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Amžius žydėjus, motina žeme,
Priimk be graudžio, ką amžiai lemia.;..

a ’Kas tolio ieško, nors eina vienas,
< Meldžias už musų tėvų rugienas...

i Ištvėrus žiemą, ateis gegužė,
IrJvėl šileliai suūš, kaip ūžė... 
Amžinas žiede, motina žeme, 
Margą vainiką tau amžiai lemia!

' J. Baltrušaitis
Lietuvis Lietuvos žemę pasirinko labai gerame ir svarbiame 

Europos trakte, nors ir pavojingame.
Lietuva turi savo didelę ir garsią istoriją.
Lietuva - sena valstybė Europoje, tik buvusi ir esanti ke- 

Ii ai s atvejais svetimųjų pavergta.
Lietuvoje turi būti laisvi žmonės, o ne svetimųjų režimų ver

gai . ' •
Lietuva turi būti&nepriklaus omą valstybė.
Lietuvis nežuvo, kad ir turėdamas sunkiausių ir baisiausių 

valandų. ' - > -
Lietuvis iš prigimties ir iš savo darbų per laikus buvo ir 

pasiliko demokratas, sau ir kitam vergijos nepripaž5estantis žmogus.
Lietuvis turi seniausią, gyviausią ir skambiausią iš indoeu

ropiečių kalbų.
Lietuvių dainos skambiausios ir gražiausios pasaulyje.
Lietuvio būdas - Kęstučio būdas, lietuvio protas - Vytauto ' 

Didžiojo protas-, lietuvės širdis - Kęstučio žmonos, o Vytauto D.mo- 
tinos Kunigaikštienės Birutės širdis. •

Lietuvis gerųjų tradicijų gerbėjas.
Lietuvis tik save žemės geriausias artojas.
Lietuva kelsis, lietuvių tauta Išliks.
Senoji lietuvių išeivija Lietuvos neužmirštą ir jai dirba.
Lietuva* per metus laisvą ir nepriklausomą gyvenimą gyven

dama, prisivljcr Vakarų Europą, toli užpakalyje palikdama Rytų Euro
pą. „
. Lietuva sujungs visas savo tėvų etnografines žemes po Savo 

sparnu.
Lietuva - slenkstis iš Vakarų Europos i Rytų Europą. /
Lietuva saugos Baltijos vandenis ir gintarą.

į Lietuvos Į
! Nac'ona'tnė j ' • - ;

■ ’ - I M.Važvydo į ■ • į
Į ! ...
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Lietuva ant savo sūnų, dukterą, motiną, tėvą draugą, Vyrą, 
žmonių ir savo istorijos karžygiu kapu stosis suverene Valstybe ir 
amžiais gerbs ir šlovins savo žuvusiuosius vaikus, kaip busimąją ■' 
Lietuvos ka.-rtą laimingojo gyvenimo ia..-idą.

Pabaltijys Lietuva, Latvija ir Estija, yra "trys Pabaltijo 
grandys", neišskiriamos seserys.

Pabaltijys - vienalypis politinis vienetas.
Pabaltijo didžiausi šių laiku kankintojai ir priešai NKVD ir 

Gestapo su savo rafinuota, kla..-stlnga melą ir prievartos sistema.
■- Lietuvis slapta ir viešai kovojo ir kovoja prieš tuos savo 

ir žmonijos priešus. į
Lietuvis nuo seno ėjo, ęina ir eis su Vakaru Demokratijomis.
Lietuviams, Latviams ir Estams užuovėja tik Vakarą Lemokra - 

tijos. • . '
Lietuvis tremtinys tik su Vakarą Demokratijomis grįš į savo 

atstatomą Nepriklausomą Lietuvą.
Lietuvis - T. Rusijos kalinys, tremtinys ir vergas susitiks 

savo grįžusius brolius seseris į atstatytą Nepriklausomą Lietuvą.
Lietuvis - prieškarinis Pasaulio išeivis į Amerikas,’ Afriką, 

Australiją, Angliją, Prancūziją, Italiją, Persiją, Kiniją, Naująją 
Zelandiją, . vėicariją, Airiją,ir į visą pasvietį atvyks su savo ge
ru savo senosios tėvynės Lietuvos iš kryžią įr peleną padėti pri - 
kelti. .

- Osv, Nakas

IR DABAR

Ir dabar, kai gegužio nė aido, 
Ir dabar, ka i-atklydo ruduo - 
Aš regiu, vis re.gįu tavo veidą 
Taip gražiuos vasariniuos žieduos.

Nemaniau, netikėjau, nelaukiau; 
Nežinojau, kad žemėj esi ... 
Atėjai pas mane tu palaukėm 
Vakarinės tamsos ilgesy,

Lyg sapne, atėjai netikėtai ... 
Lyg sapne, gal pranyks!, kada ... 
Bet dabar noris džiaugsmą išlieti 
Už jaunystės visas valandas.

Ir atšvęst noris vasaros šventę. 
Kol nešuos tave savo minty .. .- 
Kas, kad la.-pal į pragaištį krenta' ? 
Kas, kad pievoj žiedai nurinkti ? .. 
1944.

t
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Kup gi mes nueisim, kam gi pasiguosim 
Svetimuose toliuos, svetimuos laukuos: 
Nėra čia darželių, nei klevų, nei uosių,’ 
Nėra.nei sesučių skambančios dainos.

" B

Svetimas čia kraštas, svetimi ir žmonės 
Kas gi sielos raudą mūsų besupras, 
Kur pailsę kojos po sunkios kelionės 
Poilsio ramybę nakčiai vėl atras.

Mūs kaimai žalieji, mūsų žalios girios 
Topoliai tarp kryžių, sode obelis r ~ 
Giesmininkai paukščiai tėviškę mūs giria, 
Ir dėl.jos apleidžia svetimas šalis

Grįžta paukščių pulkas tėviškėn savojon, 
Tik robe suranda jie savų namų:
Nėra'linksmo veido, kuris ji-ems vis mojo 
Vėjas tik nešioja dulkes pelenų.

Motina palangėj prieš saulelę klūpo 
Ir nebesulaukia sūnaus ir dukters, 

.Ašaroms pasruvus, surakina lūpas...
Klok gi-dar . kentėti šitaip ji ištvers?

0 kada su paukščiais bu sugrįžt galėsi 
Kada vėl saulutė tau nusišypsos, 
Kada pamatysi tėviškės griuvėsį 
Ir gimtas sėdybas karę pelenuos?

Gal surasi tėvą, motiną ir brolį, 
Ilsintis kalnely topolių kapuos, - 
Nebekvles sesut-5 vėl tavęs namolia 
Ir dainų skardžiųjų tau nebedainuos.

O tačiau tau žemė bus čionai brangiausia 
Ir griuvėsiai dvelks senovės šventumu 
Tu juoduos arimuos pasilsėti gausi 
Suprasi,, ką reiškia būti be namų.

Flens burgąs
1946, T7. 20
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£r jS* kas aS esu

Fragmentas

Kas aš "buvau, tai visi žino. Aš "buvau viskas. Man atrodė, kad. 
aš "buvau žemės valdovas, jos viešpats... Viskas, kas tik žemėje au
go ir "buvo kuriama-, buvo man-ir mano... Dievas buvo mano tarnas... 
aš buvau puikus ir išdidus...

O kas gi aš esu šiandien?!*.
Keleivis - valkata,..
Šiandien aš sėdžiu karo mūšių pusiau sugriautame stoties pa

state ir laukiu traukinio, Didžiulėj keleivių salėj be langų ir du
rų aš sėdžiu vienas... Salia manęs mano kuprinė.

Čia nejauku: pro langus ir duris švilpia vėjai, pro kiaurą 
stogą srovena lietus.

Bergždžiai aš Čia ieškau traukinių tvarkaraščio. Jo čia nėra. 
Gelžkelio pareigūnas ola irgi .retas svečias. Laikas nuo laiko vi
durnaktį, kaip dvasia, jis čia pražingsniuoja žvangiais žingsniais 
cemento grindimis... cvank.., cvank... cvank..* Nors jis man ir 
baisus... kaip Šmėkla*.. mirties paslaptinga būtybė... tačiau kiek
vienu kartu aš išdrįstu jį paklausti: "Kada gi ateis pagaliau mano 
traukinys?.Bet kiekvieną kartą gaunu tą patį atsakymą:”Nežinaul. 
Laukite... Kada nors ateis..*” Patraukęs pečiais, jis vėl išnyksta. 
Jo žingsniai cvank..* "cvank... cvank..* ir jo balsas skamba dar il
gai stoty... Vėjai, tartum jam pritardami, ima staugti ir. veržtis 
pro duris ir langus dar galingiau...

Taip praeina dienos... savaitės.., mėnesiai**. Per tą laiką 
daug traukinių beldžia, praūžiami pro stotį ir nesustodami* Dėt vi
si jie ne man. Jie visi tiems, kurie turi, kur važiuoti...

Aš?1.. aš vienišas-*. Aš valkata - keleivis.*,.pro išgriautos 
sienos kampą matau raudoną šviesą. Tai mano kelias, kurio aš il
giuosi... bet jis uždarytas* •

Tylu;., Salta.*, ir liūdna...
Atrlšu savo kuprinę, - ji jau beveik tuščia, bet dar randu 

duonos plutą ir dešros gabalėlį* Drebėdamas iš šalčio, griausiu ir 
laukiu... Galvoju, Štai prisimenu eilėraštį, kurį kažkur kažkada - 
esu skaitęs:

Lauk manęs, ir aš ateisiu,
Tik lauk karstai. .* z

Lauk, kada laiškai nustos Tave belankę,. . 
Lauk, kada visi pavargs mane belaukę, 
Lauki.* visvien ar lietus Tave liūdesiu nuteikia, 
Ar žiaurios sniege pūgos laukuos kaukia.

Lauk manęs, ir aš ateisiu

Gal. motina, ir tėvas, ir sesers, ir draugai 
Numos ranka ir pasakys: "Jo jau nebėr...” 
Bet Tu, sėdėdama su jais šio liūdesio tyloj, tikėk

ate itlmi,
Tikėdama klausyk, kaip Tavo širdis plaka viltimi*

Tad lauk manęs, ir aš ateisiu** *'

Juk niekas nesupras, 
Kad Tu..* tik savo laukimu 
išgelbėjai mane i

.............. Zj
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Kaip ašai gyvas išlikau,
Galop žinosime tik mes abu,

, Kės Tu mokėjai laukti,
Kaip niekas kitas iš draugų. , fl

r v \
Pro išgriautos sienos kampą ir vėl as žiūriu i kelią, kurio 

ilgiuosi... ilgiuosi dieną ir naktį. Kelias baigia jau užželti žole 
ir krūnokšniais... 0 šviesa vis dar raudona... Aš keleivis...' sė
džiu ir laukiu... laukiu vienas su savo kūprins ii* ilgesiu. Kas su
pras mane 81a svetimoje žemėje ir sugriautoje stotyje?..

Bet aš žinau, kad ateis diena, kada ateis mano traukinys... 
Jis 81a sustos. Aš įlipsiu į jį su savo kuprine ir iešmininkas už
žiebs man žalią šviesą. Pasakysiu '‘su Dievui” Ilgesiui ir Džiaugsmą 
pasirinksiu savo palydovu.

Tėvyne, lauk... ir aš, Tavo sūnus,• ateisiu!

Myk. Vencįsuskas

VAKARAS S Y L T E

Leidžias prieblandos ant Sylto, 
Slenka kopų kauburiais.
Žengia vakaras toks šiltas. 
Tokia lengvas pamariais.

K - \ ;
Glosto veidą minkštas vėjas,
Supas jūra mėlyna. .
Ir kažkur, va, suaidėjo „ •
Tremtinio nyki daina.

♦ 7 *
Puiki jūra perlus taško, 
Aukso takas pakrašty.
Ko, širdie, tau neužteko, 
Kad daina tokia graudi?

Kas į dainą tą įpvnė , • •
Jausmą virkdantį sirdis?
Ak, žinau, širdis man mini?
Tat Tėvynės ilgesys.. o '•

Dingo poemai. Niekur nieko.
Miega kopos, kur žiūri. 
Ir aš vienas pasilieku 
Su svajone pamary,

Brenda vakaras toks ’šiltas,
Supas jūra mėlyna.
Man skerdenas smėliu Sylto 
Tremtinio nyki daina.
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Osv. Nakas
Šokis

Duok, mergaite,* savo ranką, 
Tik drąsiau, drąsiau I,.
Lėksime abu į lanką 
Su drugiais paslaust.

Tu .jaune. Ir mano slelo 
Jaunas ilgesys.
Tu svajot mane pakėlei 
Pavergei išsyk.

Savo laimės nepasiekęs, 
Pasle kiau tave... 
Suradau tavy, kaip nieki
Ilgesį gyvent.

Ir smagu dabar pasiausti
Su. t avim šie duos...
O kas mums, kad žemę kausto 
Slinkdamas ruduo?!

O ir kas, kad dienos vysta?
Bet nevystam mes
Savo amžinos jaunystės 
Džiaugsis o si autime...

Sukosi sienos... Liejosi šokis.
Siūbavo žemė valso ritmu...
Šėlo jaunystė, yeržės pro juoką 
Burdama laimę be sutemų. •

Džiaugės krūtinė. Skausmas paniuręs 
Pridengtas buvo gilia naktim. 
Buvai man tujėn viena iš būrio, 
Viena, ugningoj mano širdy.

Draikėsi ’ žodžiai, mintys palaidos 
Nesugebėjau būties suprast... 
Tekėjo saulė iš tavo veido, 
Iš tavo lūpų - aukso šviesa.

Sustingo šokis. Valsas nutilo 
0 mes, kaip niekad, buvom abu 
Skendau į tavo akučių gilumą, 
Ir mano laimei trūko ribų
1941.11.23
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kurie gaubia tą Jaukiąją apylinkę, kur tiak paslėpta grožio ir’ gy
venimiškos laimės. Paslaptingos lygumos, upeliai ir senovę primeną, 
miškai.. .. Pati šiaurinės Lietuvos sostinė apjuosta dviejų upių, ku
rios sutekėdamos daro pulkų ežerą. Už ežero stovi paslaptingai me
džių apgaubti grapų rūmai. Šiandien jie apleisti, šiandien kuosos 
darosi, ten lizdus. Bet seniau ola virė gyventciasi Kiek ten buvo 
meilės, pokylių, pramogų...

Apylinkės vargšams atrodė tie rūmai užburti, nes jie negalėjo 
peržengti dvaro parko ribų. Kiekvienas stengėsi nors viena akim pa
žvelgti i vidų, pasigrožėti prabanga, gražiomis moterimis... Kiek 
triukšmo, kiek juoko, kiek nemigos naktų buvo grapų rūmuose!.. Kiek 
pe rgyve nimų i.. •

Aš buvau jau septintoj klasėj. Mėgdavau pi sukinėti Įsiveliu 
po ežerą, skinti vandens lelijas. Ak jūs, kaltosios vandens leli’joą 
kokios Jūs malonios!.. Nors pilnas ežeras buvo prisėtas vandens le
lijų, bet aplink “Kaziuko Pakaruoklio“ 'salą ir "Mirties Baseine “bu
vo daugiausia. Jokia vieta ne galėjo lygintis.

Kodėl "Kaziuko Pakaruoklio" salą ir "Mirties Baseiną" balto
sios lelijos buvo pamilusiod, sunku pasakyti, nors ežero paviršius 
ir dugnas buvo visur vienodas. Gal todėl apjuosė baltosios lelijos 
tuos plotus, kad primintų gyviesiems _tv.es nelaimingus padarus, ku
rie, perblokšti gyvenimo, rado galą, atsiskyrė nuo gyvųjų ir paliko 
tik vietų pavadinimus. Kartų kartos iš lūpų. į lūpas kartos tuos 
vardus, bet niekuomet nepagalvos kokia kaine, atsiradę tie pevadini-
mal.

stalius, gražuolis, pertekęs 
suki tuopa. Jis išeina iš 

, augščiausiams medy, pasi- 
vardą - "Kaziuko pakaruok

Juk tas pats Kaziukas, miestelio 
.žemiškosios laimės, išbučiuotas moterų, 
"proto. Vieną rytą jį randa salos vidury 
korusį. Nuo to laiko bevardė sala gavo 
lio“.

"Mirties Baseinas" gavo pavadinimą todėl, kad ten buvo prigė
ręs ištikimiausias grapo tarnas, kuris, dar gyvas būdamas, praminęs 
šį baseiną tuo vardu. Gal jis nujautė, kad šitame baseine teks už
baigti gyvenimo’ dienas jam, užsitarnavusiam grapų tarnui.

Tyliame saulėleidyje, kada saulė slinkdavo už horizonto,ežero 
paviršius nušvisdavo auksinėmis spalvomis. Tada vandens lelijos pa
rausdavo. Jps tarytum gėdindavosi tos'atslenkančios nakties tamsos, 

'kuri paslėpdavo jų grožį, ir suglausdavo savo žiedus,
Miestelio triukšmo nekenčiu. Troškau gamtos, Gaktoje . jsųsda- 

vaus ramus, mano mintys išsiliedavo po ežerą. Kartu su mažomis Vil
nelėmis jos blaškydavosi po mano jauną, vargų nepažinusią galvą.Mė
gau vienatvę, nors gal tai buvo nenatūralu. Stebėdavau gantą, nors 
gamtos pamokų nemėgdavau. Ten buvo popieriuje parašyta, o eis jaus
mu pajaučiama.

Dažnai laivelis pasukdavo į grapų rūmus. Įlindęs pe" išilgą, 
lyg romanuose vagis, išlandžiodavau vi aus užkampius, apžiūrėdavau 
užsilikusius paveikslus. Kuosos išsigąsdavo manęs, o pelėda tingiai
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,apleisdavo ramų kampeli.
Parkas buvo atgyvenęs savo laikus. Visur matėsi netvarka. Me

džių šakos, nukritusios į supuvusius lapus, teršė tą triukšmingąjį 
parką. Takeliai, klombos, gyvatvorės pradllo, jokios žymės neliko..

Grapų rūmai- stovėjo taip pat apleisti. Kiauras stogas leido 
lietui varvėti per aliejiniais dažais dažytas sienas. Grindys vos 
tik laikėsi. Aksomu išmuštas miegamasis dar tvėrė.

Viskas dvelkė tik senove, didele prabanga. Retas kuris galė
davo nušviesti dvaro praeiti. Kaštanai, nulenkę savo sunkies šakas, 
buvo tylūs, kaip tie dvaro r Onai,

Žinojau, kad mano kaimynas Mykolas dirbo prieš karą dvaro rū
muose. Ką jis ten dirbo, niekas negalėjo pasakyti. Jis pats buvo 
nekalbus, sėdėdavo vienui vienas, užsidaręs savyje. Jeigu būdavo 
gera nuotaika, tai truputi paplepėdavo. * '

Jis papasakodavo apie grapų gyvenimą. Man būdavo Įdomu-išgir
sti. Ištempęs ausis KLausydavaus jo kalbos.

Mane Mykolas mylėjo. Tai jaučiau. Aš galėjau didžiuotis. Jis 
kviesdavo mane statyti tinklų ežere, vaišindavo prinokusiais ser
bentais. Kartais pavaišindavo balte ir saldžia mėse, ponų valgiu, 
kaip jis pats sakydavo. Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo žaliųjų 
varlių mėsa. *

Mykolas nemėgo, kad jo kės klausinėtų, kad trauktų jam žo
džius. Jeigu jis turėdavo noro, tai paprašius viską papasakodavo.

Palengva pradėjau ji suprasti. Gal* už tai jis mane pamilo.' 
Retkarčiais pasakydavo, kad mano būdas labai panašus 1 jo vaikystės 
būdą. Nors metų skaičius tarp mudviejų buvo didelis, bet tas nei 
klek nevaržė mudviem paplepėti, statyti tinklus ežere.

'Išaušo gražus pavasaris. Aš baigiau septintą klasę, užsivil- 
kau "šllpsininkų" šventėje pirmą kartą civiliškus drabužius, pasi- 
rlšau kaklaraišti. Klebonas paskolipo kietą skrybėlę. Ilgai stovė
jau prieš veidrodi, šukavau savo šviesius plaukus. Nežinau, kodėl 
taip ilgai puošiaus'. Gal naujoji uniforma to reikalavo - aš pats ne
supratau.

- Jonai, - išgirdau Mykolo balsą.
Atsi~ręžiau. Mykolas šypsojosi pasirėmęs padangėn.
- Kodėl puošias? - iš reto pradėjo Mykolas.
- Pas mus, dėde, šiandien didelė šventė. Mes gimnazijoje lie

kama vyresnieji, nes aštuntomis Šiandien paleido, žymėdami tą mo
mentą, švenčiame "šllpsininkų" šventę.

Mykolas palingavo nubalusią galvą ir paklausė:
Ar' ilgai užtruks šventė?

- Neilgai - po pietų būsiu laisvas, « lyg suprasdamas Mykolo 
mi-ntl, pridėjau.

- Ateik pas mane, kada būsi laisvas, - pratarė Mykolas ir ra
tais žingsniais takeliu per sodą nuėjo.

Palydėjau ji akimis. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas,ka
da jis atėjo pas mane, prie mano lango. Visuomet stengdavaus Ji pa
gauti, o šiandien jis mane pagavo. .

šventė gimnazijoj praėjo pakilia nuotaika. Mes jautėmės tokie 
dideli ir galingi. Mūsų mokytojai šypsojosi iš mūsų, iš mūsų civi
liškų drabužių, nes jų nuosavų neturėjome, - buvome pasiskolinę.Di
rektorius, malonus žmogus, geras auklėtojas, nedarąs jokių skirtumų 
tarp berniukų ir mergaičių, prašneko į mus:

- Jūs likote vyresnieji. Šitoji šventė teprimena jums ir pa
reigą. Būkite Jaunesniesiems savo -draugams pavyzdžiu. Taisykite jų 
klaidas. Jūs baigsite savo laimingąjį amžių, kitais metais išsis- 
kirstysite. šitoji šeima, kurioje jūs išbūslte aštuonerius metus, *
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Mbyrėa. Jūs susidursite su nauja aplinkuma, su naujais žmonėmis. 
Vieni eisite mdkslą universitete, kiti liksite namie, treti gal pa
sidarysite valdininkais. Bet kur Jūs Maita, žinokite, kad ant Jūsų 
penių atsiremia visokia atsamybė. Mes būsime atlikę savo pareigą. 
JJeepvllklte mūsų ir napsdarykite gėdos.

‘ Mes paplojome direktoriui. Iš mokinių tarpo taip pat kalbėjo. 
Padėkojo direktoriui ir mokytojams už auklėjimą, už rūpinimą, už 
linkėjimus.

Vakare žadėjo vėl visi susirinkti, žadėjo baigti dienos pro
gramą šokiais, žaidimais, vaikišku išdykavimu.

Skubėjau namo. Mykolo kvietimas man knitino širdį. Aš jokiu 
būdu negalėjau suprasti, koks reikalas vertė Jį ateiti pas mane.Ha- 
na jaudino, nepajutau, kaip atsiradau namie, numečiau neįprastus 
drebulius ant lovos, užsivilkau Įprasta mokinio uniforma.Tokie pui
kūs jie man atrodė, taip gerai tiko prie šviesių plaukui ■

Seneli Mykolą radau kieme. Jis sėdėjo ant slenksčio ir rūkė. 
Pamatęs mane, nusišypsojo.

- Greitai baigėte, - prašneko Mykolas ir, pasitraukęs 1 deši
nę, leido man kartu prie jo sėstis.

- Vakare dar bus antroji olos dienos dalis, dabar atlikome 
tik oficialiąją, - atsakiau aš Jam.

- Ar turi noro plaukti į ežerą? šiandien toks puikus oras. 
Šiandien yra man atmintina ir svarbi diena. Aš noriu nuvykti i dva
ro rūmus.

- Su mielu noru su Jumis' plauksiu , - atsakiau.
Apie kokią atmintiną dieną Jis užsiminė, nedrįsau klausti.
- Ha, gerai, eikime.
Abu atsikėlėme. Aš paėmiau irklus.
- Tinklų neimsime? •. paklausiau.
- Ne, Joneli, šiandien paliksime juos ramybėje.
Nuėjome prie upės. Ten stovėjo daug laivelių. Buvo lyg prie

plauka. Įsėdome 1 Mykolo valtelę. Lengvutė buvo valtelė,graži ai da
žyta. Jos pryšakiniame gale tuvo užrašas: "Baltoji Lelija”*

Mykolas liepė man lipti. Jis pats nustūmė laiveli nuo kranto. 
Aš sėdau prie Irklų, o Jis atsisėdo užpakaliniame laivelio gale.

Jam pasiūliau ’’Regatos" dūmo. Jis paėmė vieną papirosą. Užsi
degėme. pradėjome plaukti. ,

- Neskubėk, Joneli, laiko turime! Aš šiandien noriu daug • ką 
papasakoti, noriu Šiandien daug kalbėti, - pradėjo Mykolas. - Mane 
pajuokia kaimynai. Sako, kad aš esu užsidaręs, kad nebendrauju su • 
žmonėmis. Visokių priekaištų man atranda. Nustimpa kieno karvė,-sa
ko, kad mano akys "nužiūrėjusios" tą gyvuli.

Senelis palingavo galvą, truputi nusiminė. Aš Ji padrąsinau:
- Neimk, dėde, į galvą. Aplamai, apie jus niekas blogo nesa

ko. Tik ju^£ prikiša jūsų tylią vienatvę, žmonių vengimą, - pridė
jau, matydamas, kad jis truputi suabejojo toliau kalbėti.

- Čia jų tiesa. Jau seniai aš vengiu žmonių, Jau seniai gyve
nu tokį vienuolišką ir na visiems suprantamą gyvenimą.^Gal ~ greit 
važiuosiu į amžinus namus, gal greit teks man palikti šitą ašarų pa
kalnę, kurioje išbuvau gaga ilgą amželį.

- Dar tvirtas esi, dėde, dar ilgai gyvensi, - pertraukiau,no
rėdamas padidinti jo norą toliau pasakoti, nors toks kalbos per
traukimas kartais neišeina į gera.

* Bet* Jaučiau, kad šiandien mes kalbamės kitokia forma: šian
dien jis, Mykolas, nekreipia dėmesio į mano išsišokimus.

Mykolas nusišypsojo. Pratarė:
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- Senatvė palankia taip pat ir tvirtus pačius, bet palikime 
tai. šiandien,.•vaikščiodamas po sodą, nutariau aplankyti tava, Jo
neli. Kadetu stovėjai prie veidrodžio nauju. kostiumu., man pasivai
deno tolima praeitis. Han prieš akis atsietojo toji atmintina die
na, kada, aš-turėjau atsisveikinti gu vienu žmogumi, kuris paliko 
manė širdyje tarpą. Toji spraga jaučiame ir šiandien po labai - dau- < 
gelio metų. Stovėdamas prie lango, aš vietoje tavęs, Joneli, pama
čiau save, aną pavasari. Aš būdavau toks pat •vienišas, kaip-ir tu. 
Su tavim esu atviras todėl, kad tu esi panašus į mane, Žinau, kad 
tu mana suprasi ir nepeši juokai ig manęs senio. Aš viską, vienas iki 
šiol nešiojau savyje, bet dabar neriu, kad ir pats sužinotum, beno
riu numesti tos sunkenybės, kaip tai daro kiti. Sako, kad išpasako
tas skausmas* padalinamas -į dvi dalis. Labai garai, Jeigu pasitaiko 
abu vienodai gero būdo. Set jei.-u būna atvirkščiai > 3^1 gu tas snt-

' rasis pasako dar kitom, o t?.s kitas dar kitam, ir tas žmogus, kuris 
6 nori rasti paguodos, o randa piktą šmeižtą. tad? jis dvigubai turi 
kentėti, ’nareikalingos kalbos varomos jo adresu. Nuo jo šalinasi 
net ir tie, su kuriais jis draugaudavo. Šiandien aš tau daug ką pa
sakysiu, nes žinau, kad tu tos paslapties nelšnašiosi po pakdemius.

- Ne, dėde, manimi gali pasitikėti, - tarife, nors pats nu- 
raudau tai pasakęs.

— Žinau tave. Nors tu. esi Jaunas, visas gyvenimas stovi . 
prieš-tavo akis, bet tu man padarei gerą įspūdlTAo priŠimėnu, tavo 
gimimą, tavo kūdikystę, vaikystę, žodžiu, tu buvai kitoks, kaip ki
ti apylinkės valkai, rian patiko tavo ' Jautrumas. Atsimenu, kada ~ tu 
šventoriuje užmušei žvirblį. Tu supylė! jam kapą, pastatei kryželį 
ir verkei. Jauteis, kad nuekriaudei nekaltą padarėlį.

Prisiminiau šį įvykį, prisiminiau, kad tas dėdė tuo metu ėjo 
per šventorių. Jam tada nupasakojau, kokį žiaurų daroą aš buvau pa
daręs. Ir šiandien jis man primena įvykį, kurį Jau Pats per de-^ 
šimtį metų .buvau pamiršęs,

. - Taip, tada buvau dar valkas, - pasiteisinau.
- Ar tu šiandien galėtum kitaip’padaryti?
Negalėjau jam atsakyti. Jaučiau, kad mano.veidas paraudonavo.
- Aš žinau, kad tu, J?neli, galėtum ir šiandien tą pat pada

ryti. Iš mažens, iš m ČiS Q lykų susikristalizuoja labai dideli' da
lykai. • ,

- Gal, - pridėjau.
- Na tiek to. šiandien tau papasakosiu, kokia buvo mano jau

nystė. Buvau neturtingų tėvų vaikas. Tėvas-retai matydavo mane na
mie, amžinai važinėdavo bizni c reikalais į Rygą J vežiodavo ten li
nus, obuolius. Nokia k jis teuždirbdavo. Ką uždirbdavo, tą ir prava
rydavo pro batelį. Namo parveždavo tik-trupinius•» Gyvenau^au moti
na. Ji buvo gera, bet truputį staigi. Žiūrėk; kada yra-reikalas, ji 
visai nebara, bet dar pagiria, o už mažą nusikaltimą'- nupeša^ au
sis. Mes gerai su ja sugyvenom. Laikydavos bendrą frontą prieš tė
vą, skaitydavo^ parvežtuosius jo skatikus. Taip slinko tos dienos. 
Skaityti išmokau, iš partijos vargonininko, o rašyti - iš klebono 
gaspadinės. Su visais gerai sugyvenau, tik Visų ne kenčiau. Bemačiau, 
kad akyse jie yra geri, bet už akių juodina kiekvieną, Nemėgau^ tų 
kalbų.- Jausdavau^-ramus ,* laidinėdamasls po upę. Tada dsx\ šito ežero 
nebuvo.' Ir gaudydavau žuvis, šiandien kur stovi ežeras buvo mies
telio ganyklos, o už tų ganykloj stovėjo granų rūšini.< Dažnai nusunk
davau į dvaro parką, pažvelgdavau į tuos krumųe. Žiemą gyvenimas 
ten apmirdavo, bet vasarą,’kai. grapai grįždavo is Prancūzijos, gyve
nimas virdavo kaip katile. Savo vaizduotėje kūriau planus patekti į
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dvaro rūmus. Nežinau, ką būčiau paaukojęs tokias žmogui, kuris būtų 
leidęs gyventi tame dvare. Bet likimas buvo man palankus.Turėjau as 
dėdę Rygoje. Vieną kartą t£vas nuvežė mana i Rygą. A3 dėdei pati
kau. Tėvas paliko mene pas ji. Jis buvo bevaikis. Turėdavau jam pa
dėti dirbti. Dėdė buvo neblogas šikšnius. Jis uždirbdavo nemažai 
pinigų. Man tik primesdavo truputi: dirbti turėjau tik už valgį. 
Iš pradžių tankinaus, bet, kai išmokau gėrei dirbti, kai jaunystė 
pradėjo veržtis pro kraštus, dėdė manęs negalėjo patenkinti.Norėjau 
turėti daug pinigų, norėjau pasipuošti ir gyventi, kaip kiti tur
tingieji, kurių buvo labai daug Rygoje. Mane paviliojo dėdės pažįs
tamas, taip pat šikšnius. Šia'neblogai uždirbdavau, dar gairinu iš
mokau sikšniėus amato. Vieną kartą grįžau į savo tėviškę,Motina bu
vo Visai susenusi, tėvas nebegalėjo važinėti į Rygą, laikė miestely 
nedidelę krautuvėlę, bet pelnas buvo toks menkutis, kad,‘kaip jis 
pats jaakydavo, vargiai uždirbsiąs grabui. Grįžęs atostogų, išvaikš- 
tlnėjau visas tas vietas, kurias jaunystėje taip buvbu pamilęs. Ap
lankiau dvaro parką. Buvo vasara. Dvaro rūmuose trenkė muzika, dai
nos... Aš vėl tada pagalvojau: koks gali būti žmogus laimingas,per
žengęs rūmų slenkstį. Atsimenu, kaip•šiandien, atsisėdau žolė jo.Bi
telės dūzgė po orą, triūsė, nešė medų. Augstai saulė kepino, dvaro . 
parko paukšteliai Čiulbėjo. Svajojau. Staiga papurtė mana stiprios 
rankos, išsklaidė mano svajones.

"Ar tamsta nežinai, kad parke vaikščioti draudžiama?", - su
riko parko sargas. - Jam paaiškinau, kad asu atvykęs į savo tėviš
kę, kad aš gyvenu Rygoje. Palengva jis atsileido. .

"Sir gyveni?" - paklausė jis manęs.
- Aš Jam pasakiau. Pamačiau, kad aš galiu būti reikalingas 

dvare, nes ieškomas geras šikšnius. Man nušvito laimė.
- Koks sampuolis, - aš nustebau.
- Taigi, - atsiduso senukas.
Laivelis jau buvo įnėręs į ežerą. Jokio’vėjelio. Atleidau irk

lus. Įtempiau ausis, ksd galėčiau viską gerai girdėti, nes kartais 
senelio balsas būdavo toks silpnas. Matyt, jis bijojo smarkiau kal
bėti, kad negalėtų, išgirsti pasalinė ausis.

- Nuo ola prasidėjo tikrasis mano gyvenimas, - vėl troško .se
nukas. - Pats nejutau, kaip atsiradau namuose. Visų džiaugsmas buvo 
neapsakomas. Patekti į grapų dvarą buvo taip sunitu, o čia nepra
šančiam laimė krito kaip is dangaus. Dvare buvo label garai apooka- 
mc. Grapal į dvaro išlaidas mažai kišo nosį. Administracija pinigus 
švaistė ir nė kiek neatsiliko nuo savo ponų. Neapsirikau. Rytojaus 
dieną gavau šaukimą į dvarą. Išsipuošlau, kaip į didžiausią Šventę, 
nors ten mane kvietė ne pokyliui, bet dirbti. Dvare visos ceremoni
jos buvo greit atliktos. Mano pareigos buvo nemenkos - vidutinių 
tarnautojų kategorija. Man buvo paskirti du etatiniai darbininkai, 
o reikale ir daugiau. Žodžiu, aš įkėliau koją į grapų dvarą. Man 
viskas buvo svetima, bet širdžiai miela. Aš jau turėjau teisę vaikš
čioti po parką. Apiė dvaro rikius žiopsoti dar negalėjau. Buvo įvai
rios taisyklės, kad? kas galima daryti, o kas negalima. Kada pra
nykdavo ponai grapal Ir jų svečiai iš dvaro, tada jau tarnautojų 
teisės būdavo platesnės, tada ir žemesnieji užimdavo augštesnes kė
des, neretai pavaizduodami didelius ponus.

Is pradžių buvo gana sunku priprasti prie tvarkos, nes senes
nieji tarnautojai visaip mus mulkindavo. Bet palengva gyvenimas įė
jo į normalias vėžes. Darbų užvaizde netrukus atkreipė į mano dėme
sį, nes aš greit ir gerai atlikdavau visokius darbus. Labai steng- 
davaus, nes bijojau gauti "vilko" bilietą, kuris labai buvo prakti-
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kuojamas duoti jaunėsniesijems tarnautojams, kurio nebuvo pažįstami 
grapui arba įtakingesniems jo tarnautoJams.z ■

- Ištarnavau aš tame dvaro keturiasdešimt matų. Daug nuoty
kių, daug įvairių išgyvenimų mačiau Svaro rūmuose. As nežinau, ar 
būva Lietuvoje toks kampelis, kuri s .praleisdavo taip gražiai _ tą 
trumpą žmogaus gyvenimo laikotarpį, kaip eis, eituose grapų rūmuo
se. Ir ko ten nebūdavo’ kiekviena diena atnešdavo vis naują gyveni
mą. Palengva aš taip pat įėjau į normalias gyvenimo vėsės. Padėjau 
tėvams susitvarkyti, nors jie ta gerove nebellgai^džiaugės!: pirma 
motina, o tais pačiais metais ir tėvas nuėjo į assinype. Likau aš 
vienas. Namelius, sodą ir daržą išnuomojau miestelio žydui. Likau 
pasaulyje vienui vienas, svetimas t?rp svetimųjų. Pats . pasidariau 
savo likimo kalvis. Neblogai'sekėsi..Pinigų turėjau, galėjau ką no
rėjau pirktis.. Dvaro tarnaitės sukoši aplink mane, betaisoma likau 
abejingas. Aš troškau sukurti kažką augatesnlo. Retkarčiais išeida
vau iš tos dvaro aplinkos. Nueidavau toli už dvaro parko, norėdavau 
išsiblaškyti, nusipurtyti, bet ir vėl grįždavau atgal į dvaro rūmus.

- Granas turėjo du sūnus, jaunesnysis sūnus buvo Andrius. Jis 
buvo paprastas, mėgdavo išlandžioti tokias vietas, kuriose tėvas’ 
drausdavo. Ateidavo jis ir pas mane. Mes buvome vienmečiai .’ Andrius 
buvo gražus, geraširdis. Daug dovanų jis msth atveždavo iŠ užsienių. 
Atsimenu, kada nebuvo šito ežero, atsimenu kada jis ‘atsirado.

- Vot čia, - parodė ranka Mykolas, - subėga dvi upės. Senasis 
grapas sumanė padaryti ežerą. Ten kiek žemiau, kur dabar stovi dva
ro malūnas., pastatė užtvanką. ‘Užtvenktas vanduo užliejo ūkininkų 
pievas. Iš pradžių atrodė keista, bet dabar jau pripratau. Atsimenu 
tas pievas, tuos takelius, kup jaunystėje traukdavau į parką.

- Ežero atidarymo iškilmėse buvo daug žmonių, daug svečių iš 
užsienių. Ir tada jaunasis Andrius susikirto su svečiais. Jis pasi
sakė, kad perplauksiąs per.tą ežerą. Didelė pinigų suma buvo paklo
ta prieš ir už. Andrius perplaukė. Jo garbei buvo, rengiamos vaišės. 
Visi sveikino Andrių. Bet jis nemėgo to triukšmo. Vakare atbėgo pas 
mane ir pranešė:

"Finaį. ką, Mykolai, šiandien atvažiuoja mano meilė. Nueik pas 
arklininką, pakinkyk arklius ir atvežk! ją. Įvesk į mano svečių kam
barėlį. Čia laiškas jai, Martai. Paduok”.

- Andrius pranyko. Tokių paslapčių neatidengdavau ir įvykdy-• 
davau jas kaip reikiant.

