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m . K r u p a v i c i u s

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO IR U G D Y -

M O KELIAIS

/ P L B- o r g a n i z a c i ją. pasitinkant/

Nors mūšy, broliai, nedaugei yra, . 
Tačiau, tvirti mes, jei ris vienybė.
T darbą, stokim vyras į vyrą:.
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Maironis

Šiais žodžiais kreipėsi mūšy tautos pranašas į lietu
vius tuo metu, kai "didžios nelaimės spaudė tėvynę,’ o prie
šas laukė jos prapuolimo". Vincas Kudirka nekitaip galvojo. 
Jis savo "Vardan tos Lietuvos vienybė težydi" paskelbė lie
tuviams amžiais įsidėmėtiną įpareigojimą. Ogi tolimosios 
praeities sutemę’ir pavojy gadynėje kunigaikštijomis suski
lusią, ir tarpusavy kovojančia Lietuvą, varu suvarė į vienybę 
išmintingas’ir toli matąs karalius Mindaugas. Jis, apjungęs 
Lietuvos valstybę, ją, išgelbėjo nuo priešu, kurie pasinau
doję Lietuvos susiskaldymu, tykoj o ja pasiglemžti.

Vienybė.teikia stiprybės. Vienybėje - galybė. Bet vien 
tik mechaninės vienybės, vien tik sujungtą ranku - per ma
ža. Reikia, ;kad mechaninę sujungty ranky vienybę gaivintu 
moralinė siely, vienybė. Žasgi sielas gali suvesti 
į tokią vienybę, kuri stebukladarę galybę gimdo?! Tai turi 
ir gali padaryti bendrieji tautiniai idealai, t ė v y - 
p rote v i y papročiai, gryna lie
tuviška ’šeima su gryna nesu
darkyta tėveliy lietuviškąja 
kalba, t a u t i n i’s solidarumas, ne
paisant jokiy politiniy, -religiniy ar kity skirtumy, vtar-. 
p u s a v i o meilė, j a ’u t r i savi šal
pa, neleidžianti pavargti ne vienam savo tautiečiui, 
Lietuvos laisvė ir nep.riklau- 
s o m y b ė . Šitie taigi yra siely vienybės svarbiausie
ji pagrindai.

. Visa lietuviy tauta su visais.savo vaikais, kur jie 
bebūty ir kaip begyventą - savoj tėvynėj ar bet kuriame pa
saulio krašte, Lietuvoje' pūty, gimę ar svetimojoj žemėj, - 
sudaro vieną,gyvą lietuviškąjį kūną, lietuviy bendruomenę. 
Suskaudus mažiausiai kūno dalelei, jįs visas kenčia. Jis 
sukaupia visas jėgas tai nelaimei pasalinti. Lietuviy tau
tos kūnas, visa lietuviy bendruomenė .kenčia kar^u su ken
čiančiu kad ir mažiausiu savo nariu. Ne tik kenčia, bet
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tuoj imasi reikiamų preimonių tai savo nario kančiai pasa
linti ar bent sumažinti. Bendruomenė neleis savo broliui 
vargti. Visi už vienų, o vienas už visus, nes.visi gyvename 
vienu lietuviškuoju gyvenimu ir Lietuvos laimėmis bei nelai
mėmis. Visuose lietuviuose plaka ta pati lietuviškoji šir
dis. $ia yra mūsų laimėjimo laidas ir Lietuvos išsigelbėji
mas is dabartinių nelaimių ir pavojų.

Lietuvių vienybė Lietuvai ir patiems lietuviams yra vi
sada gyvybinis reikalas. Jis yra visada tas pats nepriklau
somai nuo to, kaip Lietuva gyvena -.laimingai.savo laisvu 
ir nepriklausomu gyvenimu, ar didelėse nelaimėse ir pavojuo
se, kaip dabar. Ji lietuvių tautai ypatingai reikalinga siasi 
dienas, kai tauta gyvena pavojingiausius.savo istorijos lai
kus. 'Todėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidmuo, kai ji 
bus suorganizuota, kai jos rėmuose aktingai susiburs visi 
lietuviai ir veiks Lietuvių Chartos dvasia, bus lemiamas,, 
ir PLB organizacijos pagrindų sudarymo diena bus istorinė 
Lietuvai. .

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas atliko di
delį tautai darbų, išleisdamas Lietuvių Ohartų ir Laikinuo
sius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Santvarkos nuostatus. 
Pati PLB organizacija ir jos veikla^jau^priklauso vi
siems lietuviams, isblaskytiems po viso pa
saulio placiųsias erdves, pradedant nuo didžiųjų lietuvių 
išeivių sambūrių JV ir kitur ir baigiant mažiausiais, kur 
tebus galima viena PLB apylinkė, pradedant nuo lietuvio dar
bininko ir baigiant akademiku. Prie šio didelio ir atsakin
go darbo turi prisidėti visi lietuviai^ gyvenų laisvės kraš
tuose, kur nepasiekia smaugliškoji bolševiko ranka. 
Vienas pradedamojo darbo pasisekimo laidų -bendras 
darbas> senojo išeivio su nau
ju o j u. Naujieji ypatingu atsidėjimu prie jo turi prisi
dėti, nes jiems daugiau duota. Jie daugiau pasinaudojo savo 
laisvosios tėvynės gėrybėmis. Jie, pagaliau, geriau žino.sa
vo patyrimu laisvosios tėvynės vertų bei tautinės vienybės 
reikimų. Bet nemažiau prie to darbo turi prisidėti ir senie
ji išeiviai. Jie daugiau gali savo gyvenamuose kraštuos^. 
Juos.daugiau įgalina jų turimos gyvenamojo kyašto piliečio 
teisės, kalbos mokėjimas, turima įtaka ir pažintys, pagaliau-, 
medžiaginis apsirūpinimas. Ko vieniems trūksta, turi antrie
ji. Krūvon sudėjų, turės tai, kas kuriamam darbui yra būtina. 
Niekam nevalia nuo PLB organizavimo darbo atsisakinėti dėl 
savo nepajėgumo, dėl svetimos pilietybės, dėl priklausymo 
svetimai valstybei, nes "niekas negali būti prievartaujamas 
savo ryšį su tautine bendruomene nutraukti". Kiekvienas ir 
visokiose sųlygose ras.galimybių prie to darbo prisidėti ir 
jį dirbti pagal savo jėgas ir išgales. Loja l^u m a s 
gyvenamajam kraštui ir ištiki- 
mybė savajai tautai yra suderi
nami d a 1 y kai.

Tad "į darbų, į darbų, kaip Dievas įsakė!! Viso pasaulio 
lietuviams’išmušė valanda sukrusti į naujų j į lie tuvių 
vienijimo ir lietuvybės išlai
kymo bei u g d^y m o d a r o ų. į ta darbų reikia 
įdėti, ir. energijos, ir širdies, ir pinigo, ir laiko, ir gar
bės, ir sveikatos, nes tai yra pirmaeile-tautinė pareiga. Ta 
pareiga turi būti, atlikta sųžįnįngiaųsiai,' su visu atsidėji-
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Lietuviais . esame mes g i m y ,

Lietuviais turime ir būti
, ■ <■ ’ ' ' 1 '

LIETUVIŲ. C'H ARTA

LIETUVIŲ TAUTA,

uzsigrudinusi amziy kovose dęl teises laisvai ir ne

priklausomai gyventi savo tėvy žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvyby, kalby, tautines bei 

valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad sava tautine kultūra visuotinei•žmoniy giminės pa

žangai bendradarbiaudama, vykdyty Visagalio valiy ir laisvo 

žmogaus pasaukimy.

Lietuviy Tautos amžinyjy siekimy vardan skelbiama si 

LIETUVIŲ CHARTA:

1.

Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. ■ ■■*
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tauti

ne bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidy lietuviai sudaro vieningu Pasaulio 

Lietuviy Bendruomeny.

. 2.

žmogus turi prigimtąją, teisy laisvai išpažinti ir ugdy
ti savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvy išlaikytu.Lietuviy Tautos gyvyby lietuvis 

perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

mu ir pasiaukojimu. Nebus atliktas PLB organizacinis darbas 
-nebus atlikta didžioji tautinė pareiga. Tad

"...Uždekim meile sau krūtingi
į darby stokim milžinaisi
... Ginkim, ką mūšy proseniai gynei
Žadinkim brolius meile drysial"
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Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys 
Lietuviu kalba lietuviui yra tautinė garbė.

• • . i

U-.
Seimą yra tautos gyvyb|.
Lietuvis kuria lietuvišku šeiniu.

9

5-
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą, 

ir bendradarbiavimu.
Apreikšdama tautos genijtautinė kultūra, įneša sa

vaimingu indėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei 

kultūrai. , ./
6.

Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės orga
nizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra.tautinės kultūros ugdy
mo ir išlikimo būtinoji sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintu ir išlaikytu, nepriklausomu Lietuvos valstybę.

7-
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio- kilniausioji pareiga būti lietuviu 

mokyklos rėmėju.

8.

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuviu 

mokyklos rėmėju.

9.
Musu tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra 

testamentinis įpareigojimas visoms Lietuviu Tautos kartoms.

10.

Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius 

papročius.
Lietuvis stengiami būti vertas savo protėviu, kad pa

liktu pagarbu pasididžiavimu savo palikuoniams.
' 11. . .

Tautinis'solidarumas-yra aukščiausioji tautinė dorybė.
■ Lietuvis ugdo tautinį solidarumu.
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Visi lietuviai yra lygus tos pačios tautos vaikai, 
tarp saves broliai. , v

Tautinio susipratimo ir lietuviu vienybes zenklan 
kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įna-

12.
. <*Lietuvio tautines spalvos: geltona — žalia ~ raudona.

Lietuvio tautinė šventė - Vasario 16-toji diena.
Lietuvio šūkis: "Lietuviais esame mes gimęs, lietuviais 

turime ir būti"

.■ 13.,.
■ Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė 
ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, sveikatai ir 
turtui.

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS
■Tremtyje, 19^-9 birželio lį'd.' •
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VA SARA

Brangi ir maloni toji vieta, kur 
praleidom kūdikystę. Jos niekada^ne- 
užmirsim, nors patys busim užmiršti.,

Byron

Albinas Marius Katiliškis

PASKENDUSI

Skystate jūs praeities rūkuose — medžiai - didžioj išmano 
atminimtį vasaros. Bastį kojy, brydė das buvo likusi zvangučiy. 
lankoje, kur pūkinės miglos ritosi is slėnio, ir nuėjo pjovė
ju būrys tuo metu, kai pailsę^ saylės atšvaitas tiško plieno 
asmenyse. Žioravo pašvai st ė vū.z miško, ir negeso ištisu naktį 
ir baltavo rumy sienos pro sakas, tartum mėnesienos lopiniai, 
o toliau - liny žydėj imas ir gubos, gubos virpančiame ore***

Žalsvai balsgana dėmė, kaip liepos naktis, kaip sodrios 
ganyklos, kuriose pranyko duobėtas sėdyby kelias. Ant j y ry- • 
mojo ištryškusi ugnies versmė, nubrėžusi iškilny ląnky ir įsi
bridusi sietuvoje: didelė, skaisti ir silkinė dermės juosta, 
tartum pilnaties dignis, glėbusi mano veslyjį sodny. Pro tuos 
skliautus - puošnius sutiktuviy vartus -išėjau anuomet..*

Kur tieji vandenys, istviny ir klęgėjy pavasario riksmu 
aukštuose krantuose.^Dar karty persisvėriau per tilto turėk
lus ir laukiau. Nes žemiau, juodoje lygmėje, supdavosi visos 
žvaigždės, ir išsinerdavo Vandenė, žalia, sidabruotais žvy
nais. Ji sėdėdavo ant slidžiy akmeny, kol žara pasiekdavo ry
ty kampy, ir^gryždavo varvančias kasas, žalias ir ilgas, kaįp 
lelijy virkščios...

Kiemo balsai pamažėle rimo, o svirpliai grojo_vis smar
kiau ir^smarkiau. Kaip tolima vamzdeliu muzika, niūniavo uo
du spiečiai, ir girdėjosi švilpiantis šikšnosparnio skridimas. 
Aldona sėdėjo ant suolelio ir dainavo, ir vakaro vėsuma tvino 
pro atvirus _langus šimtai svslapty kuždesiy - tai naktis alsavo 
ir atsikvėpė iš gilumos, iš lauky ir sodžiy, esanciy anapus

Medžiai sunkūs ir juodi gule ant sieny ir stogo, tik sia» 
ras tarpas, tartum miško spindis, ryškiai skyrėsi palša nak
ties spraga. Aš dar vis neužmiegu, ir Aldona tebesėdi po vi- 
joksliais ir dainuoja taip gražiai, kad suklūsta naktis, ir 
svirpliai liaujasi grojy...
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9
O tačiau.-.. ‘ .
As griebiu Augustiną, už peties.
-Ė, ar tu nemiegi, Augustinai? ;■ , . .
-Ne... 0 ko tu nemiegi?
-Kas ten keliasi nuo malūno? .Tu tik pažiūrėtum...
-A... Tai, tur būt, Vandenė plukdosi Girstulėj,.. ’ ’ ' 
-Vandenė?..

„ -Na taip... Ji laukia savo mieliausio ateinant iš BarU- 
cio skardžiaus. '

-Ar jis ateis, Augustinai? \
-Turi ateiti. Gi va - ar negirdi?;’.; Jis jau pučia bir

bynę, brisdamas rasa.
' -Aš jau senai girdžiu jį švilpaujant, tik maniau .vis, 

kad Šikšnosparnis... -- ’ . . •
-Ne... . •;
-0 kas ten sode kniauksi, juokiasi ir dejuoja? Ar ne 

apuokai ?
-Kas tau sakė, kad apuokai?.

'■■■ -Gi piemenys „sakė... ■ „
Augustinas užsidega cigaretę ir. pučia dūmus- tiesiai...’į 

mane. Jis gudrus be galę ir viską žino.,,.. „
-Ką tie piemenys išmano! Tai laumės.už sodno, prie,gi

liosios ’sietuvos, vartosi po miglą ir šaiposi iš Vandenės...-; 
Ją erzina visaip...

-Ar ta Vandenę gera, Augustinai? ,r _
Mane pagauna šiurpulys. Augustinas pučia dūmus ir juo-' į 

kiasi: " - ■ ■
-0 cho cho... Ji -bent sutvėrimėlis...
Saldus levendrą kvapsnis krinta iš aukštai, ir juodi 

medžiai gula ant sieną. Aldona persisveria per .-langą vidun 
ir klausosi. Jos neaiškus siluetas tik matoiiias dūluojančia
me lango ke-tvirtainyjė.

-Aš tau papasakosiu, Vyteli... Ji buvo jauna ir labai 
graži, ir dvaro ponas užsigeidė ją sau. 0 ji .turėjo bernelį,, 
ir jie mylėjosi ir ruošėsi„vestuvėms. Tai ponas„jį atidavė’ 
į rekrūtus, ir jį surisę išvarė svetur. ,-Ji priešinosi kaip 
įmanydama, o piktasis ponas liepė ją-uždaryti malūne ir ; 
skriaudė .nelaimingą. Tada, nebepakęs ėdamą nuoskaudos, šoko 
vargdienė .iš, aukšto malūno ir .nusiskandino giliam sūkury. 0 
jisai pabėgoiš rekrūtą ir atėjęs klausė, kur jo numylėta. 
Ir jam pasakė, kas buvo atsitikę. Tris .naktis iš eilės-.sėdė
jo toj viętoj,. kur ji paskendo, ir verkė. 0 paskui .-.patykojo 
poną ir-uzmupė, ir patsai, nuėjęs Barucio ekardin,•pasikorė 
po laukine obelim... Miglos,ją šyvysto baltomis skaromis, 
ajerai suklūsta, ir žvaigždės nustoja mirgėti vandenyje, kai 
sėdi ji ir laukia-savo numylėto vėlyvais vakarais... .,-

Aldona pasakoja,;ir minkštas jos balsas, tartum migdan
tis lašą kritimas, sunkiasi vidun ir užlieja. Ir iš viršaus 
leidžiasi saldus -ii tirštas levendrą.kvapsnis^ ir ją,žiedla
piai krinta iš aukšto, kaip snieguolės, kaip žvaigždės...

Krikšto tėvas valdė sį dvarą po tę, kai tikrieji jo sei
mininkai galutinai prasigėrė ir visas žemes užstatė bankuose. 
Taip kalbėjo mano tevas? .Jie nebuvo giminės, tačiau juos ri
šo' sena draugystė dar iš tą laiką, kai juodu tarnavo karalie
nės gvardijoj... „

įskildavo kuplus medžią guotas.priešais ant kalno, tik 
išlindus is Guodžią eglyno. ‘Girstulės tiltas sudundėdavo po
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V 4 Vkanopomis arkliu, ir as šokdavau is vežimo ir lipdavau iškle

rusiais laiptais malūno vidun. Šaukdavau, kiek išgali gerklė, 
karstydamasis iš vieno aukšto į kitą, ka^inėdamasis ant dul
kinu ratą ir asią. AŠ dainuodavau, kad išgirstu visi mano at
vykimą, o malūnas keleriopai didino mano' balsą, ir dundėjo 
seni ir gudrūs jo įtaisymai. AŠ issikišdavau pro langą pačio
je pastogėje apžvelgti iš viršaus sėdybą* Sukamasis vandens 
ratas,' atkišęs sutręsusias mentes, be darbo mirko "vandenyje, 
kuris plovė geltoną žvyrą ir sugriautos tvankos akmenis. Ai
du atsiliepdavo geltonį, mėlyni ir žali laukai’,- ir tirštai.- 
tamsi sodno lapija, vegli, kaip rūtos garbana, iir-.skardūs ' 
Gįrstulės krantai. Medžioklinis Augusto Šuva, Žiūrys, jau 
laukdavo, tupėdamas prie durą, iskoręs liežuvį ir galvą pa
kreipęs. Unkšdamas šokdavo man ant krutinės, ir aš turėdavau 
nusitverti jo didelią ausį, kad neparvirsČiau.'.. »

Kaip šiandien regiu grįžusį is Rusijos vyresnį Augusto 
ir Aldono.s brolį, keistai apsirengusį ir barzdotą. Visos mo
terys !ūmai suskato jį lankyti ir ekąstis skausmais, ries jis. 
ėjo didelius mokslus, kad^pasidarytą gydytoju. Ir sujjuomi-’' 
dar kitas studentas parvažiavo. Jis gyveno kaimynystėje, tai 
nuolat atjodavo pasikieminėt!...

-■ Kauke tada garo masinavdvaro daržinėse, kilo dulkią 
stulpai, ir augte dugo šviežią, geltoną šiaudą kaugės. Dar
žai ir sodai buvo apsunkę vaisią derliumi, o Taukai plytėjo- 
nuostabiai dideli ir erdvūs, ir miškai, apsitraukę'melsvai . 
šilkiniais dūmais. Žiūrys su Augustu pareidavo ratuoti. To
li, pačiose pakluonėse Girdiskės^kaimo, pasirodydavo balti 
dūmą kamuoliukui iš dvieją vamzdžią pasidabruoto šautuvo^ ir 
šūvią trenksmui klaidžiojo voratinkliais aptrauktojis ražie
nomis. * '
.’ Žiemą čia stūgavo šiaurys rūmą kaminuose, .ir pusnys sie

kė pastoges, if šalta pažemio saulę'degė ledinėse žvakęš'e.Bet 
dideliuose kambariuose šeimyna sekė pasakąs, ir Aldona skam
bino pianinu gūdžiais vakarais..*, ’ • ‘

Ankstyvo pavasario rytą išėjojkariuOmenėn- daktaras Jur
gis ir j o draugas studentas. Sulaužyto ledo luitai gulėjo -su
versti papieviuose, o verpetai sukosi .prie sulaužyto rato^ ir 
putos juodam sūkury žydėjo, kaip sunkūs baltąją^pinaviją žie
dai. Staigus vėjo atsidusimas is pietą košė medžią viršūnes' 
ir buvo įkvipęs eglią sakais. Žmonės būriavosi, .ginčijosi ir 
svarstė. Bet reikėjo Lietuvai kariuomenės, kad. ji tvirtai at
sistotą ant koją* iš kaimą ėjo vyrai įginkluoti-ir jojo raiti 
savais arkliais. Augustas taipgi veržėsi būtinai,‘ tačiau ' 
krikšto tėvas skundėsi senatve, ir jis. turėjo likti seiminin
kui .-. •- • ■ ■ ■ •. . ‘ t ' " ' . ' ''

■ fiį kokia didžiulė saulė brido padangėmis, ir kokios pa- 
-evaištes klestėjo tamsiais vakaraisi Viskas buvo' miela-krikš
to tėvo "namuose. Krikšto močia manė lepino medumi ir uogienė
mis. 0 tasi Augustas/; stipruolis^ raitytais ūsais^mėdineiuą, 
ir'Aldona, pūiki jo;sesuo1 Ją-mylėjau už vis didžiau. 0 aš 

‘ ją-mylėjau ne- kaip kiti, ir mylėjau-labiau, negu^kalvis Bo
ll ūkas ir Jurgio draugas Studentas. Visa tai as zinojause- 
niai. Ji^buvo jau didelė,-ir jos kasos tokios storos,-vkaip 
liną grįžtės, sunkiai sviro iki pusiaujo. Ji buvo-gražesne 
už Visus bažnyčios paveikslą šventuosius if angelus ant pį- 
liorią ir skliautą. Nej niekur gražesnės merginos nebuvo .ap
linkų^ nė, iš tikrąją. Ir aš-jau žinojau, ką dafysiii, kai
ti k užaugsiu-,’ o užaugti man reikėjo būtinai ir kuo greičiau-
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šiai, nes Aldona jau buvo didelė* Ji tada bus mano žmona.Kai 
tik pasidarysiu tikras vyras - toksai kaip Augustas - iškel
siu vestuves, kokiy dar niekas nekėlė. To niekam negalėjau 
prasitarti. Ji mokėsi gimnazijoj iki pat karo ir žinojo eibes 
įstabiausiu dalyku, ko nežinojo kitos merginos ir mano sese
rys. t Ir aš 'turėjau tad mokytis. Na, skaidyti ėjosi kaip iš 
pypkės, tik su rašymu blogiau. Užtat piešti galėjau įvairiau
sius paukščius ir žvėris. Aš turėjau didelius planus ateičiai 
ir juos šventai saugojau. Aldona manęs^palauks ir netekės už 
kito. Kas, kad kalvis Boliukas jai piršosi, bet gavo per nosį 
ir nekandęs pabėgo į girias. Jurgio draugas irgi ję mėgo, bet 
jis buvo^pasidaręs kareiviu, o is karo ne visi besugrįžta.Ten 
vienus užmuša, o'kitiems nutraukia,rankas ir kojas... ’

Taigi.'.Prieš pat vasarojaus sėjimą Boliukas metė kalvę ir 
išėjo miestelin. Jis prisidėjo prie bolševiku ir tapo vyresniu 
Netrukus atjojo į dvarę ant smarkaus juodbėrio ir kalbėjosi su 
krikšto tėvu ir Aldona. Nepešė taciau^nieko, nes išjodamas 
piestu statė arklį ir daužė galvy kančiuku. Jis buvo^valdzia, 
tai keršijo, liepdamas grobti iš dvaro tvarty ir. klėčių, kas 
pakliūva... . • .

0 taip apie sienapiūtę bolševiku vėl nebebuvo. Žmonės 
plūdo pasižiūrėti lietuvišku kareiviy, o Boliukas pasitraukė 
į miškus ir susidėjo su belaisviais ir kitais niekadėjais...

Kokia tai^buvo vasarai AŠšokinėjau per vystančio šieno 
pradalges, ir žiogeliu tūkstančiai žlegėjo lankoje, vasaroju
je, blizgančiuose medžiu lapuose, ir miškai pilni buvo jy 
cerpimoj Ji plazdėjo ir gūsciojo,^kaip pabudintas gyvasties 
aidas, šventa ir iškilminga - didžiyjy mano atminimu vasara...

Aitrus svėrių dvelkimas, dainuojančios medunešio liepos, 
ištiesti gandro sparnai ir laukai raudonyjy dobily...

^As j y regiu, kaip tvanę šviesos ir varsy, kaip avilį, 
gaudžiančiu ir varvančiu korio medumi... Ten,’ ten, apsupta 
mišky. kur pranyko duobėtas sėdyby kelias...

E, viskas man tada priklausė, ir aš žinojau visus dubu
rius ir akmenuotas seklumas, kur vartėsi vėgėlės, didelėmis, 
kaip kultuvės, galvomis. Lazdynai, paversmės, suglaustos lie- 
py eilės, užleisti parko tankumynai ir kliombos, peraugę ir 
susipynę vikmędžįyį ąlyvy, jazminy, erškėtrožiy ir tujy krū
mais. Kur perėjo pelėdos ir mažytes raudongūžės...

Žaby krūvose^vedė vaikus Šeškai, ir žebenkštys, kaip 
žaibas* kasdien išbėgdavo iš laidariy...

As narsčiau ilgas grandines iš pieniy stiebeliy, iš-, 
braidžiojau klampias paversmes ir Šlaitus, ir surinkau glė
bius margiausiy zolyny ir nukarsčiau Aldonos kambarį© langus 
ir duris jos gimimo dienę. AŠ eidavau su Augustu į lieknus 
ganykįy pakraštyje,_ jis mušdavi iš pa^įdabruoto dvįejy varaz- 
.džiy šautuvo, o Ziuryp išnešdavo paukščius, ir jy žaliose 
plunksnose žibėjo karsto kraujo lasai...

Ak, tasai neužmatomas žydinciy rugiy dulkėj imas, saldus, 
tartum klevo sula, vystančio šieno kvapsnis, minkštas putpe
lės balsas vasarojaus garbiniuose - paskendusi atminimy va
sara. Ir kokia ji neramil Paleikiy giriose ir balotamewtyre
lyje, vadintame Kiauliy Pekla, gludesi plėšikai. Jie išeidavo 
naktimis is tankumyny ir plėšdavo turtingus ūkininkus. Jie de
gino trobas ir kankino žmones, reikalaudami paslėpty pinigy ir 
aukso. Ir gąsdinosi tolimyjy kaimy gyventojai .ir nemigo nak
timis...

Užtat su kokiu džiaugsmu buvo sutiktas karėiviy būrys, 
kuris vieny vakarę pražygiavo ir apsistojo kaime, Gardiškėse.
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Ir daktaras Jurgis sudraugu studentu parvyko vaišėmb į namus. 
Jie'dėvėjo kareivię rūbus, su žvaigždelėmis^ir galionais,v

■ žvitrus ir tiesus kaip meldai. Aldona, vaikšci'oj o, pasipuošu- 
si kaip šventėje, ir visi namai skambėjo jos juoku.1 Buvo pri
daryta alaus,r-kad tinkamai pagerbus svečius, ir krikšto tėvas 
kalbėjo, kad nesą, ko dabar bijoti Boliuko šaikOs...

Augustas ypatingai suko ūsus ir rūpinosi kę^nors.naujo 
>■ išgalvoti. Vedėsi medžioti ančię ir ketino suruošti gegužinę 

aikštelėje prieš rūmus... ’■ ,•*
Aldona išeidavo su broliu draugu pasivaikščioti ir su

sėsdavo priešais malūną, ant- akmenę. Ji ilgai žiūrėdavo pasi
lenkusi, tartum juodam’veidrodyje ieškodama seniai užmiršto, 
vaizdo^- ir jos ilgosios kasos siekė vandenį. Jos juokę girdė
jau kažkur,senojo parko gilumoje ir aš. ję mylėjau dar labiau 
ir dar didžiau norėjau užaugti...

Kartę ji pasakojo kariui liūdnę Vandenės igtorijaj ir as 
ryžaus ję būtinai išvysti, nes Aldona1 ję yra mačiusi, daugelį 
kartę...

’Raudona ir didelė šaulė .leidosi ta vakarę. As sumerkiau 
kojas šiltan vandenin, atsirėmiau į malūno akmenis ir laukiau. 
Ir, kai ję pamatysiu, parbėgsiu ir sakysiu svečiams: y

-Jei jūs norit pamatyti Vandenę, tai eikite greičiau su- 
manim.. o - '

Taškėsi žuvys, ir garavo vanduo. Tartum verpeto putos, 
plūduriuoja lėlikę žiedai, o po jais gyvena mergelė. Aiškiai 
skyrėsi balsai is ’kiemo, kur moterys baigė ruoša: girgždėjo 
svirtis, barškėj o.milžtuvės, ir žvengė arkliai dobilienoje. 
Ilgesinga daina ęiūbavo pažeme nuo kaimo, kur .gyveno kareiviu, 
būrys.^Ajerę lęiskai sudrėko, ir įkaitusi žemė atsikvėpė, 
kaip užsnūdęs žvėris... ę v

Na, reikia tik palaukti. Kaip žydras baldakimas, parimo^ 
dangus aukštai, ant medžiu ir stogę. Netrukus užsidegs žvaigž
dės, ir tada... \

As krūptelėjau ir pašokau,, išgirdęs žingsnius užpakaly
je. As negalėjau nė surikti, nė pabėgti, išvydęs piktas kal
vio Boliuko akis, žvelgiančias is po kepurės tiesiai į mane. 
Jis laikė Šautuvę rankoje, o per krūtinę ėjo šovinię juostos, 
ir pistoletas ir’granatos kabėjo už diržo...

Plačiai išsižergęs, didelis ir tamsiaveidis, stovėjo ir 
tartum svarstė, kę su’manim padaryti:

-Ko tu čia sėdi?..
-Kad pamatyčiau Vandenę... - atsakiau jam. Mes buvome 

^eri draugai, kai jis daužėsi kūju dvaro kalvėje, visas pai
šinas ir linksmas. Bet dabar jis buvo plėšikas, ir aš jo bijo
jau. ’

-Durnelis tu... Tai tik bobę pasaka,. o tu tiki... Ar 
daug svečię ten?.. - klausė jis patylėjęs.

-Aš nežinau... Daktarasten ir...,
-A... Tas gervąkaklis iš Bauginię».. Che, che, che..* 0 

ko tu taip spoksai i mane, kaip velnias į gegužę?..
-AŠ bijau... aš noriu namo... Juk man nieko nedarysi?..
-Ne... Tai ko tu bijai?..
-Kad sako...
Jis pražiodė plačiai nasrus, parodydamas baltę dantę ei

les.
-A... Kad sako - aš razbaininkas?.. Oha, cha, cha... Te

gul sako, kad nori, o aš padarysiu, kaip man reikia... Na, ta
vęs as neleisiu namo... Tu parbėgsi ir sakysi:"Kalvis Boliukas 
Čia..." 0 pirmiau aš noriu ten nueiti ir pasišnekėti... Tu pa-
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matysi, kaip aš šnekėsiu.,.

Ji§ pakilojb šautuvąį^ir pakratė. 0 aš patempiau lūpų ir, 
šniurksciodamas nosį, prašiau Boliuko:

-Leisk mane namo... AŠ niekam nesakysiu...tiktai leisk 
mane...

.. -Gali nerėkti, o leisti visteik neleisiu... - jis pokš
telėjo liežuviu, kaip kultuve į žlugtų, ir tuojau pasirodė 
keli vyrai. Tarp medžių, tamsoje, jų knibždėjo daugybė, bai
siu ir ginkluotų. ,

■ -Kur dėsim tų rupūžiokų?-paklausė vienas, patsai bai
siausias, taikydamasis mane pagriebti. Kalvis mostelėjo ran
ka:

-Ogi uždaryk malūne... Tik duris gerai užręmk, o per 
langus neišseks, peraukštai...

Ąb nespėjau nė sužvigti, kai plėšikas pačiupo ir įstū
męs užtrenkė duris. Iš karto pasijutau kaip sulinio dugne. 
Daužiau.duris, verkiau ir prašiau, kad išleistų, bet jie ne
siklausė, tik slankiojo pasieniais, ir aš, rodos, girdėjau 
Boliukų kalbant: v .

-Tik saugokit jų, neužgaukit... AŠ jums' sakau, po šimts 
velniui

Tada šiurpi mintis mušė.ūmai į galva, ir aš užmiršau vi- 
sokiarįopų baimę. Juk jie^atėjo pasigrobtiy Aldonos,. o vyrus 
jie nušaus. Mane tik.ir uždare, kad negalėčiau nubėgti ir 
pranešti. 0. kas gelbės Aldona, kai aš esu čia uždarytas?..0, 
Dievuli šventas1.. .AŠ jau mačiau tuos kraugerius, pasičiupu
sius Aldonų ir l?esinesancius į miškų. Ji saukia pagalbos, 
kiek gali, plėšikas muša jų ir tampo už kasų, kad nerėktų... 
0 krikšto tėvas ir Augustas ir krikšto močia ir visi kiti yra 
nušauti ir guli kraujuose..,. 0, Dievuli brangus...

^Gaišti nebuvo kada. Jeigu aš tik nebūsiu vyras, tai vis
kas žus, ir niekas nebeišgelbės jų nuo plėšikų... Sukandęs 
dantis, pirštų galais slinkau prie volo, jungiančio sukamųjų 
ratą, su krumplįniais ratais viduje. Ė, kiek kartų aš.kars- 
ciausi ir landžiojau malūno užkaboriuose! 0 Boliukas nežino
jo, -kad volo skyle akmenyse yra ištrupėjusi. Tos spragos man 
užteko pralįsti,. Atsargiai nusileidau rato stipinais.į vande
nį ir .pasiklausęs bridau, o kai nebesiekiau kojomis dugno,pa
lengvėle skirdamas įšilusį paviršių, pasiekiau ąntrųjį kraštų.

AŠ pasileidau tiesiog į kaimo pusę, kur dainavo .kareivių 
būrys. Pro medžius mirguliavo dvaro žiburiai, o aš bėgau vis 
pirmyn per suartus pūdymus, vasarojų įr ražienas. Sumirkusios 
kelnės smuko ir pynėsi tarp kojų, da.uziau pirštus į akmenis 
ir-grumstus ir bėgau^pasišokėdamas.

Juodi kaimo medžiai jau buvo Čia pat. Aš mėginau šaukti, 
kad išgirstų kareiviai, kurie dainavo. Aš peršokau griovį pa
čiame gatvės' gale ir pribėgau prie kareivio, stovinčio su 
šautuvu po kryžiumi...

-Ei,ei!..
-Kas, kas tau, vaike, nutiko?-tei?avosi kareivis.
As buvau mirtinai uždusęs, ir daužėsi širdis kaip kūju. 
-Boliukas!.. Boliukas!.. ten!..
-Koks^Bolįukas?.. Kas?Sakykl.- nesuprato sargybinis.
-Greičiau, greičiau!.= Boliukas ir plėšikai!.. Aldonos 

pasigrobti!..
Vėrėsi trobų durys, rinkosi kareiviai ir kiti kaimiečiai, 

o aš nesilioviau:’
-Kareiviai su šautuvais! Greičiau tiktai!.. Jie visus , l

14



U ■ >
nušausi. ♦

Vienas prasistūmė pro 'būrį, ir paklausė, pasišviesda
mas degtuku: ' ....

-iš kur tu?Ar iš Mąldeikiu?
-iš... Ten daug plėšiku atsivedė Boliukas.-,• Ai, tik 

jus su šautuvais gręiciaul..'
Ir tas, kuris švietė degtuku, suriko*.
-Che... Tai arklius, vyruŠiail Sargyba liekai Na, 

viens, dul ..
• Baisiausias nerimas manevpurtj, ir man rodėsi, kad jie 

arkliu niekad nepasikink^s. AŠ tūpciojau vidury kelio,koįv 
porinis vežimas išsuko.iš kiemo, ir as įšokau į jį. Prunkšr- 
tė arkliai, švilpė vęzėjb botagas, Ir iš užpakalio dundėjo . 
dar kiti. Kareiviai šautuvus laike tarp kelię. Jie klausi
nėjo kažin ko manęs, bet aš nesupratau ję žodžiu ir sten
giausi pro ratę triukšmu įsiklausyti, ęr dar nešaudo...

Liepę kelio pradžioje kareiviai išlipo, ir vadas juos 
paskleidė grandine.. Tada tik subildėjo šūviai rūmę puseje, 
ir jie drioskėjo skaudžiai-kartojamų aidu sodne ir kituose 
trobesiuose.-Kareiviu-.į susikūprinę .nubėgo pirmyn. Blykčio
jo šuvię ugnelės, aikčiojo ir keikėsi.

Tartum painus ir .neaprėpiamai, didelis sapnas suposi 
viršum manęs - trenksmas, ugnys ir nutįstantis riksmas... 
Paskui viskas nutilo c,..

Kareiviai vaikščiojo po kiemę, ieškodami pasislėpu
siu plėšikę. Boliukę rado negyvą prie pat kalves, kur jis 
tiek metę smagiai daužė priekalu. Bar du drybsojo kas kur. 
0 kitus kareiviai ketino vistįek išgaudyti kitę kartę..* ..

Aldonos nepągrobė. išblyškusi, pravira burna ir'sunkiai 
alsuodama, draskė baltę skarelę, o daktaras Jurgis raišio
jo sužeistą, studento ranką,... y

. -Jei ne jus, kas bebutę likę is musę?.* Dieve bran
giausias.-.. Jie jau baigė įsilaužti^..

Kareivius sodino uz su’alo, prašė gerti ir valgyti ir 
dėkojo be galo. 0 ję vyresnysis pamatė mane ir.paklausė:

v -Aę ne tu, vaikpalaiki, buvai pas mus atbėgęs rėkdamas? 
iš pradžię mes nieko nesupratom, ko jis nori. Taip buvo už
dusęs. v

As stovėjau prie durę visas purvinas, nudaužytomis ko
jomis, ęuįipusiais plaukais. Mano lupos buvo sukepusios, o 
įuręa isdziūvusi, kaip kempinė, ir as negalėjau ištarti nė 
žodžio...

Visi nutilo ir sužiuro į mane.
-Ak, Viešpatie!...Vyteli, $ai tu?,. - riktelėjo Aldo

na įr griebė mane į glėbį ir bučiavo ir spaudė. Ir pajutau 
karstas ir dideles asaras, lasančias ant mano veido ie jos 
mėlynę akię...
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■ ■. 1 Liudas Dovydėnas

NESUPRASTA >S ŽMOGUS'

Priemesčio daržininkas Ignas Bangelė namuose galutinai 
įsitikino apsigavets. Važiuodamas vingiuotom priemesčio gat
vėm,Bangelė beaisvų šio to paklausė , t ači au šisai tylėjo,veži
mo gale sėdėdamas,ko j as nukarinąs .Kart ą suburbleno lyg tai 
"Da,da.....nieponiemaju,bordina".

Namuose Baugalei paaiškėjo, savotiškai nuostabus reiš
kinys: belaisvis nemokėjo rusiš'*ai,kalbėjo kažin kokios kal
bos garsai s. Daržininkui kartais atrodė pamišėlis ar nebylys, 
bet pykdamas patsai ant savąs,apt arė:sunku būtų grąžinti ų 
stalagą.Jis keletą kartų apžiūrėjo augalotą,piačiapetą vyrą, 
tiesų it žvakė. Jo mongoliškai kampuotas veidas, ųžybai primerk
tos grėgnos. juodos akys vis kažin kur skraidė.O gal tai lauki
nė baimė? At r odė,belaisvis stebėjo'pavojingai keistą aplinką 
įtartinai žiūrėdamas net ųporą arklių, kuriuo s padėjo iškinkyti 
ir. širmų paglostė ilgapiršte,sausai suskilusia nuo- neparau
simo r anka,bet greitai atitraukė ,žvilgtelėdamas klausiančiom 
akim ų Raugalą. ' . .

Gefreiteris, įvedąs Raugale ų stalagą llį niime.r ų-mūrinų 
garažą, parodė apie .50-70 rusiškose milinėse ant cemento gu
linčių driskių.Beveik visi atsistojo ir smelkėsi durų šviesos 
pluoštan-pasirodyti.Visiems ant krūtinių buvo juodų dažų nu
meriai, šis, tingiai atsistojąs kampe,tuojau pasiėmė ir kunri- 
ne-purviną maišą, -t ikr as -kelionei . Jį jų Raugale par odė pirštu. 
Gefreiteris norėjo rodyti kitus-,bet,kai Raugale pasakė "stimmt", 
senas gefreiteris pastūmė mongolą i durų šviesą.'Tą 4117 nume
ri gefreiteris pažymėjo poperio lape,šalia naujojo savininko 
-vardo,pavardės,vietos.Raugale pasirašė priimąs tokų tai be
laisvi . "Kaip už valdines klumpes ar kastuvą d'edu par ašą" , pa
galvojo Raugale pasirašydamas. , .....

Dabar paaiškino gefrėiteris,kad nakčiai būtinai saugiai 
uždaryti,dieną saugoti.Jei neklauso-neduoti valgyti,neleisti 
miegot i,mušti.

Pirmą dieną belaisvis kasė daržą,perkilnojo komposto duo
be.Pavasario saulėje jis išsirengė,palaidiną susukąs ų dūdą, 
prisakabino prie kelnių juosmens.Nors tai kliudė dirbti,ir 
daržininkas patarė pasidžiauti ant tvoros,veiksmu tai parody
damas,ir,matyti,belaisvis suprato,bet jisai papurtė juodom 
garbanom sunkią galvą.Bangelė suprato:bijo,kad nepavogtų.
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Pirmas tris diengs visaip stengėsi susikalbėti,išklausti, 
iš kur jis,kokią kalbą moka? Belaisvis daugiau tylėjo, 
savo juodomis gyliomis akimis erdvėje blaškydamasis,sa
kytum neliesdamas aplinkos daiktų.Keliais atvejais belais
vis minė jo"kazek".Raugale įsitikino,kad tai kazokas.

Vakare Raugale atnešė didelį Rusijos'žemėlapį,rodė Si
birą, Kaukazą, Altajų, tačiau belaisvis,savo t emsiom.juodom 
bailiom akim neužkliūdamas,klaidžiojo žemėlapy je-nieko ne
suprato.Jis atsargiai perbraukė ranka Kaukazo ir Tibeto kai 
nūs,gal manydamas,kad tai kokį pakilimai.

Belaisvis tolydžio drąsiau kalbėjo,kartais labai atsaz 
giai rankom parodydamas,bet pašokdavo išgąsdintas,Raugale! 
smarkiau mostelėjus ranka.Retkarčiai jis tardavo rusiškus 
žodžius:"Da,da,želko,nieponimoju,niemogu".Žiūrint į žemėla
pį,Raugale paminėjo Afganistaną,Staiga belaisvio akys nuš
vito,veidą išpylė prakaitas.Raugale klausė save,ar tai bai
mė ar tai džiaugsmasrvibkas taip staigiai ir neatskiramai 
reiškėsi jo kampuot amą,t amsiai gelsvame veide.Raugale skai
tė iž žemėlapio:Taškent,Alma,Aia...Belaisvis ūmai sugriebė 
Raugale s ranką:

-Alma Ata,Alma At a!-pakartojo keletą kartų. 
Kaip susigriebęs negerai pasielgęs,paleido šeiminko rankat 
ir,atsipranšanciaippžvelgąs į akis,tarė ilgesingos maldos 
žodžius:-Alma Ata.

