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MAŽOSIOS LIETUVOS ' PATRIARKO MARTYNO. J A N KAUS TRUMPA
BIOGRAFIJA

Aušrininkas Martynas ■ Jaiikus išvydo'pasaulio šviesą 1853 me— 
tais rugpjūčio mėn. 7 dieną Bitėnų kaime Nemunp plaujamo Rambypo 
pakalnėje, jo tėvai - tėvas Martynas ir motina Anė, gimusi Pulifiel- 
tė, ouvo ūkininkai. Mažasis Martynas vaikystės dienas praleido tėvų 
namuose lankė mokyklą, jiems padėjo, o laisvu laiku lavinosi ir 
daug skaitė. Paūgėjęs studijavo Lietuvos istoriją ir litęratūrą.Sa- 
vo energija, tvirta valia ir darbu įsigijo vispusišką išsilavinimą.

Is pat^ jaunų dienų stebėjo savo tautiečių lietuvių sunkų gy-‘ 
veniaą ir vokiečių daromas jiems ’ skriaudasMartynas nesidavė vėjo 
blaškomas, oet tvirtai siekė užsibrėžtų tikslų. O tie tikslai buvo 
- savo broliams ir seserims padėti, jis suprato, kad lietuviai bus 
tik.tada sąmoningi ir atsparūs, kai jų dvasia bus lietuvišku žodžiu 
stiprinama. Todėl anksti pradeda galvoti apie lietuviškų 'knygų ir 
laikraščių leidimą, šiam reikalui įsigyja suauštuvę Ragainėje,o vė
liau Tilžėje. ’ . '

•Politinėj ir tautinėj veikloj dirbti jį paskatino Dr. Sauer- 
veinas-Gir-ėnas« Su vokiečių nutautinimo politika bažnyčiose ir .mo
kyklose- jis-nepailstamai kovojo. Set draugavo su lietuviais kuilį ?
gals, ypač su kunigu Pipiru, kurį jis labai gerbė. Savo spaustuvėj^ 
spausdino giedamas knygas ir'maldaknyges ir. evangelikams / ir kata
likams, nesigailėdamas nei sveikatos, nei lėšų, d pinigų dažnai jam 
truko. Daug kartų jo turtas buvo statomas į varžytines. Bet jis sun
kumus nugaiš jo. Kadangi pats aukojosi ir savo turtą, aukojo.tai tur« * 
tų nesukrovė. Už visuomeninę veikią yra visa eile augštų ordinų ap
dovanotas, Is jų p^ninėtini: Vytauto Didžiojo Ordinas, Italijos de 
(Jorona, Klaipėdos Krašto Sukilėlių,. Gedimino, Šiaulių Žvaigždė ir 
kiti augsti nusipelnymo ir pasižymėjimo ženklai.

Daug ir kentėjo. 23 kartus yra baustas už lietuvišką veiklą * 
ir_ s-gąudą, 9 'kartus buvo kalėjime už knygų ir giesmių spausdinimą* 
Įr ^sįs kaidte jo neaplenke: turėjo daug vargti', bėgo iš Klaipėdos 
Krašto į Kauną? iš ten, bolševikams artėjant -X čia - Ele n-s burgą. 
Tai 88 metus einančiam seneliui nelengvas dalykas.

.Šeimos gyvenimas .buvo laimingas, nor's jo gvvenimo palydovė . 
laimingu šeimos gyvenimu tegalėjo tik apie 23 metus džiaugtis„ Ji

Lietuves 
Naclona'lnė 
M.Malvydo 
Biblote a
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mirė 1913 metais.Iš dvylikos jo vaikų gyvųjų pasauly yra dar penki. 
Du sūnūs žuvo praeitame kare. Kaip tėvas buvo pavyzdingas, mylėjo 
savuosius ir savųjų buvo mylimas. Jo dukterys su didele meile ' jį 
globojo ligi iškeliaujant. Čia išeivijoje mirė ant savųjų rankų.

^les tikime, kad jis, kuris aukojosi ir kiekvieno vargšo pasi
gailėjo, yra gailestingojo Viešpaties globoje. Jam tapo tikrenybe 
"pranašo Jezajo žodžiai: "Aš Tave nešiosiu ligi pasenstant ir pražil
siant*—Aš tai darysiu, aš pakelsiu ir išgelbėsiu".

P. S. šie biografai jos žodžiai kunigo buvo skaityti Martyną Jan
kų laidojant. Red.,

Juozas Seniais
P A T R I. A R 2LA-S—-M AKTYVAS JANKUS

Skamba ir gaudžia, žvanga.varpai,
. . Liūdną ir skaudų nešdami gandą,

Vėl paviliojo žmogų kapai, 
Diena į dieną tiek jų atranda. • • 

“ ' Maironis

Vienas po kito baigia šios žemės kelionę didieji mūsų tautos 
vyrai, kuria ant savo počių vilko sunkų, bet didį ir garbingą Lie
tuvos valstybės atstatymo ir lietuvių tautos tautinio atgijimo dar
bą. Gyvųjų tarpe neturime Dr. Vinco Kudirkos, Dr.’ Jono Pasanavi- 
č-iaus', Antano Smetonos, prel. jono Mačiulio - .Maironio, kan. Juozo 
Tumo - Vaižganto, Dr. jono Šliūpo, Jono Kriaučiūno, adv.Mykolo Sle
ževičiaus, prel, Adomo Dambrausko - Jakšto ir daug daug kitų dides
nių ar mažesnių tautos darbininkų. Daugelis jų savo kaujams prie
globsti surado dėkingos Tėvynės Lietuvos žemėje, o kitus juodasis 
jmlrties angelas užklupo šaltoj.o Sibiro taigose, bolševikų ar nacių 
kalėjimuose, nesvetingos Vokietijos koncentracijos .stovyklose arba 
mūsų užjūrių emigracijos kolonijose. Kiekvieno lietuvio mirtis yra 
nuostolis mūsų tautai, juo labiau mirtis tokių vyrų, kurie savo pro-, 
tu ir darbu atkūrė Nepriklausomąją Lietuvą. Tebūnie jiems visuotinė 
mūsų pagarba, o jų dideli vardai -ir lietuvybės darbai lyg didžio
sios žvaigždės tešviečia lietuvių tdutai kelią į Laisvę ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę, ypač šiomis mūsų tautą ištikusios trage
dijos valandomis l..

0 tos valandos mūsų tautai tampa dar sunkesnės ir traginges- 
nės, kai mirtis iš negaus'aus jos skaičiaus išrauna paskutiniuosius 
senuosius ąžuolus, štai, gegužės mėn. 23 d. siaurinėje Vokietijoje, 
Jutlandijos pusiasalyje, Flensburgo mieste, mirtis iš mūsų išrovė 
.gyvųjų tarpe tebebuvusi paskutinįjį aušrininką Mažosios Lietuvos Pa- 
triarką Martyną Jankų. Skaudu ir liūdna: daugiau neteks mums matyti 
gyvųjų aušrininkų, pereito šimtmečio lietuvybės pionierių,kurie,lyg 
gyvieji paminklai, mums kiekviena proga bylodavo apie tas, atrodė, 
nevilties dienas, kuriomis jie, negausus būrelis, ėmėsi sukti lie
tuvių tautos istorijos ratą ir jį pasuko^ligi fo momento, kurio bu
vo ir yra verta sena,-daug garbės šimtmečių išgyvenusi lietuvių tau
ta - laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Žinia apie Patriarko Martyno Jankaus mirtą giliai sukrečia ir 
liūdesiu apgaubia veidus mūsų^.-lietuvių tremtinių ben^-uomenės Vo
kietijoje, toji'žinia kelia skausmą žiauriose okupaci“s sąlygose 
gyvenančiai lietuvių tautai Lietuvoje; toki pat liūdną atgarsį Mar-
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tyno Jankaus mirtis ras mūsų tautiečių - Sibiro tremtinių ir kituo
se kontinentuose gyvenančių mūsų brolių išeivių širdyse.Requiem cat 
in pace... x.

MARTYNO JANKAUS GYVENIMO KELIAS
Ant Nemuno žemupio kranto yra visoje Lietuvoje garsus R'ambyno 

kalnas, o prie to kalno - Bitėnų kaimas, kuriame 1858 m. rugpjūčio 
mėn. 7 d. gimė busimasis Mažosios Lietuvos Patriarkas Martynas Jab- 
kus; Jo tėvas buvo susipratęs lietuvis, o apylinkėje anuo metu dau
gumas gyventojų kalbėjo tik lietuviškai. Patriarko tėvas savo abiem 
sūnum jau iš pat ankstyvos jaunystės Įkvėpė lietuvybės dvasią,jiems 
pasakojo lietuviškas pasakas, juos mokė lietuviškų dainų, o paaugu- 
šiem - dėstė vokiečių valdžios pastangas nutautinti senuosius Mažo
sios Lietuvos gyventojus - lietuvius.

išėjęs pradžios mokyklą, Martynas Jankus augšteanių mokslų 
neieškojo, bet praktiškam lietuvybės darbui ruošėsi savicokos būdu-. 
Jis gerai išstudijavo Lietuvos istoriją, atydžiai skaitė lietuvių 
kalba išeinančius raštus, taip pat - ir vokiečių kalba knygas; ku
riose buvo rašoma apie Lietuvą ir lietuvius. Tad praktiškai jis pa
siruošė žymiai daugiau, kaip kitas išėjęs augštesnius teorinius mo
kslus. C mokėsi jis tik nuo gana didelio tėvo ūkio darbų atliekamu 
laiku.

Martynas Jankus anksti įsitraukė į Mažosios Lietuvos lietuvių 
kultūros ir politikos darbe,. 1883 metais jis gerai susipažino su 
Didžiąja Lietuva, kurioje ilgai keliavo. D. Lietuvoje jis aplankė 
anuometinius mūsų tautos veikėjus, su kuriais tarėsi dėl bendro Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos lietuvių darbo. Maždaug tuo pat laiku 
jis ėmėsi didžiojo lietuvių tautinės sąmonės žadinimo darbo, leis
damas lietuviškus laikraščius, lietuviškos literatūros knygas,mal
daknyges ir kitokią literatūrą, kuri mūsų tautoje vaidino labai di
deli vaidmenį,-

Kultūros ir politikos darbą Martynas Jankus drauge šu eile 
kitų mūsųttautog veikėjų našiai dirbo ligi pirmojo pasaulinio karo. 
Į tą darbą jis įdėjo labai daug energijos, daug savo pinigų,o,svar., 
blausia, turėjo kentėti nuolatinius vokiečių valdžios persekiojimus* 
Per tą laiką jis devynis kartus buvo suimtas ir kabintas. Tačiau di
džiausias fizinis ir kartu moralinis smūgis jį ištiko 1914 metais. 
Tada prieš pat Kalėdas rusų kariuomenė Įsiveržė 1 Mažąją Lietuvą, o 
rusų žandarai suėmė Martyną Jankų ir jį kartu su visa Jankų šeima 
ištrėmė 1 Rusiją. Jau šitas vienas faktas vaizdžiai parodo.koks di
delis lietuvių veikėjas Martynas Jankus buvo ligi 1914 metų,

ištrėmime^ Pavolgyje, ji ištinka nauji smūgiai: miršta jo tė- ■ 
vas ir vienas sūnūs, o kitas sūnus žūsta vokiečių - prancūzų fron-> 
te. Bet tie gausūs ir skaudūs smūgiai nepalaužia Martyno Jankaus 
dvasios. Jis nerimsta Pavolgyje, jo siela veržiasi prie Nemuno,prie 
Rambyno, 1 Lietuvą, pas savo tautos brolius, žudomus karo audrų. 
Ateina karo galas, ir Martynas Jankus kartu su savo šeima skuba 1 
Mažąją Lietuvą, kur* jo laukia nauji dideli tautinių darbų dirvonai.