- Atvežiau Andriaus meilę. Buvo praėję dvi savaitės nuo to 
.laiko. Granai turėjo išvykti į"Prancūziją, su''jais kartu turėjo iš
važiuoti ir Andrius. Andrius žadėjo greit,grįžti; mane paliko glo
boti jo meilę. Šitą paslaptį žinojau aš/tarnaitė Marcelina ir rūmų 
užvaizdas. .

viena
šydavo popieriujes 
Pakalbindavo mane, 
tarnaitę Marceliną

vaikščiodavo po dvaro parką, kažką ra- 
?ėdaveu. iš pradžių atrodė ji linksma.- 

nes jau maloėjau puikiai prancūzlškai.Rytais per 
nusiųsdavau jai gėlių, 
savaitės, o^Andrius. negrįžo. Atėjo ir žiema 

laiškų, bet tie laiškai ėjo 
ausiss dvaro gydytojas 
s, atveždavau į rūmus

Andrius nesirodė. Gaudavo 
retyn ir retyn. Marta susi 
Prancūzijoj. Sąpdžiau pats 
kambary pradėjau dažniau 1
Ji su manim pasidarė nuoširdi ir atvira, ’išpaiko <o"savo
Pasisakė, kad ji sutikusi Andrių, .15 nEmlJusi ** 
lių praleidau su ja. Žiemos keliu 
ją išvežiodavau pc plačias apylin

vis 
buvo 

Kartos 
vaišių. 

gyvenimą.
Daug gražių valandė- 

apvilkęs šiltais kailiniais, aš 
s, nes turėjau įgaliojimą iš And-
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riaus,ir man niekas išgalėjo prikišti. Buvau senas tarnautojas, pa
tikimas grapų žmogus. Jeigu būtų žinojęs senasis grapas, kad aš glo
boju jaunojo grapo meilę, gal būtų kitaip pasielgęs, bet dabar, kai 
užkulisinis gyvenimas dideliuose dvaruose buvo priimtas, šitoks ma
no patarnavimas buvo visai vietoje. Juk nepaslaptls buvo dvare, kad 
grapienė mėgo nuotykius., Nepaslaptls buvo ir senajam grapui, kuris 
nebuvo šventųjų kategorijos. Bet bendrasis etiketas, senos grapų 
tradicijos reikalavo visiškos paslapties, o ne viešosios demonstra
cijos. 0 įsės, tokie paprasti dvaro tarnai, mokėdavome paslaptis 
lengvai išsaugoti, Mes galėdavome viską matyti, viską užnešti, bet 
niekam neafišuoti. Tarpusavėje kalboje tarnai mėgdavo papiepėti,pa
važiuoti per dantis, bet prieš kitus arba prieš pašius*ponus laiky
davosi bendrojo fronto, juk daug geriau ponui girdėti, kad jo dvare 
viskas ramu, o ne amžinos pjautynės, nesantaikos. Oi, mes mokėjom 
blizginti tuos granų- rūmus 1

Senelis Mykolas, pergyvendamas tuos ryškius savo prisiminimus, 
varė toliau:

- Grižo ir Andrius. Grįžo vienas. Jis man daug sumokėjo pini
gų už visą rūpestį. Aš jam padėkojau. Bet vieno dalyko jam negaliu 
atleisti. Jis atplėšė nuo manęs gyvenimo laimę. Jis pats ja nepasi
naudojo, bet pastūmė iš kelio, kaip nereikalingą balastą, kaip ne
tinkamą daiktą. Jis išsivežė Kartą. Ji su mumis atsisveikino nuo
širdžiai, su ašaromis akyse, viena be liudininkų. Jos švelnutė ran
kutė sudrebėjo mano rankoje. Fats nežinaukodėl joe akyse pasirodę 
ašaros. Juk grįžo jos Andrius, jos išsvajotasis, ilgai lauktas. Jos 
mintys galėjo būti tik ten. Aš buvau tik apmokamas grapų tarnas, 
vykdęs visus paliepimus. Taip, gal ji jautė visus mano patarnavimus, 
kurie ėjo no iš prievolės, bet iš širdies. Ji jautė mano pergyveni
mus*

- Prašau, išklausyk jo‘s laišką, kurį ji paliko išvažiuodama,- 
pratarė Mykolas, išvyniodamas popierėlį,, jau pageltusį. Laiškas bu
vo rašytas prancūziškai:

Mielas Mykolai,'
Tu palieki dar dvare, o aš jau išvažiuoju. Jaučiu, 

kad niekuomet čia nebesugrįšiu. Andrių myliu, kaip se
niau... ■ -

Mielas Mykolai, dėkoju už visą suteiktą rūpestį. 
Dėkoju už tas malonias valandas, kuriomis sutrumpinda-

. vai mano ilgą laukimą. Būk laimingas, .Mykolai, geriau
sios laimės linki Tau,

.• Marta.
- Taigi, fcielas Joneli, kaip daug vandens nubėgo pro tą . už

tvanką. Dvaro rūmai jau paseno, kaip ir mes, jų tarnai, bet aš tą 
laišką yis nešiojuos kartu. Tas laiškas man dar svarbesnis,' nes jos- 
gyvenimas buvo nelaimingas. Ji mirė, nusižudė. Nuvarginta, apvilta, 
nepažinusi gyvenimo, ji užmerkė akis, o aš likau gyventi, šiandien 
yra atmintina diena, nes sukanka penkiasdešimt metų nuo jos mirties 
Gal kitų metinių nebesulauksiu. Todėl noriu dar kartą aplankyti tą 
vietą, tą kambarėlį, kurioje ji gulėjo sirgdama.

Abu tylėjome. Jis, sujaudintas tų senovės pergyvenimų,tylėjo, 
o aš nežinojau ką daryti. Užjaučiau senelį, bet buvau perjaunas iš
reikšti tokią užuojautą. Jis tik ašarotomis akimis pažvelgė į mane.

- Dabar gali smarkiau paplaukti. Aš tau parodysiu tą kambarė
lį. Aksomu, mėlynu aksomu išmušiau kambario sienas. Jai patiko ‘to
kia spalva, ji sakydavo, kad jai primena mėlyną dangų. Ji norėdavo 
būti angeliukas ir plasnoti dangaus skliaute. Vėliau dailininkas
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išpiešė Ir angeliuką.,.kambarėlio lubose,bet jai nebeteko pamatyti* 
Angeliuko veidelis labai panašus į,jos nekaltą vaidelį.

Paspaudžiau smarkiau irklus. Išlipome dvaro parka. Čia mekas 
nesaugojo, kaip kad seniau, čia laisvai’galėjai įeiti ir išeiti.Vi
si, dvaro tarnai kartu su ponais sugulė po velėna. Liko tik jis vie
nas — Mykolas. Jis liko tik vienas ištikimas tarnas šitiems rūmams. 
Jis šventai dar saugojo tą kambarėlį, kurį buvo išmušęs mėlynu ak
sonu. '

Sulindomo abu pro langą. Jis atrakino tą. kambarėlį - Kartos 
kambarėlį. pelėsiais atsidavė. Jis parodė.viską, kas jam buvo bran
giausia. Jis pradėjo kalbėti man nesuprantamus žodžius, paskui pa
mojo man ranka ir parodė''i lubose stovintį angeTtiuką:

-• Jos veidas buvo lygiai toks pat, kaip to, kuris ten augštai 
stovi.

Ilgai žiūrėjau, Mano vaizduotėje atsistojo tikroji Marta.Mar
ta jo, Kyko?.o, per tiek metų išnešiotoji Meilė,

Mas išėjome. Jis vėl užrakino-tą kambarėlį.
- Dažnai ola atplaukiu. Dažnai užsirakinu. ?jan prieš akis at

sistoja realybė, .prieš šešiasdešimt metų matytoji laimė, gyvenimo 
prasmė, Aš čia. randu gyvenimą. Sienų aksomas kalba man tik . vienam 
suprantama kSlba. Angeliukas šypsosi tik man vienam. Pasijuntu vi-

'sai jaunas. Dažnai kartoju tuos posakius, kurie buvo sakomi anais 
laikais.

Mes priėjome laivelį*, Senelis dar ilgai nenuleido aklų nuo tų- 
kaštanų alėjos.

•- Atėjau į šį dvarą pilnas energijos, gyvenimo džiaugsmo, o 
išėjau nuvargęs, prislėgtas gyvenimo naštos, Ar dabar supranti mie
las Joneli, kodėl negalėjau, pritapti prie žmonių, prie bendros ap
linkos? Nesuprantu jų gyvenimo, o jie nesupranta mano gyvenimo.Kar
tu su dvaro rūmais, aš pasenau. Jie tokie pat. tylūs, kaip ir aš. Mes 
tik vieni su tai.s senais granų rūmais surandame bendrą kaltą, tokią 
tolimą, bet mielą ir širdžiai’malonią,

- Bet. dėde, juk jūs tik įvykdėte savo pareigą, jos netiu- 
skriaudėte, juk nuskriaudė ją Andrius, jaunesnysis granas, - .juo
džiau senelį.

Senelis susimąstė. Jis kažką krapštėsi po kl senius, i šėmė kny
gutę storais viršeliais.

- Čia jos dienoraštis iki paskutinės dienos, jį nupirkau iš 
jos dėdės. Jos dienoraščio yra dvi dalys. Antroji dalis yrą .svar
biausia. Pirmojoje dalyje kalba tik apie gimnazijos laikus, o ant
rojoje dalyje atsispindi jos gimnazijos tragedija. Antroji daįis 
yra tokia trumpa. kaip ir pats jos .gyvenimas. Ji aprašo dvare rūmus, 
aprašo mane, aprašo Andrių ir Jo meilę. Laikai tą jos dienoraštį it 
relikviją. Iš jos dienoraščio supratau, kad ji mane mylėjo:

"Jokios švelnios meilės, tokio pasiaukojimo, kurį- pa
rodė man Mykolas, aš iš pradžių neįvertinau. Tik tada, kai 
tapau apkrėsta nepagydoma liga, aš supratau, kad manasis An
drius ieškojo manyje jaunystės žaislo. Aa atidaviau jam sa
vo jaunystę, o meilė liko tik tolimajam Mykolai, kuris at
nešdavo man baltųjų lelijų nuo ’'Mirties Baseino" ir ”Paka-

■ ruoklio Kaziuko" vainiko, .
Mėlynas aksomas stovi mano akyse, o geraširdiškos akys 

liko man brangiausias turtas, kurį aš turėjau žemėje. Jeigu 
aš būčiau buvusi sveika, bučiau grįžusi pas jį. pas savo 

•mieląjį Mykolą. Tikiu, kad. jis butų mane priėmęs. Bet dabar 
nuvežti save, kaip lavoną, neturėjau nore ir drąsos, Kokia
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aš bočiau laiminga, jeigu anoji liga, ten - grapų romuose,, 
botų mane nunešusi 4 augštybes. Ten, Mykolo glėbyje, būčiau 
užmerkusi akis ir palikusi pasauli nesuterštą... 0 dabar 
tegu lieka mano brangus Mykolas skaistus ir laimingas’’.

Senelis Įsidėjo dienorašti. Kelios pacituotosios vietos davė 
pilną vaizdą. Martatbuvo jam neabejinga. Dabar supratau, kodėl se
nelio niekas neišaušo iš tų vėžų.

Jeigu jis būtų gyvenęs kitose gyvenimo sąlygose, jeigu būtų 
bendravęs su žmonėmis į gal jojo jaunystės meilė būtų išgaravusi.Bet 
dabar jis liko suaugęs su tais tyliais dvaro rūnais, su tuo mėlyno 
aksomo kambarėliu, kurio lubose šypsojosi Marta, amžinai jauna ir 
nepasikeitusi.

Meilė yra brangakmenis. Ji' yra tyra ir nesuteršlama-. Man
ąvarbu nunešti tą brangakmeni ten, kur šiandien yra Marta, ir pa-'
keisti už ji amžinąjį gyvenimą kartu su ja, - pratarė senelis, riš
damas valtį. - Meilės nemaišyk su jausmais, kurie dažniausiai pra
žudo tokius, kaip tu.

Mes atsisveikinome. Jis grižo 1 savo namus, o aš 1 savuosius. 
Apsitaisęs "šlipsininku" uniforma, nuėjau 1 gimnaziją. Ten tiek bu
vo juoko, jaunystės džiaugsmo, bet jie nežinojo, kas yra meilė... 
Aš ivvau pranašesnis už juos.

Ir kai grįžau namo, Mykolo lange švietė žiburėlis. Jis, tur
būt, skaitė Martos dieno.raštį arba svajojo apie tuos laikus,kai gy
venimo laimė buvo taip arti,’ o jis negalėjo jos pasiekti čia žemė-* 
je, bet paliko ten - amžinybėje...
1946. IV. 6.

Dirmauskas

M A NL 3 I S K

. Leisk 
Leisk 
Taip, 
Kuriu

'-15

Leisk man pažvelgti 1 akis tavo tyrąsias 
ir jų-žvilgsny paskęsti, lyg danguj mėlynam. 
Tikiuosi aš vėl džiaugsmo juose sau atrasiąs 
Ir atsiliept galėsiąs tavos, širdies aidan.

Leisk man praleisti su tavim šiandieną 
Nors vieną kartą, paskutini jau... 
Ne vieną puošė! mano gyvenimo dieną, 
Kaip niekas kitas nepuoš gal daugiau

Auksinių vakarų spindėjimu žaidei 
Tekančios aušros karalaitė žavi. 
Sužeidė mano Širdį erškėčių dygliai 
Atsiskyrimo valanda liūdna, karti

man pabūti kartu su tavim, 
man pažvelgti tau 1 akis — 
kaip tėvynės vasarų naktim, 
atsiminimai mieliausi už vis
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issoo mostą!

Žaliuoki. ši ame 
Ku r skę 
Vi suome

kui 
perimdavo

Kaip t oi its
Aš, lyg audros 

atsimenu tave

Žaliuoki vieniša, Saltuorics pakrantė, 
vaikas be,šaš bėginėjau.

Tavęs* ramus

Širdyje si arts 
Hgssvs širdį

0 žaliuoki

£rtą ilgėjaus*

laitais ir pakalnėm^ 
si ūbti o j ausi c j juro j

;urė

SU «

nos pakrantė 
praeitiea miražas 
ras laivelis Atlante

AI- S .A U 1U

O pa'
O daina skambanti iš dangaus 
O-vizija sielos nemirštama. 
Ar rigai giesmė

gražią.

3r., Dirmauskas

Užstojo įnėlsvų debesų
0 kokių spalvų šaltinių versmė i 
Ir vieversiai nuoguose lauktose džiūgauja 

gamtos giesmėIr nepasakoma

C saulė skęsta

Prie š
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Kaip neseniai mačiau tave aš laisvą* 
Prežyduelą grašiais pavasario žiedais* 
Ir neseniai mačiau tave klajojančią 
Dulkėtais tėviškės keliais.-..

Mačiau tave be‘braidančią 
Auksiniuos tėviškės laukuos, 

v Tai p pat mačiai tave aš mirštančią 
Už laisvę mylimos tautos.

Buvai tada dar tu Jauna, 
.Gyvenimo prasmės nesupratai.•• 
Praėję dienos -• kaip niekada* 
širdyj paliko tau amžinai.

Flensburgae
1946.1.25'-

Jonas Ranonis

TĖVIŠKĖS IT STEKU 8

... Norėtųs vėl dabar išvysti 
ir psmtytl ją, 
Norėtųs vėl tenai sugrįžti, ■ 
Ir pasakyti - būsi amžina.

>

Kai skausmas širdį surakina. 
Ilgiesi vien tik jos .. 
Praėję dienos negrąžina 
Tau nuotaikos geros.

Ilsiesi tu kažko, jaunuoli, 
Skverbies kažkur augstyrt, - 
Bet jau perdaug esi nutolęs 
Suktam gyvenimo kely.

Norėtųs vėl dabar išvysti
Ir. pamatyti ją*
Norėtųs vėl tenai sugristi 
Ir pasakyti - būsi amžina.

Lietuvos
Nac.-onalnė
M .Mažvydo
Bibllote a

. Flens'curgas
1946.11.2.
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aes susižvalgėm be kokio žodelio ir visi su
sivaldo" vikrn-^ išvengėsi - dėl greitos Simo orientacijos ir "Per- 

Simo veide pasirodė stambūs prakalto lašai, nors 
lėktuve buvo vešu, hafc šalta. Dabar mes to- se-,o kovo3 Jaa įtsisa- 

a'cu tuos osndysua nvtūut.1 sunaudojo^ nemaž ai 
t*«. jo nebeužteks'? to, ta kryptimi ir 

kas turėjo vėliau ar anksčiau užeiti, 
r tėtę buvo giedra, kaip man tučtuojau 
ekęa mūsų bandymus tūpti ir jaudinę
si

kėn. Bėt ką daryt? ?o» 
benzino, ir ralancori k 
blogasis oras nuė ’o i 
nors šiuo metu Palaugn 
pranešė budėjęs o vis į. 
sis dėl mdaų likim" ra

Bet oro pakibęs ■ 
ir veikt skubiai, visi 
telikusi kryptie šonan nuo 
tis. flat, skrist i pietus 
mums žinomą miškuota ••> 
Šiaulių, jei tik susis 
aerodromas.

trU

n:

reikia veikt

ten

kryp- 
rs Lenkijon ar į. mažiau 

aštą. Gi šiaurėj, prie 
karo aviacijos Zoknių

aiaurej

Greit prane su mūsų nutarimą su e i rūpi n u oi oč c Žarnoje mūsų drau
gams, paprašau įduoti mums tikslų kursą su poiengetcrieus pagalba-ir 
skubiai gauti Šiaulių orą. iTuo'iatlnlo radį 1 o ryšio tarp Kauno ir 
Šiaulių nebuvo. Todėl Kaunas skubiai užsekė Žaibo telefonini pasi
kalbėjimą su Zoknių radijo ir ice te o stotimis, kurių vedėju taip pat 
buvo vienas mūsų r adi s tų "še j mos narys, visuomet malonus, mandagu s ir 
paslaugus Jonas P. Praėjo'tik kelios minutės, i- až Jaa išgindau 
Zoknių radijo stoti bederinant savo bsacą. Ton sualiarmuoti žmonės 
irgi susirūpino mūsų likimu.

Zokniuose nutūpti ore būta-palankaus, bet pakeliui iki pat 
Šiaulių visur esąs rūkas.*

Tiesis oro linija iki 5ia»-‘Hų ne taip jeu toli, bet mūsų ben
zino rodyklė terodė apie 3.5 ^įtrų’ Zenaino'rodyklė buvo vienintelis 
nelabai tobulas prieteisaa mūsv lėktuve":**d»?.nai parodydavo mažiau, 
nei iš tikrų jų ,buvofc Į-ta <qno tobulam? mes i-r kabinomkaip 
s kęst anty s ii? X šiaudą.

- Gal. užteks? .. iš i^to išreiškia Simą* eintį, kuri gal jau 
šimtąjį kartą skrodė tt>MCS Vj trims- -aivss• Dviejų motorų lėk
tuvui veik šimtui kiioroety.,~lTi5 litrų? Čia J^u ne specialistui 
aišku, kad tai juokinz>aį aj^s pbt mes 'nesi tuokės, - tai buvo vie- 
nint-ėlė išeitis. ’ ~ .......... . .

Šešių sėdynių šiir.tv mt'”i au^šty^e išlindom viršum to siau
bingo rūko - debesų ir kieV'rt^ikvėnėm\sli olins- minučių neg dar 
išsilaikys dm oro. Tą leiCZ. i* .VaT turim i &n*udcti kuo naudin
giausiai, kad kuo RreiSįau osxibktumė:? rūko kraštą. Didysis įtempi
mas atslūgo. pažemiais tsmio^ >31.ploj aklas blsakyaaaic atsiėjo mums 
nomaza nervų. Simaa p-rzkei'-ą. majoras G. g*. ižo keleivių
skyrivn. Jau ne juokaįG suširūčinuslus keleivi“6 -uramlno ks-
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liais paprastais sakiniais:
- Kaune užėjo rūkas, ir lakūnas, nenorėdamas rizikuoti, pasu

ko į Šiaulius. Po valandos Įeitos rūkas prasi sklaidys, ir ces grįšim 
atgal. ' ■ ,.

Nei jo nerūpestingas tonas, nei.vėjų nugairintas seno lakūno 
veidas neišdavė tikrosios būklės. Vienas keleivių,' matyti, skraidy
mo entuziastas, net.apeidžiaugė, kad už tą pačią kalną gausiąs žy
miai daugiau paskraidyti. GI paniką keleivių tarpe mums galėtų’ le
miamas. pake nkt 1.

As jaučiaus rami ausiai ■, nes turėjau nemaža darko, ir tai ne
leido man daug galvoti apio tikrą blkj.ę, o radi jo ryšys su Žeme vei
kė raminamai; Aš nesijaučiau vienišas debesyse, nieke no nežinomas 
ir nematomas, savo likimui palikt ės: visi, kam reikėjo ir kas galė
jo mums kuo pasėti, "buvo suko, ti ant kojų. Kauno,'Šiaulių, Palangos 
radijo stotys.ūir'sa su manimi ir tarpusavy nustato mums tikslų skri
dimo kursą ir mūsų buvimo vietas greit ii’ tiksliai. As įsivaizduoju 
kiekvienoje stotyje susirūpinusius mano draugų veidus,nervingai-be
barškinant radijo telegrafo raktais, besistengiant kiek begalima 
padėti mums. Dėl tos minties man pžsidaro net smagu. Tartum atrodo, 
kad aš besėdįs klasėje ir su. bendradarbiais beatliekąs radiotelegra
fo praktikos darbus.

Bet štai gaunu atsikvėpti ir as: priimtos ir pakvituotos vi
sos telegramos, baigiau sutvarkyti žurnalo užrašus, ir man belieka 
tik kartas nuo karto patikrinti skridimo kursas, Tai ypač svarbu, 
nes kiekvienas nukrypimas atsieina mums benziną, kuris mums dabar
brangus taip, kaip savo kraujas., Simas stengiasi skristi ekonomiš
kiausiu greičiu ir benzino rodykiėn tiek pat dažnai žiūri, kaip ir 
į po mumis plaukiančius debesis, ar nepamatys kur kokios praperšos 
ir žemės bent -koki, ai mažytei aikštelei susirasti, kur galėtumėm nu
lupti,. pradėjus motorams čiaudėti. - ■

Atitrukęs nuo žurnalo, pirmą tortą po įtempto darbo apsižval
gau. Saulė šviečia veik iš užpakalio, dangus giedras ir mėlynas, 
kaip retai kada: be mažiausio debesėlio... Bet tie detesėjiai visi 
apačioj po mumis. Saulės nusviesti, jlb atrodo kaip pasakiškos si
dabrinės vilnos, lygiai, lygiai iškedentos ir suklotos ant drobės 
karšti, ar kaip minkšta pūkų lova, viliota viliojanti išlipti iš 
lėktuvo ir pasivartyti jos pataluose. Klek tik akys užmato lygi 
balte, rdfai debesų jūra, be jokios praperšos, be Jokio kalnelio ■ 
graži ir didinga, be Jokio garso, išskyrus mūsų . "Persi va] 1!|, kau
kianti savo plieniniais propisrl ai s toje mirtinoje tyloje.

Bet ar tikrai čia kapų tyla? • • .
Aty'džiai prisikišęs, žiūriu langan ir nustebęs pątrinu akis: 

čia eone - dangaus‘.mėlynėje, čia apačioje - sidabriniame debesų pa
viršiuje pastebiu tamsius taškus. '

Gal dėl nervų įtempimo mirga akyse?
> Stebiu dar stydžisu. Tie taškai neskrenda tortu su. mumis: jie 

stovi vietoje, trema visu greičiu pradučiam pro juos. Kitas toks 
tesiras, atrodo, i t-sigand-ęs mūsų; susitraukia ir įkrenta tebesi n.Il
gai stebiu 'uos ir jau norit klatuti šalia sėdintį Simą. ka< -><>- 
prssyeniem vieną jų. iŠ visai arti, iš keistos metrų, - ir " 
aiškiai pamatau sparneliais plasnojantį vyturėlį i._ą pačią akimirto 
jis-i pajutęs ta p žaislai kaukiantį ir didžiulį priešą, Bw'audJta 
sparnelius ir kaip akrnuo krenta žemyn 1 debesį...

Vyturėliai viršum, debesų} y
Tai buvo man staigmena: apie tai aš dar nebuvau niekur, 

tęs, not nebuvau girdėjęs ir dar nebuvau matęs. Kai žemė js tamsu ir 
. *-.19........ .

20



liūdna.pilki debesys plaukia pažeme, ašarodami Juodon žemėn, o drėg
nas ir’šaltas vėjas šiurpdo odą, vyturiukai apleidžia tą nusiminu
sią liūdną Žemę, prasimuša pro debesis'ir Ha'žmogui retai matomame 
grožyje garbina savo giesmelėmis malonią saulutę.

Užmetu aki augščiu rodyklėn: mes skrendam SCO metrų augšty; 
iki debesų buvo apie ICO metrų- Taigi,.kad galėtų turėti tokį malo- . 
numą, mūsų vyturėliai turi prasimušti per 700 metrų storio debesų 
siuogani i

Gaila, Šiuo nuostabiu atradimu man neteko ilgai grožėtis:ban- 
zino rodyklė rodė nulį i Kiekvienu mcme'ntu galėjo sustoti motorai,ir 
mes būtumėm buvę priversti palikti šią dausų karalystę viršum debe
sų su sidabrinėmis nievomls, maloniai besišypsančia saulute, mėlynu 
dangumi ir linksmais vyturėliais - ir visai be jokio matomumo^ pro 
rūką susidurti eu žeme. Tai nežadėjo nieko gero. Laimingiausias at
vejis galėjo pasibaigti apsivertimu, lėktuvo ir mūsų kaulų sulaužy
mu, bet..□ bet galėjo atsitikti ir blogiau...

girias pradėjo neramiai dairytis dešinėn ir kairėn, ieškodamas * 
protarpio debesyse.

Majoras G. vėl įkišo galvą tarp mudviejų su Simu ir, tarsi 
mums, tarsi pats sau, pasakė:

- Jei Šiauliuose oras geras, tai Jau ir čia turėtų debesys 
uraretėti.

Iš jo pasakymo supratau, kad ir jis jau galvoja, apie privers-- 
tinį tūpimą ir nebesitiki aerodromo pasiekti. »

Pranešiau mane sekusioms stotims nekokį mūsų reikalą ir pra
dėjau duoti ženklus mūsų buvimo vietai nustatyti, kad tiksliau ži
notų mūsų avarijos sritį. •

girnas sumažino garą, lyg norėdamas taupyti, ir mes nežymiai 
■oradė’om žemėn!. Motorai dar vis tebedirbo. Būtumėm vietoj, benzino 
savo kraują motorams atidavę, savo širdžių plakimu propelerius su
kę, kad'tik dar keletą minučių jio dirbtų?

Šiauliai turėjo būti jau čia pat. Visi trys teglrdėjom tik ■ 
motorų giesmę. Ak, kaip ji buvo graži! Joks koncertas ar opera, jo
kia liaudies daina taip grašiai neskambėjo, kaip šis dviejų motorų 
kartinantis staugimas I . •

Skridom jau visai viršum debesų, kurie atrodė Jau lyg kiek" 
skystesni. Ir štai - vienu metu debesys ir rūkas virto retu dūme
liu, ir mes išvydom žemę...

“žemė!“ -• neišsilaikęs pasakiau garsiai, ir su tuo ž ričių di
džioji įtampa lėktuvo įgulai nukrito. Mes atgijem ir pasidarėm vėl 
kovotojai: mes gavom rimtą ginklą - matomumą,

Simas greit peržvelgė aki plotį, ieškodamas geriausios vietos 
priverstiniem tūpimui, bet to nebereikėjo t netrukus pamatėm Rekyvos 
ežerą, ir po poros minučių j su riedėjom. Zoknių aerodromu.

Ir tik kai Simas pradėjo ruliuoti ir bandė kiek vėl gazo pa
duoti, sučiaudėjo vienas motoras, tuoj po jo ir kitas - ir po kelių 
apsisukimų abu sustojo.

Iki angarų dar buvo apie šimtą metrų. Sime s išjungė magnetus- 
paveržė iš papratimo stabdį ir plačiai nusišypsojo Į mane; Ho vis 
dėlto mes laimėjom"...

?o valandos prasiblaivė oras ir Kaune, ir mes, prisipildę ben
zino bakus, be nuotykių grįžom Kaunan. - #

šie pergyvenimai neatbaidė manęs nuo skraidymo: priešingai, aš 
pajutau stiprų pergalės džiaugsmą, laimėjus gyvenimo kovoje, - tokį 
pat*stiprų, kaip ir tos kovos pavojai.

Nors mūsų mažos aviacijos istorijoje tai buvo neeilinis įvy-
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kis, betgi- buvome dienos didvyriais, ir mūsų įvykis ilgai buvo pa-. 
Blknlbėjimų tema aviatorių tarpe, o aš, nenorėdamas duoti žmonai rū
pesčio, padariau mažą meilės melą: kįty, dieną Jai susitiktai tepa
sakiau tik tiek, klek majoras G. lėktuve keleiviams. •

Visa, įvykį žmonai smulkiai tepapesakojau tik po kokių metų, 
kai ji jau "buvo apsipratusi• su mano skraidymu ir kai aš Ją jau bu
vau įtikinęs, kad iš visų susisiekimo priemonių lėktuvas yra pati 
saugioji keliavimo padarynė.

0 kai. Ji Jau žinojo šį įvykį ir manęs kartą kada vėliau pro
goje paklausė, kuris momentas iš to įvykio man padaręs stipriausio 
įspūdžio, aš atsakiau nedvejodamas: , . ■

- Vyturėliai viršum debesų.

Flensburgas
1946.III.5-. • ‘

o-o-o - O- o- o- o

MŪSŲ KALBA

’Prieš 2 metus Vilniuje maždaug šitaip pasakė įžymus šių dienų 
lenkų kalbininkas: “Kada baigsis šis karas, lietuviai, važiuodami 
į pasaulinę taikos konferenciją, turėtų būtinai nusivežti I-jį lie
tuvių kalbos žodyno tomą /Išėjęs 1Q41 m. Vilniuje, per 1000 psl. 
raidės A-B; viso žodyno būtų apie 10 tomų, teigi 10.000 psl./.Lie
tuvių tauta privalo gauti savarankišką, laisvą gyvenimą dėl to, kad 
turi taip nuostabiai senovišką ir tokią turtingą kalbą, be kurios 
sunku būtų aiškinti indoeuropiečių prokalbę ir jų senų, senovę.’’Liau
psinę anksčiau yra mūsų kalbą ir daugelis kitų pasaulio kalbininkų. 
Neturime žemės turtų, nesame gausūs, dar nestebinama pasaulio savo 
civilizacijos gėrybėmis ir technika ir t«t-.» bet užtat turime kal
bą, kuri laiduoja mums laisvą gyvenimą.

J. Kiksliūnas

o - o - 0 • . o - o

Sutiko kartą akis akį, širdis / 
širdį, mintis mintį.

Akis šviesesnė tapo aėl akies, 
Širdis daugiau gyvybės savyje pajuto. 
Arčiau prie saulės veržėsi mintis, 
Kitos minties padedama, 
patiko aklai šviesuma, 
Gyvybė širdžiai, augštybė minčiai. 
Patiko. Ir pamilo akis akį,, 
širdis širdį, mintis mintį.
Pamilo.

■Putli n na
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S'JO

Kį.

galėt uni slavę mylėti

LIETUVA I I if

Ar ame n 
Kvepi anci a s

lai svienas
ėles savo sodely

y

Ar pameni tūjen žydinčias 
Kurios tci'P puošė tavo jaunystę, 
Ir tu laiminga braidei po pievas
Nepastebėjai priešų

Atėjus priešams
Giesmių gegučių nebegirdėti 
Bet tu vis lauki ryto prašvintant
Kad vėl

Ne verk, 
Priešai 
Greitai 
Lietuva

lietuve, liūdėt neverta - 
išeis 15 kur atėję: 
patiksi trolius tu vartuos - 
vėliai tus prisikėlus i

^.ens burgąs
1946.III.29.

jonas Ranonis 
Ė K IMS

Išklydusi iš protėvių gimtosios žemės 
Kurioj taip miela ir ramu, - 
šiandienes’! nežinomam kely...

Širdyj tau mintys Vėl tėvynėj remias 
šiandien čia savo buitį tu kuri

Ba rūtų, be gvaizdikų ir lelijų
Iš tėvynės klonių tu iškeliavai...
Su-įdėtu motinos rožančium
Ir širdyj tėvynės meile, - 
Svetimoj padangėj tu atkeliavai.

Be gimtų namų ir^be darželio ir lankų, 
Ir be. ramunių žydinčių pakluonėj 
Aš ištrėmime gyventi negaliu...
0, grąžink, Augšciausias, ~į tėvynę laisvą, 
Kės tik joje -savo buitį aš randu.

Flensburstas
1946, IV. 10,
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Temeta Vakaras žinyšloj
• Liūdi ąžuolai Šventi. 

Tolumoj ugnies vlly.šias 
Svaldd debesys juodi*
Ko nuleidę gaivas skendi 
Vaidilutės liūdesy?
Ko dievų Šventovė šiandien 
Ištuštėjusi, klaiki ?
Smilksta aukuras iš lėto, 
beldžias vakaro tyla. 
Baltagalvis kepurėtas 
šit ateina vaidila.
'Dreba Žingsniai Jo sustingę* 
Ko Jo valdė liūdesys? 
'Rankoje kankles garbinga* 
,Aažlų balsą nešas jla.

\,.-‘Štal prie aukuro sustojo, 
\ Skausmas kaupiasi slapta*

, '-’^padeda kankles prie kojų 
h, s 'Ir pasiremia l^ada.

•&Rymo, Žiūri... jau sugrubęs, 
> '“•HSenes, virpantis skausto* l

■H. vaidilutės baltarūbėe,
> Jaskiitinį .giesmėj

-.Šia prie aultv.ro šio švento 
Jūsų dienos baigėe nū, 
Kur šventa ugnis kūrenta 

\ Garbei mylimų dievų.
* Pranašai nauji atėję 
Ryt jau aukurą augriaua. - , 
šaliai mūs dievai aukštieji 
Neprabils jau iŠ dangaus.
- Kur laimingi buvom liŠla, 
Byglams' jungėme-vi sue, • 
Ant griuvėsių šit* Žinyčių 
barbins jau Mtus dievua.
►. ir pamirš tėvyne Žmonės, 
IT'vienybė* nebstoks, 

' ir per svetimą malonę *
Mtta Šalis Wgan nusega.

---- ...... $ $ *•
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’•feet ateis vėl nsuj08 dienos, 
As kaip pranašas jaučiu, 
Pasakose mūs ne’vienas ■ 
Ainius žadins iš vargų.

- šiandien mums itebliko niekei 
Tik ramybė kapuose.
Te per_amžius pasilieka 
Protėvių didi dvasia. ' .

« Paskutini syk rūseną, 
Degs čia Ugnis šventa. .-* 
Vaidilutės, dukros mano, 
Paskutinė mūs malda’... ,

ir nutilo senio lūpos, 
Rieda ašaros veidais.
Vaidilutės baltos klūpo, 

’Prausias krikštolo lašais* 

.šventos giesmės skamba graudžiai 
Vėliai vėtroje uždus.
Vėtra Šėlsta, vėtra gaudžia, 
Plėšo ąžuolų lapus.

- C- perkūne visagali, 
Meldžiame visi kartu:
Saugoki vienybėj sali ~ .
KUO nelaimių ir-skriaudų!

? Į žinyčią vyrai buklūs 
Artinasi tamsoje:
Jie su kirviais ir su pjūklais 
Eina sunaikinti ją.

Vaidila staiga išbalęs
Kelia virpančias rankas:
- O Perkūne visagalis, 
Šaukiamės pagalbos mes i

- Mus apsaugoki šioj- vietoj, 
Šias kankles senų dienų.
Kad jos žadinti galėtų
Ainiams dvasią milžinui

'i ■ • •

Ir išgirdo Ruškio maldą
Jo garbingus troškimus 
Tas, kuris perkūnus valdo - 
Siunčia vėtrą ir griausmus.

Suūžė dangus sutemęs, 
Juodos versmės debesų, ~ 
Grlmąta aukuras į žemę v

Su dievų tarnais kartu.
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Dairos vyrų'gretos ilgos 
Tan pas buvusius vartus, 
Nėr žinySios... vien tik žvilga, 
šniokščia ežeras platus

Ežerėlį šiandien margos 
Supa pievos ir šilai'.
Kai žemaičiams gresia vargas, 
Mėnesienose vėlai

S?ųko šydrais ežerėlis,
* Apsidengi a tyloje, 

\lr iškyla, kaip šešėlis,
įę ’Aukuras į r vaidila...

Nešdamos kąnkles senąsias 
Išneria viršum bangų 
Vaidilutės ilgakasės, 
Tartum deivės vandenų

Skamba kanklės ten pas krantu 
Žavūs burtai stygose, - 
Kad žemaičiuose .gyventų .

• Protėvių didi dvasia.

Kas išgirs kankles pirmasis 
Tas pirmasis ir atspės, 

. Kaip tą vargą, kuris gresia
Atitolint nuo šalies.

o-o-O-o-o

KITI APIE LIETUVĄ

Lietuva.Dainų ir mistinių pakelės kryžių kraštas. G-al nė vie
nas po ano Didžiojo karo išvaduotasis kraštas nepasiekė tokio paki
limo laipsnio, kaip Lietuva... Lietuvių psichikoje giliai glūdėjo 
rusų persekiojimų atsiminimai, kaip ir veržimasis saugoti ir ugdyti 
•savąją kultūrą, kuri su tokiu vargu gilinta, knygnešiams slaptai 
gabenant Donelaičio, Daukanto, Maironio ir kitų lietuvių rašytojų 
knygas. /F. Zahora "Orzel Bialy", 1945 m. 37 nr./

o-o-O - o - o ’

01 tu, ieva ieva, mėlynuos žieduos, 
Ką tu iškukuosi metuos alkanuos? 
Iškukuosi tujen pakaruoklius tuos, 
Kaip tai buvo metuos devynioliktuos!

M Ievai ” 
už--

Faustas Kirša sukūrė eilėrašti 
gerokai, £ar prieš 1940 ra. bolševikų 
plūdimą į Lietuvą, Tai pranašiški kūrėjo 
žodžiai.
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25 d. V 26 d.- 
šiluvio tuo metu nebuvo mieste, šeimą savo Jis buvo išga- 
karo audrų į saugesnę vietą - į savo tėviškės sodžių už 
pats išėjęs į mišką pas savo brolius lietuvius* Klasto 
neteko matyti, bet kai miestas degė ir iš padegtų benzino 
kamuoliai virto į padangių augstybes, jis matė. *Ir kai 

'Okieolų rankose’, Šllu- 
į miestą tuoj anksti rytą. Tokių, kaip Šiluvis, buvo už- 

pagalbos sukurti, vietinę lietuvių valdžią ir 
įerimti miesto ir apskrities valdymą į eavo ran- 

įsakyta, 
arm 1J s. ta — 
paėmę be

kitais

NervUotūmą tekels patys 
nemie- 

buvo 
įvairių 
ketino

tą naktį, 
benęs nuo 
50 km., o 

, imant jam 
baltų dūmų 
atėjo lietuvių vyrams žinia, kad .miestas Jau v 
vis grįžo-į miestą tuoj anksti rytą. Tokių, kaip Šiluvis. 
davinys be vokleči 
patiems lietuviams 
kas, kol vokiečiai dar neatsigodę, Taip buvo 5r iš Kauno 

-Lietuvos Laikinio I'lnieterių Kabineto, k a?. dar vokiečių i 
buvo nuo Kauno 37 kilometrai, o Lietuvos sūnūs jau buvo ; 
veik visą Kauną į savo kontrolę. • »

Pirmoji grįžimo diena šiluvlui praėjo besitariant bu 
saviškiais lietuviškųjų Įstaigų formavimų reikalais. Buvo grasi die
na, gražiai ir nudienojusi ligi pat vakaro 
vokiečių kariai, kažkaip visur siausdami. Išvargęs par eilę 
gotų ir nenusitsisytų naktų, saulei leidžiantis, Šiluvis jau 
norėjęs eiti pesileio. Langai buvo praviri. Kvepėjo iš oro 
gėlių aromatais. Ir tylu buvo. Tylu Ir kambaryje. Rytą Jis 
anksčiau keltis ir vėl skubt] prie tolimesnių darbų.

• - Na tėvai išėjo, ne broliai atėjo. - samprotavo sau 
šiluvis, taisydamasis į guolį: - Lietuvių tautai Vienodi 
tiek bolševikai, tiek vokiečiai, Mo amžių tai kaimynas iš 
kaimynas iš vakarų lenktyniaudami mus okupuodavo, o po to: 
ištremtys, kalėjimai, skerdynės, šeimų išskyrimai, nusavinimai 
konfiskavimai.