Belaisvis užsigulė ant žemėlapio,ilgais dailiais pir
štais šliaužiodamas,kartojo:

-Alma Ata,Alma Ata.
Raugale pirštu .parodė ežerą,tardamas "Balkaš".

-Balkaš?-kaip netikėdamas savo ausimis,įs
meigė klausiančias akis į Rpugalų.-Balkaš,Balkaš,-dabar 
vėl kartojo kūdikišku nustebimu.Ir jis pridėjo pirštą prie 
Belkašo ežero,valandėlų mastąs,patylomis ėmė pasakoti kal
ba,kurios Raugale nesuprato.Retkarčiais,minėjo.žodžius "bor 
•dina, tovarišča, avcy. "Iš gestų, avių bliovimo pamėgdžiojimo 
Raugale suvokė belaisvį buvus aviganiu.Avių būta daug.Ne
toli Balkašo ežero.Paskui:"puch,puch..."Paskiau kažin kas 
mušė:"buch,buch..."Buvo t rsukinys:"čiach,čiach,č iach..." 
Ir vėl-"puch,puch..."

Belaisvio akys degė,jisai buvo vaikiškai laimingas,kai 
Raugale linksėjo galva ir kartojo:"ponimaju,ponimaju",nors 
jis tiktai ausimis girdėjo keistą,jam niekad negirdėtą kal
bą.

Vedant naktigultui į mūrinį tvartą,Raugale apgailesta
vo negalįs gerai išsikalbęti-gal šis kūdikio akių vyras ne
pabėgtų ir iš mažiau saugaus kampo.Pasiteisindamas daržinin 
kas sau manė dabar:"Dabar toksai pasaulio susimaišymas-ne- 

•žinomo j šaly,nežinomi žmones."

/// ' ’ ‘

Miesto karo komendanto virėja Brigita stovėjo prie po
rinio vežimo,ryto saulėje skaisti,riebi,apskritu veidu,pil- 
nakrūtinė.moteris,kaip belaisvis,godžiai sekamas virėjos, 
kartu su darbininku krovė į vežimą ankstyvąsias daržoves.
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—Kp.istas .žmogus,vis teks vienišas,šakyturn nekalta1 

išdidus,-kalėjo daržininkas.-Šešta diena.čįa,bet- vakar 
rytą jis mene pasitinka suryšuliu ant pečių, ir puola man į 

■■ kojas... Netikėsite,panele,aš suprantu iš jo akių,kalbos,. 
' ašarų/jis verkė panele!/,teigi suprantu, j is prašėsi palei- 

■■ džiamas į Rytus. Jis bučiavo; rankąs,inkštė,nelyginant šu-
- vsjir vis rodė ų ry tus. .

• • Besistebint karo komendanto virėjai jauno,didelio vyro
nemokėjimu kalbos,jo kvailu galvojimu,prie daržininkystės 
plačių vartų sustojo motociklas .Jau- • ž.ilstelė jąs karys,ver
tė jas Be tier i s, Štromą s motociklą į teartus,paprašė keturių 
kelmų salotų.Taip,nors keturių,nes jie esą keturi vyrai.

Raugale belaisviui parodė keturius pirštus ir galva 
linktelėjo į salotųežią'.’Belaisvis atnešė aštuonius kelmus. 
Vertėjas paklausė daržininką,kokiais ženklais belaisvis su- 
pre.tąs aštuonius, jei buvo parodyta keturi?Daržininkas nusis- 
kundė'' esant nelengva susikalbėti su žmogumi,kuris jokios kai 
bos nemokąs ..Vertė j as susidomėjo ir užkalbino rusiškai,vė
liau baltgudiškai,suomiškai.Belaisvis,žemėtas rankas moste- 
■l&jąs,kažin ką sumurma jo ,.b ė t vertėjas suprato .Bei aisvis, jau 
benueinąs,ūmai atsisuko ir . nust.ebąs, pravirom' lūpo-m,įsmei
gė drėgnai juodas akis .ir po valandėles paklausė, vertėją:

■**' -Ty ponimajote?
Vertė jas,keliais žodžiais atsakąs, rengėsi važiuoti, 

■bet belaisvis ūmai priklaupė ant vieno-kelio, prašydamas 
pasakyti daržo ponui-Raugai e i, kad jis ..esąs musulmones ir 
ant netolimo kalniuko,ten po lieponis/parodė ranką/,rytais 
norįs pasimelsti.Saulei tekant.Vertė jas t ai pasakė Raugale!* 

.Belaisvis atsiprašąs paklaus.',kad nustosią žmonės šaudyti, 
kada jis1, galė siąs prie Balkaąo ežero stepėse avis ganyti? 
Paklausąs vertėją,kur išmokąs kazokų kalbos,paprašė para- 

. syti du/žodžiu jo draugui Liferijui Daman,kuris esąs jau 
be priešakinių dantų ir sunkvežimiu to seno piemens nevežą

■ į Taškentą,nes iš ten veža,kur visi mušasi.
Štabo vertėj as,vyresnysis vachmistr as,susidomėjo belais 

viu,kaip jis sakė,tikru aviganiu.Belaisvis pratrūko kalbėti, 
čia atsargiai paistydamas vokiškas vachmistro sagas,čia
,sudėdamas rankas -ant krutinės, t ariant padėkos žodį.

Jis esąs vienas , kaip mėnulis, tėvą~ išvežė ,s.u dviem j au- 
L' .čais,kai jis,tėvo sūnus,būvąs tik keletą kartų'avimą vil- 

‘"nas kirpėja. Motina mirusi, jam dar nepratarus ž odžio mama.
•'■■Ir jis ganąs avis.Bet prieš daugelį mėnulio pilnačių atva

žiavę su šautuvais vyrai,įsodiną jį į mašina/ne vieną,su 
kitais piemehimis/ir nuvežiavą į Barsug Baga ,-selo.Nedauge
lio kaminų tai selo,bet iš ten-į /Imą /.tą,ten davą rūbus ir 
šautuvą. Parodą šaut i.Sovąs.daug kartų į smėlio kalna.Pas- 
kui šovęs į poperinį žmogų.Negerai šauti i žmogų,bed poli
cijoj bordina liepąs šauti. ‘

Ji’s pasakojo,priklaupd-amas ant vieno kelio, orimerkda- 
mas akį,pamėgdžiodamas garsą.Komendantūros virėja -Brigita 

• nesuprato nei vieno žodžio,tačiau ji'iš garsu ir vaizdų su— 
•voke,ką kalbėjo visas užsidegąs,paskendęs savo kalboje, 
keistas belaisvis. ę

Taškente, jį mušė kaip ir kitus,kai jie 
myn,durtuvus atkišą saukdami:"Za Stalinu,zaLietuvos 

Nacionalinė 
M.Mažvydo 
Plh’toteš-s

nebėgdavę pir- 
rodinu".Jis pa-
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bėgo keletą žingsnių,rankas ištiesė^,žvėriškai išverstom 
baltom akim smeigdamas kažin ką nematomą,laukiniu balsu 
kaukdamas:"Za Staalyyn!"

Po to jis,ūmai atlyžąs,kaip nusivylė^ ar kvailai pa
dare^, palenkė galvą,abiejų rankų pirštais praskleidus juo
das garbanas,visiems parodė viršugalvyje du ruožu-tai tada 
lazda'vienas borodina jam galvą pr akirtąs,kaip pritrūko 
kvapo ir jėgų bėgti pirmyn su durtuvu ir šaukti "za Sta- 
lyn". .

Daug dienų,nakčių dideliais būriais keliavę,paskui 
susodinę į palapines,kurios ant geležinių linijų pukšėją 
pirmyn.Išlipą iš tų palapinių.Naktis.Buvusi mėnulio del
čia,kai jie išgirdą?puch,puch.Atvedą• juos prie miško,į 
duobes įsodiną,ir vis šaudą puch,puch.Jis šaudąs pusė nak
ties pro mažą skylutą apdengtos duobes.Bet kodėl vis taip 
šaudyt i? Ak, Al ach, argi tai ne kvaila-pro mažą skylą,šau
tuvą iškišus, šaudyti ir šaudyti. Antį; ą pusė nakties jis at
sukąs šautuvą į tą skylą,pro kurią įlindęs, ir šaudąs į 
kitą,į tą dengtą pusą.Šaudęs iki ausros.Tada atėjąs prie jo 
duobės vyresnysis kareivis/karininkas/ir jam ištrauke^s 
šautuvą ir du kartu kumštim trenkąs į vieną ir į antrą ausi. 
Ir liepąs vėl šaudyti pro mažą skylą į vakarus.B'et gi jam 
vistiek,tik ryto metu jis sveikinąs Alachą rytuose.Ak,te- 
būnie Alach® valia. • ,

Vachmistras išsiėmė bloknotą,norėdamas pasižymėti ke
lis žodžius.Belaisvis valandėle,lyg nustebąs,lyg nusigan- 
dąs žiūrėjo į knygėlą,paskui sudėjąs rankas ant krūtinės, 
priklaupė ant abiejų kelių;

-Nerašyti,neimti poperio,-maldavo belaisvis.
Klausinė j amas prisipažino,kad kitą dieną,po šaudymo iš 

siauros ir plačios skylės,jį pakvietą pas borodiną./Vėliau 
vachmistras išaiškino:bordina-barin,ponas/Bordina būvąs iš 
policijos,rašą į poperius ir visaip mušą: į galva lazda1, į 
nosį kišą karštą vielą,už rankų ant sienos kabiną ir Vis'" 
klausą,kodėl jis šaudė į rytus,kodėl pro didelą skylą,o ne 
pro mažą skylą?

Tris dienas jį taip kankiną ir vis rašą ant poperių. 
Paskiau nuvežą vėl,kur daug šaudo, ir naktį liepą bėgti. 
Dau vyrų su valdžios rūbais bėgą,daug krit’ą.O jis,kaip buvo 
įsakyta,bėgąs ir bėgąs,kol išaušąs rytas.Pamatevs vandenį 
ir kitokius šaudančių žmonių rūbus/jis parodė į vachmistro 
antpetį/Tada žmonės jį sulaiką.Kitokiais rūbais žmonės. 
Kažin kokia kalba kalbėją,kažin ko klausė.

0 aplink šaudą,net jo akyse krite žvaigždės nuo dangaus, 
naktį matąs mėlynas,geltonas,žalias ugnis.Ir čia naujieji 
žmonės jį vis mušą,kai jis ėjąs pirmyn,mušą,kai jis sėsda- 
vąs ant žemės ir bijodavąs pajudėti.

-Ar tu,bordina,manąs nemuši?-paklausė tyliai 
vachmistrą Be tier į-Ak,nemušti,tai labai geri žmonės,kurie 
nemuša,-džiūgavo,išgirdąs vachmistro atsakymą.

Einantį prie motociklo vachmistrą ranką'sulaikė be
laisvis ir paklausė,ar jis galįs dar vieno paklausti.

-Kodėl žmonės taip daug šaudo?-valandėlą visiems 
tyliant jis kalbėjo.-Puch,puch dieną ir naktį.Kodėl,bordina, 
kodėl?-Vachmistrui išvertus belaisvio klausimą,visi susi
žvalgė nustebusioms akimis.Iš tikrųjų,kodėl žmonės nepa-
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klausia: kodėl taip daug šaudyti?

Daržininkas Raugale paprašė perduoti atsaką:
-Žmonės turi.daug šautuvą ir maža proto.

Belaisvis keistai nusišypsojo.
-Nežinau,nežinau,kodėl.-aimanuojančiu balsu kal

bėjo belaisvis,gal netiksliu žodžiu vachmistro’ atsakytas 
gal apgailestaudamas žmogaus mažą protą.

Vakare belaisvis Sergej Džabal Kala kelis kartus at
sargiai priklaupė ant vieno kelio ir ilgai žiūrėjo 'prie 
vartą vertėjo .motociklo įspaustas padangą žymes.

’ | /// ■■ '

Vieną kartą belaisvis visą dieną negrįžo. Daržininkas 
veltui kelis kartus lūkuriavo kreivoj priemesčio gatvelėie. 
.Apmaudu radosi daržininkui,paklausius komendantūros virė
jos.Kartą savaitėje virėja Brigita pasiūlė nuvežti pas 
štabo vertėja Betlerį,nes vertėjas norįs pasimokyti kaza- 
ką kalbos,o ir vargšas mongolas tegul g'imtąja kalba pasi
kalbėsiąs.

Belaisvis prisirišo prie vertė jo,pasakodamas apie ste
pių naktis, avių ganymą.Prašomas dainavo pr ietyliu, tesiu bal
su ilgesingas lygumą dainas,primerkęs ak is, nuo šir dus1 it kū
dikis.

Vertėjas 'aiškino, k aip vokiečių pulkai įžengs į Kazak- 
staną ir išvaduos avis ir kazakus.Belaisvis lingavo1, galva. 
Nežinia-tikėjo ar gailėjosi žmonių,kurie, daug šaudo ... Kart ą 
belaisvis pakėlė akis ir ūmai paklausė:

-Kodėl rusai ir vokiečiai daug šaudo ir daug mu
ša?

-Karas,-vieną žodį tesukado vertė jas,vachmistras, 
Vokietijos universiteto docentas.'

Daug kartų be],aisvis vienas grįžo priemesčio gatvelėmis, 
o dabar buvo lietingos dienos vakaro sut.ema-Segej Džabal 
Kala dingo.Bus davęs valią kojoms.

Daržininkas apt ardamaskiek jam kainuos belaisvių sto
vyklos viršininko papirkimas,nutarė,kad teks padaryti,kaip 
daugelis padarė: surašyti grąžinimo stovy'klon raštą,o po 
to-mirimo.

Kiek aptilus lietui,apsisiautęs rudine,daržininkas nu
tarė eiti pas štabo vertėją.

Už kelių kvartalą,priemesčio viloje,buvo tylu.Maža, 
balta vila tamsiai žaliais langais it volungė mirko lietuje, 
klevų apsupta,aptverta geležine tvora.Geležiniais vartais 
šliaukė lietus,čiužėjo medžių lapais,kai antroje pusėje vi
los,prie mažų medinių vartelių,kažin kas sujudę jo.Pasišvie- 
tęs degtuku,pamatė ant žemes,prie vartų,kojas sunėrusią po 
savimi,sėdinčią žmogystą.Be kepurės,juodos garbanos žvil
gėjo lietuje,o žmogysta sėdėjo,kaip mirusi.Iš batų ir tam
soje jis pažino Segiejų,kuris,šeimininko žodžius išgirdęs, 
pakėlė veidą iš po švarko atlapų.
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Iš lėto pajudėjęs,pirštu parodė į. mažas vilos duris 
ir,linguodamas galva kartojo:

-Nėtūū bordina,nėtūū bordina..*
Gretimoje viloje daržininkas, sužino jo št abo vertėją 

Betlerį išvykus į Rytus. Vertė jo vila uždaryta, sakė kaimy
ninės pastogės šeimininkas,nesuprantama,ko sėdi prie vartų 
nuo gero pusdienio kažin koks žmogus?..

Paėmęs už rankos,daržininkas vedėsi sumirkusį iki 
marškinių siūlės Sergiejų Džabal Kala,kuris,vos vildamas 
ko j as,kažin ką kalbėjo į savo poną ir naktį.Kai bėjo kalenan
čiais nuo šalčio dantimis, tačiau daržininkas nesupr at o. Dar
žininkas net pamanė:ar gali kas nors tokį žmogų suprasti?

Nesuprato:,kaip nesupranta milijonų,atplėštų nuo savų 
šaukštų,nuo savų tėvų t akų,nuo savo dangaus.-

r ---- oOo—

Kazys Bradūnas.
TĖVIŠKĖS PAPĖDĖJ

Eisim eisim ■tėviškės papėdėn. 
Kur žaliuoja sodus, kur narnai. 
Toji žemė, ta gimtoji mudu veda, 
Mudu saukiasi namo tėvų tėvai.

Ir nurimsime .tik tėviškės papėdėj , 
Ten kur dulkėse tėvų tėvąj, 
Kur is dulkių keliasi ir žydi 
Ir siūbuoja noksiantys javai,
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J.A ugustaitytė-Vaici ū n i e n ė

mirties sprendimas

Naktis. Pries dvyįikąį .penkiolika minučių 
Is bokšto juoda išlėkė peteliške. , 
Mirties sprendimą,^ tarp kreivu eilučių 
Per langą,’'įnietė užantspauduotame voke.

Vaškinis antspaudas nepaliestas subyrą, 
iš t rupini pakyla biciy. didelis spiečius. •• 
Matau su r ožiu vainiku karalių Lyrą,, 
Beeinantį kažrnkur . į svečius.

Šypsodamasis jis man sako:
Ar aš tau nesakiau, kad jie tave išduos...
Ir renkasi akmeniukus nuo tako...
Ir baigiasi naktis jo šiluose plaukuos.

Prareto storos mūro sienos.
Kai dvylika^ išmuš, ir aš būsiu laisva.
Kvepės pasešupiuos nuplautas sienas, 
Bangomis risis Nemuno vaga melsvai

Vilkelį lango ka^in kas patraukia.
Liepsnelė siena svysteli baili..,-. 
Ir pamatau langelyje medinękaukę,. 
kuri% apšviečia spinduliai, žali.-.’.

Ji turi popierio ir didelį pieštuką,...
-Gali čia paskutinį nor§ parašyt.
Prie dvylikos rodyklė laikrodžio iš lėto suka... 
-Aš noriu Lietuvą prieš mirtį pamatyt.
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Žygiuoja dienos tamsios apsiblausę, 
Nedrįsdamos pakelt galvos...
Ir ne viena balsu nepasiklausia^ 
Rytojus kaip prabils, pabudęs uz kalvos...

Ar ilgai dar dalins pietums sriubos po katiliukę 
Ir penktai valandai kavos...
Ir kokiu vingiu mūs kelius jis suka 
į laisvę po didžios kovos.

Ar ilgai dar tėvynės miestuose ir sodžiuos 
Raudoni vėjai cįębesis nešios? * 
Ij stiebsis tuscios varpos godžios 
iš gėmėc. tėviškės tręšios. .

'Kada išgirsim laisvės šauklį
Ant balto žirgo, skrendantį žaibu, 
Kada, tėvyne, tu ir vėl garbėn įžengsi, 
Kaip Kristus į Jeruzalę Sekmadienį Verbę.

AŠ sutinku gyventi eilę metę t riję metrę»plote 
Keleivio nepadėt lazdos,
Kad tik tautę istoriniame moste 
Spindėtę aukso vardas Lietuvos.

' , . • ;; /’/Y .. - . f.,,.. X .., -
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PSALME

Mee keliaujam vieni per klaidžięją girią, 
Atsisėdam ant kelmo nubraukt nuo blakstienę rasos. 
Nuo tavęs laiko siena mus skiria...
0 kas bus, kada pantera, liūtas ir vilkė mums kelię Pa

0 kas bus, kai jau negalėsim pakilti,
Ir pakelti keleivio lazdos...
0, neleiski užpust paskutinięję viltįl
Tai kas gi tada mus užstos. -

Pabalo mūs galvos ir akys pajuodo -
Ir tų, kurie liko prie gimtojo namo staktos. 
Pareitume keliais kieciausiuoju gruodu - 
Tik nuimk pasmerkimą; nuo musę kaktos.

Niekados nebuvai tu r^šię su dangumi nutraukęs
Ir Lietuvę savo į aukšti, ant ,'rąnkę nešei.v
Štai dabar'is gel’mię ir pasviečių‘lietuviškos tiesiasi 
Kurioms testamentę karaliaus .varau įrašei..

Ramiai tu gulėjai karališkoj vygėj
Marškinėliais plonais, skęsdama gulbię pūkuos.
Pamėgęs gyvenimo pasakę dygia,.
Buvai vyru užgrūdintu kovos laukuos.

Pasakyk Aušros Vartę Marijai, kad ilgai nešvinta,
Paprašyk, kad nieks negirdėtų, tyliai,
Uždeki tėvynėje Švie'sę žibįnfę,
Prieš kurį- temsta ‘musę maži žiburiai.

Paprašyk, kad Dievas taip skaudžiai riėbaustęl 
Pašnibždėk, kad mes ryžtamės būti geri.
Tu išvedei Lietuvę laisvėn daug kartę - 
Ir dabar ję išvesti gali.
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Dangus žvaigždžių prisėtas rymo, 
0 menuo supas jų viduryje.
Atbėgus tarplysiu juodų arimų, 
Pakimba ties sapnuojančia giria.
0 girioj medžių kreivuose šešėliuos,
Pro eglių^spyglelius ir drebančius lapus, 
Jis mato žygių pakelėje
Ten partizanai laidoja draugus...
Jie po žiupsneli, žemių beria, 
Nulenkę galvas maldai prie duobės... 
Praskleidęs medžių skara^zalia, 
Apšviečia veidus pro viršūnę drebulės.
Ir, nusigandęs tos didybės žmogaus mažo, 
Nubėgo vienplaukis aušros taku...
Žvaigždes gražiausias is visų kraštų suprašo 
Ir supina aplinkui tankiu vainiku.

. z e
Nebeisduos tos paslapties pušis berašte... 
Maži ir dideli medeliai skleis lapus... 
Ir mėnuo nesakys, kų šiąnakt matė...
Jis viens didvyrių naktimis lankys kapus.
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Juozas Dingi s
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K U L :T U R I N I A I.- P R I E Š A U''Š R I' N Ė S >G A -

DYNES UŽDĄ V,I. N I A I ,

/ Paskaita, skaityta Lietuviu Draugij os.Švedijoje susirinki-
-' . . . . ’ ... ' me/

Gal ne vienas is gerb. klausytoju, Sužinojęs apie šios 
paskaitos temę, pagalvojo: kam-mums atsisukti nuo siu dieniu 

. tikrovės, belstis į praeitį ir Vėl pries akus atsukti tę 
romantinę filmę, kuri šiose piktose valandose nedaug ka 
konkretaus teduos. Kam gaišinti laikę: mūsę dabarties die
nos kupinos kitę ir. daug aktualesniu problemę - pilkos kas- 

■ dienybės problemę.. Nėra gal neteisūs tie, kurie taip galvo-
* ja, bet as manau, kad atspėjau gerb. draugijos pirmininko 

mintas,^kai jis paprašė manęs paskaityti kaip tik apie 
priesausrinio lęikotarpio^palikima, t.y. laikotarpio prieš 
pirmojo lietuviško laikraščio "Ausros" pasirodymą, Ragainėje 
188J m, Tikriausia, jei teisingai spėju, 'pirmininko dęžnai 
nepaleido mintis, kad ir mes pradedame atsidurti priesaus- 
rininkę- situacijoje ir kad mus jau pradedę saistyti tie 
patys priešausrines gadynės kultūriniai uždaviniai^ tik 
gal kitokia aplinka, kitokios gyvenimo Sąlygos ir kitokia 
istorinė perspektyva reikalauja iš mūsę uaug daugiau ir 
daug didesnę atsakomybę mums ,uždeda: "musę žinion juk buvo 
atiduotas tas didžiulis priešaušrininkę ir ję'palikuonię 
per aukas ir pasisventimę sukurtas palikimas 7 lietuvię

■-tautos . laisvė ir jos valstybės neprikįaugbmybė. Klaidingai 
-galvoja tas, kurs mano, kad "Aušra" išaušo savaimę^ kad 
1917 m. Vilniaus konferencija buvo tik to laiko iššaukta 
apraiška, kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 
m. vasario 16' d. buvo tolaikinęs politines l^onjuktūros 
mums primestas... Ne, taj buvo išdava tos didžios, ilgos ir 
nenutrūkstamos kovos uz.lietuvišką b tautinę sęmonę, prasi
dėjusios’* jau tuoj, .nętekus. savo valstybės. Į ta nenutruku
sia kovę 'grandinę , uz .savo tauta, už savo krastę grandis 
vėrė-visos kartos. Kova nebaigta - ji reikalauja naujos 
grandies ir iš mūsę. _ .

■ Pagerbdami anuos m^sę pirmtakus^ir karju prisiminda
mi savo-uždavinius, nors keliais, žodžiais užsiminkim apie 
juos irlnors mintimis perbėkime 3ę,išvaryta vagą,,1 vagę, 
kuri buvo pirmoji efektyvesnė už- •liėtuvię tautinę sąmonę. 
‘ Gal ne vienas .iš gerb. klausytoj^ ir apsivįls neišgirs 
damas plačiau apie gana gausę to laikotarpio rašytoję būrį.

* Neminėsiu čia nei .to. laikotarpio patriotines, nei visuome
ninės, nei'liaudiškos gamtą vaizduojančios, nei individuali 
nėę, nei didaktines prozos rašytoję grupes.
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Taigi cia_neisgirsite minint nei Dįonyzo Poskos, nei 

Silvestro Valiūno, dainos "Ant mariu krašto" autoriaus, nei 
Simano Stanevičiaus su jo garsiaja ^Žemaičių šlove", nei 
Baranausko, nei Simano Daukanto, nei Kiprijono Juozo Zabi- 
čio-ĮIezabitausko, nei Antano Klemento, bei mūsų proletaru 
dainiaus Antano Strazdelio, nei Valeyijpno Zagurskio - Ažu
kalnio, nei jo amžininko kun. Prąnciskąųs Savickio, nei po- 
puliaraus.-’kun. Kajetono Aleknavičiaus, bei Pabrėžos, nei 
Juliau^ Anusevičiaus, kurį Tumas-Vaižgantas laiko to neto* 
deimančiuku, nei pagaliau to didžiojo mūsų liaudies dainiaus 
Vienužinskio, nei eibes kitų. Tas visas-gausingas būrys ne 
visas buvo stiprus dailiosios literatūrps mąstu matuojant, 
ne tam, žinomą, jie ir rasė, nesudarė jie ne kokios nors 
atskiros srovės, vieno kolektyvo^ retai^kujis savo kūrybą 
ir spausdinti manė, jie buvo lyg tos vienišos klajojančios 
liepsnelės anų dieniu pilkoje ūkanoje, liet jie skatino mylė
ki savo kraštą, savo praeitį, savo kalbą, savo žmones ir, 
žinoma, nepaliko be. įtakos ir tiems grypai praktįniams. kul
tui iniams/uzdaviniams, -apie kuriuos trumpai ir uzsiminkįme*

Nors/ir atsargiais, silpnais ir gaj net netikrais žings
niai s žengiant į liėtuvįų tautos tolimesnį renesansą, prįes 
mūąų akis'jau savaįme iškyla du svarbūs’, kul turiniai pries- 
ausrinės gadynės Uždaviniai: -p

a. tyirtintį ir sąmoninti liaudį
b. ugdyti is liaudies kilusius vadus tolimesniam darbui.
Bet kad šių uždaviniu svarbumas ir reikalas labiau pa- 

ryskėtų, meskime nors trumpą žvilgsnį į tos gadynės foną Lie
tuvoje. ;• • . * ' „ „

Devynioliktojo amžiaus priešaušrį į dvį dalis skiria 
spaudos uždraudimas I865 m. Prieš spaudos-uždraudimą Lietu
voje buvo-’subujojęs jau gana gyvas tautinis ir_literatūrinis 
judėjimas. Žemaičių bajorų poetai /£oską, Valiūnas, Stanevi
čius/, Strazdelis, Daukantas, Valančius, Baranauskas irvdau
gelis kitu savo geriausius kūrinius yra .sukūre dar pries 
spaudos uždraudimą. Šiam tautinės sąmonės kįlimui didelės 
įtakos turėjo Vilniaus U-tas, kurs iki jo uždarymo 18^2 m. 
stovėjo vakaru Europos^universite^ų lygyje ir buvo^pats di
džiausias ir mokslo atžvilgiu aukščiausia’ stovįs uzvisus ki
tus tuolaikinės Rusu Imperijos uųiversitetuę. Ir kaip^tik. 
tame savo žydėjimo laikotarpyje sis mokslo.žibintas įžiebė 
ir mūsą tautinėje sąmonėje jau beveik isblesusią ugnelę. Šis 
Vilniaus U-to laikotarpis yra įdomus tiek mūsą tautos,, tiek 
kultūros, tiek visuomeniniu santykių istorijoje.

Tačiau skaudančią širdimi reikia pripažinti, kad Vil
niaus U-tas be daugybės gero, yra blogą padarąs. Vilniaus v 
Uto lituanistinės studijos, demokratinės idėjos ir jomantis- 
kasis liaudiškumas sąmoningiems.lietuviams buvo didžiulis 
akstinas tęsti paveldėtą tautinės kūrybos darbą, kelti dar 
nemirusią, bet gerokai apsnūdusią lietuvių tautiną sąmoną. 
Bet tokių buvo tik mažutė saujele, visiems kitiems Vilniaus 
U-tas skleidė lenkų kalbos ir kultūros meilę ir lietuviams 
žalingas politines lenkiškai-lietuviskos žąopospolitos at
statymo idėjas. Is tų garbingų rūmų skleidžiamas patriotiz- 

’ mas siekė galutinai sujungti lietuvius su lenkais. Ir tie 
••visi garsieji rašytojai, sulenkėję lietuviai, kąip Adomas 

- Mickevičius, Odyniec, Bernatavičius, Kondratavičius, Polis 
savo taip žavinčiais kūriniais apie Lietuvos praeitį kėlė 
tėvynės meilę toje.saujelėje sąmoningų lietuvių, bet lenkų 
tautoje jie skleidė kartu klaidingą supratimą apie Lietuvą
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ir lietuvius ir pratino lenkus žiūrėti įmus ir į mūsų kraš
tu kaip į savą nuosavybę. Dėka ją lenkai pamilo'Lietuvą sen- 
timentaliai, bet’ kartu ir grobuoniška meile, o lietuviai, 
pamiršę savo kalbą ir atitrūkę nuo savo tautos kamieno, ra
do tarne savęs pateisinimo argumentą, jog lietuviu galięia 
būti kalbant lenkiškai ir lenką kultūrą bei politiką ispa- 
žįstant, o tas pasiteisinimas ^stiprino paskui Lietuvoje 
tą taip žalingą ideologiją, kurią grynai lietuviškos kilmės 
bajoras mėgdavo išreikšti ponišku posakiu: "sum gente li- 
tuanus, natione autem polonus"/kilimo esu lietuvis, bet 
lenkę, tautybės/. Dėl to lenkinimas, nežiūrint tos saujelės 
susipratusią lietuviu patriotu didžiu pastangą atlaikyti tą 
ąelygią kovą, 19 amžiuje suaktyvėjo ir smarkiais šuoliais 
zenge pirmyn. Tiesa, Vilniaus U-to mokslininkai studijavo 
įietuviąkaibą, Lietuvos istoriją^ tautosaką, bet į visa tai 
žiūrėjo kaip į negyvą tyrimo medžiagą. Gyva Lietuva ir gyva 
lietuvią tauta jiems, matyt, jau nebeegzistavo. Ne be reika- 

’lo ir A. Mieke.vicius,Konrado Valenrode įžangoje sako, kad 
Lietuva^yra jau visiškai praeity ir tegalį duoti tik poezi
jai medžiagos, tuo lyg patvirtindamas žinomą Schillerio po
sakį: "Was unsterblioh im Geęang soil leben, muss im Leben 
untergehen"/Kam dainoj nemirštamai gyventi lemta, tas gyve
nime pražūti tūri/. Ir taip atgiedojęs liberą lietuvią tau
tai, Vilniaus U-tas nebesirūpina jos gyvais reikalais. Ir 
tikrai keista, ismkartelio net nusijuokti verčia, kad Vil
niaus U-tas, kaip kanauninkas Prapuolenis savo knygoj apie 
lenką apaštalavimą Lietuvoje’rašo, per, 20 metą /nuo jo per
siorganizavimo įr uždarymo I832 m./ teišspausdino tik vieną 
knygelę lietuviškai - K. Nezabitausko Apie Bites 1823 m. 
Bet, anot kanauninko, ir čia Vilniaus U-to nuopelnas.labai 
abejotinas.

Nors po^nepavykusio pirmoję sukilimo 18J1 m. Vilniaus 
U-įas buvo uždarytus, bet lenkiškos politinės aspiracijos 
nczlugo,vo stiprėjo, be intclegentą jau ir liaudį' bepradė- 
jusios užkrėsti. ' "

Nęlaimingai pasibaigęs ir antrasis I863 m. sukilimas 
savo išdavoje atnešė lietuviams spaudos uždraudimą. Numalši
nus sukilimą, rusams atrodė, kad atėjo pats patogiausias 
momentas ^atskirti^lietuvius nuo lenką ir juos, surusinti. Tuo 
metu Varsūvos Didžiosios Mokyklos lektorius Stanislovas Mi
kuckis /IS35-I890/, tur būt, norėdamas pasėkti buvo kolegos 
ir mokslo draugo Aleksandro Hilferdingo /I831-IS72/ sumany
mą sudaryti visiems slavams bendrą alfabetą, pasiūlė Murav
jovui projektą lietuvią knygas spausdinti rusą raidėmis. 
Oficialiai spauda buvo uždrausta prie Muravjovo įpėdinio* 
Kaufmano, Vidaus reikalą ministerial Valujevui įsakius 1S&5 
m. rugsėjo 13 d. Taigi, prasidėjo nauja fazė ir nauji meto
dai bei priemonės lietuvią tautinę sąmonę dar iš kito šono 
slopinti. Bet rusą viltys, kad rusą rašmenys pabaigs tai, 
ką rusą kalavijas pradęjo, kaip kad Miliutinas mėgdavo is- 
sireiksti, turėjo sudužti į lietuvią liaudies taurą tautinį 
sąmoningumą. Per 40 spaudos uždraudimo metą tepasirodė vos 
40 menkuŽią leįdinėlią tuo naujuoju raidynu, daugiausia elp- 
mentorią ir bažnytįnią knygelią, o tuo tarpu "nelegalioji" 
literatūra, knygnešią gabenama ir platinama, sudarė 1357 
įvairius spausdįnius, laikrašcią neįskaitant, nes ir patys 
žmonės tas rusiškomis raidėmis spausdintas knygpalaikes de
gino kaip eretiškas ir laikydavo už nuodėmę jas skaityti ir 
platinti. • - ■ ’ \ :■ ;•

Spaudos uždraudimo laikotarpis lietuvią tautai, be abe-
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jojimo, buvo labai skaudus ir sunkus. Literatūrinis ir kul
tūrinis augimas buvo prislopintas. Dėl "nelegalios" spaudos 
tiek gamintojams, tiek platintojams, tiek skaitytojams teko 
sunkiai nukentėti. Bet, .reikia taip pat pripažinti, kad šio 
laikotarpio kovos buvo pati geriausia priemonė tautai sąmo
ninti ir jungti. Kiekvienas sunkus bandymas, jei tik jis bai
giasi laimėjimu, tauta, dar labiau sucementuoja. všiuo mūsų 
kultūros istorijos epizodu, davusiu tiek herojišky pavyzdžiy 
mes didžiuosįmės per amžius. ' „ v

Bet didžiausia tą spaudos draudžiamoj o laikotarpio žala 
buvo ta, kad rūsy nutautinimo politika laikė lietuviy tauty 
tamsoje ir skurde, anot to-laiko dainiaus Baranausko:"anei 
rasto, anei druko mums turėt neduoda,- tegu, sako, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda". Nepavyko, ir kitas surusinimo politikos 
triukas - atitraukti lietuvius nuo.lenky. Sulenkėjimas taip 
pat sparčiai ėjo pirmyn, sunku buvo tą, potvinį sustabdyti: 
liaudis tebenesė baudžiavos jungę,, o po baudžiavos panaikini
mo buvo taip pat nežmoniškai išnaudojama, mokslus tegalėjo 
eiti .tik bajory vaikai ir tik retiems laimingiesiems i§ šiau
diniu. pastogiy tebuvo atviras kelias į šviesy.- Bet ir šiam 
nedaugeliui tekdavo atsidurti tarp dviejy prarajy: arba^su
lenkėti mokyklos suole arba surusėti kur nors Rusijoje šil
tesne viety gavus. Ir tik retiems iš retijjy buvo lemta tapti 
mokytais lietuviais ir tikrais savo tautos vadovais. Tai maž
daug, toks buvo tuolaikinis Lietuvos fonas. Ir todėl nenuosta
bu, kad tai iš isrinktyjy išrinktajai tautos vadovy dalelei 

; u pirmy pirmiausia rūpėjo sviesti liaudį ir ąųklėti naujy lie- 
tųviskyjy intelegentijy. ' .

• a. L. i a u d i e s š v i e-t i m a s

Liaudies švietimo uždaviniui atlikti.priešaušrio lai
kotarpis tyra davęs ne mažy būrį švietėjy, kuriy didesnę gru
pę sudarė kunigai. Tikslingiausia gal buity šio laikotarpio • 

% sviętimy pradėti nuo Lauryno I v i n.s k i o, kurs savo 
; ūkiškais kalendoriais gal daugiausia įėję į kontaktu su liau

dimi. Ivinskis savo veikime .turėjo dvejopu laimę: pirmiausia 
•jam teko mokytojauti Rietavo parapijinėje valdžios mokykloj e, 
kur buvo mokoma žęmaiciy kalba, antra - jį labai rėmė ir pa
laikė Rietavo.ir kity dvary .savininkas kunigabkš.tis Oginskis, 
tėvas Irenijus ir sūnus -Mykolas, vėliau grafas Zubovas. Tie 
Lietuvos aristokratai, nors.,ir ne lietuviškos_kilmės, yra 

. vieni ,įš t y nedaugelio įsipynusi y į mu§sy kultūroj istorija 
ir pade j ųsiy vykdyti ty.’didį liaudies švietimo uždavinį. Rie
tave būdamas Ivinskis ir pradėjo leisti savo metskaitlius. 
I,š pradziy juos finansavo kunig. Oginskis, o paskui jau patys 
apsimokėdavo leidėjui Juozapui Žavadskiui Vilniuje. Pirmasis 
metskuitlius išėjo -134-6 m, pavadintas Metu skaitlius ukiszkas 
.ant metu Wieszpates 184-6. Vėliau buy o vadinamas Kalendorius 

. aęba metskaitlius ūkiškas. Ty kalehdoriy, Tumo apskaičiavimu, 
išėjo 22. Ivinskio kalendoriai buvo reguliarus metinis alma- 

,nakas, pavadavęs žmonėms laikraštį, nes be .kalendorinės da- 
. lies buvo ten ir įvairiy patarimy, dainų* pasaky. Čia savo 

. / kūryby spausdino ir Karolina Praniauskyte, ir kun. A. Kairys, 
čia ir Baranauskas atspausdino savo "Artojaus giesmę" ir 
"Anykšciy šilelį".

Ivinskis 1857 "buvo sumanęs leisti^ir laikraštį "Ajt- 
vary". 1859 m. Valančius buvo padavęs prašymy Švietimo minis
terial leidimui gauti ie redaktorium buvo pakvietęs Mikalojy
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Akelaitį, bet, deja, leidinio negavo. „

Prie liaudies švietimo pionierių ir didžiųjų sulų, be 
abejo'priklauso vyskupas Motiejus Vai a.n c i u s. Jo 
plačiu mastu pravesta blaivybės akcija turėjo^dideles reikš
mės ne tik doriniu, bet ir grynai tautiniu atžvilgiu-:- juk 
tai buvo organizuotas visuomeninis veikimas, tai buvo'pir
mosios liaudies viešosios organizacijos, užtat .budri rusti 
vyriausybės akis tose draugijoje įžiūrėjo pavojų valstybei 
ir pries jus buvo pradėta griežta kpva. . ....

Nė mažiau nusipelnęs yra Valančius ir.parapijinių mo—. 
kyklų steigime. į šį darbą jis įtrauk ė--net in kunigus, oet ir 
dvarininkus. Aplinkraštyje dekanams jis rašo: žinomas vi
siems kunigams mano reikalavimas, kad.prie kiekvienos para
pinės bažnyčios ir net didžiųjų fili j inių.^butų laikoma mo
kykla po priežiūra vietinio klebono, arba’filialisto, kame 
neturtingo luomo žmonių vaikai galėtu pramokti skaityti 
■gimtine kalba, ir katekizmo. Tai išreiškiau 
daugelyje reformacijos dekretų, per parapijų.aplankymą, dau
gelyje bažnyčių apie tai is sakyklos paskelbiau,^! r retas 
tebuvo pasikalbėjimas su klebonais, kuriame nebūčiau primi- 

• nęs apie tą mano reikalavimą"» Ir koks ouvo to rezultatas: 
Kauno gubernijoje tarp I853—63 m. parapinėse mokyklose.kas
met mokėsi apie 6000 vaikų. Deja, vis labiau reiškiantis 
Lietuvoje lenkų bruzdėjimui šis darbas ouvo sustabdytas,^ir 
Kauno gubernatorius Krigeris įsakė mokyklas uždaryti. Tačiau 
atkaklus žemaitis vyskupas nenusimena: "Dabartinėse sąlygo
se, rašo jis, reikia sugalvoti.vaikams mokyti kitokiu prie
monių, pavyzdžiui, raginant ūkininkus, kad pasisamdų darak
torių sodžiuose savo vaikus mokytų skaityti". Bet valdžios 
organams ir šis būdas nepatiko ir ji pradėjo "daraktorišką" 
mokyklą persekioti. Tada*nebeliko nieko kito, kaip tik toji 
garsioji vargo mokykla, kurią dailininkas P. Rimša mums 
taip gražiai susimbolizavo. v

Ne maža vagą Švietimo, darbe išvarė ir didelis mokyklų 
bei lietuvišku maldaknygių platintojas kun. Tadas J a z u- 
m a s/ldlO-lCpl/, parašąs ‘net elementorių kaimo mokykloms. 
Juzumas troško, kad žemaičiuose nebūtų sodiečio, kurs nemo
kėtų paskaityti. Jo pastangų vaisius buvo malonus:tgreitu; 
laiku" visose žemaičių bažnyčiose abiejų lyčių žmonės, meldė
si iš knygų. , t

Liaudies švietėjų tarpe reikia suminėti ir kitą zemai- 
tį, Kulių kleboną, vėliau Rietavo dekaną kųn. K.S-k :r o. d -ž- 
k į/m. 1874-/. Jis net ėmėsi tokio didelio žygio ir savo pa
rapijoje įvedė priverstiną visuotina vaikų mokymą.

Didelis ir uolus liaudies švietėjas buvo Panemunėlio 
klebonas ir Strazdelio atradėjas kun. K a t c 1 ė. Jo para
pijoje nebuvo beraščių, o tam darbui jis pasinaudodavo savo 
kaip dvasininkui uždėtomis pareigomis: prie pirmos komunijos 
neleido nė vieno vaiko, kurs nemokėdavo rašyti. Pats jis 
mokė geografijos, aritmetikos, skaitė poezijos, organizavo 
klebonijoje vaidinimus.

