo skaičiaus. Paskutiniuoju metu 
ypač daug lietuviu kuriasi žemes ūkyje ir imasi sa
varankiškai gyventi. Daugiausia lietuviu ūkininku 
yra Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana ir Santa 
Catharine estaduose, vadinasi Brazilijos pietuose. 
Siaurės estaduose del karsto klimato ir kitu aplinky
bių lietuviu ūkininku yra labai mažai.

Lietuviai ūkininkai Brazilijoje issimete po viena ir 
mažomis grupelėmis po keletą seimu. Beveik visi 
lietuviai ūkininkai gyvena labai toli nuo didesniu 
miestu. Arčiausiai prie S. Paulo lietuviai ūkininkai 
gyvena Rebocos, Nova Odessa, Santa Barbara ir 
Caiuby apylinkėse. Tačiau ir iki čia paminėtu vietų 
atstumas nuo S. Paulo miesto siekia 150—200 kilo
metru.

MOTOCIKLU I CAIUBY APYLINKES

Siu metu viena kovo men. šeštadieni nutarėme su 
mokytoju J. Jurgilu aplankyti lietuvius ūkininkus Caiu
by apylinkėse. Ypač buvo idomu pamatyti, kaip 
gyvena vienas stambiausiu tos apylinkes lietuviu 
Ūkininku J. Vilkas. Nutarėme važiuoti tiesiai pas 
J. Vilka.

Is S. Paulo iki J. Vilko ūkio yra apie 180 kilometru, 
tačiau Brazilijos keliais motociklu tokia kelione at
likti jau yra sis tas. Nuo S. Paulo iki Jundiahy miesto 
kelias buvo labai kalnuotas, vingiuotas ir lietaus 
gerokai apgadintas.

Nuo Jundiahy iki Campinas ir paskui iki Vilią 
Americana kelias buvo daug lygesnis ir geresnis.

Pažymėtina, kad Bradzilijoje beveik visai nėra 
gristu plentu ir asfaltuotu keliu, kaip Lietuvoje, Bra
zilijos ,;plentas" yra paprastas Lietuvos pirmos rusies 
Vieškelis, gal kiek platesnis. Todėl sausu laiku va
žiuojant, b ypač, kai didelis automobiliu, ir sunkveži
miu judėjimas, kyla debesys dulkiu.

Kadangi is S. Paulo išvažiavome vėlai, tai Caiuby 

išsilaikyti kunigu. Vadinasi, Krupavičius nusista
tęs savo visuomenine veikla reikštis tik Lietuvoje. 
Tačiau likimas leme kitaip.

Baigės Dv. Seminarija, o vėliau Petrapilio 
Dvasine Akademija (1917 m.), Krupavičius važiuoja 
i M. Yčo gimnazija kapejionauti. Atvykęs i Voro
nežą patiria esant lietuviskaji mitinga. M. Krupa
vičius, neiskroves nei daiktu, drožia i mitinga. 
Atvykęs randa neįprasta forma šeimininkaujan
čius, taip vadinamus, kairiuosius, kurie jiems 
nepalanku mitingo prezidiumą jau išvaikė. Krupa
vičius lipa i estrada ir taria žodi. Tas žodis 
svarus, kietas, įtikinąs. Tuo paciui mitingui vėl 
gražinama rimtis, atstatoma tvarka, o mitingo 
dalyviai laimėti katalikiškai pakraipai. Neužilgo 
Krupavičius Voroneže lietuviškąją visuomene turi 
jau neabejotinoje savo įtakoje. Jo populiarumas 
čia auga ne menesiais, ne savaitėmis, bet dieno
mis. Jis savo kalba ne įtikina, bet užtikrina, ne 
tik patraukia, bet ir pritraukia. Daugelis jaunuo
liu, susizaveje Krupavičiaus kalbėjimo menu, net 
bando mėgdžioti jo balso tembrą, jo paklausimu 
bei pauziu formas, jo laikymąsi estradoje ir kitas 
išorines savybes. Idealistinis jaunimas Krupa
vičių ne tik pamilsta, bet prie jo kietai prisiriša. 
O Krupavičius, lyg atsilygindamas, prisiriša prie 
jaunimo. Susidaro viena vienuma. Ir ar ne kaista: 
si be rastu ir net be žodiniu susitarimu įvykusi 
sąjungą ir šiandie tebera tokia pat patvari ir 
kieta, kaip anaisiais ištrėmimo metais Voroneže. 
Ir pasitvirtina Moeller von den Bruck žodžiai: 
„Jaunatve nėra amžiaus klausimas. Jaunatve yra 
nusistatymas geryn."t)

Tačiau vien Voronežo lietuviu kolonijos Krupa- 
vicui per maža. Jis eina net i rusu visuomene, 
ir jai nesą krikscioniskasias tiesas. Eile mitingu 
ir čia puikiai pavyksta — kairieji ir čia nepajėgia 
atsispirti.

Lietuviu visuomenes Rusijoj absoliutine dau
guma pasukusi aiškiai dešine linkme. Tęsiant 
Lietuviu Seimo Petrapilyje darbus, 'įkuriama 
Voroneže, Tautos Taryba. Kairieji apsikrėtė radi- 
kalinemis rusu revoliucionierių idėjomis, baisiai 
nirsta. SusikursciuSi bolševikiškai nusiteikusiu 
jaunikliu karštuoliu grupe, beatodairines rusu 
revoliucijonieriu veiklos (o gal ir tiesioginio įsa
kymo) paveikta, nutaria M. Krupaviciu sulik- 
viduoti, o kitus desiniuosius veikėjus sukisti 
kalejiman. M. Krupavičius šitai patyręs, vienmin-

stoti pasiekėme visai sutemus. Is Caiuby iki J. Vilko 
ūkio dar buvo apie 7—8 kilometrus, bet tas kelias 
tiek blogas, kad nakti motociklu buvo neįmanoma 
važiuoti. Palike motociklą Caiuby stotyje, isejome 
pešti. Naktis pasitaikė labai tamsi, ir as, nors ir 
buvęs ten pries keletą metu, sunkiai galėjau oren- 
turotis. Tačiau šiaip taip J. Vilko ūki suradome.

JONO VILKO ŪKYJE.

Jonas Vilkas, kilęs is Rokiškio apskrities. I Brazi
lija atvyko pries 10 metu. Kadangi Lietuvoje visa 
laika gyveno ir dirbo ūkyje, tai ir i Brazilija atvy
kęs ėmėsi ūkininkavimo. Pradžioje atvyko i latviu 
kolonija Nova Odessa. Paskui, po kiek laiko, išsi
nuomavo nedideli žemes plota Santa Barbara apy
linkėje ir čia gyveno keletą metu. Sekesi neblo
giausiai. Per savo darbstuma ir sumanumą siek tiek 
susitaupęs pinigo išsinuomavo dabartini ūki Caiuby 
apylinkėje. J. Vilko nuomojamas ūkis turi apie 250 
ha ploto. Dalis žemes yra nenaudojama, dalis pa
versta ganyklomis ir stambesne dalis — naudojama.

J. Vilkas si ūki issinuomaves keleriems metams. 
Nuomos moka po 8000 milreisu (apie 6500 lt.) i me
tus. Žemes dalis pernuomoja smulkesniems lietu
viams ūkininkams, kita dali pats dirba su samdomais 
padieniais ir nuolatiniais darbininkais.

Pagrindine ūkio saka siose apylinkėse yra med
vilne. Medvilne čia neblogai auga, nes žeme leng
va, smėlėta. J. Vilkas medvilnes labai daug sodina. 
Medvilnes pluošto J. Vilkas kiekvienais metais sudaro 
nuo 30 iki 50 tukstanciu kilogramu. Labai dideli 
plota turi apsodinęs kukurūzais. Kukurūzas dau
giausia naudojamas galvijams ir kiaulėms šerti. Be 
medvilnes ir kukuruzo, dar augina saldziasias bulves, 
madioka, ryžius, pupeles ir kitus javus.