Staiga atbirbia mašina Ir ties Šiluvio butu nutyla, 
dėbteli pro langą-neramus, kaip ir bolševikų dienomis 
karinio automobilio sustota, ir, iš jo išlipę keturi 
kluoti vokiečių kari 
likę mašinoje.. "Bėgti ar ųę" 
ir kad-vienmarškinis. Civilis žmogus, ŠHUviui geras 
įkiša galva, prc^atvirą langą ir uždusęa\aakot

- Radom namie., Katai, mene tie vokiečiaisustabdė 
paklausė., ar aš nežinąs, kur Šiluvis gyvena, iš ūmo ir. 
Jie: sėsk-pas mus ir nurodyk kdlią jiems,

- Prašom į vidų, aplink, - suko šiluvis.
- Aš tik atvedžiau, nėra kada, skubu.

vienas 
klbaai 

rytų,tai 
kančios, 

ir

Šiluvis 
aip ir bolševikų dienomis: ties namais 
ir, iš jo išlipę keturi šautuvais gln- 

ir vienas civilis eina jo buto link; du • pa- 
dingtelėjo šiTuviui mintig,bet kur? 

pažįstąsias,

gatvėje ir 
pasakiau.

- Kuriam galui?
. - Girdėjau, kad tamstą..,, kad visuomenės įkaltus vokiečiai 

ima... - ir civilis, k Ws teJ-ėjęs skrybėlę, nuėjo sau. o sjlnkluotie- 
ji kareiviai suvirto į vidų.

- Herr Siluvijis, mums Įsakyta tamstą į feldk^o&lantū^ą pri-
statyti. ’ . • . '

- Už ką? prašom sėstis, - ir kareiviai susėdo.
- Vietoje sužinos?.» ‘ •
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Šiluvis pamažu rengėsi,o kareiviai neragino. Tik po gero pus
valandžio Šiluvis išėjo su kareiviais, pasodino ji vidury savęs, 
taip, kaip ir pernai birželi0 13 dienos naktį į bolševikų kalėjimą 
vežant, ir masina pasileido miestu, tiltu'lauko komendantūros link.

Siluvį įvedė į vidų, pravedė pro virtinę prie atalų dirbusių 
raštininkų, telegrafistų, karininkų, pasiuntinių ir pamojo sėstis 
tuščioje kėdėje. Bėgo laikas, pusvalandis, pusvalandis,pusvalandis. 
Ne vieną papirosą šiluvis surūkė, ne vieną mintį baigė, ar nebaigė 
galvoti. Paspėjo apsl pažinti su aplink save dirbančiais ar šiaip 
svilpuojančiai s veidais, bet į jį, atrodė, niekas jokio dėmesio ne
kreipė. Tolyn Įkyryn Šiluviul mintys ėmė skverbtis, ir apsistojo 
prie stipriausios minties: "jis įkaitas, bet už ką?” įtakingas-tair 
bet kad jis turėtų būti visuomenės įkaitas, kai už jį visa galva 
yra didesnių "veikėjų”, be kurių jokio pokylio, jokio pasėdžio ne
būdavo ir jokia moterų seklyčia nepradėdavo darbo. Kur gi anie įkai
tai? šiluvis pergorai Žinojo, kas vokiečių padarytą su Sekoalovakų 
įkaitais, kur jų tūkstančiai buvo išžudyta. Bet - jis sprendė - le
miamą valandėlę pamatysime. Dar yra laiko. Niekados niekam niekur 
nevėlu.

Ketvirtajam pusvalandžiui baigiantis kareivai, - mato šilu
vis, - atveda dar du miesto žmonas: viceburmistrą ir kunigą dakta
rą. Visi trys pasisveikina. Niekas jiems trims nedraudžia kalbėtis 
ir, atrodo, niekas jais nesidcmauja. - e

- Taigi, susitikom garbingaisiais įkaitais, - juokauja kuni
gas daktaras. .

- Nieko Čia baisaus, - sako šeštą dešimtį metų bevarąs vlce- 
burmistras. - Duos kur gerą kambarį, išsimlegosim, ir ryto paleis. 
Taip jau buvo ir bus, kai svetima kariuomenė užeina.

- Žiūrėsim, - skeptiškai tarsteli Šiluvis, niekinamai moste
lėdamas ranka.

- Tai mat, kokie-mes dideli veikėjai išvirtam! - linksmas at
letiškos paštatos daktaras linksmai ironizuoja: - Nė vieno cillndė- 
rio, nebent ponas vicebūraiatras. Šiluvi, kad pačiam ir nesiseka :is 
vienos turmėiės į kitą.

- Aš tai jau įpratęs, bet tamstelėm bus posunkiai, - taria Ši- 
luviš. - Reikalas kvepia ir sušaudymu, jei...

- Duos gerą kambarį, išslmiegosim ir ryto paleis,' - tikina 
viceburmistras, atrodo, tikrai tikėdamas.

- Ką gi ne ? - nepaleidžia Šiluvis. - Dar niekas areštuotas
gerai neišsimiegojo. Lyg manytumėt, kad brolių ateita. Tokie pat ir 
šitie okupantai. * '

- Nebūkštauk tik, susimildamas, - ir daktaras savo sako.
Tuo tarpu atėjo'koks feldfebelis, ir jiems pasakė:
- Koma mit!
Vėl tuo pačiu taku, paskui žiūri - žemyn laiptais į pogrindį, 

patamsiu; atįdarė duris, įleido į blankiai apšviestą kažkokią dai
lidės dirbtuvėlę; čia duryse raktas traktelėjo, Ir ot tau gerai iš
simiegos jie, gerbiamosios visuomenės dar gerbiami ar pagerbti įkai
tai. .

Šiluvis dairosi po drėgną rūsį be kokio langelio, rodo šypso
damas skiedrų krūvelę, varstotą ir sako:

■- Kaip patinka? Nė vieno langelio, net ventiliacijos.Tat suo
las! Lengva dviem išsitiesti. Tai kas, kad kojos kabalduos, o Šonai 
nuspausti svils. Gerbiamieji visuomenės atstovai ir išdidieji įkai
tai! ’ i.

- Trečiam ant varstoto, o po galva skiedrelių,- juokauja dak
taras. ’ . ■.. -2?-—.. —-
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- Skiedrelių, - kaip nabasninkul, - šiluvis spjaudosi.
Laikas bėga. Jis turi bėruti. Tam jis ir laikas*
Vloeburmlstras nebesikęsdamas vis žvelgia į auksini savo laik

rodi. Kas atsisėda - pasėdi. Kas pavaikšto, patąso duris už ranke
nos. Kas ištaria: "velniavai” šiluvis, prisiminęs ilgą kalėjimą, iš 
Įpročio bičiuliams ir sau paniūniuoja, pro dantis žodžius košiamas:

Bet gana - jau man laikas išeitis
Jau girdėti žvengėjims vartų.
Aš gyveni «s s tik vien tenorėjau,
Kad nebūtų pasauly vergų, •

-Aha! aš pabaigsiu, - ištaria pragiedrėjęs vioeburmlstras, ir* 
tikrai švelniu apsenusiu baritonu polengvėl užtraukia, o kaimynai 
jam padeda: _ '

Nenuliūsklte{ broliai manieji, - - .
Jei nelaimė kada jus ištiks,

• Set kovokit, kaip vyrai narsieji,
Kolei pi’iešų pas mus nebeliks!

Po to viceburmistras vėl žvilgteri 4 laikrodį ir vėl sako:
- Pažiūrėsim lig 21 valandos. Turi gi duoti geresni kambarį.

Kas čia per mada! Taip jau priimta. *■ •
- To .nelaukit ir nebus, - reiškia bendrą minti kiti.
Ir 22į ir 2J, ir 24, ir 1, 2, 3 valandėlės* Kuris snaudžia,at

sivertęs ant suolo, kuris kažką galvoja, gal svajoja. Pasakykit,ka
da žmogus nesvajoja?!

- Po velnių gi! Iš tikrųjų!., - nekantrauja viceburmistras,pa
sitaisydamas kulkšnį, kad. taip nespaustų.

- Kai mieste negirdėti šaudant, tai Jau ir gerai, - niurzga 
daktaras iš Įsitrauktos palaidinio aplkaklės. - išliksime.

- Užtat kas per garbė įkaitu būti, - gelia Šiluvis. - Geriau
sias .šaudymas ir sukilimas anksti rytą. Koks pusgalvis tykštelės 
kokį sargybinį - ir sudiev mielosios gerbiamųjų Įkaitų galvelės.

- Didelis daiktas, kad pečiai laisvė bus, - daktaras juokauja.
- 0 kaip su teis būtų, kurie be pačių? - atsikerta šiluvis.
- NUstokit Juokavę! Kai pradės, išgirsime, vaikščioti - reiks 

belstis, - rimtai aiškina viceburmistras.
C pirmieji žingsniai kažkur viršum pasigirdo tik apie 7 va

landą. Dabar duris dui jie belsti. Viceburmistras, padelbęs akis, 
kaip Įniršęs jautis, smarkiai Jsš kumščiavo. Bet šįkart tie žings
niai trepsėjo ir nutrepsėjo. Tik po kokio vėl pusvalandžio antrieji 
žingsniai, matyt, išgirdo dunksint ir i dunksėjimą, įkaltai girdi, 
pusileidžia cementiniais laiptais prie durų ir klausia:

- Ve r 1st da? - x .
Girdisi - už durų ne vi^jip esama.
- lies trys visuomenės &a*tai, mes... - aiškina vokiškai vi

ceburmistras.
- Šie sind Bolechewieten!,«. - ir, kad juos kur, žingsniai nu

eina. ' .
Įkaltai žįūrl vienas Į kitą, stebisi, pyksta.
- Kaip patinka?: Ar ne mano teisybė? - kad ir pykd.amas, bet

prunkšdamas Šiluvis’atsako. •
- Nieko nebesuprantu, - taip pat linksmai, bet nustebdamas ta

ria daktaras. • >
- Taip taip! Šie sind Bolschewisteni - pakartoja viceburmla- 

tras, į laikrodį žiūrėdamas.
Šiluvis vėl atvirto ant suolo su tuo pačiu vasariniu apsiaus* 

tu, su kuriuo Jam jau kartą teko gerokai gyvių papenėti bolšavlkl-
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nėję belangėje Ir su kuriuo jis net dabar ištremtyje dar ne iš atsky
ręs. K .

- O, vėl kažkas viršum vaikšto, - pradžiugo vice turini st ras ir 
vėl puolė belstis, bet dabar jau visiškai vyriškai ir būtinai atka
kliai.

Buvo 8 vai. 30 minučių. x
Šįkart greit vieneri žingsniai nusileido žemyn ir Iš anapus 

durų paklausė lietuviškai:
- .Kas čia? ■ '
- Ar ne N... balsas? - viceburmistras pažino savo šoferio 

balsą, viską jam susakė ir'dar pridūrė-: Eik komendantui ir mūsiš
kam s pranešti. Kas čia per pasiutimas, taip žmones kamuoti?!

Dar praėjo... pusantros valandos, kol vėl kažkas žemyn laip
tais nutrepsėjo, čia būta to pačio šoferio., kuris susiradęs at si ve- 

' dė buhaslterl tos Įstaigos, kur feldkomendantūra buvo Įsikūrusi.
- Komendantas dar tik ruošiasi keltis, c kiti komendantūroje 

niekas nežino apie jokius Įkaitus-, - sako drebančiu balsu buhalte
ris. - Palaukit! Dar mėginsim nueiti.

- Tik ne pranykit i •
— Tik neužmirškit! , _ . ,
* Oi tvarka tvarka! . '
- Manai, kad diktatūrose kitaip?! '

• Vėl pusvalandis, ir šįkart išveda juos 1 viršų, kur jiems 
leitenantas’stačiai pasako, paleisdamas: -

- -šiandie 18 valandą vėl čia ateisit! .
- juk toks įkaitų traktavimas nesuderinamas su tarptautine 

teise?!
- Mes Čia viešpačiai, ne jūs, Sehweinhundel

O - O - *0-0 - 0-0-0

Br. Dlrmauskas

MAN PASAKYK

Ko tu pakrypus, pušelė viena?
Ar liūdi, kad baigias ši diena, 
Kad ilgesingai žvelgi vakaruos,• 
Ar ilgai pašvaistėm jie liepsnos.

Pušelė tolima, man pasakyk,
Ar tu kuždėsi, kaip kitąsyk, '/J
Svajas jaunystės audringos,
Pavasario gėlės kaip linguos?^.

' Ateis pavasario naktis, ~ .
Ko tu, pušelė, svyruosi vis?..
Kas kartą vėjas vis garsiau

- Dainuoja audrą artėjančią jau...
Pušelė tyli vieniša, , ■ *
Rūsti aplinkui gamta;visa..e ’ ■

— ________ ___ ------------------------- •••• '
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VI. Būtėnas.

Jelena burgąs
1946. II. U.

Einu aš per žemę, o vėjai vis blaškos 
Ir linksta tos šakes klevų, ąžuolų, 
O širdį vien skausmas beribis tik drasko 
Nėra čia namų ir akių man mielų.

Aš vienišas čia, 
Nežinomoj žemėj. 
0 kas beparves į 

-Kir broliai kovoja

ir širdis tik bedalė 
tolajam krašte.
tų mylimą sali, 

‘alia jam miške?

Kada aš, jiems savąją ranką padavus, 
Vėl stosiu į kovą už laisvę Tėvynės? 
Šaukiuos aš Tavęs, geras Tu, Visagali 
Grąžink į Tėvynę, kur broliai Ją gina

Šaukiuos aš Tavęs, geras Tu. Visagali 
Sutraukyk tuos pančius, kur žvanga Tėvynėj, 
Ir mus/išblaškytus plačiajam pasauly, 
Grąžink vėl 4 seną gimtinę.

Flensburgąs 
1946.111.*'

Vladas Būtėnas

PRIE FIJORDO

Ir štai bangos atrieda iš Baltijos marių 
Ir skalauja smėlėtus fijordo krantus, 
Aš ten vienišas stoviu: išgirsti via noriu 
Tos sesučių dainos išsvajotus garsus

Gal atplauks čia banga nuo krantų Lietuvės 
Ir pradžiugins nuliūdusią sielą... 
Gal paguodos žodžius motinėlės senos 
Iš Tėvynės atneš į tą tolimą šalį...

0 tos bangos vis ošia, vis naujos atrieda 
Iš beribio rytų horizonte, - matau
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l Ko stovi, ko ryso uz vertų

■ b ’ Brolelių sesulė jauna nesulaukia 
į t ‘bernelio, audėjo sapnų.

' Seniai pro. vartus išlydėjo į karą
Žadėjo viens juostą, kits žibančią skarą
o mylimas daug dovanų.

Jų vienas išjojo 1 rytų šalį, 
antrasis pietuos bandė dalią, »
o mylimas ten vakaruos, 
kur plėšė tėvynę kryžiuočiai įpuolę. 
Paskaudo akelės bežiūrint i tolį... 
Kažin ar.tegrįš, ar parjos?

Subildo sudundo girelė žalioji, 
išbėgo už vartų sesulė jaunoji: 
gal grįžta broleliai 
iš tolimo kelio, 
jai dovanas neša slapčia? 
parbėga žirgelis lauku plačiuoju 
ir, gailiai sužvengęs, 
prie vartų sustojo - '
širdužėj mergelei kančia. _

- Vai žirge, žirgeli, 
kur mano, brolelis?
Kur aukso pentinai, Šveidrusis kardelis? 
Kodėl, vai kodėl palikai?
Nuleido žirgelis galvelę ristą - 
daugiau sesulė jį klaust nebedrįsta, 
nusviro kasų jos šilkai. .

- Už upių trijų, už devynetą girių, 
ant lygiojo lauko brolelis mirė, 
kai geso už kalno diena.
Nelaužyk■sau rankų, neverki, sesule, 
šimtai tenai priešų, kur vienas jis guli 
išbalęs, kaip drobė balta. 
Už jauną tave ir už brangiąją šalį 
garbingai ant lauko paguldė galvelę - 
ilgai' jį tėvynė minės’
Pravirko, suklikę jaunoji mergeli, 
rankas baltąsias į dangų kelia - 
ilgai jos širdužė skaudės.

Tris rytus saulužė skaisti netekėjo, 
migi ušėmis dangstės laukeliai žalieji, - 
ji verkė brolelio viena.
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Išėjo 1 lauką - skausmeli ai po kojų* 
išėjo 4 kiemą - nuliūdus rymojo: 
vyriausio globėjo nėra.
Subildo rudundo girelė žalioji, 
Išbėgo už vartų sesulė'Jaunoji:' 
gal grįžta brolelis *
jaunasis iš kelio, 
pagoda jaunųjų dienų? 
Išbėgo ant vieškelio, žiūri jaunoji - 
nuliūdę berneliai iš karo parjoja, 
nėra Jos brolelio tarp jų.

- KUr mano brolelis, 
jaunieji raiteliai?

- KUr žirgas bėrasis?
Paguoskit seselę...

- Už girių trijų, už devynetą upių,
pašautas ant lauko jo žirgas suklupo - 
kur žirgas, ten liko ir jis. a
Nelaužyk sau rankų, neverki, sesule, 
šimtai tenai priešų^ kur jaunasai guli, - 
jo žygius išgarbins šaliso
Už jauną tave ir už mylimą šalį 
garbingai ant lauko paguldė galvelę - 
tarp didvyritj bus jam vieta.

Nujojo raiteliai keliu plačiuoju, 
pravirko sesulė, graudžiai suvaitojo, 
kaip gulbė strėle pažeista. 
Prie kelio paliko viena geltonplaukė, . 
iš skausmo svyruoja, kaip beržas palaukėj, 
ir ašaras lieja tyras.
Kad mylimas grįžtų - mergelę paguostų, 
nušluostytų ašarą gailią nuo skruostų, 
bet kas 4 jį kelią suras?

Devynias dienas užsidariusi Klėty 
liūdėjo mergelė, ir kaip neliūdėti? *• 
Viena: kas užjaus, kas paguos?
Dešimtąjį rytą, 
kai saulė sušvito, 
išėjo mergelė bernelio lankytų - 
jis žuvusius jai pavaduos.

Žaliuoja marguoja palaukės ir gojai, 
pavasaris žiedus išbarstė po kojų, 
jai skauda tik skauda širdis. 
Kur žengia, kur brenda, jauna klausinėja, 

, kur. Ilsis broleliai, jų kaulai baltieji, 
kur mylimas jos, ar sugrįš?

Pažiūri - atskrenda mosuodamas sparną, 
palaukėje sukasi juodasai varnas, 
ką turi, ką laiko snape?
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Vai, varna-juodasis, nutūpki prie kalio - 
iS kur ėmei ranką ir aukso žiedeli?
Keno jis? papoški mane.
- Tenai, vakaruos, tai kovojo berneliai, 
prikrito, kaip lapų gelsvųjų ant kelio, 
per naktį nejaukią 
vilkai tenai staugė, 
motulės tik grąžė rankas.
Tenai radau ranką ir aukso žiedeli.
Keno jis, vai kas beatspės tau, mergele, 
kran, kran, kas teisybę suras.

. Nutilo mergelė, tik ašara rieda. •
- Tai mano bernelis! Pažįstu iš žiedo. . 

Vai, vai, niekados nebegrįš.
Ir kam man dar vargti ir kam man dar būti? 
Vai kad aš pavirsčiau 1 paukštę mažutę, 
ieškočiau dienas ir naktis.

- fJUėjo nubrido jaunoji mergelė
- per girią be fell o 

ieškoti bernelio, 
kaip stirna paklydus šlaite. 
Kur ėjo, kur brido - ten ašaras laistė, 
iš skausmo kūkčiodama gailiai našlaitė 
pavirto raiba gegute.

ir. šiandien, tik girios paskęs žalumynuos, 
.pavasariui žydint, vargus prisiminus, 
lekioja viena po miškus:
išjn ėdžio 1 medi, iš girios 1 gojų, 
ieškodama žuvusių gailiai kukuoja, 
kol balsas užkimšta graudus’.

\ i

o — o — o — 0 ~ o — o , o .

Ramioje buityje, rūtelių darželyje visi esame gudrūs, bet kas 
moka gyventi ant Vezuvijaus, kas moka gyventi pavojuje?Budintls pa
vojus padvigubina, paketurgubina jėgas, sprandą nesilenkiančio plie
no prlkošla, valią deimantui ir dinamitui prilyginą. Kas taikos me
tu atrodo nęlveikiana sunkenybė, pavojaus metu - niekanlekis. Pavo
jaus metas gimdo heroizmą, gimdo žygius, kuriuos dainiai per ilgus 
amžius dainuoja. Pavojaus metas moko drįsti ir laimėti.
Vilnius, 1941.V.15. * - • ’

. ' . • Balys Sruoga
o-o-O-o-o

- Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvis-nieko neatbos, - 
Kaip eglė ten prie Šešupėlės,

- Ir vėtroj, ir žiemą žaliuosi

Taip lietuviškai dainavo didelis lietuvių 
tautos bičiulis ICO kalbų,mokėtojas hanoverie-

■ tis Jurgis Zauerveinas - Girėnas “Aušros” /I883 
-1836 nu/ laikais Lietuvoje. Tie jo dainos žo
džiai - Mažosios Lietuvos Himno “Lietuviais esą- 
aje mes gimę, lietuviais norime ir būt!"
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Br. Dirmsuskas

it

į Nuskendę‘Kraujo upėse pavasariai gražūs
55'Iš naujo''ateisit su gėlėm krauju apšlakštyti, 

iPriSninslt ne vieno prarastą laimę miražuos 
?fAt ei ai.t, pavasariai, sudiev pasakyti.

Atėjus’jums tyros ašaros nudžiūsta
S'Ne vienam nuo veido, rūpesčiais išvagoto.

X melsvus tolius žvelgia ir tas, kurs.liūsta 
’ ir tas, kurio kelias erškėčiais klotas

’ • V.;/ I Ners nedaug "buvo laimės ir džiaugsmo
Jūsų giesmėse, per amžius skambančiose 

^ft^»^'Kai 4 pilką rudeni mes nuvargę keliausime 
Matysime jus, pavasariai, padangėse žydriose

A I X I K VALANDAS 
B Ė G A N Č’I A S

sulaikyk valandas "bėgančias 
džiaugsmo ir laimės su tavim!

0 miela, 
Valandos
Bukime gėlės meilėj miegančios, - 
Dievo palaima srovena mūsų - širdin

0 miela, štai koks nepaprastas vakaras 
0 kokia naktis meilės kupina! 
Nuskrido nfėlyr.e vienišas sakalas, 
Nuskrido jaunystės skambanti - daina 1

Tavo žydriųjų akių žvilgsny paskęstu, 
Ant tavo švelnių pečių iširusi kasa. 
Ir kaip tolima žvaigždė užgesta . 
Prie ties kojomis Žvilgančia rasa.
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Napr. 
nevys- 

0 pasleRęs savo garbės apogėjų, šiandien jie 
"Svetimi Kalnai" prieš mus- stovi dar dldee- 

Bernardas

Turbūt, be Maironįo,nė vienas lietuvis poetas, būdamas gyvas, 
tlė"? nėra turėjęs gerbėjų, kaip Bernardas Brazdžionis. Jau 
Lietuvoje Earn.. Brazdžionis kaip poetas nupelnytai puošėsi 
t ančių laurų vainiku 
su nauja poezijos knyga ____
nis, negu anksčiau nepesiekiamose poėzijos aukštybėse. . 
Brazdžionis yra vardas, kurį ištrėmime ir neviltyje su meile ir pa
garba taria tūkstančiai tautiečių. Bernardas Brazdžionis yra mūsų 
tautos didysis dainius, kurio kiekvienas žodis tiek giliai prasmin
gas. jo poezija yra taip, kaip tamsioje naktyje brangakmenių žėrė
jimas, kaip pavasario ir dievo Apolono amžinas keliavimas ir kaip 
tyro kainų šaltinio versmė, vis nauja ir šviežia, nuskaidrinta kri- 
kštodinio tyrumo ir žavingu skambėjimu išpuošta. Todėl Bernard® 
Brazdžionio "Svetimi Kalnai” mūsų tremtiniškame gyvenime yra kan
čios, nevilties, bet kartu ir. tikė jimo šviesia ateitim giesmių -kny
ga. "Svetimuose Kalnuose" pro skausmą dažnai savo šviesiuose atsi
minimuose didysis poetas ieško sau paguodos.-Tas duoda knygai poe
tinio š,velnumo. Kai kuriuose posmuose jo švelnumas - žavintis:

Kur tu, kur tu, pavasari, 
kur tavo rankos švelnios

Ir kupinos gyvenimo 
ir paukščių ii’ žiedų, -

Be tavo žingsnių numirė 
pravirosios pakalnės

Ir aš be tavo žingsnių tų
• sau tako nerandu. /gj psl./

Bernardas Brazdžionis yra didelis savo kūrybinių priemonių pa
vartojimu, savo poėtine technika. Jis pasiekia net tobulybės. Savo 
minčių gilumu, palyginimaiskontrastų sugretinimu originalus 
turbūt, dabartinėje mūsų literatūroje vlenintėlis.

Bernardas Brazdžionis eina su gyvenimu. Jo kelias ištremtyje 
- kelias tūkstančių tremtinių:

■ Ištrėmimo kelias taip apkarsta, 
0 tu juo be poilsio eini, 
Tartum širdį neštumei į karsta,, \ 
Tartum kojas degintum ugny...

Ištrėmimo kalias buvo skirtas 
Daugelio mažų tautų sūnums, 
0 pasaulis šoko tartum girtas 
Ir ugnies kariu grasino mums: 

- "Atiduokit žydinčias sodybas, 
Atiduokit ošiančias marias 
Ir laukus, kur rugio žiedas žydi, 
Kalnelius ir klonius ir girias,..
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Ir atsakė tie, kurie kalneliuos
Po kautynių ilsis milžinai:
- Kaip didvyriai neškit savo dalią.
Kaip dievai gyvensit amžinei! /84 psl./

Kas stebėjo Bernardo Brazdžionio kūrybinio keli'o einą,tas pa
stebi, kad "Svetimuose Kalnuose" Brazdžionis yra padaręs nežymų po
sūki, nusigręžęs nuo meditavimo ir Įvairių abstrakčių poėtinių fra
zių Ir šūkių. "Svetimuose Kalnuose" daugiau jausmo, šilumos,‘saulės 
ir žiedų ir svetimų kalnų rūstumo, tremtinio dalios kartumo.

Bernardą Brazdžionį reikia priskirti prie naujų minties kelių ' 
amžinojo ieškotojo, ir klaidinga yra nuomonė, kad Bern, Brazdžionis 
yra pavargęs, ir'Jam siūloma net užpūsti ^lempelę ir eiti pailsėti. 
Bernardas Brazdžionis yra didelis ir naujas, nes gyvena būdingu tū
kstančiams ištrėmime ir neviltyje artimu likimu, ir klaidinga nuo
monė, kad postas, laiko Įvykių Ir naujų išgyvenimų veikiamas* su
traukydamas sustingusias biblljines poezijos formas, tuo susilpni
nęs savo kūrinių estetinę pusę. Bernardas Brazdžionis savo naujaaO 
kūrybos posūkyje tik prasiveržė gyvybine poezijos versme.

jei kada yra Bernardas Erszdžionis pasireiškęs kaip didelio 
poetas, nusipelnęs nemirštantį sau garbės vainiką, tai tik savo kū
ryba "Svetimuose Kalnuose". Ir tiems, kurie anksčiau B. Brazdžionį • 
laikė poėtą perdaug uždarą, perdaug psalmišką, jam, nusileidusiam 
nuo kalnų viršūnių į gyvenimą, į geležies liejyklas, į pabėgėlių ko
lonas, ir su pūslėtom Ir kruvinom rankom parašiusiam "Furthofo ba
ladę" arba "Austrijos rudenį", tenka nusilenkti - prieš didžiojo 
poėto talentą.

Bernardo Brazdžionio "Svetimi Kalnai" yra vienas iš didžiau
sių Indėlių į mūsų naujojo laikotarpio grožinę literatūrą.

Bernardas Brazdžionio
PAVASARIO TOPOLIAI

Gruodis. Gruodas ir sniegas kaip patalas 
Svajonėms, žiedams ir sapnams, 
Ir tave.gal suspaus kietas pašalas, 
Ir tau, žeme, ilgai dienos tams.

Bet kai pumpuras kalas griaustinyje, 
Kai sudunda pats pirmas toli, 
Žydi obelys mano tėvynėje, 
Ąžuolynai žaliuoja žali. *

Po vargų, po šalnų ir po sopulio 
Ant širdies, kaip alūnas skaudausj 
Gauskit džiaugsmą, pavasario topoliai, 
NUo papievio žolės lig dangaus.

Nešk ledus - pančius kalinio - Nemune, .
Baltijos gintarų gilumon.
Su tavim kas per .žiemą gyvenome, 
Šauk, tėvyne, kaip paukščius, namon.

5.12.44. G. - /iš "Svetimi Kalnaiw/
-------- --------------
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Von Hoelty

Von Elchendorff

—37-

ir kas norėtų se žlegate vėl skųstis. 
Kol dar pavasariu Jaunystė mūsų žydi. 
Ir kas norėtų lydėjimo dienose nuliūsti M 
Ir tamsias raukšles kaktoje' skaityti?

Gyvenimas džiaugsmu mums moja, 
Sunkiais žygiuojant gyvenimo keliais 
Vainiką džiaugsmo mums aukoja, 
Hume einant kryŽkeliais nežinomais
Dar teka klega tie pievų šaltiniai 
Ir daro vakarą malonų, vėsų, žaliąt 
Mėnulio spinduliai dar šviečia pirmutiniai. 
Tie patys, kur ir Adomui švietė kalią
Dar pumpuro syvų gaivumas 
Išgydo sunkiai sužeistą tau širdį 
O kaip smagu, kai vakaro ramumas 
Širdingą bučini iš draugo lūpų girdi

Lakštingalų pilni dar skamba gojai, 
Jaunuoliui didi džiaugsmą neša 
Ir veržias, dainomis ir skamba moja, 
Į sielas sužeistas ramybę neša.

Graži esi, o Dievo žeme, 
Ir* džiaugtis tu verta gamtos menais 
Todėl, kol man gyvent likimas lemia 
Džiaugsiuos tavim, kol virsiu pelonaisl

Vertė L. Pakalnis

MĖNESIENA

Atrodė, lyg tarsi dangus 
Tyliausiai Žemę pabučiavo. 
Kai ji žiedų mirgėjime nubus 
Sapnus tik jam teskirtų savo

Laukuos švelnus dvelkimas vėjo
Varpai lengvai siūbavo,
Xiskal tyliai šlamėjo, 
Naktis žavi, žvaigždėta mirguliavo
Ir mano siela skleidė
Plačiai' savus sparnus, 
Viršum tyliosios žemės skraidė 
Tarsi ji skristų 1 namus.••

Vertė L. Pakalnis
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b. d.
atsiminimai

APIS RAŠYTOJĄ ST. LAUCIŲ

Soniai nebėra rašytojo St.Lauciaus mūsų stovykloje, Flensbur- 
gė. Bet Jo dvasia yėl kartu buvo su mumis, vaidinant s. m. Vasario 
16-ją jo sukurtą būdingą dabartinės Lietuvos dabarčiai scenos vaiz
delį "Paslaptingoje zonoje”. Kės dažnai neįvertiname žmonių, savo 
dvasiniais polėkiais didelių, savo jautria ir dėl tautos »tragizmo 
kenčiančia siela mums brangių ir artimų, iki Juos gyvenimas pašau
kia kitur gyventi, dirbti ir kurti.

Ta proga nenoromis prisimeni rašytoją St. Laucių. Toks mielas 
• buvo rašytojas St. Laucius, gyvendamas Flensburgo liet, stovykloje 
ir jai kuri laiką vadovaudamas. Visados tylus, visados kūryblnai 
nusiteikęs. Turėdamas nedėkingas pareigas stovykloje, jis rasdavo 
laiko ir kūrybai. Sąžiningas žmogus buvo St. Laucius. Iš savo vi
suomeninių pareigų ėjimo nepraturtėjo, nieko neįsigijo, neįsitaisė. 
Kaip mūsų stovyklos reprezentantas, Jie asmeniškos gerovės ar tuš
čios garbės nesiekė. 2 kamb. gyvendamas tarp Įprasto ūžesio ir 
triukšmo, rašytojas St. Laucius parašė "Paslaptingoje zonoje” sce
nos vaizdeli iŠ dabartinių partizaninių kovų, vykstančių mūsų tėvy
nėje Lietuvoje. Tik tas, , kas kuria, gali suprasti, ką reiškia kurti 
dabartinėse stovyklos gyvenimo sąlygose.

Rašytojas St. Laucius buvo visados jautrus spaudos ir kūrybos 
klausimais. Mes taip norėjome ką nors pradėti dirbti čia, tame nuo
šaliame Danijos pasienio mieste, 1 kuri mus atsviedė žiaurioji karo' 
audra. Bet sąlygos buvo tam pasiryžimui nepalankios ir kliūčių nu
galėti buvo tuomet ne įnanom a.

Rašytojas St. Laucius yra garbės žmogus. Jo patekimas 1 iš
trėmimą - suprantamas. Nepriklausoma Lietuva - jam buvo viskas.Šiuo 
metu, kada mes tiek daug turime Įvairių atsivertėlių į ‘ lietuvius, 
kad net bjauru darosi kartais ir pagalvoti, rašytojas St. Laucius, 
kaip lietuvio šviesus ir be dėmės asmuo, duoda malonumo prisiminti 
ir flensburglečiams, kuriame Jis gyveno ir kūrė. Tikimės, kad šis 
lietuvis ištrėmime nepaluš ir pasirodys su naujais kūrybiniais dar
bais, gimusiais skaudžioje tremtyje.
- ■ - *

Pranas Gustas

KAIP AŠ PALIKAU LIETUVĄ
/iš dienoraščio/

1944.X.7. ketvirtą vai. po pietų atėję rudžiai mane išsivarė 
iš namų kasti apkasų. Buvau nuvarytas 1 Sudargo bažnyčią, kurioje 
jau buvo tuo pačiu būdu surinkta iš apylinkės iki 600 žmonių, buvu
sių iš namų paimtų taip, kaip stovi," be maisto ir drabužių. Sugau
dytųjų tarpe matėsi jaunuolių nuo 16 m. ir senių - 60 ia. amžiaus. 
Galvoju: koks skaudus smūgis seniems tėvams ir seserims. Be abejo, 
rudžių ir esesininkų sargybos mus saugos, ir sugrįžti namo gal ne
teks. Apie sugaudytųjų prie apkasų vargus ir žiaurų elgimąsi su 
jais buvau jau pakankamai girdėjęs.

Pikti ir besikeiktą rudžiai mus, suskaitę ir padalinę 1 gru
pes ir aprūpinę kastuvais, nuvarė prie Nemuno ties Sudargu kasti

39



apkasų. Front as nuo mūsų "buvo už 7 klm.Buvo g'andų.kad vokiečių fron
tas ties šakiais ir Raseiniais esąs'pralaužtas. Nakvynės mus parva
rė į Sudargo bažnyčią. Rusų lėktuvai naktį apylinkėje numetė bombų.

IgĄĄ.x.6. 6 vai. esesininkų buvome pakelti ir skubiai išvary
ti' kasti apkasų. Tai buvo sekmadienio rytas. Fronte kurčiai dundėjo 
kanonada. Vyko mūšis. Ves visi susirūpinę savo artimųjų likimu. Rur. 
džiai-ir esesininkai pašėlusiai pikti. Vėl buvome parvaryti į baž
nyčią nakvoti. "Naktis buvo labai nerami. Mūšis tebevyko. .Frontas ju
dėjo. Gaisrai vis didėjo. Ypač jų labai daug Žemaitijos pusėje,ties 
Kalnėnais ir Jurbarku. Gaisrai vis plėtėsi. Auštant pradėjo šaudyti 
iš Žemaitijos į mūsų pusę rusų artilerija. Kai kurio sviediniai pa
siekė mūsų krantą, kiti krisdavo į Nemuną. '

1944.X.9. vėl'esesininkų buvome pakelti'ir išvaryti iš baž-~ 
nycios į Sudargo miestelio turgavietę. Ten mus padalino į 2 .dalis. 
Vieną dalį iŠ 500 nuvarė geležinkeliuko ardyti, o kitą dalį paliko 
apkasų kasti, patekau į grupę, kuri paskirta geležinkeliuko ardyti.

Ge les inkelių ko ardymas prasidėjo nuo ūkininko Bučio^ ^psryaz- 
ninkuose iki Leflerio dfrinaičiuose. Vokiečių kariuomenė iš Žemaičių 
pusės buvo atsikėlusi į šią pusę.Nemuno. Rusų artilerija smarkiai 
apšaudė mūsų apylinkę. Esesininkai mus nuvarė į nuošalią vietovę - 
,į ties šefleriu esančią žemumą. Pradėjo siausti lėktuvai. 12 vai. 
mums atvežus su lauko virtuve pietų sriubos ir ją bevalgant, staiga 
pasigirdo didelis trenksmas Sudargo pusėje. Trenksmas pavirto' į' 
rūstų nenustojantį griaudimą,''kuris truko neilgai. Tai buvo iš ”ka~ ■ 
tiušų” apšaudomas Sudargas. Jis,visas degė. -Mes buvome nuvaryti į 
Pervazninkų miškelį. Ten pastovėjome apie 20 minučių. Po to mums 

. esesininkų buvo pranešta, kai esąs įsakymas mus paimti kariniams 
darbams dirbti Reiche.

Dabar buvome varomi per sieną į Vokietijos pupę. Ne vienam su-< 
blizgėjo akyse ašaros, atsiminus paliktus'namuose tėvelius ir bro
lius bei seseris. 0 fronte bjauriai dundėjo sunkioji artilerija.Mū
šis vyko toliau su. visu smarkumu. Bet už ką, Dieve, mes varinėjami?

o - □ - o - G - o - o - o

Plaukia upės liūliuoja, neša praeitį mūsų. 
Nesugrįžta prieš kalną vanduo.
Kur keliausiu, kur eisiu,’kieno laukiamas būsiu, 
Jei tavęs minioje nerandu?

. ’ K. Bradūnas
.0-0 - O- o- o

Laimės negalima prie vienos ramios vietos pririšti: ji - yra 
'visur arba niekur. •

’ Gero žmogaus Širdyje rūstybė greit miršta: ji ilgai užsilieka 
tik trumpame prote. > * .

■ J •

Geriau žingsnis po žingsnio, negu Šuolis pirmyn ~ du atgal.

Vakar kur nors tarp saulės tekėjimo ir nusileidimo pamestųjų 
dviejų auksinių valandų kiekvienos iš daimantinlų minučių nie
kuomet nebeeurasim, nes jos galutinai dingusios.

' ..............................................

i •
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Pavasaris/Gegužės-mėnuo. Koks gražus , laikas, kiek J ame 'simbo
likos , kada prisimeni, kai pirmas šio mėnesio sekmadienis karo dar 
nenusiaubtame pasaulyje buvo skiriamas motinai paminėti. Kaip pava
saris yra bundančios gamtos pumpuruojanti šventė, taip motina yra 
darnios šeimos ramstis. Visa šeimos laimė, visas jos džiaugsmas,var
gai ir skausmai pareina ir gula ant jos pečių, taip pat žmoniškai 
silpnų, bet savo kantrumu ir meile taip stiprių. Motina yra šeimos 
simbolis, o šeima yra visų tautų pagrindas, - tad ir mūsų tautos 
gėrio ir gerovės židinys. ’

Šiandieną dar neskamba mūsų krašte mūsų-dainos motinos gar
bei,, bet jausmą tą ugdykime savyje, kelkime savo meilę jai,motinai, 
ir turėsime teisės ir laukti iš jos pasiaukojimo būti tuo- amžinai 
rusenančiu, šildančiu šeimos židiniu. . •

Taip yra ne tik šiandien, taip buvo ne tik-vakar, bet jau am
žių amžiai regėjo tokias motinas, sėmė iš jų stiprybę tautos.ir mū
sų tautosaka išlaikė mums Įrodymų, kad- ir lietuvių tautos šeima bei 
motina rėmėsi plačia teise, didele pagarba. Ne veltui įgyjama tokia 
teisė, tokia pagarba. Motina buvo ir bus darnios šeimos tvarkytoją 
ir rėmėja. .