Jis - prityręs tų dirvonų artojas. Tuoj kimba 1 darbą. Marty
nas Jankus organizuoja Mažosios Lietuvos Lietuvių Tautos Tarybą,ar
tėjant Klaipėdos krašto likimo sprendžiamosioms valandoms, sukuria 
Mažosios,Lietuvos Celbėjimo Vyriausiąjį Komitetą, vadovauja Mažo
sios Lietuvos lietuvių ginkluotam sukilimui, organizuoja lietuvius 
šaulius, vadovauja, pataria ar padeda Įvairioms vietos lietuviu or
ganizacijoms. . •

Klaipėdos kraštą Įjungus 1 Lietuvos valstybės organizmą, May-r*
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tyrias Jankus pasitraukia į save gimtuosius Bitėnus .sur ūkininkauja. 
Bet ir čia pas jį kasdien'gausu ŠVęSlų, kurie tei-aa jas.-^ Aar^j-no 
Jankaus-patarimų, klausosi jo peyidkymu, ar padrąsinamo zodaių. xpae 
gausu Bitėnuose įvairių lietuviški.^ ekskursijų, kurios^ atvykstą pa-- 
reikšti pagarbą Mažosios Lietuvės Patriarkui. Kasmet Mambyno. kalno 
viršūnėje buvo švenčiamos tradicinės joninės, karių centre visų mei* 
le ir pagarba apsuptas -• Patr i ar kas'Martynas Jankus.

Laukiamas ir mėgiamas svečias jis būdavo daugelio musų orga
nizacijų susirinkimuose ar tautinėse šventėse, į kurių ■centrines 
iškilmes, nežiūrėdamas savo senyvo amžiaus, atvykdavo ir į- Kauną,

1939 m., kovo mėn. 22 de Vokietija atskyrė Klaipėdos- _ kraštą 
nuo Lietuves. Martynas Jankus turėjo palikti Bitėnus ir apsigyventi. 
Kaune, ir jų daugiau jis jau nebematė... Martynas Jankus pradėjo 
nelinksmas tremtinio dienas. Kaune jis gyveno ligi.antrojo bolševi
kų antplūdžio į Lietuvą 1944 matais. Negalėdamas likti Tėvynėje,ra- 
triarkas .pasitraukė į Vokietiją. Kurį laiką, gyveno Colberge, vėliau 
įsikūrė ulesvig-Holšteino provincijos kaime netoli Kapolno, o šių 
metų pavasarį apsigyveno lietuvių stovykloje Eusume, Ir tik pustre
čios savaitės prieš sav.o mirtį atsikėlė į lietuvių stovyklą Elęns- 
burge, Mfitzslburga, kurioje amžinai užmerkė akis. Ii* koks aut apimasi 
Martynas ,Jankus mirė ant kranto. Baltijos jūros, dėl/kurios dalias 
priklausymo Lietuvai jis paaukojo daug savo ilgo amžiaus metų.

MAŽOSIOS LIŠTUVOS LIETUVIŲ KULTŪROS DARBO CRGAN1ZATORIUS
Mažoji. Lietuva, daugiau kaip prieš 700 metų atsidūrusi vokle*> 

čių valdžioje, nuolat buvo nutautinama, persekiojant lietuvių kal
bą, uždarant lietuviškas mokyklas, kolonizuojant vokiečiais. Tačiau 
genieji krašto gyventojai - lietuviai ilgai priešinosi šioms val
džios pastangoms ir kalis šimtus metų sugebėjo išlaikyti lietuvišką 
krašto charakterį.. Su tuo lietuvių atsparumu teko ilgai skaitytis 
Prūsijos valdžiai. Klek daug lietuviškumo Mažojoje Lietuvoje išliko 
net ligi 19 šimtmečio pradžios, matyti nors ’ir‘iš to, kad Prūsijos 
valdžia 1808 metais 'Gumbinės srities administraciją įsakė vadinti 
"KBniglich Pr eus s is che LittaUische Regierung".

Bet nuo 1870 metų vokiečių valdžia Mažojoje Lietuvoje ' prieš 
■lietuvius ėmėsi drastiškų nutautinimo būdų. Visų pirma pradėtos nai
kinti ir persekioti lietuviškos mokyklos, o iš vokiškų niokyklų-gai- 
ti lietuvių kalba,. Krašto lietuvių kova su šiomis valdžios užgaido
mis truko kelerius metus. Kai kur, pvz., Gilijoje-, gyventojai jėga 
vertė mokytojus mokyklose dėstyti ir lietuvių kalbą? gi Mažosios 
Lietuvos lietuvių kovą su valdžia išgarsėjo net užsienyje.,

Martynas Jankus, tada dar visiškai jaunas vyras, ieškojo or
ganizuotų lietuvių pasipriešinimo priemonių prieš vokiečių valdžios 
kėslus. 1876 metais jis nuvyko į išpūtę, kurioje tuomet gyveno pa
garsėjęs kovotojas už skriaudžiamas mažas tautas Dr-. Jurgis Zauer- 
veinas-Girėnas, ir su šiuo kovotoju tarėsi dėl lietuvių teisių ap
saugos. Dr0 J. Zauerveinas pirmiausia pradėjo kalbėti anie Didžio- ' 
sios Lietuvos išlaisvinimą.

- - 0 kaip bus su mumis? - paklausė M» Jankus,
- Dirbkite, pasirodykite, kad Jūs oie. esate gyva tauta, •• sa

kė Dr, Jo Zauerveinas.
- Na, juk lietuvių kalba yra kaimuose, bažnyčiose, - pastebė

jo m. Jankus. .
Bažnyčia lietuvybei daug ko duoti negali: dirbkite daugiau 

politiškai, eikite į viešumą. - patarė Dr. J. Zauerveinas.
bluas Dre Jo Zauerveino patarimas Martyną Jankų paskatino, im-
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tis organizuoto lietuvybės darbo.Pasitaręs su keliais savo artimais 
draugais, jis 188'6 metais Tilžėje įsteigė pirmąją tautiškai susiprs^ 
tusių lietuvių organizaciją "Birutę". Kokios sunkios tada buvo lie
tuvybės darbo sąlygos ryškiai matyti iš to, kad steigiamajam "Biru
tės^ susirinkimui niekas nedavė salės. Bet Martynas Jankus laužė 
kliūti po kliūties. "Birutės“ narių skaičius nuolat didėjo* Ligi 
pirmojo pasaulinio karo ši draugija buvo išaugusi į stiprų Mažosios 
Lietuvos lietuvių kultūros centrą. Kurį laiką jai vadovavo žinoma
sis mūsų rašytojas ir kultūros veikėjas Dr = Jurgis Storasta - Vydū
nas. "Birutės" choro koncertų ne kartą teko klausytis ir D. Lietu
vos gyventojams, kuriuos jis lankydavo. Pats Martynas Jankus apie 
šią organizaciją ir M. Lietuvos lietuvių anuometinį kultūros darbą 
yra taip pasai-- <s :

- Anais priespaudos metais lietuvybė klaipėdiečių ir prūsų 
lietuvių tarpe- daugiausia buvo palaikoma per dainą ir lietuvių" kal
bą. prieš penkiasdešimt metų pas mus plačiai veikė "Birutės" giedo
tojų draugija, ir tuo metu visame krašte plačiai skambėjo lietuviš
kų dainų melodijos. Šia proga turiu pažymėti, kad lietuvių klaipė
diečių ir prūsų lietuvių kultūra niekuo nesiskiria nuo ■ Didžiosios 
Lietuvos kultūros. Klysta, kas bando tikėti, kad klaipėdiečių lie
tuvių kultūra visai skiriasi nuo didlietuvių kultūros. . Geriausiu 
liudininku gali būti liaudies kultūra, pasireiškianti liaudies me
no, kartu ir liaudies dainų pavidalu. Klaipėdiečių lietuvių ir prū
sų lietuvių liaudies dainų melodija ir visa jų dvasia niekuo nesis
kiria nuo Didžiosios Lietuvos liaudies dainų melodijos.

Vėliau Martynas Jankus,.kartu su Jurgiu Smalakiu, Ad.Brąku ir 
k* lietuviais, įsteigė ir daugiau lietuviškų kultūros organizacijų, 
keli.as lietuviškas mokyklas, ruošė lietuviškus vaidinimus. Tas vis
kas gaivino M. Lietuvos lietuvių tautine sąmonę ir ruošė juos vie
šam politikos darbui, kuris po eilės metų davė visai Lietuvai svar
bių rezultatų.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS KŪRĖJAS
Apie savo nuveiktus lietuviškos spaudos kūrimo darbus velio

nis Patriarkas Martynas Jankus yra tiek pasakęs:
- Ilgus priespaudos metus klaipėdiečiai lietuviai savo spau

dos neturėjo. 0 spauda daug butų galėjusi padėti lietuvybei palai
kyti. Mums tada ypač stigo spaudos darbininkų. Po prūsų revoliuci
jos, įvykusios 1848 metais, lietuvininkams buvo pradėtas lietuvių 
kalba leisti "Keleivis", kurį redaguoti vokiečių buvo pasamdytas 
Fridrichas Kuršaitis. "Keleivis" lietuvininkus ragino bijoti Dievo 
ir karaliaus. Jis ugdė vergiškumą. Pagaliau mes ryžomės išleisti sa
vo laikraštį. Stigo ir lėšų, ir žmonių. Šiuo metu kilo klaipėdiečių 
lietuvių ir prūsų lietuvių tarpe mintis, kad reikia bendromis jėgo
mis dirbti su Didžiosios Lietuvos lietuviais. Mūsų sumanymu leisti 
laikraščiui bendradarbių ieškojome Didžiojoje Lietuvoje. Tačiau in
teligentai buvo išsiblaškę įvairiuose kraštuose. Basanavičių susi
radome Pragoję, Koncevičių -Rygoje, Višteliauską - Poznaniuje. Iš
leidome "Aušrą", iš karto buvo“sunkios sąlygos ją leisti. Pirmai
siais, 1883, j°3 laidinio metais teturėjome 74 po rublį apsimokėju
sius prenumeratorius, antraisiais metais jau turėjome 240 prenume<* 
ratorių, apsimokėjusių po keturis rublius. Spauda, savaime aišku» 
daug padėjo kelti lietuvybę, ir per ją užmezgėme santykius bendrai 
dirbti su Didžiąja Lietuva.

Tai labai laikius velionies Patriarko prisipažinimas. Gi iŠ 
tiesų Martynas Jankus yra vienas lietuviškos spaudos kūrėjų,jos U&- .
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lūs platintojas Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje.-Jis vienas pirmų
jų "Aušros” sumanytoJų_ir kurį laiką buvo jos redaktorius.