J. Vilkas, kaip ir kiti vietos ūkininkai, daugiausia 
pajamų turi is medvilnes. Uz medvilne kasmet 
vidutiniškai gauna nuo 40000 ligi 50000 milreisu 
(apie 32—40 000 lt).

Myk. Zabloskas

Ak, Baltijai
As nepamirsiu niekad.
Niekad,
Giliai alsuojančios krutinės tavo.
Kuria anuomet taip vikriai sparnais žuvėdros plieke, 
Ir taip aistringai rankom vasarotojai mylavo . . .

As nežinau.
Gal tu šiandiena
Taip pat jau pasikeitus baisiai busi,
Kaip kad gyvenimo neramios dienos
Ne viena pakeitė pagrindinai is musu . . .

Tačiau
Tik žmones nepastovus —
Paviršutiniais like ir moraliai puolė,
O tu vis plauni smėli pakraščiais, kaip plovus, 
Ir pilna krutinę giliai tebealsuoji . . .

Ak, Baltija!
Pastiprink dvasia musu.
Kad stotum vienas uz visus, visi uz viena,
Nes nežinia, ka dar sutiksim ir kur busim.
Ir ko pareikalaus is mus rytojaus dienos ...

Fulda, 15. 1. 1946.

ciu verčiamas, išvažiuoja i Kozlova ir laukia, kol 
visa aprims. Icas, Žemaitis, kun. Penkauskas, 
Kubilius, Ad. Varnas, J. Vokietaitis, kan. Jasins
kis ir visa eile kitu lietuviu veikėju jau sėdi. Ta
čiau kairiųjų įtūžimas nemažėja, teroras ir 
areštai auga. Krupavičius, apie būkle Voroneže 
išsamiai painformuotas (per Bernarda Žukauską), 
nutaria traukti i Lietuva. Cie jis aprūpinamas 
kareiviška apranga ir, kaip Zeleniakas, išžygiuoja 
per krauju plūstančias ir gaisrotas Rusijos pla
tumas i karo nuteriota, vokiečiu valdoma Lie
tuva. 1918 m. Velykas švenčia ir kartu atlieka 
vokiškąjį karantina Utenoje pas kun. kleboną 
Turauską.

4. M. Krupavičius grizta i Lietuva jau n6 tik 
subrendusiu, bet ir patyrusiu visuomenininku. 
Jo nuosaikus, puikiai architektūriškai sukon
struotas ugningas žodis ne mažiau veikia ir Lie
tuvoje pasilikusias mases. Ir čia Krupavičiaus 
vardas greit tampa plačiai žinomas ir tariamas 
su pagarba tiek kaimo pirkiose, tiek miesto 
rūmuose.

(B. d.)

J. Vilkas turi gana stambu kiaulių ūki. Is viso 
kiaulių turi apie 200, galviju apie 100, mulu ir arkliu 
20 su viršum. Nemaža pajamų duoda kiaulių ir 
galviju ūkis. Galvijai istisus metus ganosi lauke ir 
juos šerti mažai tereikia. Tik kartas nuo karto 
nuvežama jiems i lauka kukuruzu gaivu. Kiaules 
taip pat auga ir gyvena po atviru dangumi, dide
liame garde. Nei galvijams, nei kiaulėms jokios 
ypatingos priežiūros nereikia ir su jais rūpesčiu 
nedaug. Reikia tik saugoti nuo ligų ir greit gydyti 
atsiradusias žaizdas, nes nuo mažiausios žaizdeles 
galvijus ir kiaules apninka įvairus vabzdžiai ir 
muses.

Pažymėtina, kad ūkininkas J. Vilkas pradėjo ūki
ninkauti beveik be jokio kapitalo. Ypač si didesni 
ūki issimuomaves turėjo labai mažai pinigu. Per 
keletą metu, dirbdamas su dideliu pasiryžimu ir 
pasišventimu, galėjo neblogai prasigyventi. Dabar 
J. Vilko visas ūkio turtas su gyvuliais siekia arti 
100 000 milreisu (81 000 lt.). Jo ūkio vidutine metine 
apyvarta siekia iki 60 000 milreisu (49 000 lt.). Gryno 
pelno ūkis duoda apie 10000—12 000 milreisu 
8—10 000 lt.) per metus.

J. Vilkas ateity ketina issikelti kitur ir nusipirkti 
nuosava ūki. Caiuby apylinkėse ūki nuosavybėn 
isigyti sunku, nes žeme labai brangi. Be to, ji jau 
smarkiai išnaudota ir reikalauja daug trasu. Tra
soms ir darbininkams tenka išmokėti didesnes pinigu 
sumas.

J. Vilko nuomojamam ūky ir apylinkėje gyvena 
dar keliolika lietuviu ūkininku. Kiti lietuviai ūkininkai 
yra beveik visi naujakuriai nesenai pradeje ūkinin
kauti, todėl turi issinuomave po keletą ar keliolika 
ha žemes, ir dirba tiek, kiek patys su savo šeimomis 
gali apdirbti. Ju keletą taip pat teko aplankyti.

Pasikalbėjus su kitais lietuviais ūkininkais, atrodo, 
kad jie yra patenkinti ir visai nemano grizti i miestu 
fabrikus. Tiesa, ūkyje reikia daug dirbti ir gyventi 
primityviose sąlygose, tačiau lietuvis ūkininkas yra 
laisvas, pats saves seimininkas. Palyginus miestu ir 
ūkio gyvenimą, matyti, kad ūkyje gyventi darbščiam 
lietuviui išeiviui daug geriau apsimoka visais 
atžvilgiais.
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Pabalies universitetas Hamburge
Komisija patiekia siu žinių apie Pabaltijo uni

versiteto Hamburge steigimą,.
Istorijos bruožas.

Jau pries kelius menesius latviai, kuriu profe
sūros didele dalis buvo susispietusi S. Vokietijoje, 
buvo pradeje tirti galimumus organizuoti savo uni
versitetines studijas. Valdžios sluogsuiuose susi
laukta pritarimo, bet drauge ir pasiūlymo prie to 
reikalo pritraukti visas tris Pabaltijo tautas. Po 
daugelio tarpusavio pasitarimu ir pasikalbėjimu su 
anglu valdžios organais — čia itin daug paidarbavo 
latviu prof. Gulbis — padėtis eme aiškėti ir klau
simas imtas spręsti kaskart mums palankesne 
prasme. Dar rudeniop jau buvo anglu pasiūlyta 
steigti Hamburge akademini trijų Pabaltijo tautu 
lageri, i kuri anglai žadėjo savo sunkvežimiais suga
benti is savo zonos pabaltieciu profesorius su stu
dentais ir kuriame butu buvę leista organizuoti 
aukštuosius kursus. Dabar gi leista steigti tikras 
uajverGitetar, nors pats jo vardas ir nėra visai 
isaiskejes: ar Pabaltijo stovy’r.Jir1? universitetas ar 
tiesiog Pabaltijo universitetas Hamburge, kaip to 
norėtu universiteto organizacine komisija. v

Anglu valdžios realu susirūpinimą tuo uiti.™ 
universitetu rodo jau ir tas faktas, kad universiteto 
auditorijoms ir kt. darbo kambariams paskirti 3 
aukštai labai dideliuose ir moderniai įrengtuose 
Deutscher Ring, namuose (Karl Muck Plaft 5). Be 
to, vienas UNRRA-os pareigūnas, amerikietis p. 
Riggel, yra atleistas nuo visu kitu savo pareigu 
UNRRA-oj ir paskirtas specialiu musu steigiamojo 
universiteto akademiniu globėju (academic advi
ser), P. Riggel, kiek jau teko patirti, to darbo 
ėmėsi labai entuziastingai su visu amerikietišku 
praktiškumu.