Ar gegutė kukavo,
. ' ar lakštutė lakštavo,

ar motulė dukrelę 
taip gražiai mokino? ••

• f • •

Nei gegutė kukavo,
■ - ■ nei lakštutė lakštavo, - -

tik motulė dukrelę 
taip gražiai mokino.

Kiekvienas žinome, kaip maloniai skamba lakštutės balsas tylų, 
vakarą, su kokiu džiaugsmų mes girdime pavasarį gegutę kukuojant, o 
čia skaitome, kad motulės balsas panašiai skamba, kai ji dukrele* 
moko. Kiek meilės, kiek širdingumo ji turi įdėti, kad tas jos žodis 
taip skambėtų Į ji taip elgias tik širdimi vedina. Ji jaučia,kad tik 
taip nugalės visa, kad tik taip santykiaujant, dukrelė nueis jos 
pėdomis. Jai balso kelti nereikia: ji tik moko, pataria; ji tik sa
vo pavyzdžiu veda šeimą tiesiu keliu. Ir klausė dukrelės savo motu
lių, klausė - ir pačios.būdavo tokios motinos. Lietuvių tauta dė-‘ 
kinga joms.

Motinos santykius su šeima vaizduoja šimtai mūsų gausios tau*-, 
tosakos perlų. Tremtinio būtyje pavyzdžių iš tautosakos nepavyko su
rasti, bet mes visi lyg tegirdime dukreles joje apdainuojant savo 
puikias dieneles motulės globoje, girdime, kaip jos mokės austi pui
kias juosteles, pinti rūtų vainikėlį, girdime lyg verkiant joms iš
vykstant iš motulės pastogės, netenkant jos patarimų^ Toliau tauto
sakoje girdime vėl.jas džiaugiantis, kai su motinėle grėbė šienelį, 
kirto rugelius, audė plonas drobeles. Džiaugiasi dukros,prisiminda
mos notulės neildus žodelius, džiaugiasi prisimindamos ramias nak-
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teles augštame svirnelyj, kur šilkais jos klojos, pro stiklo langu- 
žėlį dvareliu žiūrėjo. Girdime suaugusią'dukrelę supratus motutės 
išvargtas dieneles ir nakteles, kai ją auklėjo. Skamba dainose jos 
prašymas prikelti rytelį, nubraukti raselę, leisti ilsėtis saulelėj 
ar pašokti jaunimėlyj. ir ne vien dukrelės motutę mylėjo. Ir sūnūs 
ją meiliai vadino, baltą gromatėlę iš karusio siuntė, patarimo pra
šė pas mergelę joti. «

Motina rėmėsi šeimos gyvenimas. Jos Žodis, meilė,paguoda,dar
bas nuo ryto aušros ligi vakaro tamsos buvo ta jungtis, kuri rišo 
visus šeimos narius. Ji kantri buvo, darbšti,^visuomet gera, ji mo
kė ir barė, bet vis motiniškai rimtai ir griežtai.

Tad visai suprantama tokia dukters rauda jos motinai mirus:
Motinėle, -tu, mano augintojėlė, dėkui tavo ranke

lėms, kuriomis mane nešiojai, dėkui tavo kojelėms, ku
riomis mane užnešiojai, dėkui tavo protųžėliui,kad ma
ne gražiai auginai, dėkui tavo burnelei, kad mane'mei
liai kalbinai.

Kas mane dabar meiliai kalbins, kas mane meiliai 
pamokys? Motinėle, kas mane dabar užtars, kam aš dabar 
pasiskųsiu, su kuo aš pasišnekėsiu? C-ii^os gegelė ne
stoja kukuoti, o aš nenustosiu. • . *

Kiek čia meilės, kiek čia jausmo iš pat Širdies gelmių!
Tokios motinos ir buvo galingos’ . .. .
Jei mes šiandien savo Aušros laikotarpį vaizduojame kaip jbo- 

tiną, prie ratelio sėdinčią ir vaiką bemokančią skaityti, jei toji 
Vargo Mokykla mus išvedė 4 Nepriklausomybės kelią, tai tik tokių 
motinų dėka. Tik tokiai motinai ir Vaičaitis galėjo skirti savo vie
nintelį džiaugsmą, mažą paukštelį, kuris čiulbėjo prie jo kalėjimo 
1ango: ' ■ ' ,

Pas mano langą nečiulbėk, 
į gimtąjį namelį tu nulėk’ 

; • Tenai mamelę nuraminki...

"Pas mano langą nečiulbėk’", - tegali prašyti tas kalinys,ku
ris savo motinai yra labai ir labai dėkingas, juk tai jo paskutinis 
džiaugsmas, o tuo labiau Vaičaičiui, kuria su pakirsta sveikata 
kentėjo kalėjime už lietuvišką savo širdį.

Ar tu, motin, šiandien esi verta tokio žodžio:
" Pas mano langą nečiulbėk I", ar esi verta-?
Šios dienos proga mes ne tik kad norime susikaupti ir pamas

tyti apie tave, motin, bet mes norime tau ir priminti, kad šios-di- ' 
džios garbės tik teikiame . toms motinoms, kurios mus padaro žmonėmis, 
kurie gerbia ir žiūri ne tik savęs, bet ir visos savo tautos. Ar tu 
gali šiandien šia garbe pasididžiuoti? jos susilaukti yra sunkiau, 
negu ko kito pasaulyje. Tespindi ji aureole tavo širdyje, jeigu ve
di mus tokiu keliu!

Mes šiandien tesame tremtiniai, benamiai žmonės, kurie suke
liame sau ir kitiems rūpesnio. Mus maitina, mes nedirbame, mes tik 
laukiame geresnio rytojaus.

Ar tu, motina, išnaudoji šį laiką, augindama savo vaikus? Ar 
tu neužmiršti jų, besirūpindama tik savimi, savo nage! Į mn i n-' 
pomis ir kitkuo? Žiūrėk, tavo vaikas be priežiūros per'- dieną mokosi 
kieme ir gatvėje kas jo, kūdikio sielai, yra svetima. Neleisk tu 
nuodytls jo jaunai, neprityrusiai širdžiai, augink jį tiesiu ąžuo
lėliu*, liekna—eglele-, kurie nesibijos gyvenimo vėtrų, kurie tvirtai"* 
. > ' ' 5 ' .......41——.......
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sieks savo tikslų, tvirtą grįš kelią tautos ateičiai', nedrebės kaip 
drebulės lapeliai svetimų vėjelių šnabždesyje. Ar tu skiri tam kiek 
laiko nors dabar jo turi tiek daug, tiek daug? Susimąstyk i

Ne motinos garbė tau suspindės ateityje, o skambės tavo sūnų 
ir dukterų, gal, prakeikimas. Tai kraštutinumai. Tai tas pat, lyg 
atsidurti ties bedugne.

Palik tu motina tauria, nuženk lengvai bedugnės tuo „taku, pa
lik tu motina tikra, nevenk tu jos gunkių naštųI

Ir mirsi tu, ir liks tik tavo atminimas, bet tu dvasia sava 
gyvensi ir toliau šeimoj savo darnioj.

0 tavo sūnūs, dukros, kad ir netekę tavęs, tave lankys, puoš 
tavo kapą žiedų vainiku. Tu jų nebegalėsi paguosti, jie nebegalės 
tavęs pradžiuginti žodžiu mailių, bet žiedas baltas puoš tavo 'krū
tinę, jungs jūsų širdis. Tavo, jų motinos, kapas, paliks jiems ta 
šventa vieta, kur jie“ visada nukreips savo žingsnius,- kai aplink 
juos suos gyvenimo nepastovi banga. Šia jie ras stiprybės.

”Pas mano langą nečiulbėki", - lieps jie tada ir mirdami, bet 
būk tik motina tikra, būk motina ‘šventa 1

_ s*. 3, *

Ei, pūtė, pūtė 
Šiaurus vėjelis, 
Ei,.barė, barė 
Jaunas bernelis.

Nustojo pūtęs 
šiaurus vėjelis, 

. Nustojo baręs
Jaunas berneIi s. <

Ei, varge, varge, ■ 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Dabar išvargsiu?

- - • *
0 kad aš ėjau 
Viešu keleliu, - 
Mano vargelis, 
Vidury kelio.

0 Štai atjoja 
Šimtas brolelių, 
Keturi šimtai

. • Žirgų kojelių.

Aš paprašyčiau 
Jaunų brolelių, 
Kad sumindžiotų

> t Mano vargelį,

Kad sumindžiotų 
Mano vargelį, g 
Kad sukapotų 
Šviesiais kardeliais.

Mindžiot mindžiojo, 
Kardais kapojo, - 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

i -
Mano vargelis 

“Nieko nebojo, -
Labiau kerojo, 
Lapais lapojo. 1

Lapais lapojo, 
šakoms šakojo, - 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę, 
Tada išvargsiu 
Savo vargelį.

Mano močiutė 
Augštam kalnely, 
Augštam kalnely, 
Naujam grabelyo

Tadą išvargsiu 
Savo vargelį, 
Kai aš" nueisiu.
Pas motinėle.
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1« šeimininkė - Rožytės ir gaily
tės motina

2. Meilytė - 9 metų mergaitė
3. Rožytė - 7 metų'mergaitė
4. Virdulįs
5. Puodas
6< Lėkštės dvylika Įvairių 

lėkščių
7. Katilas ' .

8. Ąsotis 1
9. Maža lėkštelė

10. šluotos - trys šluotos
11. peiliai - sesi peiliai
12. Šakutės - šešios šakutės
13* Tarka
14. Muzikantai - persirengę

indai

Tik dalis 
svečiai 1

suminėtųjų indų stovi virtuvėje, kiti atvyksta kaip 
antrąjį aktą.

I _v_e_J._k_s_m_a_s_

Didelė ir šviesi virtuvės patalpa. Kairėje yra duonkepis kros
nis ir plyta, o gilumoje’stovi didelis stalas. Už jo prie sienos yra 
lentynos ir didelė spinta-. Jose sustatytos lėkštės, indai, šaukštai 
ir kita. Visur tvarka ir švara. Šluotos sustatytos vienoje kertėje, 
o kitoje stovi didelis katilas.’ 

-lytoje dega ugnis.
Vidurdienis.
Iš virtuvės-vienertos durys eina į valgomąjį kambarį, o ant

ros - i miegamąjį. *
1. ' •

Šeimininkė /ieškodama/ Ir vėl užtrukau betvarkydama. Kur gi ta 
šluostė? Neseniai ją turėjau. Greičiausiai ją bus nudė
jusi Meilybė ar Rožytė. 01, kiek jos sukelia man rūpes
čių. šiaip jos yra geros mergaitės: ramios, padeda man 
dirbti, gerai mokosi, bet virtuvėje jos labai'nerangios, 
jos tokios nevikrios, kad nežinau, ką ir manyti. Kaip 
man jas išmokyti tvarkingiau elgtis, /ieškodama/ 0 
šluostės vistiek nerandu. Vargas tik. Eisiu paklausti, 
/išeina/.

' . 2' -
yirdulis /tyliai juokdamasis/ Cha cha cha?.. Žinau, kur ta šluos

tė, žinau? Cha cha cha!.. Ji stovi man ant ko jų.Bet ne
sakysiu... Cha cha cha ’.. Tyla - gera byla.

Puodas Mra čia ko šaipytis. Turėtum jai padėti, o nesityčioti. 
Ji tokia gera seimininkė. Žiūrėk, mes visi švarūs,tvar-

• - kingi. Virtuvės draugai, kviečiu-jus visus padėti jai. 
Siūlau tai padaryti greitai, dar šią nalcti.

Lėkštės /atsargiai linguodamos/
I Turime čia pat sutarti, kaip mums elgtis.
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II
III
Lėkštės

šeimininkė

Rožytė

Šeimininkė

Rožytė

Šeimininkė

Rožytė 

šeimininkė

Rožytė

Šeimininkė

Meilytė 
šeimininkė
Meilytė
Šeimininkė

Meilytė 
Šeimininkė

Mbilytė

Rožytė , 
Meilytė

Rožytė 
Meilytė 
Rožytė

v - /Kai seimininkė .apsitvarkys ir isela, pasitarsime. 
Mus čia nuolat trukdys. ■
/visos kartu/ Nurimkite, bet šypsotis galima. Tai Šypso
kimės ir tylėkime. Tokie mas turime būti.

,3. ‘ •
/įeina su Rožyte/ Mg, Rožyte, kur dėjai tą šluostę? Su
rask ?
Mamyte, aš ją turėjau. Tikrai turėjau! Tu man liepei 
iššluostyti lėkštes, /ieško/ Ir vis man turi atsitikti 
tos nelaimės, /ieško/.
/tvarkydama/ Rožyte, juk tave mokiau jau daug kartų. Tu. 
gerai žinai, kad reikia įprasti viską padėti savo vie
ton. — -
Taip, mamyte t Žinau. Aš ir noriu ta< elgtis, bet kai 
dirbau, galvojau apie tą žaidimą, kur mokėmės mokyklo
je. Neatsimenu tik visų žodžių. Bet kur aš padėjau tą 
šluostę? /ieško/.
Ir taip visuomet... Kai dirbi, tai galvok tik apie savo . 
darbą. Kitaip tu jį visada blogai padirbsi.
^linksmai/Va, čia guli šluostė! Dabar^ atsimenu,kaip ji 
čia atsirado. Aš galvojau apie tą žaidimą...
/nutraukdama jai kalbą/ Palik tą savo žaidimą. Ačiū,kad 
suradai šluostę, o dabar grįžk prie savo pamokų.Pasimo
kyk.
/meiliai/ Argi aš kada nors nemokėjau pamokų? Nepyk,ma
myte ! Ateik, mes laukiamą. Aš jau būsiu prisiminusi tą 
žaidimą... s
/glostydama/ Eik eik, katyte ! /Rožytė išeina/.Tiesą pa
sakius, ir aš čia nereikalinga. Viską sutvarkiau. Eisiu 
pas dukreles. /Susitinka su įeinančia Ueilyte/ 0 tu ko 
čia atėjai, Mellyte?

. ’ , - ,4. . • ' ' •
Mamyte, duok man dar kiek "tos sriubos. Duok,mamyte. 
Vaikeli, dabar jau vėlu. Kodėl nevalgei anksčiau?
Žinau, mamyte, bet aš valgiau, o dabar dar noriu. 
Na gerai, bet tu pati turi ir sutvarkyti stalą, lėkštę. 
/Įpila sriubos, Meilytė valgo// 
Žinoma. Visa sutvarkysiu.
Pamatvsime. Tik nieko nesukulk. /išeina/.

5- ' ' .
/valgydama,/ Taip Įsinorėjau sriubos. Tikrai, aš visa 
sutvarkysiu./Mamytė nė nežinos, iš kurios lėkštės aš . 
valgiau. Man turi pavykti. Žibės tos lėkštės, kad net 
du veidus rodys. /Baigia valgyti/. Dabar susiplausiu. 
/ima vandens/ C, koks karštas vanduo i Kaip gali su to
kiu vandeniu išplauti. Šaltas vanduo irgi Nemalonus.Fe, 
kaip tos lėkštės limpa. /Laiko lėkštę iš tolo dviem 
pirštais/. Negaliu. /Nežino ką daryti/.. Kaip čia man 
pasielgti?!

6.
./įbėgdama/ Meilyto, kur tu?
/krūptelėjusi išmeta lėkštę/ Oi! /Žiūri Į šukes/ Sumu
šiau...
/pribėgdama/ Ir vėl sukūlė! lėkštę i
Tai tu kalta! Tu mane nugąsdinai. Ir ko taip šaukei?
Tu taip Ilgai neatėjai, - tai atėjau ieškoti. Aš nė ne-

.... 4,4.. .
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Ke ilyte

Rožytė

Šeimininkė 
Dukters 
Šeimininkė 
Meilytė 
Rožytė 
Meilytė 
Šeimininkė

Rožytė. 
Meilytė 
Šeimininkė

Rožytė

■ Meilytė

Rožytė
Meilytė 
Rožytė

Meilytė

' Rožytė

Meilytė

Rožytė 
Virdulįs 
Mergaitės 
Virdulis 
Mergaitės 
Virdulįs 
Mergaitės 
Virdulis

Puodas 
Mergaitės 
Rožytė 
Meilytė 
Virdulis

maniau tavęs gąsdinti. Norėjau tik paklaust j., kaip tas 
žaidimas baigiasi. Pasakyk man paskutinius jo žodžius, 
/nekantriai/ Žaidimas, žaidimas i /Renka šukes/padėk man 
Šukes rinkti!
/padėdama/ Nepyk, Meilyte. Nenorėjau gąsdinti. Pasakyk 
man tuos žodžius. Juk tu juos žinai.

7.
/įeidama/ Ir vėl šukes matau i
Mamyte! -
Meilyte, tai tu tą lėkštę sukalei?
Aš norėjau išplauti, bet vanduo buvo toks karštas...
Aš ją išgąsdinau, mamyte! *
Išsigandau - ir išmaciau-lėkštę... -
/atsisėsdama/ Ir su kūle i ! Matau. Mergaitės,'nežinau nė 
kaip jūsų bebarti.'Kaip tik- paliekate vienos, tuojau ir 
nuostolių atsiranda.
Aš kalta, žinau... ' '
Ir aš...- - 7
/išeidama/ Pasikalbėsime dar vėliau: noriu dar pagalvo
ti. Matau, kad vengiate susitepti rankų, /išeina/.

■ 8.
/sušluodama šukes/ Žinai, kai plaunu, tai man taip b jau- ■ 
ru: jos taip limpa...
/taip pat šluodama/ Ir mane panašus jausmas im. Rožyte, 
pabandykime dar kartą save nugalėti.
Gerai. Pasirinkime kokį nešvarų darbą.

■Nušveiskime tą virdulį. *' * '
/pritardama/ pabandykime. /Abidvi pradeda darbą/ -Bjau
rus darbas! .
Mamytė sako, kad reikia tik dirbti ir apie tą darbą te- • 
galvoti. Tai sunku.
Žiūrėk, kaip žvilga! /Stalgiai prisimena eilėraštį ir
deklamuoja/ ' _

Kelkis, kaimyne, o kelkis vikriau, 
slinkis maloni ai-truput į toliau. 
Žiedą dalinkit tarp mūsų slaptai, 
spėkit... spėkit...

Nebemoku toliau— Meilyte, pasakyk man pabaigą.
/nekantriai/ Ir vėl tu su tuo žaidimu! Geriau man švei
sti padėtum.
Žiūrėk, kaip jis jau spindi: Lyg juokiasi.
/tyliai juokiasi/ Ghichichi!..
/pašokdamos/ Tikrai, jis juokiasi.
/kiek linguodamas/ Ačiū. Chichichi!,. - -x
/nusigandusios/ Jis kalba! Jis juda 2 
/juokdamasis/ Nebėkite: Ghichichi’..
,/i.š tolo/ jis kalba, juokiasi...
/linguodamas/ Taip, aš kalbu— Chiahichi !... ^Jūs mane 
taip kutenate.,. Ghichichii..
/kiek linguodamas/ išgąsdinai, jas, seni.
Ir tas... , ' ~ ■
Meilyte, .įgnybk man į ranką. Aš gal.sapnuoju...
Jie kalba, - tu nesapnuoji. _ • •
/nurisę-s/ Ačiū, kad gražiai nušveitėte. Tai man patin
ka, Kai aš žvilgu kaip etilenas, smagus jaučiuisftU CIŠ.*- 
•chichi!.. Taip mane kutenote..,. /Linguoja/.

..........-4S......

46



Mer^aitėe 
Virdulįa

Mergaitės

šeimininkė 
Mergaitės

Šeimininkė

Virdulįs 
Lėkštės 
V 
VI 
vn 
VIII 
Virdulįs

Lėkštės 
Virdulis 
Lėkštės 
I lėkštė 
II 
III 
Virdulis 
Lėkštės 
IV lėkštė 
Virdulis 
Katilas

Lėkštės
Virdulis

Puodas

Ąsotis 
Lėkštės

i - vr ■

/iŠ tolo ir kiek nusigandusios/ Jis judai -
Bet kas manęs neprižiūri, kas nevikrus, tas mane įžei- ' 
džia, o tada... /juda stipriau/ Tada mes ginamės! /juda 
grasinamai/.
/bi jodamos/Mamyte ? Mamytei Puodai! Jie kalba! /Visi 
indai nurimsta, mergaitės išbėga. Po valandėlės Įeina 
motina, o dukros palieka tarpduryje/.

9. •
/Įeidama/ Kas čia juda? Juk viskas stovi vietoje.
/kartu, - nedrąsiai iš tolo/ Virdulis I Puodas i Judėjo 
ir kalbėjo! ’ .
Pasaka. Tikite i Aš tuojau sugrisiu.. /Mergaitės nueina • 
ir uždaro duris/. A, jos virdulį šveitė.’ Malonu,kad jos 
pačios ėmėsi to darbo. Ir gana gražiai nušveit'ė. /Apsi- • 
žvalgius!/ Nesuprantu, ko jos čiawnusigando?- Reikia jų 
dar paklausti, /išeina/.

10.
Čhichichi I.. išsigando’ OhicMcni!..
/nepatenkintos murma/
Yra čia ko džiaugtis ! * .
Sugalvojo senis gąsdinti t -
’"es tą jo išsišokimą dar brangiai apmokėsime.
Reikia griežtai uždrausti taip negudriai elgtis i

. Na na,-gražuolės ! Ran uždrausti! Kas jau čia drįstų taip- 
elgtis I
Mes!
Sakykite pagaliau už ką!
/piktai/ ■’ *
Jei jos mūsų bijosis, mes nukęsime. * 
šukių dabar bus dar daugiau.
0 mes tokios trapios i ■
/juokiasi/ Trapumas I Kokios trapios 1 
Nesi šaipyk iš mūsų!
ŠaitTosi dar tas pajuodėlis.
/supykęs/ Ką? Aš jums esu pajuodėlis? Palaukite!
Tylėk, seni ! Jos tiesą sako. Mergaitės nėra blogos.Gąs
dinti jų nereikėjo. Priešingai, mes turime išmokyti jas 
mus pamilti. Tada joms ir darbas geriau seksis.Virtuvė
je bus tvarka, švara. Tavo nevykęs išsikišimas tikrai 
ne vietoje.
/patenkintai/ Buvo visai nevykęs.
/užsigavęs/ Kad jau visi prieš mane šneka, tai aš tylė
siu. Raskite geresnį kelią. Tuomet pritarsiu jums, o 
tuščiom šnekom neužsiimu.
Leiskite ir man žodelį tarti. Surenkime šiandien pu
siaunaktį pasilinksminimą. Pakvieskime ir mergaites į 
tą pobūvį, kad jps mus geriau pažintų.
Tu teisus. Sukvieskime pasilinksminimą.
/linksmai dainuoja ir šoka į taktą/

Ratelis ir šokis vilioja visus, - >
kai džiaugtis sušaukia jaunus ir senus, 
o valso vis ritmas te jungia širdis, 
nes muzika šokių tam'pritaria vis.

/išeinaxpriekin ir šoka/ x . . .
Tad ženki m rately, 
rately linksmam,

.......=—.... -.....

47



VII ~ XII

PU0d5S 
Katii&e 
Vi Mull a 
Katilas 
Ąsotis

Puodas

Ąsotis 
Katilas

Šeimininkė

Katilas 
Šeimininkė 
Katilas 
Šeimininkė 

«
Katilas 
Visi indai 
Šeimininkė • 
Indai 
Lėkštės 
Katilas

Šeimininkė

Puodas

Virdulįs

Šeimininkė 
Lėkštės 
Virdulįs

Šeimininkė

Indai
Lėkštės
I
II

pasiaudkim būrely.,.
barely mažam* ’ - '
Pašokim, lėkštelės, 
seselės, draugai, «■ '
težlba akelės, . 
akelės linksmai i 

Valio! Valio! Valio, lėkštės! 
Pulku. Mes visi taip turime pasirodyti.
/murma/ Tik ištesėkite.
Ištesėsime, .
Vidurnaktį, kai laikrodis muš dvyliktą, prasidės pasi
linksminimas.
Pobūvis užtruks visą valanda... Žiūrėkime, kad visi daly
vautų. Kiekvienas pasipuošia kuo iškilmingiau. Paai- 
kviesklme ir pažįstamus bei draugus 1$ kitur.
0 kas kviečia muzikantus?
Tuo aš pasirūpinsiu. Pats ir diriguosiu.

11.
/staigiai įeina/ Kas čia.kalba? Oi, visi indai ne savo 
vietoje. Kas«čia atsitiko? /Dairosi/. J 
/nedrąsiai/ Šeimininke., tai aš. ’ . - :
'/nustebusi/ Kas čia sukalbėjo?
/kiek-pažengdamas į priekį/ Tai aš,—šeimininke.
/dar daugiau nustebusi/ Tu kalbi, tu vaikščioji? Jūs 
kalbate ?
Taip, mes kalbame.
Tik labai retai.
Tai mano dukros neklydo; Ko jūs norite?
/kiek siūbuodami'ir šypsodamies/ Tau padėti.
Tau padėti. /Šypsosi/..
Mes norime pamėginti susilaukti tavo dukterų,meilės.Jei 
tai mums pavyktų, tuo patimi padėtume ir tau. Mes mato
me, kaip tu-mumis rūpiniesi, kaip mus prižiūri .myli .Ži
nome ir tavo norus dėl savo dukrelių. Šiandien,kai lai
krodis muš dvyliktą, mes sueisime pasilinksminti.' Pa
kviesime ir tavo dukreles. Ta proga jos mus pažins ir 
pamils,. Mes laimėsime, 
/nustebusi/ Mano dukras kviesite į pasilinksminimą? Ne
suprantu. Indai nori pasilinksminti? Keista.
Visa, ką mes veiksime, jos tik sapnuos. Jos net sapnuo
damos dalyvaus mūsų šokiuose ir žaidimuose. Tas jų sap
nas bus. toks gyvas, toks gražus, kad jos nelabai norės 
tikėti sapnavusios. Mes paliksime geriausi draugai.
Ir aš-tam pritariu, nors buvau kitos nuomonės. Pasis
tengsiu savo klaidą atitaisyt!.
Tai tu jas išgąsdinai? ■
Taip, jis jas išgąsdino, bet be mūsų pritarimo.
Užtai dabar atsiprašau: atsiprašau, aš nieko blogo joms 
nenorėjau.
Jei jau visi esate tokios nuomonės’? jums nesipriešinsiu, 
nors ir nesupratau geimai jūsų pasakojimo. Pasirūpinsiu, 
kad dukrelės sumigtų dar gerokai prieš dvyliktą valandą, 
/kartu/ Jos susapnuos savo gražiausi sapną, 
/linksmai ir linguodamos/
Kai jos sumigs, pakviesime į čia. ' . .
Sapnuodamos jos žais su mumis.
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III / Bus taip pulku, kad jos nė netikės sapnavusios.Jos ryt- 
■"_ / rytą tuojau atbėgs į virtuvę pasitikrinti.

Šeimininkė /išeidama/ Linkiu jums geriausio pasisekimo ir daug 
* džiaugsmo.! ' • „

Katilas Visa "bus tvarkoj, /jai. išėjus/ 0.dabar eikime prie ruo
šos darbų._Turime patalpą išpuošti.ir dar patys išsi- 
čiustytie Šeimininkė-mūsų dabar jau nebetrukdys. Laiko 
turime nedaug. •

Lėkštės ' /linguodamos į taktą/ ; ■
■ ■ ■ - Tad ženkim rately,.

rately linksmam, . Y
' , ■■ pas!auskim 'būrely, ...

būrely mažam.
I lėkštė Pašokim, lėkštelės, • 'A. • ■ •

seselės, draugai,
j ' , te žiba akelės, • . 1

akelės linksmai'? A' ■'■ * - vi _ • * ' .
■ . 'Uždanga „ •

X-_ _v_e_į_ik_s_m_a_s.- \

Ta pati patalpa, bet puikiai išpuošta gėlėmis,, šviesomis. Vi
si indai šventiškai apsitaisę, su šypsena veiduose. Muzikantai jau* 
susirinkę, yra jau'ir svečių.

Laikrodis muša j/4 dvvlikto's.
. 1. <

Katilas- /tvarkydamas muzikantus/ Mes stovėsime čia. Girdėjot 
laikrodį mušant dvyliktos. Tuojau pradėsime savo 
pasilinksminimą. Mes šia savo šiupinįška valandėle' pa
sistenkime atsidėkoti savo gerai Šeimininkei ir kartu 
laimėti jos dukrelių meilę mums. ■ Būtume laimingi, jei 

, . tas pavyktų. Linkiu visiems geriausios nuotaikos. Valio 
mūsų šeimininkė J . . ■ ■ ■

Visi indai Valio! Valio i Valio - /Muzika groja, o katilas diriguo
ja. Laikrodis muša dvyliktą/.

Katilas pasilinksminimą pradedame i /Muzika groja, visi grupuo
jasi/. Teprasideda mergaičių sappasl

• Lėkštės Muzikai i ' . i
Puodas /juokdamasis/ Aš vesiu ratelius .■ Ar sutinkate? . '
Katilas /diriguodamas/ Tik pradėk. /Susidaro ratelis, muzika 

groja, prasideda žaidimai/. . .
Puodas /valandėlė pašokus ratelyje/ Dabar lėkštės dainuoja ir 

šoka solo. /Visi pasitraukia kiek į-šalis, o . lėkštės 
susiburia viduryje/. z

' ‘ . 2. ,
Lėkštės • /pradėdamos' savo solo šokį/ '

-I - IV, ' /valso takte/
- . Pokyliai, baliai, gražūs, rūbeliai

• mums yr malonūs, puošia mus dailiai.
Spindi mums akys, juokias veideliair 
puošias mes stalą, šypsomės meiliai,

V - VI /įsijungiamos/ . .
Prašom tik, ponai, gerbiamos ponios,

' ■ . . , vertinti mūsų trapųjį stoną! . a •
. ‘ Kelkit su meile, būkit malonios,
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• ■ . rodykit savo puikųjį toną!
•I- II'. ’ \ jai mums, patinka, tas mums malonu, ., /■ .'

šukių tik bijom, bijom labai.
. . v Kas s1-33 išklauso, kas mus pageroia,

tą ipss pamyblin, mylim tikrai.. • • ■ ;
Visos lėkštės /viliodamos/
, . Šypsomės, tyliai, merkiam akytę,

• . spindim kaip mūsų, mūsų saulytė. (
I /syvąį./ w .

* Ant stalelio, ant svaraus,- ’ ’ ’ ,
ant skp'onėlio, ant plataus 
gulim tyliai mes visai,- v ■ . ;

■ i ' merkiam akį vis slaptai. . . , ■ • *■
II /pritardama/' «

- Tu., berneliui, aš seneliui, s
jį poniutei, aš senutei

, . tariam žodį.mes tyliai ,
spindim, juokiamės tiktai.

Visos /gyvai/' . t . •
Pasisukit tik vikriau,

' nusilenki t mums žemiau. ■ *.. j'
Šokit, trypkit, oi gana! .

/ . • . * Mūs -dainelė tuo 'baigta.
Visi indai /lyg nuliūdę/

Oi oi oi oi oi oi oi, • •
t dar -ne baiki t, dar ne tuoj.

II lėkštė • ’ Pasisukit tik smagiau, / ' '
‘ ' bus- dainuo j ančių daugiau.

• . Šokit, trypkit, oi gana! . '; '
■ .. Mūs dainelė jau baigta.

Visos lėkštės /baigdamos Šokį/ : .
f šypsomės tyliai, merkiam akyt-ę, . - 

spindim kaip mūsų, mūsų saulytė.
Visos lėkštės /kviesdamos kitus prisidėti prie šokių/ ... . . .

Su šypsena, ponai, .mes prašom labai, 
šokit mūs šokį pradėtą Čionai.
Kai akys, oi ponios, jūs tik suspindės, .

■ ' ■ šoksit, viliosit širdis kiek tesės. ■
I lėkštė /ragindama tęsti žaidimą/

- • Kelkis, kaimyne, ir kelkis vikriau,
slinkis maloniai truputį toliau.

Virdulis /plodamas/ Puiku. Dabar jūs mus išjudinot. Jaučiu, mer- 
i- gaitės šypsos sapnuodamos. Slvu.au pakviesti jas eia,bet

atsargiai, 'kad nepabustų. Te jos sapnuoja toliau, bet 
žaisdamos su mumis. '

. • '. 3- '
Lėkštės I-ii /išbėgdamos/ Mudvi jas atvesime. /Išbėga. Muzika groja

• toliau, visi laukia atvykstančiųjų. Lėkštės lir II įve
da Meilyt.ę ir Rožytę. Jos šypsosi,- sapnuoja toliau, bet 
kartu dalyvauja pasilinksminime/. '•

Virdulis Marfo- ponai ir ponios ! Leiskite, kurie dar nepažįstami, 
„ ., supažindinti jus : tai yra mūsų mielos-Šeimininkės - Ro

žytė ir Meilyta. 0 dabar, gerbiamieji, varykime savo 
pasilinksminimą toliau. /į diriguojantįjį katilą/ Dabar 
tu pašok, o aš padirlguosiu.
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Maža lėkštelė /linksmai/ ’ ' ;
Su šypsena, ponai, mes prašom labai - 

; kvįeškit į šoki pradėtą šauniai.
\ . Kai akys mūs tamsios suspindi džiaugsmu,

kvįeskit pašokti b Smagu mums, .smagu!
/Katilas ir ąsotis kviečia Meilytę ir Rožytę šokti/.

Virdulį a /diriguodamas/ ' '■ ,
Aš apskritas esu;

- “ sakykit, juk gražu? 
Myliu puošnumą aš, 
myliu aš jus visas’.

• ' . . Pašokti aš kviečiu,. . s
pašokti. su 'svečiu. . ’

Visi;' /linguodami į muzikos-jritmą/ ,
< . . ' ■ Jau žinom- tai, - '

. jau šokam štai’ .
Virdulįė. /dainuoja toliau/ * ■ . ' . ' .

■ * . ■ , .. Kai žvilgu aš stipriai, 1
■ . tai linksmas aš tikrai.

.. Kenčiu, oi kaip labai, ’
• • . • . kai žvilgu nevisai. . ' _

. Tad pubškit jūs mane
■ i ranka švelnia, švelnia,' 

: įr puoškite linksmai, - i
šypsosiuos- jums, draugai I ’ . . . .

Visi /linguodami i taktą/
Tad puoškit jį gražiai, 

’ • jis myli tai labai.
L Ir puoškite vikriai, -

dėkos jis jums, draugai!
Virdulis /pritardamas muzikai/ • •

' Arbatą. kavą, pieną ■ .
jūs gersite kas dieną,;' 
skaniau, gardžiau, noriau,, - 1
tik puoškite mane meiliau!

Visi ' /dainuoja kartu/ ' ' . .
Arbatą, kavą, pieną •

• ■ ’ jūs gersite kas dieną
skaniau, gardžiau, noriau, - 

r.. : tik puoškite meiliau, meiliau!
Katilas Šokiai! /Šokdamas/ . ’•

\ ' Su šypsena, ponios, mes prašom žemai ' 
šokit mūs šoki pradėtą šauniai. . :
Kai akys jūs tamsios suspindi linksmiau, %

- mums miela jus kviesti pasiausti, smagiau.
Visi /šokdami/ • > ■

Kai ękys-mūs tamsios suspindi linksmai, 
mums miela jus kviesti pasiausti linksmai.

Maža lėkštelė' /gyvai/ 
Tad .ženkim ratelin, 

' .ratelin. linksman.
Pasiauskim būrely, 

, . ■ būrely-gražiam i
' ■’ 5-

Puodas /komiškai/ •'
: . • ' .• Nūn leiskite ir man
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Visi
, Puodas

Visi

Puodas

Vi si

Katilas

Virdulįs

Kat iias

Rožytė 
Meilyto 
Abidvi

Męilytė

Rožytė

Neįlyte

Rožytė

< būreliui jūs puikiam ' .•
pratarti žodi sklandų, • -
pratarti žodį sklandų! . ♦ .

Mes kviečiame labai ir prašome Čionai /rodo į vidurį/ 
/nelabai vikriai judėdamas/

Apžiūrėkite .mane, -• ■
x prašau ! Suksiuos as aplink.. 

Ar oda aš ne švelnia •
’ • 7 dengtas visas, nors parink?

' Tokį poną nelabai
rasit Šiandien bematai.
Rūbas rausvas, kojos juodos, -* 
pasakykit, ar ne puodas? . ,
Kas iš jūsų palydės,-
tuoj visi čia pavydės! ,

/juokdamiesi/ . ' . . '
Ar mes galime išdrįsti 
tokį poną, koks esi,

• šokiui kviesti? Mes maži :
. tik kampeliu pratę lįsti, 

/komiškai pasididžiu6damas/
Niekis, niekis tai tikrai. •

■’ Nors ir mažas kas visai, 
bet rytojus jo slaptingas: 
sali būti dar galingas i 
Tik ou o skite mane žvaliai 
ir renki t rūbais, vis naujai*

‘ - Tarnaukit man, - tarnausiu jums,
ir bus čia linksma mUms, tik mums. ,

/juokdamiesi/ . • <
Mes prižadam, pasižadami 
Leisk žodį tarti ir kitam!

/vėl perimdamas dirigavimą/
Eik suktis, virdulį 1. .

• /dėkodamas/
Tau dėkui, storuli!

/diriguodamas/ 0 dabar, brangieji ponai, į jus tars so- 
dį mūsų vie šni os. .
- ■ ° v
Meilyta, tu pradėk!
Pradėkime kartu. •
/dainuoja ir dalina žiedelį/ "

Kelkis, kaimynė, o kelkis .vikriau, 
slinkis maloniai truputį. toliau. 
Žiedą dalinsim tarp jūsų slaptai, - 
spėkit, kas turi žiedelį tikrai I

./vis dar dalindama/ -
Tam ŽKlelič, tam žiedelis, - - ■
tau žiedelis, jam žodelis.

/pabaigusi dalinti, taria į ąsotį/ • „
Nūn tarki, kaimyne, mums garsiai, skambiai, 
kas turi žiedelį iš mūsų tikrai! 
Atspėsi tu mįslę, galėsi norėt, 
ką akys tik mato, ko nori turėt.
Nerasi žiedelio tarp mūsų tuojau, - 
tarnausi būreliui, tarnausi čia jau.

..........-••• Si..........-•
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Ąsotis , /komiškai nusilenkdamas/
. Bandysiu atspėti tą mįsię^aūnai, 

bandysiu surasti žiedeli čionai.
/Rodo 4 vieną lėkštę/

, Ji turi žiedeli t
gailytė* /paimdama žiedeli iŠ virdulio/

* Ąsoti, kaimyne, tu mielas Pšl,
' ■ bet mįslę atspėti, meš matom,Visi,

/ ‘henroki- tu šiandien, nemoki visai, -
tarnauki tad greitai’, ’tarnauki Vikriai !

Ąsotis /nusilenkdamas/ - • .
Kad likimo jau yalla~ 
taip man lėmė paslapčia,

' prašom, gerkit, tu ir ji
' vyną saldų’ Tik visi!

/Hiato visiems vyno/.
Visi /gerdami/

Ratelis ir šokis vilioja visus,
■kai džiaugtis sušaukia jaunus ir senus, 
bet vyno stiklelis sujungia širdis,

\ kai valso to ritmas tam-pritaria vis.
/Visi sukasi ir^geria/.

. 7.' ■ .

Šluotos /išeidamos iš kertės/
Kelio! Duokit mums kelią!

Visi /pasitraukdami į šalis/
Prašomi Prašom i

I šluota ' Kertelėj lindėti as dar per jauna,
tai leiskit ir-mums palinksmėti kada! 
Užleiskit aslelę, pae’ikit toliau, - 
mes šluotos nevikrios, mes šokam šauniau!

