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A "I" A Martynas Jankus
Šių metų gegužės 23 d. Flensburge, anglų okupuotoje 

Vokjetijos zonoje, lietuvių stovykloje mirė aušrinin
kas, Mažosios Lietuvos Patriarchas Martynas Jankus. 
Martynui Jankui mirus, iš gyvųjų tarpo atsiskyrė pasku
tinysis aušrininkas. Martynas Jankus — įdomi ir mūsų 
tautiniame atgijime ir nepriklausomos valstybės 
atstatyme plačiai pasireiškusi asmenybė.

Martynas Jankus gimė 1858 metais rugpiūčio 7 d. 
Mažojoje Lietuvoje, netoli Nemuno, Bitėnų kaime. 
Tuo metu Mažoji Lietuva buvo smarkiai vokietinama. 
Šis imūsų tautai pragaištingas darbas vokięčių ypač 
sėkmingai buvo varomas per mokyklas. Martynui Jankui 
nebuvo lemta pasiekti kiek didesnio mokslo. Jis sava
mokslis. Tačiau būdamas nepaprastai gabus ir domėda
masis mokslu, jis ilgainiui visapusiškai išsilavino. 
1878 metais jis susipažino su Jurgiu Zauerveinu £— Gi
rėnu, giesmės „Lietuviais esame mes gimę" autoriumi. 
Dr. - Jurgis Zauerveinas buvo nepaprastas žmogus. Sa
koma, kad jis mokėjęs net 90 kalbų. Susidomėjęs lie
tuvių kalba, jis tiek puikiai jos išmoko, jog rašė lie
tuviškai eiliraščius Jis ypač buvo pamilęs lietuvių 
tautą ir įjos reikalams jis, galima sakyti, skyrė kuone 
visą savo gyvenimą. Jis buvo artimas Jono Basanavi
čiaus bičiulis^ ir J. Basanavičius apie ji yra parašęs 
plačią monografiją.

Dr. Jurgio Zauerveino paskatintas Martynas Jankus 
ryžtingai ir energingai kovojo uz Mažosios Lietuvos 
lietuvių vokiečių varžomas kultūrines ir politines 
teises. Martynas Jankus savo veikla plačiai pasireiškė 
spaudos, organizaciniame ir politiniame darbe. Dar 
priešaušryje jis pradėjo dirbti spaudos darbą. Rašė 
straipsnius į lietuviškus laikraščius, rinko lietuvių 
liaudies dainas, pats jas rašė. Su Dr. Ansu Bruožiu ir 
kitais įsteigė Birutės draugiją. Martynas Jankus 
mėnesiniuose susirinkimuose, sakydavo kalbas, 'kuriose 
įrodinėdavo, kad lietuviai turi šviestis, savo vaikus 
leisti ne į vokiškas, bet į lietuviškas mokyklas, gyventi 
ir elgtis taip, kad- jie kultūriniai ir ekonominiai būtų 
nė žemiau už vokiečius. Jis net buvo iškėlęs mintį 
lietuviams norvegų pavyzdžiu įsteigti kilnojamasias 
mokyklas, kurios būtų įrengtos tam tikruose vežimuose 
ir važinėtų per kaimus.

1883 metais Mažojoje Lietuvoje sušvitus „Aušrai" 
Martynas Jankus tuojau prie jos pritapo ir buvo vie- 

' nas iš žymiausių aušrininkų. Martynas Jankus buvo 
- žymus ne savo raštais, bet savo triūsu „Aušrai" leisti. 

Jis, galima sakyti buvo, kaip ir žymiausias „Aušros" 
administratorius. Nno 1884 metų Nr. 4 ligi 1885 metų 
Nr. 7. Jis buvo atsakingasis „Aušros" redaktorius, (už 
rėdystę atsako Martynas Jankus, Bitėnai, per Lumpė
nus). 1886 metais „Aušrai" žlugus ir netrukus pradėjus 
leisti kitus lietuviškus laikraščius, Martynas Jankus 
dagiau ar mažiau yra prie jų prisidėjęs. Jis buvo įstei
gęs savo spaustuvėlę, kurioje buvo spausdinami lietu? 
viški ' laikraščiai, kalendoriai, įvairios knygelės ir 
kitokie spausdiniai. Martynas Jankus rūpinosi ne tik 
jų spausdinimu, bet taip pat ir platinimu. Mažojoje, arba 

, Prūsų Lietuvoje išspausdinti lietuviški leidiniai buvo 
gabenami per sieną ir slapta Lietuvoje platinami. 
Spaudos draudimo metu lietuviams knygnešiams ir lietu
viškų knygų leidėjams Martyno Jankaus vardas buvo 
gerai žinomas.

Martynas Jankus ne tik buvo lietuviškos knygos 
gamintojas (spausdintojas), bet taip pat ir jų rašyto
jas. Jis yra parašęs, apie 20 lietuviškų knygelių , skiria
mų Mažosios Lietuvos lietuviams. Jose buvo išspaus
dintos lietuviškos dainelės eilėraščiai ir šiaip jau 
pamokomo turinio skaitymėliai. Jų tikslas ugdyti lie
tuviuose savo gimtosios kalbos meilę, šviesti savo tau
tiečius gimtąja kalba.

Martynas Jankus Mažojoje Lietuvoje buvo vienas 
iš stambesniųjų lietuviškų knygų leidėjų ir spausdinto- 
jų.Jis tatai darė ne dėl pelno, bet vaduodamasis savo 
tautos meile ir tautiečių, gerove. Šis biznis jam ne

Viena paskutiniujuM. Jankaus 
nuotraukų, daryta 1945 

pabaigoje ligos patale

pelną, bet nuostolius davė. Jo ūkelis net keletą kartų už 
skolas buvo aprašytas ir iš varžytinių parduodamas. Tik 
didele meile savo gimtajanj- lizdeliui jis vis apsaugo
davo nuo išvaržymo ir patekimo į svetimas rankas.

Už savo lietuviškąją veiklą Martynas Jankus yra 
ir skaudžiai nukentėjęs. Vokiečių žandarų jis buvo 
suimtas apie 10 kartų. Jam teko nemažai nukentėti ir 
nuo kitų Lietuvos priešų, būtent, rusų. Didžiojo karo 
metu 1914 metų pabaigoje į Rytprūsius įsiveržę rusai 
Martyną Jankų suėmė ir su šeima išvežė į Pavolgį. 
Tremtinio gyvenimas buvo sunkus ir skurdus. Jo tėvas 
mirė ištrėmime.

Po Didžiojo karo atstačius nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, Martynas Jankus draug su kitais Mažosios 
Lietuvos Veikėjais stengėsi Mažąją Lietuvą sujungti 
su Didžiąja Lietuva. Jis buvo Mažosios Lietuvos Tary
bos narys. 1923 metų pradžioje kaip Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto pirmininkas 
Šilutėje pasirašė manifesta, kuriame, be kitko, buvo 
šiaip pareikšta Klaipėdos krašto gyventojams: *Mes, 
Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 
sąžiningai pildydami jūsų uždėtas pareigas, remdamiesi 
jūsų išrinktais gelbėjimo komiteto skyriais didesnėse 
mūsų krašto vietose ir atmindami istorinius nuo seniau
sių laikų čia išgyrenusius lietuvių giminės mierius prie 
vienos, valstybės, šiuo mūsų manifestu — po viso pa

saulio akių garbingai pranešame . . ." Po šios iškil
mingosios manifesto dalies tuojau sekė 12 punktų, 
kurijose buvo kalbama apie valdžios perėmimo į 
gelbėjimo komiteto rankas, Steputaičio direktorijos 
atstatymą, Erdmono Simonailio direktorijos sudarymą 
ir kitus su valdžios perėmimu susietus dalykus. Klai
pėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Martynas Jankus 
buvo veiklus įvajrių lietuviškų organizacijų narys. 
1926 metais su dailininku Adomu Braku, kaip Mažosios 
Lietuvos organizacijų atstovai, važinėjo po Jungtinių 
Amerikos valstybių lietuvių kolonijas. Čikagos miesto 
burmistras Martynui Jankui, kaip garbės ženklą, įteikė 
miesto auksinį raktą.

Mūsų tautino atgijimo metu, ypač „Aušros" ir 
vėlesniais .laikais, Martyno Jankaus gimtinė Bitėnai buvo 
virtę lyg ir savotiškais lietuviškais kultūros Atėnais. 
Į ten plaukė lietuviškų knygų ir politinių brošiūrų 
rankraščiai, o iš ten — jau atspausdintos knygos. Ten 
lankydavosi žymesni ano meto lietuviai veikėjai, ten 
rasdavo bent laikinę prieglaudą rusų žandarų perse
kiojami politiniai pabėgėliai. Nepriklausomoje Lietu
voje Bitėnų, o ypač šalia jų esančio ant Nemuno kranto 
Rambyno kalno reikšmė nė kiek nesumažėjo. Kiekvie
nais metais per Jonines ten įvykdavo didelės tautinės 
iškilmės, į kurias suplaukdavo iš įvairių Lietuvos kraštų 
tūkstahčiai žmonių. Rambyno kalne po tūkstančiamečiu

(Perkelta į 8 psl.)
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Ryškėja naujos Europos sienos
NUGALĖTOJAI RENGIA NAUJĄ EUROPOS ŽEMĖ- 
LAPĮ. ŽVILGSNIS Į SVARBIAUSIAS SIENŲ PROBLE

MAS.
Laimėjusieji karą alijantai po Hitlerio sukeltos 

sunkiausios žmonijos istorijoj katastrofos yra suinter
esuoti'tarp griuvėsių ir chaoso sukurti naujam pasauliui 
taikaus tarpusavio bendradarbiavimo ir abipusio 
supratimo pagrindus. Iš pirmo žvilgsnio jie, atrodo, stovi 
prieš uždavinius, kurie reikalauja milžiniško masto 
politinės išminties ir geros valios. Neužtenka sugrįžti į, 
1933 m. stovį, nes patyrimas pamokė, kad po pirmojo 
Pasaulinio karo santvarka nebuvo ideali ir. rimti nesusi
pratimai nebuvo išspręsti.

Vokiečių klausimas
Pažvelgus į svarbiausias Europos sienų problemas, 

susidaro toks vaizdas: po Elzas-Lotharingijdfe* grįžimo 
Prancūzijai vokiečių klausime Saaro krašto ateitis 
ligšiol nepaaiškėjo. Prancūzų politikai pakartotinai 
reikalavo Saaro krašto anglių kasyklas atiduoti Prancūzi
jai, o patį kraštą įjungti jai ūkiškai. Toliau Prancūzija 
reikalauja sutarptautinti Ruhro kraštą ir ilgalaikės 
karinės kontrolės Reino kraštui.

Reino kraštas privalo turėti savivaldą, savo finansų 
ir prekybos sistemą ir užsienių atstovavimą. Prancūzų 
tikslų įgyvendinimas čia sukurtų naujas sienas. JAV 
ir D. Britanija su pagrindu šiems reikalavimams pasi
priešino. Jų nuomone vakarų sienų klausimas negali būti 
sprendžiamas atskirai, o tik bendrai nustatomos visos 
vokiečių sienos, ypač rytų.

Čia dar prisideda mažesni Luxemburgo, Belgijos, 
Olandijos ir Danijos reikalavimai. Olandų Min. Pirm, 
prof. Willem Schermerhorn gegužės mėn. 22. d. 
pareiškė, kad Olandija reikalauja smulkių sienos 
pataisymų su Vokietija. Ir Belgija, ligšiol turimomis 
žiniomis, pageidauja taip pat mažų sienos pakeitimų. 
Londono „Times“ Briuselio korespondento pranešimu — 
olandai ir belgai mano, kad didesnis saugumas pasiektas 
ūkiška kontrole, negu Vokietijos skaidymu. Danų valdžia 
taip pat pageidavo, sprendžiant Vokietijos sienų klau
simą, išklausyti ir jos.

Lenkai VI. 30 d. praves tautos atsiklausimą, kur, 
tarp kitko, yra ir šie klausimai: „ar Baltijos jūra, 
Oderis ir Neissa turi sudaryti Lenkijos vakarų sieną?“ 
Dėl to reikia konstatuoti, kad Alijantai Potsdamo kon
ferencijoj nutarė Lenkijos vakarų sienas nustatyti taikos 
sutartyje ir ankstyvesnes vokiečių sritis tik laikinai 
pavesti lenkų administracijai.

Dėl Rytprūsių ir Karaliaučiaus miesto jau buvo tartasi 
Potsdamo konferencijoj. Buvo nagrinėtas SSSR pasiūly
mas, kuriuo Rytprūsių dalis turi pereiti SSSR. Ribos: 
vakarinės SSSR sienos — rytinis Dancigo įlankos 
taškas, Braunsberg—Goldapė ir susikirtimo taškas tarp 
Lietuvos, Lenkijos ir Rytprūsių. Konferencija SSSR 
pasiūlymui — galutinai perduoti jai Karaliaučių ir 
minėtą sritį — iš principo pritarė.

Paryžiaus Užs. Reikalų Min — rių Konferencijai 
Čekoslovakijos Užs. Reikalų Ministeris Jan Masaryk, 
smulkiau nieko nenurodydamas, įteikė notą čekų — 
vokiečių sienos pataisų reikalu.

Einant k^ro paliaubų sutartimi, sienos tarp SSSR ir 
Suomijos buvo nustatytos 1944 m. rugsėjo mėn. mišrios 
sovietų — suomių komisijos. Pirmoj eilėj buvo numatyta, 
kad Petsamo sritis ir Sala tenka SSSR; Viborgo srityje 
sienos pastumtos arčiau Helsinkio. Vis dėl to, Helsinkio 
radio pranešimu, SSSR nori naujų koncesijų, kurių 
smulkmenos dar nežinomos.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos respublikos sugfįzo j 
SSSR (Autorius, matyt, išeidamas iš faktinos dabar
tinės padėties, taip išsireiškia apie antrąją Pabaltijo 
okupaciją, įvykdytą sovietų. Red.) Lenkijos SSSR sienos 
buvo sutvarkytos 1945. VIII. 16 d.' sutartimi. Rytų 
Lenkijos sritys, apgyventos daugumoje ukrainiečių it 
gudų, perleistos SSSR. >

Lenkija ir Čekoslovakija
Tarp Lenkijos ir Čekoslovakijos yra neišspręsti taip 

vadinamos Glatzo kalnų/kurių priklausomybė Lenkijai 
dar nenustatyta / ir Tešeno sričių klausimai. Tarp 
Čekoslovakijos ir Vengrijos yra numatytas pasikeitimas 
gyventojų / čekų ir vengrų / mažumomis, po kurio bus 
nustatytos sienos. Sienos tarp Čekoslovakijos ir SSSR 
buvo 1945 m. lapkričio mėn. susitarimu sutvarkytos, 
kuriuo Karpatų Ukraina buvo prijungta prie SSSR.
f Balkanai
Balkanuose svarstomos graikų pretenzijos į šiaurinio 

Epyro sritis, išilgai Albanijos sienos. Be to, Graikija 
reikalauja Dodekaneso salų iš Italijos, strateginių 
punktų pietų vakarų Bulgarijoj, Kypro salos iš D. Bri
tanijos ir Rytų Thrakijos iš Turkijos, Bulgarija Graikijos 
sąskaiton reikalauja išėjimo Egėjaus jūron. Pietinė 
Dobrudža Bulgarijai buvo tik prižadėta.

1940 m. ašies valstybių sprendimu Vienoje, Sieben- 
biirgas priskirtas Vengrijai. Jis buVo nepagrįstas, todėl 
Siebenbūrgas vėl grąžintas Rumunijai. Besarabiją savo 
keliu Rumunija perdavė SSSR.

Austrų'pretenzijos į Pietų Tirolį, kuris po Didžiojo 
karo buvo priskirtas Italijai, Užsienių Reikalų Min — 
rių Konferencijoj buvo atmestos.Politikai rėmėsi 1945 m.

, „Die Neue keitung“ Nr. 42 įdėjo šį ž
klausimai. Juodai užtušuotos ir išskirtos sritys 

dyklės rodo, kurios šalys į

rugsėjo mėn. nutarimu, kuriuo ’ Austrijos sienos, 
išskyrus mažus pakeitimus, nekeičiamos. Minėtinas 
pagaliau austrų pareiškimas grąžinti siaurą ruoželį, 
turintį 5000 gyv., prie Italijos, Jugoslavijos ir Austrijos 
sienos, kuris 1918 m. buvo priskirtas Italijai.

Triesto klausimas
Italijos—Jugoslavijos sienų problemoje pirmoje eilėje 

stovi Triesto klausimas.. Jugoslavijos Min. Pirm. Pav — 
jas Edv. Kardelj neseniai vėl pabrėžė Jugoslavijos 
nusistatymą nesutikti su bet kokiu Triesto sutarptautini- 
mu. Joa kraštas yra pasirengęs duoti Triestui laisvo miesto 
teises jugoslavų valstybės sudėtyje. Jo vyriausybė 
neprileis prie jokio sprendimo, kuris pastatytų Triestą 
ne jugoslavų teisenoj. JAV Užs. Reikalų Min. J. F. 
Byrnes iš savo pusės pabrėžė: „buvo neteisinga po L

emėlapį, kuriame raizduojama Europos valstybių sienų įvairūs ginčyJni 
bei kraštai yra ginčytini arba jau įjungti į kitas valstybes. Ro
tas sritis ar valstybes reiškia pretenzijas^

Didžiojo karo visą Veneciją Juliją atiduoti Italijai. Lygiai 
tas pat būtų dabar visą provinciją priskirti Jugoslavijai.“

Dalmacijos salų klausime Užs. Reikalų Ministerial 
nutarė Pelagosos salą atiduoti Jugoslavijai. Anglija, 
Prancūzija ir JAV stovi už tai, kad Dodekaneso salos, 
į kurias reiškia pretenzijas ir SSSR, būtų atiduotos Grai
kijai. X

Prancūzijos reikalavimai Italijai apima mažojo St. 
Bernhardo sritį, Mont Chaberton, Mont Cenis, Brigos ir 
Tendos įlankas ir Rojos upės slėnį. Į tai Romoje nuro
doma, kad atskyrimas Mont Cenis, Brigos ir Tendos 
sričių ypatingai sunkiai paliestų Italiją, kadangi šių 
sričių elektrinės jėgainės aprūpina Piemonto provinciją 
ir dalį Lombardijos.

(„Die Neue Zeitung" Nr. 42).
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Nr. 15—16 Mūsų Viltis 3 psl

Sekminės
Sekriiinių dieną praleidome užmiestyje. Dar ankstų 

rytą palikome miesto gatves. Jos buvo tuščios. Eidami 
pro miesto, griuvėsius, sunaikintus paminklus mes kalbė
jome apie to miesto praeitį ir jo sunaikinimą. Vienos 
kitos bažnyčios varpai gaudė. Jie žadino, šaukė žmones 
maldai.

Užmiestyje radome žaliuojančius laukus. Rugiai jau
• - buvo išplaukę. Jie bangavo kaip jūra. Pievos margos,

sužydusios. Tolimų kalnų viršūnėsė dunksojo melsvas 
rūkas. Ėjome iš lėto, neskubėdami, nesustodami. Po 
pusvalandžio mes jau buvome prie upės. Perėjome

• sugriauto tilto vietoje' įrengtu lentiniu taku. Krantuose 
augo krūmai ir medžiai. Va'nduo buvo drumzlinas. Už 
upės ant nedidelės kalvelės žaliavo beržynas. Vienas 
iš mūsų pasiūlė čia mažam poilsiui. Beržynas tikrai 
buvo gražus. Jis lygiai toks pat, kokių mes matydavom 
savo Tėvynėj Lietuvoje. Tyliai ošė jaunų beržų šakos. 
Paukščiai švilpavo. Saulė pamažu kilo vis aukščiau. Oras 
greit įkaito. Mes pasitraukėme į beržyno šešėlius. Ilgą 
laiką tylėję, pradėjome dalintis įspūdžiais.

— Sekminės, — pastebėjo kažkas iš mūsų.
— Kaip ten dabar Lietuvoje? — atsiliepė kitas.
Mes nė nepajutome, kaip savo mintimis persikėlėme 

į tėvynę. Prisiminimuose sušvito tėviškės laukai. Štai, 
ten, matyti toks mažas čiurlenąs per kalnus upelis. Jis 
apaugęs beržais, palinkusiais karklais. Prie raisto matyti 
ir mažas beržynėlis. Ten toliau virpa trys, kaip seserys, 
drebulės. Tarp išplaukusių .rugių jūros kėkso nukirsta 
viršūne pušis. Vieškelio sankryžoje storas, nusvirusiomis 
šakomis beržas. Jo rupus, baltas kamienas suskeldėjęs. 
Dviejų metrų aukštumoje prikaltas medinis kryželis. 
Šiais vieškeliais kitąmet dardėdavo ratai. Kildavo dulkių 
debesėliai. Moterys pėsčios, basos, baltomis skarelėmis 
eidavo tiesiai per laukus, pievas išmintais takeliais. Ro
dos, ir dabar girdime, kaip iš balto ant kalvos iškilusio 
bažnyčios bokšto šaukia varpas Sekminių maldai...

Pasidalydami įspūdžiais pasipasakojome, kaip kitąmet, 
dar maži būdami, ganėme ganykloje galvijus. Sekminėm 
juos apvainikuodavom. Gera seimininkė ta proga pado
vanodavo po didelį sūrį.. . Prietelis Petras, gulėdamas 
vejdje, ėmė niūniuoti storu bosu: „Gaspadinė ant Sek
minių prisivirė daug batvinių. ." Pietuose pasirodė maži 
besidrumsčią debesėliai. Paabejojome, ar nesusitvenks 
audra. Tačiau mes nesiskubinome. Buvome tingūs ir 
dalinomės toliau įspūdžiais. Pašnekesiai daugiausia su
kosi vis apie Sekmines: kaip beržo šakom'papuošdavom 
seklyčioj šventųjų paveikslus, laukų kryžius, koplytėles. 
Prie kiekvienos seklyčios durų žaliuodavo berželiai. Sek
minių. vakarą ir kaimuose jausdavosi šventadieniška 
nuotaika.