Organizacija.
1946. 1. 8. ir 9 d. Hamburge ivyko universiteto 

organizaciniu komisijų ir kitu atvykusiu profesorių 
konferencija. Jos atidaryme dalyvavo UNRRA-os 
pareigūnai, kurie ir savo atsilankymu ir ypač savo 
gražiomis sveikinamomis kalbomis iškėlė ta musu 
profesūros pasitarima i oficialia universiteto stei
giamojo posėdžio plotme.

Konferencijoje buvo apsvarstytas ir priimtas 
provizorinis universiteto statutas ir paskirti lai
kinieji universiteto organai. Kadangi universitetas 
skiriamas visoms trims Pabaltijo tautoms, visur 
pagal galimybe išlaikomas paritetinis principas, 
pav., yra trys rektoriai. Anglams, vis dėlto, pa
geidaujant matyti universiteto viršūnėje viena 
ameni, numatyta yra dar universiteto prezidento 
institucija, panašiai kaip yra Amerikos universi
tetuose. Prezidentas atstovauja universitetui ir 
pirmininkauja senatui.

Kas ardau nepažįsta Brazilijos ūkininkavimo są
lygų, tam atvykus i provincijos ūki pirma karta 
viskas padaro neigiamo ispudzio. Tas ispudis ypač 
blogėja, palyginus Lietuvos ūkininko gyvenimą. Lie
tuvos, nors ir smulkiausias, ūkininkas turi įvairiu 
trobų, dideli gyvenama narna, sodyba ir t. t. Lie
tuvoje apie ūkio turtingumą daug galima spręsti is 
išorines išvaizdos, is ūkio trobų.

Brazilijoje šitaip galima visu šimtu procentu 
apsirikti. Brazilijoje ūkio pajėgumo ir turtingumą 
rodo neisore jo išvaizda ir ne trobos, nes jos čia, 
palyginus su Lietuva, nepaprastai menkos ir labai 
blogai atrodo. Kartais ir didelio ūkio savininkas, 
turtingas žmogus, gyvena paprastoje trobelėje, kuri 
daugiau panaši i palapine, negu i gyvenama narna. 
Trobos čia tik nuo lietaus ir vėjo. Užtenka susi
kalti is lentų ar susilipdyti is molio maža trobele, 
uždėti stogą ir jau gyvenamasis namas su visu kom
fortu.

Brazilijoje ne tik gyvenamo namo, bet ir kitu trobų 
daug nereikia. Ir stambiam ukiui užtenka vieno 
ar poros nedideliu sandėliuku, panašiu i Lietuvos 
kietis. Tvartu, kluonu ir kitu ūkio trobų čia visai 
nereikia.

Todėl daugumas . ūkininku, ypač naujakuriu, 
gyvena labai menkuose nameliuose, kurie panašus 
i landynes, be langu (vietoje langu yra tik lentines 
dureles, kurios nokti uždaromos), dažnai be grindų 
ir kitu patogumu. Tiesa, yra Brazilijoje ir gražiu 
trobų, gražiai ir is paviršiaus atrodančiu ukiu, bet 
ju didele mažuma. Tik kulturingu Jautu išeiviai jau 
senai isikure ir, Europoje prate prie didesniu kom
fortu ir patogumu, čia isitaiso didelius ir, puikius 
gyvenamus namus, kurie daro gražu ispudi is tolo.

Asmeninis universiteto laikinosios vadovybes są
statas yra sis: Prezidentas — prof. Gulbis 
(latvis), Rektoriai — prof. V. Stanka (Stan
kevičius), prof. Dunsdorfs (latvis) ir prof. Oepik 
(estas). Rektoriai be savo tautybes reikalu atstova
vimo rektorate pasiima dar ir speciales tarnybines 
funkcijas, būtent: prof. Stanka — ūkio reikalus, 
prof. Oepik — administracija, prof. Dunsdorfs — 
studentu reikalus.

Dekanai irprodekanai. Is pradžių buvo 
manyta, kad ir kiekvienas fakultetas turės po tris 
dekanus, bet vėliau nusistatyta kiekviename fakul
tete turėti po viena dekana ir po du prodekanus. 
Laikantis paritetinio principo i tas fakultetines 
vadovybes ieina būtinai visu trijų tautybių žmo
nes. Fakulteto dekano vieta atitenka paeiliui vi
soms tautybėms senato nuskirta tvarka.

Laikinasis dekanatu sastatas konferencijos nu
matytas toks: 1) Teises i r e k o n o m. m. f. — 
dekanas prof. V. Čepas; prodekanai: prof. Sules 
(latvis), asist. Aun (estas), 2) Filosofijos — 
filologijos f. dekanas prof. Sturms (latvis): 
prodekanai — prof. J. Puzinas ir prof. Rami 
(estas), 3) Žemes r/k i of. — dekanas prof. Ma
nelis: prodekanai1 — prof. Eglits (latvis) ir prof. 
J.^rvesso, 4) Gimtos — m a t e m a t i k o s f. 
dekaiiąs pro^ Oepik (estas); prodekanai — prof. 
Slaucitajs , (latvis), asist. Saldukas, 5) A r ch i t ek
iu r o s ir inžinerijos m. f. (I ta fakulteta 
įjungti geodezijos ir melioracijos skyriai, kurie 
anksčiau buvo numatyti žemes ūkio f.) Dekanas — 
prof. Kundzin? (latvis: prodekanas----prf. Pavels
(estas), (lietuviu kandidato tuo tarpu nebuvo), 6) 
Masinu s t a t y b o s f. — dekanas prof. Inveis (la- 
vis); prodekanai — prof. J. Čiurlys ir prof. Rein- 
talu (estas), 7) Chemijos f. —,s dekanas asist. 
Kirs (estas); prodekanai — prof. Liepins (latvis), 
(liet. kand. tuo tarpu nebuvo), 8) Me d i c i n o s f. 
— dekanas prof. Vėtra (latvis): prodekanai 
prof. Kuisk (estas), (liet. kand. tuo tarpu nebuvo).

Kaip jau anksčiau minėta, sis universiteto vado
vaujančiu organu sastatas yra laikinas. Mokslui pra
sidėjus ir fakultetu taryboms susirinkus, jie bus 
renkami statuto numatyta tvarka, būtent, prezi
dentas bus renkamas senato, rektoriai atskiru tau
tybių profesorių susirinkimo, dekanai ir prodeka
nai — fakulteto tarybų. Visi organai renkami vie- 
neriems mokslo metams.

Mokslas.

Konerencijos metu fakultetu komisijos paruošė 
mokslo planus-Paskaitos savo studentams dėsto
mos atitinkamos tautybes kalba. Tačiau, jei kuriam 
nors bendram kursui, t. y. kurio klauso įvairiu 
tautybių studentai, stinga kitu tautybių docento, 
paskaitos dėstomos vokiškai.

Brazilijoje teko daug lietuviu ūkininku aplankyti 
įvairiose vietose, tačiau beveik visur lietuvius ūki
ninkus sutikau gyvenančius jau minėtose landynėse. 
Mat. lietuviai dar tik naujakuriai, pries keletą metu 
pradeje skverbtis i ukius, todėl netenka ir stebėtis, 
kad lietuvis ūkininkas Brazilijoje dar gyvena labai 
primityviškai ir skurdžiai. Tačiau jis progresuoja, jis 
žengia daug spartesniais žingsniais pirmyn uz miesto 
darbininko.