Visi /kartodami ir 1 taktą linguodami/
Užleiskit aslelę, paeikit toliau, - 
tos šluotos nevikrios, mes Šokam šauniau!

/Visi juokiasi/.
II šluota /pamėgdžiodama šlavimą/

Šluoju, šluoju aš per dieną,, 
šluoju lįprtę aš ne vieną, 
čia plunksnelė, ten šapelis, 
čia lapelis, ten plaukelis... 
Taip vis šluoju -aš per dieną, 
šluoju, šluoju tik kas dieną.

III Šluota /šoka su kitomis kartu/
Šluojant reik pasilankstytii 
nėr kada mums palakstyti,
Rankos tvirtos mus kai valdo, . *
niekas mūsų nenumaldo:

• nė plunksnelė, nė šapelis,
nė lapelis, nė plaukelis.
Taip vis šiuo jam mes per dieną, 
skauda kaulai mums po vieną.

Visos šluotos /lyg nuvargusios/
. ’ Taip vis šluojam mes per dieną,

skauda kaulai mums po vieną.
Visi susirinkę /linksmai/ . *

Užleiskit aslelę, paeikit toliau.
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te šluotos paseka, pašoka šauniau!
/Visi šoka aplinkui,,o šluotos viduryje.Pašokusios gri 
ta į kerte; bet dabar jos jau linksmos, iš tolo 'žiūrį 
damos, kaip žaidžiama/.

Katilas

Ąsotis
Katilas
Peiliai

Šakutės

/vėl perduodamas dirigavimą, ąsočiui/ 
Pavaduok nūn tu mane.

Tarka

Visi '

Lėkštės

/išeina į priekį, ne drąsi ai/
• Mums plauti tik skirta lemtosios dalies;
v ' kas mūs dar nevengia, kas ranką mums ties? 

/komiškai/ . . ■
Ir mūs nepalikit kertelėj stovėt, 
o leiskit, priimkit dainelę pradėt.

/nerangiai/ ;
Ir aš tik pritarti jums noriu tyliai, - 
šiaip moku laikytis visai nuošaliai..

/sudarydami ratelį/ •*
Tad ženkim rateliu, ’
ratelin linksman,

• pašiau skim būrely, 
būrely mažam. '

I lėkštė

Košytė

Visi ’
Rožytė

Meilytė
Visi. indai
Lėkštės
Katilas
Rožytė
Meilytė
Lėkštės
Rožytė ir Jį
Lėkštės
Katilas

Rasi sukit tįk smagiau, - " ■
bus dainuojančių daugiau. .
Šokit, trypkit su daina, '
te ji skamba, nes linksma.

/dainuoja visiems'Šokant/ '■
Su šypsena, ponai, mes prašom labai- • - 
šokit mūs, šokį pradėtą šauniai. - - . • 
Kai akys, oi ponios, jūs tik suspindės, 
šoksit, viliosit širdis kiek tesės.

/Visi žaidžia, šoka, o muzika groja/.
9. ’ . '

/baigusi žaisti, taria staiga, bet nedrąsiai/ Klausykit, 
sakykit kodėl jūs dabar čia tokie linksmi?
/choru/ Mes visada linksmi.
/nežinodama, kaip išsireikšti/ C virtuvėj, kai jus va
lonų kodėl jūs tokie, tokie... ■»
/norėdama padėti/‘Tokie kitokį...
/linksmai/ Oi ne, oi nei Tik supraskite mus gerai. .
/linksmai/ Ar mes jums nepatinkam?
/tyliai/ Ar mes jums čia ne meilūs?.
/ryžtingai/ J3et kai mes jus valos, Jūs tokie šaltį,šalti. 
Tokie keisti, keisti.
Mes gal tuomet kiek bijomos...

I lėkštė
II lėkštė
III lėkštė

Duosiu jums gerą patarimą-: visus darbus atlikite noriai, 
gerai, linksmai. . \
Kas šypsos mums, tam merkiam mes lakytę.
Kas nemeilus, mes sukam tuoj nosyt
Su'šypsena vis dirbkit, kai dirbat 
tai būsim visad linksmos, ir būsim

jus čionai, 
vis ■ draugai
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Rožytė /susirūpinusi/ >. . .
Sakykit mums tikrai, , .
sakykit atvirai,--- 
ką turim me s daryti , 
ką turim mes sakyti?

Meilytė /taip pat/ , ’ '
Vanduo lipnus, karšti indai, 
visur kitur tik riebalai...

Virdulįe /patardamas/ *
Nebokit to, tik dirbkit greit, 
ir visa bus gerai, gerai.

Via! indai /šokdami valsą ir Įtraukdami 4 šoki mergaites/ 
Darbo nevenkit, darbo ieškokit, f
darbą vis dirbkit, dirbkit linksmai, - 
džiaugsmas bus didis, miegas bus geras, 
mums bus malonu, gera čionai.

Mergaitės /šokdamos/ ’ z
Dirbsim ir šveisim, plausim, mazgosią, 
šluotą valdysim mes čia tvirtai. 
Žinom nūn visa, jaučiame tvarką, . • 
žinom, kad darbas nėra juokai.

•Visi šokantieji /linksmai/ 
Džiaugsmas bus didis, miegas bus geras, 
mums bus malonu, gera čionai.

Ąsotis /diriguodamas/ 0 dabar padainuokite sutartinę.
Katilas /pritardamas/ Pradėkite, lėkštės, mes pritarsime iš eilėa

10. • ■ •
Lėkštės /pradėdamos/ .

• Te vaiso to ritmas mūs jungia širdis, 
nes muzika šokių mums pritaria vis.,

I * IV lėkštė /dainUodamos ir šokdamos/ 
Rytą mes keliam,, saulei vos tekant, 
dirbam per dieną, miegam mažai. 
Turim blizgėti, turim šypsotis, '

- poilsio turim, turim retai.
V - VI lėkštė /tęsdamos/

■ .. Dienos praeina,' bėga ir metai,
o mes vis linksmos, smagios čionai. 
Niekas nerūpi, puošiam tik stalą, 

’ puošiam ir žvilgam, spindim labai.
Virdulį s /komiškai/

• ‘ Suskamba lėkštės, švinta dienelė, .
pradeda šluoti mūsų šluotelė. 
Dega vėl krosnys, verda ir pienas, > •
visa pabunda, skuba kiekvienas.

Puodas /pasididžiuodamas/ 
Puošias, šukuojas ir prausias visi, 
skuba užvirti kava oi gardi. • 
šypsos pyragai ant stalo švaraus, 
kviečiam juos valgyt, pavalgyt tuojau.

I-II lėkštė /linksmai/
Vienas valgo, turi laiko, 
kitas ryti skuba greitai, 
o mes. juokiamės tyliai, - 
mums tas viskas tik juokai. ' . - .

III - IV lėkštė • Taip per dieną, nuo pat ryto, 
valgo, geria viens po kito.
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. Mums tik nėr kada ilsėtis,
nėr kada linksmai kalbėtis. ’•

Visi ■* Tad pagavę valandėlę,
traukiam linksmą dainužėlę, 
sukam, trypiam mes vikriai, 
kol nuvargę tame visai.

Puodas Tad šveisk!t mane, bet stipriai,
patrypti noriu oi smagiai!

Visi indai Tad sveiskit mus, bet tik grašiai!
Patrypti norim oi labai ! •

/Laikrodis muša pirmą valandą, visi staiga nutraukia žai
dimus, skubiai atsisveikina, grįžta 1 savo vietas/.

11.
Katilas /visiems beatsisveikinant/ Baigta musų valandėlė! Ačiū <

- ' * visiems už parodytą gerą .nuotaiką. Labanakt! Reikia paT - 
ilsėti, nes tuojau prasidės dienos darbai. •

Visi /skirstydamiesi/ Labanakt I Labanakt I /Visi stoja 1 savo
Vietas, svečiai ir muzikantai išvyksta, I lėkštė palydi 
mergaites/. • , •

U ž d a n • g a

XII _v_e_i_k_s_m_a_s_ ,

Ta pati patalpa ankstyvo ryto šviesoje, bet be papuošimų, be 
šviesu. Visi indai stovi savo vietose. Jiems veiduose slypi šypsena.

Rožytė /praveria duris ir palieka tarpduryje naktiniais marš
kiniais stovėti/ Mylytė, žiūrėk, jie visi stovi savo 
vietose.

Meilytė /taip pat palikusi stovėti tarpduryje/'Sapnavome.
Rėžytė - Negali būti. /Abidvi Įeina, apsižvalgo/ Kokie jie linksmi.
Meilytė Tik žiūrėk, jie visi lyg šypsosi.
Rožytė Tikrai.

2.
šeimininkė /Įeidama/ Ar neisite apsirengti! Tuojau reikės eiti. 1 

mokyklą. Ką čia veikiate? Ar vis dar apie tą sapne, kai-1 
bate ?

Mergaitės Mamyte, mes nesapnavome.
Rožytė Taip linksma buvo.
Meilytė Jie tokie geri buvo.
Rožytė Aš juos dabar labai labai prižiūrėsiu.
’’eilytė Šveisim, kad blizgėtų.
Šeimininkė /šypsodamasi/ Nebepažįstu aš jųdviejų. Malonu girdėti,

r- kad.taip pasiryžote. 0 dabar eikite ir apsirenkite. Tu
rite dar ir nusiprausti* susišukuoti. /Palydi mergaites 
iki durų, o palikusi viena taria 1 indus/ Tikrai, jūs 
šypsotės visi. Ačiū jums. Jūs nugalėjote savo daina,sa
vo gerumu. Jos apie jus tik ir •tekalba.

Katilas /kiek linguodamas/ 'Jaras žodis ir daina daug ką padaro. 
Jos mūsų neužmirš: mylės ir tvarkys.

Visi indai /kiek linguodami ir tyliai dainuodami/ Nebus nūn^šukių, 
- , nebus tikrai: mylės jos tvarką, mylės labai. /Uždanga 

pamažu nusileidžia’indams be si šypsant/'.

P a b a i g a
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Vaclovas Cižlūnaa

TAUTINĖS BENDRUOMENĖS RAIDA

Le Bonas kadaise yra pasakęs, kad pakankamai ^vispusiškai su
brendusi sutelktinė siela tautai yra jos didybės viršūnė. Apie ko
kią sutelktinę't autos sielą is viso gali būti 

Be abejonės galime tvirtinti 
šiai išprusęs, žmogus tam tikromis progomis gauna 
•bendrumo ryšius,-nors gal ir nesuprasdamas to jausmo reikšmės 
vertės. Kas artina ir jungia vienos tautos žmones, svetur iš 
nes išklydusius, kas verčia ilgai svetimųjų tarpe gyvenusius 
tiecius su ašaromis akyse sveikinti karų žygyj 
rius, jų lietuviškąją žodi ir dainą 
mę tautieti, kai jis pirmą kartą po 
kojų pėdomis? Kalbos ir bendroj kilmės jausmas, 
tėvynės meilė? Norėtųsi atsakyti, kad ir viena, 
o kartais ir visa kartu išreiškia vienos tautos 
vaizduoja ir patvirtina jų priklausomybę vienai 
nei.

čiu am a?
kad kiekvienas, net ir menkiau- 

ajausti tautinio .
nei 

tėvy- *.
tąu-

utinkamus mūsų ka- 
kas jaudina grįžusį i tėvų že- 
augelio metų paliečia ją * savo 

savųjų žmonių ir 
ir kitaf ir trečia, 
žmonių bendrumą, pa
ti autine i bendru ome -

Tačiau priklausymas tautinei bendruomenei joto fakto ir iš 
kylančios pasekmės sąmoningam individui kelia daug aukštesnių 
kalavimų, negu tik vienos ar kitos rūšies jausminių apraiškų. Rei
kia, kad sąmoningas tautos narys jaustų save milijoninio tautos kū
no dalimi; dar svarbiau, kad jis visa save siela jaustųsi atstovau
jąs sutelktinei visos tautos dvasiai. Ar yra tokia tautos sutelkti
nė dvasia? Kaip ji atsiranda? Vydūnas "Mūsų Uždavinyje" tuo klausi
mu šitaip pasisako:

"Vienok šison norima naują dalyką paaiškinti. Koks yra atski-
- ras žmogus, toks gyvas dalykas yra ir tauta. Jos ypatybės apsireiš

kia, kaip sakyta, krauju ir kalba. Vienok tai tėra prigimtis. Nėra 
čia nei didybės, nei galybės. Bet kad tautos vaikų vienas ir antras 
pradeda gyventi savo sieloje, ir kad vis daugiau Žmonių pasiduoda 
linkimui aukštybėn, tad veikiai visoj tautoj randasi naujas reiški
nys. Pradeda tarsi veikti akstinai iš aukštojo sąmonės laipsnio. Ir •• 
išlengvo visa_taut ą t o reiškiniu .prasunkiama ir_aj)Sį.aučįamax. Tautoj 
aušta lyg nauja aukštesnė sąmonėj. Gimsta tautos siela. Tauta pabun
da. žmonės tos pačios tautos pagaunami augšt-esnių jauslų, kilnesnių 
linkimų.. Kad būtų tie ir kaži-kaip suvelti, vis tik jie spindėtų iš 
žmogaus prigimties gyvenime, ir kiek žmonės tiems linkimams pasi
švenčia, tiek tie tvirtesni pasidaro, ir vis daugiau traukia žmones 
aukštyn". /"Mūsų Uždavinys" antras leidimas, 1921, psl. 88/. ■

Kas gi yra tie "kilnesni linkimai", kurie "traukia 
aukštyn" ir virsta "aukštojo sąmonės laipsnio akstinais", 
šiais tautą naujam, sąmoningam gyvenimui? Vydūnas, be abejonės, čia 
tais kilnesniais linkimais vadina tuos pačius žmogiškosios vertybės 
ir savitarpio solidarumo jausmus, kuriuos Visuomio lūpomis skelbė 
"prabočių šešėliuose" /antroje trilogi jos’dalyje "Ne sau žmonės"/. 
Kai tautos pirminis pagrindas, rasinė materija, paskiruose indivi
duose bunda ir iš vidaus auga dvasiniam gyvenimui, kad būtų "sau 
žmonėmis", tuomet ir visa tauta tampa gyvu organizmu, turinčiu tar
si kokią savitai besireiškiančią sutelktinę individualybę.

Bet argi būtų galima kalbėti apie tautos būdą lygiai taip,kaip 
kalbama apie paskiro žmogaus būdą, jei nebūtų galima laikyti tauti
nės bendruomenės kažkuo daugiau, negu tik visų jos fizinių narių - 
suma? Mes jaučiame, kad tas "kažkas" tautoje iškyla iš tautinės .

žm one 3 
budinan

.4,

57



bendruomenės visumos.Kas gi tatai būtų? Ar "tautos siela", kaip yra 
išsireiškęs Vydūnas, tikrai egzistuoja? Daug anksčiau prieš Vydūną 
liudijo.jos buvimą i# Bonas, tvirtindamas, kad "savo esmėje neregi
ma/ ji labai ryškiai matoma savo apraiškose, nes ji tikrovėje valdo 
tautos evoliuciją." .

LS-bai dažnai esame linkę tautinės idėjos., juo labiau tautinio 
būdo, vaizdą personifikuoti /įasmeninti/ tam tikru fiziniu būdu.Eū- 
sų sąmonėje formuojasi’tarsi sudėtinė fotografija, vaizduojanti iš- 
tipą masę tipų, sutirpusių viename pavidale. Šitoks pavidalas at
stovauja visiems duotosios tautybės tipams, tačiau nevaizduoja nė 
vieno jų paskirai. Taip istorijos bėgyje susidarė Džono Bulio tipaą 
atstovaująs anglams, "dėdės Šamo" pavidalas, atstovaująs Jungtinių 
Amerikos Valstybių jankiams, ir kiti panašios personifikacijos su
kurtieji tipai. z ' ■ -

Tačiau tai, ką sukuria tautinis jausmingumas, kartais, greta 
jo, pašaipa ir neapykanta svetimiesiems, atsispindi ir žymiai aukš
tesnėje plotmėje. Tendenciją ieškoti tautoje kažkokios sutelktinės 
asmenybės randame ir intelektualinėse srovėse. Devynioliktojo am
žiaus pradžioje, .kai romantizmo'Įtakoje budo vokiečių tautinė sąmo
nė, vokiečių mintytojai skyrė tautai ypatingą transcendentini /už- 
tikrovlnį/ būvį ir net kuriamąją jėgą /br. Grimm5 ai, Herderis, Sa- 
vigny, Hėgelis ir kt,/. Ta pati tautinės asmenybės teorija buvo sa
vo laiku labai populiari ir Prancūzijoje /Le Bonas, Durbheim* as/.

E. Barker!s /Ernst Barker, anglų pedagogas, istorikas ir so
ciologas. Čia jis cituojamas iš jo veikalo "Tautinis charakteris", 
iš lankų vertimo/, nagrinėdamas čia aptariamąją problemą, tvirtina, 
kad žmonių santykių tyrimo plotmėje nėra viętos bendrinės dvasios 
ar sielos postulatui. Pasak Barkerio, minties sėja labai didelius 
plotus siekianti; jos grūdai gali kristi kas kartą; kitur, ten dygti 
ir kurti naujas kombinacijas, tačiau kiekvienas jų paskirai esąs 
kilęs iš paskiro augalo. Esminė asmenybės žymė, Barkerio nuomone,tu
rint i dvi reikšmij moralinę ir teisinę. Moralinė asmenybė išreiš
kiama moraline valia ir moraline atsakomybe, priskirtina tiktai in
dividualiems asmenims. "Negalima kelti kaltinimų tautai, tiktai iš
imtinai asmeniui ar tam tikram asmenų s.kaičiui, kurs sprendė ir 
veikė tautos vardu ir savo veiksmais bei poelgiais ėmė sau moralinę 
atsakomybę". Teisinė asmenybė, išreiškiama teisiniu veiksnumu ir 
teisiniu atsakingumu, galinti būti atstovaujamą ne tik paskirų as
menų, bet ir asmenų grupių, kurios specialiu įstatymu arba visuoti
nai pripažintu papročiu įgalinamos veikti ir atsakyti už savo veik
smus. Tauta, suorganizuota teisiniu valstybės pavidalu, esanti tei
sinė asmenybė, vykdanti įstatymus ir paklūstanti tarptautinių tei
sių bei papročių reikalavimams. Tačiau tauta neturinti . moralinės 
asmenybės, neturinti savos moralinės valios, skirtingos nuo paskirų 
savo narių valios. Šalia įstatymo ir teisinės padėties tautų, orga
nizuotų teisinių sambūrių, arba valstybių pavidalu, nesą jokio tau-, 
tlnio "asmens" virš asmenų, sudarančių tautą.

Trumpai mintimi sustoję ties Čia Išdėstytais samprotavimais 
apie tautos dvasią, išreiškiamą tik visų tautos narių maždaug tapa- 
tingu gyvenimo turinio ir formos supratimu, klausiame patys save:ar 
lietuvių tauta sudaro tokią dvasinę bendruomenę, kuriai jokie vidįx 
nįo irimo pavojai nebegresia, kurios tautinis•charakteris pakanka
mai ryškus savo, teigiamomis -savybėmis ir kuri gali tikėtis priartė
si anti siekiamą idealą?

Kad lietuviai sudaro savitą ir šiuo metu gana ryškią tautinę 
bendruomenę, mums nekyla abejonių. Jau patys vieni pagrindiniai mū-
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sų tautos gyvenimo raidos etapai tatai pakankamai liudija. Prisi
minkime juos: '

a. Lietuvių tauta, išaugusi is giminių ir kilotų, sugebėjo pa
reikšti savo dvasine ir fizinę galią politinėje kūryboje /spren
džiamasis vaidmuo toje kūryboje priklausė vadams ir kariame - bajo
rams/.

b. Tragiškas lietuvių tautos likimo momentas .» jos vidinis
skilimas - labai pakenkė lietuvių tautai : valstybingumo idėja, pa
remta dinastiniais, vėliau luominiais interesais, neišugdė tautinės 
kultūros, bet patarnavo •svetimos kultūros ekspansijai; bajorų luo
mas nutauto, ■ tik viena pati liaudis išlaikė savy je etnines savybes 
ir tautinę dvasią, Tautos kultūros ir civilizacijos raidoje. įvyko 
sutrikimas: tauta neteko vadų, kurie būtų teikę tautinės kultūros 
kūrybai idėjinį turinį, . z

c. Praradusi-XVIII a. pabaigoje politinę nepriklausomybę,lie
tuviu tauta nrarado ir savo sukurtąją teisinę santvarką, išreikštą - 
originaliais’krašto įstatymais /Lietuvos statutu/. Tauta buvo pri
versta paklusti svetimiems įstatymams ir jų įtakoje degeneruotis 
teisinio veiksnumo ir atsakingumo srityje.

d. Lietuvių liaudies kultūrinis lobis - kalba, papročiai,tau
tosaka, šokiai ir muzika, apdaras, namų'apyvokos ir ūkio darbų pa
darynė, trobesių statyba’ ir puošyba - tautodailė - taigi visas tūks
tantmečių kurtas liaudies kultūros turinys išsilaikė pačiose nepa
lankiausi ose aplinkybėse visiškai originalus ir mažai bet kurių sve
timybių tepaliėstas/ Liaudos pati viena buvo pasilikusi tautos kul- ' 
tūros lobių sargyboje, taigi tuo pačiu faktu ’ji pati viena teatsto- 
vavo tautai. Natūralioje t aut £s □sul tūrinė je _r aido je liaudis^’atsto
vauja tautęs_pašgennėixįgimtosios žemės balsui, o syįeauęĘęnė. ' 
tautos Js^none 17 XV -”xIX amžių bėgyje lietuvių tautoje bebuvo išli
kusios tik pasąmonės jėgos. .

e. Nepaprastai sparčiai subrendusi mūsų tautos politinė min
tis, išryškėjusi dviem trumpėjančiais etapais 35-rių metų laikotar
pyje, įrodė mums patiems ir pasauliui didelę dvasinę galią, amžiais • 
gludejusią liaudyje, ir jos sveiką tikrovės .nuovoką, skatinusią ^tel
ktis į sutartinius žygius savai šviesuomenei vadovaujant, iš tos • 
pačios, liaudies kilusi Šviesuomenė, kad ir labai didelių kliūčių su-’ 
tikdama kovos dėl tautos gyvybės ir teisių kelyje, išvedė tautą - 
liaudį nuo "Aušros" romantiškų jų svajų iki realaus politinio žygio
- Didžioje Seimo Vilniuje 1905 metais. Didysis Vilniaus Seimas buvo 
vienintelis 1905-jų metų Rusijos suirutėje rimtas politinis aktas, 
mažos tautos, iškentėjusios 110 metų svetimo jos dvasiai carinės de
spotijos režimo ir 40 metų spaudos draudimo radarinius.įvykdytas su 
visiškai blaiviu gyvenamojo momento supratimu ir nuosekliai -realia 
tautinės autonomijos programa. Šitokiam politiniam žygiui tautą. - 
•liaudį subrandino pirmoji iš jos išėjusios šviesu ome nė s karta per 
porą dešimčių su viršummetų nuo "Aušros" pasirodymo. Antras, savo 
padariniais daug pranašesnis už 1905-jų metų seimą, politinio tau
tos subrendimo egzaminas įvyko pirmojo Pasaulinio Karo metu. 1918 
metų vasario 16-sios dienos aktas, skelbdamas atstatytąją nepri
klausomą Lietuvos valstybę ir nutrauktus jos politinius ryšius su 
Rusija, paskelbė ne tik atstatytąjį tautos-suverenumą, bet ir nusi
gręžimą nuo anarchiškai - despotinių Rytų ir atnaujinimą senų,sava
rankiškai palaikomų, ryšių su Vakarais ir jų kultūra,

f. Nepriklausomoji Lietuva per 22 metus /iki bolševikų okupa
cijos 1940 metais/ suskubo išauklėti vieną lietuvių tautos kartą, 
visiškai nepatyrusią jokios svetimos valdžios savoje tėvynėje. 31

........ .... -53............ .
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karta galėjo būti žymiai laisvesnė nuo budingų nelaisvėje ginusiems 
žmonėms silpnybių ir ydų. Tokia būdama, ji sidudienįsijungia i kū
rybinę visuomeninę veiklą-. .Gal nebūtų per drąsu tvirtinti, kad bol
ševikų okupacijos metu /1940-41 m,/ ši lietuvių tautos karta buvo 
mažiausiai ardančios komunizmo įtakos paliesta, nors turėjo ■ atlai
kyti stipriausią ir labiausiai koncentruotą agitacijos puolimą. Ir 
vokiečių pastangoms Įsigalėti Lietuvoje lietuvių tauta taip pat at
sispyrė, kaip ir rytiečių propagandai- griežtai nusigręždama nuo 
h oi še viki pi ų" Rytų ir nuo naciškosios Vokietijos ir savo indi vidiniu 
bei savarankišku gyvenimu orientuodamas! į Vakarų Europos demokra
tiškąjį pasauli.

g. Vertinant faktus, kaip, palyginti, vieningai lietuvių tau
ta reiškė savo pasipriešinimą raudoniesiems Rytų barbarams, koke, 
metikas lietuvių.tautybės žmonių procentas nuėjo jiems 'tarnauti ar 
bent Įtikėjo "Stalino saulė®’1 išganingumu, koks margas socialinės 
padėties’ir užsiėmimo atžvilgiu išvežtųjų ir nužudytųjų lietuvių 
skaičius ir koks .proporcingas tuo pačiu atžvilgiu sukilusių tautos 
keršytojų. - partizanų skaičius, - galima spręsti, kad įiętuvi.ų__taur> 
tajtįkraį sudaro_Jau_gąna sąmoningą savo_būtias ■i.-.Z&iįS^ės tautinu 
.bendruomenę. ■ '

Tačiau ir šitokios tautinės bendruomenės .vieningumas yra są
lygojamas kai 'purių aplinkybių: tautinės bendruomenės esmėje glūdi 
jos paskirti narių tvirtas priklausomybės tai bendruomenei nusimany
mas, Jai atsidavimas ir tarpusavis atsakingumas už veiksmus ir po
elgius jos vardu,

' Grįždami prie skyrelio pradžioje paminėti L® Bono pasakymo 
apie sutelktinę* t autos sielą, turime, remdamiesi: anksčiau paminė
tais Parkerio samprotavimais, prieiti' dar kai kurių išvadų: ,

Tautos vienybė nėra sielos vienybė, kaip galvojo Le Bonas,bet 
dvasinės substancijos vienybė* Ji išreiškiama bendra struktūra /gal 
tikriau - bendru,turiniu/ vaidinių. kurie, anot Parkerio, "jausmų 

įelektrinti, reiškiasi valia, pastangomis ir veiksmu'*. Tie vaidi
niai yra tautos narių sąmonėje. Kai tam tikras žmonių skaičius vei
kia'tam tikrų bendrų minčių ir su jomis suristų jausmų įtakoje, tai 
tas veikimas yra naujas ir skirtingas. Visa tai, ko jie nori, ką 
veikla, ką patys gauna iš viršinės faktų bei poelgių aplinkos, ski
riasi kaž kuriuo būdu nuo to, ką ir kaip veiktų, jeigu elgtųsi, kaip 
paskiri individai savo skirtingų minčių ir jausmų. įtakoje _> Gal būt, 
ši aplinkybė ir pakiša dažną mintį apie kaž kokios trancendentinės 
vienybės buvimą,’ Tačiau šitoks tautinės vienybės aiškinimas, kaip 
jau esame paste“bėję. būtų klaidingas. E* Parkeris vaizdžiai piešia 
šitokį tautos paveikslą. Pasak jo, tautą galima vaizduoti s, kaip di
delę daugybę" žmąnių, kurių kiekvienas būtų tarsi taškas, kai t naktį 
žvaigždės danguje: visi jie tarpusavyje sujungti ploniausiomis gi
jomis, sujungti Janis ir su savo protėviais bei vaikaičiais, Tų gi
jų sumą galima vadinti socialiniu palikimu arba, jei norime,tautine 
tradicija, Tos gijos verpiamos ir klostomos kalbos ir literatūros, 
teisės ir valdžios, taip pat religinių įsitikinimų bei auklėjamo- 
sios politikos posmais* Tas gijas verplą žmonių protai le savo są
monės turinio ir perduodą vieni kitiems iš kartos į kartą* Tekia 
esanti psichinė tautos struktūra, psichinių individų .sukurtą, tar
naujanti buveine visų žmonių sieloms, užimančioms j°Je tokią ar ki
tokią vietą ir esančioms savitarpio santykiuose, užimamos padėties 
apsprendžiamuose.

Atrodo, kad šitoks tautinės bendruomenės supratimas galėtų 
būti labiau taikomas tautinei valstybei, negu tautai pačiai savyje.
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Tačiau ’’tauta, - sako Barkeris, - yra naujalaikės valstybės gaivi
nanti jėga ir dvasinis pamatas r todėl natūralu yra kalbėti apie 
tautą, kaip apie didžiausią- valstybės galios kūrėją. Tauta,kuri yra 

. kartu ir.valstybė, yra organizuota individualių pastangų sistema, 
bendro organizuojančių idėjų lobyno vadovaujama". Tos-, būtent, "or
ganizuojančios idėjos", Barkeri-o nuomone, grupuojančios žmones bend
ruomenėmis, rodančios jiems atitinkamas vietas bet pareigas jose ir 
nustatančios savitarpinius paskirų bendruomenės narių santykius.Tik
sliau sakant, patys žmonės grupuojasi ir sudarą savitarpio santy
kius tų idėjų veikiami. Kadaise, praeityje, individualių protų su
kurtos idėjos ir toliau individualiai- /paskirų žmonių/ pasisavina
mos. Žmonėms jos tampančios veikimo akstinais nuolat atsinaujinan
čioje dabartyje. Visi žmonės dalyvaują jas kurdami ir pasisavindami, 
tačiau nelygiu mastu, kaip nelygiai visi sugebą jausti ir veikti. 
Tie, kurie turi aiškiaregystės dovaną, taigi gebą aiškiai įžvelgti 
vedamąsias idėjas ir turį galingą valią joms realizuoti, tie žmonės 
esą tautų kūrėjais. Likusieji pasiduodą jų vadovavimui ir prisitai
ką prie jo; vieni noriai, iš įsitikinimo, kiti - dėl kitų, dar ne
ištirtų, priežasčių.

Šiuose E. Barker!o samprotavimuose yra viena neabejojama tie
sa individualus pradmuo tautos istoriniam likimui visais laikais 
buvo labai reikšmingas ir toks jis yra dabar. Lietuvių tautos gyve
nime turime tam teigimui taip pat labai daug įrodymų. Juk tuo metu, 
kai tautos pasąmoninis pagrindas - liaudis pasyviai saugojo amžiais 
formuotą tautinę individualybę, dviejų be sirungi ančių dėl pirmeny
bių jai sužlugdyti ir suvirškinti slaviškųjų, kaimynų kova daug kam 
atrodė lemianti pražūtį tai pačiai lietuviškajai individualybei.go
dosi, bene sunkiausiuoju jos būties metu XIX-jo amžiaus pradžios ir 
vidurio tautinių sąjūdžių atgarsiai pasiekė Lietuvą ir čia atrado 
dėkingą dirvą tik labai mažo pradžioje žmonių būrelio širdyse ir 
protuose. Tačiau to pakako, kad negausiame tos pačios liaudies sūnų 
- inteligentų būrelyje tautos prikėlimo idėja iškeltų didžias tau
tos vadų ir organizatorių asmenybes ir jose įžiebtų skaistaus pa
triotizmo liepsną. Todėl šiandien, žvelgiant su gilia pagarba į ne
tolimą mūsų tautinio atgimimo praeitį, mums tenka ypatingai svarbi 
pareiga tinkamai suprasti ir įvertinti ano ir vėlesniojo meto tau- 

. tos vadus, jų minčių ir veiklos motyvus, eigą ir padarinius, paga
liau - jų asmens didybę ir autoritetą. Individualūs didžiojo lietu
vių liaudies dorintojo ir blaivintojo - vyskupo M. Valančiaus ir 
pirmojo Lietuvos istoriko, rašiusio lietuviams lietuviškai /žemai
tiškai/ ir mokiusio juos mylėti savo praeitį ir didžiuotis ja - Si- 
mano Daukanto - darbai parengė dirvą tautos vadų - organizatorių - 
Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos ir eilės kitų veiklai. Savo di
džiųjų sūnų pastangų poveikyje lietuvių tauta ryžtingai išsprendė 
kadaise pakibusią tėvynės padangėje alternatyvą - nugalėti kliūtis 
ir gyventi, ai* mirti. Išsprendė teigiamai: išėjo gyventi ir kurti 
tautinės civilizacijos, kuriai medžiaginį pagrindą sudarė liaudies 
kultūra, o idėjinį turinį teikė kas kartą gausėjanti šviesuomenė. 
Taip "lietuvių tauta pradėjo naują, savo esmės ir būties sąmoningą, 
gyvenimą; pradėjo gyventi, kaip homogeninė /vienakilmė ir vienaluo- 
mė/ tautinė bendruomenė, sugebėjusi savo laiku išnaudoti palankų 
pirmojo pasaulinio karo krizės -momentą ir išeiti į viešąją politi
nio gyvenimo areną su aiškia politine programa ir ginklu rankoje 
jai paremti. Tik pakankamo tautinio apsisprendimo ir įgimto bend
ruomeniško instinkto dėka lietuvių liaudis suprato ir įvertino sa
vos šviesuomenės šūkį į kovą už teisę gyventi laisvoje tėvų Žemėje.
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Dėl to tiktai tauta pajėgė 1919 - 20 metais atsiginti bolševikų ir 
lenkų puoliau ir gruoboniškų užmačių.

Tuo reikšmingi ausiu visam tolimesniam tautos gyvenimui žygiu 
tauta išsprendė ir savo "bendruomeninio gyvenimo formos klausimą: ji 
sukūrė nepriklausomą valstybę. Būdama aukščiausia tautinės, indivi
dualybės reiškimosi forma ir kartu priemone, valstybė,lietuvių tau
tinei bendruomenei reiškė žymiai daugiau, negu kitoms, amžiais ne
nutrūkstamai valstybiniu organizmu gyvenusiems, tautoms. Atgimusi 
Lietuvos valstybė, šalia administruojamųjų tikslų, turėjo ir pla
čiai suprantamą pedagoginį tikslą: ugdyti ir stiprinti iš vidaus 
tautinę lietuvių 'bendruomenę. Dėl pastarojo tikslo daug sielojosi 
ir rašė VI. Putvinskis -xputvys.

Karštas lietuvis - patriotas būdamas, VI. Putvinskis - Putvya 
matė tuolaikinėje Lietuvos valstybes santvarkoje netobulumų ir spča- 
gų, kurios mažino valstybinio aparato reikšmę tautinės bendruomenės 
ir jos kultūros ugdymui. .Anuometinėse sąlygose jis matė faktą, kad 
"valstybės traukinys yra gyvas organizmas, turįs savo psichiką ir 
ideologiją, skirtingą nuo tautinės, gyva tauta gali su juo daryti 
kompromisus, bet negali niekada visai sutapti" /Gyvenimas ir pa
rinktieji raštai, II, 76/. Jam anuometinėje lietuviškoje gyvenimo 
tikrovėje matėsi, kad "valstybė niekada negali būti tautos butas.Ji 
visada bus tik bendrabutis ir su bendrabučio teisėmis". Putvinskis 
- Putvys buvo linkęs aktyvinti pačią tautą per įvairias tautines 
organizacijas tam vienam pagrindiniam tikslui - tautinės kultūros 
ugdymui. Todėl, jo nuomone, "valstybė savo iniciatyva negali kelti 

- iš esmės bet kurių tautinių idealų ir rūpintis jos ateitim. Negali 
ir neturi, nes tai ne jos uždavinys-, pirmoji antrajai tik laikina 
būstinė ir priemonė, bet gali'būti daugiau ar mažiau naudinga. Tai 
pareis nuo to, kiek tauta susipratusi, organizuota, gyva ir kokiu 
laipsniu sugebės turėti įtakos valstybei." /Ten pat, U, 56/. Taip 
pat,'kaip Putvinskis - Putvys, jautriai reagavo į per lėtą lietuvių 
tautinės bendruomenės stiprėjimą prof. St. Šalkauskis. Tik jis žy
niai konkrečiau sprendė šį reikalą. Jam visos tautinės bendruomenės 
.ugdymas rūpėjo jos kilimo į aukštesnį tautinės būties laipsnį • po- 

, žiūriu. St. Šalkauskis reikalavo iš savo tautos spartesnio kilimo į 
nacijos laipsnį. St, Šalkauskio aptarimu, "naęįJįąjyra_tautax _ kuri 
£av°_visu^tinai reįkšmį^nga_kųltūrijne_Jmryba yra i.nJ±iyiŽux
aliai nebepakeįči.artą_yį,etą_tyutų_draugį_j£je" /Lietuvių tauta ir jos 

> ugdymas,'168 pgl-./. Šitokį tautos ugdymo uždavinį prof. St. Šalkaus
kis statė pirmoje eilėje kaip tik valstybei, kurios jis neskyrė nuo 
tautos organizme taip, kaip Putvinskis - Putvya, bet laikė funkcine 
/veiksmine/ tautos organizmo forma.

Kad ne t^ip našiai ir sparčiai dirbo Lietuvos valstybinis apa
ratas* kalbamų tikslų bei uždavinių srityje, kaip to pageidavo dau
gelis lietuvių patriotų ir reikalavo gyvenamasai laikas, buvo daug 
priežasčių, kurių didelės dalies šaknys glūdėjo ir tebeglūdi na 
vienose objektyvinėse /šalia tautos išgalių esančiose/ aplinkybėse, 
bet ir tautos dvasinėje struktūroje, taigi - jos būde.

o-o-o-O-o-o-o

Kai tave menu, tėvų namų ugnele, 
mano šaltos rankos šyla vėl, 
vėl gyventi tavo dienai širdį kelia 
amžinos gyvybės žydinti srovė. *

Br. Brazdžionis
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PRIE KULTŪRINIO DARBOJ

/jIeumijtensteyy_ ivy kU£ię^s_Lįe tuy.ijį Kult ūr^s^Sayait.ės. proga/

Gyvendami ištremtyje, dauguma lietuvių dirba gražų kultūrinį 
darbą. Stovyklose veikia gimnazijos, pradžios mokyklos bei įvai
riausi kuręai, skaitomos paskaitos įvairiausiomis temomis, rengiami
meno bei literatūros vakarai, suburiami sportininkai ir t.t. Įvai
riausio kultūrinio darbo reikšmę neverta ir nusakyti^ nes ji, be 
abejo, aiški' kiekvienam lietuviui .
. Balandžio 7 - 13 d.,d. Neumuensteryje įvyko puikiai suorgani
zuota ir pravesta Lietuvių Kultūros Savaitė, kurioje pasirodė na 
tik vietinės meninės jėgos, bet visi Šlezvigo-Holšteino apygardoje, 
gyveną “lietuvių stipriausieji meniniai vienetai. Tai tartum šios 
provincijos lietuvių kultūrinio gyvenimo egzaminai - parodymas pla
tesnei visuomenei, kas beveik per metus ištremtyje gyvenant padary
ta. Šioje savaitėje pasirodė ir lietuviškojo žodžio kūrėjai /labai 
gaila, tik dalis mūsų provincijoje gyvenančiųjų i/, ir solistai dai
nininkai bei šokėj.ai, ir ansambliai /neginčijamai iki šiol geriau
sias anglų okupacinėje zonoje Haffkrugo lietuvių stovyklos "Tėvynės 
Garsų" ansamblis, kurio "smegenų" dauguma yra buvę mūsų, Flensbur- 
go, lietuvių bendruomenės nariai/, ir scenos meno mėgėjai-, deklama
toriai ir t .t. • Gavėnios - susikaupimo ir rimties - laikotarpyje ši
tokia šventė ypačiai buvo reikšminga ir maloni.