Ėmęsis spaudos kūrimo darbo, Martynas Jankus matė, kad jis 
yra.labai sunkus,1 reikalauja daug lėšų, prityrusių darbininkų ir 
techninių priemonių. Kad^lietuviška spauda galėtų verstis be dides
nės- finansinės paramos iš šalies, Martynas Jankus ryžosi įsigyti sa* 
vo spaustuve. 1889 e. Tilžėje iš dviejų vokiečių jis spaustuvę nu
pirko, tuo įlįsdamas į skolas buvusiems jos savininkams, bet su jais 
vėliau atsiskaitė Martyno tėvas. Įsigytą spaustuve reikėjo patobu
linti, perkant kai kurias mašinas ir raides. Tas kaštavo vėl 5000 

, markių. Kol "Aušros" tiražas siekė apie 400 egzempliorių', gal ima bu
vo šiaip taip verstis, bet vėliau, ypač dalį lietuviškos spaudos 
darbų atliekant veltui, atsirado naujų skolų, joms mokėti Martynas 

• Jankus pinigų neturėjo. Teismas 1892 m. aprašė Bitėnų ūkį.Sugraibęs 
. pinigų iš giminų, skolas šiaip taip likvidavo. Tada Martynas Jankus 
pats prade jokiai sti populiarias brošiūras. Jau anksčiau buvo išlei
dęs: "Senoviškas lietuvių dainas", "Žiemos vakaro adynėles", "Bur
tininkų dainas " . "Prūsų Lietuvos nusidavimus". "Lietuvos nusidavi- 

kmus" ir k., - viso apie 20 knygelių, daugiausia taikomų Mažosios 
Lietuvos lietuviams. 1900 metais Martynas Jankus išleido M.Lietuvos 
tautiškai susĮpratuslems lietuviams'skiriamą savaitraštį "Saulėta- 
ką". Daugiau kaip vienerius metus ėjusi "Saulėtaka" dėl lėšų stokos 

.. turėjo sustoti. Atsirado vėl naujų nemažų, skolų. Teismas vėl paskel
bė Bitėnų ūkio varžytynes, Martyno tėvas šį kartą ūki vėl išpirko, 
betsunui jo daugiau jau nebeužrasė... Martynas Jankūs su šeima ta
da- išsikėlė į Klaipėdą,- kur dirbo spaudos darbą prie "Apžvalgos" ir 
kitų neperiodinių lietuviškų raštų. •

• Šitie visi lietuviškos spaudos kūrimo darbai iš M. Jankaus rot 
•' kaįavo didelio pasišventimo: jie grėsė nuolatiniais pavojais -ir ma
terialiniais sunkumais. Bet jis tą visa kantriai pakėlė. Greta ‘ or
ganizacinio ir leidvbos darbo Martynas Jankus pats ėmė plunksną į 
rankąs, rašė eilėraščius ir straipsnius, kurie buvo spausdinami anuo
metiniuose draudžiamuosiuose lietuviškuose leidiniuose. Plunksnos 
darbo Patriarkas nenutraukė ligi pat savo mirties. Kelias dienas 
prieš mirtį jis dar sukūrė eilėraštį "Būkle pasveikinta, Baltijos 
jūra".' Ateis laikas, kai Martyno Jankaus raštai bus surinkti ir iš
leisti atskiromis knygomis.

Lietuvių Žun alistų Sąjungos suvažiavimas, įvykęs š.m.gegužės 
mėn. 11-12 d. Hanau lietuvių stovykloje, Patriarkui Martynui Jankui, 
kaip musų lietuviškos spaudos kūrėjui - veteranui aušrininkui, nu
siuntė specialų sveikinimą.

MARTYNAS JANKUS POLITIKOS DARBO SŪKURIUOSE
Įsitraukęs į Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros sąjūdį, Mar

tynas Jankus gerai suprato, kad lietuviams reikia išeiti ir Į vie
šą ją' politikos areną. Politikos ■ darbui jis pats pirmasis ėmėsi or
ganizuoti visas tautiškai susipratusias M.- Lietuvos lietuvių jėgas, 
Pirmieji žingsniai į viešąjį politikos gyvenimą buvo pradėti žengti 
1890 metais. Tais metais įvyko Vokietijos parlamento rinkimai.. Keli 
vyrai, Martyno Jankaus vadovaujami ir drąsinami, sudėjo kuklų kelių 
šimtų markių kapitalą ir stojo Į rinkiminę kovą. Pradžia buvo gana 
liūdna: Mažosios Lietuvos lietuvių sąrašas tegavo tik 57 balsus.Vo
kiečiai pradėjo iš lietuvių atvirai tyčiotis, bet tas jų elgesys 

.Martyną Jankų ir jo bendradarbius tik skatino atkakliau ir drąsiau 
eiti prie tikslo. Kitais metais vėl įvyko Reichstago rinkimai. Lie
tuvių sąrašas gavo jau 127 balsus. Pažanga padaryta, tačiau kai ku-
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rie lietuviai veikėjai pradėjo abejoti aitų rinkiminių kovų prasmin
gumu.Martynas Jankus tada pareiškė nuomonę, kad, girdi, čia ne tiek 
svarbu balsai,kiek pasiryžimas skirtis iš vokiečių politinių sluog- 
snlų.

■ - Kuo toliau,tuo darėsi platesnė lietuvių politinės veiklos ap-' 
imtis. Vokiečiai irgi pastebėjo, kad lietuviai savo tikslo neatsi
sakys,,. Jie ėmėsi klastos: 1892 m. prieš pat Reichstago rinkimus vo
kiečiai papirko lietuvių kandidatą, kurig savo kandidatūrą atsiėmė. 
Teko greitomis išstatyti Jurgi Smalakį, si kartą lietuviu kandida
tas gavo jau 2 800 balsų. Tai smarkiai padrąsino lietuvius. Jie dar 
geriau pasiruošė ateinantiems rinkimams ir, pagaliau^ savo tikslo 
pasiekė: 1894 m. Reichstago rinkimuose lietuvių sąrasas gavo dau
giau kaip 10 000 balsų, ir i Reichstagą lietuviai pravedė savo at
stovą Jurgį Smalakį.

Reichstago rinkiminės kovos tai ir buvo tie pirmieji ledai, 
kuriuos Martynas Jankus Baltijos pajūrio lietuviams pralaužė į vie
šąjį politinį gyvenimą.

Kartą išėję politikos viešumon, Mažosios Lietuvos lietuviai 
siekia dar plačiau ir daugiau. Dabar jų politikos tikslas - Didžią
ją ir Mažąją Lietuvą sujungti į vieną suvereninės valstybės organiz
mą. Tikslas didelis, kiekvienam lietuviui artimas, bet jo realiza
vimui reikia didelių įvykių Europoje, kurie sukrėstų abu milžinus - 
Rusiją ir Vokietiją, - kurie turi pavergę D. ir M. Lietuvos lietu
vius.

Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai kaip tik ir sudarė 
. progą šiam tikslui pasiekti, iš karo audrų Didžioji’ Lietuva išėjo 

kaip laisva ir suvereninė valstybė. Mažosios Lietuvos, konkrečiai, 
tik Klaipėdos krašto, likimas buvo neaiškus. 1919 m. gegužės mėn. 
28 d„ Versalės taikos sutartis Klaipėdos kraštą atskyrė nuo Vokie
tijos^, bet nėpriskyrė,nors pripažino, Lietuvos suverenumui. Kraštas 
atsidūrė keturių didžiųjų sąjunginių valstybių - Anglijos,Prancūzi
jos, Japonijos ir Italijos - žinioje. Susipažinkime su keliomis 
chronologinėmis datomis, kaip svyravo Klaipėdos krašto likimas to
liau :

1918 a. lapkričio mėn. 16 d. įsteigta Prūsų Lietuvių Susivie
nijimo Tautos Taryba, kuri pradėjo varyti akciją už Mažosios Lietu-

. vos susijungimą su Didžiąja Lietuva;
1919 kovo mėn. 24 d. Lietuvos delegacija Versalės taikos 

konferencijai įteikė notą, reikalaudama prijungti Mažąją Lietuvą 
prie D. Lietuvos;

1919 ni. birželio mėn.16 d. Versalės taikos konferencijos pir
mininkas Klemanso vokiečiams pareiškė, kad Klaipėdos kraštas yra 
lietuviškas, todėl jo atskyrimas nuo Vokietijos yra teisėtas;

1920 m. kovo mėn. 20 d. iškilmingame Lietuvos Valstybės Tary
bos posėdyje buvo priimtini Tarybą^Prūsų Lietuvių Tautos Tarybos 
atstovai, o tatai simboliškai reiškė prūsų lietuvių prisijungimą 
prie D. Lietuvos;

1921 m. lapkričio mėn. 11 d. Lietuvos Seimas priėmė rezoliu
ciją, reikalaudamas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos.

Šitos datos mums rodo, kad M. ir D. Lietuvos lietuvių pastan
gos konsekventiškai ėjo prie pagrindinio tikslo. Tačiau tos pastan
gos buvo daugiau teorinio pobūdžio.Gi nraktiškai iš Klaipėdos kraš
to buvo manoma sudaryti laisvą valstybėlę, kuri būtų arba Tautų Są
jungos, arba karą laimėjusiųjų sąjungininkų kontrolėje. Tokios ten
dencijos, savaime aišku, pykino lietuvius ir juos skatino imtis re
alių priemonių.

10



- 8 -

Viso Mažosios Lietuvos lietuvių sąjūdžio priekyje atsistojo 
prityręs ir užgrūdintas politikos veikėjas Martynas Jankus. Apie 
dvejus motus jis organizavo M. Lietuvos lietuvių jėgas lemiamam
sprendimui. Jis numatė, kad be griežto posūkio Klaipėdos kraštas 
Lietuvai nebus perduotas. Todėl Martynas Jankus nurodė, kad, norint 
tikslą pasiekti, reikia imtis ginklo.

1923 m. sausio mėn. 9 d. Šilutėje buvo sudarytas Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Vyriausias Komitetas, kurio pirmininku buvo išrink
tas Martynas Janiais. Tą pačią dieną, Komitetui Tavus ženklą, prasi
dėjo Klaipėdos krašto lietuvių ginkluotas sukilimas. Martynas Jan
kus buvo to sukilimo siela. Variausias Gelbėjimo Komitetas paskel
bė, kad tolesni Klaipėdos krašto likimą ir valdymą jis ima 1 savo 
rankas. Sukilėliams užėmus Klaipėdos miestą, Vyr. Gelbėjimo Komite
tas 1923 m. sausio mėn. 19 d. Šilutėje sušaukė Klaipėdos krašto gy
ventojų susirinkimą, kuriame deklaravo Klaipėdos krašto prisijungi
mą prie Lietuvos. Tos istorinės deklaracijos pagrindinė vieta skam
ba taip: ' ■ .

"Mes, Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, sąži
ningai pildydami Jūsų uždėtas pareigas, išreikštas dideliuose susi
rinkimuose, protestuose ir nutarimuose, remdamiesi Jūsų išrinktais 
Gelbėjimo Komiteto skyriais didesnėse mūsų.krašto vietose ir atmin
dami istorinius nuo seniausių laikų čia įsigyvenusius lietuvių gi
minės mierius prie vienos valstybės, šiuo mūsų manifestu po viso 
pasaulio akių garbingai pranešame... /toliau kalbama apie, .valdžios 
perėjimą į Vyr. Gelbėjimo Komiteto rankas ir naujos lietuviškos di
rektorijos sudarymą/.

Martynas Janiais šį manifestą pirmasis pasirašė ir viešai pa
skelbė.

Dideli įvykiai iš^vadovybės visados reikalauja daug drąsos, 
energijos ir paskatinančių pavyzdžių. Martynas Janiais sukilimo die
nomis tiek sukilimo politiniam kadrui, tiek kovotojams buvo drąsos, 
ryžtumo ir geros nuotaikos pavyzdys. Sukilėlių vardu jis įteikė rei
kalavimus prancūzų gubernatoriui ir nepabūgo pastarojo grąsinlmų, 
atvirkščiai, jis pats pagrąsino sunaikinti Klaipėdos miestą, jei 
krašto likimas geruoju nebus perduotas į sukilėlių rankas.Į Klaipė
dą atplaukus anglų karo laivams, kaip velionis Patriarkas dažnai 
papasakodavo, Martynas Jankus su savo adjutantu P. Šlažu anglų ad
mirolo buvo pakviestas į svečius. Laive stovėjo išrikiuota jūrinin
kų garbės sargyba, griežė kariškas orkestras. Admirolas svečius iš
kilmingai ir nuoširdžiai sutiko, o vaišių metu Martynui Jankui, be 
kitko, pasakė: .