Šiaip ar taip, Brazilijoje žemes ukiui ateitis dar 
labai didele, nes ii tik pradeda vystytis, todėl ne
tenka abejoti, kad po keliu ar keliolikos metu ir 
mes turėsime gerai ir gražiai isikurusiu ūkininku, 
gyvenančiu kultūringai ir prasiskinusiu sau kelia i 
Šviesesne ateiti.

Kiek teko sutikti lietuviu ūkininku, no vienas ju 
nesiskundė, kad blogai padaręs, pradėjęs ūkinin
kauti. Visi dirba, triūsia su viltimi, kad ateity įsikurs 
stipriau ir gales visai žmoniškai gyventi. Kadangi 
beveik visi lietuviai ūkininkai Brazilijoje pradeda 
ūkininkauti be jokiu kapitalu, tai nėra ko stebėtis, 
kad jie taip greitai negali sustiprėti ir geriau įsikurti.

Tiek anksčiau, tiek dabar su mok. J. Jurgilu 
aplankęs Caiuby apylinkes lietuvius ūkininkus, priėjau 
neginčijamos išvados, kad pats lietuviškiausias ele
mentas Brazilijoje yra susibūręs žemes ūkyje. Lie
tuviai ūkininkai yra gryni lietuviai, tikri patrijotai ir 
pavyzdingi žmones, kuriais gėrisi daugelis svetim
taučiu. Gaila tik, kad lietuviai ūkininkai taip išsi
metė po plačiojo Brazilija.

Caiuby apylinkėje išbuvome labai trumpa laika. 
Apziureie J. Vilko ūki, aplanke dar viena kita lietuvi 
ir su visais pasikalbeje, sekančia diena grįžome 
atgal i S. Paulo. S. V.

Numatyta s. m. sausio meu. pabaigoje pradėti 
mokslą 1) filologijos— filosofijos, 2) teises ir 
ekonominiu m., 3) gamtos — matematikos ir 4) 
žemes ūkio fakultetuose. Jei neatvyktu laukiamas 
tu fak. studentu kaičius ir tuo budu ligi sausio pa
baigos numatomuose irengti gyvenamuose butuose 
pasidarytu laisvu vietų studentams, tai bus tuoj 
pat pradėtas mokslas ir architektūros bei inžineri
jos m. f-tuose. Kituose f-tuose mokslas bus pra
dėtas, kai tik bus ju klausytojams parengtos patal
pos.

Patalpos.
Patalpos klausimas tokiame perpildytame mieste 

sudaro sunkia problema. Betgi anglu valdžia pa
rode mums daug palankumo, paskirdama, kaip jau 
anksčiau minėta, Pabaltijo universitetui tris dide
lius ir modernius „Deutscher Ring“ minu aukštus. 
Tuose pat rūmuose numatomi butai universiteto 
prezidentui, rektoriams, dekanams ir sekretoriui. 
Galimas dalykas, kad vėliau čia gales įsikurti ir 
profesūra. Šiuo tarpu profesoriams, kaip ir minė
tųjų 4 fak., kurie pradeda mokslą pirmiausia, stu
dentams gyvenamos patalpos rengiamos visai ne
toli nuo Deutscher Ring esančio Zoo- lageryje, Kai 
patalpos bus istustintos ir sutvarkytos, bus pra-t 
dėta gabenti studentus ir profesorius, kuriems is 
pradžių patariama atsikelti be seimu, nes dar sto
kos reikiamo patalpų skaičiaus.

Savasis universitetas. kaip musu kultūros ži
dinys, kaip musu kultūrinių tradicijų ugdytojas, 
kaip musu atsparumo ir vertes kėlėjas, yra šian
dien, be abejojimo, vienas is pačiu aktualiausiu 
musu tautos reikalu. Steigiamasis Pabaltijo Uni- 
veritetas Hamburge bent didele dalimi padės mums 
realizuoti musu kultūrinio savarankumo viltis. Il
gai buvo jo laukta, sielotasi, rūpintasi. Dabar jau 
susilaukėme visai realiu galimumu. Tiek musu . 
profesūra, tiek studentija turi aktyviai pasirūpinti, 
kad steigiamasis universitetas butu tobulesnis ir 
gausingesnis. Tai musu pareiga.

Tautosakos rinkinio reikalu
Dideli musu tautosakos rinkiniai, daugelio 'metu 

ir daugelio žmonių darbas, liko Lietuvoje ir ju likimas 
nežinomas. Tik maža ju dalele tepavyko išsiga
benti. Tačiau nenenusiminsime ir pradesime vėl 
visko, ka:p ir visose kitose srityse, is naujo atkurti. 
Daugelyje stovyklų yra vyresnio amžiaus musu kaimo 
žmonių, kuriu tarpe atsiras nevienas žinąs daugiau 
ar mažiau liaudies pasakų, dainų, padavimu bei 
kitos tautosakos. Ten pat atsiras ir raštingu žmonių, 
gal jau ir seniau rinkusiu tautosaka, kurie dabar ir 
atliekamo laiko nemaža turi. As kreipiuosi i gerb. 
stovyklų viršininkus, švietimo reikalams vadovus ir 
kitus geros valios tautiečius, prašydamas apklausinėti 
savo stovyklos bei apylinkes lietuvius, ar ju tarpe 
nėra kaimo dainininkių bei pasakorių. Tokiu asmenų 
atsiradus, labai prašau žemiau pasirasiusiam suteikti 
tokias žinias: Įu vardai ir pavardes, amžius ir 
užsiėmimas tevyneie, is kokios Lietuvos vietos yra 
kilę ir kur dabar gyvena, pagaliau kokius tautosakos 
dalykus žino: mokamu dainų pradžios (po pirma 
posmą), trumpus pasakos apibudinimus ir pan. Gavės 
toki pranešima, as pasistengsiu ten nuvykti ir šia 
tautosaka užrašyti. Žinoma, butu gerai, jei atsirastu 
vietoje asmenų, kurie galėtu ta tautosaka užrašyti, 
ypač jei toje vietoje jos nedaug tebutu arba tolimose 
nuo Freiburgo vietovėse.

Keletas praktišku nurodymu, ypač tiems, kurie tau
tosakos dar nėra rinke. 1. Rinkti ir senoviška ir 
naujoviška tautosaka. 2. Stengtis pagal galimumo 
viską užrašinėti tarmiškai. 3. Dainas užrašinėti tik 
dainuojant, bet jokiu budu ne is diktavimo; kas gali, 
labai svarbu užrašyti ir meliodijas. 4. Tiksliai pažy
mėti, kur: ' ; . ruVof vietoje (kaimas, valsčius ir aps.) 
tas tautosakos dalykas buvo girdėtas ar išmoktas. 
5. Daines kur galima patirti, tiksliai pažymėti, kada 
jos esti da'n'iair—>os. pvz.: verpiant, rugiapjutej, 
vakaronėse išleidžiant jaunojo ir pan. 6. Nerašyti 
is knygų išmoktu dalyku, nieko savo nuožiūra nekeisti, 
nepraleisti ir neprideti. 7. Popierius, formatas ir 
kitas techniškas atlikimas nesvarbu, svarbu tik, kad 
butu lengvai išskaitoma. 8. Pažymėti kas pasakė ir 
kes užraše bei įu dabartiniai adresai (svarbu esant 
reikalui del papildomu užklausimu).

Gautaja medžiaga as sutvarkysiu ir dėsiu visas 
pastangas galimai greičiau ja atspausdinti. Surasti 
leidėja vilties yra. As kviečiu visus senus ir naujus 
tautosakos rinkėjus i talka. Tai garbes ir geros 
valios darbas, uz kuri dabar niekas neapmokęs, bet 
kurio reikšme ir mums be daugelio žodžiu turi būti 
aiški. Pranešimus ir užrašymus prašau siusti šiuo 
adresu: Freiburg i Br/Baden, Silberbachstr. 13.