Lankant Neumuenstery vykusios Lietuvių Kultūros Savaitės pa
rengimus, man nejučiomis iškilo prieš akis Flensburgo lietuvių bend
ruomenė. Kasmūsų padaryta, kuo mes galime pasididžiuoti, ką’ mes 
galėtume'parodyti ypatingo, kas džiugintų ne tik mūsų, vietinių, šir
dis, bet užgautų jautriąsias sielos stygas net svetimtaučių, daugu
mos iš jų gal net abejingai į mus žiūrinčių? Labai nemalonu, bet 
reikia prisipažinti, kad vargu ar mes tuo tarpu galėtume ką nors ir 
kuo nore nustebinti, Neminėdamas viso to, kas mūsų, flensburgiečių, 
kultūrinėje srityje iki šiol nuveikta, norėčiau trumpai mesti žvil
gsnį į trūkumus ir apsileidimus. Taip, į apsileidimus, nes jų mūsų 
bendruomenėje t Herai yra. i

Štai neseniai pasibaigė Gavėnia - rimties ir susikaupimo lai
kotarpis, kurį išviršinai palyginti tinkamai praleidome: ' apsieita 
be tušpių pasišokimų, nebūta jokio viešesnio triukšmo ir pan.Bet iš 
kitos pusės ir pradykinėta. Niekas nedirbta, - aišku, nieko ir ne
padaryta: Net Velykų. šventėms beveik 700 lietuvių bendruomenė nepa
jėgė surengti jokios programos i Ar ne apsileidimas, ar negėda? ITiesa, 
choras repetavo visą Gavėnią ir Velykų savaitėje trečią kartą iš 
eilės dabartinio dirigento vadovybėje pasirodė viešai. Tačiau kiek 
sunkumų ir čia esama? Taip rimtais ir sunkiais darbais,- matyt, mūsų 
bendruomenės nariai užsiėmė, kad net po kelis asmenis vienam balsui- 
neatsiranda /ypač iš moterų’/, kurie galėtų, turėdami reikiamų pri
valumų, lankyti chorą. Ne,.šiandien tuo tarpu mes dar nieko nedir
bame, tačiau taip susmulkėjome, sumenkome dvasią, kad nejaučiame 
pareigos, nematome reikalo dėtis prie bet kokio lietuviško darbo ir 
pasitarnauti ne tik savo asmeniui, bet visai tautai, savo Tėvynei. 
Visas 21 vai.- paroje nieko neveikiant, mums atrodo nėra laiko pa
skirti savaitėje keletą trumpų valandėlių kultūriniam darbui, kuris 
ne tik žmogų vispusiškai lavina, bet ir tam tikrą pasididžiavimą
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sieloje sukelia.Ištisų savaičių ir mėnesių laikotarpyje mes nepajė
giame suklijuoti jokios programėlės. Šeštadienių vakarais salė skęs
ta dulkėse nuo šokių iki vėlyvo vidunakčio /kartais net iki saulė
tekio!/ - Čia užtenka laiko, netrūksta ir energijos, o užeiti pasi
klausyti paskaitos, atsilankyti į kursus, prisidėti prie lietuviškų 
parengimų - ne - nėra laiko, kas už tai ir ką mokės, kokią naudą- iš 
to turėsiu? Tiesa, choras, vaidinimai, paskaitos, kursai,vienoks ar 
kitoks kūrybinis darbas - tai ne prekyba silkėmis, cigaretėmis ir 
pan. Tokio pelno, kokį supranta šių laikų "prekybininkai.", iš.jokio 
kultūrinio darbo niekęs jokiais laikais‘neturėjo ir neturės. Tačiau 
atsimintina, kad žmonijos kultūrą, pažangą, dvasines vertybes sukū
rė ne kokie nors "prekybininkai", bet žmogaus dvasinių galių įvai
riausių- krypčių pasireiškimas. Mes savo tautos istorijoje neužtin- 
kame jokių faktų apie kokius nors milijonierius vertelgas ar tur
tuolius, bet mes žinome, kad lietuvių tautą gyvą išlaikė ir Lietu
vos valstybę atkūrė amžius baudžiavos jungą ir svetimųjų priespaudą 
nešęs pilkas žmogutis, tačiau dvasioje buvęs jokios jėgos nepalau
žiamas milžinas. Aušrininkai, varpininkai, tėvynės sargiešiai,knyg
nešiai, 1918 - 1923 - 1941 m. savanoriai ir, pagaliau, šių. dienų 
karžygiai okupuotoje Lietuvoje - tai ne rūmų savininkai, ne urmo 
prekybų sandėlininkai, ne apčiuopiamo turto vergai, bet žmonės, ku
rie gyvenimo paskirtį teisingai supranta, kurie žino, kad tautų ir 
visos" žmoni jos gyvenimas bei ateitis remiasi ne auksu, ne manona, o 
kultūrinėmis vertybėmis.

Žinau, šių dienų "prekybininkąms" atrodysiu esąs nerealus fi
losofas, klaidžiojąs padangėmis... Panašios nuomonės bus ir dykinė
tojai, slunkiai, tinginiai... Bet viena tiesą yra aiški,kurios nie
kas .neužginčys : Lietuva išliko gyva ir tebėra gyva lietuviškame žo
dyje, lietuviškoje dainoje, lietuviškame tautiniame šokyje, jokių 
svetimų įtakų ir blogybių nesuterštoje lietuviškoje sieloje; žmogus 
lieka ŽMOGUMI savo dvasine didybe, proto išmintimi, valios stiprybe, 
C visa tai įgyjama ir palaikoma tik nuolat savo sielą sotinant kul
tūrinėmis vertybėmis.

Grįžtant prie šiandieninio mūsų gyvenimo, norėtųs sušukti 
dainiaus nemirštančiais žodžiais: '

"Paimsim knygą, arklą, lyrą - 
Ir eisim Lietuvos keliui.."

Taip. Sparnuotas lietuviškas žodis, išlikęs gyvas ir pakėlęs 
įvairiausių laikų bandymus, ir šiandien tegai vinie mūsų’dvasią tret&- 
tinių dienas gyvenant, mokslas ir menas, atveriąs slapčiausius gy
venimo'slėpinius, teklestie kuo plačiau mumyse ypačiai šiandien,ka
da arklas tėvynėje liko nepasiekiamas, lietuviškas menas teįžiebie 
mūsų širdyse jokių audrų ir vėtrų neužgesinamą Tėvynės meilės ir 
prie jos prisirišimo kibirkštėlę i Šiais pagrindais rikiuojant gyve
nimą, dienos'ištrėmime nebus praleistos tuščiai, nereikės rausti 
grįžus Tėvynėn prieš mūsų brolius, kurie, skurdą ir paniekinimą,ka
lė gimus ir trėmimus pakeldami, sugeba reikiamai kovoti už savo tau
tos ir žmogaus laisvę. Mos gyvename kitokiose sąlygose. Tiesa, mes 
nejaučiame po savo kojomis Tėvynės žemės smilčių, mes nematome auk
so spalvomis saulėje mirgančių gimtinės vasarojų laukų, tačiau iŠ 
kitos pusės mūsų dvasia čia nepersekiojama, mes galime ir privalome 
puoselėti savo vidinių pasireiškimų galias ir mokslo, kultūrinio 
darbo, visuomeninio susiklausymo bei. sugyvenimo pagalba kovoti už 
savo tautos ir Tėvynės ateitį.

Su pavasariškuoju gamtos prisikėlimu atbuskime ir mes iš ap
snūdimo, meskime dykinėję, nebeieiskime dienas bergždžiai, bet sto-.
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Irime į darbą!" Mes visi galime ir turime įsitraukti į kultūrinį lie
tuvišką darbą. Tik daugiau jaunatviško ryžtingumo, -daugiau bendruo
meninio susiklausymo, daugiau geros valiosi ges,. beveik 700 lietu
vių bendruomenė, galime kiekvieną savaitę parodyti ką nors naujo, . 
kas savu laiku buvo bandyta ir- pasisekdavo, mes kviečiame ir mielai 
laukiame kitų lietuvių bendruomenių svečius menininkus, mes noriai 
su savo darbais drįsime pasirodyti ir už savo kolonijos ribų. Tad 
pirmyn! Šalin apsnūdimas, nepažabojamas kai kieno išdidumas, kultū
rinis ir visuomeninis apsileidimas! Pasitempkime ir'parodykime, ką 
lietuviškas ryžtingumas ir valia gali padaryti.

• V. Siskinas
KELIOS. MINTYS KULTŪRINES VEIKLOS

T E M A

Gegužio pradžioje suėjo metai, kaip lietuviai pradėjo gyventi 
telktinį gyvenimą bendrabučiuose*, iš visur ir į visur važinėjo tė
vai, broliai, seserys. Visi ieškojo savųjų, pažįstamųjų. Kiti ieš
kojo patogesnės gyventi vietelės. Pamažu tas '‘tautų kilnojimasis"ri- 
mo. Aprimo ir mūsų, lietuvių, važinėjimai. Nemažas lietuvių skai
čius susibūrė ir Flensburge.

Pirmosios savaitės buvo pačios- neramiosios: vyko pats susior- 
. ganizavim as. Pagaliau kiek susitvarkyta ir imta rūpintis ne vien 
maistu, apranga' ir kitkuo. Tam.tikru atžvilgiu pirmiesiems, kurie 
ėmėsi kultūrinės veiklos organizavimo, darbas buvo sunkesnis,' bet 
kartu jie turėjo ir daugiau entuziastų, kurie šoko dirbti seniai be
laukta linkme. *

Darbas skrodė vis tiesesnę vagą, vis plačiau imta užsimoti.Tų 
visti pastangų dėka Flensburge, apžvelgus visų metų,darbus, padaryta 
nemaža. Kaip ta veikla pasireiškė, suminėjau praėjusiame ’’Žingsnių" 
Nr,, o dabar tenoriu suminėti vieną kitą spragą, kuri vis dar pali-. 
ko viso to darbo audime.

Gaila, bet į kultūrinę veiklą visi lietuviai ne įsi jungė, o pa
darė tai tik dalis. Pagaliau, taip buvo ir nepriklausomą gyvenimą 
gyvenant. Tad'atrodo lyg visa esant tvarkoje. Ne,- užmirštume, kad 
šiuo metu turime daug daugiau gražaus laiko, neturime skubių darbų. 
Dabar turėtume ir galėtume’ tą laiką dar geriau sunaudotic Tiesa,tu- 
rinje apsirūpinti būtiniausiais mūsų gyvenimui reikalingais dalykais. ■' 
Niekas jų mums neduoda, o nė basi, nė-apiplyšę ar alkani nenorime 
ir negalime gyventi tarp žmonių, kurie mus, auslanderius, Čia ste
bi. Tak laiko skirti reikia, bet ne tam,.- kad visai užsimirštumėm, — 
kad imtumėm krauti "lobius" nežinomam savo rytojui. Jei neužsimir- 
šime šią ja prasme, kiekvienas rasime'laiko ir kultūriniam darbui. 0 
jis mums yra būtinas. Jis turi mus atitraukti nuo pe.simistinių gal
vojimų, turi mus atitraukti nuo mums ir tautai garbės nedarančio 
elgesio,•turi mus išlaikyti darbingus, turi dar pakelti mūsų suge
bėjimą dirbtituri pagilinti mūsų speciallnio ir bendrojo išsila
vinimo žinias, turi mus jungti į vieną darnų vienetą, kuris savo 
gyvenimu, savo elgesiu Čia, svetimoj šalyj /kur į mus žiūrima kaip

• į tam tikrą balastą, kurį norėtų kiek galint greičiau nusimesti/iš- 
mokytų svetimtaučius mus vertinti kitaip, - mus vertinti ir gerbti. 
Jei šiandien laikraštyj skaitome, kad-mus norėtų įsivežti Australi
ja, kad ji mus vertinanti, tai to nepakanka pasipūsti, bet reikia
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siekti, kad nūs kviestų ir didesnių reikalavimų reikalaujantieji 
kraštai. Vien darbo jėgai mes esame per geri, bet tai reikia įrody
ti savęs gerbimu: nesikišti kur nereikia, elgtis apdairiai ir ap- . 
galvotai, laikytis tvarkos, švaros ir ko. To viso siekia ir siekė 
visa kultūrinė veikla.

Neužtenka būti vien dėkingais- žiūrovais, kurie daugiau ar ma
žiau širdingai pritaria lietuviškos literatūros žodžiui.dainai,vai- 
dinimui, menui, kurie gausiau ar ne tiek gausiai atsilanko į. pa
skaitas"vaidinimus, minėjimus, bet reikia ir prisidėti savo darbu, 
jis gali būti įvairus: vienas dirba papuošdamas salę, kitas parašy
damas 'straipsnį ir 1.1. Kas nori, tas'rande ir būdų, ir laiko. Aiš
ku,-kiekvieno įnašas turi būti vertingas: neturi tenkinti vieno ar 
kito asmens polinkiu dėl jo nukukusių jausmų menkaverčių dilginimų. 
Kiekvienas ir paprasčiausias darbelis turi būti žingsniu pirmyn, 
žingsniu į visų mūsų minčių, žinių, darbų, elgesio tobulėjimą,. Jei 
yra sakančių, kad jam tokie mūsų susiėjimai pasiklausyti mėgėjų de
klamacijų, vaidinimo, kūrybos ir kitko nėra įdomūs, jei jis tuo me
tu gęriau stovinėja oatvoriais ar lanko svetimtaučių spemtakLius 
/brangius i/, tai tas yra jo reikalas. Mums su jais nepakeliui.Nesa
kau, kad mes tenai visai nesilankytume. Gera yra pažinti ne tik sa
ve, bet ir. kitus. Betgi reikia mokėti pasirinkti'tą vietą ir tą 
laiką, kur ir kada galima tas padaryti, neužmirštant savo ir savo 
tautos garbės.

išsisukinėjamą nuo kultūrinės veiklos, surandama įvairiausių 
priežasčių, bet neįžvelgiama į save giliau, nesakoma, kad tiesiog, 
tingu, kad maloniau-pilvą-ištiesus pagulėti, "kalorijas taupyti". ‘ 
"Sergu, neturiu laiko /’/, išvykstu studijuoti /bet palieku namie/, 
nieko už tai negaunu /’/, man nepatinka tas arktie, man..B" Tokie 
"man" ir "bet" skamba kasdien. Ir kodėl ne? Ar ne geriau 5O--čiai
vyrų išsirikiavus pasienyje saulėje tupėti ir žiūrėti, kaip keli 
"kvailučiai” dirba prie kiemo sutvarkymo, darbų? Aišku, kad geriau, 
lengviau ir "išmintingiau". Bet kam tas naudingiau, kas iš to nau
dos gauna. - jie negalvoja. Jie tariasi nenorį dirbti įsivaizduoja
mo x ar y naudai, bet jie užmiršta, kad tas darbas skiriamas visų 
lietuvių reikalui, o čia "negali būti svarstymų, kurie baigiasi ke
liomis cigaretėmis ar keliais gramais - dovanoto /iš užjūrio/maisto. 
Kepti karveliai ir tokiems "gudriesiems“ ne amžinai į burną lėks.

Vyko paskaitos. Jų buvo daug. Lankėsi žmonės. Lankytojų visa
da būdavo bent 20 - 30. Paskaitų temas ir laiką lengvai buvo galima 
nriderinti prie įvairiausių pageidavimų, bet kaip tik šių ir nebu
vo. Atsilankydavo tik vyresnieji, baigę daugiau ar mažiau mokslo.
Jaunesnieji, jaunieji nepasirodė, Jiems jų baigtos kelios . klasės 
/ar ir baigta gimnazija/ davė tiek, kad gali išdidžiai į visa numo
ti ranka: aš visa žinau, aš visa moku, ko man dar vargti i Tai -ši
taip, manau, šaukia vienas antras tų pažymėjimų žvejotųjų,kurie pa
sireiškė paskutiniaisiais 5 - 6-riais metais, kada lietuviai savo ’ 

'•mokyklų darbą negalėjo stropiau kontroliuoti, kada teko daryti nuo
laidų pasitikint mokinio garbingumu, pasitikint, kad jisai pirma 
pasitaikiusia proga tą spragą savo Žiniose užkalu!os. Tokia proga 
dabar yra'mūsų gyvenamas tremtinio metas, bet, deja, ne visi ta 
proga naudojasi. Viliojantis gyvenimas'.yra stipresnis savo realio
mis gėrybėmis /nors ir laikinomis/ už tų žmonių valią, už tą maža 
gėrybių,, bet daug darbo žadančią lietuvių ateitį, kada jie,nugalėję 
visus likime sunkumus, išvargusiu žingsniu paržygiuos į savo .kraš
tą, kada išvargusiu žihgsniu stos prie atstatymo darbų. Tada vien 
"kombinavimu" neišsiversi, o reiks ir proto, ir žinių/ ir daug daug

................................................................................ J •
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valios. Žiūrėkime-, 'kai viso to mums nepritrūktų S
Tenepyksta tie, kurie čia suminėti. Tokių yra. Pasižiūrėkite 

į save, į savo elgesį, ar neslypi tenai panašūs pradai? Taaa supra
site mane, tada nepyksite. Kultūrinė mūsų veikla turi atstoti tą ne
darbo laiką, kurį mes čia turime leisti svetimame krašte.Žiūrėkime, 
kad jį, išnaudotume save išmokslinti, save išauklėti.

jei kas sako, kad vadovybė tokia, kad ji galėtų taip... Tai 
vis šnekos. Kultūrinėje veikloje prisidėti visur Ir visada gali.Ten 
dirbsi ne x ir y-kui, bet sau ir lietuviams. Anuos visus klausimus 
gali spręsti atvirai ir vyriškai. Dabar tešnekama tik' pakampiais. 
Tai blogas kelias. Po grindimis cypia tik pelės; mes esamežmonės 
ir tokios kalbos nesuprantame. Kas dirba, tas ir klysta. Iš tokių 
klaidų kalnų nesukrausi, bet reikia jas nugalėti. Tokių klaidi; 
sprendimas yra būtinas, būtinas ir jų šalinimas, bet atvirais ir 
tiesiais keliais. Ir, kartoju, jų sprendimas jokiu atveju neturi 
liesti tų bendrųjų reikalų, kurie liečia mūsų visų gerovę.Bendrieji 
mūsų reikalai yra augščiau už viską. Tad juos turime dirbti vienin
gai ir sutartinai; Taip pasieksime ir tvarkos, ir švaros visame mū
sų gyvenime ir elgesyje. '

Tai tokios mintys teveda mus į antruosius tremtinio gyvenimo 
metug, į antrą tremtinių kultūrinės veiklos barą.’Te jis būna dar 
našesnis ir dar ryškesnis, te jungi a "ir moko jis mus sugyventi. ?

.. . ‘ K. Jonelynas
'INFORMACIJOS' SVARBUMAS

Prieš gimsiant "Lietuvių Informacijai" /1945.X»12./,dabar jau 
gana populiariam mūsų stovyklos laikraščiui, visi atmenama, kad po- 
litiniame ' savo gyvenime, be kurio šįkart kultūringam žmogui neįma
noma būti, dažnai tenkindavomės įvairiausiais gandais, dalindavomės 
netikromis ar. iškraipytomis žiniomis ir kartais visai iš nebūtų 
"faktų" darydavome džiugias ar liūdnas išvadas. Tai nenuostabu. Kur 
nėra spaudos ir tikslios informacijos, visur taip esti.

Mat, kaip žinome, beveik kiekvienas žmogus, kad ir teisingiau
sią. žinutę kitam žmogui pasakodamas., kiek galėdamas stengiasi įspū
dingiau ją perduoti ir pavaizduoti. Todėl savo žodžiais ar jų into
nacija visuomet pastiprina. Tas pastiprinimas, pareinamai nuo pasa
kotojo nuot.aikos, esti kreipiamas į” teigiamąją ar neigiamąją pusę,- 
atsieit, koks žinutės turinys. Ir jeigu tokia žinutė, kaip sakoma,- 
perduota "iš lūpų į lūpas” pasiekia kelintą ar-kelioliktą žmogų ir, 
išeidama vis iš kito pasakotojo, esti savotiškai pagražinta, tai pa
galiau taip pasikeičia ir taip nutolsta nuo teisybės, kad tampa vi
sai nepanaši į savo pradžią. Taip ją pakeičia "pagražinimai".

Na, o jei, leiskim, - esti juk ir taip, - klausytojas pasako
toją ne visai gerai suprato? Tada jis tą žinutę trečiajam papasakos' 
taip, kaip jis suprato, - vadinasi klaidingai, ir tada tokia žinu
tė, kiek' galint dar ta klaidingąja kryptimi pastiprinta, virsta jau 
neteisingu gandu, paleistu ne iš blogos pasakotojo valios.

Bet esti gandų ir sąmoningai'paleistų. Šių gandų esama dviejų 
rūšių. Vieni jų tyčia kam nors paerzinti paleisti, būdami dažniau
siai jumoristinio turinio, esti lengvai suprantami ir ilgainiui žū
va, nepadarę niekam jokių nuostolių, prie šios rūšies gandų priski
riami ir visiems žinomi pletkai. Tai dažniaus-^i linksmų žmonių
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darbas.Gi antros rupios gandai'yra mums galingi. Jie kyla jau na ii 
linksmų, bet iš piktų žmonių. Tų gandų turinys ošti politinio, mums 
gana nepalankaus pobūdžio. Jų tikslas - sugriauti mūsų pasitikėjimą 
teisingumu, prievarta išplėsti mums tėvynės meilę ir jos pasiilgi
mą, apgaule atimti iš mūšų norą kovoti dėl jos laisvės ir. nepriklau
somybės. Šių gandų šaltiniai, kaip ir jų tikslai, mums yra gana aiš
kūs. Ir kai šiuos gandus leidžia suinteresuotieji, o dažniausiai 
tam tikromis priemonėmis tik apgauti žmonės, tai tas reiškinys mums 
irgi suprantamas. Betgi labai keista ir nemažai žalinga, kai kar
tais išgirsti panašius gardus, įtikinėjamai skleidžiamus tų žmonių, 
kurie tų gandų tikslais, atrodo, neturėjų būti suinteresuoti. Tai 
jau liūdnoka. Šie žmonės yra arba įgimto savo pesimizmo, arba poli
tinės nuovokos neturėjimo aukos, ir dažnai gali, net prieš savo no
rą, pasitarnauti baisiausiam mūsų tautos ir tėvynes priešui, apie 
savo Žalingą darbą net nenusimanydami. Tokie reiškiniai mums jokios 
naudos neduoda, o priešui pasitarnauti gali. Priešo agentai tarp 
tokių žmonių dažniausiai ir stengiasi’pasėti piktą savo sėklą.

’’Lietuvių Informacijos" iniciatoriai ir leidėjai, matyti, se
niai-pastebėjo ŠĮ žalingą reiškinį ir suprato, tikslios informacijos 
svarbumą. Jie ne atidėliodami ėmėsi- tikslaus mūsų visuomenės infor
mavimo darbo. Tai yra sunkus, reikalaująs daug kantrybės ir atsida
vimo, bet drauge ir labai naudingas darbas. Jų pastangomis mes su 
žiniomis neatsiliekame nuo kitų žmonių ir esame išgelbėti nuo viso
kių nepagrįstų, gandų. Jie sėkmingai ir teisingai mus informuoja apie 
pasaulinius įvykius ir mūsų politinę būklę. Jie, prie savo informa
cijos žinių, kurias stengiasi mums kuo teisingiausiai perduoti,kaip 
ne kartą pastebėjome, dažnai prideda dar ir savo išvadą, raminantį 
paaiškinimą, kad tik mes dvasiškai nepalūžtumėm, geriau suprastumėm, 
daugiau pasitikėjimo, kantrybės ir vilties turėtumėm.

Reikia nepamiršti, kad prie teisingų žinių perdavimo nemažai 
prisideda ir mūsų gerbiamieji radijo priimtuvų savininkai, pav., 17- 
kambaryje ir kituose, kurie miel-ai leidžia mums, iš savo priimtuvų, 
žinių pasiklausyti.

- Betgi, nežiūrint į visus gerų žmonių darbus ir jų pastangas, 
vis dar atsiranda žmonių, kurie dėl kiekvieno paleisto gando nepa
gristai jaudinasi, skelbią, niekuomet ne įvykstančių pranašavimų, ki
tus žmones veda Į nusiminimą ir mažina juose pasitikėjimą mūsų glo
bėjais. - - •

Reikia -žinoti ir visuomet atsiminti, kad klastinga priešo pro
pagandą nežino ribų. Jos’agentų yra visur, visokiausių rūšių ir vi
sokiausių priemonių vartojančių. Tarp tų priemonių nemenką vietą 
užima spauda, ir, keisčiausia, - svetimų kraštų spauda. Sakysim, 
priešas paleidžia svetimoje spaudoje sau palanl-sji gandą ir paskui 
atydžial stebi, kaip pasaulis į tai reaguos. Jei reaguoja stipriai, 
- jis čia daro nuolaidų, jei silpnai, - vadinasi,. surado silpną 
vietą, ’ir jis čia stengiasi labiau spausti, kol vėl sulauks pasi
priešinimo ar pasieks savo tikslą. Mums yra žinomos visokios spau
dos "antys”, kurios ir tokiems reikalams gali tarnauti. Tad šalin 
visokios žinios, neturinčios pagrindo! Nenusiminkime išgirdę nepa
lankų mums politinį' gandą. Pasitikėkime dar pasaulyje nepalaidota 
teisybe,.didžiųjų vyrų žodžiais ir jų pažadais. Budriai sekime pa
saulio įvykius ir reaguokime į juos kultūringai. Visur dr visuomet 
mūsų veiksmai tebūnie nukreipti Lietuvos nepriklausomybės > atgavimo 
linkme, o mūsų darbai, elgesiai ir kovos, ar pačioj Lietuvoj, ar už 
jos ribų, visos bendrai sujungtos, negalės likti be vaisių.

0 dėl viso to, kas dedasi Lietuvoje ir pasaulyje,atydžiai se-

68



ka Ir tiksliai mus informuoja mūsų stovyklos Uita ••’’Lietuvių Infor
macija”, kuri neseniai lyg ir atšventė-tam tikrą savo jubiliejų, 
išleisdama šimtąjį, padidintą 3 psl. savo numeri, Ji ,■eina pradie- 
niaispo 4 puslapius. ; . ’ .

Palinkėkime mes jai išsivystyti į dideli informacinį laikraš
tį nepriklausomojoje Lietuvoje, o to jai pasiekti padėkime ir - nes 
savo darkais-.

Tad daugiau kantrybės, daugiau pasitikėjimo politiniais drau
gingų valstybių vadais ir jų pažadais, daugiau kultūringo veiklumo 
visose mūsų gyvenimo srityse. Pavasaris aušta ne tik gamtoje,oet ir 
politinėje mūsų ateityje.

- K. Jonelynas-'
K 0 D Ž L TURIME PAGRINDO T I Z Ė T I S

GRĮŽTI L A I S V 0 N. LIETUVON

Kiekvienas žmogus iš prigimties yra linkęs būti laisvas,- va
dinasi, nemėgsta būti kito valdomas. Nežiūrint į t'ą, jis nėra tiek 
tobulas, kad galėtų pats vienas būti ir gyventi be bendruomenės ar 
be valdžios. Valdžia yra reikalinga įvairiems žmonių-tarpusavio san
tykiams normuoti ir jų gerove rūpintis. Valdžios formų yra visokių, 
pradedant monarchija, t.y. vieno valdymu, ir baigiant demokratija,t. 
y. pačios liaudies valdymus!. Tobuliausia valdymosi forma -laikoma 
demokratija, nes joje, bent teoretinai, valdovų nėra, o yra tik pir
maujantieji vidaus reikaluose ir atstovaujantieji užsienio reika
luose. Monarchija ir diktatūra yra labiau priverstinės valdymo fort 

mos, tinkančios daugiausia žemesnės kultūros tautoms, kurios pačios 
valdytis dar nesugeba ir laisvę nepakankamai gerai supranta, ją blo
gam išnaudodamos. Gi demokratija, kaip jau minėta, yra tobulesnė 
valdymosi, jau ne valdymo, forma, tinkanti augštesnės kultūros tau
toms", gyvenimo laisvę suprantančioms .ir ja naudotis mokančioms.

Tačiau, nežiūrint į dideli žmogaus laisvės pamėgimą, jis taip 
pat linkęs ir mielai imasi kitus valdyti, šio pavyzdžio reiškinių 
toli ieškoti nereikia. Kiekvienas, tik truputį atydžiau aplink ap
sidairęs,- gali jų visur dešimtimis pastebėti, Esti net tokių atsi
tikimų, kad žmogus, bent kiek prie valdymo priėjęs, nuo jo pasi
traukti jokiu būdu nenori, ir taip įsikimba, kad geriau savo garbę 
pameta, o valdymo nepaleidžia, ir tiek. Tai visokių diktatorių val
dymo būdai, ■ '

\ Įdomu dar tas,' kad dažnas valdovas mano, kad tik jo valdymas 
yra geriausias, tobuliausias ir kad valdomieji turi būti jam ne tik 
paklusnūs, bet net dėkingi.

Šitas žmogaus valdymo noras Jau labai seniai pastebėtas. Dėl 
to, - net ir demokratiškiausiose šalyse, .kuriose, kaip jau minėta, 
visai nėra valdovų, o yra tik pirmaujantis ji, - rašomos konstituci
jos, kuriomis nustatomas tų^pirmaujančiųjų pirmavimo laikas.Konsti
tucijoj nustatytam laikui išėjus, pirmaujantieji turi iš pirmavimo 
pareigų pasitraukti ir užleisti jas kitiems arba būti perrenkami iš 
naujo. Tatai daroma dėl to, kad žmonės bepirmaudami neįsinorėtų ir 
valdyti. 0 juk valdymas nuo pirmavimo yra labai skirtingas.

Taigi, valdymo trokšta tiek atskiri asmenys, tiek draugijos, 
tiek organizacijos, net ir dvasininkija. Juo labiau to valdymo tro
kšta valstybių valdžios. Taip buvo seniau, taip yra dabar ir taip
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bus ateityje,nes žmogus nuo savo prigimties pabėgti negali- o moks
las ir gyvenimo bei valdymo praktika dar geriau išmoko, kaip grei
čiau šito tiksi# pasiektio

jeigu peržvelgsime-visus istorijoje atmenamus įvairių tautų 
ir jų valdovų tarpusavio santykius, visus buvusius karus,kurie buvo 
kariaujami gražiausiais šūkiais-ir dėl visokiausių idėjų, kurie ki
lo tarsi dėl visai Įeitų priežasčių, visvien pagrinde įžiūrėsime vy
raujantį valdymo norą, tik po tais Šukiais gražiai ir. gudriai pa
slėptą.

Senovės žmonės ir jų tautų vadai, būdami labai mažai mokyti, 
na tokią Žemę vaizdavosi, kokia ji iš tikrųjų yra. Jie vaizdavosi 
ją plokščią ir palyginti nedidelę. Dėl to jau to laiko savo karais 
siekė ją visą nukariauti. Dėl to tų laikų pranašai rašė, kad būsiąs 
vienas piemuo, ir viena avidė, atsieit - vienas valdovas ir viena 
valstybė, šitų svajonių nenustojo ir dabartinėm valstybių vyriausy
bės,. ypač didžiųjų valstybių valdžios. "Si vis pacem, - para * bel- 
lum", t„ y.; "jei nori taikos, - ruoškis karui" - sakydavo romėnai 
maždaug prieš 2000 metų. Gi dabar sakoma: "Tik stipri, didelė, ga
linga ir gerai ginkluota mūsų kariuomenė garantuos pasauliui taiką? 
Palyginkit, koks yra skirtumas tarp šitų dviejų posakių? Ogi jokio. 
Tik žodžiai skirtingi, o jų reikšmė ir prasmė visai ta pati. Abiem 
atvejais reiškia, kad, tik nugalėjus savo konkurentą., neturėsi prie
šų ir vienas .valdysi. Šia kryptimi visą laiką- buvo einama ir, be 
abejpjimo. taip pat ir toliau bus einama. Visi karai, visi tarpuka- 
riai, visos valstybinės sutartys, visos konferencijos ir visokios 
kitokios valstybės vadų pastangos, net vedybiniai susigiminiavimai' 
ir visolįįe draugiški pobūviai, vieni atvirai, kiti slaptai, visuo
met vedė ir veda prie to paties tikslo, prie savo valstybės intere
sų kuo didžiausio išplėtimo, kurio ribos pasibaigs tik tada,kai vi
same pasaulyje liks tik viena valstybė, kai jos interesai susidurs 
su jos pačios interesais, tik iš priešingų krypčių, kitoje žemės 
rutulio pusėje. Ir jeigu seniau šia kryptimi buvo einama labai pa
mažu, iš Įdėto, kaip ir nedrąsiai, vis savus tikslus maskuojant ir 
slepiant, tai šiais laikais prie to tikslo einama labai sparčiai, 
atvirai ir net akiplėšiškai bei brutališkai.

Klausimas, kas prie to verčia ir kad padeda? Atsakymas labai 
paprastas: patys žmonės, jų gyvenimo reikalai, jų protas,mokslas ir. 
išradingumas. Tuo atveju labai didelės reikšmės turi susisiekimas 
ir jo tobulėjimas.

Kol žmogus vaikščiojo pėsčias, tai ir jo reikalai tik tiek 
tesiekė, kiek jis pėsčias galėdavo nueiti. Tolimiausia jo kelionė 
nuo gyvenamosios vietos buvo iki žvėrių takų, iki valgomųjų- augalų 
vietos ir artimiausio vandens. Kai jis prisijaukino gyvulių ir iš
moko joti, jo reikalų plotas tiek padidėjo, kiek jis arklii? ar kitu 
panašiu gyvuliu galėjo raitas nujoti.

Vytauto Didžiojo Įšiltų Lietuva savo laiku net už ■ Vokietiją 
buvo didesnė, 'fra manoma, kad, salia Vytauto Didžiojo politikos,Lie
tuvos augimui didelės reikšmės turėję ir greiti bei patvarūs lietu
vių arkliai "žemaitukai", kuriuos ano meto lietuviai naudojo toli
moms kelionėms ir kariaujamiems karams,

0 kai jau žmogus išmoko pasidaryti laivą ir jį irklu varyti, 
o dar vėliau į savo laivo bures ir vėją įsikinkyti, tai ir jo rei
kalų plotai atitinkamai išsiplėtė, Nuo tada prasidėjo prekyba su 
tolimais kraštais, nuo tada prireikė prekių, be kurių anksčiau ga
lima buvo apsieiti, atsirado naujų reikalų, kurie lig* tol visai ne
buvo žinomi.
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Vadinasi.susisiekimui tobulėjant Ir didėjant, palaipsniui au
go Ir valstybių plotai, nes, koks buvo susisiekimas, tokie lntere-> 
sai, tokios ir valstybės. Ką ir bekalbėti dabar, kai susisiekimas « 
tiek ištobulėjo, kad riedančios mašinos jau nesitenkina šimtu kilo
metrų per valandą, laivai - keliais šimtais, o lėktuvai mėgina per-* 
šokti ir tūkstanti kilometrų.

Susisiekimas, reikia manyti, dar nepasiekęs augŠčiausio- savo 
tobulumo laipsnio, Jau dabar visai gali aptarnauti vienos pasauli- ' 
nės valstybės reikalus. Jis tam tikslui Jau daug kur ir naudojamas. 
Jau dabar mes naudojamės tarptautiniu pašto, telegrafo, telefono ir 
radijo susisiekimu, kuris tvarkomas tarptautiniais, tartum vienos 
valstybės, nuostatais. Jau dabar mes valgome Jungtinių ' Amerikos 
Valstybių, Kanados, Anglijos ar net Naujosios Zelandijos produktus, 
kūrename iš kitų, tolimų kraštų atvežtomis akmens anglimis, varome 
motorus iš dar tolimesnių kraštų atgabentomis degamomis skystojo 
kuro medžiagomis, nafta ar benzinu. Ko nėra viename krašte, tai at
vežama iš kito, ir atvirkščiai. Ir čia, nors kartais dalyvauja vi
sai kitos skirtingos ir gana tolimos valstybės, bet atrodo, lyg tai 
būtų vienas didžiulis pasaulio ūkis.

Vežant ką ners iš vienos valstybės 1 kitą, reikia už tai kuo 
kitu atsilyginti, o to visai nereikėtų, jeigu būtų tik viena vals
tybė, Jeigu būtų vežama tik iš vieno jos krašto į kitą. Be to, ve
žant iš vienos valstybės 1 kitą, kliudo muitai ir tranzito mokes
čiai, kurie atvežtą prekę naudotojui labai pabrangina. Tas viskas 
atkristų, jeigu nebūtų valstybių ir muitais aptvertų Jų sienų.Tokie 
reiškiniai sunkina atskirus valstybių ūkius, priveda vadus kartais 
prie susipykimo ir prie visų tų kliūčių pašalinimo minties...

Išradimų srityje irgi tas pats reikalas. Jei ką išrado viena 
kuri valstybė, tai tas išradimas tuojau tampa viso pasaulio nuosa
vybe. Mokslas ir menas jau seniai laikomi tarptautiniais, taigi ir 
pasauliniais dalykais. Pažanga, technika ir išradimai privedė prie 
to, kad viena pasaulinė valstybė pasidarė būtina. Tam reikalas jau 
labai pribrendo, ir nuo to sulaikyti Jokių Jėgų nėra. Atvirkščiai, 
nuo to sulaikyti niekas ir nemano, bet visomis išgalėmis stengiasi 
kiek galint greičiau to tikslo pasiekti. Tą visa prieš akis turint, 
galima tvirtinti; kad netoli tie laikai, kada šie siekimai taps 
įvykusiais faktais. Jau galima .laukti, kad netrukus bus tik viena 
pasaulinė valstybė arba, mažiausiai, valstybių federacija.

Atmetus mažesnių ir menkesnio politinio svorio turinčių vals
tybių valdymosi būdus, dabar mums yra žinomos dvi galingųjų valsty
bių valdymosi sistemos: demokratinė ir totalitarinė. Joat dėl aukš - 
člau išvardintųjų tikslų stipriai tarp savęs konkuruoja ir Jų va
dai, iš pykčio dantis sukandę, įvairiose konferenclJose "gražiuoju* 
kalbasi. Tarp šių valstybių valdymosi formų, tarp_ jų vadų nuomonių 
ir tarp valstybinių interesų yra kuo didžiausi skirtumai. Jie net 
kai kur diametraliai priešingi. Tie priešingumai veda prie vienos 
sistemos kapituliacijos arba prie ginkluoto susidūrimo, nes ir fe
deracijoj priešingumų negali būti. Susidūrime, aišku, laimės stip
resnė pusė. Didesni Stiprumą mes matome demokratijoj - visose jos 
srityse. Logiškai imant, Jos turį būti ir laimėjimas, arba pergalė.

Kyla klausimas, kada gi tas įvyks? I tai atsakyti tuo tarpu 
negalima. Į tai gal negalėtų atsakyti nė tie, kuriems tatai teka 
vykdyti. Tai pareis nuo tolimesnių politinių įvykių ir priešingos 
pusės didesnio ar mažesnio veržlumo. Tokiemė dideliems įvykiams ir 
dešimtmetis labai trumpas laikas. Reikia atsiminti, kad karas yra 
tik paskutinė priemonė politiniams ginčams spręsti, kad jis yra

...........— --........... „
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abiem pusėm, net l*r laimėjusiai, labai skaudus ir kad, kiek galima, 
jo turi beiti vengiama. Tai yra natūralu. Kruvinam karui išvengti 
4abar kariaujama ūkiniais, finansiniais ir kitokiais spaudimai s. Bet 
vis be si komplikuoją Įvykiai rodo, kad susidūrimas neišvengiamas ir 
jis artėja. Viskas yra budriai sekama ir prie lemiamų * sprendimų 
žingsnis po žingsnio- einama. Reikalo užtęsimas demokratijos nepra
lenks ir jos nenusllpnins, tik galutinį atsiskaitymą žymiai susiau
rins.