Saulei užgesus už mūsų žaliųjų girių, suskambėdavo 
melancholiška daina. Pravirkdavo ir kurio nors sodžiaus 
sodybos armonika. Šunys lodavo, skalydavo. Miškai, 
laukai kartodavo dainos aidą: „Šėriau žirgelį per nedė- 
lėlę, kai atėjo subatėlė savo bėrą žirgelį pasibalno
jau. .." Naktys tylios, ramios, žvaigždėtose Mėnulis,

Ganiau, ganiau aveles po žaliąsias pieveles . . .Balys Gaidžiūnas

Sekminių rytas
Ateis Sekminių šventas rytas,
Bažnyčios varpas skelbs maldas.

Sodybų kryžiai iškaišyti 
Atleis mums nuodėmes mažas.

Ir eis mergaitės vienaplaukės, 
Eis basos parugiais žaliais. ' 
Skambėsit, 'tėviškės palaukės, 
Visais pražydusiais laukais.

Kalbėsis vyrai ant šventoriaus 
Apie tėvynę ir namus, 
0 giesmės atsišauks pilioriuos, 

Kad tik palaimintų dangus. 
(Iš eilėraščių rinkinio „Rūpesčių Dienos“)

plaukdamas per žvaigždynus, rodos, pats šypsojosi. Ant 
įkaitusių pievų, ir laukų nukrisdavo sidabrinė rasa. Taip, 
rodos, visur danguje ir žemėje mirga ir žiba aukso, sida
bro spalva...

Į miestą grįžome tik vėlai vakare. Dangus buvo pa
raudęs, pasiauksinęs. Palipę vingiuotais laiptais ilgai 
skambinome durų skambutį. Negreit pasirodė mūsų 
žilaplaukė šeimininkė. Ji pažiūrėjo į mus —Sekminiij 
išklydėlius ir nustebusi paklausė:

— Ir kur jūs buvote visą dieną? Pas jus ir svečių bu
vo. ..

Mes gerajai žilaplaukei padovanojome iš laukų suskin
tą vasaros gėlių puokštę. Ji patenkinta pusišypsojo. 
Staiga mus atgal prisivijo prie durų ir dar pridėjo:

— Jūsų svečias ilgai jus laukė. Jis paliko jums ir 
laišką.

Mes pravėrėme savo mažojo kambarėlio duris. Ant 
stalo mirgėjo sumerktos kvepiančios rožės. Visas kam

barys buvo persisunkęs jų kvapu. Dvelkė svaiginančiai. 
Skubiai pravėrėme langą ir užžiebėme šviesą. Ant stalo 
gulėjo aptrintas be voko raštelis. Paėmiau į rankas^ ir 
nustebau. /

— Klausyki — šūktelėjau savo bičiuliui, — Vytas 
mums rašo!

— Klajoji, —^“fftsiliepė bičiulis, — ar numirėliai kada 
keliasi iš kapų?...

Aš sukaupiau savo žvilgsnį į aptrintą lapą. Man pa
čiam rodėsi, kad numirėliai prabilo iš kapų. Tačiau 
buvo tikra: su mano tėvyne saitas dar nebuvo nutrūkęs.

— „Sveikas!4*, rašė jis, „tikiu, tu dar gyvas, ir aš 
Dievo rankoj. Tu laisvas, nors ir ne tėvynėje. Aš dar 
alsuoju mūsų girių ir laukų dangumi, ir mūsų dvasios 
niekas nesuvaržys vergijos grandimis. Mes tęsime ko
vą. .. Kovojame kasdien su mirtimi ir pavojais".

Balsas stingo gerklėje. Sunku buvo suvokti žodžių 
prasmę. Dar kelios, jau sunkiai beįskaitomos, aptrinta
me popieriuje eilutės: „Dažnai galvoju apie jus. Kartais 
slegia sunkus ilgesys, kai žiūri pro šimtamečių eglių 
šakas į melsvą padangę ar žėriančius padangių žiburius. 
Mes esame dar artimesni, nes kova dėl laisvės mus su
jungė. Neužmirškite grįžę laukuose bei miškuose išsi
barsčiusių medinių kryželių. Atsakymo nelaukiu, pasi^ 
matysime Lietuvoje."

Jau seniai po vidurnakčio. f Nepaprasta tyla gaubia 
miestą. Jokio aido nebegirdėti. Mes vis stovime prie 
praviro lango. Stovime tylūs ir susikaupę. Prieš mūsų 
akis tęsėsi vis toji pat beribė žvaigždėtoji padangė. 
Mėnulis, kuris kėlėsi šiaurės rytuose, jau aukštai virš 
mūsų galvų iškilo. Jo gelsva auksinė šviesa užlieja 
miesto griuvėsius ir bokštus. Mes negalime vis užmiršti 
mums parašytų žodžių. Vaizdas, rodos, prieš pat mūsų 
akis iškyla. Čia mes žvelgiame ir matome žiburiuotą 
dangų. Ir mūsų Vytas pro šimtamečių eglių šakas mato
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tokį pat melsvą ir žvaigždėtą dangų. Tikriausia mūsų 
mintys susipina ir susijungia. Tačiau mes ilgimės. Vyto 
klausa be abejo įtempta. Jis klauso, ar nesubraškės 
lūžtančio medžio šaka, ar nebraška sausos šakelės, ar 
neartėja priešas atimti jų jaunos gyvybės. Kažkoks skaus
mas, kartumas spaudžiasi gerklėje. Argi mes, subrendę 
vyrai, žvelgdami į Sekminių vakaro žvaigždėtą dangų, 
turėtume susigraudenti kaip vaikai. Atsitraukiame nuo 
lango ir tylėdami žiūrime, kaip augančio prie namo 
beržo šešėliai juda ir lankstosi kambario sienoje...

A. V i 1 a i n i s.

Žinios apie emigracijos galimybes
Spaudoje kartais pasirodo žinių apie emigracijos 

galimybes į įvairius kraštus. Tos žinios ypač domina 
mus, tremtinius. Tačiau jos patenka į spaudą, kartais 
ir į mūsų iš įvairių šaltinių ir įvairiais keliais. Nevisada 
jos turi tik informacinį tikslą ir nevisada jos atatinka 
tikrenybę.

Kaip informuojama iš patikimų ir tremtinių reikalais 
besirūpinančių šaltinių, į emigracijos galimybes, bent 
tuo tarpu, reikia žiūrėti šaltai ir visapusiškai reikalą 
apsvarstant.

Ta kryptimi mūsų atsakingų asmenų yra daroma, rei
kalą tiriant iŠ esmės. Kaip žinome, yra 'garsusis emigraci
jai tirti institutas Čia taip pat lietuvių komisijos 
emigracijos klausimas tiriamas. Prie Amorikos Lietuvių 
Tarybos lietuvių emigracijos galimybės svarstomos. 
Šioj srity čia ypač aktyviai dirba žinomas geografas, 
buvęs Kauno universiteto prof. K. Pakštas.

Tikime, kad emigracijos reikalais būsime tiksliai 
informuoti iš patikimų šaltinių. 0 į žinias, kylančias iŠ 
mums nežinomų ir neaiškių šaltinių, tuo tarpu žiūrėkime 
šaltai.

3
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Kovoje dėl Lietuvos laisvės

Knygos apie Lietuva
14. Kuh. J. Prunskis parašė „Fifteen liqui

dated Priests in Lithuania" (15 Lietuvoj 
Čikagoj išleistoj kny- 
birželio mėn. buvo

Tuo metu, kai mes Lietuvoje kovojom su okupantais, 
mūsų tautiečiai Vakarų ir Šiaurės Europoje, o ypač 
Naujajame pasaulyje, taip pat nesėdėjo sudėję rankų.

• Visais būdais jie kėlė į viešumą Lietuvos kančias ir 
gynė smurtu paneigtą lietuvių tautos teisę į laisvę, 
nepriklausomą gyvenimą. Labai džiugu konstatuoti, kad 
prie šio darbo dar daug prisidėjo ir kai kurie svetim
taučiai — mūsų tautos bičiuliai.

Daugiau negu 5 metus būdami atskirti nuo viso Va
karų pasaulio, apie tuos jų darbus ir pastangas mes, 
palyginti, labai maža težinojom, išgirsdavom tik vieną 
kitą faktą, vieną kitą nuotrupą. Pagaliau .tik dabar pra
sivėrus durims į platesnį pasaulį, mes galim susidaryti 
pilnesnį vaizdą apie jų nudirbtus ir dirbamus darbus. 
O jų iš tikrųjų nuveikta nemaža. Neminint kitų veiklos 
sričių, vien tik kiiygų ir didesnių brošiūrų svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą 1940—1946 m. laikotarpyje 
išleistas gana imponuojąs skaičius, siekiąs daugiau 30.

Mes čia ir norime patiekti nors ir trumpą jų apžvalgą, 
supažindinti lietuvius tremtinius su naujausia literatūra 
svetimomis kalbomis apie Lietuvą. Pačių tų leidinių 
Vokietijoje gauti kol kas neįmanoma. Tik vienas kitas 
jų egzempliorius yra pasiekęs mūsų tremtinius.

I. Leidiniai anglu kalba
1. Pirmoje eilėje reikia paminėti nepaprastai gražiai 

ir teisingai parašytą buv. britų vicekonsulo Kaune E. J. 
H ar ris on o „Lithuania’s fight for J r e e d o m" 
(Lietuvos kova už laisvę), -kuri jau susilaukė dviejų 
laidų. 1944 m. lapkričio mėn. ją išleido Lietuvių drau
gijų Didž. Britanijoj federacija, o antrąją laidą 1945 m. 
kovo mėn. Amerikos Lietuvių Informacijos Centras. 
Knygos autorius — senas lietuvių tautos bičiulis. Tai 
jau trečioji E. J. Harrisono anglų kalba knyga apie 
Lietuvą. Kitos dvi „Lietuva praeity ir dabar" ir „Lietu
va 1928 m." išleistos žymiai anksčiau.

Kaip pats . autorius pasisako, jis gerai mokąs lietu
vių kalbą, todėl betarpiai galėjęs naudotis visais pirmai
siais ir naujausiais šaltiniais. Todėl., nenuostabu, kad jo 
knyga parašyta nepaprastai objektyviai ir aktualiai, 
panaudojant pačią naujausią medžiagą: slaptąją lietuvių 
rezistencinę spaudą, VLIKo atsišaukimus ir memoran
dumus, labai plačiai nušviečiant visą lietuvių tautos 
laikyseną per svetimąsias okupacijas. Visa tai knygos x 
vertę dar labiau padidina ir daro ją labai aktualią.

Iš tikrųjų E. J. Harrisono knyga, turinti 64 smulkaus 
šrifto didoko formato puslapius, ir yra lietuvių tautos 
kovų už savo . laisvę ir’ nepriklausomybę 1939—1944 
metų laikotarpyje objektyvus ir nuoširdus atvaizda
vimas. 1939—44 m. įvykiams Lietuvos gyvenime aprašyti 
jis paskyrė net tris ketvirtadalius visos, savo knygos. 
Lietuvos senoji praeitis ir 1918—1940 m. Nepriklau
somybės laikotarpis autoriaus taip pat aprašytas labai 
gražiai, bet suglaustai, kad skaitytojas gautų bendrą 
vaizdą apie Lietuvą; Šioje dalyje ypač pabrėžtas lietu
vių kalbos grožis, senumas ir nepaprastas jos vertin
gumas filologijos mokslui, reikšmingas lietuvių tautos 
pasitarnavimas visai Centro ir Vakarų Europai, apsau
gant ją XIV—XV amž. nuo totorių antplūdžio. Toliau 
1918—1920 m. lietuvių kovos už nepriklausomybę su 
trimis žymiai gausesniais priešais, didžiulė kultūrinė ir 
ūkinė Lietuvos pažanga neprikl. laikotarpyje ir glaudūs 
jos prekybiniai santykiai su Didž. Britanija.

Tarp kitko, gana plačiai aprašytas didžiulis Vokieti
jos spaudimas į Lietuvą, norint ją įtraukti į karą prieš 
Lenkiją ir tvirtas Lietuvos laikymasis neutralumo po
litikos. Atskiru skyreliu autorius iškėlė lietuvių tautos 
džentelmeniškumą lenkų atžvilgiu, kai jie po 1939 m. 
rugsėjo mėn. katastrofos masėmis plūdo į Lietuvą. Ne
maža vietos paskirta tiksliai ir argumentuotai pa
vaizduoti pirmąją Lietuvos okupaciją, „liaudies seimo" 
„rinkimus" ir jo priverstinus nutarimus, taip pat oku
panto valdymo metodus ir terorą. Autorius teisingai 
aprašė lietuvių sukilimą 1941 m. ir to sukilimo prieža
stis. Nacių okupacijai paskirta dar daugiau vietos. Čia 
aprašytos visos nacių kombinacijos mobilizuoti Lietuvos 
jaunimą, kolonizuoti kraštą ir kt. ir taip pat nepa
prastai vieningas ir kietas lietuvių atsparumas prieš 
nacių užmačias.

Apskritai, ši Harrisono knyga yra labai gražus ir ver- 
tautos 
užuo- 
Auto-

paįvairintas gražiomis nuotraukomis iš Lietuvos ir pa
ties autoriaus atvaizdu.

Eilę metų gyvendamas Kaune, Noremas ne tik gerai 
susipažino su lietuvių tautos praeitimi, būdu, papro
čiais, kultūra, bet ir su tarptautinėmis jos problemomis. 
Jis savo akimis matė visokeriopą mūsų pažangą ir tra
giškiausią mūsų tautai 1939—1940 m. laikotarpio eigą. 
Iš Kauno jis išvažiavo 1940 m. liepos 30 d., taigi, jam 
teko pergyventi ir stebėti pirmosios okupacijos Lietuvoje 
pradžią. Visa tai plačiai ir objektyviai jo knygoje nuš
viesta. „Timeless Lithuania" parašyta su didele simpa
tija lietuvių tautai, tačiau ta simpatija niekur nepa
kenkė objektyvumui. Visi įvykiai, Lietuvos gyvenimas, 
jos vidaus ir užsienio politika, Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimai, 1939—1940 m. įvykių raida, pirmoji oku
pacija aprašyta objektyviai ir plačiai.

3. Trys lietuviai: Košt. E. Jurgėla, kun. K. Gečys ir 
Simas Sužiedėlis parašė kolektyvų veikalą „Lithu
ania in a Twin Teutonic Clut ch“ (Lietuva 
dvigubose teutonų replėse), kurią 1945 m. pabaigoje 
išleido Am. Lietuvių Informacijos Centras. Tai 112 psl. 
gražus leidinys, nušviečiąs lietuvių — vokiečių santy
kius maždaug 800 metų eigoje. Trys autoriai, kurių 
pirmieji du JAV lietuviai, rašė atskiromis temomis: K. 
R. Jurgėla „TheutoriUs versus Lithuanūm", kun. Dr. 
K. Gečys „7 šimtmečiai lietuvių kovos prieš teutonų 
agresiją" ir Simas Sužiedėlis „Livonijos vokiečiai".

4. Anicetas Šimutis parašė „T he E c o n o mJ c Re
construction of Lithuania after 19] 8" 
(Ūkinis Lietuvos atsistatymas po 1918 m.). Šią 148 psl. 
knygą 1942 m. išleido Columbia University Press, JAV. 
Autorius plačiai nušvietė visą ūkinį neprikl. Lietuvos 
gyvenimą ir jos didžiulę pažangą.

5. W. F. Reddaway parašė ir Cambridge University 
Press Anglijoj 19^0 m. išleido „P roblems of t n ex 
Baltic" (Baltijos problemps). Tai nedidelė, bet dailiai 
išleista knygutė, kurioje autorius su didele simpatija 
aprašo 4 Pabaltijo tautų geopolitinę padėtį ir su tuo 
susijusias problemas.

6. Amerikos Lietuvių Informacijos Centras 1944 m. 
rupgiūčio mėn. išleido „A n Appeal to Fellow 
Americans on Behalf of the Baltic'Sta- 
t e s“ (Kreipimasis į bičiulius amerikiečius Baltijos valsty
bių reikalu). Tai kolektyvus JAV lietuvių, latvių ir estų 
organizacijų atsišaukimas į amerikiečius prašant jų pa
ramos Pabaltijo tautų laisvės kovai. 54 psl. knygutėj 
surinkta daug dokumentinės medžiagos iš abiejų oku
pacijų Baltijos valstybėse. Tų pat 1944 m. lapkričio 
mėn. prie šio atsišaukimo LAIC išleido priedą „Supple
ment to the Appeal". Tai 32 psl. knygutė, kurioje 
išspausdinta visa eilė telegramų iš Europos, vaizduo
jančių Lietuvos būklę 1944 m. liepos — spalio mėn. ir 
naująjį atėjūnų išgytų terorą. Toliau knygutėj išspaus
dintas VLIKo kreipimasis į JAV ir Didž. Britanijos 
vyriausybes ir JAV pabaltiečių žygiai jų tėvynių reikalu.

7. Gen. st. pik. K. V. Grinius parašė: „Lithuania 
in a postwar Europe as a free and inde
pendent state" (Lietuva pokarinėj Europoj kaip 
laisva ir nepriklausoma valstybė). Šioj nedidelėj mažo 
formato brošiūrėlėj, 1943 m. „Lithuanian Bulletin“ New 
Yorke išleistoje autorius plačiau paliečia Lietuvos geo
politinę padėtį ir jos būsimus santykius su kaimynais.

8. LAIC 1945 m. išleido naują laidą Petro Klimo 
„Chillbert de Lannoy in Medieval Lithu
ania“ (Gilberto de Lannoy kelionė į Viduramžių Lie
tuvą). Šioj knygelėj tarp kitko LAIC pažymi, kad tas 
viduramžių riteris G. de Lannoy esąs Franklino Delano 
Roosewelto protėvis.

9. ALM išleido pik. Jono Petruičio knygos „Kaip
jie mus sušaudė“ vertimą, kliri angliškai pavadinta 
„Lithuania under the side and hammer" (Lietuva po 
piautuvu ir kūju). X

10. Lietuvių Kultūrinis Institutas Čikagoj 1'

likviduotų kunigų). Šioj 1943 m. 
gėlėj aprašoma, kaip 1941 m. 
sušaudyta 15 Lietuvos kunigų.
K, 15. A. Trakiškis parašė „T h e
(Church and Religions P r e c t i c e s i n o c c u - 

i" (Bažnyčios padėtis ir religinė 
Yorke 
abiejų

Situation of the

pied Lithuania 
praktika okųpuotoj Lietuvoj). 1944 m. New 
išleistoj knygelėj nušviečiama religiniai reikalai 
okupacijų metu Lietuvoje.

16. 1946 m. gegužės mėn. iš spaudos New Yorke 
išėjo didžiulė kun. Tomo Chaso (Čižausko) parašyta 
Lietuvos istorija anglų kalba „The history of 
Lithuani a".

17. Konstantinas R. Jurgėla taip pat yra baigęs 
rašyti didelį net 424 psl. veikalą „H istory of the 
Lithuanian Nation" (Lietuvių tautos 
kuri bus išleista dar šiais metais.

Be čia suminėtų leidinių dar yra visa eilė 
sioginiai paliečiančių Lietuvą. JAV latviai ir 
pat yra išleidę daugelį knygų ir brošiūrų, 
Pabaltijo valstybių teises į nepriklausomą 
Be to, be lietuviškos didelės periodinės spaudos ten 
dar reguliariai leidžiami du periodiniai biuleteniai anglų 
kalba. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone ~ 
News on the Lithuanian situai 
jau išleista 65 numeriai, sudarą net keturius nemažus 
tomus, 
Yorke.

istorija),

kitų, tie- 
estai taip 

ginančių 
gyvenimą.

.Current 
o n" kurio

LAIC „L i t h u a n i a n Bulletin" New

,JLLeidiniai ispanu kalba
Casnniro Verax (K. Čibiras) Argentinoje yra išleidęs 

dvi knygas apie Lietuvą. Pirmoji jų "Lithuania 
entre fuego cruzado" (Lietuva kryžminėje 
ugnyje) yra didžiulis veikalas, turįs arti 400 psl. Ji išleista 
1945 m. vasarą. Knygoje plačiaf aprašyta Lietuvai jos 
istorija, kalba; kultūra, tradicijos ir paliesta šio karo su
keltieji nelemtieji įvykiai, dėl kurių Lietuva atsidūrė 
svetimųjų okupacijoj. >

Antroji to paties Casimiro Veraxknvga yra "E u r o p a 
o Genghis Khan? Lithu^pia\v la U R S S" 
(Europa arba Džengiskanas? Lietuva ūrSSSSR), išleista 
1945 m. pabaigoje Buenos Aires ir turi 116 psl. Šioj 
knygoj daugiau aktualiosios ir dokumentinės medžiagos - 
iš okupacijų laikotarpio Lietuvoje. Iš pradžių autorius 
aprašo lietuvių ir rusų tautų santykius istorijos eigoje, 
pabrėždamas visišką kultūrų skirtingumą. Toliau apra
šoma pirmoji okupacija ir to valdymo metodai: teroras, 
prievarta, visuotinis melas ir 1.1. \ >

1946 m. pradžioje Meksikoje išleistą lietuvio Martyno 
Gudelio 300 psl. knyga "L o g u o i ori 1 \U R S S" (Ką 
aš girdėjau Sovietų Sąjungoje). Knygoš autorius dalyvavo 
ispanų pilietiniame kare, vyriausybininkų pusėje. To 
karo metu jis su respublikonų misija buvo nuvykęs į 
SSSR pirkti ginklų ir kt. Tuomet jam teko lankytis 
Maskvoje, Leningrade ir savo akimis stebėti sovietišką 
"rojų". Mokėdamas rusų kalbą, jis ten nemaža išgirdo ir 
visa tai savo knygoje objektyviai aprašo

III. Leidiniai švedu kalba
Už tokį sėkmingą ir išsamų Skandinaviškųjų tautų 

supažindinimą su Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų kan- 
čipmis okupacijų metais, su okupantų valdymo metodais 
ir už atkaklų tų tautų teisių į laisvą nepriklausomą gy
venimą gynimą daugiausia turime būti dėkingi mūsų 
rašytojui ir buv. diplomatui Ignui Jurkūnui — Šeiniui. 
Iki šiolei Ign. Šeinius yra išleidęs net keturias didžiules 
knygas apie Lietuvą ir jos okupantus.