- Gerai padarėte, ruošdami sukilimą. Tik kiek pervėlai.Reikė
jo prieš porą metų.

^Sukilimas Klaipėdos kraštą prie Lietuvos prijungė de facto. 
Pripažinimas de jure iš didžiųjų valstybių užtruko apie pustrečių 
metų. Čia vėl paduodamos kelios datos padės mums labiau susiorien
tuoti, kaip ėjo diplomatinė kova dėl Klaipėdos krašto de jure pri
pažinimo Lietuvai:

I923 ra. sausio mėn. 17 d. ■ Ambasadorių Konferencijos pirminin- 
• kas R. Puankare pareiškė, kad už Klaipėdos krašto sukilimą santar

vės valstybės laikančios atsakingą Lietuvą;
1923 m. sausio mėn. 25 d. į Klaipėdą atvyko ypatinga santar

vės komisija, kurios nariai savo vyriausybėms p'ateiktame raporte 
nepasižymėjo palankumu Lietuvai;

1923 ni. vasario mėn. 16 d. Ambasadorių Konferencija Klaipėdos 
kraštė nutarė perduoti Lietuvai;
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1923 m. kovo mėn.24 d. Paryžiuje prasidėjo derybos tarp Amba

sadorių Konferencijos ir Lietuvos Klaipėdos krašto konvencijai su
daryti;

1923 m. rugsėjo mėn. 28 d., nesusitarusi su Lietuva,bylą svar
styti pardavė Tautoj Sąjungai;

1924 m. gegužės mėn. 8 d. Paryžiuje buvo pasirašyta Klaipėdos 
krašto konvencija, tuo būdu baigiant kovą tarptautinėje arenoje dėl 
Klaipėdos krašto galutinio pripažinimo Lietuvai.

Martynas Jankus, kaip Mažosios Lietuvos lietuvių delegatas, 
aktingai dalyvavo Paryžiaus derybose, keldamas Klaipėdos krašto.lle- 

. tuvių interesus ir to krašto būtiną priklausymą Lietuvai. Jo vaidmuo 
tose derybose buvo Įtakingas. ‘

MARTINAS JANKUS DIDŽIOJOJE IR MAŽOJOJE LIETUVOJE
Laimėjęs Klaipėdos, kraštą Lietuvai, Martynas Jankus iš viešo

jo politinio gyvenimo pasitraukė. Jis jautėsi savo amžiaus ir savo 
darbų didįjį rezultatą iš dalies pasiekęs - Lietuvai atnešė dalį 
Mažosios Lietuvos ir jūra išėjimą į pasaulį per Klaipėdos uostą.Jis 
apsigyveno savo gimtuosiuose Bitėnuose ir dirbo kasdieninius ūkio 
darbus.

Bet dėkinga lietuvių tauta ir Lietuvos vyriausybė Martyno Jan
kaus neužmiršo.-Už jo istorinius darbus Tėvynei ir savo tautai jam 
suteikė didelę garbę - Mažosios Lietuvos Patriarko vardą. Martyno 
Jankaus vardu puošėsi Lietuvos mokyklos, miestų įžymiosios gatvės, 
jis buvo apdovanotas^Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ir Ita
lijos de Coronos augšČiauslos klasės ordanaia, Šaulių žvaigžde ir 
Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. Martynas Jankus buvo visos eilės 
musų organizacijų - garbės narys. Jis po Klaipėdos krašto . sukilimo 
turėjo savo kariuomenę - šaulių būrį, kuris pasivadino Martino Jan
kaus vardu. Patrlarkas buvo mielas ir laukiamas svečias vlšuomeni- 
niii organizacijų suvažiavimuose ir valstybinėse ar tautinėse iškil
mėse. Dėkinga Tėvynė Kaune, Karo Muziejaus sodelyje, pastatė jo biu- • 
stą, kuris, deja, vokiečių okupacinės valdžios 1942 metais buvo nu
griautas...

Lietuvos organizacijų ekskursijos ir paskiri visuomenės ar 
kultūros veikėjai buvo dažni svečiai Bitėnų ūkyje. Tame ūkyje Pa- 
triarkas Martynas Janiais turėjo didelį ir retą archyvą iš savo veik 
los, daug įdomios korespondencijos, be kitko, su Dr. Jonu Basanavi
čium, Dr. Vincu Kudirka, Dr. Jonu Šliūpu ir k. įžymiaisiais mūsų 
tautos veikėjais. Martyno Jankaus namuose buvo saugojama Rambynb 
garbės svečių knyga ir Čikagos miesto aukso raktas, kurį mūsų Pa- 
triarkui 1926 metais įteikė to miesto burmistras, kai Patrlarkas 
ten oficialiai lankėsi.

Martynas Jankus mirė sunkiomis Lietuvai dienomis. Jo palaikai 
laikinai priglausti svetimoje žemėje, kaip ir mes visi tame* krašte 
esame laikini svečiai. Bet ateis diena, kai mes grįšime į savo Lais
vą ir Nepriklausomą Tėvynę Lietuvą ir kartu su savimi ' parsivešime 
Patriarko Martyno Jankaus visai lietuviu tautai brangius palaikus 
ir juos palaidosime ten, kur šiandien šimtamečiai Rambyno ąžuolai 
didžiąją busimosios Lietuvos Laisvės dainą dainuoja!

"** • *"* •• *
; .Be tėvynės^negaliu sušilti

, Svetimojo židinio liepsna, 
Be tėvynės ir gyvent ir mirti 
Visoj žemėj vietos negana!

K. BradūnaS.
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jis Rodžio kūrėjas
.Martynas Jankus kaip sodinių kūrinių rašytojas nėra garsus:jo 

garsas kitur -.jis garsus kaip Mažosios Lietuvos lietuvių žadinto
jas, visuomenės darbininkas ir lietuviškosios draudžiamosios spau
dos spausdintojas ir platintojas. Betgi ir jis yra rašytojas, savo 
gyvenime parašęs lig 20 knygelių, iš kurių auŠramečiu išėjusios kad 
ir šios:

1. Lietuviškos ir seniausios dainų knygelės, 1882., 36 psl.
2. štukaunos dainos, nuo žmonelių iš Kalnujų apygardos surink

tos M. Jankaus, 1884 m., 16 psl.
3. M. Jankaus Žiemes vakaro adynėlės, 1885 m. 142 psl.

• 4. M. Jankaus Mužikėlis. 1-oji laida, 1885 m. 74 psl.
M. Jankus yra mėginęs kurti ir poezijos. Bet jo eilėraščiai 

nėra nei gausūs,'nei poėzingi, o jų tėmatika kurstomoji: lietuvis 
kitados yra laimingiau gyvenęs, negu car^ ir kaizerių priespaudoje, 
nors lietuvis "pilkomis sermėgomis savo žemę aria ir visą vakarinę 
Europą šeria".

Kai būdavo renkami atstovai į Prūsų .seimeli /Landtagą/, vyk
davo didelė rinkiminė kova ir spaudoje tarp tikrųjų lietuvių,atsto-• 
vaujamų Martyno Jankaus ir didelio lietuvių draugo hanoveriečlo Dr. 
Jurgio Zauerveino - Girėno, M. Lietuvos himno "Lietuviais esame mes 
gimę - lietuviais norime ir būt" autoriaus, ir, iš kitos pusės,-vo
kietininkų, t.y. vokiečiams parsidavusiųjų. Tuokart tokiais politi
niais klausimais M. Jankus rašydavo eilėraščius, puldamas lietuvių 
išgamas arba jiems atsikirsdamas. Velionies namiškiai nebeatsiminė 
redakcijai duoti tokių pavyzdžių; bet davė analogišką pavyzdį-vaiz- 
dą iš atsitikimo su M. Jankaus bičiuliu Dr. Zauerveinu - Girėnu.

Priekulėje mokytojavo šapalas, lietuvių išgama, kurio adresu 
Zauerveinas - Girėnas sukūręs paleido tokią satyrą, taikydamas ir 
vokiečiams parsidavusio vokietininkų /germani z at orių/ laikraščio 
"Konservatyvų Laiškas" leidėjui ir redaktoriui Traukiui:

< Ir jis nusioamdė už duonos kepalą
Sau vieną biedną Šapalą...

Vokietininkai siuto, ir Traukys tame pačiame "Konservatyvų 
Laiške" kaip ir atsikirto Zauerveinui-Girėnui šiuo dvieiliu:

Tu eik ten i Hanoveriu s:
Ten kožnas tau pakajų duos i

Kaip namiškiai liudija ir velionis Martynas Jankus mėgdavęs 
tokios puolamosios kūrybos parašyti/ Tik gaila, kad jos čia pavyz
džių neturime iš ko duoti.

’ Bet vieną jo eilėraštį iš 1909 metų pasisekė iš jo šeimos gau
ti. Matysime ir jausime, kaip tas kūrinėlis kvėpuoja didele tėvynės* 
ir Nemuno.meile.

Nemunas ,sv_eikina_Baltij-Os> ’.jūrą_ 
Būk pasveikinta,’Jūra Baltoji,” 
Nuo manęs ir kitų seserų!
Jūra, Neris,. Šešupė mieloji,

■ , , Tave sveįkln ir minios versmių.
Jūra, motina mano galinga,
Tu gintarais ir perlais grįsta, . z . _■ ,
Tu grožybių didžių stebuklinga, - 
Tavyje man'ilsėtis vietai . • ,

■ . ’Aš per Lietuvą mielą keliavęs,
Taip labai ir didiai pailsau, . 
Menk paguodos, bet verkti daug gavęs, 
Pas tave atsilsėt atvykau.
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' Mano vandens ir versmės maišytos 
Ašaromis lietuvių vaikų, 
Jųjų teises nėr jiems sugrąžintos: 
Jie dar kenčia daugybę všrgų.

Savo žemėj jie turi vergauti:
-Jie sūnai su vergų teisėmis.
Teisių jų sunku esti atgauti, .
Bet jie-' lauks ir dėl jų, kol prašvis.

Jūra, motina mano meilinga, ‘ ,
Iškliudyk iš vargų lietuvius, /' • '
Išklausyki jų verksmą gailingą

' Ir išvalnyk lietuvius vaikus i
„JūrTos_atsakymas2

Nemune, upė tu ašarota, 
Deliai tavęs man skausta širdis, 
Tavo teisės tau bus atiduotos,

• ■ Tavo vaikai dar džiaugsis už vis? " ,
■ Patekės tavo sūnums saulelė ’ ' v

Ir spindės dar lietuviams ilgai:
Ji sušildys jų šaltą širdelę, - - , .
Jie atgys ir gyvens amžinai?

P. Būtėnas
. - BITĖNAI... FLE N SPURGAS

Prieš kelioliką metų Panevėžio Mokytojų Seminarijos astuonių 
dienų- šimto su viršum mokinių ir mokytojų ekskursija keliavo Lietu
vos pažinti ratu Panevėžys - Kaunas - Nemunas - Nida - Juodkrantė - 
Klaipėda - Palanga - Kretinga - Šiauliai - Panevėžys. Iš Kauno ligi 

■Klaipėdos sau išsinuomotu garlaiviu, lankydama visas Nemuno pakran
tės įžymenybes, ekskursija sustojo nakvynės ICLaipėdos krašte iš kon- 
trafakcijos /slaptojo veikimo prieš rusifikaciją, polonizaciją ir 
germanizaciją/ laikų garsiuose Bitėnuose prie Rambyno kalno.