Rudenį skaitėme laikraščiuose, kad JAV turi nuo 100 iki 200 
atominių bombų. Ten pėt buvo pasakyta, kad tas skaičius nėsąs galu
tinis ir kad tas jokiu būdu nereiškią, kad po metų jos neturėsian
čios 1000-člo tokių bombų. Kaip matome, nereikėjo laukti nė metų, o 
jau spaudoje skaitome, kad tų bombų turima 1500 ir kad fabrikai dar 
dirba po 24 vai. per parą, - vadinasi, be pertraukos tas bombas ga
mindami. Jų pagaminimas kaštuoja milžiniškas sumas, o reikia 'žino
ti^ niekas be reikalo pinigų nemėto. Joms neleis be . reikalo 
stovėti ir gal gesti, nepanaudojus jų pagal paskirtį. Tie ’’padarė
liai’’ ir nulems visą politiką.

\ Visa tą turėdami prieš akis, galime drąsiai tikėtis ir lauk
ti, kad reikalai, gal ir netrukus, išsispręs taip, kaip mes kiek
vienas nekantriai laukiame, nes ir demokratija, ir teisybė, ir pa
jėga, ir laisvės nevaržančios valstybės, - viskas yra mūsų pusėje. 
Būkime tik kantrūs ir viskam pasirengę.

REIKS IŠSPRĘSTI - TAIP NEPASILIKS

Talkos konferencijai teks išspręsti daugybę teritorinių klau
simų. Amerikos ir Australijos žemynuose niekas nieko iš savo kaimy
nų nereikalauja. Afrika irgi beveik vietoje: teteks išspręsti tik 
Italijos kolonijų reikalas, o Abisinijoje /Etijopijoje/ jau vėl ka
raliauja atsodintasis Haile Salas!.

Azijoje tai jau sujudimas. Kandžurija kam: SSSR ar Kinijai, . 
kurią valdo marš. Cangkalšekas? Mandžurijos neužleis pastarasis,nona 
ir bolševikai, iš Sibiro remiami, ten aktyvūs. Pačios Kinijos ir 
Indo-Kinljos teritoriniai klausimai. Korėjos reikalas dar tebepaki- 
bęs ore. Olandų Indija dar nenurimusi. Kas bus su Japonijos koloni
jomis Ramiajame vandenyne /pacifike/? D. Britanijos valdonoš di
džiulės Indijos surizgę politiniai ir ekonominiai dalykai, kur nė ■ 
slepiamos įtakos daro ir SSSR. 0 ginčas tarp arabų, žydų ir krikš
čionių dėl Anglijos mandato Palestinos, kur irgi kyši Maskvos na
gai. Ola tuo tarpu dar du nauji klausimai- iškilo: 1/ ’’Beviešėdama 
Irane /Persijoje/ raudonoji armija su maskviniu aparatu pagimdė 
Persijos Azarbeidžano klausimą, subolševikindama Azarbeidžaną ir 
prlruošdama jį nuo persijos atsiplėšti, kad ilgainiui jis galėtų 
"plačiajai” T. Rusijai atitekti. 2/ Kiek vėliau SSSR pareiškė pre- ' 
tenzijas ir į Turkijos turkišklausią sritį, vadinamą "Turkijos Gru
zija" Oltų apylinkėje ir dėl kurios Turkai griežtai pasipriešino. 
Šalia tų dvįejų klausimų netrukus gali iškilti ir pačios Turkijos 
respublikos klausimas, kaip jau yra Iškilęs jos Dardanelų sąsiaurio • 
/Bosforo/ valdymo klausimas. Kai dėl atominės combos paleidimo į 
Japonų salas Japonija pernai jau taisėsi kapituliuoti, šmaukšt į 
karą prieš Japoniją išėjo ligi tol buvusi Japonams draugiška T.’Ru
sija, ir ji iš perklupdytosios Japonijos atsiėmė visas tas sritis, 
kurių carinė Rusija buv« netekusi po pralaimėtojo 1904-5 m. karo su
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Japonija. SSSR Azijoje nenuoiaidi ir atliekanti kurstytojos vaidme
nį. Tas kurstymas siekia ir Eigiptą, kur yra Sueco kanalas, pro ku
rį eina Anglijos tiesiausias vandens kelias į Indiją. Ee to, SSSR 
svarbu viešpatauti ir aplink Viduržemio jurą. Bet Azijoje visur 
tiesiogiai paliesti D. Britanijos, JAV ir milžiniškos, nors ir per- 
ilgo karo išsikankintos, Kinijos interesai. Dėl tų visų reikalų T. 
Rusija yra priversta Sibire laikyti didelę.arsi ją, pradedant nuo 
Krimo, Kaukaze ir einant ligi Japonų jūros, taip pat ir iš žiemių, 
ypač ties Aliaskos pusiasaliu, kuris yra JAV teritorija ir karo 
bezė. - '

Europos, sutemos - skaudžiausia vieta pasaulyje. Europa,davusi 
visiems kontinentams proto žmonių, nuo seno jau irsta ir neramume 
gyvena. Jos Rytai, Centras ir Pietryčiai /Balkanai/ buvo ir pasili
ko amžinų teritorinių neišsprendimų ženkle. 0 viso to kurstytojomis 
ir pretendentėmis'į svetimąsias teritorijas buvo dvi didelės vals
tybės /carų ir bolševikų/ Rusija ir /kaizerių ir hitlerininkų/ Vo
kietija. Rusijai rūpėjo ir teberūpi "Eurazija" /Europa'ir Azija su
jungtos kiek galint'į "panslaviškojo pasaulio" būčių, Rusijai val
dant ar diriguojant/, o Vokieti-jai - "Drang nach Csten" dar nuo 
kryžiuočių ir’kalavijuočių laikų. Viena tų galybių jau išnyko. Jei 
tokio "kastine" nebeliktų, ir Europos Rytai,- Centras bei Pietryčiai 
susitvarkyti} ir laimingesni būtų.- Kad ir Vokietija perblokšta, vis- 
tiek ta pačią grobuonišką politiką'už .du /už save ir už kapltulian- . 
tp/ dabar atlieka jos sopernikė T. Rusija. Todėl ir tos Europos 
dalies politinė būklė dabar visiškai surizgo.-

jCą turi užgriebusi ir ko nori T. Rusija? Ji yra pasigrobusi: '- 
Suomijos Karelijos sąsmauką su graziuoj-j Vipuri miestu; Rango atra
mos punktą Suomių įlankos iškyšulyje, suprask, pažaboti Skandinavi--

• jai; kai kurias sritis. Suomijos' žiemiuose su Žvejų pusiasaliu, kad 
galėtų lemiamos Įtakos turėti Suomijai ir Skandinavijai ir visiškai 
dominuoti Baltijos jūrai. -ĮĮ yra nuožmiai okupavusi visą Pabaltijį 
- Lietuva,, Latviją ir Estiją ir visas tris pasmerkusi depopuliuoti, 
jų žemes nusodinant kolonistais iš Rusi jos,gilumos. Ji yra atsiplė
šusi prie lietuves prieinančią lietuviškąją /senovės prūsų/ rytinę 
Rytprūsių dali su neužšąlamu Karaliaučiaus uostu. Pasisavino iš bu-, 
vusios Lenkijos Vakarinę Gudiją ir Vakarinę Ukrainą Ilgi 1939 m. 
Curzono linijos, iš Čekoslovakijos ji atsidrėskė Karpatų Ukrainą, 
kurios gyventojus baigia supravoslavinti, iš ten į Sibirą jų elitą 
išgabenę. Nuo Balkanų ji atsiskėla žiemių Bukoviną ir Besarabiją 

-net lig Dunojaus žiočių sritis, kurias ligi 1940 m. buvo Rumuni
jos. C kas liko neužgrobta, T. Rusijai vistiek maga, ir šiandie yra 
jos visiškoje Įtakoje : Bulgarija, Rumunija, Jugoslavija, Lenkija, 
Juodkalnija, iš dalies Vengrija su Austrija. Bet jai rūpi Įtakos 
daryti ir Graikijai, ir Italijai. I-Tancųzijai, Danijai, Belgijai, 
Holandijai ir visoms, jau nebekalbant apie .bolševikų kontroliuoja-, 
mąją Vokietijos zoną. C Dardanelai, o Suecas, o Skagerakas su Kate- 
gatu? . •

Centrinės Europos atviri pasilikusieji klausimai šie: Tsšlno 
sritelė, kurią valio Čekoslovakija, bet pretenzijas reiškė ir tebe
reiškia Lenkija. Laikinai tebestovi aprimęs senas teritorinis gin
čas dėl. Transilvanijos tarp Vengrijos ir Rumunijos.Jugoslav!ja pre
tenduoja Į Triesto miestą ir į Dždulijos Venecijos sritį,kurias vi- - 
są laiką-valdė Italija, - ir tame klausime, atrodo, Maskva be galo 
suinteresuota. Naujai išrinktasis Austrijos parlamentas p. m. gruo
džio 2,6 .d, priėmė rezoliuciją vienu balsu, kad’Pietų Tyrelis būtų 
grąžintas Austrijai: lig 1918 m. Austro-Vengrijos imperijai .pri
klausęs P. Tyrolis po Didžiojo karo buvo perleista Italijai, Lenki
ja dabar turi savo vakarine siena Oderio ir Neisės upes, ir dabar 
Į Lenkijos teritoriją. Įeina buvusios Vokietijos: vakarinė Rytprūsių
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dalis, visa vakarinė Prūsija, beveik visa pomenarija su štetyno uo
stu, dalis Brandenburgo provincijos ir kone visos Žemosios ir Augž- 
tutinės Silezijos sritys. Turkija stengiasi atgauti Dodakanezo sa
lyną, kuriuos lig 1943 ’"*• Italija valdė. Graikijai svarbu gauti 
Korfų salą. Danija kelia balsą ir praktiškai taisosi atgauti šiau
rinio Šlezvigo-Hoišteino dalį, kalbama, ligi Kielio' kanalo. Olandi
ja neatsisako reikalauti pasienio ruožo už per ši karą vokiečių ka
riuomenės užtvindytąsias derlingas Olandijos sritis. Prancūzija kra
tosi nuo Vokietijos centrinės vyriausybės, ir jai svarbu, kaip bus 
išspręstas Pelno krašto klausimas.

Vaizdas nepavydėtinai klaikus. Taikos konferencija, jei tik 
ji būtų, turėtų ne tik darbo, bet ir "mirtino pavojaus'” smūgių pati 
sau. Ve tiek dar seniai šaukė: "Karalius mirė - tegyvuoja karalius f,' 
o dabar neperdedant tenka pabrėžti iš kasdienių reiškinių: "Karas 
pasibaigė - tegyvuoja karas i", juo labiau, kad tai-tik karo paliau
bos, o karo galo dar nė nematyti.

Prie viso klaikumo dar prisideda T. Rusijos kišimasis ir į 
tolėsnius nuo jos teritorijos reikalus, į: Italijos, Prancūzi jos, Is
panijos, Belgijos, Olandijos, net Didžiosios Britanijos, net ir į 
Pietų Amerikos ir pagaliau į Jungtinių Amerikos Valstybių, baigiant 
Kanados reikalais, iš kurios SSSR agęntai ir šnipai pasistengė ban
dyti not-atominės bombos gaminimo paslaptis pavogti. Atrodo, kad T. 
Rusija su savo ’’uždarytuoju" Trečiuoju Internacionalu savo reikala
vimais ir kišimusi Jau net nebeturi pasaulyje kampo, kur jai nerū
pėtų. Ir tas viskas turės būti arba - arba išspręsta, nes pasaulis, 
tautos ir tautelės, valstybės ir valstybėlės tokio visuotinio tero
ro ir nepaliaujamų relkalavimų.ilgiau nebepakęs, Juo labiau kad' 
niekas nenori žūti. Atidėliojimas - reiškia žuvim?,.

o-o-o-O-o-o-o
AP.

MŪSŲ R . A § T A S

Mūsų raštas /šriftas, abėcėlė/ yra tik lotyniškoji. 0 loty
niškosios abėcėlės raidės.žymios tuo, kad jos apvalios ir patogios 
rašyti greit rašant bei ryškios skaityti. Tiesa, mūsų rašte dar yra 
vadinamųjų čekiškųjų ženklų garsams c.,_šA ž.: tą čeklskumą. primena 
taškai ar riestinukai, dedamieji ant raidžių ę.,_s_j_ z/ Be to, mūsų 
kalboje rašoma didžioji A panaši į spausdintąją A, o ne į mažąją a: 
kaa kitaip rašo - gotiškąja raide rašo. Didžioji G rašoma šitaip, 
o ne kaip mažoji g, t.y. ne gotiškai. Taip pat mūsų mažoji k turi 
ilgą lazdelę, o ne trumpą, kaip kad trumpa lazdele rašo rusai ar 
vokiečiai.

Germanų raštas, fraktūra, arba laužytinis, laužtinis šriftas, 
dar gotų raštu vadinamas, yra kampuotųjų formų iš skandinavų runų 
atnaujintas šriftas. Tokį raštą dėl germanų spaudimo buvo įpratę 
vartoti ir Mažosios Lietuvos lietuviai. Tas raštas sunkus'rašyti ir 
sunkesnis skaityti. Pasaulyje plačiausiai vartojamas lotyniškasis 
raštas. Prie šhi tie r i nė j e Vokietijoje tas raštas jau plačiai . buvo 
vartojamas. Dabartinėje Vokietijoje tą lotyniškąjį raštą irgi .ims 
vis labiau vartoti.

o-o -O-o - o
Bžerų Lietuvoje yra 1305, turinčių ne mažiau kaip po 2 ha. 

ploto. Zarasų srityje 250 ežerų. Tai ežeringlausias kraštas Lietu
voje. Žodis "Zarasai’’ - ežerai, "zarasas" - ežeras aisčių giminės 
sėlių kalboje.
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Kai rugsėjo mėn. 13 d. buvo paimtas Vilnius,visa Lietuvos te
ritorija 1915 m. rudenį rados vokiečių okupuota. Griežta karo admi
nistracija, rūpestis vien tik kariuomenės reikalais prislėgė kraštą 
ir neleido 'pasireikšti -jokiam visuomeniniam, darbui. Visi lietuviški 
laikraščiai buvo uždrausti. Vien tik vokiečių štabas spausdino lie
tuvišką laikraštpalaikį "Dabartį". Tik 1917 m. buvo gautas leidimas 
griežtoj cenzūroj leisti "Lietuvos Aidą", Ekonominis krašto gyveni
mas buvo suardytas vienos apskrities izoliavimu nuo kitos ir rekvi
zicijomis. Javai, gyvuliai, paukščiai, - visa, kas tiko maistui .bu
vo atimta iš žmonių, dažniausiai be jokio atlyginimo. Pavyzdžiui,ir 
šitokio tūrinio orderius išdavinėdavo už rekvizuotus daiktus vokiš
kai nemokantiems mūsų ūkininkams: "Schein ist dein, Schwein ist 
mein: bleib ruhig, mein Vaterland" /leidimas - orderis yra ' tavo, 
kiaulė yra mano: būk rami, manoji tėvynė/. Pasakykit, kokia iždinė 
pagal tokį orderį būtų galėjusi tokiam ūkininkui už kiaulę pinigus 
išmokėti? Miškai buvo kertami, neatsižvelgiant į jokias kultūrinio 
ūkio taisykles. Ūkiai, atlikę be šeimininkų, buvo karo administra
cijos eksploatuojami. Kaimas, visokiomis prievolėmis apkrautas, pa
sijuto lyg sugrįžęs į senus baudžiavos laikus. Jį varginta vargino 
įvairiausios bausmės už begalinių vokiečių įsakymų nevykdymą. Mies'- ■ 
tams, izoliuotiems nuo kaimo, dažnai trūko maisto. Vilniuje 1916 m. 
pradžioje buvo tikras badas: žmonės mirė gatvėse, nes vokiečiai vi
są maistą iš sodžių vežė į Vokietiją, Už reikalingas prekes, kaip 

-antai druską ir cukrų, okupantai, dešimteriopai pakeldami- kainas, 
išviliojo i§ žmonių auksą ir rusiškas pinigus, Pagaliau ėmė patys 
vokiečiai spausdinti popierinius rublius ir markes, kurie vėliau ne
turėjo jokios vertės. Baisus skurdas ir ligos per 3 metus naikino 
Lietuvos gyventojus, likusius be jokios pagalbos prieš žiaurią ir 
pasipūtusią vokiečių administraciją, jaunimas buvo suimtas prievar
tos darbams ir buvo laikomas gyvulių vietoje.

Švietime draugi Jos ,■ mokyklos ir kooperatyvai buvo uždaryti,. 
Karo valdžia daug kur mėgino steigti vokiškas mokyklas, kuriose te
mokė garbinti Vokietijos kaizerį, kaip neseniai Hitlerį ar dabar 
Stalina,. Lietuvių kalbos teisės buvo niekinamos. Nebuvo leista nei 
laiškais susirašinėti lietuviškai. Užtat Vilniuje buvo palaikoma's 
lenkiškumas. Daug Vokietijos lenkų buvo pastatyti Lietuvoj įvai
riais valdininkais. /ir dabar Lietuvoje taip pat/.

Pasilikusi Vilniuje Centralinio Lietuvių Komiteto dalis su
skato ieškoti būdų pasipriešinti šitokiai okupantų politiškai. Jis 
slapta subūrė visus krašto inteligentus, Bet ir daug, labai daug in
teligentų nukentėjo. Lietuvis rAnkų nenuleido, ir pirmoji proga ylė?- 
šai prabilti lietuviams pasitaikė 1916 m. gegužes mėnesį, . Rusijos 
pavergtoms "tautoms kreipiantis į JAV prezidentą Vilsoną.Klek vėliau 
trys Komiteto delegatai išvyko į Lozaną Šveicarijoje, kur tų pa
vergtųjų tautų kongresas pareikalavo visai neprikišu somos Lietuvos 
atstatymo. ‘Okupacinė vokiečių valdžia manė lietuvius apgauti, orga
nizuodama vietinę lietuvių atstovybę /Vertrauensrat, t,y* pasitikė-

fe-
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jimo taryba/,bet į ją nė vienas lietuvis nesutiko įeiti.0 po to ėjo 
Vilniaus konferencija 1917 m. rugs. 19 d. Buvo išvystyta lietuvių 
veikla Amerikoje, Šveicarijoje ir kitur ir'galų gale susilaukta 1913 
m. Vasario 16 d. akto - Lietuva pačių lietuvių proklamuota nepri
klausomąja valstybe.

Prieš 30 metų buvo Lietuva neviltyje, ir vergijoje ir prieš 
3C mėtų Lietuva išsimušo į pasaulio viešumą. Jei atsidėję palygin
sime anuos laikus su buvusia vokiečių ir dabar bolševiku okupacija 
- skas vienodai: tikslai ir priemonės tie patys sunaikinti Lietu
vą ir jos šeimininkę - lietuvių tautą. Bet istorija ėst . magistrą 
vitae /istorija yra gyvenimo mokykla/ arba homines historiarum iš
naši semper sunt pueri /žmonės. istorijos faktų nepažįstantis ji-, vi
sados "^r a valkai/. Atsiminkime J Įsidėmėkime! Pravers!

V E I V'E R I Ų. M 0 K. SEMINARIJA

užnemunėje /Suvalkų krašte/ mokyklų būklė buvo daug geresnė, 
negu visoje kitoje Lietuvos dalyte prieš 80 metų. Rusų valdžia, bū
dama susirišusi su 1815 m. Vienos kongreso dalyvi'ais, kurie jai pa
vedė Lenkų karalystę, Užnemunėje neišdrįso griebtis tokios griežtos 
rusinimo politikos. Mat, Suvalkų gubernija buvo dešimtoji Pavysi!o 
krašto /Lenkijos/ gubernija. Be to, čia lietuviai dar ir dėl to bu
vo mažiau spaudžiami, kad valdžia norėjo juos atitraukti nuo lenkų. 
Pradžios mokyklų mokytojams paruošti tenai buvo įsteigta mokytojų 
.sėminarija Veiveriuose 1666 m. Taigi, šiemet jai būtų-sukakę 80 me
tų, jei nebūtų buvusi ilgainiui Vėl panaikinta. Joje buvo dėstoma 
ir lietuvių kalba.- Ją lankė daugiausia lietuviai, tuo tarpu kai Pa
nevėžio mok. seminariją lankė beveik vieni rusai, dažniausiai dar 
ir ne vietiniai. Iš Veiverių mok. seminarijos išėjo daug lietuvių 
mokytojų ir tuo patim patrijotų, paskum savo keliu išleidusių į 
žmones vėl naujų mūsų susipratėlių. Dėl šitų lietuviams paliktų 
teisių ir tautiškasis susipratimas pirmiausia išaugo Užnemunėje.

' ■ "ATEITIS" IR "A U š R I N Ė" . . '
Kad ir po’1905 m. vėl ėmė lietuvių draugijas rusai varžyti, 

betgi suskato jos ir slaptomis kurtis - ir net mokyklose ir univer
sitetuose. Pirmoji lietuvių moksleivių organizacija, įsteigta 1911 
m., buvo "Ateitis" - ateitininkų, kurie leido "Ateities" - žurnalą. 
Tai buvo katalikiška ir tautiška organizacija, kuriai priklausė be
veik Visa mokslus einančioji jaunuomenė. Įkurtuvės buvo prieš 35 
metus. Vėliau iš jaunimo, susispietusio aplink moksleivių .žurnalą 
"Aušrinę", atsirado social-istiškos pakraipos moksleivių aušrininkųz 
organlzacija. Tie faktai dėjosi prieš 35 metus.

T I K V IENA ...
Kad ir kažkaip lenkai Vilniuje persekiojo lietuvius ir net 

bažnyčioje, vistiek lietuviai nenuleido rankų - anais laikais,ir po 
ilgų prašymų ir įrodinėjimų 1901 m. - prieš- 45 metus - lietuviams 
buvo atiduota Vilniuje, nors ir.nedidelė ir apleista, senutė šv.Mi
kalojaus bažnyčia.

Kauno Bazilika, milžiniškas mišraus gotiko ir baroko stiliaus 
kūrinys, statyta Vytauto Didžiojo 1413 m. -J533 metų amžiaus.

• ... ........... ve..... ........... . ---
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1863 m. 3 U k'I L I - O A U K O S -
To moto generalgubernatorius Muravjovas, Lietuvos korikas ir 

Rusijos juodašimti jos vienas iŠ vadų, par vieną pusmeti,bemalsinda
mas 1863 k. sukilimą prieš visokią rusų neteisybę, daromą lietu
viams, jo paties apskaičiavimu, jis nužudė 129 žmones, ą kabcrgą 
išsiuntė 972,. į-Sibirą - 1427, -į artimesnes Rusijos sritis - 1529, 
atidavė į kariuomenę 345, areštavo 864, ištrėmė į Rusiją, kur , iš
tremtiesiems buvo duota žemės, - 4096, - iš viąo 9351 žmogų. ret . 
talikų buvo daug daugiau: čia neįskaityti žuvusieji kautynėse, sušau
dyti provincijoje ir pabėgėliai i užsienius. Tik vien is ■ Žemaičių 
vyskupijos buvo ištremta net 66 kunigai, o vietomis buvo į Rusiją 
ištremti ištisi kaimai. Buvo ir tokių vietų,.kur gyventojai cuvo 
išvaryti, sodybos sudegintos, ir neliko ne zenmlo, kad ten žmonių 
gyventa /įbėnuose, Užpaliuose, Mi skaičiuose/-. -Jei 1831 □. sukilimas 
buvo labiau bajorų, tai 1863 m. sukilimas - valstiečių. Taip, daug 
žuvo, lietuviams rusų priespauda padidėjo, net jiems savas tikėji
mas buvo labiau varžomas, net pilną Lietuvą Kolonistų burliokų pri
grūdo, bet nebepriveikė to lietuvių-inteligentų ir valstiečių sąjū
džio užgniaužti, ir vistiek mūsiškiai atsispyrė ne tik prieš rusi
fikaciją, bet ir pašalino sulenkėjusių bajorų įtaką ir pagaliau su
kūrė Ne priklaus omą Lietuvą 1918 m. Vasario 16-ąją. "Nebeužtvenksi 
upės bėgimo, norint sau eitų ir pamažu: nebsustabdysi naujo kilimo, 
nors ir pasveikint būtų baisui", - kiek vėliau po sukilimo Maironis 
uždainavo.

MILIJONUI PARAŠŲ .25 M S T A I ’
Amerikos lietuviai ne tik daug padėjo Lietuvos valstybei su

kurti, bet ir jos pripažinimui išgauti. 1919 52 • abiejų Amerikos 
Lietuvių Tarybų vykdomojo komiteto sumanymu buvo pradėti rinkti pa- 
rašai už Lietuvos valstybės pripažinimą. 1921 m. JAV prezidentui 
buvo Įteiktos 138-nios. parašų knygos, vadinamos "Milijonu parašų". 
To pat buvo siekiama spaudoje,- mitingais, delegacijomis, ir paga
liau 1922 m., po naujų Amerikos lietuvių ir Lietuvos diplomatų žy- ' 
giiį, JAV pripažino Lietuvą de. jure. Po jos netrukus tą pat darė ir 
kitos didžiosios valstybės. Lietuva Amerikos ir dabar dar tebepri
pažįstama kaip suvereninė /tik laikinai okupuota/ valstybė.

0-0-0-O-0-0-0 dabar jai
Kauno pilį patys lietuviai statė, apie 1030 metus - 91,6 m. am

žiaus. Istorikas Teodoras Narbutas savo Lietuvos istorijoje rašo, 
kad Kauną įkūręs, Palemonu! mirus, Kaunas. Rusai Lietuvos priespau
dos laikais jos griuvėsius buvo’miesto’šiukšlynu pavertu ir trobe
lėmis apstatę. Nepriklausomybės laikais lietuviai pilies griuvėsius 
paremontavo, apšvarino ir jai jaukią aplinką padarė.

Ugnies ginklas išrastas 13?0 metais. Kryžiuočiai jį prieš lie
tuvių kariuomene pirmą kartą, pavartojo kunigaikščio 'Gedimino lai
kais, 1316 metais pavelde jusio sujungtos ir stiprios'Lietuvos sostą 
po kunigaikščio Vytenio. Tai buvo prieš 630 metų.

Vytauto D. bažnyčia Kaune, gotiko stiliaus, seniausia Lietu
voje, statyta Vytauto D., spėjama, 1400 m. - dabar einanti 546 me
tus amžiaus. Ji buvo pravoslavų atimta ir visai apleista. Ją nepri
klausomybės laikais išremontavo kan. J. Tumas - Vaižgantas, kurioje 
jis daug metų skelbė Dievo Žodį kauniškiams inteligentams.

-........... 76 —............ x
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PRIEŠ 60 m. S B S T O J O ■
Didžiausią reikšmę? kovai dėl spaudos laisvės turėjo šios lEfe? 

- 1869 si. išspausdintos vysk. M. Valančiaus knygutės: "Broliai ka
talikai", "grometa apskrita",' "iš tamsybės veda kelias teisybės", 
•’Perspėjimas", "Šnekesys kataliko su ne kataliku" ir "Katalikų baž-

• nyčios vargai".’Nors jos lietė tikybos klausimus, bet iš tikrųjų 
buvo politinės brošiūros. Jose pirmą kartą buvo surašyta lietuvių 
policinė programa - priešintis rusams, - kurios buvo laikomasi iki 
pat naujo pasaulinių inteligentų sukeitė sąjūdžio. Mažojoje Lietu

voje spausdinti lietuviškas knygas ir jas gabensi į Lietuvą pradėjo 
kunigija. Pasauliniai inteligentai, kurių daugiau atsirado tik bau
džiavą panaikinus 1361 m. vasario 19 d., kovą dėl lietuviškos spau
dos pradėjo iš pradžių tiktai Rusijos ribose*; už sienos jie persi
kėlė tik nuo 188? ni., įsteigę "Aušros" laikraštį. Dar prieš 1863 m. 
sukilimą buvo sumanyta leisti lietuvišką laikrašti. Bet tada dar 
nebuvo pakankamai jėgų, o, be to, valdžia nedavė leidimo. Dabar in
teligentų jau buvo daugiau, pav. : J. Basanavičius, Šernas, M. Jan
kus, dr. J. Šliūpas, Miksas, Vištelis, Miglovara ir 1.1. ir 1382 m. 
Basanavičius su Jurgiu Zauerveinu - Girėnu /Hanoverietis, autorius 
giesmės "Lietuviais esame mes gimę"/ didelis lietuvių draugas./ 
pradėjo tartis įkurti lietuvi^ mokslo draugiją, kuri leistų laik
raštį, kaip savo organą. Betgi tebuvo įsteigtas tik laikraštis "Auš
ra" 1383 n5. Jos sumanytojas, ^pirmasis redakt'orius ir siela buvo Ba
sanavičius, Kadangi jis tuo metu gyveno ištremtyje, daugiausia* Bul
garijoje /18S4-1905/, tai laikraštį tvarkė kiti, būtent M. Lietuvos 
lietuvi s'Miksas, paskui dr. J. Šliūpas , o kai šį vokiečių valdžia 
privertė išplaukti į Ameriką, - vėl Miksas. "Aušra" iš pradžios bu
vo spausdinama Ragainėje, o paskui Tilžėje pačio Huso įsteigtoje 
spaustuvėje/

"Aušros" programa: -parodyti lietuviams, kas jie buvo praeity
je, kaip yra spaudžiami dabartyje ir kokią turi susikurti sau atei
tį. Jos*tikslai: sužadinti tautišką lietuvių savigarbą ir savo kraš
to meilę, savo kalbos meilę. Ji kėlė lietuviams ir jų kalbai daro
mas skriaudas mokyklose ir administracijos įstaigose, peikė lenki
nimą per■ bažnyčias, lietė visuomeninius ir ekonominius lietuvių rei- 
kalus, dėdavo liaudžiai skiriamų mokslo žinių apie žemės ’akį, svei
katos reikalus ir 1.1. Ji politinių klausimų nesvarstė-. Didžiausias 
jos tikslas buvo tain išauklėti lietuvius, kad jie visada ir visur 
jaustus! lietuviai, kad galėtų‘laisvai dirbti, gautų spaudos laisvu 
kad lietuvių kalba būtų įsileista į mokyklas, į valdžioj įstaigas 
ir kad ji nebūtų išstumiama iš bažnyčios. Bet "Aušrai" neilgai teko 
eiti J ir 1886 m « ji sustojo, po jos atsirado pozityvistij laikraštis 
"Varpas" /1889-1905/ dr. Vinco Kudirkos redaguojamas, katalikų "žvie- 
sa", karingoji "Apžvalga" /1890-1896/, "Tėvynės Sargas" /1896-1904/ 
ir kiti. ’ ’ ______ .......... ......
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PRIEŠ 50 m. S U 3 T 0 J. 0
Būdami didelėje įtakoje pozityvizmo, kurs neigė visokią meta

fiziką, varpininkai krikščionybe nesirūpino, nor# prieš ją ir neko
vojo. 'todėl kunigijai, kuri tuo metu sudarė lietuviškosios inteli
gentijos didumą, su "Varpu” buvo ne pakeliui, ir ji Vis pačiais 
"Varpo" steigimo 1389 metais įsteigė sau atskirą laikraštį "Žemai
čių ir Lietuvos Apžvalga", kuris trumpiau vadinamas "Apžvalga". Ji* 
buvo skiriama daugiausi ai'liaudžiai, ir vyriausias.jos šūkis buvo 
lietuvių tautos vienybė su katalikų Bažnyčia. "Apžvalga" tavo nepa
prastai karinga. "Varpas" visų pirma kėlė susipratimą, o ji raginta 
ragino kovoti su rusinimu, jam priešintis, iš kiekvieno jos žodžio 
tryško didžiausias atkaklumas, tvirtas pasitikėjimas savo skelbia
momis idėjomis ir laimėjimu. Ją redagavo garsusis Dėdė Atanazas-kun. 
Pakalniškis /mirė 1933 ra./ '

"Apžvalga" kartą šitaip rašė: "Kurioms tai papūtžandžiams pa
rėjo į galvą mus rusais paversti. Žinoma, tie papurgalvlai teisybės 
nežiūri, jų Busi ja ir -šiaipjau yra ir nuskurusi ir sutrūkusi,.kad nė 
sulopyti negali.-Tai už lygias mūsų aukas esamo skriaudžiami... Bet 
mes apsiginėme katalikais, tai ir mirsime katalikais, nors čia mas
koliai mums galvas nusukinėtų... Atsilieps tai jiems kada...* Kati
nui į kregždžių lizdą derinantis, tie. padarai pagatavi jam akis iš
draskyti. Ir mes.turime tiems Liuciferio tarnams atsispirti..."Toks 
laikraščio tonas drąsino žmones nenusileisti. 0 "Apžvalga" tavo ga
na plačiai skaitoma, ypač Žemaičiuose. Vieną kartą ji pati rašė- apie 
save-, kad rusintojai, "paminėjus jiems "Apžvalgos'^vardą, purškia lt 
velniai, su švęstu vandeniu pakrapyti". Be to, "Apžvalgoje", greta 
tikybinių ir tautiniu straipsnių, buvo spausdinami ir visuomeniniai 
bei ekonominiai, nes'ji stengėsi atstovauti ir varpininkų leidžia
mąjį "Ūkininką".- Ji išleido ir keletą tikybinio ir ^pasaulinio turi
nio knygučių. "Apžvalga" sustojo ėjusi lygiai prieš 50 metų,

PRIEŠ 50 m. P 3 A D ? J 0
• Tuo'metu dar jaunas kun. Juozas Tumas Vaižgantas, pasitaręs su 

kitais kunigais, įkalbinėjo redaktorių kun. Pakalniškį pakeisti "Ap
žvalgos" toną, bet šis nesutiko. Tada ir buvo pradėtas leisti kun. 
Tumo redaguojamas..katalikiškas laikraštis 1896 m< "Tėvynės Sargas", 
ėjęs lig 1904 m., t.y, liri spaudos draudimo panaikinimo. Jis lai
kėsi maždaug tų pačių tikslų, kokių laikėsi tuo metu nustojusi eiti 
"Apžvalga", tik rašė švelnesniu tonu. Laikraštis buvo įvairus ir 
gerai vedamas, nes apie jį buvo suburtos visos geriausios lietuvių 
katalikų pajėgos. Iš veikėjų, susibūrusiiį apie "Tėvynės Sargą",kiek 
vėliau susidarė dar viena oolitinė grupė, pasivadinusi krikščioni
mis demokratais.

L'I E T. I1IGC..S Ė D I V A S
Spaudos draudimo gadynėje žandarai Lietuvoje sunaikino labai 

daug lietuviškų knygų’, 1391-1893 m= /per 2 metus/ vien tik valsty
bių sieną.saugantis ji žandarai konfiskavo 37718 lietuviškų knygų ir 
laikraščių, o 1900-1909 /per nepilnus 2 metus/ - net 56182. į . tą 
skaičių neįeina tos knygoskurios buvo rastos ir konfiskuotos vi
soje Lietuvoje. Nukentėjusiųjų už slaptą knygų laikymą ar platinimu 
yra per 1000 žmonių - kaimiečių, kunigų ir^pasaulinių inteligentų. 
Kiek gi per šį karą vokiečiai ir dabar bolševikai okupavę liotuviš- 
kos knygos suėdė?!
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K N Y G U 3 5 L 3
Pirmieji knygų iš Tilžės gabenimu ėmė rūpintis vysk. M. Valan

čiaus bendradarbiai, o kai jų organizacija rusų valdžios buvo išar
dyta, daugumas knygutėjo^per Sudargo kleboną kun. M. Siderevičių 
/1879-1907/, vieną iš pačių didžiųjų knygnešių. Antras garsus knyg
nešys buvo prasilavinęs kalule ji s biržėnas Jonas Bielinis /1S46 - 
1918 m./, gimęs prieš 100 metų, iš pradžių jis buvo patikimas Va- . 
lašinus pasiuntinys į Mažąją Lietuvą, o vėliau pats suorganizavo di- ■ 
dell knygų platinimo tinklą su centru Garšvinuosa. Už jo sugavimą 
valdžia buvo paskyrusi net didelę sumą pinigų. Jis ne kartą ' buvo 
patekęs žandarams i rankas, bet visada iš jų i atrūkdavo.ar kyšiais 
išsipirkdavo. - Knygnešiai - kaip ir mūsų kariai sav-anoriai. . Jie 
dirbo Lietuvai, kovojo, žuvo ir pagaliau jie laimėjo kovą, kurips 
retai kas besitikėjo laimėti. • - • .

Šv. K A Z I ?! I E R 0 D R A U G I J A • ' •

Po 1905 m. revoliuci j.os palengvėjo ir kultūrinių draugijų 
steigimas Lietuvoje. Todėl l°06 m. - prieš 40 motų - Kaune buvo 
Įkurta sv. ..’azimiero Draugija knygoms ir laikraščiams leisti ir tik 
bolševikų uždaryta. Ji leido "Uodėldienlo Skaitymą", iš kurio vė
liau atsirado laikraštis "vienybė" ir pirmasis lietuviškas- mokslo 
žurnalas "Draugija", redaguojamas praloto Aleks. Dambrdusko - ..d omo 
Jakšto, kuria yra šios draugijos steigėjas ir pirmininku išbuvęs 11- • 
gi mirties. Toji draugija daugiausia raštų yra išleidusi. Ji turėjo 
Kaune ir savo "šviesos" spaustuvę, ir knygynus įvairiuose Lietuvos 
miestuose. .

3v. R A Š T,O V L I 0 S U K A XT IS

Katalikai lietuviškojo ;v. Ręsto /tik gaujojo Testamento/ver- 
timo susilaukė 1316 m. i T vysk. Juozapo Giedraičio. ’’u o to didžiu
lio vertimo šiemet suėjo i 30 metų. 1660 m. Lietuvos protestantų 
rūpesčiu Anglijoje buvo išspausdinta didelė dalis lietuviškai iš
verstos Biblijos. Senasis Testamentas buvo išspausdintas lietuviš
kai Karaliaučiuje 1701 m., o Naujasis - 1707 m.

P I R V 0 J I -L I T T U V I -5 K A p I ū ' T, I 0 G R A F I - 
JA ■

Prieš 70 metų, 1376 m. balandžio ,11 d, Varšuvoje mirė imęs 
1300 m. liepos 17 d, Bąidotuose, Galantų vis., Kajetonas Dokas Za- 
bitįs /-ezabitauskis/, vienas veikliausių pirmojo lietuvių tautinio 
atgimimo 1922-1824'm. dalyvių, paskelbęs pirmąją lietuvišką biblio
grafiją /lietuvių knygų rinkinį/.* išleidęs iliustruotą elementorių 
ir keletą populiarių knygučių, rankraštyje palikęs lietuvių kalbos 
žodyną ir gramatiką, bet iš Vilniaus pasitraukęs į Varšuvą antrą 
savo gyvenimo pusę atidavęs lenkų literatūrai, nidai, 5-1946.

o-b-o-O-o-o-o v
' c * . *
ir žvelgęs atgal į išvargintą kelią, 
Stebiu iš laivelio, nuliūdęs išties, 
Kad pasijui tik driekias trumputė srovelė - 
Tai visa, kiek liekti žmogaus praeities...

J. Baltrušaitis
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of Lithuania
:-N.Į%Ų I E>8 K 0 *J 

s IzGonsulate General 
-. Toji įstaiga turi adresų 
ie škoina, tarplninkaujant 

laikraščiai, Kiekvienas tre .tiny

i!fr

•YįL.,;; ■•'.•;i-5Gimirilųj;iė'skent • kreipti
‘■■■Wė?:''32’!St, X’0W'York’? 99. K. Y.

kartotekoje neradus adresatų, ieškoma, tarpininkaujant spaudai.
radijui. Skelbimus deda visi laikraščiai, kiekvienas tre tinys,kreip' 
damasls į Gen. ."onrulatą, tuo natim įsiregistruoja. Tuo būdu paci-

• senka nustatyti ryšiai su giminėmis. neri. Konsulatas naudojasi - i" 
oro paštu. Ten; Konsuleta.s-dasnol įcnėja ieškotojus, kad yra ribi
nių, ir rusams /bolševikams/ palankių, lonl nenori atsiliepti, o
kiti duoda savo klaidingus adresus.