Doc. Dr. J. Balys, 
buv. Lietuviu Tautosakos Archyvo Vedėjas.
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s Ju musu tarpe nėra . . .
1943 m. kovo men. 26 diena Stutthofo koncen

tracijos lagerio kaliniu skaičius padaugėjo ir 46 
lietuviais. Tuo metu šiame lageryje yra buvę per 

• 4000 kaliniu, kurie artimiausiu laiku turėjo visi 
išrūkti pro krematorijumo kamine, o ju vieton
ateiti kiti; išimčių nebuvo daroma ir lietuviams 
politiniams kaliniams. Priešingai, pries juos pra
džioje buvo griebtasi ypatingai griežtu naikinimo 
priemonių. Štai, pav., 1943 m. balandžio 3. d., 
sekmadieni, kada visi lagerio kaliniai nevaromi i 
darbus, lietuviams, kurie dar čia naujokai, įsakoma 
išsirikiuoti ir išvykti i miško darbus. Tos dienos 
mes stutthofieciai nepamiršime. Dirbome prie mal
ku. Kiekvienam reikėjo begte bėgti 600—700 me- 
triT su metriniu, vos is vietos pakeliamu medžio 
gabalu. JVelaime tam, kuris gabalo nepakelia, ar 
kuriam per smėli bėgant nukrinta nuo kojų klum
pes. Prižiūrėtojai lazdomis bei vadinamaisiais gu
miniais „knipeliais“ čaižo tam pečius ir galva. Po 
tokia našta, prisimename, suklumpa prof. Jurgutis. 
Keletas draugu meta nuo pečiu naštas ir pripuola 
prie nelaimes draugo pagalbon:

— Ak, jus šitokie, prakeikti kales vaikai, — 
sušunka musu prižiūrėtojas — „capo“ ir paleidžia 
i darba visus įrankius. Sugriebė medžio gabalus, 
•skubame toliau. Profesoriui atsistoti padedama. 
Beveik visu veiduose matyt kraujas . . . Pro.f. 
Jurguciui taip pat . . .

• • Tačiau tai nei pirmas nei paskutinis atsitikimas 
— su lazda, kumštimi ir knipeliu susiduriame 
kiekviename žingsnyje. Prie to prisideda saltis, 
badas, uteles ir stoka poilsio. Kai, kurie užsikre
čia viduriu dezinterija — is karto paluztama. Pa
galiau 1943 m. balandžio 14 d. sulaukiame paties 
skaudziaiisio smūgio: apie 7 vai. ryto miršta buv. 
finansų kontrolierius maj. Stasys Puodžius. Veltui 
majoras mirties patale saukiasi Didžiojo Teisin
gumo ir Lietuvos; prof. B. Sruoga ji ramina, paga
liau atsisveikina, ir Puodžius užgesta . . . Tuo 
pačiu metu mirties patale guli visa eile musu li
kimo draugu. Po keliu dienu, balandžio men. 18 
d., apie 8 vai. ryto palieka mus marijampolietis 
gimn. direktorius Zigmas Masaitis. Jis i ligonine 
pateko tuojau po IV. 3 mums surengto „baliaus“ 
malkas nesant. Masaiti mirties diena lenkai sani
tarai buvo istempe i ligonines prausykla, ten buvo 
parmušė ant cementiniu grindų ir ilgai spardė 
kojomis, daužė kumštimis, ir kt. Jis mirė visiškai 
netekes sąmones. 1943 m. balandžio men. 19 d. 
apie 12 vai. dienos palieka mus Algirdas Tumėnas. 
Jis, kaip ir Masaitis, nebuvo atgavės savo jegu po 

‘ balandžio 3 d. Vėliau jis dar keletą kartu buvo 
stipriai sumuštas. Prie visa to prisidėjo dezinterija. 
Mirdamas persižegnojo ir paprašė atsisveikinti su 
likimo draugais ir artimaisiais.

Balandžio 20 d. apie 15 vai. issiskiriame su Pe
tru Kerpe. Del senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos 
jau pirmosiomis dienomis jis visiškai palūžo: ne 
karta pasiskusdavo likimo draugams, kad is čia 
išeiti jis nesitikis. Mirdamas visiškai ramiai ištarė 
paskutini žodi: Lietuva . . .

1943 m. gegužes 14 d. apie 7 vai. is gyvųjų tar
po issiskiria marijampolietis agr. Ignas Budrys. 
Pirmomis kacete buvimo dienomis agronomas lai
kosi nuostabiai tvirtai. Tačiau senyvas amžius neat
laikė esamu sąlygų: lazda ir ji palaužia ir paguldo 
lagerio ligoninėn. Konstatuojama dėmėtoji šiltine. 
Prieš mirti keletą dienu buvo visiškai nustojęs są
mones. Jo didžiausias troškimas buvo dar rvors 
karta išvysti seimą ir Lietuva. Su siais dviem 
žodžiais lupose jis ir užgeso ... Ta pačia diena 
apie 15 vai. miršta kaunietis gimn. direktorius 

Kazys Bauba. Jis su šiuo pasauliu atsisveikina la
gerio pirtyje ant dvieju savo likimo draugu But
kaus ir Šerno ranku. Pora dienu pries tai Bauba 
buvo gavės mirtina smūgi i galva. Mirties priežas
tis — kraujo issiliejimas i smegenis. 1943 m. ge
gužes 15 d. apie 1 vai. nakties miršta vilnietis 
Vytautas Tumėnas. Prie fizinio skausmo — de- 
zinterijos — prisideda ir dvasinis — brolio Al
girdo mirtis. Spėjama, kad buvo uzsikretes ir vi
duriu šiltine.

Pagaliau 1943 m. birželio 7 d. apie 6 vai. ryto 
netenkame marijampoliečio gimn. direktoriaus 
Antano Januškevičiaus. Tai pirmasis, kuris miršta 
jau turėdamas „garbes kalinio“ varda ir teises. 
Pagerinus lietuviu grupes kaliniu sąlygas, Januš
kevičius dirbo dezinfekcijos kameroje. Ten užsi
krėtė dėmėtąją šiltine ir mirė. Veltui Dr. Antanas 
Starkus stengėsi isgelheti: pervargęs organizmas ir 
nusilpusi sirdiš neisi aike.

To metu, kai vienas po kito\nusu draugai ap
leido si pasauli, visiškai netoli ribos i kita 
buvo Mackevičius, Žukauskas, prof. Si’uoga, Stane
vičius. Darginavicius, Meilus, Briedikis, Ciuberskis, 
kun. Yla, Narakas ir Blažys. Diena po dienos ir 
ju gyvybes kibirkštys turėjo užgesti . . . Žinoma, 
pamažu butu buvę sunaikinti ir likusieji, tačiau 
čia suminėtieji, jau buvo atsidūrė stovyklos 
ligoninėje, is kurios išeiti buvo beviltiškas 
dalykas. Bet štai 1943 m. gegužes.- 30 d. 
gaunamas isakymas lietuviu kaliniu — ikaitu gru
pei suteikti ,garbes kaliniu“ teises. Tuo automa
tiškai nubraukiami mirties sprendimai, ir page
rinamos gyvenimo sąlygos. Pagrindinis dalykas yra 
tai, kad esame izoliuoti nuo bendrosios kaliniu 
mases, kur kiekviena beprotiškai mušdavo. Dabar, 
ir ligoninėje dirbąs, Dr. Starkus jaučiasi drąsiau. 
Jis niekelio nepersekiojamas gali ramiai gydyti 
savo tautiečius. Kiek galėdamas jis padeda visiems 
kitiems likimo draugams, neatsižvelgdamas i tai, 
kurios jis bebutu tautybes, o tai koncentracijos la
gerio gyvenime yra retas ir neįprastas dalykas. Siu 
eilučių autoriui dar neseniai teko gyventi Lenkijo- 
je’l ten jis sutiko dešimtis buvusiu Stutthofo kon
centracijos kaliniu, kurie ji klausdavo vis to paties 
„kur yra prof. Dr. Starkus?“ Kada ju paklausdavau 
kuriam reikalui jo reikia, jis atsakydavo: „Si 
žmogų norėčiau sutikti — jis man yra isgelbejes 
gyvybe“. Apie dirbusius kaceto ligoninėje lenkus 
gydytojus to neteko girdėti.