^Bitėnai - sodžius_prie Nemuno, iš kurio, įkopus į kalnelį, 
pirmučiausia atsiduri musų aušrininko, šiandie jau*paskutinio pasi- 
mirusio š. m, gegužės 23 dieną aušrininko, Martyno Jankaus kieme.Jo 

• sodyba klok galint ištaisyta. Jo gyvenamasis namas mūro. Tuojau ties 
namo viduriu durys, ir įeini į didelį kambarį, kurio .gale didelis 
stalas, o sienos Lietuvos paveikslais ir mūsų veikėjų atvaizdais 
nukabinėtos. Ant to stalo didelė knyga. Ji dovanota Martynui-Jankui 
Lietuvos visuomenė?, ‘lai Rambyno svečių knyga: joje Jankaus ir Bi
tėnų lankytojai atminimui įsirašo, dažnas ir gražių istorinių teks
tų palieka.

Bitėnai - tokių vietų neperdaugiausiai Lietuvoje. Bitėnai -M. 
Jankaus darbo, ne tik gimimo ir gyvenimo, lizdas. J£. Jankaus tas 
gyvenamasis mūras buvo lietuviškų”knygų spaustuvė anuomet, kai Di
džiojoje Lietuvoje "aiąei druko, anei”rašto mums turėt neduoda :tegu, 
sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda" /vysk. A. Baranausko/. • Bitė
nų M. Jankaus spaustuvė ir čia pat ilsėsis Rambynas- - tai rgtlena 
mūsų kultūros istorijoje, kaip reti daiktai: D. Poškos . "Baublys", 
Stelmužės ąžuolas, A. Baranausko klėtelė Anykščiuose, M. Valančiaus 
klebonija Varniuose, S.-Daukanto paminklas Papilės kapuose, caro 
žandarų Dr. V. Kudirkos kapo kryžiuje iškapotieji Lietuvos Himno 
žodžiai ir tt. Šventovės t.Atsiminimų židiniai apie baisiuosius' 
Lietuvai tada laikus?
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Mūsų ekskursantės linksmos nešasi gėlių, eidamos lankyti Mar
tyną Jankų ir jo dukterį, tėvo padėjėją. Ekskursantai smagūs eks- 
kiir sanČių Satelitai* Neaūgštas ilgabarzdis nušilęs senelis ir ~ jo 
duktė pasitinka mus, vedasi į namus, kalbasi, rodosi aibumu s,aiski
na. Jam, Mažosios Lietuvos patriarkui patinka jaunimas iš D. Liptų- ■ 
voš, ir jis nori, kad abiejų Lletuvų jaunimas suartėtų. Bet jį lan
ko ir visi, net Lietuvos kariuomenės daliniai, jis įsipareigojęs vi
sus sutikti ir priglausti, kaip darbininkas, nudirbęs savo darbus 
lietuviško veikimo draudžiamaisiais laikais, o dabar benorįs su pri
augančiomis savo tautos kartomis tik pasiguosti, pabūti, apsirodyti 
ir jas auklėti. Merkia duktė dovanotąsias gėles. Senelis, už stalo 
sėdėdamas, viešnioms svečiams iš reto pasakoja, kartkartėmis kokį 
sąmojį į kalbą įpindamas. ,į

Šiandie saulė svyra vakarop. Kas nakvos ,1‘aive, kas eis Jan
kaus daržinėje ilsėtis ką tik suvežtame šiene..Ir girsis ne vienas 
paskum"Esu nakvojęs pas Mažosios Lietuvos patriarką”. 0 ryto se
nelis ketina aprodyti dar ir tą, kas per jonines sutraukdavo ir su
traukia visą Mažosios Lietuvos jaunimą ir visus į bendrą didžiulę 
paradinę Lietuvių tautos interesų demonstravimo šventę, į kurią jau 
nuo seno paprastai atvyksta iš Tilžės su savo choru ir Dr. Vydūnas* 
Aprodys garsųjį Rambyną.

Kitą dieną, gražią, saulėtą ir žydinčią dieną, Martynas Jan
kus su dukteria visą pulką busimųjų mokytojų vedasi Nemuno link, ir 

. pakrūmėliais nepamatoma, kaip atsiduriama Rambyne.
Rambynas - iš Nemuno pusės skardingas medžiais nužėlęs kalnas 

- pakrantė. Vidury medžių aikštė. Vidury aikštės akmuo - aukuras.Ar 
toks vaizdas niekam nemena senovės lietuvių romuyos? Juk dar šonais 
ir M* Jankaus sodinti medeliai, riešutynas. Tai čia Rambyno vidurys 
ir čia ta vieta, kasmet sutraukianti to krašto lietuvius jau nuo 
seno. M. Jankus viską' rodo ir viską aiškina, tartum senovės kankli
ninkas. Jaunimas godžiai ausimis ir akimis savinas!: jaunimas grū
dinasi ir stiprinasi tautiškai, kaip busimieji mokytojos mokytojai.

Paėjėkime per medžius, belankstydami šakas, į patį Nemuno 
krantą, kur ir' suoliukų stovima atsisėsti, susikeisti kojas įp 
žvelgti į erdvę, platumas ir tolius, štai galingąsai Nemunas ban
guoja, savo skaidria krūtine nešdamas laivus ir garlaivius savo že-' 
&yn ir savo augštyn, o tie susitikę sirenos kauksmu saliutuojąsi,nu* 
aidint ir aidui atsimušant į Rambyno medžių viršūnes. Anoj' pusėj 
Nemuno visa platos - jau Vokietija, kitkart ta pati mūsų Lietuva, o 
į'A dabar dar’lietuvių tebegyvenama ir germaniškais įstatymais bei 
Junkepįskaįs potvarkiais skaudžiai tebetvarkoma. Į ten šios pusės 
lietuviui kojos įkelti strong verboten, iš ten lietuviui į šitą pu
sę atsilankyti taip pat streng verboten, ųors jis ir žino,kad’ ši
čia jį broliai išskėstomis rankomis pasitiktų. Bet kokia ten, anoj 
pusėj vandenų, mūsų tautos istorija dėjosi? Ne tiek pigiai Vokieti
ja tą kraštą’nukariavo ir nukariavusi nuline lavo. Kol žuvo paskuti
nis narsusis prūsas - truko septyni šimtmečiai. Bet ir žūdamas pa
liko tai žemei ir savo vardą: ’’Prūsija - Preussen". 0 lietuvių ir 
per tiek pat šimtmečių vokiečiams nepavyko išnaikint!, nors visi Vo 
kieti jos keizeriniai įstatymai buvo sutelkti prieš ramųjį lietuvį; 
lietuvė negalėjo už valdininko ir panašaus "jaunikio'' tekėti, lie
tuviai augstojo mokslo neleido siekti, lietuvis augštu karininku 
negalėjo būti, lietuviukai lietuviškai poterius maldas turėdavo at
mintinai mokytis, o vokiškai - tik pasakotinai pasakoti. Tai ten

• tas kraštas. Bet prieš Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos 
valstybės ir čia ne kitaip būta. Bet ir anas kraštas -' lietuviškas
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žemėvalzdis. Tik tiek,kad anas krantas lėkštutėlis, ir toli matyti. 
Įsižiūrėkit - riebios karvės gromuluoja: lankos, o tik toliau jau 
krūmeliai ir sodybos. Tik skirtumas: ten rafinuotoji ir ligi .kvai
lysčių nueinanti civilizacija, čia Lietuvoje - savings ir gili kul
tūra.

Pasuk savo žvilgsnį į dešinę - Tilžės bažnyčių bokštai,fabri
kų kaminai ir iš jų rūkstą dūmai panemunės lygumomis. Tilžė - čia 
buvo M. Jankaus, Mauderodės, vėliau Jagomasto spaustuvė. Ar tie var
dai tau, bičiuli, nieko nesako? Ar jau ir nebūtum girdėjęs-,kad Vil
niuje hitlerininkai, okupavę Lietuvą, pasičiupę Jagomastus, ir vi
sus juos sušaudė? Tai spaustuvė, kuri spausdino. Vydūno knygas ir 
kitas lietuviškas knygas kontrafakcijos laikais. 0 Vydūnas, Tilžės 
nuolatinis gyventojas, ar nieko sveikai!! nesako, ar nesi girdėjęs,už 

. ką ta-ip pat ir prie nacių vokiečiai jį metė į kalėjimą, jam hitler- 
jugend’as langus akmenimis išmalė, kartu.su tuo pačiu Jagomastu jį 
kalino?

Gręžkimės į kairę šalį, ir tuoj prie Nemuno ar ne Ragainės 
gražų miestą matysi- kur irgi buvo M. Japkaus spaustuvė, kur seno
vėje mūsų kunigaikščiai karo.žygius darydavo ir, ragams garsint,di
deles medžiokles medžiodavo. Pavartyk senąją lietuvių spaudą, ir ne 
vienos mūsų knygos antraštinio puslapio apačioje rasi Šalia spaus
dinimo datos ir spaustuvės vietą "Ragainę” išspausdintą.

Tai garsus ir būdingas mūsų istorijas trikampis:Bitėnai - Til
žė - Ragainė- per kurio vidurį, tartum tautiška juosta per juosme
nį, plaukia banguoja viėažinąs Nemunas.

Tame musų spaudos lopšio trikampyje praleido savo -jaunas ir 
senas dienas Martynas Jankus, ir tas trikampis jo spausdintojo žo
džio darbų plotas.

Ir mūsų ekskursininkama dabar bent dalis to trikampio - Bitė
nai prieinami: Klaipėdos kraštas Lietuvos valstybės integralinė da
lis, o senatvėje, 1923 metais, Martynas Jankus Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Vyriausiojo Komiteto pirmininkas gi buvo kaip savo jau
nystėje lietuviškų knygų leidėjas,spausdintojas.

Ir tą^ekskursavimo diena, nuo Rambyno skambėjo dainos . lietu
viškosios iš jaunų krūtinių, o M. Jankus tuokart tik liūdnai, šypso
josi, kiek gali šypsotis pasitenkinęs metų naštos slegiamas tautos 
emeritas.

Atsisveikinimas. Jaunimas rašosi į svečių knygą po mokytojo 
parašytu tekstu Bitėnų šeimininko garbei. Jaunimui irgi bus atmini
mo ir kada sakymo: "Tuokart ir aš Martyną Jankų aplankiau". Jankus 
su dukteria iš kiemo pakluonėn palydi. Šia senelis atsisveikinti no
ri. Apstojamas. Padėkos žodžiai ekskursijos vadovo šeimininkui visų 
vardu. Drebančiu susijaudinusiu balsu Patriarkas gražia klaipėdie- 

« čių šnekta irgi dėkoja jį aplank-usiems, pamačiusiems Mažosios Lie-» 
tuvos dvasios centrą Rambyną ir tą mūrinį namą, iš kurio sklido 
šviesa po visą visitelę Lietuvą, linki kaip mokytojams toliau dirb
ti jau laisviems t.ą darbą, kurį dirbo senoji karta nuolat svetimųjų 
sekama ir persekiojama. Ir jis spaudžia ranką mokytojams ir keliems 
priešakiau stovėjusiems, -oms seminaristams.

"ilgiausių metų’.." Martynui Jankui skamba iš visų krūtinių. 
Sveikinimai ir šeimininkei. Senelis nunyręs galvą. Daugumo akyse 
asaraitės,^kitų ir kūkčiojimas. Martynas Jankus ir ilgai be atolai
džio vokiečiams vergavęs Klaipėdos kraštas - štai kas sujungė Lie
tuvos istoriją ir dabarties ašaras. Ar stebit - senelis pamažu eina 
savo namų link. Visi jį nukiūtinantį seka akimis ir mato, kaip po 
kelių žingsnių senelis rankos letena slapta nusibraukia ašarą,neat-
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sisukes užsikelia daržo vartus ir nueina nulingudja.Duktė aus paly" 
di ligi laivo, greit išplauksiančio pro Rambyną Tilžės linkan.

Tai buvo Lietuvos laisvės laikais.
Buvo Martyno Jankaus Bitėnuose.