Vokietijos amerikiečių zonoje pa-ai gautus adresus turi tuoj 
rašyti giminėms, draugams ir Gan. onrulatui atvirukus i’NRRūos for
mos I. Tik tokie atvirukai duoda teis-1 betarpiškai Korespondencijai

-ir taip pat gauti siuntinėlius 11 "i 5.-svarų savaitei.
Sr.ai ir •. va iŠ '!en. K-to adresus, daugelis klaidingai juos 

vartoja Ir išklaipo, "eikis šit kas žinoti. J.iV ir snadoje pirmoje 
eilutėje rz>ėo vardą, dažnai antrą varią ir pavarde. ”oterų - Žmonos 
ar netapė jusles nevari? nesikeičia. Tmont dažnai vartoja savo vyro 
ne tik pavarde,' bet ir vardą. Teklės ’engziagolskytee ieškotojas 
nustebs, jei rauta ai s jo adresas skelbs: Vrs. John Kairys, vr.- oo- 

- pas; v»s. - nonie. ’r »•'!?• s Tanelė. ‘.merlkOje ilgesnes pavardes ap
karpo, nekeičia arba rašo jas tain, valo amerikietis ją savaip iš
taria, fonetiškai laikydamasis lietuviško ištarimo. "Laukaitis" ne
retai virsta į "LowLt tus". -rollai iš Lietuvos čia dažnai turi 
skirtingas pavardės - pakeičia ne susižinojo.

’ntroje eilėje rašo a gatvė, namo numeris, o vėliau sutrum- 
nįntal St. /Street-gatvė/, ar ’ve /'venue/. Raidės: . -/’Vest - va
karai/, aJ. - /rytai/, v. -/šiaurė/ S. - /olėtus/. Trumpiniai yra 
nustatyti Pašto valdybos ir šia visiems žinomi.

Trečioje eilutėje mieo'to vardas ir nrie jo sutrumpintai vals
tijos /Statė/ vardas. Didesniuose miestuose reikalingas posto zonos 
numeris, . ’ ‘

?. I ČT T o S A Y. S Ff I K 0 N ..
šmerikos Lietuvių Informacijos Centras /Lithuanian .mericun 

Information Center. ?33 Proolway, KTew York?, N.Y./ ragina jam sių
sti pranešimus ir Straipsnius aiškius, tikrus, ūpu ■ faktų duodan
čius ir kiai? 'goT int trumpus. Si įstaiga nurodo ir ką ypač rašyti: 
1/ žinias apie Lietuvą ir anie lietuvius; ?/ komentuotąsias žinias 
Pie ęss? vidaus būklę, gyvenimo sąlygas ir t.t.; 3/ žinias apie La
tviją, Cčtiją, Lenkiją ir Rytų Prūsus ir taip pat apie latvius, es
tus ir len'>us, - kiė’t tas viskas ryši su Lietuvos problemomis; 4/ 
žinias apie lietuvių tremtinių gyvenimą; 5/ ką apie mus kalba ir 
rašo latviai, estai ir lenkai; 6/ santykius su latvials4 estais ir 
•lenkais. - Sovietinių šaltinių pageidaujamo kritiška apžvalga. So
vietinės nropr.gąndos šaltinių kartojimas Imprikos lietuviams visiš
kai neįdomus.

- 4
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ttvpra- angliškai United Nations Relief and. Rehabilitation Ad
ministration - Jun-tlnių Tautu Paramos ir Atstatymo Administracija, 
įsteigta 19*3 m. lapkrityje Vašingtone. Jos nariais yra 46* sąjung- 
tlnės valstybės. Ji yra socialinė ir ūkinė, bet ne politinė organi
zacija. JAV daugiausia duoda paspirties jai, paskui eina anglija ir 
daugiau kitos valstybės. Ji labiausiai šelpia Europą ir Kiniją. Ji 
rūpinasi maistu, sveikata, gyvenamomis patalpomis, apsirengimu ir 
socialinės gerovės reikalais, pramonės ir žemės ūkio atstatymu ir, 
galop, vadinamaisiais DP - Displaced Persons, t.y. išblaškytaisiais, 
"išvietlntaisiais" arba tremtiniais, kokie ir mes lietuviai esame, 
negalėdami grįžti 1 tėvynę. U»RRAos Centras JAV, Vašingtone, o jos 
direktorius buvęs vjujorko burmistras La Gardie, o.jos viršininku 
Vokietijoje yraganer. įeit. Sir ^relerick Morgan Frankfurte a/v. 
Anglų zonoje Vokietijoje yra apie 1700 pagrindinių jos tarnautojų. 
Trumpai - UNRRA yra organizacija labai naudinga. Tie, kurie tą or- 

• ganižaclją sukūrė, dar karui nesibaigus, toli numatė ir yra tvirtai 
įsitiki nę būtinumu žmogaus teisėms atstatyti.

PRANCŪZIJA’ N U ?. *4 0 N t J A
18 amžiuje Prancūzija buvo populiariausia. Jos valstybinį ga

jumą rodė ir tas faktas, kad', neatsižvelgiant 1 revoliuci jos san- 
krėtį, Napoleono Prancūzija įstengė savo įtaką išplėsti didžiojoje 
Europos dalyje. Bet jau 19 amž. pradžioje Prancūziją pralenkė Rusi
ja, apie 1.87dm. ją nralenkė "okietija, apie 1900 m. - ..nglija,1930 

mJ. - Italija. 1943 metais Prancūzijoje ')0'595 žmonėmis daugiau mirė, 
pegu gimė. 1944 m. mirimų skaičius viršijo gimimus 10797?.• 1940 m. 
Prancūzija dar turėjo 41 milijoną gyventojų, bet, jei Prancūzija iš
mirs tain ir toliau, tai mokslininkai apskaičiuoja, k-; j apie 1970 
metus Prancūzijoje beliks tik 36 milijonai gyventojų, - taigi tik 
kokia pora milijonų daugiau, kaip prieškarinėje Lenkijoje. K

? A V ’ 5/. R I O į T '< A
“ Obeliį Žydėjimcb_pradžįa

* Lietuvoje ligi Kranco - Birštono llnljo? ir toliau į rytus, 
Švedijos ir Norvegijos pietuose ir Danijoje lig --.penradėn tier, 
Flennburgu - gegužės °0 - °6 d. ir vėliau.

Į nietus nuo anos linijos, kur įeina Karaliaučiun, Seinai,Su
valkai, Vilkaviškis, garijamnolė, Kalvarija, Gardinas, Baltstogė, 

. Dancigas, Retinas, Roctokas, Vi'..-maras, Lubeckas, Kielis,Elbės del
ta, Eiderstalto pusiasalis, Busumas, Hsnaburgąs ir Danijoje ligi 
.penradės - gegužės 13 - 19 d. > ■ ~ .. .

Nuo to baro į pietus labai plati juosta - Gegužės 6 *12 d.
Už Budapešto į pietus, J?arelnyjo ir Prancūzijoje - net baian-' 

džlo 2? ?9 d.

GERM A N 0 V A R D A S .
Kilęs iš keltų kalbos /keltai, gyvenę viduramžiais vidurio 

Euroooje, išnykę, prieš išnykdami palike galingą įtaką vokiečių kal
boje/ ir reiškia "kaimyną" /Nachbar/. Tuo vardu keltai pažymėdavo 
Reino dešiniojo kranto gyventoją. Tą vardą romėnai išplėtė ir ki
toms tautoms, su kuriomis jie susilietė anapus Reino ir Dunojaus. 
Pati vokiečių tauta žodžiox"germanas" niekados nevartojusi.

■ • ........ .. —31 -  
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f Flens'bprgo lietuvių metraštis, 1946.1.1. Leidėjas' lr'zRed a k torius 
Vaitkus.’358 psl. didžiojo formato. Tiražas 1000 ėgz., iš airių nu-, 
meruotųjų 75 egz.’, skiriančlųsi kolenkoriniaio Viršais,’ didikuoja- 
muoju tekstu ir apsauginiu popierium paveikslams, kaina 100 rm.,ku- 

•ri,nėra didelė dėl tiekos tiražo ir liuksusinio knygos išleidimo
bei spalvotųjų reprodukcijų ir fotografijų. Knyga dėl savo retumo, 
savo turinio ir įmeni skumo oer trumpą laiką, atrodo, bus išplatinta, 

' išpirkta.
Viršelį piešė ir Lietuvos Vimną meninei apipavidalino dali.

V. Vizgirda. vptraštyje įdėtos dailininkų: G. Jonelynienės,, St.Gri-\. 
gorąviclnus, V. Šiokino ir y. Tiburskienės kūrinių spalvotosios re-

. . produkci jos • - 12 Jų. Vinjetės, užsklandos, rasinių iliustracijos - 
“"V. aiškino. Skautų skyriuje dailės darbais prisidėjo skautai: valt.

V. Juras, ir pavalt. Tarvydas. 16 fotografijų - Tlensburyo miesto, 
. liet, bendrabučio ir lietuvių įstaigų vaizdai, korektūroje ir met

raščio pzrengime spau-1’’! talkininkavo gyd. 0. Nekas. Visų dailės 
kūrinių bei rašinių autoriai - ■’•’leno bu r go lietuviii kolonijos gyven
tojai. Tekstą rašomąja maširiėle rašė pats redaktorius labai rūpes
tingai, taisyklinga lietuvių kalba ir techniškai kiek galint tobu
lai^ kadangi' Flensburgo ir apylinkės spaustuvės neturi lietuviško 
šrifto, o be jo būtų pasunkėjęs teksto skaitymas', tai toks oasirlnlfr 
tas puslapių matricavlmo kelias yra pats gėrėsis, ir dabar skaityT 
tojui ne tik viskas vaizdu akiai, bet ir lengva kūrinius vien tik

• mintimis sekti.
Knyga turi skyrius: plačiausias pagrindlnlųjų straipsnių, po- 

ėzljos ir beletristikos /130 pėl,/; organizacinis, kultūrinis
’______ .
mažiesiems >/5? psl1./.

Dalyvauja: 14 poetų, 6 beletristai irlj rašytojų.
Yra ir stambesnių bele tris-tikos , poezijos, draminių dalykų 

bei visuomeninių straipsnių, Visą turinį bendrumu imant, reikia pa
sakyti, kad tai vienos nedidelės lietuvių tremtinių kolonijos-.?lens.

, bu r go lietuvių oazės pilnas darbo ir gyvenimo vaizdas straipsniais, 
žodinio meno ir vaizduojamojo meno kūriniais bei kitokiomis doku
mentacijomis. Savo dydžiu, meniškumu ir turiniu ligi Šiol tai pir
mas veikalas laikinai Vokietijoje apsistojusiuose lietuviuose trem
tiniuose. Dus ko pasiskaityti ir pasidžiaugti vyresniesiems, bus 
taip pat naudos ir džiaugsmo moksleiviams ir vaikučiams*. Bus geras 
šaltinis ir lietuvių tautos kultūros istorikams bei lietuviškojo 
meninio žodžio tyrinėtojams.

Vaitkus didelį ir naudingą darbą nudirbo. Flensburgiačlai 
•lietuviai jam dėkingi, kaip, tikimės, bus dėkinga ir visa mūsų tau
ta. ■ .. -f ■ ■ '

Ketiname kitame "žingsnių’1 numeryje darskartą grįžti prie tos 
reikšmingos knygos. .

Būtėnas

__ d__ __ _____________ ,__ . , ; organizacini3, kultarinio ■> ir 
visuomeninis gyvenimas /56 pel./; skautų skyrius /65 pel*/ ir milGų
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' '■ ATTIKAI,
Br.Pirmauskas, Flensburg. 1946 m. 4? psi. Tiražas - 500 egz. Leidy
kla "Viltis". Spausdintas spaustuvėje. Viršelis piestas dali. Q. 
Grignravičiūt-ės - Jonelynlenės. -is poėzijos rinkinys autoriaus yra 
antrasis: Lietuvoje 1940 m. jo pasirodė "Skambėk, mano daina". kin
kinyje "P? vasaris ateina" svarbiausias motyvas - tremtinio tėvynės 
pasiilgimas salia meilės ir gyvenimo sunkienų. Sveikintinas dalykas, . 

, kad, nors Ir didelėmis pastangomis, įlais sunkiais laikais mūsų kū- '■ 
rėjai išleidžia savo kūrinių, tiek reikalingų mums tremtiniams lie
tuvi Jkoslos kny-’os badmečiu. ,

^LTTTU.VIĮJ JOS"-
100-sis numeris išėjo balandžio 14 d. Pradėtas leisti p. m. spalių 
12 d., kuris' ilgainiui Įstengė pasirodyti kas antra diena po 4 pu
slapius. Laikraštis skirtas mūsų bendruomenės reikalams - jai duoti 
naujų politinių ir lietuvių gyvenimo žinių, vieną kitą lietuviui* 
reikiamą gaire nurodyti, patiekti vietinių žinių. Jis aptarnauja ne
tik mūsų bendrabuti /Timm Kroger mokykla/, bet ir Ostarbelter lage
rio ir dabar Mutzelburgo /'R’lensburgo šone/ lagerio lietuvius. Kol

: Syltos saloje buvo lietuvių - ir jiems jis būdavo siuntinėjamas.. 
Būtų geriau, kad būtų galima rotatuotl la’krėsti ligi kelių šimtų 
egzempliorių. Bet šunini Flensburge pakankamai popieriaus gauti.

■gALANDŽIO Į D.JP3CG4 ■
Flensburgo lietuvių’Bendrabutyje išleisti du leidiniai: ^Valipj^ 8 
dsI . rotacinis, be bendr^butinių reikalų, vaizduojąs- platesnius lie
tuvių reikalus ir davęs oolitinių anžvtlrų bei oolitinių žinių, ir 
^Balandis." 6 prl. su daržais, spausdintas spaustuvėje ir vaizduojąs 
vietinius reikalus.

' . 2Sn^RiŽIM0_L4lVAS",
Juozo Krūmine baladės, išleido -affkrugo spaudos- -darbuotojų sambū
ris "Baltija", 1946 m. balandžio mėn., 58 psl., hekto.-rafuotinis, 
gražiai paveiksluotas dali. A, Petrikonio.

0 lietuviškoji knyga, kokia tu miela ir brangi skaudžiame iš
trėmime esančiam kiekvienom lietuviui. Iš tavo puslapių dvelkia pro 

* skausmą ir nevilti ryžtingas troškimas ir Įgilus tikėjimas Tėvynės 
ateitimi. Tu žymi dygliuotus tremtinio kelius, kurio veda mus per 
svetimas šalis, per upes, kalnus ir okeanus, gal net per tolimus 
kontiiientus - į Tėvynę, 3u tokiomis mintimis paimu 1 savo-rankas J. 
'Tumino baladžių knygą "Sugrįžimo laivas".

Ko nuo šiandien yra literatūroje žinomas poetas Juozas Kruvi
nas. jau "opr. Lietuvoje Juozas Tuminas rodėsi poėzijos leidiniais 
ir buvo daug ateičiai žadantis poetas.

' "Sugrįžimo laivas" baladžių knyga prasideda Preliudu. Antroje 
strofoje noėtas dainuoja:

Debesys žemi'siūbuoja tyliai, 
Tarsi putos drumstų vandenų. 
Lietuva toli - už ilgų mylių,

. . , O a i vis, o aš vis joj .gyvenu. • ' >
ir toliau, orolludja, ooėtas eina "per girias ūksmingas", kur 

"papartis glaudžias orie pušies", per "laukus lygiuosius, per upes

* ............-83.............
. i • ' ■
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sidabro1' brenda,kur "ajėrai pakrantėse nukabė“, eina ir pro ažerua, 
ir pro Rūpintojėli gerą. ♦.

• Ir einu, ir širdyje kartoju*
' Lietuva - šalis tu iš šalių. . / •

Lig sval&rao kvepia vasarojus,
T'oja vyšnios vainiku žaliu. /4 psl./ * . . i

Ir kai "vakaras nusėda kambary", kai gatve nutyla , žingsniai 
ir niekas neįeina pro duris, tada;

Svetimi šešėliai stoja grasūs,
Lyg ūžimas drumstų vandenų.
0 vienatvės - o nėra nė lašo -
Ir aš vėl i Lietuvą einu. /4 psl./

Preliude iškyla tarp girių pilkalniai, o'nuostabiame švelnume 
nakties kunigaikščiai ir pilki didvyriai atsibunda iš amžinojo mie
go ir eina į kovą. «

Lietuva - kartoju vardą„godžiai - 
Ir nuaidi tu lžias kambarys - 
Tegu šie manos vienatvės žodžiai 
Padėka po Tavo kojom kris./6 psl./,

"Baladėje apie ragą" ir "kunigaikščio žirgas" poėtas puikiai 
moka atkurti ne tik isterine praeitį, bet į balades įpinti ir mūsų* 
tautos dabartine'tragedija. Skyriuje "Birželis 1?41 metais", "Pala
dėje apie motiną", "Pirmoji diena" ir "Dainoje apie geležinkelietį'^ 
poėtas talentingai mokėjo atkurti neseniai praėjusių metų įvykius/ 
Baladėje apie geležinkelietį poėtas dainuoja: . . .

Bet sukauks dar patrankų perkūnai, 
Vyčio žirgas sužvengs kraštui širmas. 
Trečią priespaudą svelkinsim griūnant, 
Kaip birželyje sveikinom pirmą. /40 psl./

Baladė apie Varną viena iš stipriausių ir liūdniausių. Tai ti
kra nostalgijos giesmė.

Per upes ir kalnus ilgesys ateina.
Tu sakai - ateina - ir tada sunku.
Ir per vėją, rodos, girdi savą dainą,

v .. Ir matai per tamsą tėviškės laukus. /1J psl./
Dar stipresnis "’’ari nenubristi", kuris savo forma origina

lus, kažkaip naujas. 0 "Su./ įžimo Laivas" baigia baladžių tajįfgą. 
Čia yra daug posmų, labai Nuotaikingų, pav.>: . ’

Tam nule ii galvą ant sudėtų rankų.
Kas minties tavosios ugnį užgejsys?

. • ’ Upės juk išsenka, nemunai išsenka,
> Tįktai neišsenka vienas ilgesys... /51 psl./ 

.’.rba: '
Ves prie jūros stovim, ir nes sakom jūrai:
- Baltija tu mūsų, amžiais neramiI
0 po kojom šąla akmenys paniurę,
0 ant krantą ūžia medžiai svetimi.
ir nuo balto skruosto ašarą nubraukiau):
- Ko tu, mūsų jūra, nekalbi į mus!
’'es palikom viską - ^išką, sodą, lauką.
Tavo kranto kopas ir tėvų namu's. /51 psl./

Ir nors graudu ir liūdna "palikus viską", "neturint nieko","o 
diena vis aušta neviltim vėsi", ir kai "juokas mus palieka,džiaugs
mas mus palieka" - poėtas galutinai nepraranda vilties, sakydamas;
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. ■ • • ' jf-i.-

"reikia laukt":
Šiandien paukštis įkrito į .Jūros gelmes - * ' •
Reikia laukt, kol jį bangos išmes.
Ir kol sėkla sapne jo išaugs ten modalu

• Tarsi laivas - plačiu ir didžiu-*
’ . - Reikia laukt, pakol vyrai per Ilgas naktis . -,

Krante laivą iš jo pastatys.
Reikia laukt, reikia laukt - dienos vysis metus.

. , Reikia .laukti - sugrįšite’ jūs. /56 psl./ 
Paskutinėje baladės strofoje ooėtes sugrįžimo baltą laivą mar 

to jau artinantis į mus:
o-aivus vėjas, dvelkia, jūra nusiblaivo.

-Ir širdyje jausmas - kietas ir ramus. \ 
Ir iš^toli niaukia - matom - baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į mus!

. J. Krumino baladžių*knyga "Sugrįžimo laivas" yra nemažas in
dėlis į literatūrą.

. " ■ . B. D.
DUjSypRINGĮ

ppėzijos rinkiniai čia pažymėtini:
Bernardo Brazdžionio Svetimi Kalnaly Anno Domini "CMXLy. 190 

psl. Išleido Antanas Urbonas."Spaudė H. Laupp.jF spaustuvė Tubinge- 
no. Tiražas 5000 egz. Kainą 6 n». Viršelį piešė dali.’.donas Varnas. A

Kazio Pradūno Svetimoji Duona.. ’’iunchenas, 1945 ra. lapkričio . ' 
mėn. 91 p^l. "Aidų" leidinys. Spaudė Skademische Euchdruckerei ?. 
Straub; JTunche n. Tiražas 1T00 egz.; iš jų 50 numeruotųjų. Kaina .. 4 
rm. Viršelis ir vinjetės dali, E. Krasausko.

^ŽyiLGSUįAĮ", . • .
neperiodinis, r ėda- ub-jamas .J. r’pkp ir Red. Kolegijos. 40 psl. rota- 
tuotų leidinys. Wiesbaden, 1946 m. kovo r onuo. Leidykla ."Giedra". 
Iliustravo V. Adamkevfšiuo. Leidinys skirtas tik literatūros' kūri
niams ir meno kritikai. Yra rimtų kūrinių ir įdomių retesnės min
ties straipsnių, liečiančių ir -pasaulinės literatūros dalykus, pats 
spaudinys originaliai iliustruotas ir techniškai- gerai parengtas. .

o-o-o-O-p-o-o

■ 0 brangi lietuviškoji,
' 'Venta kalba prigimtoji! . • ’ . • <

- 1 Už žemčiūgus tu brangesnė
. Ir už viską meilingesnė.

J. A. Vištelis
o-o - O- o- o

» , ' ■ ' <* •

Gera knyga - .marinusias žmogui bičiulis
Spaudos nebūtų - kultūringo žmogaus nerastumėm.
Spausdintasis žodis - antroji atominė bomba. Štai kodėl 1 T. . 

Rusiją jokiu nekomunistinė snauda neįsileidžiama .•
• Skaityk lapą op Lopo - prisipilsi savo žinijos aruodą.
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A E U T I S /T. K R O S 3 ftN D R

^Uždarius'’ Lietuvių' Sąjungos 
oyr^TTun s'-yrių, at

^lensbur.fO skyrių ir Lietuvos Rau- 
^onoTjTščryrTrun s'-yrių, TTn^ atėmė antspaudus, įsakė sulaikyti bet 

kokio turinio turto dalijimą, turimuosius pinigus palaikyti iki at
skiro ttitriAos natvarkymo, or.tno šus jų sumą T'’lRAi.

Į Pumat"tąsias Lietuviu talpos Organizacijos ry šių karininko 
paroj gas uwpnj.os Direktorius paskyrė St. 'užminską, bu v. L. S-gos 
rkr. pirmininką, ir perdavė kordo štabui patvirtinti. Patvirtinimo 
d?r nėra n-auto. Tai L.B.O. karininkas pareigas eina dar neoficia- 

'lii-i, bet\raktiškai /nvž., asmens dokumentų? kelionės pažymėjimų 
išdavinėjimas ir k./ jau veikia. Jo būstinė Lietuviu Bendrabutyje. 
Komitetų būstinė mieste liepta uždaryti, o visos tautinės emblemos 

- ir iškabos nuimstyti ir ie lango pao'iinti.
y,3„ buvo jau seniai nebuvęs susirinkimas, kur nad.arė politi

nį ir vietinį proneŠimus ryšių karininkes St. Kuzminskas. ?,Būtėnas 
gyventojų vardu 02-eidavo: 1/ Visuotinio visu Flensburųo * lietuvių 
susirinkimo visokioms reikalams never styti ir lietuviams tarpusa
vyje susiartinti; ?/*1ūjo greičiausiai sukviesti visus scenos ?eni- 
ninkus iš visų lietuvių lagerių jų vadovybei išrinkti ir vėl pradė
ti scenos darbą; 3/ Suruošti bendrus susu ilsiųjų ’farsus; 4/ Kai dar 
svarstomi ir toliau bus svarstomi ir Lietuvos rolkrlni tarptauti
niame forume, Vokietijoje esantiems lietuvių centrams būtina siųsti 
susirinkimų rezoliucinius raštus, kad jie, centrai, smerkiau ir 
drąsiau rūpintųsi Lietuvos valstybės suverenumo atstatymu, kad būtų 
sudaryta laikinė Lietuvos valstybės vyriausybė Lietuvos Steigiamo jo 
Sai’mo"Lietuvos Konstitucijos dvaąįoje ir kad būtų ir kiekvienos 
-lietuvių stovyklos susirišta su Amerikos 'lietuvių centrais bendra
darbiavimo ir Amerikos lietuvių kovos dėl Lietuvos laisvės parėmimo 
+ i>ni nt;,e-•' c/ vad ne visur UFRRA vienodai aprūpinanti maistu, drabu
ži sis, porvu, skalbiniais ir 1.1, lietuvius tremtinius - prašyti 
lietuvių centrų, kad būtų oasirūpinta suvienodinti.

vultūros vadovas mok. V. Rinkines, tose pareigose išbuvęs nuo 
o.m. ru"sėjo raėn. oradsios, i > pareigų atsisakė. .?er tą laiką co 
žmogaus4 nemaža nudirbta. Duok Dieve, kad sušilau ktuiaėm ir kito to
kio'darbštaus kultūros vadovo. Jo vis dar nėra paskirta ar išrinkta 

Choras, chorvedžio VI. ?u"/koriaus vedamas, tūri 4 sopranus, 
5 altus" “7~tenorus ir 4 bosus - °0 dainininkų. Būta daugiau, be t da
lis išsikėlė kitur gyventi, rūtų naudinga i chorą Įtraukti Cstar- 
boite~ ir uutzelburgo Įnorio lietuvius dainininkus. Choras turi 
prirengs 11 dainų ir 4 iosmįų. Lietuvių kolonija laukia dažniau 
chorą pasirodant.-

‘ Yi'K'.-os skyrius TV-.16. įsteigtas ir Flensburgo lietuviuose .Da- 
Iw'ivo tik 3’- žmonės. Veikimo dar ne-irdėti.

Lietuvių bendrabutyje yr-' 354 lietuviai /prieš du mėnesius bu
vo 35c7: v’-rų ?°1 ir motorų %. IŠ Ostarbeitor lagerio priimta 11, 
iš Eckernfordas -- 8, kareivių 13 Borrihorsto -ariu stovyklos /šono 
’Ąinaterio/, buvusių Belgijoj o 10. Iš Ost.-’rboiter lagerio atsikėlu
sių, matyt, nep-’ti’ais mūsų bondrebučio atmosferai, tuoj pat išvyko
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12 žmon.į ’utzelburgo lenkų lageri,kur daugiausia M.Lietuvos lietu
vių. Per balandžio mėnesi išvyko iš bendrabučio 38, o per tą laiką 
atvyko 57. Dar atvyks 7 kariai iš Bel~ijos, kuriems sutikimas jau 
1.įsiustas.

Misi jos Didžiąją Savaitę Flensburgo lietuviuose labai gražiai 
nusisekė. 'Jas vedė Tėvas ’<1 si jonorius Bružlkas S J. Puvo vienas krik
štas ir penketas jun -tuvių.

vėliavos nuleidimo ceremonijos jau kuris metas nebeįvyksta. 
Pelkėtų atnaujinti ir vėl tautinę vėliavą kelti.

Salė vaidinimams dabar jau galutinai i Įremontuota, o scena 
dar “lemą įtaisyta. - •

.Bendrabučio kiemo kampe įrengė gražią vietele mok. V.Si skinas 
ir darbų vykdyt. *. Tratpli'ūnas, padedant bendrabučio gyventojams. 
Įrengtos klombelės kiekviena su Lietuvos simboliais, išpilti take
liai ir atitvertas kampas smėlyje vaikučiams, pasižaisti.

Dėl menko maisto .Listuvių non"rakutyje buvo jau trys atsiti
kimai, kad jauni žmonės nualno. ’’a.istas rodo tendencijos menkėti 
dėl ne nuo bendrabučio vadovybės kaltės.

Bveikatingumas dėl*susikimšimo visuose lietuvių gyvenamuose 
lageriuose rodo tendencijos kristi. Ir visokios kitokios higienos 
sąlygos nepakankamai tikusios. Nėra skalbyklos, pirties, atskirų 
kambarių vaikų darželiams ir reikiamųjų prietaisų, ir visų lagerių 
gydytojams reiktų bent kartą susirinkti ir visai rimtai reikalą ap
svarstyti.

Morvegi jos Oslo sostinėje, Tolbodgaten, '36,. gyvenąs Lietuvos 
Garbės Konsulas p. H. M. Hansen lopai rūpinasi Norvegijoje esan
čiais lietuviais. Jis juos nuolat anlanko, pasišneku su jais.U vi
so Norvegijoje dabar tėra apie 10 lietuvių, Sklon nieste.Schwarzen
born ligoninėje yra 3 lietuviai buvę kariai, kuriais p. Hansen ypač 
rūpinasi. Jis padeda- ir susirasti savo artimuo-slus ir susirašinėti 
su jais, kadangi tiesioginio susisiekimo su mūsų tautiečiais, kaip 
p. Konsulas ražo, nėra, - tėra kelias tik per Konsulą. Laišką mūsų 
bendrabučio gyventojui 0. N. p. Konsulas, be kitko, baigia žodžiais: 
"Mes visi laukiame Jūsų brangiosios Lietuvos laisvės".

_Įsa>kvm£s_rūSĮį spaudai
Welfare Officer HURRA Team 73. 1946.IV.8. atsiuntė Lietuvių 

bendrabučio vedėjui raitą, liečiantį DP lagerio informacijas, kur 
pasakyta:'

1. Kiekvienas leidinys turi apsiriboti p.lapais, ne didesniais 
1 pėdos /^2 cm.,/ dydžio. . • -

2« Žinių lapai /biuletenis/ turi būti leidžiami ne dažniau 
kaip 3 kartus per savaite. -■

3- Tiražas ribojamas vienu leidiniu 5 asmenims.
4. kinių lapai gali cirkuliuoti tik ypatingame lageryje^
5. Leidinys negalės naudotis nei spausdinimo priemonėmis, nei 

žinių spaustuve ir bus leidžiamas tik atitinkamo lagerio lėšomis.
6. Turinys: a/ žinių ištraukos ar santraukos iš spaudoje jau 

buvusiųjų ar per radiją perduotųjų žinių, b/ karinės valdžios ar 
HNRRr’.os reikalaujamosios paskelbti informacijos, c/ vietinio lage
rio linios.

e 0 S T A R B E I T E R LAGERIS
Gyventojų 3.6O, iš. jų lietuvių 301 įr estų 33. Latviai iškelti 

į latvių lagerį, o lenkai -. į lenkų arba kiti išvyko į šių dienų
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Lenkiją. Beveik visi lietuviai 15 Sylto salos čia irgi prisiglaudė.
Vadovybė: vedėjas adv. L. Tamošauskas, sekretorius estas, gy

dytojas ir_gail. sesuo lenkai, o visi kiti nareigonys lietuviai.
Kultūros vadovybė sudaryta 15 pirm. V. 'enslausko, kuris va

dovaus mono reikalams, sekr. (r. Kaminskaitės, kuri vadovaus ruošimo 
darbams, ir ižd. J. Rimkaus, kuris rūpinsis suaugusiųjų švietimu.

Pr. mokykloje yra 4*6 vaikai, vedėjas mok. J.'Povilaitisirmok. 
E. Venslauskienė bei mok. M. Venslauskas. Vadinasi, okykla' paga
liau susitvarkiusi. Adv. L. Tamošauskas parvežė ir vadovėlių mokyk
lai. Dalis jų atiteko ir Liet. Bendrabučio /Timm Kroger mokykloje/ 
pr. mokyklai.

įsteigta sportininkų sekcija - $5 žmonės. Vadovybė: pirm, P. 
pertys, sekr. G. Kaminskaitė, kasin. A. Rickevičius ir instr. Z.Pi- 
liponls. Jie gavo 13 UMRRAos klek tiek sportinių Įrankių.

Suaugusių Jų kursai stengiamasi vėl atnaujinti, kai pasibaigs 
mok. kursai Lietuvių Bendrabutyje ir bus naujų mokytojų.

IŠ vadovaujamųjų meno pajėgų čia yra poėtas ir teatrininkas 
Mykolas Venslauskas ir solistas Juozas Rimkus /abu 15 Sylto salos 
atsikėlę/, o tokių Tlensburgo lietuvių kolonijoje kaip tik trūko. 
Tik reikia, kad greičiau būtų sudaryta ir bendro-ji tarpstovyklinė 
kultūros vadovybė.

DAR VIE N AB BEND ? A B. U T I S
Atrodo,, kad Flensburge bus sukoncentruota daug lietuvių, - kad 

prireikę dar vieno bendrabučio. -
Mutzelburgo lenkų lageryje irgi yra lig 10 Šeimų lietuvlųrat- 

sikėlusių is Sylto salos, ir apsčiai klaipėdiškių lietuvių.Čia lie^- 
tuviai dar nė kiek neorganizuoti ir net nežinoma, kiek tikrai jų 
esama. Susirūpintina« Dabar atkeltas į čia ir Huzumo lietuvių bend
rabutis.

Tuo būdu, Flensburge dabar bus 3 lietuvių .bendrabučiai, Tyrių 
vienas, seniausias, yra vien tik lietuvių gyvenamas /jimm Kroger 

- mokykla pačiame mieste/.

I Š Ž E * Ė s ūkio' s-g o s veiklos
Prieš Velykas Sąjungos Valdybos Vlensburao skyriaus pirminin

kas V. Kaupas, buvęs jo padėjėjas T. Kymantas ir Sąjungos reikalų 
vedėjas K. Jonelynas buvo nuvykę į IF’IRĄ ir pranešė, kad -abiejose 
mūsų stovyklose yra. nemažai ūkininkų ir žemės ūkio darbininkų,kurie 
gali ir nori dirbti žemės ūkio srityje. Dar jie paaiškino, kad tų 
žmonių specialybei pagilinti numatomi steigti ūkininkystės,sodinin
kystės ir daržininkystės kursai, ir prašė, kad tiems reikalams U'-vRfL 
pasirūnintų arba bent padėtų lietuviams išsinuomoti kad ir nedideli 
ūkelį ar šiaip žemės plotą. į visa tą. UNRRAos pareigūnai atsakė 
neigiamai.

Yrn žinoma, kad žiemos metu iš UNRRAcš buvo atsiųstas raštas, 
kuriuo reikalauta sudaryti sąrašą asmenų, norinčių stoti į kažkur 
IF’RRAos rengiamus žemės ūkio kursus. Prie sąrašo buvo blankas, ku
riame, be vardo ir pavardės, buvo skiltys nurodyti, ar norintysis 
kursus lankyti turi praktikos ar ne, ar yra prasilavinęs ar^no ir t. 
t. Su tuo blanku vaikščiojo vienas policininkas ir norinčiuosius 
suregistravo. Kai Sąjungos atstovai UŲRRAoJe apie tą J pasiteiravo, 
tai gavo atsakymą, kad toks raštas iš stovyklos vadovybės dar ne
gautas. 0 kai parėję paklausė stovyklos vedėją, tai šis atsakęs,kad
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apie toki raštą visai nieko nežinąs. Policininkas pasiaiškino, kad 
blanką užnildęs grąžinęs raštinei. /Būtų buvę geriau, kad delegatai, 
prieo vykdami 4 IPTRRĄ, būtų užsukę su vedėju pasikalbėti, But ar'tinl s 
darbas visados našesnis, ir nesu sipratimų nepasitaikytų, Red./

Taigi norintiems žemės ūkio srityje pasilavlntl teks tenkln- 
ūkio paskaitomis, 
kokiu ūkininku dėl 
- nežinia kaip ir

tis tuo tarpu tik numatomomis teoretinėmis žemės 
Praktiškai, bent pasižiūrėti, gal teks vėliau su 
leidimo susitarti. 0 dėl T^TRŪ^os rengtųjų kursų, 
aiškinti.

K. Jonelynns 
kad latvių ir oštų 

so— 
lietuvlų kolonijos vadovybė ar tam tikros rū- 
pevėluoja, arba taip gal kažkodėl

Redakcijos prierašas. Laikraščiai skelbia.
stovyklos Murwike iš UMRRAos yra gavusios sau daržų dar-žovėras 
dintis. '.trodytų, 
sies specialistai vis

'W

Leiskit i 
Ten, 
Pirm

no sisaka

;■ i
&

D I ?T ū 0L I T T u V C J
Sibirą, leiskit pas sevus, 

kur meškos neri snieguose vaikas 
negu iš Kremliaus saulė patekės 

"emisaro kriukis ant pečių skambės 
čia jausmai man žūva, gero nematyt 
Leiskit 4 Sibirą kojas nukratyt. 
Jau man nusibodo buržujus matyt, - 
Leiskit 4 Sibirą po sniegus braidyt 
Tegul sau kacapal vargsta Lietuvoj 
0 man bus ton rojus Sibiro j Jaltoj 
Parake gyvensiu, mažai valgysiu 
'ir plikąjį kūną maišu pridengsiu.
Leiskit 4 Sibirą, leiskit pas rusus 
Ten užsiauginsiu barzdą ir ūsus. 
Laikraščius bei knygas, - viską užmirštu 
Ir Sibiro taigoj iš bado mirsiu,' 

’’..merlkos Lietuvis“ 51,
Klausimas i.š_4orbčjLo
..tostogų parvykęs eil. Kėkštas kalbasi su nepriklausomybės ko

vų dalyviu.
’ - Vieną.syki i mus puolanti prie ;ą mes per iitlsą dieną taip
smarkiai šaudėme, kad visi mūsų ginklai buvo raudonai' Įkaite.

- Tai kodėl taip ilgai nebuvo pertraukos trimito? - paklausė 
šilinis.

Ona: - Kas yra, kad tokia nusiminusi?
JUlė: - ir kaip nenusiminti?. viųką dariau, ką tik galima sau- , 

lės šviesoj, kad jis pasisiūlytų man, o jis neslsiūlo, ir. tiek.
Ona: - Kodėl nepabandai mėnesienoje,.., /
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“Žingsnių” žinios
Gyd.O.Nakui .bendrabučio vedėjui-,ir kanit.K.Lltvinui, vadė Jo* pa

dėjėju^ ir ūkio vedėjui,nuo Širdies ir reališkai padėjusi em J'iings- 
nius”131aisti;inž.VI.Stankevičiui už popieriaus parūpiniraą,K. Mar
cinkui ,dovano Justam bent dalį sunkiai gaunamo popieriaus žurnalui 
leisti; musu bendradarbiams A.Vaitkui ir A.Jankūnui bei P. Marko
ni ui -t ar i amo širdingą dėkui. .• >.t

Viršelio paveikslas pieštas dail.G.Grigaravičiūtės-Jonolynlunės, 
o straipsnių ir skyrių antraštės ir kitkas piešti skau/tų V. Juro ir 
A.Tarvydo."Žingsnių" N I antraStirniai ir kitokie piešinėliai plasti 
dall.G.Grlfaravičlūtės-Jonelynl nės ir dail.St.Grigaravičiaus nuo 
?9 psl.ligl gale.

< ■ '
AdministraciJos Sekretorius T.Rimantas,gražiai padirbėjęs ir 

Fl-ensburgo Rietuvių kolonijoj e,išvyko gyventi/į kitur.
Eilėraščiu taisymas -kartais pai/nus ir posunkis.Už n.lygumus r*-’e 

skaitytoJas,tikimės,n.rūstaus. Jei pasitaiko įdėti ir posilpriių ra
šytinių dalykų,tai atsitinka todėl,kad nenorim.- niekam kelio užkirs
ti į pasiraginimą,tobulėjimą ir spausdintąjį žodį.

Mok,kursai darbo-dar n nabaigė,ir todėl jų pranešimo dar neįdė- 
jom į šiuos "Žingsnius",kaip buvome neketinę "Žingsnių" M I-mc.

Kitu "Žingsnių" numerių pasirodymas pareis nuo popieriaus gavimo. 
Visus kviečiame b ndradarblauti * '

L-idėjas Lietuvių Bendrabutis.
Adresas ; /?4/Flensburg,Ff,;rd;wasserstr.l4.Tlmm Kroeger Schula-

. I-sis lietuvių bendrabutis*.. . •
nlr+. n i1 ra A m 4
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