Prie didžiųjų tuolaikinių liaudies pedagogų ir švie
tėjų reikia priskuityti ir Sintautų kleboną A. T a t^ą t e . 
-T‘o torai tį /180p-1899/. Per pirmąjį sukilįmą ; l&l 
m. jis įuvo pabėgąs į Prūsus, o^grįždamab’ pakeitė savo pa
vardę is Totoraičio į Tatar.ė. iš pradžių'mokė dvarininkų ir 
ūkininkų vaikus, o paskui įstojo į Seinų dvasįnų^seminariją.. 
Sintautuose beklebonaudamas’. j is parašė savo garsiuosius "Pa
mokslus išminties įr teisybės". '184-9 m. buvo paruošti ir 
"Pamokslui gražių žmonių". Bevikaraudumas Lukšiuose jis įku-
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xt mokyklą ir pats loję kelwiua oetus moke, Nužiūrė
jęs 0ibmiu4slu0 mokiniui, ruo»« juos toliau mokytis. Kta*- 
ra be Dievo zcdsiojzoks žmones ir Gkiua kultivuoti. Po xafrj 
m. sukilimo buvo ištremtas į Penzos guberniją, paskui jam 
buvo leista apsigyventi Lomžoje, kur jis ir mirė sulaukės 
94- metą. , - ...
v Paprūsės panemuniuose gyvenantiems lietuviams šviesos 
žiburiu buvo kun. Martynas Sidaravičius /1829 - 
1907/, uolus religinės literatūros gamintojas i$ nenuilsta
mas liętuviską knygą platintojas, vienas is didžiąją mūsų 
knygnešiu. Štai kaip poetas M. Gustaitis vaizduoja sį kul
tūrininku: "Jis labai^taupiai gyveno, tik bažnyčioj sutaną 
vilkėdavo, o šiaip nešiodavo prastus namą drobės rūbąs, vi
są tujtą dėdavo tiktai knygoms. Be knygą ryšulio nė žings
nio 1b namą nerengdavo: eidamas į įažnycią ar pasivaikščio
ti, visada buvo knygų ryšulėliu nešinas. Knygos buvo kaip. .. 
ir priaugusios prie 30 asmens, tapo j o prigimties dalimi. £ 
Kam negalėjo pate knygą įteikti, siuntėper kitus. Tam ? 
tikslui Jis laikė vieną smogą, Antanavicią, kuris jo nuro
domas vežiodavo knygas ne tik po Suvaiką, bet ir po Kauno 
ir Vilniaus gubernijas”. Klebonaujant Sudarge labiausiai 
išsiplėtojo jo apaštalavimas lietuvybei. Čia jį atlankyda
vo to laiko ir kiti lietuvybės apaštalai, kaip Basanavi
čius, P. Kriaučiūnas, M. Dovaina-Silvestravicius, Kueeliuus- 
kas ir kiti.

Kaip suvalkieciua mokė ir švietė Tatarė ir Sidaravi
čius, taip vilniečius į šviesą vedė aršus pries lenkininkus 
kunigas kovotojas Merkinės, vėliau Traku dekanus kun. Sil
vestras Gimžauskas, žinomu eilcrašcią "Pro Lydos 
mūrus pravažiuojant" ir "Litvomano dainos" autorius.

Tie Šia sumiąėti liaudies žiburiai yrą tik nedidelė 
saujelė tu pasiryžėliu, kurią daugelį mes šiandieną jau už
miršome, bet kurie atliko didelį kultūrinį darbą. Jie ne
siekdami jokios garbės, nesiekdami jokią politinią^tiįslą* 
mokė lietuvį skaityti, lotyną raidėmis spuusdįntu žodžiu sor
dino tautos sąmonę, dare liaudį atsparią pries rusinimo,ir 
lenkinimo politiką. IŠ ją be jokią pretenziją pasėtos sėklos 
ilgainiui išaugo ne vienas iŠ tą didžiąją patriotą, kurie 
paskui ant savo pečiu vilko vieą lietuvią tautos atgimimo ir 
valstybės atstatymo darbą.

b. Naujos šviesuomenės kartos 
ugdymas*

Senoji lietuvią intelegentijos karta, susiformavusi ar 
išaugusi Vilniaus U-to metu arba bent jo įtakoje ligi IS63 
m., nors ir buvo labai patriotiškai nusiteikusi, bet neis- 
stongė atsikratyti lenką kalba ir bajoriškomis liaudies 
tradicijomis, kurios kaip dangus nuo žemės skyrė juos nuo 
tautos kamieno -^liaudies. Nors ir tuo metu buvo vienas ki
tas svįesuolis is liaudies tarpo, bet apie įš liaudies ki
lusią Šviesuomenę tegalima kalbėti tiį baudžiava panaikinus 
1861 m. Bet lemiamos reikšmės turėjo čia netik baudžiavos 
panaikinimas, bet ir iš viso rusą politika po 18 63 m. suki
limo. Pats svarbiausias tos rusu politikos tikslas buvo kaip 
nors atskirti lietuvius nuo lenką, juos suprovoslavinti ir 
surusinti. Pirmiausia rusai per ėmė visas mokyklas į savo 
rankas, lenką kalba buvo iš ją išvyta, viskas buvo dėstoma 
rusiškai, paliekant šiokią tokiu teisią ir lietuviu kaltai, 
iš dalies rusams ir pavyko atskirti lietuvius nuo lenką,
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bet rusų vyriausybės svajonė surusinti lietuvius'•nepavyko, 
nes dėl ’tikybinių ir kultūrinių tradicijų skirtingumo visa 
ta rusų politika buvo iš viršaus primesta ir nerado dirvos 
šaknims giliau^įleisti. Ir kaip tik ant tikybinio punkto 
rusai _,įr prakišo: brutali politika prieš katalikų bažnyčių 
ir nežmoniškos pastangos suprovoslavinti žadino ir ugdė, 
lietuviuose priešingumo jausmų, ugdė solidarumų ir ruošė 
dirvų tautiniam,susipratimui. Ir taip i s liaudies. kilų in- 
telegentai pamažu ima skirtis nuo abiejų'priešų: lenkų ir 
rusų. ’ ■„’

Naujai vadovų kartai išugdyti ;ir paruosti svarbiausių 
vaidmenį suvaidino gimnazijos, iš kurių marijampoliskiai 
reikia, skirti pirmų vietų. Iki 1866 ir Marijampolėje viskas 
buvo dėstoma lenkiškai, bet valdžia, pastebėjus, kad lietu
viai nuo lenkų jau pradeda atskilti, pasinaudojo tuo: pamo
kas pradėjo dėstyti rusiškai, palikdami ir lietuvių kalbai 
po'vienų neprivalomų sųvaitinę valandų nuliekamu laiku, apie 
1830 mi gimnazija pasiekia apogėjų: mokinių ten apie JOQ, is 
kurių 8C$ buvusių lietuvių baudžiauninkų sūnūs. Is mokytojų 
6 lietuviai', kurių tarpe net inspektorius. 0 jei pridėsime, 
kad ten mokytojavo du didieji lietuviai patriotai Petras 
Kriaučiūnap ir Petras Ąrminas-Trupinėlis, tai .galime drųsiai 
sakyti, kad Marijampolės gimnazija buvo lietuvišką. .

Marijampolės gimnazijai pirmenybę kaip tik ir teikė tie 
abu patriotai mokytojai,,' kurie , savo mokiniams per tų nepri
valomų sųvaitinę valandėlę pajėgė neišpasakytai daug duoti 
ir paveikti juos. _ . .

Petras Kriaučiūnas, dar pats tos gimnazijos suole sėdė
damas, klausė lietuvių kalbos mokytojo Ulinskio pamokų, kurs 
klasėn atsįneš.davęs lotynų kalbos žodynų it lygindavęs loty
niškus žodžius su “lietuviskalsiais. I860-I87O m. tų pamokų 
klausė,ne tik jis, bet ir Basanavičius .ir daugiau būsimų 
"Tėvynės Mylėtojų" draugijos narių. Lenkų kalba jie dar ne
greit nusikratė, bet jų linkmė buvo jau grynai lietuviška. 
Kai kartą gimnazijos mokytojas Plevinskis pavadino lietuvių 
kalbų '^čigonų kalba", kuria negalima esu nieko kilnesnio 
išreikšti, Kriaučiūnas giliai įsižeidžia ir iš piktumo ver
čia lietuviškai Kochanowskio eilėraščius, Krilovo pasakėčias 
ir jas'deklamuoja viešame mokslo metų užbaigimo akte.

1881 m. Kriaučiūnas paskiriamas į Marijampolę lotynų 
'kalbos mokytojų. Ir kaip'tik Čia pasireiškė tas nepaprastai 
uolus P. Kriaučiūno veikimas tarp mokinių. Visos jo pastan
gos koncentravosi į du tikslu: 1. mokiniams kvėpti gimto
sios kaToos bei praeities meilę ir 2. suburti visuomenę, 
ypač mokytojus, prieš įsigalėjusį lenkinimą ir rusinimų. Jam 
buvo pavesta taip pat ir toji neprivalomoji sųvaitinė lietu
vių kalbos valandėlė, kuri kaip tik ir tapo tuo galingu tau
tinio sųmoninimo įrankiu.^Poetas M. Gustaitis tas pamokas 
štai kaip vaizdingai aprašo:

"Nors didžiuma paprastai vengia mokytis, kas neprivers- 
tina, tačiau-Kriaučiūno pamokos būdavo uoliai lankomos. Mat, 

•visas lietuvybei pasisventęs, pats tautos meilę degdamas, 
jis žavėte žavėdavo mokinius,įliepsnodavo jų širdis ir gyvu 
temperamentu įkvėpdavo pasiryžimo darbuotis,toj srityje.

Tos pamokos .buvo senovės galybės giesmė, vienkart tau
tinio susipratimo etapai, patriotizmo kalvė. Jose mokinys 
jautėsi kas e sus, jautėsi atgimęs protėvių dvasia, siekius 
laisvės, nepriklausomybės; jos vykino didelį darbų, dėjo’pa
matų jaunajai Lietuvai, naujai valstybei.
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Šia mokiniai be elektinės gramajjikos/Šleicherio, Kur

šaičio, Jauniaus, Baranausko/, kuri sistemaiingai buvo^iš
einama, išgirsdavo apie tėvynės praeitį, jos kunigaikščius; 
čia pajusdavo gimtosios kalbos;vėrtę ir grožį, gaudavo ži
nių apie tautos atgimimų, veikėjus ir jų darbus; žodžiu - 
tai buvo ne vien kalbos pamokos, bet apskritai visa, kų 
apima Lituanica, tai buvo universalūs agitacijos kursai.

Kartais, būdavo, -bedėstydamas pamoka,, kyšt rankų į 
vienų į kita, kišenių: ar žinote kų? turiu gražių dainelę. 
Tuoj nušvito veidas, užsidegė akys ir mostagiodamas užtrauks:

Tu žirgeli juodbėras!s;
tra ta ta, tra ta ta...
Kitų kart sugiedodavęs plačiau netrukus pasklidusį duetų: 
Op,opi kas ten? Nemunėli,

arba paskui įėjusių raadon Baranausko "Sudiev Lietuva" ir k. 
Mokiniai zavėdinos, apimti smagaus^nepaprasto jausmo..
Kai kada, būdavo, .išsitraukia iš u|antės kurio zymuolio 

raštelį, paskaito klasėje, suteikdamas žinių apie prasidėju
sį tautos budimų, jos veikėjus ir darbus"..*

P. Kriauciuno uoliu pavyzdžiu pasekė ir kitas gimnazi
jos mokytojas Petras Arminas-Trupinelis. Deja, nuo.lSgJ m. 
prasidėjo gimnazijos valymas, ir abu patriotai turėjo jų pa
likti: Arminas 188J m. buvo iškeltas į‘Augustavu ir paskui 
džiovos pakirstas mirė Marijampolėje į’885 m., sulaukęs vos. 
32 m.etų. I887ra. atėjo eile ir.Kriaučiūnui. Ligi 19*6 m. jis 
teisėjavo plokščiuose, paskui vėl grįžo atgal į Marijampolę. 
Per pirmųjį didįjį karų vargo Jarošlavlyje, ten ir mirė 1916m.

Ne mažų vaidmenį jaunesniosios kartos ugdymui suvaidino 
ir kitos gimnazijos, kaip Šiaulių, Suvalkų, Mintaujos, Liepo
jos ir kitur'. v '

Visas šis čia suminėtas lietuvių tautinės sųmones gaivi
nimas buvo pačioje- Lietuvoje, bet rusų valdžia, norėdama dar 
labiau suintensyvinti lietuvių surusinimų ir atitraukti lie- 

, tuvius nuo Varšuvos U-to, sugalvojo dar vienų triukų: pasky
rė 10 "lietuviškų" stipendijų /po j6o rublių metams/ lietu
viams studijuoti Maskvos U-te. Stipendijų tegalėjo'gauti 
•tik Marijampolės ir Suvalkų gimnazijas baigę abiturientai, 
turį gerų lietuvių kalbos pažymį. Šiomis stipendijomis pasi
naudojo ne vienas iš busimųjų musų veikėjų, tarp kitų Basa
navičius ir Pietaris. ' ■ * *

Ir tųip gausėjant mokslus einančio lietuviško jaunimo 
būreliui žymesniuose universitetų miestuose, susikuria ten 

: lietuviškos kolonijos,'kurios 19 a. paskutiniame ketvirtyje 
suvaidino taip pat gana žymų vaidmenį mūsų kultūriniame gyve- 
nime. ’

Bene seniausia iš tokių kolonijų bus Petrapi
lio. Aęie pirmuosius ten studijavusius lietuvius labai ma
ža tėra žinių. 1869-73 ten stujavo lietuvių poetas Stanislo
vas Dagilėlis, baigęs istorijos-filologijos institutų. Bet 
jau I87O m, šalia lenkų studentų kuopos veikia ir sušipratu- 

„ šių lietuvių studentų būrelis. Atvykęs į Petrapilį studijuo
ti Petras Vileišis tuoj imasi darbo ir įneša ugnies į tų bu- 

■ ręlį. 1874- m. pradeda jis leisti savo ranka rašytų laikraš
tėlį "Kalvis Melagis", kurio išėjo 12 numerių. Bet daug di
desnis ir svarbesnis P. Vileišio darbas Petrapilyje yra rū
pinimasis grųžinti lietuviams spaudų. Jis nepaliaunamai kle
bina cenzūros^komitefo ir švietimo mįnist.erio duris."Ir tik- 

' rai, P. Vileišio ir kitų^jo vienminčių pastangomis^I876 -78 
m. draudimas* buvo pralaužtas ir buvo išspausdintos penkios
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knygelės lotynišku šriftu: l.APSAKIMAS APIE ŽIAMIE IR ATMAI
NAS ORĄ; 2.DVI LABAI NAUDINGOS ŠNEKOS IR TRUMPAS PASAKOJIMAS 
APIE ISZKALAS, 3* JONS IR ANIUTA,4.JURGIS STEFENSONAS,5.PAS 
MUS IR KITUR.Nors tie jaunieji Petrapilio lietuviai patrio
tai dar tarpusavy ir vartojo lenkų kalbų, £et savo dvasia ir 
kultūriniu Lietuvos reikalų supratimu griežtai skyrėsi nuo 
lenkų ij todėl pastarųjų buvo vadįnami "litvomanais". Iš to
kių didžiųjų "litvomanų* be Vileišio reikia paminėti.ir me
dicinos studentų Juozų Brazaitį, kuris Vileišiui padėjo re
daguoti- jau minėtas lietuviškas knygeles ir "Kalvį Melagį".

1832 m. nuvykęs į Petrapilį J. Šliupas ten rado jau' 
"tris lietuviškus pulkelius", filologų, istorikų ir ekono
mistų, kurie neturėdami savo "credo" dar tarp savęs ginčyda
vosi, bet Šliupui pavyko jiems visiems nustatyti programų, 
ir darbag tada pradėjo eiti dar darniau.

"Ausros" laikais Petrapilyje_būta apie 1500 įvairių 
luomų lietuvių. Kiek vėliau susikūrė "Labdarybės Petrapilio 
Lietusių ir žemaičių Draugija". 19 a. baigiantis čia buvo 
suruošta eilė lietuviškų vakarų su vaidinimais,^chorais, daa? 
nomis ir Šokiais/buvo suvaidinta Kauno pilies išgriovimas, 
Žentas dėl parodos, Amerika pirtyje, Šiaucius ir jo šeimi
ninkas/.

Petrapilyje tuo metu darbavosi ir lietuvių bibliografas 
Baltramaitis/1341-1921/, daugelio mokslinių veikalų autoriuj 
uoliai dalyvavęs ir lietuvių spaudoje. Baltramaitis yra rarp 
ko^kito surinkęs visų lietuvių bibliografijų iki šio šimt
mečio pradžios.’

Reikia dar neužmiršti, kad ir Petrapilio dvasinėje aka
demijoje buvo lietuvių, tuo metu ten studijavo Petras Kriau
čiūnas, Kazimieras Jaunius ir Silv. Gimžauskas, vėliau atvy
ko J, Mačiulis-Maironis ir Dambrauskas-Jakštas.

Petrapilio kolonija buvo gana gausį ir integentija, to
dėl nieko nuostabaus, kad ten, o ne kitur, atgavus spaudų 
išėj o, galima sakyti, pirmasis lietuvių žurnalas "Lietuvių 
laikraštis". v '

Ne mažiau reikšmingesnė buvo ir Maskvos lietu
vių kolonija. Vienas is piimujų ten atsidūrusių buvo Vincas 
Pietaris, pasinaudojęs ta "lietuviška" stipendija. Pietaris 
tada jau buvo karštas ir sųmoningas lietuvis. Pietaris bai
gė fizikos-matematikos," o paskui kartu su Basanavičium ir 
medicinos fakultetų. 1873'm. atvykęs Basanavičius Maskvoje 
rado jau lietuvių studentų draugijėlę iš "4-5 vyrukų".1880 
m. atvykęs čia studijuoti šliupas rado jau.23 lietuvius, ku
riuos jis suburia į draugijų, kuri paskui ėmė leisti hekto
grafuotų dvimėnesinį laikraštukų "Aušrų", ^o išėjo apie 15 
numerių. ^Maskvos poloni jos veikimas ypač pasirodo sustojus 
Basanavičiaus "Aušrai".^Tada maskviečiai^ kurių tarpe jau 
randame Pranų Mašiotų-Asakaitį, A. Krikšcįukaitį-Aisbę, 
Petrų Leonų-Čiūtų, Motiejų Loz'oraitį-JoniŠkį, Jonų Kriau
čiūnų ir kitusj, susirūpina leisti naujų laikraštį, bet lai
kinai susispiečia apie išeinančių tolerantingų katalikiškų 
"Šviesų". įSSy m. ten nuvykęs Kazys Grinius, sakosi radęs 
jau 30-40 žmonių. Draugijos posėdžiuose skaitydavę refera
tus, diskutuodavę įvairiais klausimais. Lietuvius rėmęs ir 
Maskvos U-to lietuvių kalbos lektorius, garsus kalbininkas 
prof. Fortunato va s-. Kiekvienas draugijos narys buvo įsipa
reigojęs per motus parašyti ir paskaityti bent po vienų re
feratų. Pradėjus eiti "Varpui" ir "Ūkininkui", maskviečiai 
lietuviai rėme ne tik raštais, bot ir pinigais. Maskvoje 
buvo redaguojamas ir "Lietuvos ūkininkų kalendorius".
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Maskvos U-tas bus davęs bene daugiausia lietuviu akade- 

ką. Visi jie, su mažomis išimtimis, kultūriniai buvo palin
kę į materializmu, pozityvizmą ir socializmą, Toji kryptis, 
kaip žinome, net ligi paskutiniąją laiką vyraujanti senes
nėje musą iritelegentijos-kartoje.

V a r s u v o s lietuviu studentu būrelis niekada ne
buvo gausus, kaip -Maskvos, nes tos "lietuviškos" stipendijos 
pavergdavo Varšuvai lietuvius studentus. Vincas Kudirka, žy
miausias tos kolonijos atstovas, į Maskva nenuvyko tik dėl 
savo lenkiško patriotizmo. Bet Vincui Kudirkai "atvirtus" į 
lietuvybę, Varšuvos kolonija tapo viena iŠ svarbiausiu lie
tuviško Judėjimo veiksniu. Atvirtęs Kudirka tuoj suorganiza
vo studentą draugiją "Lietuva", turėjusiu 10 narią. Tos 
draugijos su Kudirka priešaky svarbiausi darbai buvo "Lietu
vos" draugijos įstatu sudarymas ir J1 Varpo" leidimas. Tie v 
draugijos įstatai toli gražu praneša studentu draugijos už
davinius - tai plačiosios visuomenės organizacijos ąrojektap 
liudijęs kokią plačiu polėkiu, sumanymą ir drąsią užsimoji
mu būta tą jauniu, busimąją vadą galvose.

Nesigilinant į tuos įstatus ir ją.svarbą, pabrėžti ten
ka vieną dalyką, del kurio negalavo visas ankstyvesnis 19 a. 
tautiniu judėjimas ir kurį įstatą projekto autoriai laikė 
vienu is pagrindini y. punktą,- būtent: " i s a i s. k i nyt i 
s k i r t i n g-u m ą lietuvią nuo. pasa
li n' i y taut ą". Tuo.punktu autoriai norėjo padaryti 
galę tai tradicinei lenkiškai-bajoriškai "litvomano" sąvo
kai. - • v d,

■ Antrasis svarbus varšuviečiu darbas -tai sumanymas ir 
leidimas "Varpo". Nors šio klausimo gvildenimas’neįeina į 
sios paskaitos rė^us, bet vieną dalykę gal reikėtą,pabrėzti, 
tai, kad varšuviečiai reikaįus svarstė daug konkrečiau, ne
gu maskviečiai. Gal to priežastimi buvo Kudirkos blaivus 
protas, o gal tada vis ryškiau lenką visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime pasireiškiąs pozityvizmas, kurio mokiniu 
buvo ir patp Kudirka. Kritikoj ir publicistikoj įsigali 
aiškumas, aštrios minties precizija, ironija, realus tikro
vės męstas. Tokią dvasią į lietuviu kultūrinį gyvenimą 
stengėsi įžiebti Varšuvoje bręstą intelegantai.

R y g o s lietuvią koįonija ideologiniu atžvilgiu^ 
neturėjo tokios didelės reikšmės, bet ir ji išvarė ne mažę 
barą, ypae "Aušros" laikais. Rygos lietuviai buvo susispie
tę į dainininką draugijėlę "Aušrą". Žymiausias to laiko Ry
gos lietuvią veikėjas buvo Rygos policininkas J. Į^yliauskis- 
Miglovara, karštas lietuvis patriotas, vienas iš žymiausią 
"Aušros" poetą ir "Aušros".platintoją, ,

Baigiant paskubomis apibėg’ti _ tuolaikines t svarbesnes 
lietuvią kolonijas, reikštą paminėti ir Kazanės U-tą, kuris 
išleisdamas Kun. Antano Juskos-Juskeviciaus surinktas liau
dies dainas, atliko svarbą kultūrinį darbą.

Nepilnas būtu vaizdas ir neteisūs būtume nepaminėję,ko
kį milžinišką įnašą į kovą už lietuvią tautinę ir kultūrinę 
sąmonę įnešė Amerikos lietuviai-ir Mažoji Lietuva, ypač pas
taroji., kur spaudinią pavydale realizavosi visi Didžiosios 
Lietuvos kovotoją sumanymai bei pastangos. Nors prūsą lie
tuvią didžiuma paliko abejinga 19 a. pabaigosjprasideju- 
siam tautiniam lietuvią atgimimui, nors vokiečiai labai ne
palankiai žiūrėjo į to atgimimo prošvaistes Mažojoje Lietu
voje, bet vis del to ir ten ne mažas būrelis rinktinią žmo- 
nią pasijuto esą tos pačios tautos sūnūs,#ir jio lietuvišką 
sąjūdį rėmė kaip išmanė ir kaip tesėjo. Dėl to Mažojoje Lie-
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tuvoje tam tėvynėn mylėtojų bareliui ir pavyko sudaryti ba
zę draudžiamiems Didžiojoj 'Lietuvoj soausdiaiams gaminti ir 
tautinei propogandai organizuoti. "Aušra" buvo tos propo- 
gandos įrankis ir pirmoji konkreti Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos sutartinio tautinio darbo išdava. Bet plačiau apie 
jų ir Amerikos lietuvių išvarytų vaga palikime kitam^kartui.

Nors ir paskubomis apžvelgę^tų^lietuvių priešausrinį 
laikotarpį, matome, kad tie priesaušriniai lietuviai darbuo
tojai buvo lyg tos amžinos ugnies.vaidilutės,, saugojusios^ 
kad toji dar vis teberusiananti^tėvynės meilės ugnelė neiš
blėstų tautos taip sopulingoje širdyje. Jie saugojo jų ne
sigailėdami jokių žmogiškų pastangų, kad tik ji labiau įsi
žiebtų. Ir ji užsižiebė "Ausros" pasirodymu. "Aušra," gi sa
vo ruožtu buvo pasinešus sukelti didelį gaisre,. Ir kų mes 
matome: "Aušra" pažadino visų tauta naujam dienos darbui, 
"Varpas" savo dūžiais ragino:"kelkite, kelkitel", "Tėvynės 
Sargas“ ragino atsikėlusius budėti ir sergėti. Ir tas^visas 
sutelktinis darbas realizavosi į "Ausros" sukurtų didžiulį" 
gaisrų - Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimų 19I8 
m. vasario.16 d. , v • „

Jei mes dabar po visus keturis-pasaulio vėjus isblas- 
kyti savo mintyse vėl prisiminsime anų laikų,^rasime daug 
bendra ..savo veikimo plotmėje su anais priesaušrininkais. . 
Mūsų uždaviniai tie patys,. tik gal priešingoje gradacijoje: 
mes augę arba bent brendu toje per kančias ir pasiryžimų 
jų iškovotoje laisvėje turime stengtis išlaikyti tų^lais- 
ves" gaisrų tiek savo tautojevanapus Baltijos, tiek čia 
tremtyje, 'o kai laikas ir amžius^kirs mūsų jėgas, stenki
mės laikyti tų laisvės idėjų įsižiebusia, kaip anais "Auš
ros" laikais,“o jei ilgi metai ir sunki kasdienine našta 
parblokš mus ir .pritrenks prie žemės - išsaugokime kaip - . 
anos amžinos ugnies vaidilutės, kaip anie pri-esausrminkai, 
tų laisvės ugnelę rusenančių, kad paskui, Apvaizdai ati
traukus rūstybės ’rankų, vvėl atėję naujos.kartos ir is tos 
mūsų išsaugotos rusenančios ugnelės vėl įžiebtų ir užkur
tų naujų gaisrų - naujų lietuvių tautos laisves atgimimų. 
Musų uždaviniai tam darbui didesni, mūsų^atsakomybe dides
nė: ‘priesaušrininkai ir aušrininkai mus žadino ir kelelis . 
miego, o mūsų pareiga neužmigti ir net nouzsnusti. Ypač tai 
galvon įsidėmėtina, laikau savo jaunesniam kolegom,, kaa gims
tanti ar pirmąjį mokyklos Jakų beminanti karta paskui neap
kaltintų jų nesviesusiais žiburiais.
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■ Antanas ‘'Mažiulis

LIETUVIŠKOSIOS K 3 I K Š 8 I O H Y -
• z./

BES TURINYS

Peržvelgę istorinę lietuviško si o s krikščionybės dali, ir 
tąją tautinę medžiaga,, J kur i ją grindė, mėginsime išryškinti 
ir lietuviškosios krikščionybės turinį, jos apipavidalinimą 
bei išdavas, išeidami iš senąją musu tautos žmonią tikėjimo 
ir ją kūrybos, nuošaliai' palikdami- šią dieną žmones ir ją 
tikėjimą* Todėl kalbant .apie- aną Žmonią tikėjimą ir kita,’ 
tenka atsisakyti šiandieninio supratimo ir vertinimo, bet 
reikia išeiti ano meto sąlygų bei žmonią įsitikinimu, t.y. 
imti ne kategoriškai ir griežtai, bet tik sąlyginai^

1. Lietuviškosios krikščiony

bė s - t į k ė j i m a s ,

Tikėjime Dievybės supratimas yra visas jo pagrindas, 
vaizdingiau tariant, pats kertinis akmuo. Krikščioniškasis 
Dievo supratimas kaip geros, dvasinės ir visagalės Būties 
lietuviškoje krikščionybėje pakitęs, jis.išsiskirią ir tuo 
pačiu įgauna naujos prasmes. Lietuvis skirtingai išgyvena 
pačią Dievybę ir savaip išreiškia santykius su ja.

a. Dievas ir jo supratimas.

Žvelgdami į Dievo supratimą laike, netik-lietuviškoje, 
bet ir aplamai krikščionybėje, pastebime taip pąt skirtybių. 
IŠ Senojo Testamento Dievas prabyla žmogui pro,žaibus ir vi
soje savo didybėje. Jis smarkus ir rustus baudėjas, reika
laująs kruviną auką, kartais ir gyvo žmogaus 
/Izaoko auka/, nors drauge ir labai gailestingas /nebaustą 
Sodomos miesto, jei ten būtą nors keletas gerą žmonią/. Žmo
gaus ir Dievo santykius S. Testamente vaizdžiai lyginant,bū
tą galima nusakyti, menkas valdinys ir didžiai galingas ka
ralius.

Labai artimas ęiam Senoj (^Testamento Dievo sąpratimui, 
reiškėsi ir Viduramžiais krikščionybėje, kurio mažytes lie
kanas dar galime stebėti ir šiandien kai kurią Vakarą Euro
pos tautą tikėjime, ne vien to meto knygose išskaityti. Rūs
taus Dievo ir Dievo žiauraus baudėjo supratimas buvo patekęs 
ir mūsuosna krikščionybės pradžioje, bet tokis Dievas lietu
viui įspūdžio nepadarė ir paliko svetimas, beveik 
ir be žymesnią atgarsią, nes "Dievas lietuviui visados dau- 

________________ ■ • * •
x?Žiūr. "Pragiedruliai" Nr, 8/11/, 19^7m« rugpiūcio mėn.
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giau buvo išvidinio pergyvenimo pradas* negu iš viršaus duo
das įsakymus, baudžias ar atlyginus"28/.

LietuviuivDievas yra, aplamai, geras, tarp žmonių 
pasirodas nepažįstamu ir .paprastu seneliu, kurie nemokantį 

. artojų darbo išmoko, nuoširdžiai padeda ir pataria jo rūpes
niuose, pagelbsti geram piemenukui ir. t. t. Ij lietuvis ši
tam N § z i n o m a j am Seneliui lieka amžiais dėkin
gas, nežinodamas, vien tik nujausdamas, kad tas senelis ir 

.. . buvo pats Dievas. Tik viena kita lioteris kartais to Dievo 
Senelio nesuvokia ir tuojau pamiršta, kas jai tiek ge
ro padarė. Tada ir ji to paties Senelio nubaudžiama, nubau
džiama paprastai, nepiktai - kasdieniška darbiu našta. Tai„ 
grynai žemdirbio susikurtas ir mūsų dienoms iš
laikytasis Dievo vaizdas, mūsų pasaką Dievas Senelis ir kar
tu senosios mųsų kartos gerasis Dievas. Tai vis grynus seno
jo ir nekrikščioniškojo Dievo, Vyriausiosios Gerosios Būty
bės atgpindys2^/• Dievas, kurį lietuvis daug ži
nančiu, išmintingu ir galingu,, lai
ko, bet jo nebijo ir nedreba, kaip kitų tautų žmogus. 
Lietuviui Dievas - tik geras Senelis, senelis, su kuriuo jis 
susiduria ir mato savo kasdieninėje aplinkoje, kuris jam jau 
savo amžiaus išminsimi prabyla, įvairiuose reikaluose pata
ria, visa širdimi žmogių myli ir uodėl yra visų gerbiamas ir 
visų mylimag. Kitaip sakant, lietuvio ir Dievo santykiai 
primena jo seimos jaunesniųjų ir vyresniojo santykius. Ir 
šitame lietuvio ir Dievo santykių atsiskleidime galime pa
justi ne tik lietuvio charakterį, bet išryškėja ir pačios 
Dievybės suvokimas. „ v

Lietuvis, kol jis skriaudžiamas, paprastai ryžtasi baus
ti savo skriaudėjų, o kartais dar daugiau, būtent, keršyti. 
Bet vėliau pašalinus ir nubaudęs savo skriaudėjų, užmiršta 
visas jo buvusios skriaudos kartumų ir gailisi kų nors ašt
riau ęabaudęs. Šis lietuviško^atlaidumo, to gilaus ir labai 
žmogiškojo gailestingumo,©ruožas daug pilniau atsiskleidžia 
lietuviškoje krikščionybėje. Ir lietuviškasis Rūpintojėlis 
ne vien skriaudžiamo žmogaus paliūdo, bet kad jis, pagal kai 
kulias sakmes, n u b a u d ė„ tvanu bloga pasaulį, ir tuo 
pačiu n u^s k r i a u d ė žmogų, todėl dabar ir liūdįs, 
toks vienišas, parimęs. Ir kuo giliau nugrimstame į lietu
viškų tautosakų, kuo daugiau paimame senosios kartos^Dievo 
supratimų, tuo labiau išryškėja, kad lietuvio sukrikščionin
tasis Dievas remiasi ne bausmės, bet m eyi„l ė s pa- 
grįndan. Lietuviškosios krikščiony
bės yra M gilė s, ne Rūstybės Die
vas. Tai ramaus žemdirbio, ne kerštingo kario Dievas, mat- 
rijarchatiniai - nomadinis, o ne totemistinis Dievo suprati
mas. v ?

Rūstusis ir žiauriai žmogų baudžias Dievas lietuviui bu
vo taip.,svetimas, jog tokio Dievo vaizdo mumyse neįveise nei 
viduramžių pamokslininkai, nei J9 a. išspausdintosios,"Pek
los Munkos". Tokie Dievo supratimas nesutapo ir negalėjo su
tapti su ramaus žemdirbio suvoktuoju Dievu. Rūstybę ir^bau
dimų, gal tikriau - visokį kenkimų žmogui ir jo prigimčiai,. 
lietuvis paliko žemesnei ir viso pikto dievybei arba dvasiai, 
kurių įprasta šiuo metu vadinti velniu. Šių pikto būtybę da- 
bųr paliekame ir grįšime vėliau.
28/ A. Maceina, Krikščioniškasis turinys, 12 psl.
29/ P. Schmidt, t.p. 195 psl.
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Palyginę šiuo atveju lietuviškąją krikščionybę su sla
viškąja-, pastebėsimo, jog, slaviškoji turi, gana daug, ypač 
staigios ir beganei o: s_, rūstybes, 
kuri apląmai budinga ir paties slavo būdui* Todėl slaviško
je krikščionybėje taip pat ir Dievo vaizdas daug neramesnis, 
lygiai taip pat ir piktojo kenkėjo - velnio mintis ryškesnė, 
jis pats daug piktesnis ir kenksmingesnis, negu lietuviška- 

’ sis. Prisimenant germaniškąją krikščionybę, is jos Dięvas 
' padvelkia tokia d-i d y b e, griežtumu ir nuostabiu šaltą- 

,. mu, tik ne meile. ;Todėl Šis lietuviškasis -Dievo 'kaip Meilės 
supratimas, man atrodo^„yra kartu ir lietuviškosios, gal 
net baltiškosios, kriksęionybės pirmasis-ir pagrindinis 
bruožas,.- išskiriąs ją is savo kaimyną tarpo.

Toliau žvelgdami į.lietuvišką Dieva, mes pastebėsime, 
kad jisai netik tautosakoje^ bet 'ir pačią žmonią paprastai 
ir labai dažnai z m o gi s k-a.i /ne vien tik.dvasine, 
bet kartu ir m e d z i a g i., n e' Būtybe/ suprantamas. Lie-, 
tuvio Dievas /pasakoje/ gyvena tartimi paprasta s „žmogus, pav., 

,paėikuria krosnį, valgo, po žmones Seneliu vaikštinėja ir t .t 
■ Mes Dievą — Keleivį,*kitu žodžiu tą patį Dievą Senelį, 

'.t.y. žmogaus pavidalu pasirodantį, ir S. Testament-e sutinka- 
1 me, pav.^ beviešintį pas Abraomą’/Gen. 1S, l-jj/. Prilęisda- 

mi, kad si vieta lietuviui iš pamokslą buvo siek tiek žino
ma, gal-ėtume ir lietuviškąjį Dievą Senelį iš Dievo - Kelei
vio kildinti, abu vienumon suvesti. Tašiau juos abu palygi
nus,išryškėja ir labai dideli ' v i 'd i n i a i -skirtumai, 
kurie vargu ar beleidžia juos vienumon jungti.„ •

S.„testamento Dievas -Keleivis /apie jo išvaizdą smul
kiau nežinome/ pas Abraomą užeina dvieją palydovą„lydimas. 
Jis draugė su„Abraomu valgo ir jam atsilygina. Tačiau šiuo 
kartu Dievas žemėn, nusileido Sodomai b a. u.,s m ės p a - 
s k e 1 b-t i. Jis ir toliau pasiliko toks pdt rūstus 

■' ir b a u d z i„ą s .Dięvas,-nors kartu ir teisingas Dievas^
• /nekaltuosius žmones, šiuo kartu Lotą, iš bausmės vietos iš— 
-veda, drauge, su nusikaltusiais nebaudžia/. Jis taip pat

g. a i 1 e st i n g a s butą Dievas, bet tąją gęrują Abra
omo Dievas ir dešimties nesuranda, todėl ir baudžia miestą, 

f bet nepasigaili*. .
Lietuviškasis Dievas Senelis po žemą vaikščioja, /atro

do, jis žemėje- įę gyvena/ žmogumi, su'sirūpi- 
•n $ s. Jis yaikscioja ir dąirosi, kaip žmogui -gyventi seka- 
.si: nemokančius čia pat pamoko, nelaimėje padeda, tik ne- 
.klaužadas ir melagius nubaudžia. Baudžia juos tain pat 
paprastai -ir ž m o g'i s k a i/darbą našta/, nors 
ir visuotinai, t. y, nesibaigiančiai /moteris o kartu ir vi
sa ją giminė, niekados ąebaigs darbo/. Tas primintą mums Se
nojo Testamento Dievą, zmogą ntibaudusį rojaus praradimu, ly
giai taip pat visuotinai ir nesibaigiančiai, bet j o.kaip as- 

’ ' mens nesunaikinant, t,, y, ne tvano ar Sodomos bausmėmis.
Lietuviškasis sakmią Dievas yra labai .žmogiškas ir pap

rastas Senelis Dievas. Jis mint-e primena mums ir paprastą 
lietuvį senuką, kuris mėgsta taip pat laukąis- pasivaikščio
ti, pasižiurę ui,, kaip jaunieji darbais, verčiasi. Sutinąs kur 
nors „darbo nemokantį - jam parodo, pamokina, nuliūdusį pa
guodžia, neklaužadą subara ar pabaudžia. Kitaip sakant, lie
tuviškasis Dievas Senelis ir .mūsą kaimo paprastas senukas 
vienas su kitu labai sutampa tiek išviršiniai, tiek ir vidi
niai, išskiriant tik-ją skirtingas galios ribas. Dievas 
Senelis lietuviškojo' kaimo senu-
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k d, teprašoka vien savo g a ,1 i a. Is 
tos galios Įprasi skleidimo tegalima Geroji, ir Nepažįstamęj į 
Senuku atpažinti, kad^sis yra ne paprastas,,kaimo senelis, bet 
Senelis Dievas. Krikščioni skasĮs, is Bažnyčios kalbėjęs Die
vas, Dievas kaip dvasin9 Būtybė, senajam lietuviui, metyti, 
toks svetimas buvo, kad. jį tuoj sužmogino, t. y. 
pavertė Dievu Sęąeliu, .norg senojoje lietuvią religijoje dar 
ir pačiose krikščionybės išvakarėse vargu.ar ’sužmogintas pats 
Dievas buvo. Kristaus žmogiškumas, kaip vėliau matysime, jo 
suplakimas su Dievu kaip pirmuoju Asmeniu galėjo padėti is 
dalies ir lietuvio Dievui sužmogėti, t. y. tapti paprastu 
Dievu Seneliu. Todėl sis Dievo Senelio ž m o g i g^k u - 
m. a s ir tenka laikyti antrąja lietuviškosios kriksciony- 
bes Dievo žyme.

.. Lietuvi akasis, nors jau ir sukrikščionintas Dievas taip 
pat neatrodo v i s a g a 1 i^s • Lietuviškosios sakmės ir 
įvairūs tikėjimai /prietarai/ žino dvi j ėgas, kū
rusias pasaulį. Geroji jėga /Dievag/ kūrė gera pasaulyje, pik 
toj i/velnias/’- Sukūrė bloga. Gyvačių, žalčiu, rupuzią ir t. 
t. sąkūrimą lietuvis priskyrė pįktajai kūrybinei jėgai, pa
mėgdžiojusiai ęerąsios kūrybą. Šis senojo lietuviu kulto gy- 
vią /gyvatės, žalčio, rupūžės ir.pan./ pjiskyrimas velnio kū
rybai yra jau ganą - v. ę i.y vos krikščionybės padaras,*bū
tent, krikščionybės skelbėjams senąjį lietuvią kultą visiš
kai prakeikusvkaip velnio padarą ir baigiant jam visai išsi
gimti. šiuo atveju nesvarbu mums kada visa tas įvyko, 
bet .tik kodėl ir kaip, lietuviškoji krikščio
nybė Dievo kūrybinį vienumą suskaldė.

Senasis lietuviu tikėjimas, kaip ir daugelio kitą_tautą 
bus, matyti, pažinojęs dvi kūrybines jėgas, kurios sukūrė pa
saulį. Pirmoji jėga - Gerasis Dievas bus sukūręs visa, kas 
gera,’ o antroji, - būdama pikta - bloga. Ir sis is senojo lie 
tuvią tikėjimo pasiimtas dvieją pasaulio kūrėją principas 
s u s k a. 1 d o ir lietuviškoje krikščionybėje kūrybinį Die
vo vienalytumą, Senojo kulto dalyką piktosios dvasios kūry
bai priskyrimas, kaip darę krikščionybės skelbėjai, vienui 
vienas, be tautoje slypinčio įsitikinimo, būtą nepadaręs, o 
ypač iki pastarąją dieną visa tai nebūtą išlaikąs. Tik gilus 
ir labai gilus pirmykštis tautos įsitikinimas visa tai pada
ryti tegalėjo.