Pirmoji Ign. Šeiniaus knyga "D e n rodą flodėn 
stigę r“ (Raudonasis potvynis kyla) išleista jau 1940 
m. Joje autorius vaizdžia savo plunksna labai gražiai 
pavaizdavo balševikų atsikraustymą į Lietuvą ir pir
muosius jų šeimininkavimo mėnesius. Antroji Šeiniaus 
knyga yra beletristinis kūrinys, didelė apysaka "I van-' 
tan p a u n d r e t" (Stebuklo belaukiant), kur autorius

_ . apysakos rėmuose vaizduoja Lietuvos gyvenimą pirmojoj 
išleido prof. Alfredo Senno, kurį laiką profesoriavuHp okupacijoj. Visa apysaka persunkta didžiule tėvynės

ir Vytauto D. Universitete Kaune, knygelę „The“ meile. Trečioji knyga, išleista 1944 m., "D e n rodą 
r e s a n" (Raudonoji kelionė) apima autoriaus įspūdžius 

__ iš Sovietų Sąjungos, kurioje jis, kaip laisvosios Lietuvos 
žurnalistas, lankėsi 1934 m., ir pagaliau ketvirtoji, 1945 
m. rudenį išleistoji "D en rodą flodensvammąr 
over" (Raudonasis potvynis užlieja). Šioji paskiausioji 
Šeiniaus knyga yra ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos 
krašto, nuo Petsamo iki Svinemūndės, prieš kruviną oku- 

. pantų neteisybę į pasaulio sąžinę šaukiančiojo balsas.
Autorius, apsiginklavęs nesugriaunamais argumentais ir 
žymiųjų pasaulio politikų pareiškimais, gina Lietuvos ir 
kartu viso Pabaltijo teises. Knyga pilna aitrios tiesos, 
argumentuota, įtikinanti. Joje randame visapusišką atrė
mimą visų Lietuvai daromų priekaištų ir paneigimą 
didžiausio melo, būk Lietuva 1940 m. savo laisva valia 
prisijungusi prie SSSR. Kad Atlanto Charta* 
taikoma ir Baltijos valstybėms, kad Baltijos 
reikalas yra viso pasaulio reikalas taip pat 
šioje knygoje.

tingas įnašas į vis dar nesibaigiančią lietuvių 
kovą už savo laisvę. Parašyta su didele meile ir 
jauta lietuviams, labai objektyviai ir teisingai, 
rius vertas didelės mūsų visų padėkos.

2. Kitas ' didelis lietuvių tautos bičiulis — _ 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Lietuvai 
Owon J. C. Norem parašė taip pat labai vertingą ir 
gražią knygą „Timeless Lithuania" (Gal būt, 
tiksliausiai išvertus „Amžinoji Lietuva"). Ją 1943 m. 
išleido Lietuvai Vaduoti Sąjunga Clevelande. Noremo 
knyga yra didžiulis 300 psl. nemažo formato-.veikalas,

JAV

ir Vytauto D. Universitete Kaune, knygelę 
Lithuanian Language" (Lietuvių kalba).

11. Antanas Vaičiulaitis parašė ir Liet. Kultūrinis 
Institutas 1942 m. išleido „O utline histo r y—*6 r 
L i thuanian Literature" (Lietuvių literatūros
istorijos bruožai). TjČZ/l

12. Tas pats Liet. Kultūrines Institutas yra išleidęs 
dvi prof. K. Pakšto knygutes: „The Lithuanian 
situation" (Lietuvos padėtis) ir „T he Baltos- 
c a n d i a n\ Konfederation" (Baltoskandinavijos 
konfederacijh). Pastaruoju metu prof. K. Pakštas yra 
parašęs dar vieną naują didoką knygą „T he Modern 
Lithuania" (Modernioji Lietuva).

13. Elma Dargerfield parašė įtakingam anglų žurnale
„The Nineteenth Century and After" ilgą straipsnį „De
portees" (Tremtiniai), kuriame aprašomas Pabaltijo 
gyventojų išvežimas į Sibirą, šis straipsnis 1943 m. 
išleistas atskiru leidinėliu, z (

turi būti 
valstybių 
pabrėžta 

(EI)
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Nr. 15—16 Musų Viltis 5 psi.

Čia mano žemė
Stasiulis, kaip vagis išlindęs iš krūmų, atsargiai ap

sidairo: pakalnėj tyvuliuoja ežeras — lygiu vandens 
paviršium žaidžia mėnulio spinduliai, o paežery po 
senais beržais rymo jo sodyba ....

Prieš metus lygiai tokią pat šiltą liepos mėnesio nak
tį jis paliko savo gimtinę. Žemė tada alsavo' nerimu ir 
krauju. Ilgos svetimųjų kolonos iš visų pusių traukė 
per jo laukus. Lietuviški miškai priglaudė jį ir jo 
draugus.

Degė kaimai. Miestai, kuriais didžiavosi jis ir jo tau
ta, virto pelenais. Nuo tos dienos jie paskelbė griežtą 
kovą visiems okupantams. Slapstydamiesi miškuose, 
neįžengiamose pelkėse, saugojo kelius, sodybas, tramdy
dami grobuonišką atėjūnų apetitą.

Ištisi metai prabėgo be namų. Stasiulis negalėjo pasiro
dyti artimiesiems. Milicija kaip alkani vilkai sekiojo jį 
pėdomis. Kiekvienam žingsny lietuvio partizano laukė 
mirtis. Bet jis buvo patenkintas, kad galėjo Lietuvoj 
pasilikti, kad nereikėjo ir jam, kaip šimtams tūkstančių 
tautiečių, bėgti į Vakarus, po svetimu dangum, tarp 
svętimų prieglaudos ieškotis, kad retkarčiais slapta 
galėjo sugrįžti į savo sodybą ....

♦ * *
Pakalnėj Stasiulis sustoja. Senu įpratimu pasiklauso, 

vanago žvilgsniu verdamas naktį. Sodyba miega.
Jokio žiburėlio. Atsargiai per tvorą lenda į sodybą, 

selina prie namų, o krūtinėj neramiai plaka širdis — 
perkūnu daužosi . . .

Ant prieklėčio suloja šuo. Stasiulis krūptelėjo. 
Instiktyviai glaudžiasi už sąsparos. Kišeniuj ranka 
užčiuopia šaltą ginklo plieną. Nuolatiniai pavojai išugdė 
budrų savisaugos jausmą ....

Prie jo pripuola Margis. Atpažinęs šeimininką, tyliai 
unkščia, laižo rankas. Stasiulis nesusivaldo — tai pirmas 
anų laimingų dienų liudininkas — bučiuoja unksčiantį 
šunį, ir Margis lyžteli jį į veidą . . . . ,

Po to abu it šešėliai slenka pasieniu. Ar jie gyvi? 
Ar gyva jo šeima: žmona, sūnus, senukai tėvai? . . . 
Į vidų Stasiulis neina. Nenori artimųjų jaudinti. Jiems 
sakėsi į Vakarus bėgąs, į vakarus, kur saugus be 
didesnių rūpesčių galės dienas sutikti. Jis žinojo kokie 
didesnių rūpesčių galės dienas sutikti. Jis žinojo kokie 
jų eilėse. Ne, tegu jie ir toliau galvoja, kad jis vakaruose, 
kad jam jokie pavojai negręsia ....

Priglaudžia veidą prie lango stiklo. Blanki mėnulio 
šviesa pakankamai praskiedžia kambario tamsumą — 
įžiūri neryškius miegančių siluetus — ten žmona su 
sūneliu. Atpažįsta sausą tėvo kosulį. Garbė Dievui! Jie 
visi gyvi!...

Subraška lova. Švysteli šviesos liežuvėlis — tai tėvas 
pypkę nori užsidegti. Stasiulis atšoka nuo lango. Ne, 
jie neturi žinoti, kad jis dėl jų beprotiškai gyvybę 
rizikuoja.

’— Miegokit ir jūsų miegą tegu dangus iš aukštybių 
saugo!. . •

* * *
Koks malonus gyvulių kvapas jo paties pastatytame 

tvarte! Stasiulis eina nuo gardo prie gardo. Paglosto 
žalmargę — žmonos pasoginę ...

Kampe kriuksi bekonas, neatpažindamos savo šeiminin
ko išgąstingai trypčioja avys.

\ Balys Gražulis

Lenktynes i kapus
(Tęsinys iš Nr. 13—14)

— Žinoma, amžinatilsį, bet kad brudas žmogus buvo, 
tai tiesa. Tas išsistatymas nežmoniškas, visur jis pirmas. 
Visiems už akių lįsdavo. Kas tai Leipus! . . .

— Nu ir tegu statosi, didelio čia daikto. O ir su
silyginti su juo, kaip tiesa, nebet kas galėjo.

— Galėjo ar negalėjo, o va, dėdė, amžinatilsį Ka
ralius, ir nepasidavė. Ko ko, bet jau vieškelyje pra
lenkiamas nesileido.

— Tai juoko kartą buvo. Važiuojam kermošiun, stu- 
miamės, ogi iš paskos atpleška Leipus pora staininių. 
Prilėkė ir lenkia. Karalius net pamėlo: “Kad tu nesu
lauktum, to dar nebuvo". Atsistojo, ir pradėjo karšti 
savo derešį. Leipus nusišypsojo išdidžiai ir taip pat 
atleido vadeles. Na — ir prasidėjo. Ir ką tu pasakysi, 
ko nedarė Leipus, o Karalius nepasidavė.

— Na, jie visą laiką kaip kirvis su akmeniu. Sako, 
kad Leipus tų lenktynių visą gyvenimą neužmiršo.

— Aplenkt tai jau Karaliaus niekas neaplenkė.
— Nu ir kas iš to: lakstė, vaikė, užtat niekad 

žmoniško arklio neturėjo.
— Bet kas jam pasidarė? — vėl kažkuris prisimena 

Leipų.
— Sako širdį nesveiką turėjo.
— Ne širdį, bet bijo, kad Karalius kapuosna, kaip 

kermošiun, už jį pirmiau nenpvaįiuotų, — nusišaipo 
vienas.

Visi susijuokia:
— Taigi, nors čia nori atsigriebti.

— Cha, — šypteli jis, — kelkitės, jūsų šeimininkas
atėjo! ... k

Ir jam staiga pasidaro graudu, kad jis kaip ujamas 
šuo turi baidytis dienos šviesos. . .

♦ ♦ ♦
Klėtį kaip paprastai randa nerakintą.
— Nevok iš kito — iš tavęs niekas nevoks! — atsime

na tėvo žodžius.
Tiesa, nuo vagies užraktais neišsisaugosi . . .

t Tėviškės kraštas
Virpančia ranka atid*»~ 4't ^krynią. Čia seniar* 
kaupu būdavo gelte*" 03 aukso. Stasiuliams
niekada duonos Petru ,.J»bar tuščia, rekvizicijos
išsėmė . . .

Palubėj kabodavo mėsos atsarga. Pašviečia kišenine 
lempute — taip pat tuščia. Suvalgė svetimieji . . .

Graudulys maišosi su pykčiu.
— Viešpatie, kodėl mes nekalti turime kentėti? — 

klausia Stasiulis. Atsakymo nesulaukia. Iš kišenės 
ištraukė storą voką pinigų prikimštą. Savo paties ran
komis juos iš okupantų atėmė.

— Tai mūsų visų ašaros! — išspaudžia per sukąstus 
dantis.

Tyliai uždaro klėties duris. Voką palieka tarp durų 
įkištą. Rasi, jiems pravers.. .

* ♦ *
Klojime kvepia šviežias šienas. Vadina minkštuos pa

taluos. Stasiulis neatlaiko: krinta kaip negyvas, įsirau
sią ir guli, pajudėti bijodamas, valandą, dvi. Per plyšius

Tokios ir kitokios kalbos girdėjosi prie numirėlio. 
Paskui vėl buvo geriama ir giedama.

Pasieniuose ir giedant kuždėjosi moterėlės:
— Nagi ir martelė: pradžioje parūškanojo, o dabar 

vaikščioja, kaip krikštynose. Nors žmonių akių 
gėdintus.

— Eik jau, sesule, tiek privargo moteriškė. Visus 
metus iščyčiuot, kaip vaiką.

— Cyčiavo tau ji. Sako, jei ne senė, tai tėvas būtų 
badu numiręs: pasivogdama šėrė. Nežinai, kas čia per 
paukštis.

— Ale kad ir senė mažai verkia — visi, atrodo, 
džiaugiasi, kad senis nusikapstė.

— Prisiverkė moteriškė.
Tyliai atslenka dar viena gedėtoja.
— Buvau nuėjus pas Leipų. Kad žinotumėt, moterėlės, 

kas ten darosi.. . Tikras lementas. Marčios net draskosi, 
per mylią girdėt. O būta ko: senis vietoj mergų laikė, 
išsižiot neleido.

— Tai tau, nesidraskys, šitiek gero paliko.
Tai dėl akių, sesule, dėl akių. O gal susimokiusios 

senį pačios kuo nors nugirdė. Kaipgi, nei iš šio nei iš 
to numirs.

— Gerai sakai, nekitaip.
— Tikrai taip. Pamatysi, paminėsi mano žodį, jei ne 

taip. Tuoj sužinosim. Kai ims turtus dalytis — pačios 
viena kitą išduos. Užgirsim dar ko negirdėjom.

Taip tat šermenys vyko senoviškai: žmonės meldėsi, 
šnekėjo, giedojo. Viskam laiko buvo — kataliką, ne 
kokį bambizą laidojo. Tik Trečią dieną sunku pasidarė 
pirkioj. Kad ir buvo Kemzūra ligos kaip šakalys 
išdžiovintas, bet vasaros tvanke ir jis pradėjo leistis. 

ima veržtis ankstyvo ryto šviesa. Jam reikia bėgti į 
mišką pas draugus. Jis partizanas, milicijos ieškomas. 
Užvakar nušovė vykdomojo komiteto pirmininką — 
— apylinkėj žinomą kraugerį...

Po kraigu nubudo kregždės. Mažuliai kaišioja gelto
nus snapelius. Kokia žavi šeimos idilė!

Stasiulis ryžtasi pailsėti. Šienas kvepia. . . Ir tas 
kregždės lizdas, jo, Stasiulio, daržinėj...

♦ ♦ ♦ '
Nubudo netikėtai. Rodos, ėmė kažkas ir pažadino. 

Klojimo durys atidarytos. Dienos šviesa krinta į vidų, 
o tarpdury su grėbliu rankoj stovi ji, Julė, jo žmona. 
Šalia jos strapalioja jo keturmetis sūnus.. .

Kraujas plūsta Stasiuliui į veidą. Jam norisi šaukti, 
rėkti, pult į mylimos žmonos glėbį ir pabučiuot, pabu

vasaros puošnume
čiuot tą mažytį čiauškantį padarėlį, kuriam karas atėmė 
tėvą...

—Ne, jie neturi žinoti, kad aš čia, kad mane gaudo!
— švysteli mintis.

Stasiulis užsimerkia. Sukanda dantis, kad nesušuk
tų- • •

Durys pamažu užsidaro. Žmona išėjo. Jis dar girdi 
sidabrinį tolstančio sūnaus balselį:

— Mama, kas šia?...
* ♦ ♦

Sekančią naktį Stasiulis tvirtas ir ramus žiūri į savo 
sodybą. Vėl tyvuliuoja ežeras, mėnulis žaidžia.

— Čia mano žemė!...— atsidūsta visa krūtine.
Keliu atrieda triukšmas. Stasiulis paskutinį kartą 

žvilgteri pakalnėn, apsisuka ir neria į krūmus. Jis ko
vos — drąsus ir didelis, kovos už nepriklausomą Lie
tuvą, už savo laisvą žemę!

Pro šalį pravažiuoja girtų milicininkų būrys, iš nak
tinės medžioklės grįždamas... Vyt. Kastytis

Net ir kantrioms moterėlėms nuo to kvapo pradėjo 
bloga darytis. Pasnaus, pasnaus, ir bėga laukan pasi
dairyti, ar neatvažiuoja kunigėlis. Tik giesmininkai 
nieko nepaisė: gėrė sau, kaip gėrę, ir traukė giesmes, 
kad net žvakės mirkčiojo.

Pagaliau vieškelyje pasirodė vežimas. Visi susigrūdo 
pirkion, suklaupė ’ir, vieni kitus perrėkdami, užtraukė 
kartu su giesmininkais. Kunigėlis turi rasti, kaip pas 
gerus žmones. Bet pirkion įžengė tik vienas Petras, 
Kemzūros sūnus, kryžium ir kamža nešinas.

Giesmė per patį savo pakilimą nutrūko. Visų akys 
klausiamai sužiuro į Petrą.

— Grįžau viena?, kunigas pas Leipus nuvažiavo. Ir 
jie šiandien laidoja, — paaiškino jis nusiminęs.

— Matai, pas turčius nuskubėjo. Tave, žmogau, tai 
gali ir kaip šunį užkasti, — kažkas išliejo pagiežą.

— Žinoma, važiuoja ten, kur daugiau sumokės, —
— pridūrė kitas.

— Taip jau yra: ir šventųjų pirštai į save linksta, — 
atsiduso viena moterėlių.

Kilo, bruzdesys, visi keikė, koliojo kunigą ir Leipų.
— Sakė, kad Leipų palaidojęs atvažiuos, prašė pa

laukti, jei norim. Bet jam būtų geriau, jei be jo 
atlydėtumėm, o prie duobės jis ateitų, — perteikė 
kunigo pasiūlymą Petras.

— Aha, paskui, Leipus pirmutinis. Kurgi, žinoma,
— šaipėsi giesmininkai. — Neaplenkė kermošiun važiuo
damas, tai nors kapuosna nori pirmas patekti. Edi, jei 
tai žinotų Karalius.

(B. d.)
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Jis mirė - Jo darbai nemirs
Prisiminimu žiupsnelis is paskutiniuju susitikimu su Velioniu Martynu Jankum

Mirtis! Tai baugus žodis. Ji niekais paverčia visą 
kūrybą, ji sunaikina ne tik pavienius žmones, bet išti
sas kartas, amžių bėgyje net ir gausias tautas. Mirtis 
turi gerą piūtį pasaulį nutikusioje maišatyje — karo, 
maro bei kitų didžiulių nelaimių atveju, tačiau ji neper
maldaujamai ima savo aukas ir šiuo momentu, kada 
žmoniją norima pakreipti taikos link, kada ją norima 
pajungti tik kūrybai, kilniems darbams, didiems užda
viniams. Ak, toji baugioji mirtis šiandien, be abejo, 
išsijuosus šeimininkauja ir mūsų Tėvynėje, kai tuo tarpu 
pasaulyje plačiai kalbama apie ne tik pavienių žmonių 
kuo didžiausias laisves bei teises, bet ir kiekvienos tau
tos teisę į gyvenimą, į kūrybą, į savaimingą ir nepriklau
somą dvasinių galių ugdymą.

Mes, tremtiniai, bėgome nuo mirties, slepiamės nuo 
jos šiandien, ateityje pasiryžę taip pat jai priešintis. 
Tačiau ar pabėgsime ir ar pavyks jos išvengti? Kad 
taip nebus, tuo nė vienas iš pasaulyje gyvenančiųjų 
žmonių neabejoja, — mirties galią visi pripažįsta, — 
tačiau mes, tremtiniai, dar jaučiamės nepriėję gyvenimo 
liepto galą, dar laikome, kad mūsų gyvenimo kova ir 
darbai nebaigti, kad mus ir mūsų tautą besąlyginei 
mirčiai niekas neturi teisės pasmerkti. Mes esame taip 
persunkti kovos už savo tautos ir visos žmonijos laisvę 
idėja, kad mes nenorime tikėti mirčiai, nenorime jos 
matyti ir nė nemanome be laiko jai pasiduoti.

Tokias tat mintis manyje žadino atgimusi pavasario 
gamta, kada visai nelauktai pasiekė žinia apie Aušrinin
ko Martyno Jankaus mirtį.

— Vis tik Jis mirė! — nejučiomis prašneko lūpos, 
tačiau širdis tuo nenorėjo tikėti. — Iš viso,ar gali 
mirti žmogus, kuris prikėlė gyvenimui visą tautą, kuris 
daugiau, negu pusšimtį metų gyveno ir veikė prieš tas 
jėgas, kurios siekė sunaikinti ne vieną kurį nors žmogų 
ar giminę, bet visą tautą — kūrybingą, veiklią ir jau 
prieš tūkstančius metų gyventi pasiryžusią lietuvių 
tautą?!

PAS MARTYNĄ JANKŲ PRIES PUSMETĮ
Patyręs visą Odisėją kelyje iš Tėvynės ir iš gimtųjų 

namų, Martynas Jankus buvo prisiglaudęs pačioje 
šiaurinėje Vokietijos dalyje — Šlezvige-Holšteine, Dani
jos pasienyje, 20 km nuo Flensburgo link Baltijos — 
Gintoft kaime. Šių metų pradžioje jis su šeima buvo 
išsijudinęs Šiaurės jūros kryptimi — kurį laiką gyveno 
Huzume kaip tenykštės lietuvių bendruomenės narys, 
o gegužės mėn. pradžioje, panaikinus Huzume lietuvių 
stovyklą, kartu su kitais tautiečiais perkeltas į Flens- 
burgą — užmiestin į Mūtjelburgo barakėlius, pasta
tytus gražaus fijordo pakrantėje prieš pat Daniją. Čia 
ir pasibaigė Martyno Jankaus kelionė šioje žemėje.