1945 m. sausio men. 25 d. prasidėjo Stutthofo 
koncentracijos lagerio evakuacija. Rodos, kad ten 
su krematorijumo kaminu, anapus ielektrintu užt
varu, paliekame ir pačia mirti. Tačiau deja. Tik 
jssivadaves is SS ranku, Pucko miestelyje, uzsi
kretes dėmėtąją šiltine 1945 m. kovo men 28 d. 
miršta prof. kun. Alf. Lipniunas; sugrizes i Stutt- 
ho.fo lageri kiek vėliau miršta ir Dr. Pranas Ger
mantas.

Is 46 liekame gyvi ir laisvi 35. Tik spėjus mums 
apsidairyti laisvėje, vėl iškyla nauji pavojai: 

areštuoja Yla, Ciuberski, 
Malinauska. Butku. Rimasauska, Maskoni ir Bura- 
ga. Paskutinysis ju nepaleidžiamas — dingsta, be 
žinios. Visi kiti issisuka, pažadėdami grizti i na
mus . . . Gyvieji vėliau ar anksčiau vėl susitik
sime, susitiksime ne kaip kaliniai, o kaip laisvi 
žmones laisvoje musu Tevyneje, tačiau 11 draugu 
negris. Ju niekada neturesime savo tarpe . . . Ta
čiau rysys tarp musu lieka stiprus: jeigu jie mirė 
uz gyvuosius, gyvieji gyvens ir dirbs savo gimto
sios žemes gerovei ir uz mirusiuosius . . .

J. Gr.

7 psl.

Amžiaus itaka kūrybai
Ar žmogaus amžius turi itakos jo kūrybiniam pa

jėgumui? Tai be abejo labai idomus klausimas, ku
ris nelengva isspresti. Peržvelgdami žymiųjų žmonių 
(menininku, mokslininku, valstybes vyru, karo vadu ir 
kt.) gyvenimą, matome, kad žmogaus genijus ir pa
čioj jaunystėj ir subrendimo amžiuje ir, pagaliau, va
dinamoj senatvėj kūrybiškai yra pajėgus.

Štai, pavydžiai, žymusis anglu filosofas ir valsty
bininkas Francis Bacon, turėdamas vos 15 metu, pa
dare apmatus savo veikalui "Novum Organum", 
kuris vėliau ji labai isgarsino ir padare mokyčiausiu 
ir išmintingiausiu savo laikotarpio vyru. Vėliau kai 
kas bandė irodineti, kad Fr. Bacon net garsiojo dra
maturgo William Shakespeares veikalus paraše.

Karžyge Joanna d’Arc, kai 1429 m. išvadavo Reim- 
sa ir Karoli VII padare Prancūzijos karaliumi, teturė
jo 17 m. Paprastai daugumas tokio amžiaus mergai- 

i ciu lanko mokyklas, o Joanna d’Arc atlikp karžy
giškus darbus ir iamzino pasaulio istorijoje savo 
varda. _ J..__ _

Tokio pat 17 m. amžiaus buyc Aleksandras Make
donietis, vėliau pramintas didžiuoju, kai prie Chaero- 
nea, laimėjo kautynes ir tapo garsiausiu savo laiko 
karo vadu.

23 metu amžiaus buvo Isaac Newton (Jokūbas 
Njutonas), kai surado binominius dėsnius, kurie ligi 
Einšteino sudarė fizikos ir astronomijos pagrindus, 
23 metu amžiaus Marconi surado bevieli telegrafo, 
o tokio pat amžiaus būdamas ,ohn Keats rase savo 
zymiuosis kurinius "Endymion" ir "Hyperion“.

25 metu amerikietis Lindbergas pirmasis perskrido 
Atlanto vandenyno ir tapo savo laiku didžiausia gar
senybe. Tu pat metu būdamas Ch. Dickensas paraše 
savo zymuji kurini “Pikviko klubas".

26 metu būdamas Mozartas rase savo opera "Pa
grobimas is Serare".

30 mėtų keliauninkas Henry Stanley surado Afri
koje Dr. Livingstona.

39 metu būdamas Amundsenas pasiekė Pietų aši
gali, o tokio pat amžiaus Benitto Mussolini pagrobė 
valdžia, kurios režimas italu tautai pridarė nepa
prastai daug žalos.

39 metu Egipto karaliene Cleopatra sužavėjo Mar
ka Antonijų. Taja meile vėliau ne vienas žymusis 
rašytojas savo kuriniuose vaizdavo.

41 metu Dante pradėjo rašyti "Dieviškąją Kome
dija“, Kolumbas atrado Amerika, o tokio amžiaus 
būdamas Napoleonas pasiekė savo garbes viršūne.

42 metu amžiaus būdamas Einsfeinas gavo Nobe
lio premija uz savo reliatyvumo teorija. To pat am
žiaus advokatas Miltonas paskelbė anglu tautos teise.

46 metu amžiaus būdama gražioji Helena buvo 
priežastimi Trojos karo. To pat amžiaus Benjaminas 
Franklinas išrado perkūnsargi, o Leonardo de Vinci 
tape savo garsuju paveikslo Paskutine Vakariene.

50 metu amžiaus būdamas Ch. Darvinas rase savo 
garsuji veikalo apie Veislių kilme, kuris padėjo pa
grindus darvinizmui, turėjusiam nepaprastai dideles 
itakos visam žmonijos kultūriniam gyvenimui. To pat 
amžiaus Roentgenas išrado Roentgeno spindulius.

51 metu Cervantes rase savo garsuji "Don Qui- 
kota“.

58 metu Defoe rase visu musu skaitytoji Robinzono 
Kruzes gyvenimą.

59 metu Swiftas rase “Gulivero Keliones".
71 metu amžiaus D. Verdi rase "Othello" opera-
72 metu amžiaus būdomas Tintoretto nutapė ge

riausius savo paveikslus.
73 metu amžiaus karo vadas Blucheris su Welling- 

tonu laimėjo kautynes prie Waterloo.
80 metu Goethe dar tebekure Fausta, kuriam ap

matus buvo padaręs turėdamas 20 metu. Tiek dvi
dešimtmetis jaunuolis, tiek astuoniasdesimtmetis sene
lis Goethe buvo tiek pat kūrybiškai pajėgus.

84 metu Gerhartas Hauptmannas yra pačiame savo 
kūrybiniame pajėgume.

89 metu amžiaus didysis japonu dailininkas Honu- 
sai yra savo kūrybinio pajėgumo viršūnėje.

93 metu amžiaus būdamas Tizianas tape garsuji 
paveikslo "Musis prie Lefanto".

Taigi matome kad is gyvenimo pavyzdžiu, berods, 
negalima butu tvirtinti, kad tam tikrame savo am
žiuje žmogus kūrybiškai butu pajėgiausias. Žmo
gaus kūrybiniam pajėgumui itakos turi ne tiek 
amžius, kiek visa eile kitokiu priežasčių.