Senasis lietuvis, matyti, neįstengė suprasti gėrio 
ir blogio kitaip, .kaip tik kylantis is (įyieją visai 
skirtingą pradą, neįstąngė ją.suderinti ir krikščionybės me- 
tu-^' . Tuo keliu jis is senovės pasukęs dalį dieviškosios kū
rybos, kuri ąasidęrino su jo suprastąja gerumo mintimi,^pri
skyrė sukrikscįonėjusiai pikto dvasiai - velniui. Tuo pačiu 
suskaldė ir krik-s Sidnis k oj o D^i e- 
v o. kūrybinį vienalytumę ir iš jo 
i splauki ą^n f į. v i s a g a 1 ..u m ą. Tuo būdu lie
tuviškosios krikščionybės Dievas prarado dalį kr savęs. Jis 
tapo ribotas ir n e v i s a g a 1 i s, t. y. dalis 
jo kūrybinio veiksmo atiteko velniui. Velniškosios kūrybos,

JO/ Pastaruoju metu lietuvis senukas, ypač?senutekologių lai- 
.ko vien tik gerojo Dievulio bausmę. Si naujoji pažiūra lie
tuviškoje krikščionybėje dar visai jauna ir sunkiai priteląa 
prie . senoj o.lietuvio tikėjimo. Būdinga taip pat, kad ji ryš
kesnė rytinėse Lietuvos dalyse, todėl gali būti susidariusi 

slaviškosios kriksoionybes įtakoje.
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kuri žmogui esanti kenksmingaį lietuviškasis Dievas nepašali 
ao, nors ‘būdamas labai geras ir mylėdamas žmogų butų ’•% u - 
r e j ę s tai padaryti. Ir šitas, antrines pastangas lie
tuviškoje sakmėje pastebime, bet.jos liko dėl įvairių prie
žasčių neįvykdytos. Žodžiu, lietuviškosios krikščionybės 
Dievas nėra visagalis, kaip pačios krikščio
nybės suprantamas. IJ^e v i,s a g a į u.rn a^s yra trečioji 
lietuviškosios krikščionybės Dievo žymė, išplaukianti grynai 
is senoj oįtikėjimo. , ’ .y

< , Iki šiol buvo tekalbėta apie lietuviškosios krikščio
nybės Dievų tik kaip Dievų, bet nepaliesta^paskiri Švento
sios Trejybės asmenys. Lietuviškajai krikščionybei budinga 
taip pat, kad'jinai turi ir išgyvena tik vi e n ų Dievų, 
bet neskiria dieviškųjų Asmenų.

b. Kristus ir jo santykiai

s u D i e v u

Kristus nors ir sutinkamas mūsų senosios kartos žodyne, 
bet tautai pasilikęs jis dar katekizminiu ir svetimu. Lietu
viui Kristus, prikaltas prie kryžiaus, ne kaip ’ atski
ras dieviškasis/šv. Trejybės Asmuo, bet tik kaip p a •fe
sai Dieva s.'’’1' Dievo Atpirkėjo sųyoka senajam lietu
viui dar gana miglota ir svetima. Ir nežiūrint, nors Kristus 
lietuviškosios krikščionybės vaizduoti labai pamėgtas, ta
čiau kartu jis lygiai taip pat nežinomas. Prieš kry 
zių nusiėmęs kepurę lietuvis pasako, jog tai "Dievas prikal
tas /rečiau - Kristus/ ir pasaulį atpirkęs", bet toliau jo 
žinojimas dažnai jau pasibaigia. .Taip pat lietuvis Kristų, 
nors ir vadindamas Dievg vardui/, skiria dar jį krikšto 
scenoje - "Dievulį krikštija". Skiria dar jį ir pietoje, k. 
a. "Dievas numiręs", bet retai jau kas paaiskins Kristaus, 

■ Nązareno, padarytos Vįlniaus^Antakalnio pavyzdžiu, statulė
lės prasmę. Daugumai žmonių ši statulėlė yra tik Die
vas, kartais net jau " šventuoli uitas"/1/ ir ne taip leng
vai senukų įtikinsi, jog tai bus tas pats,Kristus. Lygiai 
ne visada senukui bus Kristus ir Rūpintojėlis,-nors jis be
veik kiekvienoje lietuviškoje sodyboje rymo, nes, senųjų 
žmonių supratimu, Kristus vien tik prie kryžiaus.

Taip p'at Kristus su Dievu suplakamas ir lietuviškoje 
sakmėje. Čia Kristus per pasaulį Dievo Senelio vietoje ke
liauja, kartais vieno kito apaštalo ar šventojo lydimas^ bet 
kartu tas pats Kristus_žmones ,ir tvanu baudzia- 
/•/, todėl dabar jis Rūpintojėliu liūdnas parimo. Kitaip sa
kant, tauta žino Kristų vien tik iš b a z n,y c i o s 
bet jos tikėjime dar nėra jis gyvas. Todėl ir netarėme 
jau senesnių sakmių, iš kurių ryškėtų KristusAtpirkėjas, 
t. y. Antrasis Trejybės Asmuo. Šiaip ‘Kristus, paprastai, s u 
p į a k a m ų^s bu pirmuoju Šv. Trejybės Asmeniu ir lietu
viškoje krikščionybėje jis tampa Dievu Seneliu 
arba tiesiog - D i e v u.

.^1/ Paprastai žmonės kalboje tesako: "Dievulis prikaltas", 
"’Dievui i ūkas numūcytas", "Dievo Munka" ir t. t.
j2/"Dięvuliu" arba tiesiog "Dievu" lietuvis pavadina kiek
vienų šventojo statulėlę, jeigu tik jos vardo nežino. Šiaip 
skiria "Dievuliukų", "Dievo Motinų" ir "sventuoliukų".
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. □♦Šventoji Dvasia

.. ■ 3v. Dvasia lietuviškoje krikščionybėje dar svetimesnė
’.kaip Kristus ir sakmėse ji visai nesitinkama* Todėl nė kiek 
ir nenuostabu, jog; retas senesnysis 'žmogus vajzdoneje Kris
taus .Krikšto grupėje Balandžio gimbolikę paaiškina* Patį, Bar- 

, ... landei į ten senasis lietuvis dažnai visai paprastai ir kas
dieniškai ynuaiskina, k. a. "Dievas myli paukštelius", "Die-; 
vulį krikštijant paukštelis atskrido’^, "naukstelis /balandė
lis/ esęs pridėtas taip sau, dėl gražumo" ir* t. .t* Kartais 
senasis aukštaitis lygiai^taip pat nesusigaudo nė Sv, Trejy
bės paveiksle, ieško "trecio Dievo" ir vis jo neranda,

d* Š v .e n t o j i ■ T r e j- yb ė ir lietu

viškoji j o š lyt i s

Po siu .keliy. pastabu iškyla labai įdomus ir kartu sun
kiai sprendžiamas klausimas, būtent,. kodėl lietuviškoji - 
krikščionybė Dievybės suvokime daug kur nuo krikščionybės 
aplamai išsiskyrė, jog Šventęję Trejybę paliko nuošaliai, 
t. y. beveik Visiškai salia paprasto žmogaus tikėjimo, Sį 
gana sunkę ir pinklę klausimu, man rodosi, būtę galima at
sakyti vien tik šia prasme. Mes teturėdami tiktai v i e- 
n ą Dieva, šviesos ir Gėrio Dievybę /Dangaus Tevę/, sto- 
kuodami pilnai suprasto antropomori’iskojo dievę Dlimpo, ne
turėję stabę, nesugebėjome suvokti ir Šv, Trejybės paslap
tyje glūdinčiu.paskirų jos Asmeny skirtybių. Mums visai nau
ja Sv. Trejybes sąvoka buvo palenkta savo įprastiniam, 
s.a vajam . Vyriausios Butybė^^arba^Dievo supratimui. 
Kadangi Sv. Rašto tekstę bei krikščioniškosios ikonografi
jos ^p i r m a. s i s? T r e j ^y b ė s . A s m u o, su ku
riuo šiek tiek susipažino bažnyčioje, matyti, daugiau
sia. atitiko senajam lietuv.io 
Dievybės suvokimui tai ir a n t r ę- 
jį' jos As m. e n.į - Kristę mes pir
muoju /Dievu Tėvu/ a p i p^ę v ivd ’a lino m.e, 
nebeskaldydami Dievo visumos krikscioniskosįos Trejybes as
menimis. Dėl tos priežasties mes būsime ir zegnojimosi for-

■ mulėn^taip pat D i e v % įsivedę, nes be jo /be Dievo/ 
mums žegnone buvo nesuprantama /vieni tik lietuviai zegnoji
mosi formulę iškraipė, t, y. "Diepi" papildei/. Ir nežiūrint 
šios zegnonec papildymo Dięvo žodžiu, kad derintųsisekęs 
Šv. Trejybės Asmeny, išskaičiavimas, vis tik jos treciąjį as
menį 3v. Dvasię palikome visai už lietuviškosios krikščio
nybės, jos^buvima palakdami laike nuo-laiko priminti tik pa
čiai bažnyčiai. Bažnyčiai gana dažnai apie Šv. Trejybę be
kalbant, lietuvis senukas kartais ję taip'pat "suranda" ir 
kunigai bei žmonėms labai įdomiai "paaiškina". Tokio žmogaus

33/ Labai būdinga, kad pats Mažvydag ar kuris kitas.jo ben
dradarbis lotyniškęjį P a t e r išsiverčia ne. T’ė v u, 
bet^ Die v u. Pav., Pater, Filius, Sanctus Spiritus... 
verčia "Diedas ir Sūnūs, Dwassie Schwentaie".../Mažv.^24 
psl./j "...Sic Pater dominus",.. verŠię"Dievas Ponas"...
/t,p.325 psl/ Plg. taip pat M. Petkevičiaus Katėkizme/žiūr.

■ E. Fraenkel, 135 psl.^, iš dalies taip pat Vilento Enčhįri- 
dionč pag.72. sis reiškinys paremia ir mano ankstyvesnį tei
gimu, kad D i e v u s' yra Vyriausioji Būtybė.
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4-2
"Sv. Trejybę11 sudaro: Dievas, Motina Dievo 
/kartais tiesiog - Marija/ ir Šv. Antanas. Pastarąjį 
Sv. ^rejybėn paskutiniaisiais metais, bene bus įpirštas Šv. 
Pranciškaus .Varpelis, nuolat beskelbdamas jo gausius ir beda
li ovos žmonėms daromus stebuklus, nors^sv. Antanas jau įr siap 
negausią lietuviškosios kriksoįonybės sventęję tarpe ryškesnis 
buvo.- ’ . ' .

Tasis lietuviui Sv. Trejybes svetimumas atsiskleidžia ir 
kitu būdu, būtęnt, nenoru-j% kaip nors vaizduoti. §v. Trejybės 
lietuvis nedrožia medyje, neparųpino jos ir kiekvienai bažny
čiai /pav., kaip Marijos/, kartais jos trūksta ir ten, kur Sv. 
Trejybės net atlaidai įvesti/l/. Ji buvo ir pasiliko jam visai 
svetima, bažnytine, nes lietuvis teturėjo tik vieną ir nedalo
mą Dievą. Nesukūręs lietuvis Dievo Tėvo arba Dievo Senelio at
skiros ikonografijos / buvo bestabis/, Kristę padarė vien tik 
Dievu /ne Šv, Trejybės Asmeniu/, nevaizdavo^Sv.'Dvasios, 
todėl nepriėjo ir prie Šv. Trejybės vaizdinio išreiškimo. S e- 
najame lietuvio tikėjime- buvęs 

•vienas i r n e d a 1 o m a s -D i ' e v a s , t o k s 
pat vi e na s^pasiliko i r ■ 1 i e t ū vis
ko j e -krikščionybėje.

e., § v. Marija ir n jos kulto lie

tuviškoji prasmė

Krikščionybėje Šv. Marija labai gerbiama, ji iš visę ki
tę šventęję ypatingai išskiriama, jog galima pasakyti, kad vi
su .šventųjų tarpe jinai pirmaujanti. Lietuvis krikščionie Ma
rijai teikiamą krikščionybės pagarbą dar labiau pa
ryškino ir ją S'U d i e vi n o. Ji kaip Dievo Motina lietu
viškoje krikščionybėje yra padaryta beveik arba ir v i- 
s a i‘ lygi Dievui. Lietuviskęję sakinię Marija, lygiai taip 
pat kaip ir Dievas Senelis žmonėms pataria, juos darbę pamoko. 
Bet lietuvis, sudievindamas Mariją, jos'veikimo sritį taip pat 
išryškino ir jai pavedė daugiau moteriškąjį pasaulį,?Ji kaip 
moteris pataria ir gelbsti moterį, jas pamoko motcriškęju dary
bą / pav., ji padeda gimdyvei^ išmoko verpti ir t. t./. Taip 
pat Marija, būdama moteris, is-laiko ir kitą moters bruožą - 
ji nieko, nebaudžia.

Giliu lietuvio įsitikinimu Marija yra daug galinti būty
bė, nes ji yra Dievo Motina. Todėl lietuvis jai meldžiasi, pra
šo visą gera ir laiko goriausiąja jo reikalą globėja, Tai vie
nintelė šventoji, kuria lietuvis tikrai pasitiki ir paveda sa
vo laukus ir namus, Tiesipg darosi neSuprantama^ kad tas pat 
lietuvis, kuris taip nepalankiai žiūri į^visus šventuosius, bet 
nepaprastai pamilo Dievo Motinėlę /ją dažniausiai ii^vadina šia 
malonine lytimi/, jog daugiau jai meldžiasi, negu pačiam ^ievui 
Dar daugiau, jai pavedė net e ayv o lauku globą, 
pagrindinį lietuvio pragyvenimo šaltinį. Vien tik prileidus,’jog 
Dievo Motina bus patekusi Žemynos, t.y. žemdirbiu deivės 
vieton, aiškėja ir lietuvio prisirišimb Marijai prasmė, suoran- 
'tamas jai, kad ir moteriai, laukę globos pavedimas-'4’ . Į s šios 
34/ , Ž e niėpąc.io ir. Lauk o sargo buvimas, tai 
yra vyriskęję žemės'ir laukę dievybię lytys tąm visai neprieš
tarauja, nes dievai keičia .ne tik savo paskirtis, bęt ir gimi
nes, kitaip tariant, gramatinė giminė nieko nereiškia. Ziūr. 
A» Bertholet, Das Geschlecht der Gottheit, 14-15 psl* ir Gbt- 
tėrnpaltung.und Gbttervereinigung, 9 psl. ir kt.
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prielaidos pradeda aiškėti ir Lietuvos, ypač Žemaitijos, Ma
rijos Žeme tapimas, apie kuria, tiek daug kalbėjo svetimieji.

Marijos kulto išsivystyme galėjo būji ir antęa, _taip 
pat eiinologinės struktūros priežastis, įskilusi is mūsų šei
mos. Lietuvio šeimoje moteris, atrodo, bus nebuvusi verge, 
kas labai ryšku kitų tautų kultūrose, bet lai s v a s 
žmogus, gana savarankiškai tvarkęs namus. Taip, kaip šeimo
je salia vyro, arba didesnėje bendruomenėje - senelio, atsi
stoja moteris, taip lietuvių religijoje salia dangaus Vyriau
sios Būtybės - Dięvo,.- galėjo būti, lygi arba beveik lygi žemės 
dievybė, pas mus žinoma Žemynos vardu..Tuomet ir Marija lie
tuviškoje krikščionybėje visai paprastai galėjo .atsistoti 
šalia Dięvo Bęheįio kaip lygus arba beveik lygus dieviškasis 
Asmuo. Is esmės čia tarp pirmosios ir antrosios situacijos 
mūsų atveju didelio skirtumo nėra, bet skirtumas teglūdi Že
mynos suvokime, būtent, ar Žemyna bu^jo dųngaus Dievybės prie
šingybė, a-r jinai jau.tapusi specifiška žemdirbiu dcibe. Iš
einant iš lųukų gerovės Marijai pavedimo, greičiau tektų apy 
sisprasti uz Žemynų kaip žemdirbių deivę, o krikscionybes iš
vakarėse, gal būt,’ jau ir žmogiškuoju pavidalu,suprantamų. 
Vienas ar kitas atvejis esmingai nieko nepakeičia, nors gal 
kiek paaiškina tik vienų ar kitų požvilgį, įaciau pats Mari
jos sudievinimas lieka ir toliau lietuviškosios krikščiony
bės problema, kurių trumpai buvo palietęs dr Dr. A. Maceina. 
Jis Marijos kulto ieško lietuvio palinkime į kaimiškumų, kaip 
viena is matrijarchatinės religijos reiškinių , t.y. spren
džia taip pat, nors ir netiesioginiai, žejjės kulto prasmėje.

, Marijos kuįto prasmės būtų galima ieškoti'ir.lenkuosę, 
is kurių mes pačių, krikščionybę esame gavę. .Tačiau jeigu sis 
svetimasis kultas nebūtų suradęs musuąse palankaus nusitei
kimo bei artimų papročių, tai būtų ir iikėp svetimas, grynai 
bažnytinis, lygiai kaip ’yra atsitikę su kitais, tne suradusiais 
gautoje pagrindo kultais ir numirusiais lietuviškoje krikš
čionybėj ė. Laikant Marįjos kultų ^v i e n tik krikščio
nišku, tai yra gautu iš,lenkų ir čia prigydytu /nesigilinant 
kiek jis lenkuose krikščioni skus/1 lieka jau visai nesupran
tamas toks Marijos sudievinimas mūsuose, .padarant jų beveik 
lygia Dievui, nors lįųudięę ikonografįj pjautoji pat.,Marija 
jau gana grynai krikščioniškai suprantama-'0' • Kitu žodžiu ta
riant, Mari-jos kultas savo kilme buvo mūsuose ir tebelieka 
didele mįsle, kuriai isspręsįi reikia specialių studijų ir 
iš įvairių vietų gausios medžiagos.

f* Lietuviškosios krikščiony

bės šventieji

Šventųjų'garbinimas lietuviškoje krikščionybėje nėra 
35/Plg. A. Maceina, Krikščioniškasis turinys, 15 psl. 
Jo/Marįjų^dievadirbiai drožia pagal įvežtines madonas, mato
mas bažnyčiose ar pagaį įvairius 19 a, paveiksliukus. Bet v 
kartais pasitaiko ir išimčių.’ Pav«, apie 1920-26 m. Vajesis- 
kio /Zarasų dekanatas/ klebonas atsisakė .šventinti Dievo Mo
tinėlę. kuri buvusi "kitokia”. Žmogus jos nedeginęs, bet ant 
Vajesiskio kapų.pakasęs/i/. Kų reiškiu .tokis "dievų laidoji
mas", nes jis^nėrų atsitiktinis Žemaičiuose. Dėl "baisių" 
stovylėlių nesventinimo žiur,. 1752 Žemaičių Vyskupijos Si
nodo nutarimų /Gairės, 1923 m,, Iį9 psl/ ir plg. A. Fromas - 
Gužutis, Vargdieniai, 42 psl.
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ryškus. Senasis lietuvis gamtos žmogus, toęiėlvsu Dievu jis 
tiesioginiai santykiavo, arba’A. Maceinos žodžiaisutariant:- 
"lietuvis nemėgsta tarpininką tarp Dievo ir savęs" . Jis 
meldžiasi visai gamtai, nes jaučia ten slypin
čią gyvybę ir nepaprastą jėgą ~ Vyriausiąją Būtybę. Tokiąi 
maldai lietuvis tarpininku nebuvo reikalingas, todėl ir šven
tieji mūsuose neišryškinti,

Vienas kitas šventasis^ gal kartais atitikęs kokios.nors 
dievybės vietą, pataikęs arčiau senosios apeiginės šventės 
/Jonas, Jurgis.../ siek tiek lietuvio tikėjime gyvesnes ir 
ne vien tik bažnytinis, bet turis atgarsiu ir lietuviškoje 
ikonografijoje. Visi kiti šventieji - įvairūs parapijiniai 
atstovai,, kurie siek tiek paryškinami vietiniu atlaidą metu, 
bet ir vėl tuojau, be. didesniu pėdsaką nugrimsta, giliau tau
tos tikėjįimę visai nepasireiksdami. <

Neisryskintas likęs ir vienintelis lietuviu šventasis, 
tai Šventas Kazimieras.^Palaimintasis vyskupas Giedraitis,tas 
didysis Lietuvos sukrikščionintojas, taip pat mums visai ne
žinomas palikęs. Šis reiškinys vėl^patvirtintą, jog tai pasek 
mė ano, ankščiau jau minėtojo, didžiojo nenoro melstis per 
tarpininkus, lygiai taip pat ir lietuvio, neturėjusio stabą 
bei daugybės-dievą.'. .

Pastebėjas taip silpną šventąją kultą mūsuose, A. Macei
na jo priežastis^aiskina matrijarchatinio kultūros pagrindo 
poveikiu. Jo žodžiais tariant, "matrijarchatinio prado įta
ka pądaro, kad lietuvis^ neturėdamas hierarchinės struktūros 
žemiškoje visuomenėje, sitos struktūros nepaiso ir antgamti
nėje bendruomenėje... Jis kreipiasi tik į aukščiausiąjį Val
dovą ir viso kosmo^ visos žmonijos atstovą - Mariją. Laips
niškas ėjimas nuo žemesnio prie aukštesnio lietuviui yra sun
kiai pakeliamas. Todėl šventąją garbinimas yra menkas, o an
gelą gąrbinimo^beveik visiškai nežymu."■'°'. Kitoje vietoje 
sį reiškinį aiškina^ lygiai taip pat vidine lietuvio dvasios 
sąranga, išplaukiančia iš matrijarchato, o kąrtu paliesdamas 
ir lietuviškąjį ngsi.rupinimą savai s šventaisiais: 
"Mes turime daug šventą žmonią, į kuriuos liaudis meldžiasi. 
Ar jie kanonizuoti ar- ne, tai menkai terūpi. Šitas faktas 
taip pat rodo, kiek mes menkai rūpinamės formaliniais bažny
tiniais aktais.... Menkai paisydami juridinią formalią nuos
tatą, mes nesirūpiname ne liaudies .šventaisiais. Mes kuo ma
žiausiai turime noro savo išvidinį religingumą kelti aikštėn, 
jį formuluoti, ir kristalizuoti. Mes s^u s i s i e k.i a- 
me su mister iyn iu krikščionybės 
turiniu, patiriame is jo gaivinančios įtakos, ir nesirū
piname .išviršinėmis šitos įtakos apraiškomis: ar jos yra le
galios® /ar leidžiamos, ar gal net draudžiamos juridinią nuos
tatą"-’^'. Su šiuo A. Maceinos sprendimu beveik būtą galima su- 
tikti^ nors vienos tik matrijaręhatinės kultūros dva
sios šventąją kultui lietuviškoje krikščionybėje ryškiau nepa
sireikšti vąar butą mažą bjivę.^

Krikščionybės priėmimo išvakarėse mūsuose vyravo nomadi
nės kultūros dvasia, ,matriarchatinis pradas buvo jau gerokai 
nuslėgtas ir nebėraiskus. Nomadinio kultūros
prado religijoje labai raiškiai
pasireiškianti B’ u t y b ė - Dangaus 
J7/ A. Maceina, Krikščioniškasis turinys, 15 psl. 
38/A. Maceina, Krikščioniškasis.turinys, 15 psl. 
39/ t.p. 14 psl.; m. pabr.
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^5 ■■
Tėvas /Dievas/ ir jos dievų n e v a iž
du m a s /nomadas dievų nevaizduoja/ Dus labai 
žymia dalimi' nuslėgęs šventųjų 
kultų, lygiai kaip atsitiko ir su Sv. Trejybe. Vėliau 
atsigaunanti matrįjarchatinė dvasia- šventųjų kulto nebepri
kėlė, bet pasireiškė ryškiau vien^tik Marijos kultu. Todėl 
šventųjų kulto lietuviškoje krikščionybėje neraiškumų tenka 
laikyti matrijarchaliniai - nomadinės .dvasios padaru,'.nors 
ir su matrijarchatinės dvasios persvara. Lietuvio tikėjimas 
į vieną. Vyriausia Būtybę ir vidinis nusiteikimas melstis vi
sai gamtai neleido lietuviui melstis per tarpininkus /ange
lus, ^šventuosius/, todėl^jie visi ir paliko Dievo bei Mari
jos šešėlyje^ liko bažnyčioje, bet ne jo tikėjime.

Sv e n t-i ę j i. J o n a i . Pirmiau buvome minėję, 
jog vienas kitas šventasis jau kiek daugiau mūsuose išrys-' 
kintas, ypač jeigu lietuvio buvo.susietas su kuo nors seno
joje religijoje, iš tokių ryškesniųjų mūsų šventųjų tenka 
minėti šv. Joną s^ tikriau Jonai, 'nes žmonių šventas Jo
nas Krikštytojas ir šventas Jonas Nepomukas dyaugėn suplakti.

Lietuviškoje ikonografijoje mes raudame sv.^Jonų Krikš
tytoju /Kristų krikštijantį/ ir daug dažnesni, - sv. Jonų Ne- 
pomukų / ąu liturginiais drabužiais ir knyga/. Abu jie lietu
viui reiškia Jonelį, t.y. Šv. Jonų Krikštytoją, ir a b u 
statomi, prie vandens. Jono Ncpomuko prie 
vandens atsiradimas, į. neturint Jono Krikštytojo, mums būtų 
vargiai suprantamas .

Lietuvių Jonelis paprastai statomas prie upės*ar ežero 
ir ne krikštui prisimint i, bet kad žmones sau g-o t ų nuo 
skendimo4-1' ; t.y. pries piktųjų vandens dvasių galia. Taip 
pat jis saugus,kad ir skenduoliai-nesivaidintų. Kartais Jo
nelis statomas ir grynai vieton kryžiaus, pav., kur žmogus 
nusižudė^.netikėtai mirė, vaidinasi ir 1.1 i.Todėl šitie tikė
jimai liudytų, jog lietuviškoje krikščionybėje Jonelis prisi
šliejo prie kokios nors^gerosios dvasios^ saugančios nuo pik
tosios vandens.jėgo^. iš kitos pusės turime-ir Jonines /Jono 
Nepomųko šventės nežinome, nors^jį ir statome/, kurių su 
krikščionybe niekas neriša. Žodžiu, po sv. J o n o kul
tu pas mus s 1 y p i d a i ir nekri k^s- 
čio.niškasis pagrindas.

Sv. J uj g i -s . Po šv. Jono-ryškiausias lietuviui 
šventasis yra šv. Jurgi s, kartu ir-Lietuvos globėjas. 
Šv. Jurgis lietuviuose pasireiškia ne tiek skirtingoje ikono
grafijoje, kiek iš viso jų tikėjime. Su šv. Jurgiu surišta 
ūkio meto pradžia, naminių gyvulių sveikata ir a r k 1 i ų 
š v e n t e. Po šv. Jurgio kultu visai lengva atpažinti in
doeuropietiška pavasario pradžios šventė, gal būt ir pas mus 
surišta su arklio auka, kų liudytų įvairūs prietarai susieti

4-0/ Nors Čekijoje, rodos,, taip pat šv. Jonas Nepomukas sau
go nuo vandens nelaimių ir t. t. Todėl gali būti, jog mūsų 
abu Jonai gauti drauge 'suplakti per lenkus iš cechų.

4-1/ Plg.j pi’O Šv. Jonų eidami * senieji žmonės kalba: "šv. Jo
nai, krikštiji žmones, apkrikštykir mane, kad neįpulciau 
nei ugnin, nei vandenin" /Panemunėlis, Rokiškio apskr. ; Za
rasai/.
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46 , ,h.2/ 
bu arkliais ir arklio kaukuole ' .

Š v. ^Antanas ir kitį. Po sitį abiejų šventųjų 
sektų dar šv. Antanas, kūjis ypač paskutiniaisiais metais 
pranciškonu pastangomis išgarsėjo. Šiaip jo kultas^buvo gy
vesnis Kretingos apylinkėse ir viepur kitur, kur iŠ seno 
buvo koks nors vienuolynas ar pan.43/.

Toliau lietuviams kiek plačiau dar pažįstami šie keli 
šventieji: Šv. Juozapas, kaip mirštančiųjų globėjas 
/patronas/, Šv. Zidorius - artojų, šv. Ag o t a -. 
ugnies, Šv. An driejus- jaunoms mergaitėms vyrų lė
mėjas, na ir Sv. Rokas- ligonių, daugiausia Žemaičiuo
se tepažįstamas. Būdinga, kad visi šitie šventieji, taip 
pat kaip ir Šįv. Antanas, retai koplytėlėse terandami, kas 
dar kartą ryškiau atskleidžia, kaip jie visi lietuvio dva
siai svetimi, nežiūrint norą kartais pasitaiko ir neatpa
žįstamų šventųjų statulėlių^/. Pastarieji tėra gana lais
vas mūšų dievadirbių šventųjų interpretavimas, pasitaikąs 
kartais ir dėl menko sugebėjimo drožti, todėl ir supranta
ma įvairūs statulėlių draudimai bei jų ne šventinimai4--?/.

g. Piktasis ir. j o santykiai

su Dievu

Salia Dievo ir šventųjų krikščionybe zino^dar angelus, 
kurių kultas mūsuose 'dar mažiau negu šventųjų žinomas, ir 
pasaulio piktintoje, kurį lietuviai paprastai 

v e 1 n i u vadina. Lietuviškoji krikščionybė tąjį pa
saulio piktintoją itin gausiais^vardai§ vadina. Blogio dva
sios daugybė varau yra kilusi iš mūsų žmonių bailės vadin
ti ją vienu ir jos tikruoju vardu, kuriuom ji galima ir ne
norint prisišaukti. Prisisauktoji piktoji dvasia žmogui 
pradedanti kenkti, nors lietuviškoji blogio.dvasia arba jų 
gana skirtingų visa eilė, sprendžiant- iš jų vardų bei kitų 
veiklos skirtumų, blogiu iš esmės nepasižymi. Mūsasis vel
nias, viena iš pigiausiųjų dvasių aplamai, daug kuo dar 
skiriasi nuo krikščioniškojo d. i a b o 1 o s ae S. Tes
tamento - S a t a n. o. Lietuviškasis velnias /pats žodis 
negali būti atskiriamas nuo vėlė, vėlys^ veluoka, velionis 
ir kitų jo giminaičių/ arba mūsagis kipsą^, kuris linksmai 
nusiteikęs sukinėjasi po lietuvišką krikščionybę, yra 
juokdarys, i a d u.i g i n^i nkas, mergi
šius' ir t. t., bet ne vėlįų medžiotojas. Tik su Peklos 
Munkomis lietuvio pasaulin ryškiau įsiskverbia ir labai pa
lengva ima prigyti, dar ir slaviškojo b i e s 0 sąvokai 
veikiant, velnio k a n k i n t o j ir kenkėjo 
,/Šetono/ mintis, iš savojo, lietuviškojo velnio lietuvis 
Šaiposi, su juo derasi/ nuolat apgaudinėja, bet ima bijoti,

4-2/ .Arklys ir šuo lietuviui mato dvasias. Arklio kaukuole, 
padėta ant krosnies, saugo namus nuo ligų /Anykščiai/ arba 
avis /Užpaliai/; kaukuole^ iškelta pries namus ant žalgos - 
nuo blogų akių arba paukščius nuo vanago. Medinė arklio gal
va kabinama ūkio trobesiuose, kad‘apsaugotų ūkio gėrybes nuo 
aitvarų ir pan. Žiur. T.D.III, 14-8 psl.HDW, Pferdeoofer, 
Not staugė. * - ■ '
4-3/ M. Valančius, Žem. Vysk. II d. 95 pel.
44/ Ign, Končius, _Soter, Nr. 2, 36-37 psl. 1937 
4-5/ Žiur. V. Bičiūnas, Gairės, 159 psl. 1923.-
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ir tikrai,, visai esmingai .bijoti tik Š e t o n o, kuris 
jau kenkia ne tik jo sielai /dėl sielos lietuvis dar dera-

■ si ir vėl gudriai apgaudinėja/, kiek gali jis pakenkti ir 
. Jo sveikatai a^ba net gyvybei. Jokios pikto dvasios, t;y.

Setonb, kurio žymuo yra ugnis is nasrę bei sieros kvapas, 
lietuvis baiminasi, jo vengia ir Jo vardu nevadina, o mal
dingajam tas vardas keiksmo nuodėme tampa.

■ .. . Sitam, piktajam^velniui /šėtonui/ lietuvis krikščio
nis pavedė ir blogo žmogaus.pomirtinį baud i m ą,, ^atim
damas ■gerajam savo Dievuliui beveik visus, rūstybės požymius. 
Taip apvalęs krikščioniškąjį Dievą^nuo pykčio, lietuvis ga
vo, tiktai labai gerą ir žmogišką Dievą Senelį įgjo 
didžiausi priešininką, viso blogio atstovai - Šėtonu ' • Bet 
kadangi Šėtonas, ypatingai pagal to meto pamokslus, nuola
tos po žemę.valkiojasi, lietuvis surado naujau išeitį, savo 
gerajam Dievuliui, linksmiau tariant, nusamdė ir nuolatinį 
Šėtono ir .kitę blogę velniu ganytoju - Perkūną,*kuris juos 
iš šventosios žemės išvąro, nutrempįą arba.ir užmusa/i/. 
Perkūnas, kuris lįetuviskosios krikščionybės išvakarėse ga
lėjo būti jau. ir žmogiškąjį pavidalą, įgavęs bei iš Vyriau
siosios Būtybės /Dievo kaip Dangaus Tėvo/ tam tikras die
viškosios veiklos sritis paveržęs, lietuvio krikščionies bu
vo vėl palenktas gerojo Dievo Senelio visuotinai tarnybai. 
Suplakus įvairias senojo tikėjimo dvasias bei- turinčias'.dį- 
džięir piktę^jėgę būtybes /demonus, milžinus;../ su kriks-

• ei onybė s" atneštąja Piktintojo mintimi, atsirado mūsuose nau
jas velnio pavidalas, kurį medžioja Perkūnąs4-7/ ir kuris

■ zmogę-piktina bei- kitaip jam kenkia.- Krikščioniškasis lie
tuvio-velnias yra taip pat s'k irt i-n- g7a s- ir 
lietu v^i s k a s, ly^įai kaip jo krikscioniš kasis 
Dievas bei šventieji krikščionybės visumoje.

h. S i e 1 a i r Anapus

. . . Lietuviškoje, krikščionybėje iš aukštojo dangaus Dievas 
Senelis žemėn nusileido. ■ Ir nusileido pasiziurėt-i jis kaip 
gyvena ir vargsta žmogus, žmogus^ kuriame-slypi kažkas 
daugiauvir kas nesibaigia su jo gemės diena,,-bet dar gyvena 
ir k-a z k u r - Anapus. Tas kažkas slypįs zmogęje jau.;ne 
krikščionies lietuvio^buvo suvoktas, jog lietuviškajai kriks-

■ ’• cionybei teliko vien šią, mintį pagilinti ir ją išplėsti.
i e 1 a ir vėle. Musę senoj o-lietuvio, jau

■ krikščionies, įsitikinimu siela /dūšia/ įstengia būti n e 
t i k žmoguje,’ būtent jo kūne, bet kartais ir š a .1 i a
j o,- t.y. • s i e 1 a gali p a l_i k t f į ą i k i- 
n a i gyven t 1^ vieną k u n ą ir išeiti sau 
vienui viena-pasivaikščioti, o paskui - vėl sugrįžti. Sielai 
is kūno-laikinai pasišalinus, kūnas ir toliau sau vie
nas -gyvena, t.y. ilsisi, bet plačiau jau nebepasireikėda
mas,. kol jo siela sugrįžta. Taip suvokta, iš prieš krikšeio- 
•nybės dienę išlaikyta, siela /dūšia/ lietuviui'nebuvo vien 
tik gyvybės jėga /Lebensseele/ bet ir k a ž- 
k a s daugiau. Jeigu lietuvio suvoktoji siela bū- 
tę tebuvusi- vien tik gyvybės'j ėga-/pati gyvybė/, 
tada siela negąlėtę palikti gyvenančio kūno ir viena sau/pal. 

■pelyte, vabuolėliu,’ peteliške.../ klajoti. Kitaip sakant,
■4-6/' Tuo. metu pradėjo lietuvis drožti ir baisąjį velnią, ku

ri, dabar randame žemaicię koplytėlėse. Žiūr. Ign; Končius, 
Gimtasai Kraštas,. V, 156 pel.
4#/ Plg. J, Balys, t.p. 197-204- psl.
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nors lietuvis ir suvokė sielą gana medžiagiškai, tačiau ji 
nebuvo vien tik su žmogaus kunu surišta, galėjo ir s a - 
li^a jo gyventi. Ir toji lietuvio sielą, palikus kūną vi
siškai, tapdavo vėl e*8/• Tiesa, ir vėlė dar sugrįždavo 
kartais kūnąn, tapdavo v ei u o k a, t.y.^mirusysis vai
dendavosi, savajame kūne dar gyvendavo, tačiau prie kūno 
jau nebuvo prirista, ir naują gyvenamąją vietą susirasdavo 
kurtnors medyje, augale, gyvendavo vėlią suolelyje ir t. t. 
Vėlė gyvendama savo vėlią buveinėje, t.y. k a^z k.u r - 
Anapus, su savąja šeima, savo namai s .. rysiu nenutrau
kia, jį grįžta namo atskiromis dienomis, per ypatingąsias 
vėlią šventes/VM-lines, kąl-ėdas, Velykas^ vėlią prisiminimus./ 
įygiai taip pat kaip grįžta į namus svęciuosna is svetur 
seimo s narys /tekėjusi mergaitė, išsikėlus svetur gyventi 
sūnus/ ir grįžusi vėlė namuos pavalgo, sušyla,.pasidžiaugia 
savaisiais ir paliūdi drauge sunkiuoju metu su namiškiais. 
Taip palyginti gana laisvai ir kartu pusiau medžiagiškai 
lietuviui vėlę suprantant, ir visas gyvenimas ^napus yra ly- 

‘giai taip pat 'pusiau medžiaginis, buvusio žemišką j o gyvenimo 
pratęsimas. Pav., ir mūsą metu dar^kartais žemaičiai senam 
vyrui įdeda kepurę, , jog nenukaltą žiemą galvos, moteriai įde
da siūlą - drąbuziąms pasitaisyti, įspraudžia lavond^rankon 
nosinaitę - ašarėlėms pas Dievulį nusišluostyti, augstaicią 
senuką! pasiprašo nėlaidoti į ęlapią kapą duobę, rielydėti 
bažnyčion iš’vakaro ir t.t. Tačiau ir taip.suprastas gyveni
mas Anapus yra’ jau ,n e. b e p a k a r t o j a m a s, t.y.

- vėlė^nebegrįžta mažu kūdikiu žemėn ir nepradeda gyvenimo ra
to iš'naujoj/,. lokį vėlės supratimą mums’paliūdi j a jau Livo
nijos kronistas Henrikas Latvis/apie 1228 m./,t.y. krikščio
nybės laikotarpiui dar neprasidėjus. Jis pažymėdamas ęOlie- 
tuvią mirtį pamini, jog anų žmonos pasikorusios, tikėda
mos greitai aname gyvenime dr a^u- 
ge gyvent 150/1 jei butą tikima vėlę atgimstant mažu 
kūdikiu ir kartojantis gyvenimui iš naujo, o tam mažą tauto- 
sąkinią duomeną turime, žudytis būtą neprasminga ir vienas 
4-8/ šiandiena mokslo reikalams pradėtos skirtį sielos- 
ir v ė 1 ė s sąvokos atrodo, gali vesti mus šunkeliais. Sie
la ir vėlė galėjo reikšti tą patį, bet vien tik du skirtingi 
žodžiai/tarmybės/, patekę į 'mūsą rastus skirtingose sąlygose 
ir skirtingu metu. Plg.Mirimo sąvokas: mirti, stingti, žūti, 
geibti ir į. t.Tąip pat. galėję būti mūsą žmonėms įpratus la
bai konkrečiai išsireikšti maži skirtumai per daug skirtin
gais žodžiais nusakyti. Plg. skalbti, velėti, mazgoti ir t.t.