Lynotą pereitojo lapkričio popietę su pora jaunų 
gydytojų ir vienu vietos lietuvių bendruomenės atstovu 
apsilankėme pas Martyną Jankų ir trumpą valandėlę 
pasisvečiavome. Aušrininkas visą laiką, o ypačiai ru
denop, negalavo, tad svarbu buvo patikrinti jo svei
katos stovį ir ieškoti kokios nors pagalbos. Kaip ir 
kiekvienu lietuvių apsilankymu, taip ir šiuo kartu 
Aušrininkas labai nudžiugo ir ištiesęs pasisveikinimui 
ranką, pratarė:

— Kaip džiugu, kad jūs manęs nepamirštate.. . Man 
ilgu, nuobodu ir trošku svetimuose pakampiuose... 
Kas girdėti lietuviškajame pasaulyje?

Čia trumpai užsiminėme apiea spaudą, apie lietu
viškąjį gyvenimą ištremtyje, apie mūsų viltis ir lūkes
čius ateičiai.

— Gerai. . . Dirbkite, kovokite, nenuleiskite rankų.
Ir čia Martynas Jankus užsimena apie darbą anuose 

priespaudos ir nevilties metuose, kada lietuviams ir 
Lietuvai suspinksėjo pirmasis „Aušros" žiburėlis, kada 
knygnešių gadynėje iš grįčios į grįčią keliavo lietu
viškas laikraštis, lietuviška knyga, persekiojama rau- 
donsiūlių žandarų, tietuvių tautą pasiryžusių išnaikinti 
maskolių. . .Aušrininkas ypačiai pasidžiaugia atgimusios 
Lietuvos veikėjų karta ir priduria:

— Mes jau susenome. Daugelis mūsų peržengė amži
nybės slenkstį — ir aš jau silpnas kūnu jaučiuosi, tačiau 
jūs, jaunieji, dirbkite ir kovokite, o Lietuvai laisvės 
žiburys dar sužibės. ..

Kai mes prisimename apie Jo pamėgtuosius Bitėnus, 
Aušrininko akyse pasirodo sidabrinių ašarų kristalai. ..

— Taip. . . Bitėnai, — prataria silpnu balsu. — Vis

Išganingosios vilties švyturys Lietuvos pajūryje

kas ten liko... Ar aš juos beišvysiu? — pats suabejoja.
— Išvysite. ... Grįšite į gimtuosius namus, į Bitėnus, 

— patvirtina vienas iš bendrakeleivių. — • Mes visi 
grįšime laisvon Lietuvon.

— Tada aš ramus nueisiu amžinojo poilsio, — dar pra
taria Martynas Jankus.

Gydytojui patikrinus širdies plakimą, plaučių vei
kimą ir kitus mirtingojo kūno organus, kalba užsimezgė 
daugiausia su Aušrininko šeimos nariais. 87 gyvenimo 
metai, nemigos naktys, įtempto darbo dienos, šaltyje 
ir žvarbiame ore atliktos kelionės besisielojant tautos 

ateitimi, nuolatiniai rūpesčiai ir priešų persekiojimai — 
visa tai Martyno Jankaus sveikatai turėjo neigiamų 
pasėkų, todėl nenuostabu, kad jam žodį ištarti jau buvo 
sunku, kojos buvo atsisakiusios tarnauti Įr nors 
Aušrininko širdis geidė ilgiau pakalbėti, pasidalyti 
įspūdžiais, o gal drauge su svečiais ir už stalo prisėsti 
— fizinės galios tačiau nuo to atsisakė. Žvarbus šio 
krašto rudens oras net dažną kosulį sukeldavo, o tai 
taip pat sunku buvo pakelti Seneliui.

Pagaliau tiesiame rankas atsisveikinti ir reiškiame 
paskutinius linkėjimus fiziniai sustiprėti, pasitaisyti. 
Martynas Jankus dėkoja ir priduria:

— Sveikinkite mano vardu visus ištremtyje gyve
nančius lietuvius. . . Dirbkite, dirbkite, dirbkite... Jūs 
tikriausiai neįsivaizduojate, kiek man džiaugsmo yra, 
kai aš šiandien paskaitau lietuvišką spausdintą žodį ir 
kai prisimenu tuos laikus, kada tas žodis buvo draudžia
mas, jo kūrėjai ir platintojai persekiojami. Jūs šiandien 
gyvenate kitus laikus ir daugiau turite galimybių dirbti 
Lietuvai, negu mes anuose metuose...

Išeidami tarpduryje sutinkame namo šeimininkus. 
Martynas Jankus, amžinos lietuvių tautos pagarbos nu

sipelnęs Vyras, senatvės dienas leido labai ankstame 
kambarėlyje — taip ankštai, kad kai kurie jaunesnieji 
šeimos nariai net guolį nakčiai taisėsi po stalu. Mes 
šeimininkams vokiečiams užsiminėme, ar nebūtų galima 
surasti Jankų šeimai jaukesnį ir erdvesnį kamputį. 
Mūsų nustebimui, šeimininkė pradėjo isteriškai verkti 
ir parodžius didelį saulėtą kambarį,, kuriame vakarais 
susirinkdavo pasirūkyti ir pasišnekučiuoti šeimyna, 
pradėjo aiškinti, kad jie esą labai suspausti, neturį kur 
galvos padėti... Mes į tai tik pridūrėme:

(Perkelta į 7-psl.)

J. Kuzmickis

Lietuviu Tautosaka
(Tęsinys iš Nr. 13—14)

Iš eilės pasvirne šias lietuvių tautos ypatybes — —
1) Lyriškumas. Poezija pateikia skaitytojui 

vaizdų, kurie veikia jo vaizdučtę ir jausmus. Taigi, 
tai ne sąvokų, ne spręsmų kalba.

Lyrinis kūrinys ypatingai mėgsta gamtą. Konkretus 
gamtos vaizdas pradžioje sudaro tartum foną, išryškina 
atitinkamą nuotaiką, kurią toliau rutulioja kūrėjas ego- 
centriniais išgyvenimais. Dėl to G u y a u net teigė, kad 
tikras poetas turi būti mąstytojas. Jo teigimą dar labiau 
išryškino Wl. M. Kozlowski, tvirtindamas: „Tad poetus - 
turiu galvoj tikrus poetus — galime laikyti filosofais, 
mąstančiais poetiškais simboliais, o ne atitrauktais 
samprotavimais.

(Jak czytas utwory piekna, 114).
Lietuvių liaudies kūryba, kaip tik ir yra vaizdų, sim

bolių, alegorijų kalba. Švelnus paralelizmas, sugretini
mas žmogaus pergyvenimų su gamtos apraiškomis leidžia 
stipriai jaust, ir stipriai mąstyti. Visas tas turinys 
{glaustas į švelnią, lengvą formą pasireiškia tiesiog kla
siškais kūrinėliais.

Pavyzdžiui paimkime plačiai dainuojamą „Ei, pūtė
Ei, pūtė, pūtė 

šiaurus vėjelis, 
ei barė, barė, 
jaunas bernelis.

Nustojo pūtęs 
šiaurus vėjelis, 
nustojo baręs 
jaunas bernelis.

Aš paprašyčiau 
jaunų brolelių, 
kad sumindžiotų 
mano vangelį.

Ei, varge, varge, 
vargeli mano, 
kada aš tave 
dabar* išvargsiu!
0 kad aš ėjau Kad sumindžiotų
viešu keleliu, mano vargelį,
mano vargelis kad sukapotų
vidury kelio. šviesiais kardeliais.
Antai, atjoja Mindžiot mindžiojo
šimtas bernelių, kardais kapojo,
keturi šimtai mano vargelis
žirgų kojelių. nieko nebojo.

Mano vargelis 
nieko nebojo, — 
labiau kerojo, 
lapais lapojo . . .

Dainelės forma — lengva, švelni, žaisminga. Daug epi
tetų, metaforų, o pagrindinę — paralelizmas.

Pradžioje trumpai pabrėžtas gamtos vaizdas: ilgai 
pūtė šiaurus vėjas. Dūkstančios gamtos stichijoje pui
kiai įbrėžtas mergaitės skundas: ją barė jaunas bernelis. 
Gamtos stichija nusiramino, nustoja baręs ir jaunas ber
nelis. Tačiau kartumas, suardęs mergaitės rimtį, neišny
ko: ji pajuto sunkų gyvenimą ir gailiai skundžiasi savo 
vargais. Jie dominuoja savo gyvenime, atsidūrę visų 
rūpesčių centre. —

Toliau kolosalis vaizdas: joja šimtas brolelių, kurie, 
mergaitės paprašyti, žirgų kojomis trypia ir kardais ka
poja vargelį. Tačiau vargas didelis: nei jaunimo būrys, 
nei jų gražios pastangos jo nesunaikina. Tada mergaitei

belieka švelniai rezignuoti. Ji prisimena savo močiutę 
aukštam kalnely, ir jos daina užlūžta gedulinga gaida:

Tada išvargsiu 
savo vargelį, 
kai aš nueisiu 
pas motinėlę ...

2) Misticizmas ir panteizmas. Lietuvių 
liaudies kūryba būdinga fantastingumu, kuris pasiekia 
net tam tikro paslaptingumo, mistikos. Simboliai, ale
gorijos, įvairūs tropai nebe vieną kartą verčia skaity
toją ar klausytoją stabtelt ir pagalvoti.

Liaudies dainą ar pasaką, suprasdami realiai, raidiškai, 
nevisuoment įstengsime išlukštenti gilios minties, kurią 
turėjo kolektyvinis autorius. Juk ir mūsų pasakose mi
nimas užkeiktas karalaites ir brolius vaduotojus galime 
alegoriškai aiškinti: užkeikta karalaitė — tai pavergta 
Lietuva, tai supančiota laisvė; devyngalvis smakas — 
tai plėšrusis priešas; berneliai — savi žmones, jauni 
kariai.

Vėl kokia gili, prasminga 
lį" dainoje:

Ir užkilo šiaurys vėjas
oi, oi, oi!
Ir nupūtė vainikėlį
oi, oi, oi, oi, oi!
Ir nupūtė vainikėlį
oi, oi, oi!
I gilųjį Dunojėlį
oi, oi, oi, oi, oi!

mintis „Kas subatos vakarė-

Vainikėlis plaukte plaukė 
oi, oi, oi!
O mergelė šaukte šaukė 
oi, oi, oi, oi, oi!
Viens bernelis pažadėjo 
oi, oi, oi!
Už vainiką, galvą dėjo 
oi,u>i, oi, oi, oi!

(B. d.)
/
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Flenšburgieciu leidinys Velioniui Martynui Jankui pagerbti
Gegužės 26 d. Flensburgo lietuviai išleido rotatorium 

spausdintą (viršelis — spaustuvėje) 8 lapų leidinį velio- 
nies Martyno Jankaus pagerbimui, pavadintą „AA Mar
tynas Jankus — Mažosios Lietuvos Patriarkas, 1858. 
VIII. 7. Bitėnai, — 1946. V. 23. Flensburgas.

Leidinėlyje J. Senkus nušviečia Martyno Jankaus gy
venimo kelią, P. Būtėnas rašo apie paskutinę Aušrininko 
dieną, Vladas Būtėnas, duoda velioniui pagerbti skirtą 
eilėraštį ir talpinamas laidotuvių komiteto skelbimas, iš 
kurio išryškėja, kad nuo š. m. gegužės 23 d. ligi birželio 
2 d. (dešimt dienų) Flensburgo lietuvių kolonijoj pasku
tiniojo Aušrininko velionies pagerbimui buvo paskelbtas 
visuotinas gedulas, nutraukiant visus pasilinksminimus 
ir laikant Tautos vėliavas nuleistas pusiau stiebo. Laido
tuvių procesijos draudžiamos, tad karstas su velionies 
palaikais, pridengtas trispalve, iš Flensburgo priemiesčio 
Mutjelburgo į kapines Friedenshūgel atvežtas be iškil
mingos procesijos pirmadienį, gegužės 27 d. Velionies 
šeimos valia kūnas kapinių krematoriume sudegintas po 
pamaldų ir po atsisveikinimo su paskutiniuoju Aušri
ninku kalbų gegužės 28 d., 9 vai 30 min. Tą dieną į 
kapines susirinko visi vietos lietuviai savo Mažosios 
Lietuvos Patriarką palydėti Amžinybėn. Velionies kūnas 
buvo pašarvotas Mūtjelburgo barakų atskirame kam
baryje; čia buvo Aušrininko kūno lankytojų knyga, 
kurioje kiekvienas atsilankęs galėjo įsirašyti. Laidojant 
atsisveikinimo žodžius tarė: St. Kuzminskas — Lietuvos 
Atstovybės Vokietijoje vardu, P. Būtėnas — Flensburgo 
lietuvių bendruomenės, J. Senkus — Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos ir įvairūs svečiai, atstovavusieji kitas Vokieti
joje esančias lietuvių organizacijas bei stovyklas.

Vainikai sudėti: Lietuvos Valstybės Pasiuntinybės Ber
lyne, Mažosios Lietuvos lietuvių, Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Vyriausiojo Komiteto, Lietuvių Žurnalistų

Nauji leidiniai
Neseniai „Atžalynas" išleido Lietuvo žemėlapi. Žemė

lapis 1 :700000, keturių spalvų, vidutinio formato. 
Žemėlapį pataisė ir spaudai paruošė. J. Norvaiša. Kaina
— RM 5—.

.. Reiktų džiaugtis ir sveikinti „Atžalyną" už tokias 
pastangas šiuo sunkiu ir ypatingu metu. Tuo reikalu 
jau seniai turėjo susirūpinti atitinkami mūsų bendruo
menės organai. Geografinių ir istorinių žemėlapių yra 
labai didelis trūkumas. Kaip informacijos ir propagandos, 
taip švietimo ar, bendrai, kultūros reikalui — žemėlapis 
yra neatskiriamas būtinumas kiekvienam.

Bendra žemėlapio Išvaizda. Iš estetinės 
pusės žemėlapis silpnas. Ženklai perriebūs, susilieję, 
sunku išskirti', ypač kelius .Upės nustelbtos savo intakų. 

. Pirmos rūšies viežkeliai užtemdo plentus, kurie ir taip 
labai nuskriausti. Vietovardžių šriftas perįvairus. Su
prantame, . kad šiuo metu techniškieji trūkumai buvo 
neišvengiami.

Nagrinėdami smulkiau, randame kai kurių nenuose
klumų.

Bendrai. Ne visi ženklai paaiškinti. Trūksta kelių 
ir gyvenviečių paaiškinimo. Kaunas su „Gedmino stulpais" 
ir pridėtu planu stelbia sostinę. Analogiškai ir kiti, ypač 
istoriniai miestai, turėtų pretenzijų būti pažymėtiems 
bent savo herbais. Geležinkelių kryptys prie valstybės 
sienos į SSSR ir Lenkiją pažymėtos, į Latviją — ne. 
Ežerai — vienur Rekyvos ež., kitur — Dviragis ež., 
Barugis ež. Sutartiniai gyvenviečių ženklai pažymėti, 
užrašų nėra /plg. Pušaloto, Pašušvio apylinkes/. Kvė
darna, kadaise pretendavusi į aps. miestus, šiame žemė- 

. lapyje išnykusi. Akmenos upelis baigiasi prie Jucaičių 
km. /Šilalės v./. Vietovardžių užrašai labai įvairūs 
/plg. Barstyčiai,. Renava, Naujamiestis, Bakalariava, 
Krasnapolė/. Aps. sienos prie buvusios adm. linijos neiš
vestos, žymimos dvejopu punktyru /plg. Klaipėdos, su-‘ 
valkiečių apskritis su kitais/. Šilutės aps. visai nepa
žymėta. —'

Keliai. Žemaičių, aukštaičių, Šiaulių — Kuršėnų, 
Varanavo — Lydos, Vilniaus — Mykoliškės, Maišiogalos
— Širvintų plentai visai nepažymėti. O likusieji besimo
kančiajam taip pat bus sunku iššifruoti /plg. Klaipėdos, 
Tauragės, Jonavos, Zarasų, Kapčiamiesčio ruožus/.

Vietovardžių rašyba. Vietovardžių rašyba 
sužalota. Keletą tokių rašybos pavyzdžių, kartu ir korek
tūros klaidų, pacituosiu, nežymėdamas tikrosios rašybos 
dėl vietos stokos: Rakiai, S ai anka, Liepgiviai, Ginta- 
liškės, Klovainia, Kriklėna, geidžiūnai, Girvekarai, 
Vėviržėnai, Tubi, Kurtavėnai, Mylošaičiai, Liuoliai, D. 
Ibianai, Kraunai, B alininkai, Širvintai, Malėtai, Kazi
tiškis, Palūšė, Kalvanėnai, Striunaitis, Šemetovščizna, 
Mykališkės, Bistritė, Vyžainis, Žegariai, Oniškis, Aišiš- 
kės, Radunė, Keviza, Lipniškiai ir kitu

Išvada. Sprendžiant apie išleistąjį žemėlapį kultū
riniu ir informaciniu žvilgsniu, tektų gerokai pamastyti, 
ar „Atžalynas" ir p. J. Norvaiša tuos tikslus atsiekė. 
Plg. Karo Topografijos Skyriaus žemėlapį 1:400000, P. 
M an t niek o — 1:1100000 1939 m. laidos, ir Valstybinės 
Leidyklos — 1:1650000 1940 m. leidos.

J. M a n t a u t a s.

Sąjungos, kiekvienos Flensburgo lietuvių stovyklos ats
kirai, E. ir J. Bildušų ir svečių, atstovavusių kitur gyye-, 
nančių lietuvių organizacijas.

Pomirtinę kaukę velioniui nuimti rūpinosi dail. V. 
Vizgirda. Be to, atvykus į laidotuves kam nors iš pro
fesūros ar šiaip visuomenės atstovams, bedrabučio salėje 
po laidotuvių buvo numatytas Martyno Jankaus aka
deminis minėjimas.

v

Paskutinioji Aušrininko diena
Martynas Jankus baigė 88 metus. Dar prieš vienerius 

metus pavaikstinėdavo. Paskui vis dažniau ilsėdavosi 
kad ir dienomis lovoje, o kai neseniai iš Husumo į 
Flensburgą perkėlė lietuvių bendrabutį, kartu ir jį su 
šeima, jis su lova jau nebesiskyrė. Dėl kūno nusilpimo 
žmogui ne vieną kartą teko sirgti plaučių uždegimu 
Širdis silpnėjo. Prieš savaitę su ryšių karninku St. Kuz
minsku teko lankyti jį užmiestyje gyvenantį. Žiūrėjo 
nemirksėdamas blaiviomis akimis, retkarčiais kilstelė
damas dešinę ranką.. Nebekalbėjo iš senatvės nuovargio. 
Tik atsisveikinant padavė ranką ir gražia lietuvių kalba 
aiškiai ryškiai tepasakė: „Sudievu". Mažosios Lietuvos 
Patriarkas geso.

Ir pastarąjį kartą puolė jam plaučių uždegimas. 
Atvestojo gydytojo*’ veidas vilties neberodė. Širdis 
seneliui per silpna. Valgyti nebegalėjo.^ Vis dar ..prašė 
gerti ir gerti, paskui ir to nebereikėjo. Valandą prieš 
mirtį saviškiams sudiev pasakė ir nusisuko į sieną. Na
miškiai juto Mirties Angelą artėjant. Dešimt minučių 
tylios ramybės, ir gegužės 23 d. pusė trečios mūši) 
tautos prisikėlimo ir spaudos Didvyris Dievop nu
keliavo. .

Gegužės mėnuo baigiasi. Sprendžiame, kad Lietuvoje 
dabar gražu ir miela malonu gamtoje. O čia Flensburgo 
įlankos vanduo nuo vėjo ir droblio banguoja, ir tas oras 
rudeninis. Pro barako langą už įlankos matosi karo 
nepaliestosios Danijos vaizdas. O čia, šioje pusėje, su
vargę lietuviai tremtiniai, belanką didįjį Velioni. 1000 
kilometrų ligi Lietuvos, ligi jo gimtinės Bitėnų ties 
Nemunu, iš kurių jis, kaip triūsianti bitė, nešė skleidė 
lietuviškosios spaudos medų po visą rusų persekiojamą 
Lietuvą anais lietuvių spaudos draudimo laikais.

(Iš 1946. V. 26. Flensburge išleisto „’žingsnių" leidinio 
Aušrininko Martyno Jankaus atminimui pagerbti.)

** ’. P.^B ūtėnas.

Jis mirė - Jo darbai nemirs
(Atkelta iš 6 psl.)

■— Taip, Tamstų akimis žiūrint, senas ligotas žmogus 
su didžiule šeima paskutines gyvenimo dienas gali pra
leisti kelių pėdų mažyčiame kambarėlyje, o pasirūkyti 
ir pasišnekučiuoti .jums reikia erdvių ir ištaigingų 
salionų — ir tai dar rėkiate, kad nėra kur galvos 
padėti — tiek priplūdo pabėgėlių...

Prieš išvykdami, per langą užmėtėme akį į Martyno 
Jankaus kambarėlį. Aušrininkas, matyt, po šito apsilan
kymo jautėsi pavargęs ir akis sumerkęs ilsėjosi...

Kelionėje atgal į Flensburgą pasiteiravau gydytojų, 
kokia jų nuomonė apie Aušrininko sveikatą po medi
ciniško apžiūrėjimo.