■ ,'Bet...
Pasaulio karas. Klaipėdos kraštas hitlerinės Vokietijos atplė" 

Siamas nuo Lietuvos. Martynas Jankus priverstas keltis į Didžiąja 
Lietuvą, Pesliui bolševikų ofenzyva. Lietuva vėl bolševikų okupuoja
ma. Lietuviai, gelbėdamiesi nuo bolševikų, bėga į vakarus Vakarų 
Alijantų priegiobstin. Bėga ir Martynas Jankus su šeima ir atsidu- 
ria Rlozvigo-Holšteino provincijos Flensburge pagal Danijos sieną 
ir laukiakaro pabaigos. Vokietija kapituliuoja, bet lietuviams už
kirstas kelias į Lietuvą* M. Jankui ištremtyje sunkios dienos. Se
natvė,

Artėja...
Martynas Jankus baigė 88 metus. Dar prieš vienerius motus pa- 

vaikstinėdavo. Paskui vis dažniau ilsėdavosi kad ir dienomis lovo- 
je,.o kai neseniai iš^Huzumo į Flensburgą perkėlė lietuvių bendra
butį,kartu ir jį -su šeima /Flensburge negavęs vietos lietuvių ben
drabutyje; buvo nukeldintas į Huzumą, kur ir apsigyveno lietuviu©" 
se./, jis su lova jau nebesiskyrė. Dėl kūno nusilpimo žmogui ne * 
viena., sartą teko sirgti plaučių uždegimu. Širdis silpnėjo.Prieš sa
vaite prieš mirtį teko lankyti jį Miįtzelburgo priemiestyje 'gyvenan
tį. Žiurėjo nemirksėdamas blaiviomis akimis, retkarčiais kilstelė
damas dešinę ranką. Nebekalbėjo iš senatvės nuovargio,. Tik atsisvei
kinant padavė gyslotą ranką ir gražia lietuvių kalba aiškiai ryš
kiai pasakė: "Sudievu! Nepamirški manęs. Aplankyki mane ir vėl”. 
Mažosios Lietuvos patriarkas gęso.

Ir pastarąjį kartą puolė jam plaučių uždegimas. Atvestojo gy
dytojo dr. Pudymaičio veidas .vilties neberodė. Širdis seneliui per- 
silpna. Ir pats jis jau suvytęs, iš ryto dukteriai pasiūlius kavos 
ar blynukų, senelis paprašė : "Blynukų". Jų jam iškepė, bet- nebeį- 
veikė valgyti. Vis dar prašė gerti ir gerti, paskui" ir to neberei
kėjo. Pnies valandą prieš mirtį saviškiams .sudiev pasakė ir nusisu
ko i sieną. Namiškiai juto Mirties Angelą artėjant. Dešimt minučių 
tylios ramybės, ir gegužės 23 d. pusė trečios mūsų tautos prisikė
limo ir spaudos Didvyris Dievop nukeliavo.

Gegužės mėnuo baigiasi. Sprendžiame, kad Lietuvoje dabar gra
žu ir miela malonu gamtoje. 0 Čia Flensburgo fijordo vanduo nuo vė
jo ir droblio banguoja, ir tas oras rudeninis, pro barako langą už 
įlankos matosi karo nepaliestosios Danijos vaizdas, 0 čia,šioje pu
sėje, suvargę lietuviai tremtiniai, belanką didįjį Velionį.1000 ki
lometrų ligi Lietuvos, ligi jo gimtinės Bitėnų ties Nemunu, iš ku
rių jis, kaip triūsianti bitė, nešė skleidė lietuviškosios spaudos ■ 
medų po visą rusų persekiojamą Lietuvą anais lietuvių spaudos drau- e 
tlimo laikais. ,

Bitėnai ir Flcnsburgąs.
Tėvynėje - gimimas, ištremtyje - mirtis.
Tėvynėje - darbas tautos artimui, svetur -■ kar Šimas.
Bitėnai - žvaigždė, Flensburgąs - kapas ir kryžius.
Mažosios Lietuvos patrrarko dvasia jau Lietuvoje, o jo kūno 

pelenai, laikinai prisiglaudę nejaukių prisiminimų svečioje šalyje, 
grįš paskui jo dvasią - sielą į Lietuvą kartu su mūsų Laisvės Varpo 
pratylimu. k -

0 lietuviai nenustos lanke Martyno Jankaus Bitėnų, iš kur 
sklido galingiausias kultūros ginklas - spauda, Lietuviškoji spau
da... lietuviams. • ,
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AUŠRININKO LAIDOTUVĖS

Prieš pusantrų metų Flensburge ir jo apylinkėse buvo per 700 
lietuviu tremtinių. Lig šių matų pavasario-t-as skaičius smarkiai bu
vo sumažėjęs. iš perpildyto Timm KrBger J augštų mokyklos bendrabu
čio mieste apsčiai lietuvių išvyko i kitur pas gimines ar pažįsta
muosius. Bet pereitą pavasarį, ėmus koncentruoti visus DP anglų zo
noje didesnėmis stovyklomis,, ir flensburginė lietuvių stovykla smar
kiai paaugo. Balandžio mėnesį į FLensburgą perkelta Sylto salos 
lietuvių stovykla.- o gegužės pradžioje - Huzumo lietuvių stovykla, 
su kuria į čia atsikėlė ir paskutinysis aušrininkas Martynas Jankus 
su šeima, pernai metais gyvenęs 25 ton. nuo Flensburgo sodžiuje- pas 
ūkininką .. G-intowt'uose,. prįe Steinbergkirche. Mat, kai M. Jankus
nebuvo priglobtas Flensburgo lietuvių stovykloje, buvo Huzumo lie
tuvių pąs save perkraustytas - 50 km. nuo Flensburgo. kur, Huzume, 
juo itin rūpintasi. 0 iš Huzumo į Flensburgo priemiesčio 'Muatzel- 
burg’o naująją lietuvių .stovyklą /Timm Krbger mokyklos lietuvių 
bendrabutis UNRRAos buvo vėliau panaikintas estų naudai/ Martynas 
Jankus perke'.Ldintas senatvės ligoniu tik ptipš tris savaites prieš 
mirtį.- Su juo tada atsikėlė į Mut z ei burgą’dukterys Elzė ir Ėda’ bei 
aklas sūnūs Kristupas, apakęs anais laikais bedirbdamas raidžių rin
kėjo dar.bą savo tėvo spaustuvėje M. Lietuvoje: kartu atvyko ir ar
timas šeimos narys moteris Ona Bakaitytė bei augintinis nedidelis 
smagus berniukas Vytautas Bakaitis.

Neilgai teko Martynui 'Jankui Mfitzelburge gyventi viename kam
baryje, kur. kartu gyveno,visa- čia išminėto ji šeima. Jo lova buvo 
antroje pusėje nuo lango, su kuria jis jau senokai nebesiskyrė. Ša
lia lovos gėlių pamerkta, tautinė vėliavėlė, kelios lietuviškos kny
gos ir "Dienos be Tėvynės", jam atneštos dovanomis. Ir štai gegužės 
25 d. Aušrininkas miršta pilnoje sąmonėje, šeimos globojamas ir rū
pestingai .prižiūrimas/ ■

Mūtzelburgo .stovyklos dalis kultūrininkų ir supratingesnė vi
suomenė pasirūpino atitinkamai pritaikinti vieną iš barakų didesnių 
kambarių velioniui pašarvoti, įtaisant katafalį, prinešant gėlių, 
reikiamą nuotaiką aplinkui sudarant, Prie grabo pakaitomis jaunimas 
ir net vaikučiai .ėjo garbės sargybą. Daug visuomenės ir jos atstovų 
buvo atėję velioniui nusilenkti. Jankai pakankamai nebuvo aprūpinti, 
o velionis mirdamas palikęs tik kiaura, seną- kepurę ir lazdą, o pa
šarvotas tuo pačiu vienintėliu ’kostiumu, dar iš Lietuvos atsivežtu 
ir kasdien dėvėtu.

Buvo norėta kūną eksportuoti, kaip kad Lietuvoje įprasta lai- , 
dot i, iš Mdtzcllnrgo 6 kilometrus į FriodenshŪgel kapus, grabą ne
šant ai' vežant ir visiems lietuviams einant organizuotai ir su baž
nytinėmis apeigomis, t.y. kunigui su asista kūną palydint. To nebu
vo leista padaryti, Gegužės 27 d. /pirmadienio/ rytą grabas, jį lei
dus pridengti lietuvių tautos -vėliava, laidotuvių vežimu be palydo
vų buvo atgabentas į gražiųjų Friedonshtfgel kapų erdvią koplyčią, 
esančią atokiai už miesto, ir ten paliktas ligi rytdienos pamaldų; 
po t o, velion3.es šeimos valia nuspręstas sudeginti todėl, kad čia 
svečia^ žemė, toli nuo tėvynės ir buvo sprendžiama, kad paskui būtų 
.sunku kunaė pargabenM suvargintajai Lietuvai, o kol kas būtų - ka
pas^ galėtų būti apleistas, tuo tarpu kai palaikų urna lengvai galės ’ 
grįžti į Lietuvą ir tuo būdu bus prieinama visai tautai.

Gegužės 23 d. 9 vai, JO min. tojo koplyčioje buvo laidotuvės • 
- kremacija. Rinkdamiesi pamaldų, Flensburgo lietuviai grabą jau 
rado užkeltą ant paaugštinimo, tebeapdengtą tautine vėliava Ir s ko iv
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dintį vainikuose ir gėlėse prieš Nukryžiuotojo Kristaus altorių.Gar- 
bės sargybą ėjo skautai. Visuomenėje matėsi F1snsburgp,Hamburgo,L^- 
becko, Neumunsterio, Kielio, Šlezvigo atstovų. Apsčiai buvo ir Ma
žosios .Lietuvos lietuvių, velionies gerbėjų. Dalyvavo ir Ostarbei- 
tar lietuvių stovyklos pradžios mokyklos skyrius su savo mokytoju . 
M. Venclausku ir mokytojų kursų kuršininkai ir lektoriai.

Kryžius ant altoriaus, degančios žvakės, priešais grabas,tau
tinės vėliavos, vainikai, gėlės, du mūsų žemės kunigai, choras,, pa
maldos, pamokslas, atsisveĮkirtimo kalbos, Lietuvos Himnas,atsisvei- 
kinimė giesmė...

Pamaldas atlaikė lietuviai kunigai A. Keleris ir M. Preikšai- 
tis, tardami širdingiausius Bažnyčioj laiminimo Žodžius Didįjį Ve
lionį lydėdami į amžinybę. Jungtinis Flensburgo liuteronų ir kata
likų choras giesmes ir Lietuvos Himną sugiedojo. 0 pamaldų tvarka 
buvo tokia: preliudas G moli, J.S. Bacho - vargonais; giesmė 535, 
1-2 skr.; psalmas ir malda - kun. Keleris; choras; pamokslas - kun. 
Preikšaitis; giesmė 535, 3-4 skr.; velionies biografija - lain. Ke
leris; giesmė 344, 2 skr.; choras; malda - kun. keleris; choras; Šir
dingai aš geidauju, J. S. Bacho - vargonai; prakalbos; Lietuvos Him
nas, palaiminimas - kun. Preikšaitis; Avė veram, Mocarto -vargonai, 
ir grabas nusileidžia.

Atsisveikinimo kalbas pasakė: kaip Lietuvos vyriausybės atsto
vas St * Kuzminskas, Hamburgo Pabaltijo Universiteto* prof. M.Biržiš
ka, Mažosios Lietuvos lietuvių vardu J. Sunlus,.J. Pronskus kaip 

. Vyr. Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto bendradarbis, P. Būtėnas FLens- 
’ burgo lietuvių visuomenės vardu, J. Senkus L.' Žurnalistų Sąjungos,Z. 
Piliponis buv. Martyno Jankaus kariuomenės vardu, skautas nuo jau
nimo,Kielio lietuvių atstovas.