* 49/ Šį nepakartojamumą noriu ytin pabrėžti, nes Dr. K. Alsei
kaitė-Gimbutienė visur ir visada linkusi teigti, jog lietu
viai bus supratę gyvęnįmą nepabaigiamu ratu. Tautosakiniai ir 

; ’ kiti duomenys, kurie iškelia žmogaus gyvenimą kaip pasįkarto- 
jantį, priklauso seniausia j am^ūsą tikejįmo klodui, tačiau v 
jis buvo jau nebevaizdus krikščionybės išvakarėse. Tam priesr- 
tarauja.H. Latvio ir Dugsburgo šaltinią žinios. Žiūr. M. Al- 
seikaitė-Gimbutięnė, Die Bestattung in Litauen, S. 24-3 ir 
Mūsą protėvią pažiūros’ į Kurtį įr sieįą. Tremties metalu 517? 
50/ 'D’r.M.Alse'ikaitė-Gimbutįene šį reiškinį aiškindama išran
da, jog tas kilo iš^moters vergiškumo, nes indo- 

» europiecią.tautose žmona buvusi vyro nuosavybė.; Žiur. Mūsą 
’■ pro-tevią pažiūros, 522 psl. Su tokiu griežtu autorės^teigimu 

_. dėl daugelio visai skirtingą faktą sunku sutikti. Tačiau ir 
■ sutinkant su tokia interpretacija, vistiek gyvenimas Anapus 
lieka vientisas ir žemėje nekartodamas.
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tik-atsitiktinumąs^^'. Kronisto paminėtas įvykis nėra vienin
telis ir jokią išimtis* Kitas sekantį šimtmetį platokai apra
šąs prusą tikėjimą, vienuolis Petras Dugsburgas /apie 1328m,/ 

.taip pat pažymį, kad prūsai.tiki į kūno p r is Įkė
limą ir.gyvėnimą Anapus tame pat .luome, kokiame žemėje 
gyveno, todėl atitinkančias jo 1 u o m ui įkapes ir kita 
reikalingą anam gyvenimui turtą sudegina^' * Dugsburgo mini
masis “kūno prisikėlimas"/resąrrectionem carnis/ veikiausiai 
laikytinas grynu ano meto raiškos terminu, bet n e- savo 
prasme.-Ne "prisikėlimas" krikščioniškąja prasme,r bet vien 
tik buvusiojo gyvenimo pratęsimas slypi jau pa
ties -Dugsburgo teigime /non tamen, ut debebant/ ir sekančiame 
sakinyje apie įkapes ir kitą turtą dėl anapus. Prūsą tikėji- 

;mas, kad sudeginus lavoną, jis toląąu vėle gyvena* 
vienuoliui Dugsburgui- galėjo panašėti ir. kūno, p r i e i k e- 
l^i m u i /kūnas sunaikinamas, tačiau ji^ vėlėje iš dalies 
išlieja, t.y. prisikelia/. Ši Dugsburgo žinia patvirtina H.
Latvio pastebėsimą ir sutampa su pagrindine tautosakos-minti
mi, kad vėįė is ąnapus gyvenimo kūdikiu n e b e k a r t. o- 
j a, t.y. žemės žmogumi tegyvena tik v i e n ą kartą. 
Si minties sutapo ir su?kriksčiony^ės mintimi, bet mūsą vėles 
medžiagiškumas lietuviškoje krikscionybė-ję įgavo naujas spal
vas, apspręsdamas:ir lietuviškosios krikščionybės A n a p us 

Lietuviškasis Ą n avp u s /dangus, praga
ras, skaistykla ir veluęko buveinė/, iš seno pratęs lietuvis 
Ąnapus suvokti gana mędžiagiškai,yto jis.neatsisakė ir krikš
čioniu tapęs. įietuviskosios krikščionybės Visas Anapus, kiek 
jį pažįstame is negausiu sakmią ir kitą tikėjimą, yra taip 
pat m e'd z i a g i'- š k a s • Lietuvį krikščionį vilioja ne 
tiek dangus, su Dievo_veido regėjimu ar kitokia dvasi
ne laime,_ kiek ramus ir nerūpestingas ten gyvenimas. Dangu
je lietuvis tiki, galėsiąs nesirūpinti šios žemės rūpesčiais, 
kaip pasenęs žmogus, perdavęs namą ūkio reikalus tėvo - moti
nos vertiems savo vaikams. Ir aplamai lietuviui dangus nėra 
labai aiškus, jo plačiau niekur sakmėse nenusako, neapibudi
na, tik būrimą ne c r ū p c s.t i ri g’u m ą žemės diena vi
sada pabrėžia. ‘

Ryškesnį, nors taip pat medžiaginį vaizdą, lietuviui yra 
palikusi, nuolat kalte kalama krikščionybės skelbėją p e k- 
1 a, kur jis po mirties bus kankinamas fizinėmis priemonėmis, 
k.a. u^g n i m -i,- s k a u s m u, t r o š k u^į i u ir net 
š a 1 č i u/1/. Nors aplamai lietuviškoje krikščionybėje ęek- 
įa yrą daug ryškesnė, negu dangus, tačiau dar aiškią krikš
čioniškąją apybraižą taip pat neturi. Lietuvio pekla, lygiai 
kaip ir jo dangus, gana žemiškai supranta. Ne dvasine kančia 
ir Dievo veido neregėjimu, bet į kažkur /Anapus/ perkei 
tas visokis žemės vargas/sunkus ir vargingas gyvenimas, o 
pastaruoju metu. įvairios dar kūno kančios/ sudaro lietuviui 
peklą,, tačiau ir 'ten gudrug ir patvarus žmogus įstengia visa 
nugalėti ir susidaro pakenciamas^sąlygas tolimesniam savo bu- 
vimui53/, Kitaip sakant, lietuviškoji pekla yra blogai ir ne- 
51/ Script.Rer.Germanicarum, 23-24 psi.
52/ Script. Rer. Prąss. I, į’-ytypsl* ■>
53/Plg. lietuviams žinomos sakmės, kur gudrus ir sumanus žmo
gus, pragare apgaudinėdamas velnius, susikuria ir ten visai 
neblogas sąlygas.ięartais^savo gudrumu tiek įveikia ir įvar
gina velnius, kad sie^prašyte prašo, jog šis apleistą ją pra
garą. Žinoma, tokiam.žmogui daugiau nieko nebelieka, vien tik 
dangus, iš kitos pusjs tokia pažiūra' lietuvio į pragarą mums 
tuojau primena sios žemės gyvenimą, kur visus sunkumus nugali 
vien gudrus ir ištvermingi žmonės.
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5° 
vertai gyvenusio žmogaus žemiškojo vargo tąsa,ykaip dangus - 
žemiškosios palaimos ir ramybės vieta gerajam žmogui.

Skaistykla, kaip tarpinė bausmės ir nusivaly
mo vieta, lietuviui svetima. Ir nors lietuvis už esančias^ 
skaistykloje vėles užperka misiąs, duoda išmaldas ir meldžia
si, tačiau vis tik jo sąmonėje ta vieta sunkiai sutelpa ir_ 
labai labai neryški, lietuviui dąug artimesnė vėles .klajūnės 
- veluoko sąvoka, ’vėles, neturinčios ramios vietos ir pri
verstos trankytis po vįsą pasauli,, kur ji turi kęsti salti, 
^ei alkį ir tik r.etkarciąis, pav.’, ^per Vėlines, didžiąsias 
šventes 'ir pan., tegalincios namų'zidinin, negu vėlė, patal
pinta skaistykloje, kenčianti nusivalymo ugnį. Kitaip Dr. A. 
Maceinos žodžiais .tariant, 11 Lietuviškoj i tautine individualy
bė matrijarchatines dvasios įtakoje, skaistyklą nukėlė į pel
kėtas vietas, kenčiančias ir atgailaujančias §relas apgyven
dino vandenyje', augmenyse, ugnyje ir kituose šio pasaulio 
daiktuose115^7. "čysciuje pakutavojanti ir ugnyje deganti du-, 
šia" lietuviui dar iki siu dieniu ganaysvetima, nors vis dau- ■ 
giau ir daugiau.įsigaunanti į lietuviškąją krikščionybę, ta
čiau be aiškesnės lietuviškosios.išraiškos ir beveik neku
rianti tautosakos. Ir tos sakmės,, kurios vienu ar^kitu.bruo
žu lyg atskleidžia "Cysčiąį1 tiek negausios, kadmis ją jokio 
tos vietos vaiskesnio yaizdo negali susidaryti /pav^, vėlės 
ten gyvena šulinyje, is kurio galima ištraukti svogūno laiš
keliu, jeigu vienas ar kitas asmuo nebus p a v.y dus ir 
t.t.^. Taip pat tose,sakmėse kartais jauti perdem s 1 a - 
viską įtaką, <įažnai tiesiog sukurtas pagal "oldruką" . 
paveikslus..Vienu žodžiu galima teigti, jog lietuviškoje 
krikščionybėj e skaistyklos kaip tokiosv nėra, nes ir- 
senoji lietuviu.religija.jai panašios./ vietos bus 
neturėjusi. Toaėl "dūšelė be vietos" yra dar.is senosios re
ligijos mums palikusi, nes.ir veluoko t.y. vėles klajūnės są
voka senajame lietuviu tikėjime nebūtinai turėjo būti, su.' 
bausme surista. Vėle k l'a j_ū n e - galėjo būti kiek
viena vėlė, kuri nesęnai. paliko kaną irydar nesurado sau pa
stovios vietos, kas,žinoma, būtą labai žilosysenovės liekana. 
Ir tokia vėlė klajūnė, nebūdama aiškiai surista su bausme, 
bet tik su .. 1 a i k i n u m u, lietuviškoje krikščionybėje 
nebuvo sutapdyta su pekla kaip bausmėj-vi e t.a^ o palikta neva 
skaistykla, turinčia laikinumo pobūdi/’-''' . Tačiau jau lietu
viškajai krikščionybei turint laimės vieįą - dangų,, veluokas 
nesiderino ir jam todėl buvo primestas is dalies _ bausmes atr 
spindis ir sutąpdintas neva su^skaistykla. Čia lietuviškoji 
matrijarchatinė dvasia nepakęncianti. žiaurios bausmes, atli
ko sava: ugnis sušvelninta s a 1 Č i u, . a lyk i u ir 
£ l.,a jone, t.y. daąg švelnesne bausmės rusimi /pav., nuo 
šalčio galima judant užsitrenkti ir taip toliau/.
54/ A.. Maceina, Krikščioniškasis turinys, 12 psl._y 
55/ ęig» .Vilniaus krašte žinomą .dainą, kurioje "duselė - 
griesnykė" įpuola " sauson nendfėn" ir išbūva ."trejus metus"*- 
Po treją metą."skandus liętus" ir "šiaurus vėjas" nulaužia ; 
nendrę. Dūšelė įpuola epusėlėn ir ten vėl treji metai, kol 
nulaužia naujas lietus ir šiaurus vėjas. Dabar ji įpuola 
"keliavartėn", kur per trejus metus dūęelė buvo pervažiuo
jama. Ateina aniuoleliai ir pakelia dūšelę, nes susirinks 
giminėlė ir bus "mišią pirmutinė".T.T. IV, 1J3 Psl* „ 
Taip^pat žinomas ir kitas motyvas,.daugiau jau slaviškosios " 
krįkscionybės paliestas, įjur dūšelė/klajoja, "savo daikto . 
ieškodama "/-atpildo/ nuo z va i g z d e s vartą pas m e- 
n e s i o vartus, vėliau iki saulės, dangaus
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Jonas Aisti s

NAKTIS

VENGIU aš tavo tamcųus žvilgsnio, 
Juodų, gal būt, gražių akių.
Regiu tyrus, tyrus ir vilkstines 
Ir tuo regėjimu tikiu.

Regiu marias - žydras, be vėjo -
Toli, akiraty, laivus...
Platus pasaulis ir tikėjimas 
į tikrų Dievų ir dievus!

Regiu gyvenimų negyvų, - 
0 žvaigždėm.gera ir platu! 
Regiu ir tų rudens vėlyvojo.
Gėlytę Šaltuoju metu...

AŠ taip bijau, o tavo žvilgsnis
Žiaurus ir. gundančiai gražus ~
Atšauk, atšauk, valdove^ vilkstines - .. 
Jos pasmerktos tyruose.žūti . . .

vartų. Ir tieji"vartai" vis jai "uždaryti", ji n e ■ su
ra n d a ' "savo daikto". Tada jinai pasuka.į "peklos var
tus? kur jai atsako: '•

"Dusia, dūšia labai griesna, 
yra. čionai tavo daiktas: 
britvoe, peiliai pataluose, 
verda smala katiluose". T.p. Pgį.

■ 'Šie abu motyvai įrodytų,‘jog lietuvis krikscionybes 
įtakoje’, veluokui patalpinti neturi vietos.

■
'sjl
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H r. 3 5 0 7 7

K A C ET I N I y UŽRAŠŲ IŠKARPOS

KARCERYJE. X S
Kryžkelėje kelrodis su stambiu įrašu WALDLAGER STUTTHOF. 

Mūsų automašinos pasuka ten link. ..
Geru tašytų akmeųų Iželiu privažiuojam didžiulį mūro pa- 

stata ir sustojame Desmeje mauau puikiu park^e Viduryje jo 
nedidelis baseinas, o jame plauko dvi gulbės. Takuose nei 
dulkelės, nei cigaretės nuorūkos, nei medžio lapelio. Saulė 
įeidzias. Reginys tikrai^žavus, puikiai besiderinus su gegu
žio nuotaikomis. Romantiška...

—FuenfZiwiller atcsteigenl/Penkiems-civiliams išlipti/
Priėmus tuoj prisistato SS-vyrai is "Totenkopf1 o" di

vizijos. Praveda pro puikiuosius mūro rūmus. Už jų spygliuo
tu vielų tvora ir tokie pat vartai, pro kuriuos matos kie
mas ir eilė mediniu barakėlių. .Dešinoje prie pat mūrinių rū
mų kukliai pūpso medinis barakėlis. Jan mus ir įvedu.

Prieangyje pasitinka lieknas, aukštas Sb-hauptsarfue- 
reris. Buku žvilgsniu permeta mus ir nusijuokęs klausia:

-Ponai,'turbūt, išalkę? Valgyt nori?..
—Norim... Būtų gera... - nesuprasdami klausimo prasmės, 

atsakom choru. ’
-Pakaskite dar truputį,^tuoj atneš, - sypsodamasis sa

ko jis: -0 dabar kol kas prašom į miegamuosius pailsėt..«
SS-vyrai nuo "miegamųjų" durų nukelia velkes ir po vie

nų veda "p9ilsiui"j Abipus koridoriaus tokių "miegamųjų" 
bent dvidešimt. Tačiau šiam vakarui laisvi, pasirodo,, buvo 
tik keturi. Su Pranu stoviu paskutinėj gretoj ir todėl "mie
gamuoju" tenka dalintis su juo.

Viduje apsidairau, "Miegamasis" nedaug patogumų težada. 
Tai lentinė kamarėlė: 2m, gal 2,5 m ilgio ir.apie 1,5 —1,8 m 
pločio. Durys, kūriau iš koridoriaus pusės vėl velke užsklen
dė. Duryse kokios dešimties centimetrų "vilkelis". Pačioj pa
lubėj mažas langelis. Is baldų tik plikas lantų suolas, pri
tvirtintas prie sienos, ilgumo per visa "miegamąjį" ir pla
tumo bent 75 em.

-Nekoks miegamasis,“garsiai pareiškiu savo stebėjimo iš-
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vadę, .

-Tikrai nekoks, - su mano nuomone sutinka Pranas.
Akys nė'juokais merkias - dvi paros be miego, pilvas 

reiškia savo pageįdavimu^ “.dvi paros su dviem sumuštiniais. 
Reik palaukt, gal atneš žadėtą vakarienę... , .

■iš gretimo miegamojo atsargiai pasibeldžia. Girdžiu Jo
nę:

. -Jonai, klausyki.. Po suolu radau tokį bliudelį. Kaip 
tu manaij valgo is jo, ar į j į ... ?

“Apžiūrėk gerai, suprasi,’ - pridėjęs burną prie sienos, 
atsakau. •

-Žinai, kad nelabai svarus ir lyg atsiduoda kuo...
-Tai greičiau nevalgo... Q
Panašus "bliudelis"vir mudviem būtę reikalingas. įsiės- 

kau visą "miegamąjį", tačiau veltui' — pas mudu tokio nėr.
-Kaip manai, - kreipiuos į Pranę:- atneš mums vakarie

nę? v
-Kazin?.. Bet dėl visa ko'palaukt galima...

. Jonas ir vėl nutraukia. Jis vienas savam "miegamajam" 
ir jam, turbūt, nuobodu. „ „

-Jonai, Dzidas ant sienos rado užrašę: "Fuer ein Stund- 
ohen Seelenheil fuenfzehn Tagen strengstens"/^Uz valandėlę 
palaimos 1^ dienę sunkaus"/... AŠ manau, kad čia karceris.

-Ir aš nekitaip galvoju, -sutinku su Jonu: -Šia tikrai 
karceris.

Mane suįdomina Dzido radinys. Prisimenu, kad kaliniai 
paprastai isvieoię ir karceriu, sienas naudoja korespondavi- 
muij. ir prieblandoje pradedu studijuot šienas, ieškodamas 
įrašę. Sienos pusėtinai pripeckiotos, tačiau tik strėlėmis 
pervertomis širdimis,r prie ję vis numeriai ir monogramos. 
Kai kur nevykusiai išbrėžtos moters figūros..', ,

Nusivylęs atsisėdu greta Prano. Is kišenės išsitraukia 
jis užrašę knygelę.

-Ar nežinai šito telefono numerio? - klausia jis.
Metę. žvilgsnį - gi manasis "tarnybinis"!
- Tai rodos, ar nebus tik V~nio, -nedrąsiai atsakau, 
-Taigi, kad jo, - Pranas lyg ir supykęs patvirtina: - 

Ta diena jis nebudėjo paskirtu laiku, o dėl to ir aš pakliu
vau. .. ^

išgirdęs tik atsidustų - dar viena "nekalta" siela ant 
manosios sąžinės... Pranui nesisukau, kad^kaip tik man tę 
dienę teko budėt, nesiaiškinu ir dėl priezascię, kurios su
trukdė budėjimą - dabar juk mums visiems vistiek.

G Pranas tęsia toliau:
-Ję buvo du broliai: Juozas ir Jonas... Pažįsti tik

riausiai abu? „ ?
-Juozą pažįstu gerai, o Jonę ... šiaip sau, -išsiginu 

Pranui pats savęs.
-Kai. neradau ję, ėjau tiesiai pas Vytautę, o ten jau 

laukė gestapo...
-Sakyk, o per tardymą must gerai gavai?
-Oi, gavau, brolyti, gavau... - atsidusta Pranas: -Nu

sivedė į Gęstapo tardymo kambarį antram aukšte. Klausia vis 
manęs, o aš:"Nežinau, nežinau nieko"... Atėjo^antras.^Įstrau 
kė tą kilimėlį iš po stalo ir pradėjo.,. Pradžioj kumščiu į 
veidą. Neparpuoliau, tik pusantro dancio isspioviau, paskum 
pradėjo bizęnu. Skauda, žinai, bet išsto^ėt galima.. Bet kai 
paėmė "funkę",.. Kai duos per sprandą, aš pliast ir guliu.
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Paima uz kalnieriaus, pastato. "Ar^žinai? Sakysi? ’.'. -"Neži
nau!!.. Veį, kai duos.per sprandu aš ir guliu... Jokiu bųdu 
negali išsilaikyt, gokįa dvidešimt- kartų-susilie jau-su^zeme- 

t le. .. Gal tiltų ir užmušę, tik tas antrasis^storūlięūiutrau- 
-kė: "Užteks, girdi, išvesk?.. -Nutempė į rūsį, įmetė į kamarų. 
Taip ir griuvau ant suolo, pajudėt nedaliu. Ten sėdėjo "lais
vės kovotojai". Jie kaltina mane, o as tyliu. "Kpdėl, sa,ko, 
tas mūs naujasis draugas toks tylus?1!- "0 kę as nebūsiu ty
lus, kad dantys palaidi po burna maišosi ir sprandų pasukt 
negali"... Dar ir datar sutinęs...

-0 man tai'taip ir neteko paragaut .nei bizūno, nei "fun- 
kės", - pasiguodzių: -tik vienas, gyvatė, taip skaudžiai į 
kulnelį tatu įspyrė,..Keista, kad jie su mumi taip skubino...

Bękalbant visiškai sutemsta. Valgyt niekas neatneša. 
Taisomos gult. , y

Suolas kietas: nei pagalves, nei paklojimo..Naktis salta, 
o mes te paltų. AŠ net kepurės neturiu, o jų galėčiau vietoj 
pagalvės po galva pasidėt. Abu riečiavos ant siauro ęuolo. Po 
galva^pasidedu dešinę rankų. Ji greit nutirpsta. Verčiuos ant 
kito Ę^no, pasidedu įvairiųjų. Ir ta greit nutirpsta... Gulu 
kniūbsčias, gulu aukštielninkas, o užmigt vistiek negali - per 
šalta, per kieta ...

NUMERIAI. . .

Išaušo rytasl Koridoriuj pradėjo vaikštinėt. Pę nemiego
tos nakties jaučiuos tartum sulauktas. Norėdami sušildyt su
stingusius sąnarius, pradedam vaikščiot: trys žingsniai pir
myn, trys antgal... Pagaliau: • ' q

-Austretenl aųstreten!
Durys atsidaro. Mus sustato po du ir veda pjo spygliuo

tus vartus. Lydįs SS-vyras įspėja eit gatve, ne šaligatviu.
Pakely sutinkam pora j aunų^vyrukų. Jie, nepriėję bent 

keturius žingsniu lig mus lydinčio SS-mano, greit nutraukia 
nuo gaivos kepures, prispaudžia rankas prie šlaunų ir praei
na, nužemintai nuleidę galvas i . . ..Keista!.. Bet taip daro 
ir visi kiti sutiktieji...

-Hier bleiben/pasilikti/l - SS-manas sustabdo prie_vie- 
no barako. Čia pat stovį apdriskusių, suvargusiu vyrų būrys.

Pro barako duris išeina mažas akiniuotas žmogelis. Jie 
neblogų! apsitaisęs - civilis kostiumas ir juoda bįretė. Tik 
penkiazenklis numeris prie krūtinės ir kelnių, ir žalias tri
kampis primena, kad ir su juo ne visa tvarkoj...

-BĮ..., hier sind fuenf neue Zugangen/Bl..., čia penki 
naujokai/, - pasako mus_lydėjęs SS-manas ir nueina.,

BĮ. prieina prie mus. Jo akutės pro akinius kažkaip gud
riai sumirksi, pastebėję Dzido ir Prano portfelius. Savo gud
riomis akutėmis perveda kiekvienų is mūs atskirai ir vokiškai 
prabyla: _

-Visi tokie jauni... Kas jūB esat?
-Lietuviai..•
-Ach sol.. Tai gal pažįstat Julių I... Jis taip pat lie

tuvis ir dirba mūsų_komandoj.
BĮ. nelaukia mūs atsakymo, o metas atgal barakan šaukda

mas: „ y •
-Julius, Julius!., čia tavo tautiečiai!..
Duryse netrukue..pasirodo Julius Š«, buvęs Lietuvos kariuo- 

.menės majoras. Stųtthofe jis ųuo 194-J m. pavasario. Netrukus 
atsiranda ir Mykolas P.Savo išore juodu skiriasi: Julius Š.
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civiliuos rūbuos su penkiaženkliu numeriu prie krūtinės ir 
kelnią, ©^Mykolas P. dėvi dryžuotą, kaliniu "pižamą" su gel
tonu raiščiu ant kairės rankovės. Pirmasis - paprastas kali
nys, o antrasis - "Ehrenhaftling"-!Jgarbė8 kalinys".Kalbėda
vęs su mumis abu lygiai dairos į salis, kad nepastebėtu 8S- 
manai - su "zugangais" kalbėtis draudžiama.

Juodu tuoj pat imasi pasakot cjums "ęntlausung1o"-”nu- 
utėlinimo" procedūrą, kad pat pradžioje žinotum, kaip išvengė
ti lazdos...Neužmiršta ir mūęą dvasią sąstiprintį paguosdami:

-Tik nenusiminkit, vyruciail Neprazūsit ir čia - stovyk
la jau pasikeitus...

v Mykolas P. nuveda mus prie vieno barako lango. Ten už
rašo mūs pavardes, vardas, tautybe, gimimo, vietą įr amžią, 
specialybę. Kai atvira širdim issipąsakoju visus eituos savo 
ątributus, kurie šiaip ar taip lig^siol sudarė visą mano 
žmogišką vejtybę, mainais gaunu mažą raudoną kortelę,, kurioj 
tėra-penkiazenklis numeris - 35077

Mainą įspūdį tuoj pat sustiprina Mykolas P. savo pastaba;
. -Nepameskit kortelę - tai jūsą joasas. Numeriu, .kuris pa

žymėtas, visad čia saukiami būsit. Užmirškit kol kas savo pa
vardes,. titulus, tautybę, tikybą - nuo 'siandieą jūs tesat nu
meriai... Ir tokiais paliksit, kol neiseisit is stovyklos...

"N U U T Ė L ! N A , , , . ■

Pirtis. Prieangyje nusirengtam. Rūbus^surisam į ryšulį - 
jie eis į sandėlį. Pasilikt galima tik diržus ir akinius. At
simenu, kąd manuosius akinius dar Kaune atėmė Gestapo per tar
dymą. Ir čia, tiesa, kaip ir ten SS-manas, atrodo, kruopščiai 
rasotformuliajan mūsą vertybes, kurias privalom atiduot - žie
dus, laikrodžiu^, pinigus, dokumentus...

Nuogi pasižiūrim vienas f kitą - Prano, Jono ir Klemo 
nugaros nusėtos stambiomis mėlynėmis. Tardymo atsiminimai...

Tuoj pat pradeda kirpti ir skusti plaukus. Šią procedū
rą atlieka kaliniąi. Mane skuta jaunas lankutis.

-Co ti jestes?/Kas esi?/- tuoj klausia jis.
-Verstehe nicht polnisch/Lenkiskai nesuprantu/...
-Nerazumies, glupi jeden ti...Wer bist du? Nationatitat?

/Nesupranti, kvaily tu tikras... Kas esi?Tautybė?/.*• - 
-Litauer...
-Litvin, kurvi sin... partisan bil, saulysas... Jak tam 

s Wilno jest?/Lietuvis, keksės vaike... Partizanas buvai, šau
lys... 0 kaip su Vilnium?/...

-Verstehe nicht poįnisch...
-Nerazumies... Liežis... Lege dichl/nesupranti... gul

ki si/- rėkia jis ir rodo į stala.
ų Kai pagaliau palieku plikutėlis, lenkelis pliaukštelia 

plaštaka per ąugarą nei per smarkiai, nej per silpnai, ir 
dar kartą neiškenčia savo jausmą nepareiškęs:

-Teraz na baniu.., Jetz geh nach Badstube, glupi ti...
/Dabar eik į pirtį* kvaily tu.../.

Pirtyje po dusais nusiprausiam. Kampe stovi dezinfekci
nis skiedinys. įšokam jan, pasineriam iki smakro ir einam į 
antęą prieangį. Šia gauąam suplysusias apatines kelnias ir 
marškinius, švarką, viršutines kelnias ir šliures. Švarkai ir 
kelnės civilės, tik gerokai suplyšę, kepurė - dryžuota kali
ntą biretė.
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. Kol.kas.dar vis nepaęetam jumoro. Gal tik,todėl, kad ei
tuose- klounų rūbuose, jaučiam, jog bent, sava išore osam nebe 
tie "mandri" studenčiokai, kokiais buvom prieš kelias tik 
dienas...

"W 0 DIE S S - F A H NE W E H T". . .

^Mųs prijungia prie kolonos tokių pat ’’numeriu", kurie 
prie s mus praėjo tę paęię "nūutalinimo" procedūrą^ Daugumę jų 
sudaro vyrai pačiam amžiaus tvirtume. Tačiau yra čia įr jau- 

. nuolių tarp 1J -1/ metų, yra senių ijirš 70-ties, Prieš pat 
mus syovi^liesas liesas seniukas, iš jo telikę kaulai ir oda.

• Jis, išblyškęs, dreba visu kūnu, traukias į trumputį Švarkelį. 
Jis serga... ' "

Pp kiek laiko prie mus kolonos prisistato aukštas, liek
nas, pusamžis vyras, civiliuos rūbuos. Kadmis taip pat kali- 

_ nys, galima spręst tik iš numerio,Ant kairės rankos jis turi 
juodę raištį su įrašu BLOCK 17 septyniolikto bloko bloki
nis. Tąjį šitos driskių gaujos jis tikras kunigaikštis...

Mus vėl apsupa SS-manai ir mes pajudam. Ser^ęs seniokas 
nespėja kartų žengti. Dzidas ir Jonas paima jį uz ‘parankiu 
ir veda."' - •

Žengiant pro anuos puikius mūro rūmus - komendantūrų, 
blokinis komanduoja:

-Muetzen abi . " v ■ ’
-Nuimkit kepuresl - įspėja salia eįnęs Mykolas P.
Laiku paspėjam įvykdytukomandę, Tačiau ten, priekyje ne 

visi supranta, ka blokinio šūkalojimas reiškia. Blokinis puo
la pirma, arčiausia esantį, nespėjusį nuimti kepurės. Vienu 

..smūgiu numeta kepurę žemen, o sekančiais... išleido padaro 
kruvinę mėsos' gabalą,.Virai kolonai pasidaro aiški komandos 
"Muetzen ab"„pr&smė... ’ ’ ” ’ ' ’ • ’ ’

, Per’didžiulę smėl i .0 /aikšte pasiekiam t i krę ją, stovykla,. 
" kurioje kaliniai praleidžia trumpę nedarbo laikę. Trys eiles 

didelių modjnių barakų, aptvertų- spygliuotų vielų tvora. Vie
lomis virę laikę teka elektros srovė.' Tarp barakų, lagerio 
kaįboj vadinamų blokų, plati gatvė. Karantinui skirti blokai 
pačiame stovyklos gale.

Pętaikom kaip tik patikrinimo metu.Prie blokų surikiuo
ti' kaliniai dešimtimis veidu-į gatvęk Vos prie kurio bloko 
prisiartinę .mus lydį SS-męnai, pasigirsta “Muetzen abi" ir 
visas* blokas kaip vienas žmogus’nuima kepures, -pasigirsta 
tik vienas trumpas, bet garsus' - pliaukšt,’ kai'kepurės-suduo
da per kelnias. Visa stovykla gaubia mirties tyla,--nors tuo 
metu patikrinimui stovi nemažiau 6000 amonių. eitoj tyloj 
taip nejaukiai girdis musų medinių klumpių bildesys į tasy- 
tus-.gatvės akmenis... ’

Visatai matydamas, nenoromis pagalvoju:
~Šia tai bent tvarkę ir disciplina, jei jie ne tik is 

suaugusių vyrų, bet ir is senių bei Vaįkų sugeba tokius ste
buklus padaryt. Ne veltui SS-manai didžiuojasi: "Wo die SS- 

. Fąhne nokt, da bęrącKt';lįuhe. und Ordnung“/Kur SS-vėliava ple- 
. vėsuoja, ten viešpatauja rimtis ir tvarka/...

... - Nenoromis kjrla ir klausimas:. . .
-Kokiomis priemonėmis šitokie “stebuklai" pasiekiami?..
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Pirmieji pietūs. iš eilės einam i "Vorrauni'ą"-prieangį. 
Oia gaunam po skardinį emaliuotą dubenį^ kūjis bendrinėj la
gerio kalboj visą vadinamas "mišką)' ir šaukštą •? "liĮJką". 
"Štubos" vyresnysis - "štp.binis" kiekvienam samčiu is "Kybe- 
lio''/katilo/įkrecia po "litrą"/pietą sriubos davinys, kuris 
turėdavęs sudaryti lygiai litrą/.

Šiandien sekmadienis ir mes gaąnam "prima" sriubą -žir
nius. Dvi paras, galima sakyt, visiškai, nevalgę, o tačiau si 
"prima" sriuba nelenda vidun ir gana. Kažkoks keistas skonis: 
gižus ir priklus,^o pati sriuba keistai dvokia...

—įkrėtė nemažai, tik nesiryja, - atsidūsta Bzid,as.
? -Nyk, ryk - bus gera,. ne pas mamą, r?.juokiasi Klemas, 

"liska" maišydamas po "mišką". ’ *
Tuo tarpu mūsą likimo dalininkai - rusai, is Estijos, ^se

nai vislią sutvarkė, . "mi.skas". išlaižė ir. godžiomis akimis žiū
ri į mus ir mūsą^be spartos mažėjančius "litrus".

-^iūgėkit, žiūrėkit, kaip tie kacapai i, mus spokso, -pa
stebi, ju žvilgsnius Jonas: — Skubinkit, kad.neatimtą!..,

0 "kacapams" net seilės varva. Pagaliau vienas ncišken- 
’cia ir kreipiasi į mane:

-Draugas daugiau nevalgai, duok man...
Nors ir ąelabai patinka, kad draągu vadina, bet pastū

miu savo bemaž-. pilną"litrą", o jo tuščią pasitraukiu sau.To 
pakanka, kad visi pradėtą griūte griūt ant mūs.

-Nevalgot daugiau... Duok man... duok man... duok man...
išsitiesia bent dešimt raišką, sėdėją prie kitą stalą, 

pradeda slinkt prie mūsą.Klemas, Dzidasį Jonas ir Pranas pa
stumia savo dubenius, o juos pagauna bent trejos rankos. Pra
sideda tąsymąsis.

-Man davė!..
-Ne tau, man!..
-Ką?...mat4 ...mat! Ne jum - o man!..
Dzidąs neiškenčia ir, sukaupąs visą savo rusą kalbos ži

nojimą, tėviškai prabyla: v
—Sądites...sadites...Kusaite s ražam... Kusaite vsie... 

/Sėskitės...sėskitės... Valgykit kaitų... Valgykit visi.../
"Kacapai" laikinai nurimsta. Tik neilgam. v
-Palauk, Ivan, tu jau trecią kart^semi, o ąs tik antrą...
-Meluoji! ...mat ...mat!.* Tu trecią - o as tik antrą!.. 

Sakyk, Stepan, teisybę!..
0 Stepan'as tuo tarpu suspėja baigt visą sriubą ir, lai

žydamas šaukštą, teisėjo tonu prabyla:
-Teisybė!.. Tu, Ivan, ir tu, Sergej, trecią...
Ivan'as ir Sergej '.us pasitenkina Steęąn'o sprendimu ir 

nori semti po ketvirtą, tačiau "mišką" tuščia. Abu puola Ste
pan 'ą: ■ , •

>„ -Aha) Tai toks tu,.sukinsiu, drąugas!.. v
'Stebim šią tragikomediją. Lig šiol aiepaziną alkio, nesu- 

prantam mes jos. .Mūs,replikos gana griežtos:
- -iš kur toks nežmoniškas ėdrumas?!..

-Kaip jie sug^vulėjąl..
-Netur nei mažiausio savigarbos jausmo!..
Ir nedrąsiai pasąmonėje kyla klausimas:
—0 kokie- būsim mes po metą?..

.ir atsakymas:
-Pamatysim, jei Dievas duos...
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IDĖJOS DRAUGŲ PAMOKYMAI.*..

-Tai jau ir tu, Jonai, atsiradai?..
-Taip, tai jau atvažiavau... ka gi...
Sumetam "į ūsą" Žiūrim vienas į antrę ir tylim. Jis ka

linio “pižamoj"- 21-mp tūkstančio numeris, nešiojąs, tiesa, 
geltonu raištį./.Pilypus... Pirmą kart lemta mudviem buvo 
susitikt prieš šešerius metus pirmojoje korpl "GU. jauniu su
eigoj. Vėliau beveik penkerius praleidom, vig rišami įvairią 
bendru reikalu, kol 15^3 ra. kovo 17-tą Pilypas pražuvo...

-Nu, tai..•
-Nu, tai... ■ -
Tyla. Taip prakeiktai daug kas butą pasakyt, tiek daug 

norėtas pasiklaust, o žodžio negali išspaust pro lupasi Gai
la lyg kažko, verkt lyg noris ko, gal ir keiktis.... Keista 
savijauta!

-Tai atvažiavai, Jonai... -Pilypas vėl mėgina pradėt... 
-Atvežiau sveikinimus tau... is teina! nuo draugą... 
Tyla. • , ,
-Sėskim...
Atsisėdam ir vėl tylim* Pilypas pakyla, prieina prie 

blokiniu, pasikalba ir grįžta.
-Užsirūkykim, blokinis leido, -pasiūlo papirosą.
Tylėdami rūkom. Mintys nukrypsta į korp;"G!» draugu 

būrį... Nedaug, tiesą, mus tebuvo, bet neproporcingai daug 
paskutinieji meįui iš mūs pareikalavo. Romas, Vytautas, Ka
zys, J. ir D. ištremti Sibiran, Stasys žuvo prie Červenės, 
sukilimo'metu Antanus N.' savo, gindamas "Metalą", Antanas 
Ž. prie prezidentūros, Bronius S. tėviškės laukuos... Pily
pas Stuttbof’e nuo 1943 m. kovo, Antanas nuo š.m. sausio, 
dabar^dar trys prieidėjom - Dzidas, Jonas ir aš....Ir prade
da aiškėti eitos nuotaikos priežastis - gaila, tikrai gai
la, kad per anksti mus draskyti pradėjo.,.

0 Pilypą, atrodo, gos put mintys kamuoja.
-Klok, sakyk, tarp jūs g-iecią?
-r??‘yn',Filypui, -viso labo busim penki:kaip tik pilnam 

penkiatukui sudaryt... . ••
Dabar kulb-u eina be galo.;Reikia ir paskubėt, kad. laiko 

nepritruktu Pilypas ištroškęs žinią iš "laisvės”, ir aa jam 
pasakoju,,., ■ 
.? po kiek- laiko ateina kun. Alfonsas: ■

—Tufe štai, kur tu..ė Pažint negali ■•-.taip blogai atro
dai. Turbūt, smarkiai tardė?

-Ne taip-'jau,., tik ir taip nebuvo progos įsiganyt*
-0 sakyk, prisimeni dar mudviejų susitikimą Kaune? Ža

dėjai tada Vilniuj mane aplankyt.«.v •
-Nespėjau, kunige, būt už tat čia Štutthofe aplankiau.* 

Ar ne malonesnis apsilankymas?*.
-Nei..ne.c. Geriau.būt buvę neapsilankyt čia. Vakar 

buvom taįp • susirūpinę dėl jūs,.!“ - ir jis nutyla.
Prie kito stalo galo sėdi Itn. Juozas ir kalbas su ki

tais likimo- draugais. .
-Gal eisim krūvon, - pasiūlo kun. Alfonsas:- pamokysim 

apie stovyklos gyvenimą. • • • ,.
0 kai susimetum kupeton, kun. Alfonsas prabyla:
-Jūs dabar lagerio terminologija vadinatės "zugangais", 

maždaug tas put, kaip lietuviškai naujokai. "Zugango" dienos 
- blogiausios dienos lageryje. Dabar jūs viršininkais yru
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ir blokinis, ir Štųbinis, ir^štųbos tarnyba, ir- seni nume-

• riai. Jie gali jus,,mūšį ir usmust... ir niekas piršto dėl to 
. nepajudins, netgi ne sužinos..... Kai praeisit karantinų, kuris 
.paprastai tęsias nuo dviejų sųvaicių iki dviejų mėnesių, pa
skirstys jus į darbo komandas. Pradžioj pateksit į, taip va
dintas, "waldkolonas". Reiks dirbt miške arba.šiaip kur ore. 
Jeigu nenumirsit badu, arba kapo neužmuš, po pusės metų bu
sit jau seni numeriai. Tada jus ir kapai taip dažnai nemuš, 
susirasit pažįstamų, išmoksit "organizuot"... Organizuot 
lagerio kalboj reiškia ta pat, kų kasdieninėj vogt. Organi
zacija suris dus su kitais organizatoriais..•^0.dabar tai 
svarbiausia išmokt lagerio gyvenimo. Juo greičiau tai 'pada
ryt, sugebėsit, juo daugiau sansų išlikt gyviem... Svarbiau
sia nogaut must. Blogas maistas tiek daug į krematoriumų ne
nuvaro, kiek rausimas. 0 jai nenori gaut must, geriausia nesi— 
maišyt vyresniesiems po kojom...

-Ir jau nuo pirmų dienų mokinkitės "organizacijos". Pra
džioj, žinoma, jums bus sunku. Bet, mokinkit.es is šitų štai 

. rusų, kurie jau ne vienų lagerį perėjų. Atsiminkit taip pat, 
kad lageryje vogt negalima — uz .tai kariamu. Bet organizuot — 
vogt taip,., kad nepagautų "in flagranti" leidžiama... ’Lagery
je viskas organizuojama. Jus gavot šliures - lageryje kito 
apavo negaunama - bet visi seni numeriai nešioju batus, ir 
kartais visai neblogus.- Organizuojama rūbai, organizuojama 
paikė/duonos davinys/, organizuojama taboka ir samagonas, 
nors pagavus, už visa tai kariama... ■ ....
. . Tokį ’’’pamokslų’V mums sako. kun. Alfonsag, kuris kažkada
graudindavo tikinčiuosius iš šv. Jono bažnyčios‘sakyklosi 

■ bemaž pykti pradedu! - kuo gi mus laiko pagaliau: recidyvis
tais, ar padoriais piliečiais... o gal tik juokauja?*.

Bet jis kalba visiškai rimtai. Pilypas, laikas nuo laiko 
priduria, o Itn. Juozas patvirtina:

-Mokinkitės, vyručiai, mokinkitės... jei nenorit "leli- 
javu moliu" pavirst ir dūšelę pro kaminų Dievuliui pasiųst - 
čia taip pat universitetas, ir ne bet koks - "kvotymai" pa
siutusiai sunku išduot...

Stovim ir'nežinom, kų sakyt. Kun. Alfonsas pastebi mūs 
nerimų ir pradeda guost:

-Tik nenusiminkit, vyrai, -jums nebus taip sunku, nes 
mes esam. Daug sunkiau buvo mums prieš metus laiko... Dabar 
ir rėžimas Švelnesnis ir patalpos geresnės.

Kai po kiek laiko skiriamės, kun* Alfonsas dar kartų 
stiprinu dvasių:

—Tik nenusiminkit! Blokinis jau "nupirktas". Pažadėjo 
įums atskiras lovas, kad utėlių negautumėt, ir atskirus rank- 
sluoscius ^'organizacija... Jums atnešim sumuštinių ir laik
raščių, kurie ne tik skaitymui, bet dar lasiau tualeto reika
lams pravers... Tik popierių per daug nesišvaistykit - jis 
zugange brangus...

Pilypas išsitraukia pakiukų "Viktorija".
-Tik nerūkyk, kai blokinis mato... Ateisiu dar šiandien.

"S A M A GLAVNAJA K 0 M A N D Af...

Nespėjom suvirškint prietelių pamokymus, nuo lovos pa— 
■ kyla blokinis. Jo rankoj ilgas odinis bizūnas.

-Rausi..
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Bizūnui^ akomponuojant, visi puolam pro duris. Stalai, 
kėdės parveroiami. Durys užsikemša...

Laimei mLydint ir nesistengdamas perdaug, greit atsirandu 
ore. Viduj tesigirdi įnėręs blokinio "verdampfte Sohweine", 
bizūno švilpimas, griūvančiu kėdžių bildesys,bizūno .paliesto 
"numerio" aimana^, ir įvairiaspalvis rusiškai, lenkiškai es
tišku keiksmažodžiu gaudesys... Spygliuotom vielomjaptvertas 
musų karantino kiemas šiuo metu man atrodo toks mažutis.;. 
Ilgio gal ir pakaktu jam, ti£ jau plotis! — vos kokie penki 
metriukai... Ir jei 'tas nepazabotas gyvulys - blokinis ne
juokais pasiustų, ^viepi juokai jam tebūtų tokiam siauram 
kieme mus visus isdaužyt...

Bet blokinis, atrodo, vargintis taip pat nemėgsta. Kai 
paskutinieji išvirsta iš "stūbos" visa savo didybe atsistoja 
jis prie durų, švelniu judesiu, tartum glostytu malonu ka
čiuku, perbraukia bizūnų per kairėsės rankos delnų, ir su
rinka:

-In die Stubel... ’ *
Dabar visas 150, tartum galviu netekę, ^idziausioj spūs

ty metas pro vieno metro angų, o blokinis is peties kerta!..
Trumpę valandėlę stoviu apstulbintas tiek gyvulio blpki— 

nio elgesiu, tiek ir gyvuliu "numerių"... bia tikras tvartaš! 
Bet greit susigriebiu - šitie "numeriai" labai teisingai el
gias, gal tik instinkto, o gal jau patirties vedini.- Jei jie 
eitų tvarkingai, neišvengtų blokinio kirčio nei vienas, o da
bar bizūno smarkybė teistinka tik patį kraštinį! Taigi nėr ko 
laukt pabaigos. Neriuzpro put blokinį ir laimingai praneriu..

0 viduje daina iš pradžios: ’
-Ordnung padieni »• - o kad komanda visai aiški butų, ir 

vėl bizūnas.sušvilpiu.
, ^Neįtikėtini dalykai, greit tampa įtikėtinais — po kelių 

minučių pajėgiam bendrom pastangom dideliausioj spūsty su
tvarkyt "štūbų". Tik^blokinio pakartotinas "raus!" ir vėl 
pakartotinai viskų išvarto...

. Tragiškai linksmas žaidimas.^Amžinos mokslo vyrų sva
jones - "perpetuum mobi l.e"-prakt.Lekas įgyvendinimas!.’.