— Senatvė, organizmas, be abejo, nusilpęs, o dar to
kios gyvenimo sąlygos... Tačiau pernešęs rudens oro 
žvarbumą ir sulaukęs pavasario — vasarop gal vėl 
sustiprės. Anų laikų žmonės stipresni, negu mes, — 
buvo trumpas atsakymas.
PASKUTINIS APSILANKYMAS PAS AUŠRININKĄ
• Šių metų gegužės mėn. pradžioje, vos tik Martynui 

Jankui atvykus į Mūtjelburgo barakėlius, nunešiau jam 
kvietimą į lietuvių žurnalistų suvažiavimą. Be abejo, ir 
kvietėjai mažai tikėjo, o aš visai negalvojau, kad 
Aušrininkas galėtų išsirengti tokion kelionėn, tačiau 
puikiai buvo galima numanyti, kiek Martynas Jankus 
nudžiugs sužinojęs, kad spaudos žmonės šiandien nesėdi 
rankas nuleidę, o savo sugebėjimus ir protą skiria 
Tėvynei Lietuvai. Deja, šiuo kartu. nebuvo lemta su 
Aušrininku nė trumpai pasikalbėti. Vos tik prieš porą 
dienų į čia atvežtas, suvargęs, fiziniai silpnas, neseniai 
turėjęs trečią kartą vienerių metų laikotarpyje plaučių 
uždegimą. Įėjus į kuklų, bet žymiai erdvesnį negu Gin- 
tofte, barakėly Jankų šeimai skirtą kambarėlį, Aušrinin
kas akis sumerkęs ilsėjos, o šeimos nariai dar tvarkėsi 
po kelionės. Pasakau reikalą, ir Martyno artimieji no
ri Aušrininką budinti, bet aš pats suabejoju, ar verta 
Jį, taip negaluojantį, varginti ir kalbinti.

— Tegu ilsis, — sakau, — Tamstos perduosite jam 
kvietimą, o aš atvykęs iš suvažiavimo gal rasiu 
Aušrininką šiek tiek sustiprėjusį — tada aš jam nu
šviesiu šių dienų spaudos žmonių darbus ir rūpesčius.

Mums besikalbant, Martynas Jankus truputį pravė
rė akių blakstienas, pakreipė akių žvilgsnį ton 
pusėn, kurioje girdėjosi svetimas ateivio balsas, tačiau 
nė nespėjus pasveikinti, Jo akys vėl užsimerkė. 
Supratau, kad iš tiesų Martynas Jankus jaučiasi silp
nas, jei ir atvykėlis Jo nebedomina.

Ben. Rutkūnas

Budėjime naktų
Dažnai save aš klausiu 
budėjime naktų 
kentėjimu tyliausiu —- 
pasaulio pakeleivi, 
žmogau, kas tu?

Lakias svajones sėjau 
rinkai ir dalinai — 
kaip pienės pūkas vėjyj, 
kaip žiedas nužydėjęs — 
pabiro pelenais.

Ir vėl save aš klausiu 
budėjime naktų 
kentėjimu tyliausiu — 
žmogau, kas tu?

Tai paskutinis kartas, kada teko matyti pravertas 
Aušrininko akis. Negailestingoji mirtis pasiskubino — 
pažadas liko neišpildytas: apie laikraštininkų suvažiavimą 
pasikalbėti ir suvažiavimo sveikinimų perduoti šiam 
pirmajam spausdinto lietuviško žodžio Pionieriui 
nebeteko.

* ♦ ♦
Jis mirė. Mirė ar tik ne paskutinis Aušrininkas, 

paskutinis anų laikų lietuvių kartos kovotojas už 
lietuvių tautoB* laisvę. Mirė svetimoje žemėje, 
tūkstanties kilometrų atstume nuo savo numylėtos 
Tėvynės, kurios gerovei Jis paaukojo visą savo gyvenimą, 
visas dvasines ir fizines savo galias. Ir kokio negaile
stingo esama likimo! Visą gyvenimą nenuilstamai 
dirbus, 20 metų pasidžiaugus šio darbo ir kovos vaisium 
laisva ir nepriklausoma Lietuva, — gyvenimo saulė
leidy štai vėl turi pasitraukti iš gimtųjų namų, iš 
Tėvynės, visų apleistas ir užmirštas leidžia paskutines 
dienas svetimuose pakampiuose ir pagaliau amžinajam 
poilsiui akis sumerkia neišsipildžius didžiausiam šio 
Vyro troškuliui — vėl matyti laisvą Lietuvą! Gal jau 
tokia likimo lemtis . . Gyvenimo pabaigoj traukdamasis 
iš Tėvynės ir ryždaniasis paskutines dienas gyventi tos 
tautos narių tarpe, su kuria, gindamas -Šventas lie
tuviškas teises, jis visą amžių buvo aštriausioje 
nesantaikoje, šis Vyras kaip tik gyvu pavyzdžiu parodė, 
kad jis nė minutei iš savo akių neišleido Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės reikalo. Jis pasitraukė, 
kad būtų, gyva rakštis kiekvienam, kas bandytų nuklysti 
nuo tikrojo kelio ir išstotų iš kovos lauko už lietuvių 
tautos ateitį ir laisvę. Jis mirė svetimoje žemėje ir šio 
paskutiniojo Aušrininko mirtis mus, likusius ir 
ištremties dienas gyvenančius, įpareigoja Jo pelenus 
parnešti į mūsų Tautos šventovę — prie išlaisvinto 
Nežinomojo Kareivio kapo.

Martyifris Jankus lietuvių tautai dar nemirė. Jo, kar
tu su kitais anų laikų kovotojais ir veikėjais, era yra 
Lietuvos valstybės atgimimo ir savystovaus atsikūrimo 
bei gyvenimo laikotarpis, kuris įeina į šviesiausius mū
sų tautos istorijos puslapius. Tik anų laikų veikėjų 
dvasios stiprinami ir jų darbų apvainikavimo — lietuvių 
tautos prisikėlimo 1918 m. skatinami mes nepalūžome 
paskutiniojo karo audroje ištikusiose okupacijose, nepa
lūžome ištremtyje nei čia, tikime, nepalūžo ir mūsų 
broliai Sibiro taigų platybėse, o ateitin žiūrime su to
kiomis pat viltimis, kaip anų laikų kovotojai. Mes pa
liksime amžius gyvi lietuvių tautos nariai, mes nepa
liksime Martyno Jankaus — paskutiniojo mirusio 

. Aušrininko palaikų svetimoje ir mums taip nesvetingoje 
žemėje!

Šio Didžiojo lietuvių tautos Vyro atsiskyrimas iš 
mūsų tarpo mus, likusius, tesujungie dar stipresniais 
ryšiais ir tepadedie niekuomet nepamiršti lietuvių tau
tos ir Lietuvos reikalo. Laisva Lietuva ir šviesi lietu
vių tautos ateitis — štai mūsų gyvenimo tikslas, prieš 
kurį turi nublankti visi mūsų kasdieniniai reikalų rei
kalėliai, visi siauri pavienių grupių interesai, visi 
vienokie ar kitokie nesusipratimai. Kiekvienas lietu
viško kraujo vaikas, nežiūrint kurioje pasaulio dalyje 
ir kokiose sąlygose begyventų, priklauso vienai lietuviš
kai šeimai, kuri pėda pėdon eina tiesiu lietuvišku ke
liu. Visi bendrai dirbdami ir veikdami mes atsieksime 
savo tikslą — atgaivinsime anų laiku kovotojų kūrinį 
— Lietuvos valstybę. A. Vaitkus.

Septyni poezijos rinkiniai
Iš grožinės literatūros kūrėjų mūsų poetai bene 

veikliausi. Štai jau mes esame susilaukę septynių 
Bernardo Brazdžionio „Svetimi Kalnai", 1945 m. 190 psl. 
poezijos rinkinių:
Kazio Bradūno „Svetimoji Duona", 1945 m., 196 psl. 
Petro Babicko „Toli nuo Tėvynės", 1945 m., 32 psl. 
Juozo Kėkšto „Rudens Dangus", Roma 1946 m., 64 psl. 
At. Kairio „Blaškomi Lapai", 1946 m., 96 psl.
Balio Gaidžiūno „Rūpeščių Dienos", 1946 ro», 64 psl.
Er. Dirmausko „Pavasaris Ateina", 1946 m., 44 psl.
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Musu miestelio
Kada tik prisimenu nedidelį Dainavos miestelį kuriame 

paskutinius trejus metus gyvenau, mano vaizduotė 
visuomet atgaivina kelis žmones, kurie niekuomet ne
nustigo vietoje ir klaidžiojo gatvėmis ir laukais, kaip 
nenuoramos klajūnai.

Juos visus jau tada vadinau mirusiomis sielomis, nes 
jie buvo išgyvenę savo gyvenimo vidurdienį, o jų saulė
leidis buvo tamsus ir juodas: jie nebegalėjo samprotauti 
kaip visi mirtingieji ir dėl to tragiškosios tėvynės valan
dos jiems nebuvo tokios desperatiškos.

Kada tik eidavau miestelio gatve į mokyklą ar paštą, 
visuomet susitikdavau Mortutę. Ji žengdavo basomis 
kojomis gatvės viduriu, nesidairydavo į šalis ir laiks nuo 
laiko, įkišusi purviną ranką į užantį, pasikasydavo.

Pamačiusi mane, ji sunerimdavo ir girgždančiu balsu , 
sukarkdavo:

—' Kva — kva — kva! . . .
— Žiūrėkit, Liūdna Pasaka kropia! — pasakydavau 

praeiviui.
Mortutė visuomet man pramindavo J. Biliūno 

„Liūdnos Pasakos“ Juozapotą: buvo laiba, sustingusiais 
veido bruožais, nejudri aplinkai. Nors ir labai norėjau 
ką nors apie jos praeitį sužinoti, bet man nepasisekė: 
niekas nežinojo nei kas ji, nei iš kur.

Saulei leidžiantis, Mortutė lėtais žingsniais y kiūtin
davo nakvynės ieškotų. Apsistodavo kokios nors trobel- 
kos kieme ir trepinėdavo, kol pasigailėjusi moteriškė 
įsileisdavo ją į vidų.

Tuo tarpu plentu nuo Varėnos pusės pargindavo 
galvijus Čepanas. Ir jis, kaip ir Mortutė, vaikščiodavo 
basas, bet eidavo plentu lyg per stiklus —- atsargiai 
statydamas kojas, visaip jas sukinėdamas, svirdinėdamas.

Jo veidas buvo apžėlęs, niekuomet nepraustas, akys 
mažutės, baukščios. Pečius dengė šimtais lopų išmargintas 
apsiaustas ir skylėtas maišas.

— Ūžia! Kur eini? ! — spengiančiu balsu rėkdavo 
Čepanas mesdamas akmenį. — Į bandą, neraliuotas galvi
jau! Ū — džia! . . .

Išgirdusi jo balsą kur nors ilgiau užtrukusi Mortutė, 
sustodavo ir, čia pakeldama, čia nuleisdama akis, kvak
sėdavo:

— Kva — kva — kva! . . .
Visai kitoks buvo Adasius, vienumos ir miškų mėgėjas. 

Jis man priminė Russeau ir jo šūkį — atgal į gam
tą, nes miesto nemėgo, bėgo nuo žmonių, nors miške 
kiekvieną praeivį kalbindavo. Pamenu, kaitrų vasaros 
popietį klajojau miške. Po mano kojomis traškėjo 
sausos šakelės ir perdžiūvusios samanos. Švilpavau, 
dainavau.

Staiga tako užsisukime, tarp kelių nedidelių pušelių, 
pamačiau Adasių. Klūpojo ant kelių ir prigulęs pūtė 
susikurtą ugnį. Kai liepsnos liežuviai ėmė laižyti jo 
primityvų indą — konservų dėžutę, jis pakėlė į mane 
akis.

— Na, Adasiau, pietus verdi? — paklausiau.
Adasius atsistojo, priėjo prie manęs ir, plačiai švais

tydamas rankomis, porino:
— 0 kai, ponuli, verduosi valgyti! Turiu sausų plutų, 

duoios gurinių, žiupsnelį cukraus — ko daugiau reikia. 
Jei nori, gali pasilikti pas manę, — tekšnojo man per 
petį. — Susirasiva didesnį indą, o vandens ir duonos 
mums užteks . . .

— Kad man nuobodu be žmonių, — spyriausi.
— O kam jų reikia! —įrodinėjo Adasius. — Žmonės 

dabar blogi, pavydūs. Va, žiūrėk, kokie mano rūbai — 
suplyšę, subrizgę. O jie visko turi. Jei jie būtų kaip 
broliai, pasidalintų atliekamu rūbu; Seniau buvo kitaip.

— O į miestelį ar ateini? —1 paklausiau.
— Ateinu, kodėl neateisiu! Dažniausiai užeinu pas 

totorių Gembciką. Žinai, ten prie tilto gyvena. Jis turi 
puikią armoniką!

Ir Adasius pasiskėtriojo rankomis ir sušvilpė kažin ko
kią laukinių melodiją.

— O gal ir ponulis turi armoniką? — paėmė mane už 
švarko atlapo.

— Turiu, Adasiau! Jei nori pagroti, užeik kada. Gal 
ir koks atliekamas rūbas atsiras.

— Gerai, užeisiu, būtinai užeisiu! Matai, kaip nuply- 
šau. Ir lopai jau nesilaiko. Naktį šalta...

Staiga jis prišoko prie ugnies, pajuodusiu šaukštu pa
maišė putrą, įbėrė kišenėj prigramdyto cukraus, para
gavo, pasigardžiavo ir atkišo man šaukštą:

— Gal alkanas esi! Paragauk! Mums abiems užteks! 
Pamatysi, kaip skanu!
— Kad aš jau po pietų, Adasiau! — gyniausi. — Valgyk 

vienas.
Ir atsisveikinau atsiskyrėlį. Jis ilgai dar į mane žiūrė

jo, skėtriojo rankomis ir vėl pradėjo kalbą apie neti
kusį žmogų.

Iš žmonių sužinojau, kad Adasius Didžiojo Karo metu 
tarnavo rusų kariuomenėje, kad kurį laiką buvo vokie
čių belaisvėje ir iš ten grįžo jau palaužtas, viską užmir
šęs. Tik niekaip negalėjo pamiršti žmonių žiaurumo, ir 
bėgo nuo jų arba skundėsi jais.

Tačiau bene įdomiausi buvo Polikarpas ir Miksa. Jie 
gyveno kaip Vaižganto Rimai'4c Nerimai.

Polikarpas buvo stiprus žaliukas, sutinkąs ir išlidįs 
iš miestelio kiekvieną žmogų, geriausias pasiuntinys.

mirusios sielos
— Polikarpai, — pasakys viršaitis. — Nueik į 

kooperatyvą, alaus pažiūrėti! Gal jau parvežė!
— Klausau, p. viršaiti! — sumuš užkulniais Polikarpas 

ir tiek jį tematai.
Nepraeis nė pusvalandžio, o jis jau parvelka visą 

dėžę alaus butelių.
— Už kelią — porą butelaičių bus? — paklausia.
— Bus, Polikarpai! — ir atskiria jam kelis butelius.
Polikarpas patenkintas geria ir pasakoja apie savo 

jaunystę.
Miksa taipgi mėgo išgerti ir dar daugiau nei Polikar

pas. Jis nebuvo kaminkrėtys, bet valydavo žmonių kami
nus.

— Kiek norėsi, Miksa? — klausdavo moterys.
— Nedaug, paukštela! — atsakydavo kimiu balsu 

Miksa. — Tik pusbutelaitį!
— Kad ir daug tu nori...
— ,Ką čia daug! Matai, koks mano darbas — juodas, 

suodinas. Reikia nors gerklę praskalauti. _
Na, ir skalaudavo savo užkimusią gerklę.
Vakarais Miksa su Polikarpu dažnai svirdinėdavo 

miestelio šaligatviu. Kiekvieną tvoros lentelę apčiupinė- 
davQ, kiekvieną praeivį prašnekindavo.-

0 mylėjosi juodu kaip broliai.
— Na, ką ,daug šiandien uždirbai, drauguži? — klau

sia tvirtu balsu Polikarpas.
— Nedaug, Polikarpėli, tik penkis pusbonkius, — 

kve^kia Miksa. — Bet žinai, koks tas skystimėlis — 
vienas vanduo!

— 0,. aš laimėjau daugiau! — giriasi Polikarpas. — 
— Iš griuvėsių ištraukiau geležų krūvą ir pardaviau. 
Ir išgert, ir pavalgyt užteko.

Kažkaip ten atsitiko, kad Miksą policija uždarė į 
kalėjimą. Polikarpas apie draugo nelaimę tuojau sužino
jo. Bematant metė visus savo darbus ir dui prie da
boklės.

— Mikseli, — švelniu balsu kalbina, žiūrėdamas pro 
durų plyšį. — Ar girdi mane?

— Girdžiu, Polikarpėli, kaip gi negirdėsi!

Lietuviu kova su naciais ’
Tokiu pavadinimu dipl. ekonom. Br. Kviklys parašė 

48 psl. knygutę, kurią išleido „Mintis" Memmin^ene.
Įžangoje pats autorius sako: „Reikia priminti, kad 

šis rašinys rašytas svetur. Autoriui trūko kai kurios 
dokumentalinės medžiagos paremti faktams, kuri likosi 
Tėvynėje. Naudotasi asmeniškais stebėjimais ir patyri
mais, medžiaga, kuri buvo paskelbta slaptoje lietuvių 
spaudoje nacių okupacijos metu, o taip pat kai kuriais • 
dokumentais."

Tai pirmas panašaus pobūdžio leidinėlis, kuris iš
leistas tremtinių dienas begyvenant Vokietijoje. Jis nau
dingas jau ir tuo, kad tiems, kurie kartais ar tai tikro
sios padėties nežinodami, ar iš viso nežinia kokiais tai 
sumetimais bando įrodinėti lietuvių tautos draugingą lai
kyseną nacių atžvilgiu, dargi net primeta su jais 
bendradarbiavus, — tokiems šis leidinėlis gali būti 
tikrosios lietuvių tautos laikysenos prieš nacius gyvu 
liudininku. Būtų, be abejo, labai naudinga, jei panašių 
leidinėlių pasirodytų ir svetimomis kalbomis. Jų reika
lingumas buvo keltas ir lietuvių laikraštininkų suvažia
vime Hanau ir * naujoji Liet. Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba prašyta ta linkme daryti konkrečius/žingsnius.

Šitame pirmame tos rūšies leidinėlyje nušviesti na
cių tikslai Lietuvos atžvilgiu ją įjungus į taip vadi
namą „Ostlandą" ir pradėjus vykdyti dar karui 
tebevykstant beatodairišką Lietuvos krašto kolonizaciją. 
Užsiminus apie ekonominį Lietuvos smaugimą, pažy
mėta, kad 1943. III. 8 vokiečiai iš Lietuvos Banko išvežė 
Vokietijon perx 30 tonų mūsų monetinio sidabro, 
turinčio daugiau kaip 11.000.000 litų vertės.

Ne paslaptis, kad kai kas bando lietuvių tautą pa
kaltinti žydų žudyme. Čia dokumentuota medžiaga 
remiantis įrodoma, kad tai taip pat garsiųjų nacių 
žudikų — esesininkų darbas, prie kurio pastarieji 
bandė pritraukti kai kuriuos pavienius asmenis ir iš 
lietuvių tarpo. Lietuviai tuo tarpu, nežiūrint daugelio 
žydų nedraugiško elgesio lietuvių tautos atžvilgiu 
pirmosios 1940—1941 m. okupacijos metu, žydų atžvilgiu 
šios tragedijos laikotarpyje parodė daug širdies ir ne 
tik naciams raštiškais protestais, už kuriuos pavieniams 
asmenims teko nukentėti, pasisakė prieš šį barbarišką 
darbą, bet ir realiai žydams padėjo getuose sušelpdami 
juos maistu, slaptai lietuvių šeimos paimdamos auginti 
žydų vaikus ar net saugoti pavienius tos tautybės 
asmenis, kai tuo tarpu už tai grėsė žiaurus visos tokios 
priglaudusios šeimos giminės išžudymas.

Daugiausia remiantis gausia slapta spauda, autorius 
nušviečia lietuvių tautos pasipriešinimą įsijungti į 
nacių karo mašiną, aktyvią lietuvių inteligentijos kovą 
prieš visus nacių kėslus, lietuvių tautos draugišką 
laikyseną per visus karo metus anglų bei amerikiečių 
atžvilgiu, gen. Plechavičiaus organizuotos Vietinės 
Rinktinės tikslus ir žiaurią jos vyrų bei vadų tragediją, 
kada pasipriešinus įsijungti į SS dalinius " ir paklusti

Vyt. Kastytis

Lietuvos ZvaiįjTcfė
Kam kasi, duobkasy, 
Mano žemei kapus? — 
Kiti vėjai papūs, 
Ir širdis atsigaus!
Pažiūrėk, dar likimo žvaigždė 
Nenugrimzdus į vargo marias: 
Antai jos žiburiai vakare 
Tebešviečia ant krašto dangaus.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

— 0 gal tau ko trūksta, drauguži? Gal neturi ko 
rūkyt, pavalgyt?

— Neturiu nė vieno štumelio, Polikarpėli! Nagus bai
giu graužti!

— Tai palauk, nesikrimsk, tuoj atnešiu!
Ir bėga tekinas į kooperatyvą skolos atsiimti.
0 Miksa patenkintas laukia.
Miksa iš daboklės greit išėjo ir dingo iš miestelio. 

Žmonės kalbėjo, kad nenorėjo už pinigus kaminų valyti 
ir įsiprašė kaime kampininkauti. Kiti pridėjo, kad, gal 
būt, nuo naminėj galą gavo. Kas jį žino.

Neberimo Polikarpas, vienas pasilikęs, ir dar daugiau 
gėrė.