Dabar Lietuvos Himnas. Kunigas deda kryžiaus ženklą Laidoja
majam, ir, vargonams galingai grojant Mocarto Avė Verum, grabas iš 
lėto ima leistis-į požemius, kol išnyksta, o po to pamąžu vėl susi-- 
skliaučia misinginis skliautas. Senelis Aušrininkas*amžiams išnyko 
iš gyvųjų lietuvių akių, jiems neišnykdamas iš sąmonės ir iš amžino 
atminimo. .. ,

Martyno Jankaus palaikų urnos la-idojimas buvo birželio 1 d. 
miesto urnų kapuose.

Urnų kapai yra dalis bendrųjų kapų - gražių paminklų, dailiai 
sutvarkytų ir medžių nuaugusių ir erdvių. Iš bendrųjų kapų tuoj į 
urnų kapus įėjus pro nuostabiai dailią alėją ir pasisukus į. žiemių 
puse lig 40 žingsnių ligi urnų kapų to šono galo-, pirmutinėje daly
je viduriniame kapų rėžyje vakarėje eilėje kraštutinis kapas - Mar
tyno Jankaus urnos vieta, b už kapo - jau einantis takelis aplink, 
suoliukas ir žalitvorė. Ties tuo kapu yra kapas: Albert E. F. Miel- 
chen, geb. 15.11.1873, gest. 17,10.1942. Kaip spauda skelbia,laido
jimo komitetas esąs nųtairęs ant M. Jankaus kapo pastatyti lietuviš
ką Liaudies motyvų kryžių su koplytėle, bet, koi*kas bus, velionies 
kapui surasti ir pažymėjau vietos situaciją bei kaimyninio kapo ant
kapio antrašą.

Urnų' kapai kvadratiški ir kiek slėnėliau, todėl savotiškai im- 
pozantiškaluatrodo irgi kvadratinėmis žalitvorėmis nusodinti ir 
vįenodo dydžio kryželiais nusagstyti- Rodos, kitokio tipo kryžių 
čia nė nebus leista pastatyti. Žemė čia lengva. Urnos ' laidojamos 
smėlyje. Smėlyje palaidota ir M, JatšJsails palaikų urna D. Kaniausko 
iškastoje duobėje.

Laidojamoji diena lietinga. 10^vai. 30 min. sulaukta urnos iš 
Frledensbflgel kapų. Ją perjuostą plačia lietuvių tautos vėliavėle
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miestu iškilmingai atnešė kapų Vyresnieji. Tuo metu,ligi tyčia,oras 
gražiai nusityškino ir saulutė malonlai_._sp-indė jo.

Taurės pavidalo metalinė urna su klaidinga vokišku tekstu ”L1* 
tauischer Beamte” /’’Lietuvis valdininkas”, o turėjo būti: "Lietuvos: 
veikė jas",, Toliau tekstas jau geras: vardas, pavardė, mirimo ir kre
macijos data ir vieta*/ bivo įvyniota į tolį, įdėta į kieto medžio 
pasidirbtą sandarią dė.zutę su išpjautu antrašu :"Lietuvis Martynas 
Jankus. 1858 - 1946". Dėžutė buvo kartkartėmis apvyniota toliu ir 
įdėta į duobėje iš plytų sukrautą rintinėlį. Duobė maždaug vieno 
metro ilgio, gal daugiau kaip pusė metro pločio, apie metrą gylio. 
Vokietijoje apskritai labai negilios duobės numirėliams kasamos.Vi
są laidojimo procedūrą dabai*, kapų koplytėlėje ir M'fttzelburgo sto
vykloje fotografavo V. Reivytis. išdygo kapelis, paženklintas žemių 
kryžium ir^pora atneštų vainikų papuoštas, o nuo kitų vainikų nuim- 
styti užrašiniai kaspinai, kurie, kaip ir telegramos bei visa kita, 
yra Martyno Jankaus šeimos žinioje ir progoje grįš į Lietuvos mu
ziejų. ~ >

Prie šio kapo pasakytas atsisveikinimo žodis J. Bildušo, seno 
Velionies bičiulio.

Dalyvavo čia mažas būrelis lietuvių •- 25: velionies šeima: 
dukterys Elzė, Ėdė ir Urtė, sūrus Kristupas, augintinis Vytautas 
Bakaitis ir Jankuvienė, velionies sūnaus Martyno žmona; iš visuome
nės: Balėnas Kazys,, Bardauskas Petras, Eildušas Jonas, Būtėnas Pet- 
;ras, Cipkuvienė Stasė, čipkus Jonas, Jankauskas Jonas, Jankūnas AĮ.- 
bertas, Jonelynaš Kazys, Juozapavičius Juozas, Juozapavičienė Mari
ja, Kaniauskas Domas, Matikonis Jonas, Petraitis Antanas, ReiVytia 
Vytautas, Renkis Gustavas, Siskinienė Stasė, Sis.kinas Vilius. Šie 
žmonės yra Martyno Jankaus laikinės amžinojo atilsio vietos liudi
ninkai .

Atsisveikinus su Kapu, po 5 minučių jau visiems keliaujant iŠ 
kapinių, dangus vėl pravirko, ir smarkiais sodriais lašais.

Martyno Jankaus Laidotuvių Komitetas Paskutinio Aušrininko 
Velionies pagerbimo visuotinį gedulą paskelbė Flensburgo lietuviam^ 
nutraukiant visus pasilinksminimus ir laikant Tautos vėliavas ■ nu
leistas' pusiau stiebo, nuo gegužės 2J d.'ligi birželio 2 d. - 10
dienų. _ . •

Mirties kaukę Velioniui nuimti rūpinosi P, Markonis,tarpinin
kavo dali. V- Vizgirda, o kaukęz nuėmė vokietis skulptorius. Kaukę 
Laidojimo Komitetas žadėjo pavesti globoti Lietuvos valstybės atst. 
Dimšai Detmolde, o dabar ji" esanti atiduota M. Jankaus šeimai. Min
ties kaukė gerai nusisekusi.

Telegramomis mirimo žinia duota: VLXKui, Centriniam Lietuvių 
Komitetui Wicsbadene, UJTRRA Universitetui Hamburge per prof. Drt. M. 
Biržišką, Lietuvių Studentų Atstovylei Hamburge, Liet. Apygardos KO- 
mitetui Neunrifnstery, Lietuvių Stovykloms LiTbecke ir Schleswige.

Aukos laidotuvėms buvo renkamos visuose trijuose Flensburgo 
lietuvių bendrabučiuose: Timm Kroger mokyklos, Ostarbeiter’io ir 
Mūtzelburgo. iš likusiųjų lėšų. Laidotuvių Komitetas brvęs nutarę? 
paželpti Vellord.es šeimą, neturinčią jokių atsarginių lėšų.

'Velionies minėjimus jau turėjo Nevmfinsterio liepos 5 d. ii* 
Flensburgo lietuviai po kelių mėnesių. Paskaitas skaitė Lietuvių 
literatūros istorikas prof. Dr. M. Biržiška.

Velionies kūno lankytojų knygos Mtitžeiburgo liet, stovykloje 
tada nebesuspėta įtaisyti.

Flensburgo Timm Kroger mokyklos liet; bendrabučio "Lietuviai 
* ■ . - ’• ■ ", * ' , 
F "Lietuvos ■ .
iNac'Ona’.infe ' • . .

IM-Mažvydo
Elblioteka
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Informaci jos" NN'112, 113 ir 114 buvo skirti Martynui Jankui pami
nėti.

M. Jankaus myrio atveju "Žingsnių" žurnalo buvo^išleistas ro
tacinis 8 psl. leidinys su spaustuvėje spausdintu viršeliu: "A. A. 
Martynas Jankus. Mažosios Lietuvos Patriarkas. 1858.VHI.7. Bitėnai 
-^1946.V.23. Flensburgas". Turinys: Flensburgo lietuvių bendruoten& 
užuojauta, .J. Senkaus "Martyno Jankaus gyvenimo kelias", P. Būtėno 
"paskutinioji Aušrininko diena", VI. Būtėno eilėraštis"Aušrai brėkš
tant /A.a. Aušrininkui Martynui Jankui/" ir Martyno Jankaus Laido
tuvių Komiteto skelbimas. Visos iš šio leidinio išverstosios lėšos 
atiduotos Velionis s šeimai.

Seedorfo ties Zevenu /23/ Lietuvių Stovyklos š.m« rugp. 22 d, 
- rugs. 1 d. lietuvių tautodailės ir spaudos bei istorijos parodoje 
buvo ir Martyno, Jankaus kampelis: eilė jo gyvenimo ir laidotuvių 
fotografijų, paskutinysis jo 1909 m. eilėraštis, laidotuvėse giedo
tosios giesmės, užuojautos telegramos, Flensburgo leidinys ir 
straipsniai apie ji:

'Paskutinėmis žiniomis Martyno Jankaus šeima išsikėlė kartu 
su progimnazija į Klein Wittensee /tarp Rendsburgo ir EckemfSrdės/, 
kur sukeltos trys lietuvių vidurinės mokyklos: Neumūnsterio, Kielio 
ir Flensburgo ir kur tuo būdu steigiama nauja lietuvių stovykla.

išrautas ąžuolas
. J. P r o n s k a u. s žodis

’ . "Kaip ąžuole drūts prie Nemuhėlio,
Lietuvis nieko neatbos...’"

Pameni tą šalį? Šalį tūkstančiamečių ąžuolų, šimtamečių vyrų 
ir moterų, šventųjų gojų, augštų piliakalnių ir pavėsingų alkų,šalį- 
didvyrių, kur grabe guli*5..

Tik tokia šalis galėjo mums duoti vyrus - ąžuolus, kurie at
laikė siaubingas audras, Šiaurius vėjus ir darganas iš vakarų ir

Išrauk šimtametį ąžuolą nuo Nemuno kranto, - ar ilgai jis ža-' 
liuos audrų blaškomas po nesvetingas Suropos dykumas? Išrovė ir ta
ve, žilas patriarke, Nemuno sarge, šventojo Rambyno vaidyla,šiaurūs 
vėjai nuo Nemunėlio, ir išėjai Tu kaip Mozė vesti savo išblaškytos 
tautos vaikų per svetimus tyrus į Pažadėtąją .žemę. Kol Tu buvai su 
mumis, ir ta pati nykioji nedalia kažkaip švelnesnė atrodė, ir vil
tis labiau skatinanti, ir sapnai ištremtyje ramesni... Deja, tavo 
tauta ištremtyje pradėjo krikti, ir daugelis ėmė garbinti aukso vor- 

* šį, ir Tu, palikęs šią laužų ir griuvėsių žemę, nuėjai į Šventąjį 
Kalną, - ir mes likome vieni dykumoje, ir juodas gedulas užgulė mū
sų krūtines.

Kas bus su mumis be Tavęs, kas rodys mums kelią dabartinėje 
klaikumoje? Lydime į duobę paskatinį Aušrininką, ar amžina naktis 
mus apgaubė, be saulėtekio prošvaisčių, be naujos aušros spindulio?

Bet ir sunklau-slmi-s valandomis Tu dainavai optJm-l^mo ir pa
siryžimo gie-smę:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvis nieko neatbos...

Tai buvo Tavo credo ir tvirtybės šumis, tai yra Tavo ir mums 
paliktas testamentas. Ne nusiminti,‘bet ryžtis, na plaukus rauti,bet
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neatooti ir atsiminti, kad esame paikini- tremtiniai tos šalies, kur 
ąžuolai drūti auga, kur lietuviai jokių likimo bandymų neboja.