Tik bįokinis, matyt, pavargsta ir jo vietoj prįę durų 
atsiranda stubinis. Jo fizinė str<ū<yura dar labiau užimponuo
ja - beveik abu metrai augumo, o pečiai vos naisveręia,,durų 
staktas! Tik jis netur bizūno ir prabyla visiškai tėvišku
balsu:. ,

;-Vot, anot rite, -pradedu jis rusiškai* - ir kaip jūs 
nemušti.. Gyvuliai jūs - ne žmones! Kokių stubų jus padarėt.; 
Blokinis geras vyras, tik nereikia..;*o pykint...’ Eikit su
tvarkyt! * f

Jig atskaito dešimtį arčiausia stovinčių "numerių" ir 
tie be vargo susitvarko.

.Likusius pradeda rikiuot po penktus. Pradeda "stebuk
lingų j į" apmokymų,

-Kai komanduoju: "Stillstand!", -risi at sukat galvas, žiū
rit tik pries save ir nei mirkti ..Poniali?!

-Paniali!.. - choru atsakę?#.
z -Komanda'.! rūbe t euohl"-" laisvai!?. išmetat, kaip vienas, 

dešinę kojų puse zingęnip pirmyn ir., stovit kaip nulieti!..
r*Eai komanduoju’i.^ht eucbl"- reiškia:"lygiuoki", ..pa

sukat galvas dešinėn ir žiūrit, kad klumpių galai būtų vie
noj linijoj visos eilės!..
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Po geęojDusvalandzio pratybų, toe trys pirmosios koman- 
, dos visai “siūbai". įauga į ■ sąnarius beveik . su elegancija — 
įj akys nemirksi po Sfstill standi", ir klumpės kaukšuOleję 
Užkulniais visai 'eilei susidėstptartum pagal nematomą,, iateq» 

. tų virvę.., Tik ten, ' kairiam sparne, stovi bent-dešimt seniu
kų "kripelių", «Tų įr ausys- apkurtę, ir sųnariųi neįstengia 
reikiamo judrumo isvystyt. Kai visos eil;es"desinė koja išsi- 

■.meta pųęe žingsnio priekin},' jiems paprastai "akys nemirksi", 
kai mums ”akys..ne.mirksi", jų "klumpės kaukši", ir to t, ir 
1.1. štubinis“skuba ir.domes perdaug nękreįpiątšį kart į 
•kairįjį sparnųJis pusišluosto prakaitų... / - ■

-A tepier ' sama' glavnaj'a ^komanda /-Čdabar' pati svarbioji 
‘komanda/,, -atsidusta jis: - "Muetzeh abi "-"kepures, nuįmklž. 
Kai komanduoju "Mtietzenl", :visi kaip vienas ^pakeliat' deši
nę rankų prie kepurės dešinio krašto' ir', pirštų galais sui- 
mat.^Kai komanduoju "abi}1 traukiat kepurę zemjni ir mesdami 
sumušat per dešinę kelnių klešnę taip, kad išeitų tik vie
nas trumpas bet' garsus "pliaukšt! I! e Paniali?!

. • —Paniali!,. *; • . .. ........
Tačiau ir -supratus, ko štubinis nori^/įvykdyt jo norui 

.nepakako vien gerų' mudu' norų.--Po- pusvalandžio; Į50 vyrų įga
vo, vienų ranka - jį- laiku pakildavo^prie kepures, tačiau vie
no garsaus "pliaukšt," vieton vis išeidavo kažkoks nėstip—

% rus ^pl. .VpĮ.. .pi.. ipliakšt!!’. j . '
Stubinis stengiasi — jo kumštis pradeda-apie "numerių" 

galvas, suskamba vienas kitas garsus antausis. Šalia stuįi— 
nio dtgiranda ir blokinis^. Pastarojo akys .klaikiai klaidžio
ji virs'mūs,' be si stengiančių is paskutinių „jėgų sulipdyt tų 
vi e n a, bet labai labai g-a r g ų "pliaukšt!" Ir’ "ste
buklas" įvyksta.- dar po pusvalandžio mums pavyksta!

• Stubinis vėl šluostos prakaitų.ir vėl atsidustą:-'
-A tepier t oze glavna komanda /o dabar taip pat suarbi 

komanda/: "liuetzen abfį" — "kepures ant galvosi"..Kai koman
duoju "Muetzen!}1 kaip-,vienas met at kepurę ant..gaįvos ir 
.pridėję rankų laikot r Kai. komanduoju "aur!", rankų greit nu- 
leidziat ir stovit kąd nei-krustl Kepurių netai'sot, pataisy
si t/.kai’.bus komanda: "Rullet euohlS. . •" ' " ' ...

’ * . \"D Į E V Ų ' ’• G I R-I A"... • L ’

> Po vakarinio patikrinimo iš eilės ir.vėl einam į "vor- 
raumų". Vakarienei gaunam -kelis gurkšnius rusvo .nesaldinto 
yųndens - "kavbs" ir riekelę.duonos, kuri, sako, turinti 
pagal lagerio taisykles sverti lygiai 2.00 gr.Ant riekelės 
pūpso gabaliukas margarino, kuris,-kaip "numeriai"- šneka, 
turįs irgi lygiai 20 gr. sverti.

Vėl visi penki sėdim "savam" kampe prie ilgo stalo.
Duona sukelia keistas asociacijas... .-. i:
y ...Pavasaris tėviškėje 194-2 m. Sode ,-zydi obelys, o jų 
žieduos dūzgia bitelės - tie kruopštūs Dievo padp^reliai... 
Kiemo pašaliais tvarkingai sudėlioti suanglėję rastai ir 
lentgaliai. Kįemo viduryje dūzgia "kreizasj laikas nuo laiko 
rėžiančiai sužviegdamas, kai beskubėdama^ tėvas per stipriai 
paspaudžia leidžiamų rustų... Apačioje is ęo "kreizo" asmenų 
teka piaulų srovelė... 0 as juos semiu rieškučiomis ir val
gau. -Ir jie skanūs, papąikusiai skanūs!..- ■ ■ '

Tik Džidas,/kaip paprastai, poezija nesidomi. Pačiam 
"piaulų" valgymo įkarštyje, girdžiu jo pastabų:
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-Jonai, neryk tokiais dideliais kųsniaįsl.. Jei nori 
maximum esamų maistingumą isnaudot, kųsk mažų., kąsnelį, ilgai 
kramtyk ir duok daug seilių - gerai viduriai^virškins...

• - Tikra tiesai taip,prisimenu, prieš dešimtį metų higie
nos pamokoj ir manę dr. K. mokė...
v Nespėjus susidorot su "piaulais", pro duris pasirodo 
štubinio galva:

—Litauer, hierl
Mudu su Dzidu išeinam prieangin. ęilypas ir kun. Alfon

sas paduoda laikraštin į-vyniotusysumustinius.
-Tik valgykit ne perdaug viešai... .. .
Pradedam pasakotis apie nesenai turėtu mankštų, o jie 

šypsosil <
—Kokia ten mankšta buvo, jei muse ir ne vieno neužmušė.., 
išsitraukiu "Viktorija"• ir noriu uzsirūkyt, bet Pilypas 

vėl moko:
-Esid.ėkl AŠ duosiu... v v

* Pirmiausia jis pasiūlo oia pat stovinčiam stubiniui, pat 
užsirūko ir tik tada atkiša man..,^

-Matai,vuž cigaretę čia gali žmogų pasiųst "pro kaminui’ 
gali jį ir išpirkt nuo kamino.• • Savo stūbos promiųentams 
duok laike nuo laiko kokią cigaretę, tik. ne per dažnai, ir 
visad žiūrėk, kad nebūtu duodama veltui. Tik tada, kai jau 
būtinai reik. Organizacija visur ir visada...

-Kaip tu ten sakai, -nutraukiu Pilypų:- prominentai ko
ki?. . Kas gi jie?..

-Prominentai tai lagerio kilmingieji, kaip įr viduram
žių bajorai... Jie turi neribotų valdžių ant įų zinįoj esan
čių kalinių. Jei gausi nuolat valyt išvietę, sluot stubų, 
padavinėt "miskas", tai jau būsi žemiausios klasės prommen- 
tas ir bė niekur nieko turėsi teisę rėžt pašluostė eiliniam 
kaliniui veidan, Štubiniai, blokiniai, "sreiberiai"ir kapai 
yra aukštesnės gradacijos. 0 "lageralteste" Selonke - neribos 
tas lagerio suverenas...

-O kas tie kapai por^pauksciai?
-Kapai tai darbo^prižiūrėtojai. Jie tai pats baisieji - 

dažniausiai muša, ir užmuša... „
-Koks baisus gyvenimas cial - nustebę ispleoiam akis.
-Nėr jau jis toks baisus, pagyvensi - pamatysi, kad ir 

čia gyvent galima. 0 po pusmečio atrodys, kad žmonės kitaip 
ir negyvena..•

-Tarp kitko, vyrai, -įsiterpia kun. Alfonsas: - pasi
stenkit nieko negalvot apie praeitį ir, juo labiau, apie 
ateity. Tas vistiek nieko nepadėsi Taupykit nęrvusl.. 0 at
sisveikinant dar vienas mažas siurpryzas: ar.. zinot, kaip 
šitas miškas, kuriame sukurtas modernus pragaras, vadinas?..

-Ne... ■
-Ogi "Gdtterwald"-Dįevų giria... .
-Tikrai nuostabus išradingumas - pragaras dievų gire

lėj... ;; •;

N. E L Z I A -BLOKAVO J... . ■

Pavakary praveriu duris, papuoštas juodai^nudažytu skar
dos skydeliu su baltu įrašu "ABORT".Pasieny^sešios vietos, 
šeši sėdi, o grieš j uostfbeveik tvarkingai įssirikiavųsios

- eilės laukiančių,Tįk pačiam kampe stovi viena vieta visiškai 
laksva - nei,-sėdinčių, nei laukiančių.

63



"Gera proga be eilės", pagalvoju ir priėjęs pradedu at- 
likt parengiamuosius veiksmus# Tik gesta sėdįs "numeris" sa
va kilme rusas,* -sulaiko: . .... . ’ •

-Melžia tam - blokavoj/Ten negalima - blokinio/...
t> Parengiamuosius veiksmus at statau ir prisijungiu rikiuo- 

■ < tėn. --Tuo tarpu įbėga, pro duris dar vienas, visus parengia- 
’ muosius veiksmus jau uz durų atlikęs, ir klaikiai apsidairęs 

pribėga prie "blokinio"... , t. '
-Melžia. - blokavoj, - susirūpinęs įspėju.
-Mąpliavatl..Blokavoj - ne blokavoj s jamuį/nusl

epianti.o» blokinio ne blokinio ... su jtioį/ -> ir atsisėda. 
' } 0,blokinis, tartum sinodamsį įkiša galvą pro duris,pa

sidairo irL nieko nesakęs, pranyksta.'Tik po akimirkos grįž
ta su bizunu... ir;.pradeda nuo sėdinčių ie'eiįės...

V-'A-K A R 0.,- M. A L D A . .. v.

f • . Saulutė rengias pasislėpt,už Dievų Girios pušų viršū
nių. Sėdim "Tagesraume" - "dienos kambary". 'Štubįnis suplo
ja 'rankomis: "SlušaiteJ". Duoda naujas intrukcijasė

-Dabar nusirengsit. Rubus gražiai sutvarkę Ii surikia
vę, .paliksit "tagesraume". Apatines/kelnes ir šliures su ko
jinėm paliekat prie; rūbų. ,į 11 sliafraumą" einat tik su marš
kiniais. Prieš guldami - gerai nusiplaunat kojas, galvą ir 
krūtinę... Kieno rūbai bus netvarkingai sudėti arba fas ne
nusiplaus kojų ar galvos, gaus "25 aūf A..."Tiek pat gaus 

■‘•’tas, -kuris rytą nesutvąrkyš' lovos. .,1 Supratot?! 
, . -Suprašomi. _ " ; '
‘ ~Ma pažiūrėsim, kaip jūs Supratot! - štubinis, atrodo, 

netiki mūsų supratimu: - Nusirengti .. ’
Nusirengus Štubinis pamoko’it parkingai sudėt rūbus". 

To tvarkingumo visa gudrybė - iš švarko, kelnių, apatinių 
kelnių ir kojinių; gaut., tai siklingą keturkampį bent penkioli
kos centimetrų aukščio .su švarko pumeriu -tiesiniam viršaus 
kampe. Reikalavimas nedidelis, tačiau...

;Po pusvalandžio rūbai:-suligiuoti. ant. stalų, lygiuoja 
ne tik vienodo dydžio keturkampiai, bet ir.šiauri balti nu
merių ruoželiai keturkampiu viršujei ''

-į " sliafraumą" į ° .. t •
"Sliafraume" -miegamajam septynios eilės triaukščių lo

vų. Tarp eilių siauri tarpai praėjimui. Žtubinis paskirsto 
lovas... Pagal blokinio pažadą štubinis mus penkius išski
ria - lovas gaunam.prie pat durų atskiroje gilėje.

į prausyklą bėgam nuogi, Nusipraųgus štubinis ir jo 
antrininkąs - Miohail kiekvieną kruopščiai patikrina: ar 
tarpupirščiuos nėra likę purvo, ar pleiskanos galvoje vi
sos išplauta... Otfpo,to - pelnytas pibilsis!

Mūsų^lovose čiužiniai, austi is popierinių virvelių 
ir prikimšti druožlėmis - tokiomis, kurios paprastai varto
jamos stiklo įpakavimui. Pagalvių nėra. Kiekvienam skiria
mos dvi antklodės. ’ v

Pranas, Jonas įr,Klemas gula"pirmam aukšte", mudu su 
Dzidu "antram”. Drožlės nemaloniai erzina šlaunis...

Akys įsminga į virs esančios lovos lenteles.^Noris ką 
nors permąstyt, bet galvoje tuš'tuma... Klaiki tuštuma, jau- 
o'iu, pradeda visą mane apimti...

Gretimosi eilėse įvairiaspalvis balsų gaudesys. Jame
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.1^ pa ox 6 žinių.• • •
Nutrūko kažkas šiandienai
Pakreipiu galvą į Dzidą.„jis atsisėdęs lovoje. Galvą pa

slėpęs delnūosę. Jis meldžiasi ... Ohal - noris nusijuokt:

'Staiga prisimenu -„ir aš kažkada neapleisdavau vakari- 
--,dos...' K a z k a d a... - atrodo, kad tai buvo prieš

tu kažkokiam svajonię pasaulyl Jen buvo ir Dievas, ir 
-- j------4.a 4_ e pries daug metą... O dabar-

ir jame gyvuliu kaimenė... 
‘ ’ ir aš

šas nusidejęils..• ......
Žvilgsnis vėl krypsta į Dzidą. Sėduos. Žegnojuos ir 
,_i— -------- Jis vienas paliko mazujis viso

aiškiai išskirti tegalima tik rusiškas "ma-Eužkas", lenkišką
jį "kurvisin," ir,tik šiandien pirmą kart išgirstus, estiš
kuosius: "kuęrata... perkelia... satanal1,. - su stipriu prie
balsiu pabrėžimu...

Nutrūko kažkas šiandienąl..
Pakreipiu galvą į Dzidą.„Jis atsisėdęs lovoje. Galv- — 

slėpęs delnūosę. Jis meldžiasi ... Ohal ---- *-------
jis pragare ieško Dievol.. 

nės maldos, 
daug me’ 
žmonės, ir jaunystė, ir juokas 
tvartas, tięsa, svarus tvartas, ±x jame 
0 gal cia^iš tikro pragaras su visais jo velniais?! 
tesu vargias nusidėjėlis. 

paneriu galvą delnuose - ’ 
buvusio svajonią pasaulio spindulys, prasiveržiąs į šitą gy
vuliu tvartą**.

... Apačioje Klemas tylomis pradeda deklamuoti Maironį: 
Saulute leidžias vakaruos: 
Skubėk namo, skubėk, Kastyti! 
Matutė, laukus, nekantruos: .. 
Jai’nusibos besižvalgyti '
į besiūbuojančias marias 
fr_vėjo ištemptas būręs... .■ > i'

... Liūliuoja... - ne,šitas šiandien netinka, -pasitaiso 
Klemas, pradėjęs sekantį posmą.

■ ■■.; Patyli kurį laiką ir, matyt, suradęs tinkamą, tęsia: 
Bet susirūstino smarkus 
Perkūnas, iš dangaus pamatęs, 
Kad drįso palytjt žmogus 
Skaistybę^dieviskos Jūratės: 
Paleidęs žaibą ir griausmus, 
Sudaužė gintaro namus...

• Rodos, nugirstu - jis atsidūsta ir pakartoja: .
Paleidęs žaibą ir griausmus, • 
Sudaužė gintaro namus..
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L I E ' T U - V O J E

johanos, i Kvykusios iŠ.Lietuvos včkietijon 194-3 u. sausio ji-d.,- 
P A R E I Š/K I M A S .

Spausdiname pareiškimu vienos lietuvės, isvykusios iš 
Lietuvos dar 194-8 m. sausio 31 de Praleidžiame jos pa- 

-. varde ir jos minimų vietovių bei ųsmenų vardus, .4 kad 
, ųesuŪarytumq_progų kabintis prie, žmonių, jeigu, stos 

. - žinios pakliūtų i"nereikįamas .raukas. Pasakojamos zi-
ni b s maždaug sutaria su žiniom is kitų šaltinių,. Tik 
jų tikslumų nustatant tenka įkalkųliuoti pasakotojos 
išsilavinimo laipsnis, kuris atsiliepia, pasakojamų 

. dalykų supratimui ir.stiliui. Ir. antras .pasakoj imas 
, .tenka priimti atsargiai tose vietose, kur daromi api

bendrinimai, .visai patikimos Žinios, kur pasakoja,, ką 
matė ir girdėjo. E.

,. 'JI u o r e p a .t* r i a n t e s iki p a b ė g. ė 1 ė .s ... <

; AŠ, Johaną T. 194-1 m. kovo 5"d. repatrijavau iš Lietuvos, V.' 
apskr. P. .valso,,. D., km., į Vokietijų, l's Vokietijos grįžau į Lietu-, 
va 194-2 m., rugpiūęibmah. 194-4- m. rugpiūčio 2 d.,,, bolševikam artinan
tis prie :mano gyvo vietos, vėl pabėgau Vokietijon. Gyvenau Rytprū- . 
siuose. Užėmus Rytprūsius bolševikam, buvau grąžinta Lietuvon ir pa
skirta dirbti durpyne, .Gyvenau V. apskr.j. K. valso., .T, km, pas P. 
Rytprūsiuose,- S. mieste,, turėjau gerų.pažįstamų latvį,• kuris ten „bu--. 
vo vienos siuvyklos vedėjas. Tas latvis išreikalavo mane iš Rietuves.•• 
į S. dirbti jo vedamoje siuvykloje. K. milicija man išdavė.už 600 ■ 
rublių užsienio pasų. Bedirbdama siuvykloje gavau leidimų su vokie
čių transportu vykti Vokietijon. Karaliaučiuje buvo, kpntrolė, ir ma
ne, kaip turinčių lietuviškų.pasų, sulaikė. Tuomet penkis mėnesius 
teko dirbti vienoje Karaliaučiaus ligoninėje.. Būdama Karaliaučiuje 
sunaikinau visus savo senuosius dokumentus ir už JOGO rublių nusipir
kau^ iš rusų leidimų važiuoti su vokiečių'transportų Vokietij on. Su 
minėtu transportu važiavau iŠ Karaliaučiaus per. Lenkiją. Transporto 
maršrutas buvo:'iš Karaliaučiaus per Lenkiją į Dessau, kur buyau 
stovykloje /194-8 m. spalių men. 5 d-./. 194-3 mi spalių 20 d; iš Des
sau, stovyklas kartu su vokiečiais išvežė prie anglų žonos^sienos, ir . 
norėjo visus palikti rusų zonoje darbams. Burnenbergo geležinkelio 
stotyje, rusų zonoje, mus visus rusų ^palydovai 12 vai. nakties pal.i- ' 
ko stotyje vienus,' be sargybos. Atvažiavo keleivinis rusų traukinys - 
su keleiviais. AŠ, nusipirkusi stotyje bilietą /leidimo pirkti bilie
tui nereikėjo/, slaptai įsėdau į traukinį. Į£adangi aš gerai kalbėjau 
vokiškai, tai rusui nesuprato, kad aš;.esu is tusų zonos no yokiete. 
Atvažiavusi prie ąnglų^zonos sienos ties Braunschweigu-, perėjau sie
ną su rusų sargybinio žinia. Daug žmonių ėjo su leidimais ir pasais
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as įsiterpiau į tų žmonių minia su leidimais ir pasalę, ir sargybinis 
perleido mane per sienų, mano laimei, su visu mano mažu bagažu. 1348 
m. spaliu m|n. 23 d. buvau jau anglų zonoje.

B o 1 s. ej i k ų pa rve i g ų n a i Lietuvoje, toje apy
linkėje, kur aš gyvenau, buvo šie bolševikų,pareigūnai: valso, vir
šaitis M.D., km. seniūnas K*J., seniūno padėjėjas P.V., Tarybos na
riais buvo K.J. ir L.Juozas. Komunistų partijos vadovas buvo K.Juo
zas, jo sūnus buvo komjaunuolių vadovas. Komunistų,, valdžia leido K. 
Juozui laikyti net du šautuvu. Pas K. Juozų buvo uzgję vienų naktį 
partizanai lietuviai ir prašė valgyti.^Milicijai sužinojus, kad pas. 
K. Juozų buvo partizanai, jis buvo areštuotas ir pasodintas į kalėji
mu. Kalėjime išlaikytas keturias dienas buvo paleistas namo labai su
muštas. Paleistas is kalėjimo,^vėl buvo gražintas prie savo pareigu, 
o vėliau vienų naktį dingo be žinios. Vietos milicijos viršininkas 
buvo G. Lietuvos rusas. Milicijoje tarnavo dar rusas B. Milicijos 
viyšininkai dažnai keisdavosi.^Milicija su partizanais kovodavo, su
sišaudydavo. Milicijos žūdavo žymiai daugiau, kaip partizanu. Vienų 
kartų 1947 m.; partizanai P. valse, milicijos būstinę su visais su
šaudytais milicininkais ir valsčiaus vykdomojo komiteto būstines su 
visu personalu ir su 1947 m. šaukiamųjų naujokų, sąrašais sudegino.

Partizanus gaudo milicija, komunistai, komjaunuoliai ir enkave
distai. Jeigu eina koya partizanų su milicininkais ir važiuoja.pro 
salį rusų kariuomenėj tai kariuomenė nesikiša į kovų tarp partizanų 
ir milicininkų ir važiuoja sau toliau.

Lietuvoje neteko nei matyti^nei skaityti partizanių spaudos. Jei
gu rastų partizanų spauda, tai išdegintų visų kaimų* Uz partizanų, 
proklamacijų skaitymų sudegino vienų visa kaimų, o žmones uždarė į 
Marijampolės kalėjimų. Marijampolėje ir Kybartuose pusė miesto namų 
yra paversta kalėjimais.

G y v e n t o j -ų e^k< o n o m i n ė vp a d^ė t i s labai 
gunki. Kas turi par 20 ha žemės, laikomi buožėm, iš jų atimama visa 
žemė su visais gyvuliais ir visu inventoriuj ir atiduodama kolchozam, 
^emė,stovi nedirbama. Ūkininkus sumuša ir išveža į Sibiru. Partijos 
žmonės, komunistai, komjaunuoliai -ūkininkai, paliekami gyventi savo 
ūkiuose. Ūkininkai, kurie nenori būti komunistuis, palieka savo ūkius 
ir bėga į kitas Lietuvos vietoves, kur jų nepažįsta. Tokį patarimų , 
ūkininkam bėgti į kitas nepažįstamas vietas.kartais duoda rusų kariš
kiai.

Pyliavas reikia duoti dįdeles, o iš komunistų jokios paramos ne
gaunama. Dienų ir naktį landžioja pas ūkininkus milicininkai ir viso
kios komunistų gaujos, ’ieškodamos priekabių ir reikalaudamos maisto. 
Ūkininkai varomi į kolchozus, daug ūkininkų pabėga į kitas Lietuvos 
vietoves^ dirba kartu su repatriantais, su^prasikaltusiais rusais ci
viliais žmonėmis, vokiečių belaisviais ir čigonais plytinėse ir dur
pynuose. Aplinkinių gyventojų nuotaikos labai liūdnos. Visi laukia 
karo, permainos. Visi kalbėję}, kad 194S-1947 m. tikrai bus karasa

Kolchozai yra įsteigti ęiose vietose: "Raudondvario" kolchozas 
paliai Virbalio miestų. Puodžiūno ūk^je Pajevonio?valsc., Eglupkių 
kolchozai Druzdo ūkyje. Prie Vilkaviškio ir Pilviškių yra daugiau 
kolchozu#

Lietuvoje apie lie tuvius vtre uti
nius Vokietijoje ir apie jų gyvenimų žmonės žiųo iš 
pasakojimų sugrįžusių Lietuvon DP.^Kai kurie tremtiniai, sugrizę 
Lietuvon, tampa komunistais. Sugrįžusius tremtinius, kurie neužsi
rašo komunistais, isyųza Sibiran.

Lietuvos laikraščiuose, kaip "Tiesa" ir kit., man neteko skaity
ti raginimų grįžti Lietuvon /Tenka atkreipti dėmesys, kad atgabenama 
į Vokietijų "Tiesa" yra specialios laidos tremtiniam.E./

Tarybinę spaudų skaito tik komunistai lietuviai.
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tizanų per Vilkaviškį ir Pajevonį 194-6 m 
Rusu k a r i u o m e n ė s L

194-8 m, kovo m.ėnf išvežė Sibiran is 

muš a m t mirė P#, ijėvas ij sūnus. Ą«, 
.K.^valsč. Cimermanas is. Vištyčio man pasa- 

pasikalbėjimo.. mirė. .Cimermanas, Aleksandras, buvus viršaitis, po

nų mirė-namuose. ’ . ■
194-7 ir.-194-8 metais, gyvendama K. prie kalėjimo, girdėdavau nak

timis tardomus mušant ir baisų žmonių rikėmą, Vieną karią per sąvaitą”

67 ,
Lietuvoje partizanų yra daug. Maciau važiuojant autobusu 50 par

tizanu per Vilkaviškį ir Pajevonį 194-6 m., vasary, dienos metu.
Rusu . k a r. i.u omenės Lietuvoje yra 

n e d a.u g. Kariuomenė, laikoma miestuose, kareivinėse, kaimuose ka
riuomenės nėra, Rytprūsiuose yra labai daug rusu kariuomenės. Lietu
viai kareiviai drauge su rusui kareiviais laikomi kariuomenėje Stalu
pėnuose ir Kariaučiųje.

Ar rusai Lietuvoje, daro pasiruošimus karui,, nepastebėjau. Kur bu- • 
vo padaryti 194-1 m. bunkeriai, tai išardyti ir sunaikinti. Rytprūsiūo-. 
ee, Karaliaučiuje, rusai daro pasiruošimus karui ir civilių gyventojų 
prie tų vietų neprileidžia. y • - *

194-5 m., Sibiran b u v o .' i š v- e žyt a ne -
daug repatriantu ir nerepatriantų,,194-6 m. Sibiran vežimų nebuvo. 
Metus laiko buvo .ramu. 194-7 m. lapkričio m. buvo vežami Sibiran stam
besnieji ūkininkai ir grįžusieji iš Vokietijos Lietuvon tremtiniai. 
Sugrįžusius is Vokietijos tremtinius uždaro kalėjįme^.Vienus palei
džia is kalėjimo, o kitus ne. 194-8 m. kovo, men.- įsvez-e Sibiran is 
mano apylinkes 12 šeimų.

T* a r d a n t i, r 
du V. ir K. visi iš’K. km .. v .... • _ - -
kojo, kad tardant jam,atmušė širdį, ir jis už poros dienų po musų ■ 
pasikalbėjimo., mirė. .Cimermanas, Aleksandras, buvus viršaitis, po 

tardymo kalėjime mirė,- o . jo brolis seniūnas po tardymo uz dviejų die-,- 
nu mirė- namuose. ' . • .

194-7 ir; 194-8 metais, gyvendama K. prie kalėjimo, girdėdavau nak
timis tardomus mušant ir baisų žmonių rikėmą. Vieną karią per savaitėj" 
kaliniam leidžiama pristatyti maistą, Dėl pyliavų neatidavimo daug, 
žmonių sėdi kalėjimuose. Tenka sėdėti metus^ir daugiau be teisite. Per 
tą laiką suimtajam, privaloma, vežti maistą, is namų, nes kalėjimas to
kiem maisto neduoda. . \

Uždarbiai ir kaino s.^Plytinėje uždirbama mėne
siui 220 rublių, komunistam įstaigose moka žymiai daugiau.y . ' ' J’

1 kg, lašinių - 60 rubį., 1 kg. sviesto - 60 rub., 1-kg duonos 
- 3 rub., 1 kiaušinis - 2 rubl., į centnerio paršelis - 300-4-00. rub.

G. e , 1 • e z inkeliais i r autobusais va- 
ž-inėj imas n e lai sya's, reikia turėti leidimą iš ko- - 
munistų įstaigų^ Žmonės bando važinėti ir be leidimų. Kai kontroliuo
jant sugauna, uždaro į kalėjimą ir tąrdo. Ant gelęginkelio bėgių pa
stebima- daug- lavonų. Aš savo akim mačiau, kaip plėšikų .gauja trauki
niui einaųt bėgiojo viršum vagonų, lindo.į vagonus, ir apiplėšįnėjo 
važiuojančius keleivius..Keleiviai.apiplėšiami traukiniuose dažniau
siai nakties metu.. Apiplėšus keleivius išmeta iš einančio traukinio, 
šitokių atsi’tikįmų laikraščiai neskelbia. . ,

Daug žmonių band’s b ė g t iy i šv Lie^tu- 
v o s p e y Lenkiją., Lenkai sugavę bėgančius žmonis išduo
da rusam. Tų žmonių, .kurie bego per Lenkijos miškus ir buvo pagauti, 
daugiau niekas nematė. Dabar perbėgimo vietos yra labai saugojamos. ’• 
Vieisą kartą lenkai komunistai pagavo-bėgant per.miškus grupę iš 70 . •' 
žmonių įr išdavė rusam, - < ’ • — K.

i biro yra g y į zusių žmonių. Grį- •• 
ir gyvena Lietuvoje nežinomoje vietoje, kur jo niekas

-■ ‘ km., P. valso.
» 1 b S
zo ngtaras C 
nepažįsta. Tai man’ pasakoj o jo sesuo, kuri’gyvena A 
Jo brolis, grįžęs iš Vokietijos, einant traukiniui per Lietuvą, iš 
traukinio iššoko ir kur gyvena jis niekas nežino.

Sibire vra daug ištremtų, gyvenau č i ų.,ne stovyklose, bet laisvai. 
Jie dirba miškuose arbą prie’žvejybos. Miškuose; gyvena palapinėse, be 
sargybos priežiūros. Ištremtųjų.gyvenamoji vietovė apie 100 km. ap
linkui yra apsupta ar tai^vandens, ar taį pelkėm, ar tai brūzgynais, 
ir nėra kaip is ten nei išeiti,^nei išvažiuoti. Maistu pristato lėk-— 
tuvais, arba padaro laikinu medžio- lentų kelią. Notaras č. iš darbo-
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viętės šefo už brangiu kainų išsipirkęs leidimą,išvažiavo oficialiai. 
Važiuodamas per Rusi jų, jis dirbdavo geležinkelių stotyse prie vago
nų pakrovimo ir iškrovimo - ir tuo būdu užsidirbdamas pinigų važiavo 
pirmyn, kol pasiekė^Vilnių. Is Vilniaus pėsčias ųtėjęs į Kaun^. Sibi
re, toje vietoje, is kur grįžo notaras d., daug žmonių mi-rsta dėl ne
pakeliamo vargo ir kančių. Jo visa seimą Sibire išmirusi, buvęs likęs 
tik vienas sūnus 15 metų amžįaus. Jis turėjęs goję draugų rusų lakū
ną, kuris jį, metus dar pries išvykstant tėvui is ’Sibiro, lėktuvu at
skraidinęs į Vįlnių, ir ten. jį paleidęs. ■-b- • ••.•’

Juozas, is R. km., V. vaisos, pabėgo is Sibiro vežamus į ligoni
nę. Grįžo Lietuvon ir gyvena ne namie, Apie Rusija ir Sibiru jis nie
ko nepasakoja, sako:"Kai tave išveš Sibiran, tai ir pamatysi Sibiro 
gyvenimui" f ■>'

Prie geležinkelio stočių gyventojai verpiasi pardavinėdami pra
važiuojantiems rusam keleiviam maisto produktus, kaip pienų, kugelius 
ie bulvių, dugnai r kit. ~

Vietoj išvežtų lietuvių daktarų atvežti rusai. Kaimuose, tačiau 
kol kas vis dar yra daugiausia lietuviai daktarai.'

galėjimuose yra daug kunigų, Lankeliškių parapijos visi kunigai 
ir bažnytinis personalas pasodinti į' kalėjimų dėl užėjusių klebonijai 
partizanų. Pajevonyje ir Kybartuose ’kunigų dar yra.

Laiškai ir siunti-niai ' nueina.'į 
Sibiru p u-n k t u a 1 i a'i , Rųdio Lietuvoje leidžiama lai
kyti tik komunistam. Gavusieji laiškus iš tremtinių DP tardomi ir 
dažnai patenka į kalėjimų. iš Amerikos^laiškai ir siuntiniai taįp pat 
ateina. Vienam lietuviui buvo atėjęs.iš Amerikos JO svarų drabužių-- 
siuntinys. Siuntiniui išpirkti Teisėjo sumokėti 2800 rublių.' Siuntinį 
gruzino atgal Amerikon.

C.lenkas jo žmona lietuvė, buvo laikomi ūkininkais, buožėm.' C. 
buvo vežamas Sibiran, jo žmonos brolis ^ra Vilniuje aukštas pareigū
nas, tai jis išpirko sesers ./v yru jau vežamų Sibiran 1000 km už Mask-., 
vos. išsipirkęs C. pabėgo įs Rusijos ir gyvena savo ūkyje.-

Lietuvaitės, kurios išteka uz rusų ir su rusais išvažiuoja, api
plėštos ir pamestos grįžtų namo.

Buvusieji prie vokiečių .įstaigų tarnautojai vieni išžudyti,- .kiti 
kalėjimuose, o dar kiti išvežti Sibiran.

PASAKOJA RUSŲ BELAISVĖJE LIETUVOJE BUVgS VOKIEČIŲ LEITENANTAS X

I9U9 m. birželio 14- d., atvykęs į Detmoldų buvęs rusų nelaisvoje 
Lietuvoje minėtas asmuo papasakojo savo įspūdžius is Lietuvos.-,

Belaisvių g^y v e n i m a s K a u n e ’ ■
Geriausiai man yra pažįstamas Kaunas,, nors dar esu buvęs pora 

dienų Vilniuje, artimesnėse Kauno apylinkėse ir vėliau‘Klaipėdoj e. Į 
Kaunu atvykau 194-4- metų spalių 5 d. ir gyvenau iki 1^4-8 metų gruodžio 
5 d. su mažom pertraukom tuo atveju, kai turėdavau išvykti tarnybiš- 
kai 2-J dienom, pv., į Vilnių. Gyvenau vokiečių belaisvių lageryje; ir 
ten gavau pirmąjį .darbų, kaip inžinierius prie įvairių lagerio įren
gimų. ...

Gyvenimas lageryje nebuvo lengvas, ypatingai del blogo maisto. • 
Kasdien gaudavome vis tik kruopas ir duonos. Nuo 194-7 metų pagerėjo 
lageryje rėžimas ir maistas. Su karininkais buvo elgiamasi švelniau, 
ir jų maistas buvo geresnis. Gaudavome ir riebalų ir cigarečių. Savo 
davinį mes atiduodavome į bendrų lagerio katilų, kad tuo pagerintume 
maistų visiem lagerio gyventojam, t.y. ir buv. eiliniam kareiviam. 
Man atvykus į lagerį, buvo 8000 belaisvių. Pradėjo siausti ligos - 
epidemijos, kurios pareik.alavo 7000. aukų. Bet lageris nuolat buvo pa-- 
pildomas naujais belaisviais. Kai imtasi skiepyti, epidemija baigėsi.
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Uz. lageriip ribų neteko glrdėtį? kad būtų siautusios epidemijos.

Rusų, sargybiniai nebuvo žiaurus, išskyrus kai kurįųos¥individu- 
alius asmenis. Rusai jautėsi intelektualiai stovį žemiau uz mus, vo
kiečius belaisvius. Vokiečių kalbos rusai ir karininkai'dažniausia 
nemokėjo.. Neoficialiuose pasikalbėjimuose vartodavo-dažniatlsiai is 
mūsų, tarpo vertėjus, o oficialiuose tardymuose at sugabendavo savo 
vertėjus. ’ •• ' M .

Beveik visus sargybinius buvo galima uz kelis rublius papirkti' 
ir išeiti nakčiai iš lagerio, nes nakties metu belaisviai nebuvo tik
rinami. Pabėgimų pasitaikydavo, bet retai. Pereitais metais per'kalė
das pabėgo du belaisviai. Visa stovykla buvo apversta aukštyn kojom, 
bet, žinoma, viskas buvo veltui. Rusai tokius pabėgėlius laikydavo 
bepročiais, kad 'jie rizikuodavo. Tai parodo, kaip sunku pereiti sie
nų. Tek o" girdėta,” kad pabėgusi em. mūsų draugam laimingai pavyko'per
eiti siena'.

Nors rusų’sargybiniui ir karininkai, su kuriais man, dirbant 
kaip inžinieriui tekdavo susidurti, buvo gana malonūs, vig tik nepa- - 
sisekdavo susidraugauti,, nes jie niekuo nepasitiki. Paviršutiniškai 
tekdavo pasikalbėti, 'ypatingai apie, karų kalba jie be baimės ir tiki, 
kad jis kada nors bus, bet jo bijo, nenori. Ypatingai jie bijo ameri
konų atominės bombos, apie kuria, ten is viso daug kalbama, kaip apie . • 
busimoj o karo.’pabaisų. Vienų kartų tik.priėjome su vienu rusų kari
ninku prie nuoširdesnio pasikalbėjimo, ir jis man pasakė; “Mums butų''. .. 
šiandien geriau, kad šį karų būtumėte laimėję jūs, bet ne mes1'.

Gyventojų palankumas belaisviam 
iš lagerio mes buvome kasdien kolonom sargybinių vedami į dar

bus. Dirbti turėjo visi baigiant,kapitonu. Majoras jau galėjo nedirb
ti. Dirbti mielai ėjo visi, kadangi buvo galimu rasti progų sueiti į- 
santykius su vietos gyventoj ai § lietuviais, kuriem ne vienas iŠ mūsų;' • 
belaisvių turi būti dėkingus' už savo gyvybę. Man nepatikš Lietuvos, 
oras, nes vis daug lydavcū Rątae buvo grabus sekmadienis. Bet žmones, 
tiek vyrai, tiek ir moterys, 'buvo mums ypatingai malonūs ir paslau
gūs. Pasitaikydavo, kad žygiuojant kolonoje į darbų, praeiviai.nuo 
šaligatvio mesdavo mum duonos kepalelįvaroa cigarečių ir kitokių 
maisto produktų. Tai buvo daroma neprašant, -o nei kas paprašydavo, 
neatsakydavo pagalbos niekas. Daugelis is belaisvių turej o vieną ki
tų pažįstamų šeimų, kurioje visokiom progom gaudavo pietus ar šiaip 
pavalgyti. ’ ,

K’a u n o fabrikuose ••
■ Aš dėl savo profesijos turėjau ypatingų laisvę, kai pradėjau 

dirbti už lagerio ribų. Mano nuolatinė darbo vieta 'buvo pas miesto . ■ 
architektų'Kaune, kurio įstaiga buvo prie katedros. Ten dažniausiai ■ 
darydavau'reikalingus brėžinius.ir-planus. Teko daryti projektus Dau
gelių plytinei'Sargelių. plytinei ir "Elfą" radio fabrikui Vilniuje.,. 
Be to, taraybiskaį lankiausi "Maiste", kuris iš dalios jau atstaty-’4 
tas ir turi rusiškų vardų, ir Petrašiūnuose. Kaune veikia, ir kiti 
fabrikai, ypatingai verpyklos. Prisimenu "Drobę", "Koton", "Spindulį!! 
Šie fabrikai daug mašinų gavo iš Saksonijos. Darbo jėgos jiems užten
ka. Dirba lietuviai darbininkai ir rusai.' Tarp jų santykiai šalti, 
nes rusai yra favorizuojami. Jiem tenka visos geresnės vietos. Darbas’ 
Įmonėse dažniausiai neproduktingas, nes trūksta anglies. Yra fabrikų, 
kurie-dirba, tik oficialiai, pa,v. popieriaus _fabrikas Klaipėdoje. Po- 
piėris buvo'įvežtas iš Vokietijos, ir Klaipėdos popieriaus fabrike 
pridėti tik to fabriko štampai. Klaipėdos Zellstoff - fabrikai dirba . 
iš-''t i esu.- Visuose fabrikuose trūksta specialistų.

■Kadangi aš tik į tarnybų irviš jos buvau lydimas, o darbo metu-, 
buvau laisvas, turėjau progos arčiau susipažinti su ,vietos¥gyvenįo- 
jai's. Prisimenu dar' kai kurių asmenų pavardes /Jas praleidžiame žino- 
mdįS' sumetimais. Ęi/ Esu mųtes net #iprų Petrauskų^, kurisvpe?eitais 
metais parsikvietė žmonų is Vokietijos. Jis net masina važinėja ir,
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sako, gerai^gyvena. Yra gavęs Stalino premiją. Esu daug kartu buvęs 
operoje. Maciau daugumoje itališkas operas, bet ir vokiečiu ffFaustę",. 
Paskutiniu laiku Kaune paliktu tik operetė ir drama.-

’ Šyn i p a i ir partizanai
AŠ esu daug kartu lankęsis S. šeiniuje, mat S. buvo taip pat in

žinierius,' ir mes dirbome kariu. .Nors'lietuviai yra labai malonus, ta 
ciau bent^ketvirtis metę praėjo, kol įsigijau tos šeimos pasitikėji
mu. Mat iš belaisviu, tarpo buvo rusu uŽ” c rbuotę šnipinėti ne tik savo 
draugus vokiečius belaisvius, bet jie buvo siunčiami ir vietos gyven
toją tarpe šnipinėti, iš.mūsę lagerio žinau .tris asmenis, kurie.ypa
tingai pagižymejo šnipinėjimu. Is ję du jau paleisti iš nelaisvės, o 
vienas nežinia dėl ko buvo_išvežtas į-Rytus. 1948 metu antrame pusme
tyje jie nebuvo naudojami šnipinėti vietos, gyventoją tarpe.