Pagaliau vieną rytą, eidamas į mokyklą, pamačiau jį 
negyvą sudegusio namo griuvėsiuose. Gulėjo aukštelnin- 
kas, primerkęs akis. Veidas buvo pamėlynavęs.

— Polikarpas pas kirpėją visą naktį gėrė, — aiškino 
žmonės, — ir paryčiui išėjo atsikvėpti. 0 matai, kur jį 
piktasis nudangino.

Karo metu miestelį subombardavo. Tačiau Mortutė 
ir tada nebėgo į laukus ir gyva išliko. Tik Adasių pa-- 
guldė vokfečių kareivio šūvis. Liepė trauktis nuo kelio, 
o šis ar nesuprato ar nespėjo.

Ir dabar, rodos7*matau aną Dainavos miestelį ir gir
džiu Čepaną, pliauškinantį botagu ir šiurpiai rėkaujantį. 
Mortutė gi stovi šalia ir kvarksi:

—Kva — kva — kva!
Nežinau tik, kas atsitiko su Miksa.

Jonas Gailius

nacių užmačioms buvo sušaudyta visa eilė nekaltų karių 
kitų draugų akivaizdoje ir t. t. Vos tik išryškėjus 
nacių tikslams Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos 
atžvilgiu, lietuviai dar 1941 m. griebėsi slaptos politinės 
veiklos, ilgainiui visa tauta pakluso Vyr. Lietuvos 
Išvadavimo Komiteto nurodymams ir kiekviena proga 
visos tautos solidariai buvo pasipriešinama prieš visus 
užmaskuotus okupantų kėslus. Be abejo, tokia laikysena 
ir kova iššaukė nacių kers t ąt-prasidė jo. areštai, trėmimai 
į koncentracijos stovyklas, masiniai veiklesniųjų veikėjų, 
elito, studentijos ir šiaip lietuviškojo elemento 
persekiojimai. Visa tai suglaustai Br. Kviklys savo 
knygutėje nušviečia, naudodamas gausias slaptosios lie
tuvių spaudos nacių siautėjimo laikais ištraukas.

Leidinėlyje įdėtos fotografinės nuotraukos ėjusių < 
slapta žinomesnių laikraščių. Knygai viršelį piešė dail. 
Vilkutaitytė.

, A n d r.

A “|_ A Martynas Jankus
(Atkelta iš 1 psl.) 

ąžuolu ant aukuro suliepsnodavo ugnis, primenanti 
tuos senuosius garsingųjų vaidilų laikus, kada Lietuva 
buvo ne tik taisva, bet ir galinga. Martyno Jankaus 
namuose buvo lyg ir savotiškas muziejus, kuriame 
buvo apstu medžiagos iš spaudos draudimo laikų.

1939 metais kovo mėnesį naciams jėga atplėšus nuo Lie
tuvos Klaipėdos kraštą Martynas Jankus buvo priverstas 
pasitraukti į Kauną. Čia jam buvo lemta išgyventi pir
mąją ir antrąją Lietuvos okupaciją. Antrosios okupaci
jos gale jis sugrįžo į savo išsiilgtuosius Bitėnus. Savo 
gimtinėje jis jautėsi laimingesnįs. Svajojo apie nepri
klausomą Lietuvą. Buvo giliai įsitikinės, kad Lietuva 
laisvės tikrai sulauks. Tačiau neilgai jam teko džiaugtis 
mieląja gimtinės pastoge. Raudonajai pabaisai artėjant 
prie jo gimtinės, jis buvo priverstas pasitraukti toliau 
į vakarus. Kelionė buvo nepaprastai sunki. Kelionėje jis 
net tris sykius buvo susirgęs plaučių uždegimu ir tik 
savo šeimos, o ypač dukrelės Elzės rūpestingos globos 
dėka, jis išvengė mirties.

Nacionalsocialistinei Vokietijai sugriuvus, jis prie
glaudą rado Huzumo lietuvių stovykloje. Iš ten jis šių 
metų gegužės mėnesio pradžioje persikėlė į Flensburgą, 
kur gegužės 23 d. ir mirė.

Jis iškilmingai palaidotas gegužės 28 d. Religines 
laidotuvių apeigas atliko kun. Keleris ir kun. Preikš- 
taitis. Prakalbas pasakė Prof. Mykolas Biržiška, laik
raštininkas J. Pronckus, Petras Būtėnas ir kt. Jo palai
kai buvo sudeginti krematoriume.

Tikime, kad urna su pelenais aušrininko ir Mažosios 
Lietuvos Patriarcho Martyno Jankaus kada nors bus. 
parvežta į laisvąją Lietuvą ir palaidota Mažosios Lie
tuvos šventovėje Rambyno kalne, ant Nemuno kranto.

A. Vaidotas.
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Mes kuriame medini miestą
Daug kas yra nuomonės, kad jeigu miestas, tai bū

tinai ir mūrinis. Bet mes kuriam medinį miestą ne dėl 
to, kad būtumėm tokie atžagareiviai, neturėtumėm jėgų 
ar nesugebėtumėm, bet todėl, kad esame paukščiai su 
parištais sparnais. Dirbame ne tą, ką norime ir galime, 
bet tai, kas esamose sąlygose mums leidžiama. Seedorfas
— tai didžiulis, net 114 ha. užimąs, žemės plotas, aptup- 
dytas nedideliais mediniais barakėliais. Atkėlus čia 
Dotverdeno ir Buxtehudes lietuvių stovyklas ir kai kurių 
kitų s-tovyklų lietuviams atsikėlus savanoriškai, čia susi
darė per 2000 lietuvių šeima, kuri po truputį auga, nes 
iš įvairių vietų vis dar atvyksta naujų gyventojų. Iš 
pradžių stovykla darė slegiantį įspūdį. Veik visi barakai 
gerokai apdraskyti, be langų ir durų. Tvoros išlaužytos, 
išvartytos. Rajonas apleistas, prišiukšlintas. Visur didži
ausia netvarka. Bet pridėjus darbščią lietuvišką ranką, 
vaizdas iš pagrindų baigia pasikeisti.

Šiuo metu stovykloje darbas virte verda, visi kruta 
kaip bitės tėviškės laukuos. Remontuojami ir gražinami 
barakai ir kultūriniams reikalams numatyti pastatai. 
Tvarkomos ir švarinamos gatvės, keliai ir keleliai, takai) 
ir takeliai. Kultūriniam darbui sąlygos, atrodo, čia nebus 
blogos, nes kultūrininkų ir erdvės yra pakankamai. 
Kultūros, pieno ir sporto reikalams yra net 11 įvairaus 
dydžio salių, kurios jau atremontuotos arba baigiamos 
remontuoti. Didžiausia iš jų mūrinė, turinti 1150 kv. 
metrų plotą. Joje gali sutilpti 2000 sėdinčių žmonių.

Yra keturios sporto aikštės, kurios sudaro 8,25 ha. 
‘ bendro ploto. Be to, yra dar įrengti maudymuisi bei 

vandens sportui 6 betoniniais. krantais baseinai. Ge
gužės 11 d. naujai atremontuotose patalpose darbą pradėjo 
žymiausi ir didžiausi kultūriniai židiniai stovykloje — 

; gimnazija ir pradžios mokykla. Artimiausiu laiku stengia
masi atkurti ir vaikų darželį. Visiems stovykloje gy
venantiems vaikams nuo 6—17 metų amžiaus mokslas 

, privalomas. Baigusieji pradžios mokyklą ir nelankan
tieji gimnazijos turi lankyti pagal savo pasirinkimą 

specialius kursus, iš kurių vieni jau veikia, kiti dar 
organizuojami. Gražiai veikia skautų „Aušros" tuntas. 
Skautai susiskirstę į atskiras draugoves: suaugusių ir 

•* jaunesniųjų, vyrų ir mergaičių. Gegužės 8. d. įsteigtas 
skautų rėmėjų būrelis. Į būrelio vadovybę išrinkti: gen. 
T. Daukantas, rašytojas J. Jankus, direktorius J. Ve- 

v degys ir insp. A. Kasperavičius. Veikia ir dažnai pras
kaidrina pilkas stovyklos gyvenimo dienas M. Liuberskio 
diriguojamas „Aušrinės" choras, kuris, palyginti, per 
trumpą laiką jau spėjo pagarsėti ir už stovyklos sienų. 
Leidžiami du rotatorium spausdinami laikraščiai — 
„Aktualiosios Informacijos" — dienraštis ir „Kirvarpa"
— satyros ir jumoro mėnesinis leidinys. Veikia šofe
rių ir elektromonterių kursai, kuriais susidomėjimas 
labai didelis. Be to, atidarytos ir veikia siuvėjų, batsiuvių 
ir stalių dirbtuvės, kurios aptarnauja visus stovyklos 
lietuvius. Gegužės mėn. 16 d. išrinktas bendras Seedorfo 
LTB Komitetas, kurio pirmininkas — I. Užgiris, vice- 
pirm. — J. Vedegys, sekr. A. Kutka ir iždin. L. Vir
bickas. Atskiroms gyvenimo šakoms tvarkyti prie komi
teto dar veikia sekcijos, į kurias įeina taip pat išrinkti 
žmonės. Gegužės 21 d. įkurtas bendras Seedorfo LRK 
skyrius. Į skyriaus valdybą išrinkta: pirm. dr. Trum- 
pauskas, sekr. J. Kriščiūnas, iždin. J. Mitkus. Naujoji 
valdyba veiks per sekcijas: Sveikatos vadovas dr. Trum- 
pauskas, karių, belaisvių ir kalinių globos — J. Kriščiū
nas; rinkliavų ir šalpos — J. Mitkus; motinos ir vaiko 
globos — G. Kazlauskienė ir O. Sakalienė; ūkio — J. 
Mitkus ir .informacijos bei paieškojimų — Stasiūnas ir 
Teišerskis. Turima žinių, kad artimiausiu laiku čia bus 
atkelti Meerbecko ir Uchtės stovyklų lietuviai. Tada 
Seedorfe išaugs nors medinis, bet gražus ir pavyzdingas 
lietuviškas miestas.

J. Mikai a u s k a s.

Susiorganizavo lietuviai tremtiniai 
evangelikai

Lietuvių tremtinių bendruomenėje Vokietijoje esama 
apie 2000 evangelikų. Daugumas jų gyvena anglų oku
puotoje Vokietijos zonoje.

Š. m. gegužės mėn. 30 d. Hanau lietuvių stovykloje 
įvyko lietuvių tremtinių evangelikų (luteronų ir refor
matų) kunigų ir bažnyčios darbuotojų suvažiavimas, 
kuriame iš visų trijų Vokietijos zonų (amerikiečių, anglų 
ir prancūzų) dalyvavo apie 100 žmonių. Šio suvažiavimo 
tikslas — sutvarkyti lietuvių tremtinių evangelikų 
bažnytinius reikalus ir religinį aprūpinimą (pamaldas,

k /
tikybos dėstymą mokyklose, religinių knygų parūpinimą 
ir t. t). Stovyklose, kur gyvena daugiau evangelikų, 
nutarta įsteigti parapijas. Suvažiavimo buvo nustatytos 
bendrosios lietuvių tremtinių evangelikų bažnytinio 
veikimo gairės ir tam veikimui rikiuoti išrinkta lietuvių 
evangelikų tremtinių laikinoji vyriausioji bažnytinės 
bendruomenės taryba iš šių penkių žmonių: Dr. 0.

Kada musų žingsniai vėl

Stanaitis — pirmininkas, kun. J. Pauperas — vicepir
mininkas, kun. St. Neumanas — reikalų vedėjas ir J. 
Grigalaitis ir Puskepalaitis — nariai. Generalsuper- 
intendentas teol. prof. Dr. P. Jokubėnas trinktas gar
bės prmininku. Suvažiavimas pavedė laikinajai vyriau
siajai tarybai kaip galint greičiau sušaukti evangelikų 
parapijų atstovų suvažiavimą, kuris išrinktų nuolatinę

Motinos sielvartas
Buvo ankstyvas pavasaris. Pakilesnėse ir smiltingose 

vietose jau matėsi šviežiai suartų dirvų, kurios alsavo 
pavasario drėgme, bet slėnesnėse vietose dar tyvuliavo 
vandens balos . . .

Blažaitienei beverdant vakarienę, grįžo iš lauko 
ir vyras. Jis atrodė smarkiai nuvargęs ir purvinas. 
Įžengęs per slenkstį, nejudriai nuvožė nuo galvos ke
purę ir pakabino ant kabyklos, aptrintą skrandą užmetė 
ant palubėje įtaisytos karties, o pats susmuko suolo 
kamputyje ir tylėdamas kimšo pypkę.

Kai dar Blažaitienė buvo jaunesnė, ji ne taip su
tikdavo pirmą kartą iš laukt) grįžusį vyrą. Tada jis 
būdavo sutinkamas pagal įprastas tradicijas. Užlindusi 
už kampo, Blažaitienė pildavo jam puskvo^tę vandens 
ant galvos — tai būdavo krikštas ankstyvajam pavasario 
artojui. O pati šypsodavosi sveikindama vyrą, priėmusį 
jau daugelį kartų kartotą krikštą . . .

Šiais metais šeimininkei tas pokštas nė į galvą 
neatėjo. Ją slėgė kiti rūpesčiai ir krūtinę draskė 
sunkus sielvartas. Grįžus vyrui, ji ir toliau trusėsi apie 
krosnį, o jo tartum nepastebėjo ....

Kai jau skleidėsi palubėje iš pypkės bekilą dūmai, 
senis pažvelgė į šeimininkę, ir, matydamas ją labai 
susikrimtusią, paklausė:

— Ko gi tu, Agot, tokia „markatna", kas/yra? . . .
— Ak, Dieve, Dieve, kur čia nebūsi „markatna" . . . 

Maži vaikai — maži vargai, dideli vaikai — dideli 
vargai. Kol dar turi juos kaip višta vištelius po sparnu, 
tai vis nors širdis ramesnė. 0 kai suauga, išklysta į 
žmonės, tuomet ir širdies sielvartas padidėja . . .
Dėl Eugenijos mano širdis kiek ramesnė, o Antanėlį 

Dievas žino kokia nelaimė ištiko . . Rašė, kad atvažiuos, 

lietuvių tremtinių evangelikų bažnytinę tarybą. Taip 
pat suvažiavimas įgaliojo laikinąją vyriausiąją tarybą 
pasveikinti Anglijos evangelikų bažnyčios galvą Kentes- 
burio arkivyskupą ir stengtis užmegsti kontaktą su 
užsienio evangelikų bažnytinėmis bendruomenėmis.

Šį evangelikų lietuvių tremtinių suvažiavimą savo 
atsilankymu pagerbė Šv. Sosto Delegatas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje kan. Feliksas Kapočius ir pa
sakė gražią bei reikšmingą sveikinimo kalbą, kurioje 
be kitko, pažymėjo, kad netolerancijos šešėlių nepažįsta 
giliai mylinčios sielos. „Mes mokėsime pagerbti vieni 

nuaidės Laisvės alėja? . .

kitų šventus įsitikinimus, kaip tai matome daugelyje 
mūsų tautiečių tarpe, tiek iš evangelikų, tiek iš kata
likų pusos. Aš galiu jus patikinti, kad katalikų dvasi
ninkijoje yra tiek daug meilės jums, broliai evangelikai. 
Mūsų dvasininkijos auklėjime jau nuo ano karo skiepi
jamas tas platus tikinčiųjų bendruomenės supratimas, 
kuriame telpa visi Dievą mylintieji žmonės." 

o dabar kelinta diena — nei laiško, nei jo. Gal jį ka
riuomenėn „subilizavo", gal taip kokia bėda užklupo . . 
— verkšlendama dėstė Blažaitienė.

— Ale, tik tu nesisielok! Nemažas gi vaikas: 
žinos kaip išsisukti . . . Oho, Antanas! Jis „razumnas“ 
vyras ir taip pigiai nepaklius, — su pasididžiavimu 
paguodė vyras žmoną.

Vakarienės metu abu seniai tarpusavy nieko nekal
bėjo. Jis godžiai valgė bulves su spirgučiais, o šeimininkė, 
dar vis nenusiraminusi, bėgiojo nuo stalo prie krosnies, 
nuo krosnies prie stalo.

Blažaitienė priėyusi prie spintos ilgai žiūrėjo į 
savo vaikus. Juos abu ji neapsakomai mylėjo — jie 
buvo jos viso gyvenimo paguoda. Kiek vargo jai buvo, 
kol juos užaugino, o dabar nei vieno nebėr . . . Abu 
pakėlę sparnelius ir išskrido į žmones . J. Eugenija 
buvo mokytoja ir mokytojavo kitam apskri
ties mieste, o Antanas tarnavo taip pat toli nuo namų.

Laikrodžio rodyklės jau nuslinko į viršų ir rodė 
dešimtą valandą. Abu seniai paskubėjo gulti, nes ryto
jaus dieną vėl laukė jų sunkus darbas.

Abiem dar nesumigus, kažkas ėmė belstis į duris, 
o kieme įnirtusiai draskėsi Margis. Blažaitienė prišoko 
prie lango pažiūrėti, ne§/ neįprastu laiku beldimasis 
jai sukėlė įtarimą.

Čia ji sustojo ir apstulbusi žiūrėjo į lauką. 
Danguje švietė mėnulis, o blankioj mėnesienos šviesoj 
ji pastebėjo apie namą apstojusius ginkluotus vyrus . . .

— Dieve, Dieve ,kas čia pasidarė, — sušnabždėjo jos 
išgąsčiu perkreiptos lūpos. — Tėvai, kelkis. Vokiečiai, 
namus apstojo . . .

(Perkelta į 10 psl.)

J
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Lenku studentu suvažiavimas Monache
§. m. gegužės mėn. 12 d. lenkų akademinis suvažia

vimas atgaivino lenkų studentų sąjungos veikimą ameri
kiečių zonoje.

Mažiau skaitlinga lenkų studentija anglų zonoje jau 
prieš mėnesį susibūrė į panašią sąjungą. Pagal lenkų 
tradiciją, suvažiavimas pradėtas šv. Mišiomis, kurias 
atlaikė kun. Sčepan Calujka UNRRA—os universiteto 
koplytėlėje. Pasitarimai vyko „Dom Polski" patalpose,

Suvažiavimą atidarė lenkų studentų' savitarpinės 
pagalbos komiteto pirmininkas J. Kosinski. Susivienijimo 
pirmininkas Zygmund Rusinėk kalbėjo apie lenko 
studento vaidmenį ir jo uždavinius ištrėmime. Apie 
pasitarnavimą tiesai ir tėvynei žodžiu ir veiksmu 
ypatingai pabrėžė savo kalbose prof. M. Dembinski, Fv. 
Skibinski,. J. Gilbert, Itn. Tresza ir dr. Stasiak.

Lenkų studentai suprato, kaip labai rūpinasi jų rei
kalais lenkų tautinė bendruomenė ir kokie uždaviniai 
jiems pavedami. Salėje, kuri buvo būvimųjų lenkų 
diplomuotų architektų papuošta, spindėjo du užrašai: 
Sursum Corda ir Amor Patriae. Pasitarimuose lenkų 
studentų tikslai ir uždaviniai apibūdinami sekančiai: 
1. Visų lenkų studentų amerikiečių zonoje susivieniji
mas į vieną glaudžią organizaciją. 2. Išorinis lenkų stu
dentų atstovavimas bei jų reikalų gynimas. 3. Lenkų 
tautinės tradicijos palaikymas. 4. Sudaryti prieinamas 
sąlygas visiems lenkų tremtinių bendruomenės sluoksniams 
siekti aukštojo mokslo ir užtikrinti jo baigimą geriau
siose sąlygose. 5. Pakelti kultūrinį lygį lenkų emigracijos 
paskirose srityse. 6. Palaikyti ryšius su kitomis studentų 
organizacijomis Vokietijoje ir užsienyje.

Po to buvo priimtas sąjungos Statutas. Sąjungos 
buveinė išrinkta Monachiume, kaipo akademinis cent
ras 300 studentų, tuo tarpu kai kitose apygardose.kartu 
priskaitoma tik 240 studentų. Sąjungos pirmininku 
išrinktas Kosinski.

Gyvos diskusijos buvo vedamos priimant suvažiavimo 
idėjinę deklaraciją amerikiečių zonoje. Lenkų akade
minis jaunimas — jaunas, bet turįs didelę gyvenimo 
praktiką pirmą kart ištrėmime pasirodė kaip vieningas 
ir gerai organizuotas vienetas.