SKELBIMAS
Pranešame, kad

„MUSU VILTIES“ atstovas
anglu zonai yra p. K. Ke m ežys, i kuri ir pra
šome kreiptis visais laikraščio platinimo reikalais 
šiuo adresu: K. Kemezys, (23) Doerverden, Kreis 
Verden (Aller) Montgomery-Lager.
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Pijus XII apie pastovios taikos sąlygas
Sv. Tėvas Pijus XII savo kalėdinėje kalboje . rodo tokios valstybes tiranija. Taikos pastatas at- 

pasake: ' ’ sira^tu ant pasvyrusio ir visuomet esančio pavo-
„Taika zemeje? Tikra taika? Ne, tik „po karo“ ‘joje pamato, jei nebutu nustatyta ribos tokiam to- 

— tai skausmingas ir ne labai vertingas issireis- valizmui, knri žmogus paverčia krislu politiškame

- Nft-M

kad materialiniai . ir 
pasalinti, kiek reikes 
igautu neskaudancius

.tikros*- ir

kimas. Kiek laiko reikes, 
moraliniai trukumai butu 
pastangų, kad tiek zaizdu 
randus“.

Sv. Tėvas išvardino tris 
pastovios taikos“ sąlygas.

1. Dabartinis momentas griežtį) reikalauja ben- 
drabarbiavimo, geros valios, yfcu tautu savitarpio 
pasitikėjimo . . . Kas reikalaują,^nusikaltėliams 
atgailos uz ju- nusikaltimus is tė»š|dįgp nubaudimo, 
tas turi ypačiai rūpintis, kad pats ’ nedarytu to, ka 
kitu elgesyje’Jaiko nusikaltimu. T

2. ĘęjkiS Imtinai issizadeti dirbtinio arbitralines 
cenzūros panaudojai!! pinigo -galybe, vienpusišku 
sprendimu ir melagingu teigimu, vadinamosios 
viešosios opinijos, kuri juditfa rinkiku .milutį tir 
valia, kaip vejas nendres .. . . Tuo*i2rpu yrrf^dau- 
gybe tėvu ir seimu motinu, kurie norėtu apsaugot 
ir globot savo vaiku ateiti nuo kiekvienom tik i 
jėga atremtos politikos reikalavimu, niip stipKOš 
valstybes .totalizmo potvarkiu. .

3. Totalines valstybes "ega! Ziauri.$*ir k^u.vina 
ironijai-.-Visa žemes rutulio apdanjęą yra ‘raudona 
nuo kraujo, pralieto' taisomaisiais -įlietais,, ^visiems

' Elitines žinios
Žydu sionistu -vadas Dr. NacKum 
Goldman apie Palestinos reikalus 
Žymiausias sionistu vadas Dr. NhchumJj^oldrnann 

davė interviu amerikieciudaikra^tio '.A,7Diė Neuė 
"Zeitung“ atstovui. Jisjjįj-p kitko pareiškė, kad 
žydu ir arabu santykiaC<Pp|e9$inoj esą visai geri, 

Jtąd arabu atstovai ateini! '^ychiris, nukentejusiems 
>nutf brittt',’pareikšti ‘s»WP'' užmojau tęs. , Bet 
nereiškia, kad ir arabu vadai tokie pat nuoširdus 
žydams. Tačiau svarbiausia problema Palestinoj 
esanti ne žydu ir arabu, bet žydu ir anglu santy
kiai. Dr. Goldmann mano, kad kompromisas turi 
būti surastas, nes 1) žydu klausimas Europoje 
graužia pasaulio sąžine, 2) Amerikos viešoji opinija 
yra uz žydu ileidima i Palestina; to pat nori ir 
80 »/o visu pasaulio žydu. 3) Pačiu žydu provincija 
Palestinoj, kur jie yra puikiai organizuoti ir mora
liškai stiprus. Dabar Palestinoj eSa 600 000 žydu. 
1500 000 žydu Europoj, išskyrus Sov. Sąjungą, apie 
500—700 tukstanciu žydit nori išvykti i Palestina. 
Prie ju nori prisidėti 300—300 000 žydu is Irako, 
Maroko ir Jemeno^ kur jie esą musulmonu perse
kiojami, tad reikia leist bent 1 milijonui žydu 
emigruoti i Palestina. Kraštas galis tiek 
priimti 2—-3 metu laikotarpyje ir ne vienas arabas 
del to neturėtu palikti Palestinos.

Dr. Goldmann’as pareiškė, kad dabartine Lenki-

žydu

jos vyriausybe nepersekioja žydu, bet lenku visuo
mene esanti griežtai nusistačiusi prieš žydus ir, 
grasindami mirtimi, reikalauja per 24 vai. apleisti 
gyvenamąja vieta. Lenkijoj eina slaptas pilietinis 
karas, o žydai tokiu atveju turi nekaltai kentėti. 
Antagonizmas tarp buv. Liublino ir Londono 
vyriausybes salininku ne susvelnejo, bet dar pa
aštrėjo Lenkai esą nuo seno pries žydus nusi
statė, o ypač tie, kurie nekenčia dabartines vyriau
sybes ir simpatizuoja Londono vyriausybe^ Antise
mitizmu lenkai pridengia savo vidaus konfliktus 
ir antagonizmus. Lenkijoj žydai gyvena savo kapi
nėse, pareiškė Goldmannas. Is viso Lenkijoj 
esą like tik 50 000 žydu, is kuriu 10—15 000 
jau yra išvykę i Vokietija. 150 000 žydu keliasi is 
Rusijos per Lenkija i vakarus. Tai irgi lenku žydai, 
kurie buvo pabege nuo naciu okupacijos i Rusija, 
kur jie, žinoma, savo namu nerado ir todėl is ten 
traukiasi. Dr. Goldmann’as UNRRA patenkintas, 
ypač po Harrissono raporto prez. Trumanui. Da
bartines vokiečiu ištaigos taip pat visais atžvil
giais esančios žydams palankios. Dabar Vokietijoj 
žydai peraukleiami ir mokomi žemes darbo, kuriuo 
jiems reikes Palestinoj verstis.
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žaidime, skaičiumi ūkiškose sąskaitose, Vienu 
plunksnos pabraukimu jis pakeičia valstybių sie
nas, vienu griežtu nutarimu atima jis tautos ukiui, 
kuris juk yra tat^tinip gyvenimo sudėtinė dalis, jo 
natūralines galimybes^ piogai pridengtu žiaurumu 
išvaro jis milijonus Wjoniu, simtus tukstanciu 
seimu liudniausiamė skurde is ju namu, ir is ju 
žemes, išrauną, jpbs ir piešia is civilizacijos ir kul
tūros, kurios sukunmuf^buvo dirbta ištisu kartu. 
Visa tai, sudaro sistema; priešinga žmonių gimines 
gerovei ir orumui Kiekvienas atskiros tautos, kaip 
ir didžios visu tautu seimos ribose stiprios valsty
bes totalizmas yra nesuderinamas su tikra ir sveika 
demokratija. Lyg kokia pavojinga bacila nuodija 
jis tautu bendzuomene ir darę ja nepajėgia būti 

■ saugumo irankiu atskiroms tautoms. Totalizmas 
virsta nuolatine karo pavojaus priežastimi. Patyri
mas turėjo visus pamokyti, kiid politika nukreipta 
i amžina tiesa ir Dievo teises, yra visu realiausia 
ir konkrečiausia is visu politiniu sistemų. Politikai 
realistai, kurie kjtaip galvoja, kuria tiktai griu- 
vesriiS^ / ■

(Is lenku daikrascio „Orzel Biaty“ 1945 XII. 30 
d. Nr. 52), “

SLAPTI PASITARIMAI TARP RUSIJOS IR 
TURKIJOS?