' Kai jau kartę įsįgyji.pasitikėjimu, tai lietuviai pasidaro net 
perdaug neatsargūs. AŠ turėjau vįenę mergaitę, pas kurię lankydavau
si. Ji gyveno visai viena, nes tėvęi buvo rusu išvežti.vKartę ji man 
rodė slaptos spaudos. Tai buvo brošiūra, ant kurios viršelio buve.at- 
vaizduotas kardas, kertantis grandinę.vMenau, kad tai partizanę iš- . 
leista. Partizano vąrdę aš naudoju plačią pragme, t.y. visus lietu— ' 
vius, kurie kuriuo ąors budu kovoju pri.es bolševikus. Partizanę veik
la reiškėsi iki paskutinio lailjo. Pasitaikydavo, kadMpartizonai, per
sirengę rusę karininkais, atvažiuoja į miestą sunkvežimiais ir pasii
ma pagal suklastotus dokumentus iš įmonię prekię. Partizanai ypatin
gai yra pavojingi rusę sargybom* nes jas nUima nuo postę.

Kuo r u s ę. i s s k i r s i
Rusę kaimuose nėra, nebent Vilniaus krašte /Netiesa.E./ Miestuo

se ję daug: daugiausia Kariškiai, bet yra ir civilię. Civiliai labai 
issiskiria^iš^vietos gyventoję savo blogu apsirengimu, iš tūkstančio 
lietuvię aš išskirčiau rusę civiliais rūbais.

Komja.un.imas ir elgetos
Laisvės nėra jokios. Yra rengiami politinio lavinimosi vakarai, 

į tokias paskaitas visi vengia eiti. Lietuvię tarpe yra.ir komunistę, 
ypatingai* jaunuomenės tarpe. Jaunimą stengiasi įrašyti į komsomolcus, 
ypatingai gaudomi į juos.geri mokiniai. Kaip giliai į jaunuomenę yra 
įaugęs komunizmas, negalėčiau pasakyti. Jaunuomenė yra greitai pavei
kiama. Priklauso nuo to, kam vaikai daugiau pasiduodą: savo tėvę ar 
komunistinię organizaciję įtakai..Pastaruję įtaka yra didelė, bet ne
teko niekados girdėti, kad tarp tėvę ir vaikę butę koki nesusiprati
mai. Manau, kadvvaikai daugiau laikosi tėvę. Kad taip yra, manąu, tu^ 
ri didelės reikšmės religija. Lietuviai yra labai religingi. As tę 
galėjau gerai^pastebėti, nes pries mano įstaigą buvo katedra. Tai vie 
nintelė bažnyčia, kuri Kaune^veikia. Taip man teko girdėti. Kasdien, 
per visą.dieną buvo^matomi is jos ir į ję įeiną žmonės. Senos moterė
lės sėdi prie bažnyčios ir kalbėdamos rozancię elgetauja, Elgetę ma
tyti daug, net ir rusę. . „ *

Prisikėlimo ^bažnyčioj bibl^ioteka
Oficialiai eiti į.bažnyčią nedraudžiama, bet praktiškai nelei

džiama, nes, pav., Kalėdę I ir II-ji diena buvo darbo dienos. Be to, 
už bažnytines sutuoktuves reikalaujamą iki 2000 rubliu. Ant Žaliojo 
kalno naujai pastatyta bažnyčia, jos vardo, nežinau, bus įrengtąjį 
biblioteką. Pažaislio vienuolynas uždarytas. Gyvena rusai. Bažnyčia, 
rodos, veikia. Žinau apie ją todėl,kad ten esu kartę su draugais bu
vęs. Du mano draugai buvo katalikai ir ėjo išpažinties ten. Kunigai 
buvo ypatingai mums belaisviams^malonūs įr stengėsi visur padėti, jei 
ne kitaip, tai bent sutikę mus žygiuojančius kolonoje gatve į darbą 
draugiškai sveikindavo. „

I r r u s a m p o žvakutę.
■ Teko matyti laidotuvię su bažnytinėm vėliavom ir kunigais. Kuni

gai daugiausia seni., įjietuvię religingumas ypatingai pasireiškia per 
Vėlines, kurios buvo švenčiamos kapuose su visom senom tradicijom ir
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pamaldom. Lankėsi daugybė .žmonių, Man krito į akis ta aplinkybė, kad 
net ir ant rusų, kapų, kurie yra mirę šios okupacijos metu Lietuvoje 
ii’ ten palaidoti, taip pat buvo uždegta po žvakutę. Tas parodo tik 
lietuvišką religingumą,nes simpatijų rusam lietuviai neturi jokiu.

T i k ,vp i n i g ų n ė r a ■
Ekonomiškai gyvenimas dar būtų pakenčiamas. Galima Kaune visko 

pirkti, tik kainos labai aukštos, palyginti su uždarbiais. Paprastas 
darbininkas uždirba apie 300-400 rublių mėnesiui, inžinierius 1200^- 
1400 rbl., gailestingoji sesuo 350 rb.,’ kitu profesijų uždarbių neži
nau. Tuo tarpu maisto produktu apsirengimo ir kai kuriu kitu daiktu 
kainos tokios: .

duonos juodos kg - 2.5O rbl,
" balt o s " - 7.- "

sviesto 11 -45.- " ' . .
kiaulienos " -20-25 " 
bulvių " -78-80 kpk.
obuolių 11 -10-lg rbl.

Daržovių maža. Languose matyti kartais net bananų ir vynuogių, 
bęt labai brangu* Kortelės panaikintos nuo 1947 m. Maisto produktų 
užtenka. Kas turi pinigų* nereikia badauti.

Rubai taip pat labai brangus.
Vyr.- ^ostiumas/ir dar labai blogas/ - 75O rbl,
Mot. silkinis apatinis labai paprastas 2^0 rbl, 
.Vilniaus fabriko "Elfą" radio aparatas -800-1000 rbl. 
Motociklas 6000 rbl.
Auto "moskovic", kuris nuo motoro iki signalo mygtuko yra 
"Opel-Kadet" modelio kopija, 8000 rbl.
Alus — 3-4 rbl. -
"Vodka"’ —90 rbl. ■ ■ !-
10 cigarecių/papirosai baigia nykti/ 75 kpk. ligi l.rbl. 
Geriausios cigaretės "Kova". v

Restoranai ir valgyklos /lietuviškai atsimenu pavadinimą "uzkan- • 
dinė"/ veikia. Galima gerai.pavalgyti tik^daug sumokėjus. Už 7 rub
lius pietūs geri, bet dar nėra sotus - maža porcija. y

Teko matyti ūkininkus kolonom, su transparantais priešakyje, at
vežant derlių - pyliavas. Žinoma, jie taip daro tik verčiami. Tos kai
nos, kurias gauna-ūkininkai už duokles, yra .labai žiemos. Rugių cent.-, 
norįs apie 5 rublius. Šiaip perkant produktus is ūkininkų, kainos 
aukštos. Pieno litras 1-2 rubliai. v

Netikslios žinios apie žem e s ū k į
Neteko matyti neapdirbtų laukų. Viskas apdirbta,/-?-.E./ Trobesiai 

taip pat nėra labai apleisti, nors naujai statomų matyti tik .labai 
retai. Taip pat ir miestuose ;statyba labai menka. Gyvulių taip joat^ 
matyti, ^eko girdėti, kad kai kurių kaimų gyventojai yra visi išvež
ti. Kas ten gyvena, nežinau..Galiu tik tiek pasakyti, kad nemačiau 
nedirbtų laukų ir apleistų ūkių. Kolchozų yra, bet.jie neturi jokio, 
pasisekimo. Žmonės laisvai neina į juos, o suvaryti irgi isbegioja.. ■ 
Neteko matyti, kad kolchozų laukai būtų dirbami traktoriais.

Kelionei traukiniu ar ‘kitom priemonėm nereikįa jokio leidimo 
/tam tikram atstumui.E./Ar kelione yra brangi, nežinau. Manau, kad nę 
nes atsitiktinai esu girdėjęs, kad kelionė lėktuvu is Kauno į Mask
vą kaštuoja 10J rublius.Manau, kad ir kitom priemonėm.kelione netu
rėtų būti labai braųgi. Žmonės mėgsta naudotis .sunkvežimiais, nes 
(^augelis ką nors vežasi su savim is juodos rinkos, tai patogiau va
žiuoti sunkvežimiu dėl kontrolės. Maciau^ kaip spekuliantus suima, mi
licija. Jie sėdi vietos kalėjime# Pasakojo, kad leidžiama i kalėjimą 
nunešti! maisto.

Suimtieji į Pe t^r a 's i n n u s #
Girdėjau apie nuolątinius ayeštus, 1948 m. gegužės mėn. buvo de

portacijos. Sako, kad is Kauno išvežė apie 20.000 lietuvių. Girdėjau,
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kad. likusieji yra gavę; laiškų nuo^išvežtųjų iš Sachalino. Gyventojai 
buvo vežami^sunkvežimiais į fertašiūnus, kur anksčiau buvo belaisvių 
stovykla, iš ten pakraujami į t raukinius e Kaunas tas dienas buvo kaip 
išmirus. Gatvėse nesimatė žmonių* Mačiau,, kaip vežamuosius sunkveži
miuose saugojo y-S milicininkui Š Nei verksmo, nei pasipriešinimo nete
ko matyti. Žmones susitaikę su likimu-.. I dienas lietuviai kalbėjo: 
’’Gal rytoj mano eilė". Sako, kad vežė • t . kurie vokiečių okupacijos
metu kokiu nors būdu turėjo santykių ,y... ’•'.kiečiais ar jų įstaigomis, 
puvo, jose tarnavo. Bet lietuviai sakė":t Jie veš tol, kol neliks .lie
tuvių". Girdėjau, kad vežamieji galėjo pasiimti tik ruoų ir gal kiek 
maisto. Likusius jų daiktus konfiskavo.

Isvežim'o siaubas.
Bendra žmonių nuotaika yra prislėgta, ne dėl to, kad jie blogai 

gyventų,^bet dėl to, kad jie bijo. Badaujančių, manau, nėra, nors 
tenka dažnai matyti eiles prie krautuvių. Bet taip yra todėl, kad kai 
kurių produktų, kaip, pav. cukraus, yra tik tam tikrais tarpais.

“Apdriekusių žmonių, išskyrus elgetas, irgi nematyti. Bet apsiren
gimas, ypac^vyrų, nuo 1’94-7 metų pasidarė blogesnis. Del viso to, vis 
dar vietos žmones galėtų gyventi, bot jie bijo, kad jie kiekvienų die
nų gali būti suimti ir išvežti, užtai jie laukia karo. Jie tikisi, kad 
jis bus. Ypatingai jie daug kalba apie savo tautiečius Amerikoje ir 
tikisi, kad jie padės hietuvų išvaduoti. Ir čia, man atrodo, kad lie
tuviai yra dažnai nerealūs: kiekvienų maža, nesusipratimų tarptautinė
je politikoje jie laiko jau naujo karo priežastimi. Šita nuolatinė 
viltis ir laukimas lietuvius dar stiprina. Tiktai po tokių įvykių, 
kaip po tos deportacijos dažnai teko girdėti pažįstamus lietuvius sa- 
kant:"jei karo dar vis nebus, tai mūsų čia neliks nėtvieno...

Lietuvių susiklausymas yra didelis, neteko girdėti, kad būtų ko
kių nesutikimų tarp jųj_ Bet man* atrodo, kad pamažu jie pradeda ir 
tarp savęs t5u.fi atsargūs: bijo šnipų. Žmonės yra taip prispausti, kad 
apie jokius sukilimus negalvoja. Nešu nieko girdėjęs, kad kaip nors 
būtų pasipriešinę. Viskas, ka žmones verčia daryti, turi jie darytį 
"lažsva valia". Buvo paskelbta valstybinė paskola. Mano draugas inži
nierius buvo baisiai nusiminęs, kai reikėjo pasirašyti "laisva valia" 
paskolai aukų - vieno mėnesio algų. 0 pasitaikydavo kartais taip, kad 
algos būdavo’išmokamos tik už tris mėnesius. Priežastis - nėra pinigui 
jų reikia laukti 2-^ mėnesius.

Kurie i s b. ė g o į Vakarus, žinojo, 
k ų daro

S. šeima įprašė mane paieškoti Z.S., kuris turėtų būti Vokietijo
je. Tekoir su kitais pasikalbėti apie pabėgusius artimuosius. Nė. 
vienas nėra man pasakęs, kad tegul jie grįžta namo. Sako, tie, kurie 
tada bėgo,. žinojo, kų daro ir gerai padare. Jeigu likusieji lietuviai 
galėtų, bėgtų į Vokietijų, nes gyvenimų čia įsivaizduoja kaip rojų, 
palyginus six savuoju dabartinėje Lietuvoje. Jeigu tai nuo manęs prik
lausytų, gali dar šiandien visi lietuviai atsikelti šia į Vokietijų, 
nes aš esu daug gero ir pagalbos iš jų"gavęs. Jie yra man^pasakoję 
ie apie tas skriaudas, kurias yra Lietuvoje padaręs vokiečių ziwil- 
verwaltungas, bet savo pasakęjimų jie visados baigia: "tada dar mes 
gyvenome gerai. Geriausiai, žinoma, buvo mums tada, kai buvome visai 
vieni, atseit, laisvil"

Belaisvių dėkingumas
Vokiečių belaisvių, buvusių Lietuvoje, grįžo ir daugiau. Aš ste

biuosi^ kad esu pirmas, kuris pas Jus atsilankiau, nes dėkingumų Jūsų 
tautiečiam mes jaučiame visi, kurie tik patyrėme tokių didelę lietu
vių pagalbų. Negalėdamas kitaip pareikšti savo dėkingumo lietuviam, 
džiaugiuosi, galėdamas^Jums papasakoti bent truputį anie gyvenįmų Lie
tuvoje. Jei^as bučiau žinojęs, kas Jums bus įdomu, 'būčiau atvežęs 
tikslesnių žinių, nes as pažinojau daug daugiau lietuvių, negu sian-
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15 
dien galiu pasakyti jy pavardes. Jeigu-kada ir buvo nesusipratimu tarp 
vokiečiu ir. lietuviu, .bet jy neturėty daugiau būti, nes mes geram ęa- 
žinome, kas.yra lietuviai. Lietuvoje rado prieglaudų ir daug vokieciy 
civiliy pabėgėlių, kai Rytprūsiuos^ nebuvo kas valgyti. 194-8 m. spa
liu mėn. jie buvo surinkti ir išvežti atgal į Rytprūsius.

Kaune. nesaugu vakara’is
Baigdamas turiu pridurti, kad visi mano įspūdžiai yra iš Kauno. 

Ji s vlabai-mažai nukentėjęs nuo karo. Tik patys namai apleisti, ypač 
viešieji.Man teko matyti klinikas, kurios kadaise turėjo būti labai 
gražios, bet .apleistos nežmoniškai. "Laisvės Ąlė.ja" dabar vadinasi 
Stalino prospektu. Kad būty gražesnį namai, ji^fasadas nuo gatvės pu
sės buvo ne nudažytas, bet is ^virkšto apipurkštas. Vakarais nelabai 
saugu vaikščioti. Pasitaiko nuzudymy, 'tikslas apiplėšti ruous. Nesau
gu ypatingai Žaliakalny ir Ąžuolyne, šiaię, kiek teko girdėti, Kaunas 
yra ta Lietuvos vieta,, kur lietuviai dar siek tiek laisviau jaučiasi. 
Kaunas, palyginti su Vilniumi, dar yra lietuviškas. Vilniuje labai 
daug rūšy ir žydu. Yra žydy ir Kaune. Jie užima visas vietas, kurios 
tik kokiu nors būdu yra surištos su didesniu pelnu.

Kinai veikia. Filmos matyti reklamose yra daugiausia rusiškos. 
Kine nesu nė karto buvęs. Dažnai lankydavausi operoje. Ji visados bū
davo pilna, išskyrus žiemę, nes įeatras buvo nekūrenamas.

Nors belaisviams nuo ’.194-7 už darbų mokėdavo ir dėl to mes ga- ’ 
Įėjome prisipirkti maisto, vis dėl to, kad daugelis iš mūšy likome gy
vi ir taip ilgai ištvėrėme bolševiky nelaisvėje, turime už tai' būti’ 
dėkingi lietuviams. Mano brolis pora mėty anksčiau grįžo iš rūsy be
laisves, bet grįžęs mirė - taip buvo iš.bado nisilpes-.

Jūs, galbūt, visa tai žinodami galėsite suprasti mano norų bent 
kuo Jums atsilyginti ir pagelbėti. /ELTA/

TRIMEČIO GYVULININKYSTES PLANAS

Tiesa 194-9.6.18; Nustatytas gyvulininkystės trimečio plynas - 
194.9-51 metam. Trimečio pabaigoje turi būti padidintas’raguociy skai
čius iki 3IO.000/arba 4-6$, padidinti, palyginant su 194-8 m./, krauliu. 
300.000 /arba 118$ padidinti, lyginant su 194-8 m./, aviu 90*000 /arba - 
223$ padidinti/, paukščiu I.3OO.OOO /arba padidinti lj6$/. Kolektyvi
niuose -ūkiuose įsakyta steigti keturias gyvulininkystes fermas: stam- 
biyjy raguociy, kiauliy, aviy ir pauksciy. Visa propogandą nukreipta, 
kad tos fermos būty steigiamos. Pavartotos ir soviety išmėgintos mo- 
kestines sankcijos? mėsos, pieno ir vilnos valstybei pristatymo nor
mos sumažintos 10$, pradedant nuo 1959 ’tūem kolchozam, kurie tu
rės visas keturias fermas ir jose turės nustatytų gyvulių minimum. Py
liavos pakeliamos 10$.tiem ūkiam, kurie ty fermy ar joge numatyto gy- 
vuliy skaičiaus neturės. Korespondencijose dabar ir rašoma, kas kokių, 
fermų įsteigė ar kokios fermos neturi.

PISAREVO PRANEŠIMAS APIE GYVULININKYSTĘ . -
■ ’ • '

Lietuvos DP/b/CK III plenume Gedvilos pavaduotojas Pisarevas tu
rėjo kalba apie trimečio plano vykdymą gyvulininkystes srityje. Jo 
kalbų duoda Tiesa 194-9.6.18. Jis iškėlė tokius faktus:

V o k.i e c i y buvo sunaikinta 623.000 stam
biųjų raguociy, arba 50$, 783.000 kiaulių, arba 61$. Per ketmrius me
tus raguočiu skaičius padįdėjo 22$, kiaulių. 33$»

Traktorių siais metais bus 3OOO.
Kolchozų’ 194-9 m,, ’birželio 1 d. -suorganizuota 3,602. Juose sujung

ta llo. 000 ūkių. . , . n
Fermy /gyvulininkystes/ suorganizuota 5713: jos yra p352
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ohozuose. Geriausios apskritys tuo atžvilgiu Šiaulių, Joniškio, Mažei
kiu, Panevėžio, Pasvalio. Klaipėdos ap. is 59 kolchozu visas 4- fermas 
turi 1J, po J fermas 22 ir po 2 - 11. Prienų ap. iš'4-2 kolchozų tik 
lj-koje suorganizuotos rag. fermos, 10-je kiaulių, S - aviu. Kretingos 
ap. l/j kolchozu neturi raguočių fermų, maža kiaulių ir avių. Panašiai 
Vilniaus, Rietavo ir Švenčionių ap. ,

Iki 194-9 m. padaigos vYriausybės ir kompartijos įsakyta turėti 
kolchozų fermose ne mažiau kaip 4-8.000 raguočių, 60.0Č0 kiaulių, 24-. 
000 avių, 300000 paukščių. v . .

Fermų dydis. Jis priklauso nuo žemes kiekio kolchoze. 
Pvz., Šiaulių ap. "Gegužės Pirmosios" kolchoze yra GYV. fermos..Jose 
yra 95 stambus raguočiai /tarp jų 4-3 melžiamos karvės^, 173 kiaulės, _ 
55 avys. Kiaulių ir avių minimum ’jau pramoktas, raguočių dat ne. Klai
pėdos ap.^Stalino kolchoze yra 120 raguočių, 120 kiaulių, 38 avys, 
014- paukščių.

Pieno normos. Nustatyta, kad 194-9 m» kiekviena karve 
kolchozuose duotų 15OO-I7OO litrų pieno, o sovchozuose iki 24-50 litr. 
1951 m. iš kiekvienos karvės turi būti primelžta kolchozuose 2000 - 
2360 Itr.^ sovchozuose - 3000 Itr. Daugely ūkių gyvulių produktyvumas 
dar esąs žemas. Kalti ūkių vadovai, kad nemoka ar nenori tinkamai gy
vulių laikyti. , *

Racionas gyvuliam. Nuo 194-9 m. ištisiem metam 
nustatyta vienai karvei 24- centr. stambiojo pašaro, raguočiui, senes
niam kaip metų 15, ir jaunesniam kaip metų 10 centr. Kiaulei su prie
augliu 4-.5, aviai 4-, arkliui 34- cnt.

Tvartų turi būti paruošta per trimetį 310.000 raguočių, 
260.000 kiaulių, 90.000 avių ir 1*300.000 paukščių.

Kadrų ruošimas. . . Žemes ūkio ministerija ir mūsų 
akademijos dar maža įepadarė naujiems zootechnikams ir veterinarijos 
darbuotoji^ kadrams išugdyti. Per 194-9 - 1951 m.m. musų,akademijos ir 
technikumai isleis daugiau kaip 200 aukštos ir vidutinės kvalifikaci
jos zootechnikų ir veterinarijos gydytojų"... "Numatoma pafengti vie
tose 1.100 gyvulininkystės fermų vedėjų, 2.000 melžėjų, 1.100 kiaulių 
prižiūrėtojų, 2.000 arklių prižiūrėtojų ir 500 veterinarijos sanitarų!!

Didinamos pyliavų" normos. "Patvirtinta 
vidutinė padidinta norma, kurių kolektyviniai ūkiai turi pristatyti 
iš jiems priskirto žemės ploto vieno hektaro. 1950 metams si norma 
TSR; Sųjungoje sudaro 3 kg. mėsos ir pieno pristatymo valstybei nor
mos oalyginti su pernykštėmis padidintos 25 procentais". - "Pradedant 
nuo 194-9 metų, valstiečių ūkių ir kitų piliečių ūkių, turinčių avių 
asmeniniam naudojimuisi, veikiančios privalomų vilnos pristatymų nor
mos vidutiniškai pakeliamos 5($’.

Leidimai parduoti - ir skersti. 194-9 ra. 
balandžio mėn. nutarta "padaryti galų prekiavimui gyvuliais be vals
čių vykdomųjų komitetų leidimo. Atskirų asmenų, o taip pat organiza
cijų parduodami ir perkami gyvuliai be valsčiaus vykdomojo komiteto 
pažymėjimo apie leidimų parduoti turi būti atimami ir perduodami ko
lektyviniams ūkiams fermoms sukomplektuoti.

"Valstiečiam, kas atl i^k s nųi o kol
chozo. "Reikia kolektyvinių ūkių valstiečiams aiškiai pasakyti, 
kad, visų pirma, visomis pašarų rūšimis turi būti aprūpinti kolekty
vinių ūkių gyvuliai. Viši likusieji pašarai - stambūs, sultingi - pa
skirstomi pagal darbadienius. Juo daugiau kolektyvinio ūkio valstietis 
išdirbs darbadienių, tuo daugiau pašaro jis turės savo gyvuliams".^

Nepasiseki m ų kaltininką s. "Tačiau iki šiol 
vadovaujant gyvulininkystei dar nepasalinti didžiausi trūkumai. Žemės 
ūjio ministerijos ir Tarybinių ūkių ministerijos darbe vyrauja iner
tiškumas, siauras vertelgiškumas ir perspektyvos nebuvimas. Žemės ūkio 
ir Tarybinių ūkių ministerijos laiku neparengia ir neiškelia principi-
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TREMTYJE

WASHINGTON© PASITARIMŲ KOMUNIKATAS
/ALT/ - 194-9 ra. gegužės 17-21 d.d. Washingtons įvyko svarbūs pasi

tarimai Lietuvos valstybės, laisvinimo ir lietuviy. tautos reikalais. Da
lyvavo; Lietuvos įgaliotas ministėris JkV P. Zadeikis,. Pasiuntinybės 
attache J. Rajeckas, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke J. Budrys, 
Lietuvos konsulas Čikagoje P. Daužvardis, Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas Monsignoras M. Krupavičius, Lietuvos Vyk
domosios Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas ir Amerikos Lietuviu Ta
rybos Vykdomojo Komiteto nariai; L. šimutis, Dr. P. Grigaitis ir M. 
Vaidyla.

Konstatuota visię pasitarimu dalyviu vienoda pažiūra į gyvenamąjį 
momentu ir nustatytos veiklos gairės artimiausiai ^teiČiai.

Be ministerio P. Žadeikio, drauge su įo oaltiskaičiai s kolegomis 
padaryto demarso Valstybės Departamente ryšium su gegužės 2J d. Pary
žiuje susirenkančia Keturių DidžięjĮį valstybių užsieniu reikalu minis- 
toriy. konferencija, Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomojo Komiteto na
riui'gegužės 19 d., 2 vai. p.p. atsilankė Valstybės Departamente* kur, 
Valstybes Sekretoriaus Dean Acheson pavedimu, juos priėmė jo padėjėjas 
Ernest Gross, dalyvaujant p. Thompson. ALT Vykdomojo Komiteto nariai 
įteikė p. Groso memorandumu, pavaizduojantį Amerikos lietuviu nusieta- 
tymęį ryšium su Paryžiaus Konferencija, kuriame ypač pabrėžė Rytę. Prū
sę ir Mažosios Lietuvos klausima. ■

Gegužės 20 d. IlijO vai. VLIK'o ir Vykdomosios Tarybos pirminiu- .. 
kus, ministerio P. Žadeikio lydimus, priėmė p. Thompson, einęs Valsty
bės Departamento Europos skyriaus viršininko pareigas, kuriam. VLIK’o 
atstovai išdėstė Lietuvos postulatus ryšium su gyvenamu, politiniu mo
mentu ir specialiai ryšium su ruošiama taikos sutartimi su Vokietija.

Tiek Ministeriui P. Žadeikiai, tiek ALT Vykdomojo Komiteto na
riams, tiek VLIK’o atstovams padaryti pareiškimai bei užtikrinimai yra 
teigiami ir.padrasinę lietuviškuosius veiksnius tęsti kovę dėl Lietu
vos valstybės išlaisvinimo.

Washingtono pasitarimo proga užmegstas glaudesnis ryšys sudvisę 
kitę valętybię, atsidūrusiu,'kaip ir Lietuva, anoje pusėje geležinės 
uždangos veiksniais.

Ta proga tenka pasidžiaugti tuo teigiamu įspūdžiu, kurį saviesiems 
ir svetimiesiems padarė gyvenančios laisvės sutemas lietuviu tautos 
susiklausymas bei jos organizacinis vieningumas.
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7s
NUSTATYTOS GAIRES ARTIMIAUSIAI ATEIČIAI >

JA. Krupavičius ir V., Sidzikauskas pa
sakoja apie kelionę’

Musų kelionės tikslas į JAV jau seniai buvo planuotas., bet įvai
rios kliūtys, ypač Amerikos prezidento rinkimai, neleido ten anksčiau 
išvykti, kaip tik šiais metais sausio mėnesį, - pareiškė Vykdomosios 
Tarybos pirm. V. Sidzikauskas mūsų spaudos atstovams, kuriuos VLIK 
birželio 15 d0 buvo sukvietęs Pfullingene konferencijon. -Kelionės 
uždaviniai buvo t r e j o p i: 1. politiniai 
bei dplo matiniai, 2. tautiniai ir J. 
parūpinti lėšų musų tautos laisvi- 
nimo darbui.

Vykdant pirmąjį uždavinį, darytos visos įmano
mos pastangos pagyvinti Lietuvos 
bylos reikalui. Tam tikslui stengtasi užmegzti glau
desnius ryšius su Amerikos vyriausybe^ sueiti į artimesnį kontaktų 
su JAV spauda ir suartėti su kitų kraštų egzilinėmis vyriausybėmis. 
VT pirmininkas smulkiau papasakojo apie apsilankymų Valstybės Depar
tamente Vašingtone, kur buvo įteiktas mūsų bylos reikalu atatinkamas 
memorandumas. Per min. Žadeikų įteiktas memorandumas ir JT, kurios 
prašomos paremti musų kovų dėl žmogaus teisių, ginti Baltijos tautas 
nuo išnaikinimo, rūpintis'Vokietijoj ir Austrijoj esančių musų tau
tiečių likimu, taip pat jų saugumu karo atveju. Valstybės Departa
mente pakankamai paaiškėjo, kad Lietuva ir kiti 
P.abaltijo k r as ta i yra taip pat Vie
nas iš Amerikos europinės p o 1 i t i - 
kos veiksnių.

Kelionė neliko be atgarsio ir JAV 
spaudoje. Mūsų pasiuntinybėje Vašingtone buvo sukviesta Ame
rikos spaudos atstovų, kur dalyvavo ir Valstybės Departamento atsto
vas. .Lankant lietuvių kolonijas visados tekdavo susitikti pu spaudos 
žmonėmis ir juos pakankamai informuoti mūsų valstybės likimo klausi
mais. Ne vienų kartų .teko p r a b i '1 t i per Ameri
kos radijų ir platesnei visuomenei. 
Daug-kur teko susitikti’ su Amerikos žymiomis asmenybėmis: gubernato
riais, burmistrais, politikieriais ir kit., iš kurių ne vienas paro
dė susidomėj-imų mūsų reikalu. Po ilgoko, buvimo Amerikoje . m e s 
įsitikinome, kad esame neužmirsti ir 
mūsų reikalai tenai pilnai supran
tami, - kalbėjo VT pirm. V. Sidzikauskas.

Artėjama' su žaliuoju interna c^i o - 
n a 1 u. Kai prieš metus norėta su juo sueiti į artimesnius, rysius, 
jip tuo reikalu teiravosi kompetentingų įuo reikalų asmenų Amerikoje. 
Jam buvo pasakytą palaukti.. Šiandien,jau-aiškiai jam' buvo patarta 
bendradarbiauti su mumis. ' v

Jau esama kontakto ir su .kitų • sįą - 
liųegzilinėmi s v y r i a u s y b ė m i s. Gegužės 
5 d. buvo surengta Amerikoje priešsovietihė manifestacija, kurion, 
susibūrė daugelis tautų, pradedant albanais ir baigiant baltaisiais 
rusais. Tai buvo solidarumo manifestacija.'•"D z iųi g u, kad 
lietuviai, nepaisydami pažiūrų skir
tumo, savo tautos r e i k a" 1 e' visur yra 
vi e h' ingi- ko^pasigenda kitų tautų.laisvės kovotojai, pvz.: 
lenkai,' jugoslavai,' dėkai ir kit.

... Ą p i . e Am e- r i. k o s lietuviškųjų vi-', 
s u d m e n § išsamų pranešimų padarė VLIK pirm. M, K r u p a v i -
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ni4 klaupimy gyvulininkystės ięvystymo srityje* Blogai sutvarkyta kon-- 
troie tikrinant, kaip vykdomi partijos ir vyriausybes melavimai, savo 
paciy.įsakymai ir nurodymai'.1 Kaltinami vietiniai partiniai komitetai, 
kad jie neveiklūs ir nepanaudoja specialistu.

DAR PRAKTIKOS VAIZDAI...
Tiesa 1949.6. ?6: Kauno apskrities LKP/b/ komiteto plenume dėl 

gyvulininkystės plano vykdymo nusiskundžiama. "Vyriausybe išskyrė 
stambias sumas gyvulininkystei plėsti kolūkiuose. Tačiau iš š'iy sun^. 
apskrities kolūkiai tesunaudojo vos 10$, o visa kita dalis tebestovi 
nejudinta. Tuo tarpu apie 40$ apskrities kolūkiy dar neturi suorgani
zuotu. gyvulininkystės fermy.. KarmėkavOs, Vendžiogalos ir eilės kity 
valsciy žemės ūkio skyriai 'visiškai nesirūpina gyvulininkystės klau
simais, tačiau siu valsciy vadovai neparodė pakankamo budrumo-ir ko
vingumo šiam apsileidimui “likviduoti'J. Jonavos valsčiaus nelanką, agi
tatoriai,, neaiškinamas gyvulininkystės darbas. Raudondvario, Zapyškio 
ir eilės kity valsciy partijos komitetai susilpnino darbo1 aktyvo ir 
inteligentijos tarpe, partijos eilės nepakankamai auga, • y į

šiauliy. partijos komiteto plenume taip pat skundžiamasi, kad -kol- ' 
chozai silpnai, kovoja dėl gyvulininkystės produktyvumo, maža rūpinama
si veisliniu darbu gyvulininkystėje-"• Tuo patim nusiskundė Vilkijos 
partinis susirinkimas. ' ■ • ■

ELTOS PASTABOS . ..•

1. Dėmesio verti Pįsarevo minimi skaičiai trimečio plane. Ragūo- 
čiy turi būti-, iki trimečio galo.3iO.OOO, arba 46$. daugiau ne.gu'1948- 
m, T a i.g i 19^9' m. raguočiu turėjo būti..', 
apie 212 .000. . . ' '

Kiauliy suplanuota 300,000,.arba 118$ daugiau negu 1948 m. Taigi 
1948 kiaulių turėjo būti apie 1 3 7 
000. _

Ay-iu.-'busię iki 1951 m. .galo 90.000, arba 223$ daugiau nėgu 1948. 
Taigi 194^mi '’a v i y .gurėjo būti a p' i e 2 3. 0 0 0.

Pauksciy busię trimečio galui I.3OO.OOO, arba 136$ daugiau negu 
1948 m. Taigi.1948jn. turėjo j u b ,ū t i apie 546.000.

Taip turėjo būti Pisarev.o daviniais 1948 m. * .7
Tačiau Pisarevas taip pat pareiškia, kad vokiečiai išgabenę ar 

sunaikinę raguociy 623.000, arba įOjt.. T a i g i normaliais ' 
laikais Lietuvoje - turtėjo' būti ■ 1.246.000 
raguociy, arba b e y ’ e i k ' 6 k a r ,t u s d a’ u -.
g i a ji. negu buvo 1948 ,m.. i r 4. k a r t ū s d a u - 
giau negu suplanuo’ta 1951 m. galu 1. . '

.Vokiečiai kiauliy sunaikinę 783.000, arba 61$, T' a i g i 
p r i ę s k a r į. n' i a. i s laikais kiauliy" turė
jo b ū t' i . 1.284,000,- arba 9 kartus daugiau 
n e i; . 1948 m. į r 4 kartus daugiau negu 
suplanuota. 1951 ei* t ■''

Tai „išvados iš Pisarev o statistikos davinryl išvados labai pana- 
sįos į tuos davinius,; kuriuos apie Lietuvos ūkinį pajėgumu esame davę 
is kity sąltįniy,’

. . 2. .Dėmesio vertas pasisakymas dėl pašary paskirstymo: pirmoj ei
lėj aprūpinami, kolchozo gyvuliai, o tik kas liks, ’jau kolchozuose es.ua 
tiem, bet dar ^gyvuliu į kolchozus neperdavusiem valetiuoiam. Kaip anke 
ciau mokė utinę..ir. pyliavį. sistemę taikė individualiem ūkininkam suva
ryti į kolchozus,?-taip dabar p a š a r y 1 ' p a. s' k i r s t y m o 
sistemę sugalvojo, kad kol c h ozuose 
esantieji valstiečiai savo gyvuli'- us
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perduotu ko. 1 c h o z u i?.. Tai nuoseklus kelias žmogui pa
likti be jokios nuosavybės. - Sitam keliui pritaikinta valstiečių tar
pusavio kovos priemonė: dėl pašaro likučio yra 
priversti varžytis valstiečiai, v i e- 
įj a s nuo kito gyvulio atitraukti pa
šaro sauja, nes tas daugiau pašaro savo gyvuliui laimes, kas 
daugiau dienų atidirbs. Kų jis laimės to neteks kitas, nęrs jo gyvulys 
ėsti taip pat nori. Tokios piktos,,baudžiavos pasaulyje nėra buvę.

3, Pi,d j,namop pyliavos, draudžiama parduodi ar piauti. Ir Šitas 
reiškinys yra logiška sovietinės^sistemos išvada: vis daugiau ir dau
giau isspausti valstybei, vis mažiau ir mažiau paisant individualių 
žmogaus reikalų ir stengiantis Lietuvos- žmo
gaus gyvenimo lygį nu mušti ligi so
vietinio privityvumo.

SVEIKATOS REIKALAI
Tiesa 194-9.5.18. Sveikatos apsaugos ministeris yra B. Penkauskas. 

Jis pripažįsta, kad apskričių centrai_dar nėra aprūpinti specialistais 
chirurgais.' "Jei chirurgų pagalba aprūpintas Panevėžys /gydytojai Mar
tinovas, Vaidelavicius/, Alytus /gydytojas Kudirka/, Mažeikiai /gydy
tojas Burba/ ir kiti punktai, tai šito negalima pasakyti apie Salius, 
Zarasus ir kai kurias kitag apskritis"... "Nors per pastaruosius ket
verius metus gydytojų skaičius respublikoje beveik padvigubėjo, mes 
šiuo klausimu vis dar nepasiekiame ■ 
p r,i eškarinio J. y g i o"./m,p.E./ Gydytojai esu jauni, be 
stažo. 194-5-8 m. į Maskvų ir Leningradu pasiųsta specializuotis apie 
200 gydytojų. Visoje Tarybų S-goje sujungiamos ligoninės ir polikli
nikos. Skungžiamasi, kad daug kur sujungta tik formaliai. Kaltinami 
jų vedėjai. Kas jie per vieni,, rodo minimos pavardės: Tauragėje - 
Klingelienė ir Samarinas, vedėjas - Kaplanas.

ŠIAIP SAU TEISINGOS NUOTRUPOS "TIESOJE"

Tiesa 194-9.5128. Lazdijai. "Tema apie žemės ūkio kolektyvizaci
jų pasirinko 16 mokinių. Geriausioji klasės mokinė Danguolė Raulinai- 
tyte savo rašinyje vaizdžiai nušvietė kolektyvinių ūkių kūrimusi Tary
bų Lietuvoje. - Abiturientė PilipųviČiūtė, rašydama apie kolektyviza
cija, reiškia padėkų ir meilų bolševikų partijai ir didžiajam Stali
nui .

- Kolchozų vardas sovietinėje terminologijoje pakeistas kol
ūkiais, kolchožninkai - kolūkiečiais.

-Tiesa 194-9.6.18: min. tarybos pirmininko Gedvilo pavaduotojaė 
yra rusas V.J. Pisarevas. Žemės ūkio min. pavaduotojas MonČiunskas.

-Tiesa 194-9.6.25: Birželio 24- d. atidaryta Vilniuje dailės muzie
juje Tretjanovo meno galerijos ’ f i 1 i a - 
1 e. Ikirevoliucinei dailei atstovauja Repino^ surikovo, Levitano, 
Serovo, Vaznecovo, Aivazovskio, Šiskino, Verešciagino, Makovskio dar
bai. Tarybinei dailei - Gerasimovas su Stalino ir Vorošilovo paveiks
iu, Vasiljevas su Lenino portretu, Šmarinovas - "Lenino kalba X suva
žiavime", Plastovas - "Važiuoja į rinkimus", Juono "Saliutas", Andrie- 
jevo - Lenino portretas ir "Leninas klausosi pranešimo”. Tokia "įvairi 
sovietiniojneno tematika... Paveikslai atgabenti tam, kad Lietuvos 
liaudis pažintų sovietinį menų, o svarbiausia - kad Lietuvos dailinin
kai pasimokytų /kaip tai rašo dail. Kuzminskis recenzijoje/.

-Ir be Tretjakovo Kauno menininkai žino, kų 
reikia piešti, štai dailės institutų baigė 14-. Pleskūnas padarė gra
nite Lenino biustų, Zigmantaitė vazų "Tarybų Sųjunga", Kazlauskaitė - 
keturių komunarų antkapiai.
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c i u s. Jų kelionės tikslas buvęs — išjudinti tų visuomenę ir sujung
ti jų bendrai kovai dėl Lietuvos laisvės. Aplankyta iš 135 lietuviškų _ 
parapijų .57 židiniai. Visų nespėta dėl laiko stokos.-Buvo renkama mu
sę kovos reikalui piniginių aukų. Amerikos Ii'e tuvį a i 
gerai supranta mūsų t a u t o s " s k a u^d i | 
būki ę, šiam reikalui jau daug yra medžiagiškai padėję ir si, kar
tę neliko kurti į kreipimąsi. Tačiau^ nors daug gerų norų ir didelis 
duosnumas,. piniginė rinkliava nevisiškai’pateisino tai, ko tikėtasi. 
Aukos perėjo į ALT-fondą,.

VLIK pirmininkas palietė Amerikos lietuvių 
tautiškumo reikalų: senojoj - išeivių kartoj mūsų rei
kalų supratimas labai stiprus, bet .’daugumas jaunimo jau pradeda pa
siristi'savo tėvų kalbų. Reikia tikėtis^ kad naujai nuvokusieji pada
rys labai daug ir šiuo atžvilgiu, - pažymėjo Į£. Krupavičius..Kunigija 
- stipriausia, jėga lietuviškumo palaikymui. Aietuviskumo reikalu 
taip pat uoliai rūpinasi musų seselės: kazimierietės, Nukryžiuoto 
Jėzaus, praciškietes.' . '

Buvusiųjų D P būklė Amerikoje tuo t a r.— 
pu nelengva. Žmogus inteligentas yra menkų raumenų, todėl 
fabriko darbas jam labai sunkus. Ypač nelengva laisvųjų profesijų 
žmonėms. Tad kol jie prisitaikins-prie naujųjų sųlygų, nelengva bus ■ 
aktingai įsi jungti'kultūrinės veiklon. Dabar nuvykusi ų- 
jų uždavinys - savo geru taktu su
burti tenai visas lietuvis k.ų s i a s p^a -
j ė'g as vieny b ė n, būti tautybės apaš
talais, suaugant su s e p ų j a karta, - pa
žymėjo VLIK pirmininkas. Gaila, senieji Amerikos lietuviai esu daug ■ 
kur^pastebėję buva DP netaktingų elgesį ir iš. to darų įvairių prie
kaištų, apibendrindami juos visiems. “ • . ; '

BALF reikalai tuo tarpu pablogėjų, tad reikia laukti, kad tai 
neigiamai atsilieps čia į LRK reikalus.