(„D. P." Nr. 99/273/)

ATGIMSTA TARPTAUTINĖS BRIGADOS
- Lenkų laikraštis „Dziennik Polski i Dz. Z." praneša, 

kad Prancūzijoj lenkų emigrantai verbuojami į tarp
tautine? brigadas, kurios koncentruojamos Ispanijos 
pasienyje. Tą akciją palaiką lenkų konsulatai ir jų 
karinė misija. Bet tai nėra vien lenkų akcija: tai dirba 
čechoslovakų, jugoslavų ir Sovietų Sąjungos konsulatai 
ir prancūzų kompartija, savos vyriausybės paremiama. 
Ta akcija koncentruojasi „tarptautinio darbininkų są
jūdžio" rankose. Vokiečių okupacijos metu lenkai vado
vavo septynioms brigadoms, kurios operavo rytų Pirė
nuose (Prancūzijoj). Po anglosaksų invazijos dauguma 
lenkų pasitraukė iš tų brigadų ir įstojo į savo tautinės 
kariuomenės vienetus Anglijos vadovybėje. Gen. de 
Gaulle vyriausybė nemėgo tų tarptautinių „brigadų", 
todėl 
imtis 
šitos 
kare 
lenkų
priešakyje stovi Potazz Chaim, buvęs lenkų karininkas 
tarptautinėje brigadoje, Rabus Stanislaw (pseudonimas), 
buvęs karininku vienoje iš tarptautinių darbininkų są
jūdžio „brigadų", Aniol Jerzy Antoni, Arzygoda Zelman, 
buvęs politiniu vadovu vienoje tarptautinėje lenkų 
brigadoje, Idasiak Leon — buvęs karininku tarptauti
nėse brigadose. Taigi, visi lenkai — aiškaus plauko ir 
su stažu pilietiniame kare. Iš ispanų politinių emigrantų 
sluoksnių Tulūzoje sužinota, kad lenkai duoda daugiausia 
savanorių ispanų „respublikinei" armijai.

jos vėl sulindo į požemį, kur 1944 m. nutarė 
ginkluotos akcijos prieš gen. Franco rėžimą, 
brigados turi būsimajame Ispanijos pilietiniame 
sudaryti „respublikinės" armijos branduolį. Visi 
centrai randasi Tarbes rajone; atskirų stovyklų

TIESA APIE NUSIKALSTAMUMĄ
Tam tikru laiku buvo daug kalbama ir rašoma apie 

nusikalstamumą lenkų tarpe (Vokietijoje). Buvo garsūs 
procesai, buvo griežti okupacinių organų potvarkiai ir 
vadovaujančių asmenų pareiškimai, kurie šaukė lenkus 
prie tvarkos. Atrodė, kad alijantai Vokietijoj daugiausia 
bėdos turi su lenkais. Tiesiai buvo stengiamasi sudaryti 
jiems „apsunkinančio elemento" vardą. Tikrai, su lenkų 
tauta buvo žiauriai, nedaug geriau kaip su žydeliais, 
elgiamasi karo metu, Vokietijoj lenkai buvo mėtomi 
iš vienos blogos vietos į kitą dar blogesnę, sąlygos buvo 
demoralizuojančios, ypač pirmuoju laiku po išsivada
vimo, tad sunku buvo juos sudrausminti: išsišokimai ir 

smurto aktai buvo dažnesni, negu normaliais laikais. 
Šiuo metu reikalas yra pagerėjęs. Štai oficialūs statisti
niai daviniai: per dvi savaites iki III. 8. Wirtembergo- 
Badeno provincijoj iš viso padaryta 1465 (nusikaltimai 
vokiečių teisei ir Militarinės vyriausybės potvarkiams. 
Iš to skaičiaus 1304 nusikaltimai atitenka vokiečiams, 
99 lenkams ir 62 kitų valstybių tremtiniams. Procenti
niai apskaičiavimai rodo, kad vokiečiai toj provincijoj 
sudaro 97,5°/o gyventojų ir yra atsakingi už 89,l°/o nu
sikaltimų, lenkai sudaro 1,2% ir atsako už 6,7% nusi
kaltimų, kitų tautybių tremtiniai sudaro l,3°/o gyven
tojų ir atsako už 4,2°/o. Šitie skaičiai rodo, kad procen- 
tualiai lenkai padaro daugiau nusikaltimų, n^u vo
kiečiai, bet turint galvoje nenormalias jų gyvenimo 
sąlygas, tenka pripažint, kad pastaruoju metu lenkų 
nusikaltimų skaičius mažėja.

(„P. Z." Nr. 19)

ESTŲ VYRŲ CHORO „ESTONIA“ KONCERTAS
Gegužės 23 d. Hanau estus ir kitų tautybių klau

sytojus aplankė estų vyrų choras „Estonia“.
Programoje buvo išpildytos estų tautinės dainos ir

Motinos sielvartas
(Atkelta iš 9 psl.)

Už durų pasigirdo vokiški keiksmai ir smarkesnis 
beldimasis. Senis pribėgęs atsklendė duris ir į vidų 
įėjo trys ginkluoti geštapininkai. Vienas iš jų kalbėjo 
lietuviškai.

— Sūnus Antanas namie? — užklausė lietuviškai kal
bantysis. — Tik nemeluok, seni, sakyk teisybę, tai bus 
geriau ir tau ir jam, — dar pridūrė įeidamas.

Senis tik žiūrėjo apstulbęs ir nieko neatsakė. 
Susidarusią trumputę tylą perskrodė pradėjusi balsu 
raudoti Blažaitienė. Ji pro ašaras aiškino, kad sūnus 
nebuvo atvažiavęs ir jo namie nėra.

— Ką jis jums padarė, ką jis padarė? ... — halsu 
raudodama klykė Blažaitienė. — Jis toks geras vaikas 
ir kuo jis jums, nusikalto . . .

— Ir mes žinome, kad jis jums geras, bet valdžiai 
negeras, — bumpterėjo lietuviškai kalbąs geštapininkai.

— Na, paniūrėsime ar tikrai jo nėra . . Mes darysime 
pas jus smulkią kratą.

Po šio pasakymo jie pradėjo viską versti aukštyn 
kojomis.

Vienas iš jų nutvėrė ant spintos stovėjusią fo
tografiją ir kažką vokiškai prašneko į lietuviškai 
kalbantįjį. Šis atsisukęs į Blažaitį ir, rodydamas foto
grafiją, paklausė:

— Tai šis tavo sūnus Antanas? . . .
— Šitas ... — prikimusiu balsu atsakė Blažaitis.
— Mes tą fotografiją paimsime. Ji bus mums reika

linga . . Mat, koks didvyris, užsimanė Reicho valdžią 
nuversti .' . . Laisvos Lietuvos, mat, nori! ... — dar 
pridūrė geštapininkas . . .

Matydama, kad jos brangiausio sūnaus fotografija 
dedama į portfelį, Blažaitienė verkdama šoko prašyti, 
kad ją paliktų. Geštapininkas pastūmė ją į šalį ir 
toliau rausėsi kambaryje. Krata tęsėsi apie valandą. 
Visur smulkiai iškrėsta, išversta. Tačiau niekur 
nieko neradę, pasišalino ir per lauką pėsti nuėjo tolyn. 
Gale sodybos, ant keliuko, matėsi bestovinti mašina.

Išeidami prigrąsino, kad jeigu sūnus atvyks, jis pats 
turi prisistatyti į geštapo raštinę, nes esą jis niekur 
nepasislėpsiąs. Jie visur jį surasią ...

Neprašytiems svečiams pasišalinus, Blažaitienė tik 
verkė ir kukčiodama pro ašaras kalbėjo:

— Ar aš nesakiau, kad kas nors yra . . . Mano širdis 
nujautė ... Ir, Dieve, Dieve, ką jis jiems padarė . . . 
Sako valdžią norėjo nuversti . . .

Tėvas į tai nieko neatsakė, bet matomai ir jo sieloje 
virė sielvartinga kova.

Ilgai rymojo abu Blažaičiai ant suolo ir nieko 
nekalbėjo. Blažaitienė verkdama patylomis meldėsi, o 
Blažaitis tyliai kentė širdies skausmą ir tik retkarčiais 
sunkiai atsidusdavo . . .

Atsigulus neėmė miegas ir abu išsivartę lovoj iki 
aušros. Kai ryto žara jau skverbėsi į trobos vidų, abi 
Blažaičiai sukilo ir ėmė ruoštis. /

Blažaitis buvo paniuręs ir nekalbus, o Blažaitienė 
sielvartingai dejavo ir meldėsi, kad Viešpats atitolintų 
prikibusią ties, jų galvomis baisią nelaimę............

Taip slinko diena, kuri buvo atžymėta didžios 
nelaimės ženklu. Senis lauke arė savo prakaitu nulais

kompozicijos, ir viena latvių kompozitoriaus Cirulio lat* 
vių tautinė daina. „Estonia" choras yra plačiai žinomas. 
Choro dirigentas M. Loite. „Estonia“ chorą papildo du 
solistai: Marete Pank (sopr.) ir Naataus Polds (tenoras), 
kurie solo dainomis bei ištraukomis is arijų sulaukia
klausytojuose pelnyto pasisekimo.

(„Tevzeme" Nr. 38)

ĮDOMUS KONCERTAS
Š. m. V. 31. lenkų stovykloje (Fuldoje) buvo įdomus 

muzikos koncertas, kurį davė lenkų muzikantai, buvę 
Buchėnwaldo kanclagerio kaliniai. Orkestras, sudarytas 
iš styginių ir pučiamųjų instrumentų, davė atskirus 
fragmentus iš klasikinės, lengvos moderniškos ir tautiš
kos lenkų muzikos ir padarė publikai visai malonų įs
pūdį. Orkestro dirigentas Jerzy Wochnik — puikus 
ansamblio valdytojas ir, matyt, geras muzikos specia
listas. Taip pat atrodo, kad ir visa 16 vyrų trupė groti 
išmoko ne Buchenwalde, o laisvoj, prieškarinėj Lenkijoj. 
Pranešėjas Wladyslaw Brūhl savo uždavinį atlieka 
be priekaištų: savo tautos sąmojų jis reprezentuoja kaip 
reikiant. Kažkas yra senoj enciklopedijoj parašęs^ kad 
gabiausi komikai pasaulyje esą lenkai ir prancūzai. 
P. Wl. Brūhl tikrai turi dovaną, kurią prancūzai pava
dintų „l’ėsprit comiųue".

J. Gobis

tytą žemę. Bet ar galėjo jis tomis lygiai gulančiomis 
vagomis užarti tą didžiąją nelaimę? ....

Likusi namuose Blažaitienė beviltiškai blaškėsi, 
tartum- pašautas paukštis. Jai joks darbas nesisekė. 
Ką paėmė — viskas krito iš rankų, o širdį draskė sun
kūs skausmai ... V

Naktį išvarginti seniai jau kietai miegojo. Blažaitienę 
kankino baisūs sapnai.

Vidurnaktį kažkas pabeldė tyliai į langinę ir 
paprašė įsileisti. Blažaitienė tuojau pažino, kad tart' 
Antanėlis. Įleido. Antanas atrodė labai išvargęs ir 
visas šlapias. Pašokęs iš miego, Blažaitis skubiai
užsimovė basinyčia batus, užsimetė skrandą -ir, tyliai 
pasisveikinęs su sūnum, išslinko pro duris sargybom 
Jis bijojo, kad vėl neužkluptų baisūs svečiai. Blažai
tienė uždangstė langus, kad vidurnaktį šviesa jų neiš-z 
duotų.'Ji tyliai verkšlendama pradėjo klausinėti:

— Ką tu, sūneli, ten padarei, kad tavęs ieško. Ką 
tu padarei? . . .

— Ar jau buvo ir čia? — tyliai paklausė Antanas. — 
— Aš taip ir maniau, — kiek palaukęs pridūrė . . .

— Cit, neverk, mama, viskas praeis . . . Mes buvom 
įskųsti dėl pogrindinės spaudos platinimo. Tris mano 
draugus suėmė, ' o aš gulėjau ligoninėj Kaune. Mat, 
man vis ta koja . . . Kai sužinojau apie areštą, dar 
galutinai nepasveikęs, iš ten pabėgau . . .

— Tu, mama, tik neverk, aš njokėsiu išsislapstyti, o 
Vokietijos dienos suskaitytos ... — ramino sūnus 
motiną.

— Tu gal labai alkanas, sūneli? — šoko ji ieškoti 
ko užkąsti.

Antanas godžiai valgė šaltą mėsą su duona ir davinėjo 
nurodymus ką jam parengti.

Užkandęs, paėmė Antanas mažą lagaminėlį su bal
tiniais į ir maistu, išbučiavo motinai rankas, veidą ir 
ruošėsi išeiti. Motina ėmė kukčiodama verkti ir pra
šyti:

— Dar pabūk, mano sūneli, mano paguoda, kur tu 
dėsies tokią šaltą naktį, kur tu hakvosi?

— Nebijok, mama, neprapulsiu. Aš nakvosiu Graužinių 
pirty, pamiškyj. Ten nebus šalta . . Jeigu vėl atvažiuos 
geštapininkai — sakykite, kad manęs namie nebuvo .

— Aš aplankysiu retkarčiais jus . . .
Antanas išsiveržė iš motinos glėbio ir, aprinkdamas 

ašaromis, išslinko pro duris . .
Čia priėjo ir tėvas. Jie abu karštai pasibučiavo ir 

Antanas ėmė žengti galulaukėj augančio beržyno link.
Motina jį dideliu kryžium peržegnojo ir abu tėvai 

ilgėliau sekė pradingstantį sūnų .....
Jis atsigręžęs dar pusbalsiu pratarė:
— Tik jūs neverkit ir nesisielokit . .
Antanui pradingstant iš . akiračio ir jo siluetui 

susiliejant su nakties tamsa, tėvai tartum suakmenėję 
dar stovėjo vietoj ir nieko nesakė. Tik vėliau, tartum 
gaivalingas vulkanas, iš motinos širdies gelmių išsiveržė 
širdies skausmo banga ir ji rankas užlaužns šūkterėjo:

— Antanėli, sūneli! ...
Ir kas išskaitys motinos širdies sielvartą, palydėjus 

sūnų į tokią nežinią? .
Pranys A 1 š ė n a s.
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Atominė energija kasdieniniame gyvenime
Gwilym Owen yra nuo 1934 m. fizikos 
profesorius Antioch - College Yellow 
Springs, Ohio, JAV. Straipsnis "Atominė 
energija kasdieniniame gyvenime“ buvo 
išspausdintas "Antioch Review".

Kad sudarius sau vaizdą apie tai, kokiu mastu ato
minė energija 'galėtų būti panaudota ūkyje taikos metu, 
reikia turėti prieš akis pagrindinius, mokslinius metmenis. 
Energija (galimybė atlikti mechanišką darbą, pakelti 
krūvį) turi labai naudingą, paslėptą savybę. Duotoje 
sistemoje ar padėtyje esantis energijos kiekis galima 
npstatyti ir tiksliai apskaičiuoti sunaudotą, dingusį ir 
pasilikusį kiekį.

Prileidus, kad daugiau atrastų nėra, visus žmonių 
vartojimui tinkamus energijos šaltinius galima apytikriai 
apskaičiuoti. Paprasti pritaikomosios energijos šaltiniai 
yra judanti oro arba vandens masė, kurios kinetinė 
(judėjimo) energija gali-būti naudojama varyti mašinoms; 
toliau vandens masės, kurios paleidžiamos iš ežerų ar 
dirbtinių užtvankų ir suka mašinas ar atlieka darbą; ir 
galiausiai degamosios medžiagos, kurios sudegdamos 
pagamina mašinoms varyti reikalingą šilimą.

Degamųjų medžiagų suvartojimas yra didesnis negu 
pągaminimas ar išradimas. Dėl to yra daug tyrinėta 
moksliškai, kad įgyvendinus seniai puoselėtą žmonijos 
troškimą — išnaudoti milžinišką saulės išspinduliuoja
mos energijos kiekį; būtų galima išgauti daugiau degalų 
negu ligšiol, jeigu būtų galima įvesti grandinės procesą: 
kflo daugiau saulės spindulių augalams, — tuo daugiau 
iš augalų alkoholio.

Ligšiol mažai buvo kreipiama dėmesio į tyrimus tų 
energijos šaltinių, kurie kyla ne iš degamųjų medžiagų. 
Tas faktas, kad, vienus elementus paverčiant kitais, 
atominė energija kartais atsipalaiduoja, žinomas maždaug 
tifc 20 metų. Ir galimybė padaryti tokius pakeitimus 
susidarė tik 1939 m., atradus urano suskaldymą. Nuo 
tada pasidarė aišku, kad iš urano tam tikru metodu, kuris 
pagrindinai skiriasi nuo sudeginimo proceso, galima 
išgauti didžiulius energijos kiekus. Mes nemėginsime 
aprašyti tokių bandymų ar metodų. Mes tik atkreipsime 
dėmesį į du visiškai naujus punktus, kurie išėjo iš 
urano suskaldymo atradimo ir tų bandymų pasekmėje.

Pirmiausia pagrindinis dalykas — didžiulius atominės 
energijos kiekius galime atpalaiduoti šilimos formoje 
kaip eksplioziniu, taip ir lėtu būdu, kontroliuodami. 
Ligšiol tai buvo pasiekiama tik verčiant uraną į kitus 

/elementus neutronų pagalba. Vis dėl to yra priežasties 
ntanyti, kadx ir su kitais, rečiau sutinkamais elementais, 
galima pasiekti panašių rezultatų. Šiuo laiku tam pro
cesui pravesti reikiamas urano kiekis, palyginti, yra 
didelis, tik prieš tai reikia jis ypač rūpestingai išvalyti.

Kada neutronas susitrenkia su urano atomu, tada 
gali įvykti ekspliozija — taip vadinamas skilimas, 
kuriame atsipalaiduoja energija. Skilimo proceso metu 
susidaro kiti neutronai, kurie -savo keliu susitinka kitus 
urano atomus ir tuo atpalaiduoja papildomą energiją 
ir, neutronus grandinės reakcijai. Jeigu uranas yra 
nevisai švarus, neutronai, pataikę ant ųešvarumų, be 
naudos išsieikvoja ir reakcija nutrūksta. Toliau — 
jeigu naudojamas urano kiekis yra nepakankamai didelis, 
daug neutronų pralekia, nesukeldmi skilimo, ir reakcija 
dėl reikalingų neutronų trūkumo visiškai sustoja.

s '
Uranas sudėtas.iš 3 skirtingų atomų rūšių su atominiu 

svoriu 238 — 99,3% — arba 235 — 0,7% — ir 234 
— maža 1% dalelė. Skilimas galimas tik urano 235 
ir naujo elemento plutoniumo, kuris yra išgautas iš 
urano 238. Periodinei paprasto urano reakcijai pada
ryti reikia panaudoti ypatingą metodą. Tai susidaro 
iš to, kad sudedami didesni kiekiai urano ir modera
toriaus, . pvz., anglių medžiagos; ahu turi būti kiek 
galima švariau išvalyti nuo priemaišų. Grandinės re
akcija daug geriau vyksta ir mažesniam medžiagų 
kiekiui esant, jeigu atskiriami izotopai ir varto
sima žymiai didesnė dalis vien urano 235; tačiau 
izotopų atskyrimas yra labai brangus dalykas ir, atrodo, 
toks ir paliks.

Kad pagaminus didžiulius energijos kiekius 
iš visai mažo urano 235 arba plutoniumo kiekio, 
reikia turėti tinkamų moderatorių ir nuodugnaus 
metodo; tačiau šiuo atveju turėtų būti ir didelio masto 
industriniai- įrengimai, kad pagamintų be priemaišų ir 
koncentruoto urano 235 arba plutoniumo.

Ir kiti elementai, kaip thoriumas, protactiniumas ir 
gal švinas, duodasi skaldomi. Thoriumo ir švino^ yra 
daugiau negu urano, bet nėra aiškaus pagrindo, kad ir 
su mažais šių medžiagų kiekiais būtų galima iššaukti 
grandinės reakciją, kas būtų priežastis praktiškam 
rhetodo pavartojimui. Praktišką šių medžiagų panaudoji

mą galima būtų įsivaizduoti, jei pavyktų išvystyti 
neutronų šaltinį, t. y. sukonstruoti neutronų patranką 
nuolatiniam medžiagos apšaudymui neutronais. Tačiau 
tuo tarpu nėra galimybės tokią patranką išvystyti.

Yra įrodyta, kad elementai vidutinio atominio svorio, 
kaip geležis ir nikelis, yra pastovesni už labai lengvus 
arba sunkius elementus ir jų atominę energiją galima 
atpalaiduoti; tuo tarpu kai sunkiuosius atomus, kaip 
uranas ar thoriumas, galima suskaldyti į lengvepniuosius, 
ar iš lengvųjų padaryti sunkiuosius. Spėjama, kad šis 
paskutinis pasikeitimo būdas yra saulėje, ir tuo 
būdu gaunama energija, kuri reikalinga jai beveik 
amžinai temperatūrai išlaikyti. Jeigu saulė neturėtų 
tokių vidinės energijos šaltinių, — jau vieno žmo
gaus amžiaus laikotarpyje pastebimai atvėstų. Tačiau 
geologiškai patvirtinta, kad ji nė per milijonus metų 
žymiai neatvėso. Tam paaiškinti spėjama, kad heliumas 
susidaro iš vandens medžiagų. Kadangi heliumas yra

Laiškai filminėje juostelėje
1935 m. A. E. G. įmonių inžinieriai išrado naują apa

ratą ir pavadino jį magnetofonu. Vokiečių Gestapas 
tuojau nusavino tą išradimą ir pradėjo naudoti savo 
sekimo tikslams. O išradimas, kaip atrodo, daug žada 
ateičiai, visiškai geriems ir gražiems tikslams.

Tą aparatą išradę inžinieriai norėjo panaudoti 
telefono tarnybai, o geštapas jo padedamas pradėjo 
sekti įtariamuosius. Juo buvo pradėti kontroliuoti visų 
įtariamųjų asmenų, o ypač užsienio diplomatų ir 
užsienio žurnalistų telefoniniai pasikalbėjimai. Jiems 
patiems apie tai visiškai nieko nežinant, šių žmonių 
telefonai būdavo įjungiami į magnetofoną. Kai tik jie 
pradėdavo kalbėtis, tuojau aparatas automatiškai 
įsijungdavo į magnetofoną ir įamžindavo visą pasikalbė
jimą, ir jeigu jie kalbėdamiesi pasakydavo ką nors, 
kas buvo naudinga geštapui, tas mažytis mikrofonas 
būdavo baisus liudininkas. Įvairioms žinioms ir praneši
mams perdavinėti šį aparatą naudojo taip pat ir vokie
čių povandeniniai laivai.

Taikos metu šis aparatas taip pat teikia be galo 
daug galimumų. Sakysim, jeigu magnetofonas bus prijun
gtas prie telefono aparato, tai telefono savininkas grį
žęs namo iš jo išgirs pakartojant visa tai ką jo klijen- 
tai kalbėjo tada, kai jis nebuvo namie. Visokios žinios

Margi trupinėliai
Viliojantieji pavyzdžiai

Prieš kelis mėnesius mano bičiuliai, išrinkti į vado
vus, pasileido keliauti, stebėdami, kaip kiti gyvena. 
Daug jie pavažinėjo, daug matė, o sugrįžę ilgai juokėsi, 
kad kitur tokie pareigūnai, kurie turėtų rodyti pavyzdį, 
verčiasi ir adatų ir batų bizniu. Antrą kartą pavažinėję 
jie parvežė pažįstamiems adatų. Dabar jie dažnai va
žiuoja aplankyti pažįstamų', ir pas juos pinigų turė
damas, visko gali gauti, tik gulbės pieno negali.