Londonas. Ankaros- radio per viena Jeruzalės 
korespondentą paskleidė ganda, kad uzs. reikalu 
komisaro pavaduotojas Višinskis ir Turkijos uzs. 
reikalu ministeris Hassan Saka buvę susirinkę i 
visai slapta 3 dienu konferencija Ankaroje. Sa
koma, kad uzs. reikalu min. Saka sutinkąs uzlęist 

tai "t Sovietu Sąjungai Karšo ir Ardzano provincijas su, 
sąlygą, kad Rusija nebereiks jokiu pretenzijų i 
Bosforą ir Dardanelus ir taip pat i Gruzijos pro
vincija. Višinskis sutikės šita pasiulyma perduot 
savo vyriausybei. Korespondentas laiko galimu 
daiktu, jog jungtines Valstybes ir Didžioji Bri
tanija palaikysiančios Karšo ir Ardzano perda
vimą Rusijai ir, kad Rusijos pretenzijas i Darda
nelus atmesiancios.

J. A. V. PASKOLA RUSIJAI?
Washington. Amerikos finansų ministeris Fred 

Vinson ir Amerikos užsieniu reikalu ministerija 
išleido bendra pareiskima. kad J. A V. esančios 
pasiryzusios derėtis del paskolos. I viena Rusijos 
paklausima buvo atsakyta, kad Eksporto ir Im
porto Bankas neturįs atliekamu sumu ir, kad esą 
kliuciu is įstatymu puses. Rusu vyriausybe jau 
rugpiucio m buvo painformuota apie kliūtis. Nuo 
to laiko buvo tik neoficialiu pokalbiu tuo reikalu. 
Savo laiku buvo tikėtasi gauti vieno milijardo 
doleriu paskola.

JUNGTINIU TAUTU ORGANIZACIJOS konfe
rencija Londone turės debatus del Persijos, Grai
bios ir Indonezijos. Sovietu atstovas Višinskis 
pareiškė nepasitenkinimą Britu kariuomenes 
buvimu Graikijoj ir Indonezijoj. Šiandien (I. 23) 
Graiku vyriausybe pranese Britu vyriausybei, kad 
Graikijai yra malonus britu kariuomenes buvimas 
Graikijoj. Ir Indonezijos vyriausybe pranese, kad 
ji prase britu kariuomenes pagalbos kovoje su 
japonais. Tuo budu p. Višinskis buą pro sali pra
šovęs. Kas kita su Persija: jos vyriausybe primygti
nai reikalauja Sovietu kariuomenes pasitraukimo 
.is Persijos ir nesikišimo i jos vidaus reikalus.

. -SKAUTU VADU SUVAŽIAVIMAS
S/m. vasario naen. 1—2 dienomis Wiesbadeno 

Lietuviu Stovykloj saukiamas skautu vadu, gy
venančiu amerikiečiu zonoj, pirmasis suvažia
vimas. .

Kviečiame . '"visus ,»skauS»itl]$us, tunti ninkus, 
vietininkus ir' draugininkus rasti galimybes suva
žiavime dalyvauti. . ■ ,

Wiesbadeno Lietuviu Stovyklos 
"Dainavos" tuntas.

Kultūrine kronika
APIE LIETUVIU TAUTINI ANSAMBLI.

1946 m. sausio men. 19 d. 6 numeryje „Fuldaer 
Volkszeitung“ rašo: „Lietuviu tautines dainų ir 
šokiu grupes gastrole „Europos“ namu pilnai užim
toje saleje su naujai ikurta mėgėju trupe, kuri 
mums davė progos susipažinti su lietuviu tautiniu 
charakteriu is tautišku šokiu ir dainų, turėjo pa
sisekimą. Ypatingai patiko pačios trupes pasiga
minti tautiški drabužiai ir scenoj dekoracijos. Po 
vyru cįoro išėjo trupe su tautiškai improvizuotu 
šokiu ,(Kalvelis“, kurio kintama ritmą liūdname, 
ilgesingame po to; vėl triukšmingame geros lietu
viu tautos sielos lira r ak t e ry j e, pakeitė mišraus 
choro dainos. Dideli, pasisekimą turėjo Paliulis, 
solo padainavęs. „Oi varge, vargeliu mano“, nemir
štama Brahm'o „Lopside“ jr lietuvniįj jaęplįe.s daina 
„Kodėl vejas pučia*.Jzfeo. kulmhraęini^tuBkta pa
siekė vakaras su liauajbš šokiu „Malūnėlis^1. Daly
viai padėkojo gausingomis oyacijgnpisl

Heinz •6uš<įie. .
MISIJOS LIETUVOS >PABjE(^lAMS.

Tėvas Jobas Bruzikds.įi. J. nad*-30. 12. 1945 iki 
5. '1. 1^6 taikė Teligijje^ ' 
kains pabėgėliams I 
doje;-įTuskąrt ' sfekm 
dienomis liazhvciaiįjĮivo p»u 
ikur ŠiStu Lie t h voš- pabdge .----,___ _  ,_____
'sventusSakramentus (iRasb „Kirchlidie Nadiriditen 
fuer die Dioezeše Fulda“ 1946 m. sausio men 20. 
d. Nr. 2).

iuviams katali- 
>aznycioje Ful- 

ūkart šiokiomis 
IIS’ procentai Flldoje 
rdalyvavo ir priėmė

Paieskojmai
Lietuviai, gyvenantieji Fuldos lietuviu stovy

kloje, ieško giminiu ir pažįstamų:
25. ANTULYTE Dora, ieško Maseviciutes Petro-

26.
neles, Burokaites Juzytes is Vilniaus.
EIGELIS Adolfas is Utenos ieško: Eigelio
Vlado, Eigelio Balio ir Daugalaviciutes Stefos

‘27. iėsko- brolio Milasiahs
Kosto, 24 m. amz., buv. kariuomeneje.

28. MAKAROVIENE — TREMBELYTE Anele, 
ieško savo dukters Marijos Makarovaites is 
Vilniaus.

29. MATUSEVIČIUS Mečys is Kauno, ieško 
Agustinaviciu ■ is Teisiu.

30. SAKALAUSKAS Bronius is Kauno, ieško 
dedziu Igno ir Juozo Malciu.

31. KAMINSKAS Teodoras, ieško žmones KA
MINSKIENĖS Veronikos ir brolio Kaminsko 
Juozo.

32. GLYTIENE Ona, ieško sunu: Jono ir Alberto 
Glytu ir žento Andriaus Kaulinaicio.

33. PRIDOTKXS Jurgis, ieško Zuzanos Ulrichie- 
nes, paskutimiu laiku gyv. Weimare —- 
Schuetjengasse 3, ir Miko Sakavičiaus, paskut. 
laiku gyv. Virbalyje.

34. ZEGENDORFAS Maksas, ieško pažįstamų is 
Kudirkos Naumiesčio.

35. KONDRATAS Alf., ieško: kun. Petreno Jono, 
(buv. Linkuvos gimnazijos kapeliono), Simas- 
keviciaus Antano, giminiu ir pažįstamų.

36. SAKALAS Pranas, gyv. Hersfeld — Hessen, 
Kriegssdiule, Auslaedischer Laser, ieško Mar
tyno ir Salomėjos Nastopkų, Klemenso ir Pe
tronėlės Karosu, Kosto Kregždes ir paz.

37. TERENTJEV Japitan, gyv. Niederkabach 2 
by Bep durdi Neuhof, Kreis Fulda, ieško savo 
žmonos Terentjevos Faina ir vaiku Ivan ir 
Nionio.

38. GLADUTYTE Grosilda, gyv. Wiesbaden, Gers- 
dorfkaserne, ieško motinos Gladutienes Jad
vygos, sesers Aldonos Gladutytes ir Romualdo 
Kacionio is Kauno.

39. MIKASAUSKAS St., gyv. (24) Buxtehude, 
Schillerstr. Nr. 80, Kreis Stade, ieško Valiaus 
Jurgio su žmona Elzbieta, dukters Irenos is 
Batakių valse., Sakviecio km. ir Juknienės 
Marijos ir sunaus Vytauto is Skaudvilės, gyv. 
Insterburge.
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