Kelionė Amerikoje buvusi labai naudinga: ji bus prisidėjusi prie 
sunkios mūsų tautos laisvinimo kovos. Reikia pabrėžti ir tų faktų, 
jog kompetentingi Amerikos’ valdžios
atstovai y r a mum s pareiškę, kad mes 
esame issimusę į pirmąsias eiles sa
vo rezistencine veikla, savo vi^enin- 
gumu, - gražiu. m ū s ų D P elgesiu, - pažymėjo 
VLIK pirmininkas, baigdamas pranešimų. . y

Lankytasi taip pat ir Kanadoje, kalbėtasi ir ton su aukštais^ 
valdžios pareigūnais, aplankyta lietuviškų kolonijų, o grįžtant is 
Amerikos buvo sustota Londone ir Paryžiuje. Yna c simpatingai musų at
stovai buvę sutikti aukštųjų Prancūzijos valdžios pareigūnu. Visur 
mūsų tautos reikalu įteikti atatinkami raštai, /"žiburiai"/

IRO CENTRE’

IRO Tarybos sesija turėjo prasidėti birželio 22 d., bet dėl gen. 
sekretoriaus V/.H.Tuok atsistatydinimo ir dėl krizės IRO viršūnėse po
sėdžiai buvo atidėti iki' birželio 23 d. Vykd. Taryba buvo delegavusi 
sesijos eigos stebėti ir kitų yeikalų atlikti Dr.^D. Jasaitį. Negalė- A 
damas taip ilgai atidėtų posedziių laukti, jis ^rįžo, eile reikalų 
sutvarkęs su atatinkamais pareigūnais, o posėdžių stebėti ir kur ga
lima intervenuoti nuvyko p.S. Garbačiauskas.
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TuckboEba

■Birželio 20 d. IRO centre W.H. Tucko atsistatydinimas prilygo 
"bombos sprogimui. Jau.rytojaus dieitę iš' visiį kraštię pradėjo plaukti 
telegramos, laiškai. Buvo reiškiamas apgailestavimas dėl jo atsistaty
dinimo s Buvo prašoma t% at si statydinimą, atšaukti.

iš atsistatydinimo motyvu pasakojamatįvairiu. Bet pagrindinis - 
tarp Tuoko ir Wareno kilį nesusipratimu dėl IRO veikios. Tuckas norėjo 
"būtinai, giei ne metus, tai bent guseijnet'ę IRO veikla pratęsti, nes, jo 
manymu, jokiu būdu nebus galima žmoniškai išspręsti ligoniu, invalidu, 
seniię ir eilės kitę DP klausimu. 0 JV atstovas Warren palaiko nusista
tymu,' kad "taupymo sumetimais reikia kuo greičiau tę IRO aparatą lik
viduoti. "Amerikos nusistatymą, įtaigoja vienos tautybės nusistauymas, 
kad IRO savo misiję jau atlikusi. Del savo puikaus susiorganižavimo 
ir savo paslaugumo bei turtingumo tos tautybės DP jau baigia savo emi
gracija arba iki 1950 m. .vasaros pabaigs. Tam tikrę nepalankiu DP veiks 
nię yra taip pat nurodinėjama, kad tarp DP yra daug buvusių koloboran
tų, kurie, negalėdami emigruoti norį ilgiau Vokietijoje IRC .pinigais pa
gyventi. Šita akcija labai prie širdies ir kitom vyriausybėm,, kuriom 
jau nusibodo DP klausimas ir kurios nebenori skirti daugiau pinigų. Nuo 
taikas, nepalankias DP, sudaro ir patys DP, nuvykę į emigracijos vie
tas ir blogai užsirekomendavę. Kompromituojantieji žygiai čia labai 
jautriai priimami ir virsta ginklu prieš visus DP.

Jau ir anksčiau Tuckas turėjo susikirtimų su savo padėjėjais., O 
tie padėjėjai tai buvo Prancūzijai atstovavęs neprancūzas Jacobsenas. 
Amerikai atstovavęs nėamerikietis Cohen, Anglijai atstovavęs anglas 
Rucker. Su jais nesutardavęs Tuck, nes jis į DP problemų žiūrėjęs idea
listo akimis. Tuok į^IRO buvo atėjęs ne dėl dįdelės^algos. Jų atiduo- 
davęs^Raudonajam Kryžiui. Idealizmo jis norėjo ir iš savo bendradarbių 
bei i g vyriausybių. Savo atsistatydinimo rašte jis atvirai ir karčiai 
pareiškė:"...nebuvo laiko, nebuvo pinigų teisingai DP klausimui išspręe 
ti, o dar mažiau krikščioniškos meilės... Per daug rūpėjo tautiniai, fi 
naisiniai interesai."-Jis turėjo galvoję, kad atskiros valstybės neno
rėjo daugiau tremtiniu įsileisti, nedavė pinigų, nesudarė specialistam, 
inteligentam sųlygų emigracijai.

Kai kas iš Tuok biografijos

W.H." Tuck turi 59 metus. Jis yra gimęs Maryland valstybėje, Ameri
kos advokato šeimoje. Mokėsi St. Paul mokykloje /Concord/ ir Prinutono 
universitete. Svarbesni Tucko karjeros etapai: 1915 &•,. 1919 m. jis 
dirbo Amerikos komisijoje Belgijai ir Prancūzijai gelbsti. 1940 m. jis 
buvo pasiustas į Suomiją pagalbos akcijai organizuoti. 1946 m. jis vėl 
yra Hoover Komiteto aktingas narys. 1947 m. jie dirba Amerikos karinėje 
misijoje prie generolo Me Arthur, kurios uždavinys y“ra sutvarkyti Japo
nijos ir Korėjos maitinimų bei^ten atgaivinti tų kraštų industriją.

Be to, Tuck dirbo kaip inžinierius chemikas Kuboje, Belgijoje ir 
U.S.A. Jis yra narys Conseil d’Administration de I1Allied Chemical and 
Dye Corporation. Per pirmų pasaulinį karę jis tarnavo britų ir ameri
kiečių laivyno ir karinės valdžios žinių rinkimo tarnyboje.

P. Tuck yra vedęs belgę ir turi tris vaikus. Jo rezidencija yra 
Perrywood, Upper Marlbo-rough, Prince George's County, Maryland,- USA.

Kas bus naujas direktorius?

Tuo tarpu neaišku. Bet tikra, kad jis bus amerikietis. Amerikos, 
kuri didžiausias sumas yra įdėjusi į IRQ balsas daugiausia lemia. Yra
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žinię, kad Warren jap. pasielgė naują, kandidatę. Tad) esąts labai ener
gingas, 4-0 metę technikas, nedirbęs nei vienos dienos nei UNRRA nei 
IRO, bet atsižymėjęs Amerikoje savo sugebėjimais viskę^greit sutvarky
ti. Jis net ir dabar esęs Amerikoje. Del tokio "techniškojo" ir grei
to DP problemę sprendimo kiek bijoma, nes taip klausimu sprendžiant 
nebus apsieita ir be brutalumo. Guli likti daug DP, kurię statusas 
dar nepripažintas arba neišspręstas.

IRO nebus pratęsta

Jau antrę dienę per diskusijas paaiškėjo, jog apie IRO man
dato p r a^t g s i m a, negali būti kalbos. Pirmas iš delegatu 
buvo Edmons /Didz. Britanijos/, kuris pasiūlė numatytu spaliu 1 d. 
terminu DP teisėm pripažinti atkelti. į rugsėjo 1 
d i e n ę. Tuoj po Mr. Edmons, MR. Warren nuėjo dar toliau, pasiūly
damas tą, terminą atkelti net į 1949 m. r u g p i ū Č i o m ė n . 
1 d i e n ą,, t.y. nuo diskusijos momento iki tos datos liktę tik 
vienas mėnuo. Tai yra pirmas ženklas ir perspėjimas vi
siem, nes USA ir Didž. Britanija duoda daugiausia, beveik 80f« pinigę 
IRO. Su Mr. Warren ir Mr. Edmons nuomone visuomet skaitomasi ir tai 
yra lyg diktatas. Ar tai techniškai bus įmanoma įvykdyti., kai tiek 
daug bylę neišspręsta, tiek dar yra prašymu dėl priėmimo į DP pateik
ta, nei USA nei Didž. Britanijai nerūpi. IŠ to reikia padaryti išvadą 
ir įvertinti padėtį. Jei galima, visur kur galima, perspėti visus lie
tuvius, kurie neturi DP statuso, kad reikalu sutvarkytę.

Dėl tę terminę IRO direkcija dar nepasisakė. Ji paliko sau teisę, 
po visę diskusiją., atsakyti, ar tai priimtina ar, kitaip pasakius, yra 
įvykdoma.

Pirmieji, kurie į tuos pasiūlymus, dėl termino nustatymo,^reaga
vo buvo: Šveicarija ir Italija, šveicaras pareiškė, kad jo kraštas ne
galėsiąs iki rugpiūcio 1 dienos sudaryti visę DP sęrasę. Čia buvo -su
prasta, kad Šveicarija nenori, kad užsilikę čia tremtiniai vyktę to
liau šveicaru pinigais. Tai nenoras padėti tremtiniam, bet noras išsi
derėti, kad visi esantieji DP ir po tos datos galėtu emigruoti ne 
šveicarę pinigais, o tik IRO. Todėl Šveicarijos atstovas pra
šė Šveicarijai terminu nustatyti vėlesnį, Italijos delegatas irgi pa
stebėjo, kad ję kraštas turi daug tremtinięir negalės visko sutvar
kyti iki numatytas datos, nes vis daugiau bėglię iš Rytę Italijos at
siranda.

K ą, siūlė labdaros organizacijos

Birželio 27 d. buvo Voluntary Agencies konferencija. Jos nutari
mam referuoti IRO posėdyj buvo pakviestas į gen. tarybos posėdį atsto
vas. Tai pirmas IRO istorijoj atsitikimas, kada Voluntary Agencies 
turėjo teisę oficialiai padaryti pasiūlymus ir net visiem perskaityti.

Suglaustai tos konferencijos pasiūlymai yra: įkurdinti 
vi sus.-Susirūpinti "likučiais", t.y. ligoniais, 
invalidais, seniais, kurie negalės emigruoti. - Tampriau bendradar
biauti tarp Voluntary Agencies ir IRO. Pratęsti IRO mandatu ir po 
1950.VII.1 dienos. Jei tai įmanoma, įsteigti organo,, kuris globotę 
juridiškai ir moraliai. - Tautinės grupės patieks atskirus pasiūlymus 
IRO ar kitai organizacijai, kaip geriau galima būtę tę tautiniu grupįu 
reikalus sutvarkyti. Tas lies neįkuędinamę reikalus. - Pratęsti IRO 
mandatu, kol bus visi DP išspręsti. - Sudaryti tarptautinį organu, 
kuris ir po IRO likvidavimo, globotę tremtinius, bent juridiškai ir 
moraliai, pan. kaip po 19114—18 karo buvo sudarytas prie Tautę Sąjun
gos HANSENO BIURAS. Tiek buvo IRO sesijai pasiūlyta.
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K ” ą dar jos svarstė?

Voluntary Agencies konferencijos metu'buvo klausimų iškelta ir 
diskutuojama, kurie įofic. raštąneįtraukti, ir būtent:

-likusius (ne įkurdinamus) palikti 'globoti Vokiečių ar Austrų 
organizacijoms, pagal konfesijas.
-Neįkurdinamus turėtų globoti tautines organizacijos, kurios 
galėtų pigiau ar geriau viską sutvarkyti negu, pav., IRO arba 
kita organizacija.
-Pinigus turėtų gauti tautines grupes, per savo organizacijas 
kurios rūpintųsi savo tautiečiais, Pinigus turėtų duoti tarp
tautines organizacijos arba sudarytas specialus, pav.IRO, fon
das . '
-Priešintis, kad neįkurdintieji (ligoniai, seniai, invalidai) 
butų perleisti Vokietijos ir Austrijos, vyriausybių globon. 
-Rekomenduoti kiekvienam, kad pasinaudotų emigracijos gali
mybes ir kuo greičiau, apleistų Vokietiją ir Austriją, atsi
žvelgiant į IRO likvidavimo momentą, :
-Tarp visų organizacijų atstovų santykiai buvo geri ir nuomo
nių skirtumų, kas liečia IRO ir terminus nebuvo.

200 mil. dolerių išleido Voluntary 
Agencies.

IRO sesijom pranešta, kad šalpos organizacijos iki šiol išleido 
per: 200 mil. tremtinių globai ir dirbo apie 6000 veikėjų, kurio nei 
iš UNRRA nei iš.IRO negaudavo eigų. Taį.-milžiniškas voluntary agencies 
darbas. Turėtų IRO ir kiti su tuo skaitytis ir daugiau dėmesio kreip
tis Tų organizacijų.darbuotojai turi didelę praktiką ir gali daug pa
tarimų duoti ir padėti.

IRO sesija palankiai priėmė Voluntary Agencies pranešimą.

N a u j a s I R 0 n a r y s

Pirmą kartą, dalyvauja, ir Iseland atstovas. Diskusijoj jią neda
lyvavo ir nežinia, kiek tas kraštas įneš pinigų į IRO kąsą. Pirma 
kartą oficial. stebėtojų tarpe'dalyvauja ir Izraelio atstovas. UNO. . 
stebėtojų tarpo yra ir komunistines Lenkijos atstovas Jerzy Szapiro 
(šapito)... Šioj sesijoj, deja,bnedalyvauja '.energingas Kanados atsto
vas", ambasadorius Desy,'’lygiai ir Norvegijos delegatas min. Andersen. 
Vietoj išvykusio Latvijos ministorio Feldmanio, iš latvių puses, stebė
toju yra iš Londono atvykęs p. Prieditis, kuris ir lietuviškai moka. .

IRO 2-jų sukaktis . . .

Liepos 1 dieną, rosedį'atidarant, sesijos pirmininkas^ Prancū
zijos delegatas p. Beaumont, pastebėjo, kad šiandien yra_2 motų IRO 
įsteigimo jubiliejus. Per tuos 2 metus yra daugiau negu pGO.000 DP 
įkurdinta boi repatrijuota. Tai esąs didelis ir sbarbus darbas,^ypaČ 
kai tie nolainimgi ir nekalti tremtiniai buvo nustoję vilties.Šitą • 
kilnią.idėją turi IRO iki galo sekti ir visus dar likusius įkurdinti_ 
aprūpinti, nes jie lygiai tokią pat'teisę ksip ir. kiti, jau įkurdinti. 
Jis apeliavo į visų delegatų sąžine,kviesdamas daugiau susirūpin
ti likusiais DP, ypač.senių, ligonių, invalidų sutvarkymo reikalu. 
Po pirmininko kalboje Australijos vyriausybes atstovas gcn. Galloghan, 
kuris perskaitė Australijos premjero telegramą. Joj buvo pasakyta, 
kad Australija yra dėkinga IRO už atsiuntimą gerų 40.000 naujų aust
raliečių, kurio daug prisidėjo prie krašto ekonomijos atstatymo ir 
laukia dar 60-70.000 naujų australiečių. Kanados vyriausybes atstovas
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irgi perskaito telegrams* ir išreiškė vyriausybės vardų,kad ji yra pa
tenkinta goru DP elementu, kuris lobai daug kraštui yrą padėjęs ir dar 

ados. Po tų atstovų pruneŠimų, prancūzų II-csis delegatas p. Rochefort 
perskaito Prancūzijos užsien. reik. ministėrio Schumano sveikinimo * tele- . 

gramo*, palinkėdamas gerai ir teisingai visus kitus DP problemas išspręs
ti. Didž. Britanijos delegatas Mr. Edmons perskaito min. Bevino telegramų.

Šios" dienos posėdį uždarant'buvo gauta ir perskaityta DP komitetų 
sveikinimo bei padėkos telegramų, kuri buvo perskaityta anglų kalba ir iš- . 
versta į prancūzų kalbų.Šia telegrama sveikino Estijos Taut,Komitetas,Lie
tuvių Taut. Komitetas, Latvijos Taut. K-tas, Lenkų komitetas, Rusų ir Uk-..’- 
painiosiu. Eile paduodama’, kaip buvo perskaityta. Si telegrama paliko gerų • 
įspūdį,.tuo labiau, kad tai buvo tik iš tų tautinių grupių ir bendrai DP y 
vienintele telegrama. Skaitant telegramų’, teko išgirsti, komentarų, kad tai 
busią* greičiausiai pabaltieČių iniciatyva ši telegrama atsiųsta.

Belgijos . D P angliakasių reikalu

Kaip' žinoma, patekusių į Belgiją DP padėtis yra labai sunki. Po 2 me- 
ųkasyklose sunkaus darbo jie pateko į sunkesnę padėtį negu tie DP, kurio 
liko Vokietijoje. Jiems buvo pažadėta, kad po 2 motų jie galėsią* pasirinkti 
kito* pagal savo norų darbų. Pasirodo, kad Belgijos vyriausybe negalėjo jiem, 
tų pažadotųl94-7 motais darbų duoti, nes ir pačių belgų esu bedarbių. Dabar 
atlikę savo prievolę į 'DP reikalauja goresnių sąlygų G.rbc teises grįžti į 
Vokietijų, iš kur jie, galėtų emigruoti kaip ir visi kiti DP. Prieš kuru 
laiko* Belgijos DP (angliakasiai) buvo kreipęsi į IRO vadovybę, prašydami 
šį reikalų pagal pažadus sutvarkyti, IRO vadovybe atsako, kad ji nieko nc- 
pčižadojo: ,19^7 metais bent pradžioje, IRD neegzistavo, pagal jų nuostatus 
jie esą jau įkurdinti,jie negalį toliau emigruoti ir noguįį į Vokietiją 
sugrįši.Del tokio atsakymo ir jų Belgijoje traktavimo,DP, baigę sutartis, 
susirinko Briuselyje, pademonstravo ir galų galo pateko nove. savanorifiai 
...į kalėjimą.Jie atsisako sugrįši į kasyklas, reikalavo būti grasinti į 
Vokietijų.Visų tautinių grupių vardu (latvių, lietuvių, estų, lenkų, uk
rainiečių) buvo kreiptasi į Vykd. Komiteto Pirmininko*. Pastarasis dar prieš 
šios sesijos atidarymą gavo tą memorandumų, kurį pordave Mr. Tuck. Po visų 
tų žygių atrodo, kad sis klausimos gales būti jau palankia DP prasme iš
sprendžiamas .Kaip IRO vadovybe', taip ir Belgijos vyriausybe yra linkusios 
leisti išvykti ir-net kelionę finansuoti.Žinoma,Belgijos vyriausybe nenori- 
masinos emigracijos, nes’kasyklose dirbo 37.000 DP. Bet belgui jaučia, kad■ 
ne jų pusėje yra"teisybe, kad DP belgų karininkų buvo apgauti. To* lygiai 
žino ir 'jaučia IRO vadovybe. Belgai jaučia, kr.d gali būti didesnių eksce
sų negu buvo, nes DP nebijo nei kalėjimų, noi grąsinimų, nei Belgijos po
licijos. Iš IRO viršūnių bei valdininkų galima buvo irgi suprasti, jog’DP 
reikalavimai visiškai, teisėti ir jie turi lygiai tokios pat teises išvyk

ti.

Eligibility r o. i k a 1 a i

Tie klausimai sukoncentruoti Division of Welfare. Eligilibity Branch; 
to skyriaus siu yra Mr. M.R. Thomas ir jo' pavaduotoja Miss J. Ainswort. 
Visi tremtiniai, kurie dar nėra apeliacinių skundų skundų įteikę ir nori 
tapti eligible, privalo kiek galima greičiau tokius apeliacinius skundus 
paduoti. Apoli:eijės privalo būti surašytos anglų ar -prancūzų kalba. As
menys, kurie buvo por~ skriningus padaryti ineligible ir apeliacinio skun
do nepadavė, laikomi tos kategorijos asmenimis. Tremtiniai, kurio yrc 
padavę apeliacinius skundus ir tol, kol tie skundai neišspręsti, laiko

mi IRO jurisdikcijoje ir daugumas gauna iš IRC Caro and maintenance.
Praktika parode, kad didele apeliacinių skundų dauguma buvo išspręs

ta palankiai tremtiniams. Tad reikia įspėti tremtinius, kurie nori turėti
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teisinę ir medžiaginę globa, kad jie greičiausiai įteiktu atatinkamus 
skundus. Juos galimu įteikti vietiniam eligibilite karininkam arba 
siųsti tiesiog į Ženevę, pusiauteisiniam organui /Cours d’Appel - Re*-', 
view Board, Palais des Nations /IRO/. Leidžiama kartotinius skundus 
paduoti ir tiem tremtiniam, kurtę, pirmoji apeliacija buvo atmesta. 
Bet tai daryti yra prasmės tik tais atvejais, jei paliesti tremtiniai 
gali savo skunduose iškalti naujų savb bylos aplinkybių ir patiekti 
nauju liudininkę arba naujų dokumentu. , v ?

■ f,s kla’ipėdiečįų /Klaipėdos krašto gyventųjų/ e&igi- 
bilitė reikalai principe yra išspręsti teigiamai. Jie privalo tuos 
savo reikalus tvarkyti kaip ir kiti lietuviai. Jie, paduodami pareiš
kimus ėligioilitė reikalu, privalo įrodyti, kad jie yra lietuvių et
nines kilmės. Tuos įrodymus gali sudaryti patikimi liudininkai, o Juos 
privalo patvirtinti atitinkamos LTB organizacijos. Klaipėdiečiai, ku
rie priskiriami etninei vokiečių grupei, bus laikomi "volksdeutsch" 
ir nega.Les tapti eligible. Jiem, kaip ir kitiem lietuviųkilmės trem
tiniam taikomi bendri IRO konstitucijos nuostatai. Klaipėdiečiai lie
tuvių tautybes privalo irgi skubėti, paduoti'pn-rei skintus, nes jų svars
tymas dažnai yra komplikuotesnie ir ilgai užsitęsia,

Repatriantę eligibilite reikalai 
yra komplikuotešni ir ęunkiau pozityviai .išsprendžiami, beį IRO tuo ■ 
klausimu nuostatai neužkerta kelio pareiškimus palankiai isspręsti. 
Pareiškimus svarstant lemia tautinis momentas ir motyvai, del kuriu 
asmuo^repatriavo, ir jo elgsena Vokietijoje po repatriacijos. Todėl 
pareiškimai arba apeliaciniai skundai turi būti išsamiai dokumentuo
ti.

Repatriantę, kurie atvykę į Vokietija., priėmė vokiečių piliety
bę, padėtis yra žymiai sunkesnė ir sprendžiama palankiai labai atsar
giai. Eligibility Branch ir Review Board yra gerai informuoti, kad 
tik mažesnė repatriantę dalis priėmė vokiečių pilietybę. Jiem taip 
pat yra žinoma, kad didelė repatriantę dalis karo metu,’ kada bolsevi-. 
kai buvo išvaryti is Lietuvos, grįžo į Lietuvę. Todėl tais atvejais 
kada repatriantai tapo Reicho piliečiais ir visą karo laikę paliko 
Vokietijoje arba jo okupuotose*teritorijose - palankus sprendimai 
yra labai reti. Praktiškai ir tos rūšies tremtiniai gali paduoti pa
reiškimus vietos eligibilite karininkam. Tokie pareiškimai turi būti 
ypatingai išsamiai ir pagrįstai dokumentuoti. IRO reikalauja įrody- 
mę, kad pilietybė nebuvo priimta laisva valia, bet force mažoriniais 
motyvais ir kad nebuvo padaryta-ypatingų nusikaltimų eųjungininikams. 
Galimas dar vienas kelias, būtent: atsižadėti repatrijacijos metu įgy
tos pilietybės. Tokiam aktui įvykdyti reikia tokios procedūros: 1. 
gauti sutikimų atatinkamos okupacinės zonos auk.sciausių karinių in
stitucijų, 2. ’gautų sutikimų patvirtinti Lande sre gi e run go prezidento 
įstaigoje. Vietinių poliaijos prezidentę sudaryti tos rūšies aktai 
yra niekiniai.

Pati sunkiausia padėtis yų r a Ryt
prūsių lietuvių. Jie yra Reicho^pilieciai ir todėl 
yra p. z IRO konstitucijos ribų.’ Ypatingais visiškai neabejotinais at
vejais /pav., jei yra įrodymų, kad jie yra antinaciniai rezistentai 
arba aktingai dalyvavo’lietuviškume rezistenciniame darbe turį nuo
pelnų vakarų alijantam/. Tos rūšies tremtiniai gali nustatyta tvarka 
kreiptis į vietos eligibilite karininkus arba į Cours d’Appel į Že- 
nevę. Gaiš atvejais galima tikėtis palankaus sprendimo.„Bet enmasse 
Rytprūsių lietuviai, kaip nuolatiniai Reicho piliečiai, yra "volke- 
deutsch" ir todėl "ineligible". z f

~ Nei USA delegatas prie IRO p. Warren, nei eligibilite skyrius, 
nei Cours d1Appel iki šiol nėra gavę jokių sugestijų tuo klausimu 
is USA valstybes departamento, nors mūsų vadovaujančių veiksnių pada-

86



■ : ' ■ ‘ - 
■ ~ is

*• )

85
’ • *1; r . • ... ' < ryta minėtoje.įstaigoje tuo klausimu intervencija.

Šiuo, laiku yra apeliaciįoje keletas bylų lietuviu tremtinių, ku
riems. atimta "eligibilite" uz tariamų žydų naikinimų. Jos visos kilo 

_dėl įvairiausiu, žydišku organizaciją ar tos tautybės įskundimų ir dėl 
'jžinomo žurnalisto Nussbaum straipsnio. Tiem visiem tremtiniam-/5/ yra 
atimta ėligibilitė ir jų apeliaciniai skundai guli nėisspręsti jau 
beveik 9 menesiai. Jie visi buvo svarstyti apeliacinio teismo plenu
me ir nutarta apie tuos asmenis surinkti žinias Berlyne esančiuose 
archyvuose bei surinkti duomenis, ar jie nėra pakeitę savo pavardžių 
ir tautybės.

"Likučio" likimas

Tokiu žmonių bus apie 100.000 - 150.000. Visai jau aiškų, kad 
negalės išvykti apkrečiamieji ligoniai /džiovininkai, psichiškai rie- 
sveiki/ir kiti chroniški ligonys. Visiem pasiliekantiem Vokietijoje 
ir Austrijoje bus patikrinta juridinė ir medžiaginė globa. Su Austri
ja ir Vokietija bus artimiausiais mėnesiais sudarytos atitinkamos su
tartys. IRO yra nusistačiusi ligoniam įsteigti stovykįas-ligonines. 
Džiodininkam norima įsteigti "camp-village"« Dar neaišku, kaip bus 
sutvarkyti jų kultūriniai ir religiniai reikalai. - IRO labai pagei
dauja, kad ir į tų kategorijų tremtinių globų įsijungtų kiek galimą 
plačiau įvairios labdaringos organizacijos. - Lietuvių likučiai /dėl 
jų negaušumo/ galės būti perkelti į Vokietijų,

• Intelektualų įkurdinimas . , '

Visos tremtinius priimančios valstybės nusistačiusios neduoti atvyks
tantiems darbo savo specialybėse. IRO.surinktos ętatistikos parodo, 
kad tremtinių tarpe nėra perdaug intelektualų /išimtį sudaro baltai/, 
ir juos gulima būtų lengvai ir sėkmingai įkuf. dinti, jei priimančios 
vyriausybės nedarytų.kliūčių. Yra vilčių, kad galės būti įkurdinti.1 
miškininkai,, inžinieriai, chemikai, vaistininkai,' veterinoriai. Ma
žiau vilčių turi medicinos ir dantų bydytojai, nors jų daugelyje kraš
tų -lapai trūksta. Jaunesnis medicinos personalas /seserys, akušerės, 
slauges/ turi galimybių įsikurti, nes jų visi ieško ir pageidauja.
Kai kurios valstybės pradeda linkti ir į gydytoju pusę, pav,, Pakis
tanas nori priimti 200 gydytojų; tų reikalą nori palankiai spręsti •' 
Iranas. Kai’kurios Pietų Amerikos valstybės* Puorto Rico, Švedija. 
IRO pataria gydytojam neskubėti emigruoti uzsiirašunt darbininkais ar 
įsijungiant į kitas profesijas. Išvykus tuo titulu į kitus kraštus ' 
bus didelių sunkumų grįžti į tikrų^savo profesinį statusų. Tokioje 
pat sunkioje padėtyje yra ir dvasiškių įkurdinimas. Visai beviltiško
je padėtyje yra mokytojų, valdininkų ir panašių intelektualų įsikur-' 
dinimas’ir darbas savo specialybėje.

'-■'Studentų reikalai

Dabartinė,IRO politika studentų atžvilgiu nepalanki. IRO mano, kad • 
didelė dauguma studentų negalės baigti savo studijų Vokietijoje /iki 
30.6,1950/ ir neturės jokių galimybių studijuoti kitur. Todėl, jos . 
įsitikinimu,; nėra prasminga gaišinti.lėšų ir laiko studijom.^Daug 
prasmingiau būtų'kelerius likusius mėnesius sunaudoti praktiškom pro
fesijom, : kurios“ palengvintų įsikurti kituose kraštuose.

Po ilgų diskusijų pavyko palenkti studentų naudai. Bus duoti nu^ 
rodymai šoninėm IRO atstovybėm, kurios turėtų atsižvelgti į baigian-' 
čius, laikančius valstybinius egzaminus. Tuos reikalus dera tvarkyti
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zoninėse IRO įstaigose, patiekiant įndividualiai kiekvieno tu grupių 
studentu motyvuotus pareiškimus. Pažadėjo taip pat sutvarkyti /bent 
laikinai/ prancūzu.zonoj e studentu, kuriem nutrauktoj pašalpos, but- 
pinigių reikalą. Dėl to reikia padaryti atatinkamus žygius zoninėje 
IRO, Pląnas suteikti tremtiniam studentam įvairiuose'kraštuose stipen
dijas nėra apmiręs, bet susiaurė'jųso. Pirma buvo tikėtasi,, kad USA vo
kiu stipendijų bus apie loįOO, o dabar jau galima tikėtis tik 5-6OO. 
Stipendijos bus duodama ekonomistam, chemikam, technikam. Medikų pa
dėtis yra sunkiausia, nes USA medicinos fakultetai yra labai perpil
dyti. Tuos visus reikalus privalu tvarkyti'per W.ScRs atstovus Vokie-. 
tijojej USA teritorijoje tos įstaigos adresas sekantis: World Student 
Service Fund, 20, West 40th Street, New York 18, "■

7 Yra taip pat konkretus plonas perkelti 40 bebaigiančių studentu 
is Pįnneburgo ir-Innsbruko universitetų, sudaryti jiem sąlygas baigti 
aukštąjį mokyklą, ir leisti į&ikurtio \

T x e m t i n i ų j u d ė j i. m o, s . ’ B"’’ r. i. t ų senoj

1. 194-5 m* birželio 1 d. Vokietijos 2‘r i k u senoje bu - 
v o llpll lietuvi ų; 9577 B? stovyklose ir 17j4 - už stovyklų 
ribų 'su D? teisėm. Be te, . Są dieną buvo 1J2'+ lietuviai tranzitinėse ' 
stovyklose -jakeliui į emigraciją^v

Tuo. pačiu metu Britų, z.op o, j e buvo 1573.09 tremtiniai, jų tarpe " 
23966 latviai, t549& estai ir 70155 lenkais Be to, 12457 tremtiniai 
buvo tranzitinėse stovyklose,’pakeliui į emigraciją®
2. 1949 m. gegužės mėnesį iš Britų zonos emigravo 609 lie-
t u v i ą i :iį Argentiną, 210 į Australiją, 17 į Braziliją, 82 į Ka
nadą, 5 į.Kolumbiją, 6, į Marokko, .116 į Naująja Zelandiją, 2 į Angli
ją ir I/O į USA. » . . ■ " ' ... “. “

Per tą patį laikotarpį iš Britų zonos emigravo tremtiniai, - 
jų tarpe '"734 latvių, 217 estų, 2452 lenkai.: , • -
3. Per pirmuosius 194-9 m® penkis mėnesius iš" Britų zonos, emigrą vo 
1917 lietuviui 25 į Angliją, 1 į Argentiną, 8b8 į ’Australiją, 2 į 
Belgija, 80 į Braziliją, 59&. į Kanadą-. 5 į Kolumbiją, 11 į Morokko, į 
116 į Naująją Zelandija, .22. į .Prancūziją, 191. į USA*

.Per tą patį.laikotarpį.i s Britų yonbs emigravo 203.29’•tremtiniai, 
jų tarpe 2fl3 latvių, 680 egtų, 9502 lenkai.
4. * 1949 m. .gegužės mėnesi, iš Britų zonos repatriavo 6 L i e tu v i ai

.Tą pat menesį iš Britų zonos'repatriavo 213 tremtinių,. jų tarpe
6 latviai ir 182 lenkai. .. .
5. Per pirmuosius 1949 m. penkis.mėnesius-iš Britų zonos repatriavo ■
30 lietuvių. v .

Tuo pačiu laikotarpiu, is Britų zonos repatriavo 736 tremtiniai, 
jų tarpe 31 latvis, 2 estai ir 559'lenkai. f

Nuo emigracijos pradžios. 1947 ba
landžio men. iki 1949 m 0 birželio 1 d. 
iš Vokietijos Britų zonos emigravo.-11960 lietuviai. 5804 -į Angliją, 
75 - į Argentiną, 1957 ~ į Australiją, 112 - į Belgiją, 241 - į Bra
ziliją, 3038 - į Kanadą, 5 ~ į. Kolumbiją, 11 - į, Mcrpkko, 116 - į 
Naująją Zelandiją, 8 - į Olandiją, .195 į Prancūziją, 5— į Švediją, 
292 - Į USA „ . • • • • . ' , ■ ■

Iki.1949 m. birželio 1 d. iš Vokietijos Britų zonos repatriavo 
720 lietuvių: 194/ m. - 216 asmenų, 1948 m.- 4/4. asmenys, 1949 :
30 asmenų, l'š Vokietijos USA zonos iki 1949 m. vasario 1 d. repatria—'. 
vo 199 lietuviai, iš Prancūzų zonos - 6 lietuviai, ir iš Italijos - 
1 lietuvis. . - ..
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ELTA DEL LIETUVOS BYLOS "STOVIO

PO PIRMININKŲ MISIJOS

. .^Paskutiniai šiai armėne šiai s akcija Lietuvos reikalu suintencybėjc. 
Ir uz Lietuvą ir pries. Svarbiausias lietuviškos akcijos žygis buvo 
VLIKo ir VT pirmininky kelionė po JV. Jos vaisiai visai patenkinami. - 
Vyriausybės sferose patikrintas JV nusistatymas Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Jis toks, kad. visa mūšy, kova dėl valstybės atstatymo gauna 
daugiau prasmės ir vilties. - Amerikinėje opinijoje pasėta daugiau 
informacijos ir laimėta neabejotinos simpatijos. - Lietuviu visuomenė
je tenai pakeltas ir suintensyvintas tautinio išsilaikymo klausimas. 
Toje visuomenėje, kuri tiek gausiai šelpia tremtinius ir jautriai re
mia Lietuvos byly> tautinio išlikimo reikalas jay daugeliui buvo nuste 
jęs būti problema. Daugelis buvo susitaikys.su tautiniu išmirimu arti
mesnėje ar tolimesnėje ateityje..Suamerikonėti ir virsti tik ameriko
nu ar suderinti savyje amerikonišku ir lietuviška patriotizmu po^pir- 
mininky kelionės vėl virto problema,, svarstoma, diskutuojama^- Šiai 
problemai sprąsti daug reikšmės turės santikiai.tarp senyjy išeiviy 
ir naujyjy. emigrantu. Pirmininky buvo mestos idėjos abiem eiti ne 
separatįniu keliu,' bet ieškoti ir surasti būdus nuoširdžiai susijung
ti ir.sudaryti vieny bendrą,, lietuvišky srovę. ' '

.Nors Lietuvos klausimas nebuvo numatytas tarptautinėse institu
cijose, bet.buvo panaudoti momentai Lietuves bylai priminti. JTO sesi
jai’ įteiktas .trijy tauty vardu naujas memorandumas dėl genocido. Ameri 
kOB ALT, Lietuvos diplomatinės eksppzitūros Vašingtone, Londone, Pa
ryžiuje padarė žygius atitinkamose vyriausybėse ryšium su "keturiy 
konferencija", kur Lietuvos klausimas galėjo būti bent netiesioginiai 
paliestas svarstant Vokietijos- likimy. - įteiktas trim vyriausybėm 
taip pat VLIKo pagrindinis memorandumas, 100-puslapiy didumo su •'visom 
Lietuvos-problemom ir pagrist om‘dešiderūtom.’ - Diplomatinėj srityje 
padaryta, kas buvo įmanoma. . ■ - ‘

iš-..kitos-pusės Lietuvos problemai' su likviduoti- sovieyai padarė 
ir tebedaro naujy-pastangy. Sulikvi’duotį jau nebe diplomatinėm /kurios 
nedavė vaisiy/, -bet. .genocidinėm priemonėm. Tikros yra žinios'apiė; masi
nes deportacijas, kuriy paskutine' banga nusiauto-tris Baltijos* kraš
tus Š. m. kovo pabaigoje. Pasiruošimai naujai bangai stovi-vėl prieš 
akis.

■' Ryšium su .tuo gausiau.prašneko spauda - švedy, šveicary, Italy,, 
amerikieciy,. yokieSiy. P ran cūzy spauda tebesilaiko tradicijos - viešai 
tylėti. Tik uždaruose rateliuose, tik intelektualu biuleteniuose atvi
rai informuojama apie, padėtį Balrijos kraštuose. Tašiau spauda tik 
konstatuoja baisius faktus, su neslepiamu našitenkinimu mini vykstan- 
ciy pavergtuose kraštuose/rezistencija, lyriškai nusiteikia kalbėda
ma, kad .trys tautos bus išnaikintos. Bet dar beveik niekas neiškelia 
reikalavimo baigti su tuo naikinimu, 'imtis tarptaūtiniy sankoijy pries 
laužytojus JTO nuostaty,-kuriy iškilminguose parašuose dar nenudžiū
vo- rašalas. Pažanga dar tik ta,, kad spauda jau išdrįso kalbėti apie 
padėtį,- Pažanga taip pat, kad vyriausybės išdrįsta.jau tarptautinia
me forume faktus pavadinti savais vardais /McNeil/, pademonstruoti, 
kad jos pripažįsta nepriklausoma Baltijos valdtybiy reprezentantus^ 
/Baltijos ministeriy Londone kelionė į yngky zony, Feldmanio pripaži
nimas Vašingtone, Lietuvos atstovo Paryžiuje status/. Tai jau pažan
ga/ Bet dar neatėjo momentas aktyvios kovos dėl tauty išlaisvinimo. 
Joje tuo tarpu aktyviai kovoju vieni pavergtieji, savo jėgas telkda
mi į bendry fronty.
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LIETUVA JTO GINČUOSE

Laka Success/LAI0/ - Jungtinės Jautos dar nemėgina liesti pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo. Netgi pagrindinių žmogaus fceisi u. ir -ATO Chaitos 
dėsnių paneigimas debąT.uose "apeinamas". Pavj, tmega^c teisių panei
gi maĮkapų valstybėse. -buvo nukreiptus Didži\i.ių .valstybių nuožiū
rai. Girdi tegul jos pačios pasiteiraus, ar laužomi -taikęs*'sutartyse 
nustatyti dėsniai;, c boleovikų pavergtos vyriausybės prašomos teiktis 
atsiliepti į "did giųj u1’ p.aklaŪ£iE>us. >«

Vis dėl to apie, f uos reikalus besiginei j ant. neapsieinama nepri- 
siminue dar ■baisesnea. buklėfs Lietuvoje ir of i eini ;.aį aneksuotose vals
tybėse-- Štai, pagrindinėje komisijoje /domit te Onę/, .kert nustato 
darbų eigų, ’Sovietų at stovo G.:\uiyko daromų priekaištų Amerikai ir Ang
lijai supykintas, britų atstovas Valstybės Sekretorius Hector McNeil 
balandžio 21 d. priminė rusam apie jų baisius darbus Lietuvoje ir ki
tur^ LAIC korespondentas klausėsi kalbos.

Deja, komisijų posėdžių stenogramos nedalijamos, ir p. McNeil 
kalbėjo impromtu, be užrašų. Tik dabar pavyko is Britų delegacijos 
gauti autentiškų tekstų, kurio vertimas Šia paduodamas:

"Leiskite man labai trumpai priminti Komisijai apie tai, kas at
sitiko Lietuvoje. Sovietų Sųjungos vyriausybė išsižadėjo visų 
suverenumo teisių visiem/laikam - ir ten nebuvo atsargių, malo
niai nudailintų advokatišku frazių apie tai - laisvau suderėta 
sutarsimi liepos 12 d. 1920 ir pasirašyta 1926 m. rugsėjo 26 d. 
/pastaba: čia minister!s supainiojo taikos sutartį su nepuolimo, 
ir draugingumo sutartimi.LAIC/.
Ji/Sovietų Vyriausybė/ buvo saistoma nepuolimo sutarties, kuri 
buvo panaujinta 19J1 ir 1934- metais, ir aš manau, kad ji tebėra 
galiojanti ligi šiandien. Joje ji sutiko gerbti Lietuvos suvere
nitetų ir jos teritorinų neliečiamybę, .Ar VėL nebuvo jokių šių 
frazių nudailinimo. ši sutartis buvo 1933m. sustiprinta agre
sijos apibudinimo sutartimi, kuri pareiškė, kad jokie politinio, 
karinio, ek onominio ar kitokio pobūdžio samprotavimai negales 
būti agresijos pretekstu arba pateisinimu. Niekas negalvotų, 
kad tame nebuvo gana plataus, gerai.ratifikuoto supratimo, sau- 
Sojanoio Lietuvos sienas.

939 m. spalių 10 d. Lietuva pasirašė savitarpio pagalbos su
tartį, pagal kurių Sovietų Sųjungos pajėgos įtaise bazes Lietu
vos zemeje. Vis del to 7-tas straipsnis laidavo, kad ji /sutar
tis/ "jokiu būdu nepalies susitariančiu pusių suvereninių tei
sių, ' ypatingai jų balstybines organizacijos, jų ekonominių ii 
socialinių sistemų, jų kariškų patvarkymų ir, bendrai nesikiši

mo į vidaus reikalus principo".
Komisija žino likusių pasakojimo dalį. 194-0 m. birželio mėn. 14- 
d. Lietuva gavo Sovietų Sųjungos ultimatumų, reikalaujantį Vy
riausybės atsistatydinimo, poliaijos^viršininko suėmimo, vidaus 
reikalų ministerio suėmimo, ir nevaržomo.Sovietų Sųjungos /karo/ 
pajėgų’įsileidimo. Raudonoji Armija užėmė visų salį. .Po to, lie- 
pos 14- d. Jie atliko rinkimus, rinkimus, kurie nuvedė prie nu
tarimo šių šalį inkorporuoti į Sovietų Sųjungų.
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