Ir jie patys pasikeitė: jie dabar nebesijuokia iš tų, 
kurie turėtų rodyti pavyzdį.

k. a 1 -1 a s.

Sau ir kitiems
Ilgai ginčijomės dėl malkų piovimo ir skaldymo savo 

stovyklai. Vieni kitus puolėme, patys išsisukinėjome li
gomis ir negalavimais. Norėjome, kad kas nors padarytų 
už mus. O kai vieną dieną mums padalijo tas jau su
kirstas ir suvežtas malkas patiems kūrenti, tai mes 
tempėme per rajoną pamėlynavę, skaldėme suprakaitavę. 
Ir jėgos ir sveikatos atsirado — nė vienas nebepardŪė 
ligos liudijimo.

Skaldėme ir tempėme sau, o' ginčijomės, kai reikėjo 
piauti visiems.

k. a r.

STEIGIAMA TECHNIKOS MOKYKLA
Nūrntingeno stovykloje (UNRRA Team 513, Camp' 

657) buvusių Kauno Aukštesniosios Technikos Mokyklos 
mokytojų iniciatyva steigiama UNRRA — os globojama 
Technikos Mokykla su Parengiamąja klase.

I. Technikos Mokykla: Pradžioje veiks pirmieji 
kursai 4 skyrių. Į pirmus kursus priimami asmens abiejų 
lyčių baigę nemažiau 6 gimnazijos klases. Mokykloje 
mokslas tęsis 4 semestrus po 4 mėnesius kiekvienas, viso 
apie 18 mėnesių. 

patvaresnis už vandens medžiagas, tai jo sudarymas 
vyksta laisvai, išsivysiant dideliems energijos jkiekiams.

Yra galima, kad iš dažnai sutinkamų lengvųjų, 
pagrindinių medžiagų galima būtų išgauti energiją per 
sunkiųjų elementų sintezę. Tokia sintezė laboratorijoj 
jau galima padaryti, tačiau tik nepakankama praktiškam 
reikalui. Energijos kiekis, reikalingas tyrimui pravesti, 
yra žymiai didesnis už gaunamą. Šis faktas nekalba už 
save taip, kaip urano lėta neutronų reakcija. Šitai 
galima sulyginti su tokiu dalyku: medžiaga atiduoda 
šiliminę energiją, kada ji dega; bet ji pradeda degti, 
kada prie jos prikišama labai karšta liepsna, po ko ji 
taip pamažu sudega, kad laisvai susidaranti energija yra 
permaža, liepsnos šiliminei ' energijai zfmiai pakelti. 
Visiškai priimtina, kad šia sinteze bus rastas kelias 
'savarankiškam reakcijų tęsimui pasiekti, tačiau mes 
laikinai negalime pramatyti, kaip šie energijos išgavimo 
metodai praktiškai bus išspręsti. Gwilym Owen 

ir informacijos, kurioms sunaudojama gausybė po
pieriaus ir kurių persiuntimas užgrūda ir vargina 
paštus, tos žinios dabar galės būti magnetofonu įkal
bamos į siaurą ir lengvą filminę juostą. Įitionės ar 
įstaigos vadovui magnetofonas bus būtinas palydovas 
kelionėje, jis galės padiktuoti patvarkymus ir instruk
cijas ir nusiųsti savo įmonei, o jo biuro tarnautojai tuo 
būdu galės ir patvarkymus gauti ir savo šefo balsą gir
dėti, nors tas šefas būtų už šimtų ar tūkstančių kilo
metrų.
z Akliesiems ateityje bus galima kelis gramus sverian
čioje garsinėje juostoje perduoti ištisą knygą, o visa 
tokia iš filminių tomų sudaryta garsinė biblioteka su
tilps į mažą spintą. Tada akliesiems nebebus reikalingas 
taip sunkiai išmokstamas aklųjų raštas.

Šituo aparatu besidomintieji žmonės pradeda gal
voti, kad magnetofonas gali sukelti mūsų gyvenime 
visą perversmą. Girdi, tą aparatą patobulinus ir išpla
tinus pasaulyje, gali iš viso baigtis visokio rašymo die
nos. Kam berašyti, jei pigiu magnetofonu naudodama
sis gali ir laišką padiktuoti? Tada nbereikėtų valandas 
išsėdėti prie stalo ir graužti plunksnakotį: atsisėstum į 
patogų fotelį ir padiktuotum į šį aparatą tai, kas tau 
reikalinga.

Numatomi šie skyriai ir specialybės: 1. Statybos 
skyrius: a) trobesių statyba, b) geodezininkų, 
c) kelių statyba. 2. Mechanikos skyrius: a) 
metalo apdirbimas, b) autovežimiai. 3. EI e k t ro
te ch n ik ų skyrius: a) stipriųjų srovių, b) radiotech
nikos. 4. Cheminės technologijos skyrius: 
a) statybos medžiagų gamyba (molio ir cemento).

II. Parengiamoji klasė: Į parengiamąją klasę pri
imami abiejų lyčių asmens baigę’nemažiau 4 gimnazijos 
klases. Mokslas tęsis 2 , semestrus po 4 mėnesius 
kiekvienas, viso apie 9 mėnesius. Norį lankyti mokyklą 
atsiunčia šias žinias: 1. Pavardė ir vardas, 2. Gimimo 
metai. 3. Išeitas mokslas. 4. Ar lankės specialią mo
kyklą. 5. Ar turi profesiją. 6. Kokį minėtos mokyklos 
skyrių ar specialybę nori pasirinkti.

Mokslą numatoma pradėti birželio mėnesio pradžioje. 
Tiksli mokslo metų pradžia ir apsigyvenimo sąlygos 
(numatomas mokinių bendrabutis)) bus paskelbta vėliau.

Adresas: DP Camp 657, Nurtingen 14/Wurtemberg, 
Kirchheimstr. 41.

Paieškojimai
PAŠKEVIČIENĖ Veronika, Schweinfurt — Lit. 

Lager, ieško vyro Paškevičiaus Edvardo, 'žinantieji apie 
jo likimą praneškite žmonai.

MILKAUSKAS Eduardas, Hanau - Lit. Lager 
(3a-87): ieško savo brolį Stasį Milkauską (tarnavusį 
0KW štabe vertėjo pareigose). Žinaitieji apie jo likimą 
praneškite broliui.

KRIPAITYTĖ Emilija, Chieming b. Traunstein 
— DP Camp, ieško kun. Morkvėno Jono ir Orlienės 
Kristinos (gyv. Korbak — Krs. Kassel).

KARPAUSKAITĖ Irena — Chieming b. Traun
stein, DP Camp — ieško Banevičienės Onos su šeima, 
Leonavičiūtės Valės, Civinskienės Petronės, giminių bei 
pažįstamų.

MŪSŲ VILTIS — lietuvių kultūros ir informacijoslaikraštis. Leidėjas — ats. redaktorius — A. Vilainis —Šidlauskas. Redakcijos ir administracijos adresas: Fulda, 
Lietuvių stovykla, Moselstr. 11. Redakcija ir administracija interesantus priima darbo dienomis: 10—12 ir 14—16 vai. Paskiro numerio kaina RM 1,50. Spausdh 

narna spaustuvėje Parzeller & Co., vormals Fuldaer Actiendruckerei, Fulda.
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Anglas apie skurdą Italijoj
Neseniai pasirodė įdomi knyga „The problem of Italy- 

&n Economic Survey". Jos autorius Ivon Thomas yra 
Attlee kabinete civilinės aviacijos ministerijos valstybės 
ptfsekretorius.

„The problem of Italy is the problem of poverty" 
(„Italijos problema — tai neturto problema") — sudaro 
visą Italijos klausimo esmę. Tai yra pagrindinė tiesa, 
sako autorius. Kol tas klausimas nebus išspręstas, tol 
jokia konstitucija ir jokios politinės kombinacijos nepa
darys iš Italijos naudingo JTO nario. Kas pažįsta ubagy
stes, pauperizmo psichologiją ir sociologiją, tas gali 
suprasti tą nelaimę, kurią dabar išgyvena italų tauta, 
kuri turi didingą ir turtingą praeitį. Ir dažnai būna taip, 
jog neturtingps tautos būna išdidžios ir nemėgsta kalbėti 
ir skųstis bad^i, o stengiasi paslėpti savo skurdą ir nekelti 
kitų užuojautos jausmo, nes kitų užuojauta žemina 
užjaučiamąjį. Tai ypač charakteringa italams, kurie juk 
yra senovės romėnų įpėdiniai. Jie gėdijasi kelti aliarmą 
dėl skurdo, kurį jie šiuo metu kenčia. Ivon Thomas rašo: 
„Italijos skurdas — tai ne dvasios, bet materialinių 
išteklių skurdas. Dantės, Mykolo Angelo, Galilėjaus, 
Marconio tauta — anaiptol nėra sutverta tam, kad grotų 
katerinka, gamintų ledus ir kelneriautų. Tik skurdas 
verčia italus emigruoti. 0 ką kita gali emigrantas daryt 
svetimame krašte, jei ne gaminti ledus ir mazgoti indus 
restoranuose?! Meilė kelnerystei tikrai nėra italų tautos 
savybė." Italų tauta didesnė negu prancūzų, bet jos teri
torija dvigubai mažesnė, negu Prancūzijos. Italija bem^ž 
visai neturi žaliavų pramonei. Italų tautos prieauglis — 
didžiausias Europoj, nors dėl skurdo pradeda mažėti. 
Fašizmas nusikalto savo tautai tuo, kad varė klaidingą 
ūkio politiką, pakišdamas tautai ultraimperialistines 
ambicijas ir tai visai netinkamu laiku. Autorius siūlo 
gydyti apleistą žemės ūkį ir industrializuoti kraštą, 
teikiant jam žaliavų iš užsienio.3ių faktų akivaizdoje ne
sunku suprasti, kodėl J .A. V., Anglija ir Prancūzija taip 
griežtai pasipriešino ir nesutiko, kad iš italų tautos 
būtų išpompuotas paskutinis jos ūkio kraujas.

J. G s.

AMERIKIEČIAI PAGERBĖ LENKŲ POŽEMINĖS 
ARMIJOS IR VARŠUVOS SUKILIMO VADĄ GEN.

BOR—KOMAROWSKI
JAV užs. reik, departamentas davė vizą gen. B. — Koma* 

rowskiui įvažiuoti į Ameriką; nors laikinosios lenkų vy
riausybės ambasada to labai nenorėjo, bet jos nebuvo atsi
klausta. Amerikos visuomenė labai susidomėjo gen. Bor-- 
Komarowskiu, kuris 5 metus slapstėsi Hitlerio okupuotoj 
Lenkijoj, bet slapstėsi ne vienas, o su visa požemine 
armija, ir ne tik mokėjo slapstytis, bet ir kovoti, ir paga
liau Varšuvoje atvirai sukilti. Požeminės lenkų armijos 
vadas keliavo Varšuvos kanalizacijos vamzdžiais, savo 
akimis matė sukilusios Varšuvos kančią ir mirtį, tad 
nenuostabu, kad Amerikos laikraščiai davė savo straips
niams tokias antraštes: „Gen. Bor, Polsk Hero, Tells of 
Betrayal by Reds" („Gen. Bor, lenkų didvyris, pasakoja 
apie raudonųjų išdavimą"). Čikagoj šis lenkų didvyris 
buvo įspūdingai pagerbtas. Į Humboldt parką, kur jis 
kalbėjo, susirinko apie 200.000 čikagiečių. Lenkiškos 
kilmės čikagiečiai padarė jo garbei eisenas ir mitinge 
šaukė „Tegyvuoja laisvoji Lenkija". Į’ mitingą jį atlydėjo 
Čikagos burmistras Kelly ir Illinois’© gubernatorius 
Green. Jį įspūdingai pasveikino gen. Pierse, b. 103 div. 
vadas, kuris jį išvadavo iš karo belaisvių stovyklos Vo
kietijoj. Mitingą atidarė Amerikos Polonios (Amerikos 
lenkų organizacijos) pirmininkas Rozmarek, kuris, tarp 
kitko, pasakė: „Lenkų tautą ištikusios tragedijos akivaiz
doje Amerikos Polonios Kongresas pasidarė vieninteliu 
jos atstovu prieš pasaulį . . . Šiandien mes esame įparei
goti kalbėti užokeaninių lenkų vardu, kuriems uždrausta 
kalbėti. Negalima mums ilsėtis, kol Lenkija bus nelaisvėje, 
kaip kad šiandien. Nevalia mums prisileisti prie to, kad 
istorija pasmerktų mus už tai, kad mes Lenkiją apleidom 
tuo metu, kada ji buvo mūsų pagalbos labiausiai reika
linga. Stiprūs, vieningi kovosime kaip amerikiečiai dėl 
Lenkijos laisvės, be atodairos į kliūtis ir sunkumus. Kas 
užstoja dabartinę Varšuvos vyriausybę, tas sutinka su tuo, 
kad Lenkija paliktų nelaisvėje. Tuos žmones istorija 
pasmerks teisingai ir neklaidingai. Amerikos Polonia 
atmeta tuos žmones, kaip ji atmetė Langę dar priež tai, 
kol jis oficialiai nebuvo tapęs Gromyko tarnu. Mūsų 
pozicijos' simboliu yra gen. Bor - Komarowskio buvimas 
mūsų tarpe.

Čikagos burmistras Kelly pasakė: „Amerika žino, jog 
jai negalima ilsėtis, kol Lenkija negaus galimybės laisvais 
rinkimas pastatyt savo vyriausybės pryšakyje tuos žmones, 
kurių ji nori, ir mes nesiliausime dirbę ta kryptimi . .

Gubernatorius Green pareiškė: „Išdavimas, kurį Rusija 
padarė per Varšuvos sukilimą, buvo dar didesnio išda
vimo ženklas. Lenkija, iš kurios atimta,pusė teritorijos ir 
kuriai primesta komunistų agentų vyriausybė — nėra 
Lenkija. Mes tai žinome ir taip pat žinome, jog tą 
skriaudą turime atitaisyti, jei iš tiesų norime, kad pasauly 
viešpatautų taika." x

Gen. Bor - Komarowski pareiškė kalbąs nuo vokiečių 
kulkų, kalėjimuose kanclageriuose mirusių lenkų kovo
tojų vardu, kurie kovojo ir mirė uš Lenkijos laisvę.

• r
Mūsų Viltis Nr. 15—16

V t ■

Lietuviška daina Fuldoje
Senajame Vokietijos krikščionybės lopšyje, vyskupų 

mieste Fuldoje, karo pabaigoje susispietė nedidelis 
būrys lietuvių. Nors gyvenimo sąlygos čia neblogos, bet 
dėl nepatogaus strateginio punkto, lietuviai čia savo 
skaičiumi nepasiekė net tūkstančio. Tačiau čia susi- 
spietusieji lietuviai aktyvūs^Kultūrinė veikla gyva. Dar 
pereitų metų vasarą buvo rūpintasi čia suorganizuoti 
chorą. ,Iš kart sutikta sunkių kliūčių. Chorui vesti nebu
vo specialisto, menininko. Tik apie, rugsėjo mėn. pa
baigą vietos lietuvių bendruomenei pavyko parsikviesti 
chorvedį J. Ąžuolaitį. Jam atvykus, tuoj choras buvo 
suorganizuotas, kuris vėliau išsivystė į ansamblį.

ruldos lietuvių meno ansamblis

Chorvedis J. Ąžuolaitis pasirodė ne tik gabus orga
nizatorius, bet ir geras tos srities specialistas. Jis pasi
imtam darbui atidavė visą savo jaunatvišką sielą, ener
giją. Subūrė apie save didelį būrį jaunimo ir ėmėsi 
paruošiamojo darbo. Tik po trijų mėnesių intensyvaus, 
abipusiško darbo buvo duotas pirmasis mūsų popu
liariųjų dainų ir tautiškų šokių koncertas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus tarnautojoms ir kariams. Nuo to 
laiko Fuldoje nuolat skamba lietuviškoji daina. Pamilom 
mes patys lietuviai, pamilo ją ir svetimieji. Greit buvo 
suruoštas kitas koncertas, jau vietos stovyklos gyvento
jams. Trečiasis iš eilės buvo duotas vokiečiams. Jie

Jis šaukėsi pagalbos didžios Amerikos tautos, tos tautos, 
kuriai yra kalbėję Kosčiuszka, Pulaski, Poderewski ir 
Sikorski. „Amerika ir toliau sudaro mūsų ir Europos 
viltį. Tegu Amerika būna jų išganymu tegu ji būna 
ištikima tiems principams, kurie ją padarė galingą ir te
gul ji ir dar kartą ir galingai imasi tautų laisvės reikalo", 
baigė savo ilgą kalbą Bor - Komarowski.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ VAISTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijoje šiuo metu gyvena apie 70 lietuvių trem
tinių vaistininkų. Š. m. gegužės —26 d. Hanau* lietu
vių stovykloje įvyko vaistininkų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 25 žmonės. Suvažiavime buvo svarstomi 
organizaciniai, profesiniai ir profesinio pasitobulinimo 
klausimai. Į Vokietijoje (amerikiečių, anglų ir pran
cūzų zonose) lietuvių tremtinių vaistininkų tarybą 
išrinkti: J. Makauskis — pirmininkas, L. Gerdvilis — 
sekrętorius, M. Norkus — vicepirmininkas, K. Mažonas, 
K.* Česekas, Č.Bankaųskas ir A. Mačius — nariai.

Suvaižiavime nutarta įsteigti savišalpos fondą, jaunu- 
'sius skatinti profesiniai tobulintis. Taryba įpareigota 
imtis iniciatyvos įsteigti farmacininkams laboratoriją ir- 
gavus žemės sklypą, įsteigti vaistinių augalų plantaciją.

„ŽINGSNIAI“ NR. 2—3
Flensburgo lietuvių kolonija išleido „Žingsnių" Nr. 

2—3, redaguotą P. Būtėno. Leidinys spausdinamas, pa
lyginti, švariai rotatoriumi, o viršelis — spaustuvėje 
(šiam numeriui piestas dail. G. Grigaravičiūtės — Jone-

sakėsi pirmą kart turėję progos išgirsti lietuvišką dainą, 
pamatyti tautinius šokius ir iš to spręsti apie lietuvių 
meną ir kultūrą. Fuldoje gyvenąs Dr. Moller pasakė: £/ 
„Aš tik pirmą kartą sužinojau, kad lietuvių tauta yra 
pilna meilės, audros ir širdgėlos. Jūsų dainos melil>din- 
gos, choras charmoningai susidainavęs. Esu tikras, kad 
tokia kultūringa tauta turės būti laisva ir nepriklau
soma." *.

Fuldos lietuvių tremtinių ansamblis reprezentuoja - 
mus ne tik vietoje bei UNRRA - os akivaizdoje, bet jis 
jau suspėjo aplankyti du kartus ‘Hersfeldą, Hanau, Dre- " 
burgą, Wurzburgą, Stuttgartą ir dabar ruošiasi aplankyti

Kasselį ir Gottingeną. Choras dalyvavo Fuldos ir apy- 
linkinės varžybose ir užėmė pirmąją vietą. Kas sekma
dienį mes chorą girdime giedant bažnyčioje. Giesmės 
sukaupia mūsų širdyse daugiau ramumo, vilties ir 
pasitikėjimo.

Ansamblis iš_ viso jau yra davęs 16 koncertų, 'žiūrint 
tų sąlygų ir tos medžiagos, kurių turi choras, jis yra 
pasiekęs tikrai gražių rezultatų. Chorvedis J. Ąžuo
laitis tikrai yra nusipelnęs gražaus įvertinimo. Apie 
ansamblį yra atsiliepusi lenkų ir vokiečių spauda ir sa
vo recenzijose jį aukštai įvertinusi.

lynienės). Šis dvigubas numeris turi 90 psl. ir daro jaukų 
įspūdį. Rašo daugiausia vietinės plunksnos mylėtojų bei 
mėgėjų jėgos. Tarp kitų beletristikos, poezijos, publi
cistikos, įvairenybių, prisiminimų pobūdžio, lietuvių 
tautos praeitį bei įvairias sukaktis liečiančių straipsniu 
ir rašinių pažymėtinas Vacį. Čižiūno įdomus ir išsamus 
rašinys „Tautinės bendruomenės raida".

LIETUVIŠKAS KONCERTAS PER RADIO
Gautomis žiniomis, š. m. VI. 14 d. 18—19 vai. pe/ 

Štutgarto radio stotį, banga 523 m., jeigu neįvyks pa
keitimų, bus transliuojamas „Čiurlionio" ansamblio į 
koncertas.

ATITAISYMAS
K. Barėno straipsnyje „Šlezvigo apskrities lietuviai" 

(„Mūsų Vilties" Nr. 9—10) išspausdinta, kad laikinasis 
lietuvių komitetas išrinktas gegužės 1 d., o turi būti 
gegužės 15 d. Skyrelyje apie švietimą išspausdinta, kad 
mokykloje mokosi „po 18 berniukų", o turi būti „po 18 
berniukų ir mergaičių". To straipsnio tęsinyje („Mūsų 
Vilties" Nr. 11—12) skauti} įsteigimo data turi būti 
rugsėjo 25 d.; vienkartinis skautų leidinys išleistas ne 
1945. X. 23, bet 1945. XI. 23 paminėti, o „Pasaulio 
žinios" buvo pradėtos leisti 1946 m. sausio 17 d.
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