Šiandien Tu sapnuoji amžinąjį sapną apie tą šalį, kurią mes 
, -kartojame -musų-maldose ir minime atodūsiuose. Mes ir sapnuojame tik 

su tuo skirtumu, kad sapnuojame ir vėl nubundame, o Tu sapnuosi ne- 
benubusdamas..o

Mes .eisim Tavo Aušros keliu ir grįšime į Pažadėtosios Žemės 
Šventuosius gojus ir Tavo pelenus parnešime .mūsų meilės pašventinto
je arkoje į šventąjį Rambyną. 0 laikinai, atsisveikindami su Tavim*, 
mylimas Patriarke, • įsĮdėsim. į širdis Tavo sakytuosius-žodžius :

■ ' . k 'Kas bus." kas nebus, • ■ ■ .
bet lietuvis nepražus-

J. S E N K A U' S ■ ž o d i s
■ . Didžio skausmo ir gilaus liūdesio šiandien kupinos lietuvių 

tautos vaikų širdys,.kai žaibo greitumu mus aplėkė žinia, kad šios 
žemės kelionę baigė Mažosios Lietuvos Patriarkas Martynas Jankus. 
Mus paliko didis ir šakotas tautos darbininkas. Martynas Jankus-Ma- • 
žosl'Os Lietuvos lletuviiĮ kultūros darbo organizatorius, jis, lie
tuviškos-spaudos kūrėjas, leidėjas ir redaktorius, jis - politikos 
ir visuomenės veikėjas, jis - Lietuvos valstybės nepriklausomybės kū
rėjas, mūsų tautinių tradicijų saugotojas ir ugdytojas.

Daug Martyne Jankaus bendraamžių, bendradarbių ir bendramin
čių' ilsisi dėkingos Tėvynės Lietuvos, žemėje. Velionis Patriarkas sa- 
vo palaikus priglaudžia ištremtyje. Bet juk jam ištrėmimas ir ken
tėjimas uŽ savo tautą. nėra naujiena, Martynas Jankus iš viso trečią 
kartą svetimųjų išplėšiamas iš Lietuvos, toli nuo Nemuno krantų,nuo 
didingojo^Rambyno ir nuo gimtųjų Bitėnų. Jau tie dažni velionies Pa- 
triarko ištrėmimai, kalinimai ar kitokį svetimųjų vartoti persekio
jimo budai ryškiai pabrėžia, koks jis buvo didelis tautos vyras! Jį 
visuotinai gerbia, Mažosios Lietuvos Patriarko aureole apgaubia, 
nuolatine meile ir pasididžiavimu lydi lietuvių tauta- nes Martyno 
Jankaus gyvenimo kelias' visados buvo skirtas tik lietuvių . tautos 

* džiaugsmui ir Lietuvos valstybės -garbei.
Savo įvairiaspalvę tautinę veiklą pradėjęs kartu su pirmai

siais ’’Aušins" žingsniais3 Ją nenutraukiamai varo ligi mirties iš
vakarių. Įgimtas plunksnos žmogus, anai s dar caro priespaudos lai
kais savo tautą gyvu ir spausdintu žodžiu ruošęs į Laisvę ir poli
tinę Nepriklausomybę., jis tos plunksnos nepalieka rūdyti net tada'- 
kai kūnas jau stingo ir ruošėsi iškeliauti iš šios žemės.Dar Flens- 
burge,. ant Baltijos jūros kranto, jis naujais eilėraščiais sveikina , 
tą jūrą ir už tūkstančio kilometrų i Rytus palikusią, didelę trage
diją išgyvenančią, savo Tėvynę Lietuvą. Jei kai kurie užsieniečiai 
publicistai kartais teisingai mums nurodydavo, kad Lietuva - tai 
plunksna’iškovota valstybė, tai velionis Patriarkas buvo tos plunks
nos maestro. Jis savo raštais ."Aušroje” ir visoje eilėje kitų tau
tinių leidinių savo gabia plunksna mūsų tautai skynė kelią į Laisvę 
ir .garbe. Jis Lietuvos spaudos veteranas ir jos gairių nustatytojaą 
Jis didelis Lietuvos laikraštininkas - publicistas, beletristas po
etas. Jo tautiniai ir spaudos darbai - tai tie laiko audrų nenugriau
nami paminklai, kurie visados stovės Martyno Jankaus atminimo sar
gyboje.

Mirė Patriarkas Martynas Jankus, tas gyvųjų tarne dar tebebu
vęs paskutinysis aušrininkas. Nematysime mes^daugiau "Aušros" kūrė
jų, kurie kaip didžiosios žvaigždės -kelis dešimtmečius mums švietė 
visų darbų ir minčių keliu. Bet jų balsas mus šaukia gyventi.

.Ilsėkis ramybėje, taurus lietuvių tautos Vyre. Ateis diena, 
kai mes visi pas Tave ateisime: kas Tu buvai, tai mes esame, kuo.Tu 
esi,' tai mes būsime.
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x užuojautos Telegram* os
MARTYNO JANKAUS ARTIMIESIEMS IR LIETUVIŲ- TAUTAI:

Žinia apie lietuvių patriarko Martyno Jankaus mirtį VLIKą 
/Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas/ giliai sukrėtė.Jankaus 
šalmai ir lietuvių tautai VLIKas reiškia -širdingą užuojautą.

Mykolas Krupavičius
Apgailestau j a j e negalėję patys laidotuvėse da-. 

lyvauti. Giliai sujaudinti siunčiame Jums /Elzei Jankutei/ ir visai 
šeimai nuoširdžią užuojautą.
Ttlbingenas , ’ Rapolas^S k i p i t i s

Vaclovas Sidzikauskas, 
Širdinga užuojauta Martyno Jankaus šeimai ir giminėms.’ 

Apgailestaujame, kad didžiojo lietuvio laidotuvėse negalime dalyvau-

etuvių Svetainė Lflbeckę 
liūdinčiai Jankaus šeimai mūsų šir-

AL. Stulpino šeima
Flensburgo Lietuvių Bendruomenė širdingiausiai at

jaučia ir raminte ramina amžinatilsi Martyno Jankaus šeimą, netekus 
TėvoJLr Senolio, o Mažajai Lietuvai - savo Patriarko, Lietuvių Tau
tos gadintojo, lietuviškųjų knygų Spausdintojo jų draudimo gadynėje 
ir Mažosios Lietuvos Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto Pirmininko.

Apgailestaujame, kad. didžiojo

L i
. P r a š1 o m e perduoti 

dingą užuojautą.

VAINIKAI BYLOJA

Lietuvos Nepriklausomybės Kūrėjui Martynui Jankui, 
Lietuvos Pasiuntinybė 

’ ’ Vokietijoje.
• ’ V y r. Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas Mažosios Lietu

vos Atvaduotojųi Martynui Jankui. - '
- / P a t r i ar ku i M. Jankui. - Ilsėkis Ramybėje. 

Klaipėdos Krašto Lietuviai.
D i d ž i a’j a m Lietuviui Martynui Jankui.

‘ , Flensburgo I Lietuvių Stovykla.
Tautos Žadintojui Martynui Jankui.

... ’ Flensburgo II Lietuvių Stovykla.
/Vainikas ir kaspinas/. - ELensburgo III Lietuvių .Stovykla.
A. A. M a ž o s i o.s Lietuvos Patrlarkui Martynui Jankui* 

Buvusi Huzumo Lietuvių Stovykla
Lietuvių spaudos Veteranui Aušrininkui Martynui Jan

kui. - Lietuvių Žurnalistų Sąjunga.
A. A. P a t r i a r k u i Martynui Jankui. - ilsėkis Ramybė

je. - Lietuviai Menininkai. / \ * ... ,
A. A. Patriarkui Martynui Jankui. - Ilsėkis Ramybė

je. - Flensburgo Skautai.
Pažadinęs Lietuvą, ilsėkis Ramybėje. 

’ • - Kiel*i-o Lietuviai.
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A. A. L i e t u r o s Ratriarkui Martynui Jankui.
• Kiel’i o Lietuviai. Skaut ai.

Paskutiniam Aušrininkui'. - E. ir J. BilduŠal.
A. A. T a u t o s Pranašui ir Rambyno Žyniui Martynai Jankui# 

r - - Ręi« vyčių seimą.
Mažosios Lietuvos Patriarkui Martynui Jankui.

P u n k r i ų šeimą.
Amžiams Tavo Vardas lieka mūsų širdyse. - A. A. 'Didžia

jam. Lietuviui—Martynui Jankui Broliai Milkeraičlai.
Būta ir Slaugiau vainikų.,, daugybė gyvų gėlių, bukietų ir 

tautinių kaspinų.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusioms prio mūsų- bran
gaus tėvelio, Martyno Jankaus, laidotuvių: Lietuvos Pasiuntinybės. . 
atstovui p. St. Kuzminskui už bendrą laidotuvių tvarkymą, kunigams 
Martynui Preikšaičiui ir Adolfui Heleriui už gražiai atliktą tiky
bini cermonialą, Flensburgo lietuvių evangelikų chorui ir visiems 
kalbėtojams už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius. Ypač dėkojame 
ponams: K. Jonelynui,^D. Kaniauskui, V. Reivyčiui, Petrui Būtėnui, 
K. Pociui ir j. Bildušul už nuoširdų rūpinimąsi laidojimo metu.

Taip pat dėkojame ir visiems pašarvosimo motu ėjusiems garbės' 
sargybą: Husumo ir Mfltzelburgo stovyklos lietuviams, skautams ir • 
Maž. Lietuvos lietuviams.

Širdingai dėkui ir gydytojui dr. Pūdymaičiui už rūpestingą 
velionies priežiūrą ligos metu.

Ta pačia proga dėkojame ir visiems, suteikusiems mūsų tėve
liui ligojo .visokeriopą medžiaginę paramą ir globą: Lietuvos Pasiun
tinybės Vokietijoje atstovui p. L. Dimšai, p. adv. Rapolui Skipi
čiui, p. Jonui Bildušui, p. gen. T. Daukantui, p. prof. K. Alminui, 
p. J. Malioriui, p. Valei Klimaitienei ir Lietuvos* Raudonajam « Kry
žiui Wllrzburgo. Taip pat dėkojamo ir lietuvių stovykloms Itzehoe, . 
Vo stdorf-Ram burga, Glūckstadte, Geesthachte, Tolke, Rendsburga, Haf- 
fkruge, Eckornfbrde, Kielyje ir Flensburgo. Ypatingai nuoširdžiai 
dėkojame Husumo stovyklos lietuviams už jo priglaudimą, kur* nors 
bent paskutinius du mėnesius galėjo ramiai ir šiltai pragyventi.

. Taip pat reiškiame padėką ir Flensburgo, Neumfiilsterio boi VĮ a- 
lio Lietuvių Stovyklonis_i£ jų Vadovybėms, savo surinktomis lėšomis 
padėjusioms palaidoti mūsų Velionį ir atlikusią ja suma mus paramų-

Martyno Jankaus šeima.

M. LIETUVOS BŪTOVĖS DATOS

Ryšium su Mažosios Lietuvos patriarko Martyno Jankaus my
riu sprindžiam prasiveržiant čia patiekti ir Mažosios lietu- 
vos, iįtorijoa pagrindines datas.

1226 m. /ppie-š 720 m,/-Vokiečių kryžiuočių ordinas įsisteigia Prū- 
£UOSe, t2y0 M. Lietuvoje.

'125V4254 m, Lietuviška Klaipėda pateko į vokiečių rankas; jos vie
toje buvo pastatyta vokiečių pilis, pavadinta Memelbiirgu.

t
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1254- Tilo Vokiečiai senovės prūsų Tvankstės vietoje pastatė Karaliau
čių.

1260 m. Lietuviai prie Durbės ežero sumušė' kryžiuočius.
1261 m. lietuviai kryžiuočiams paskelbė karą.

• 1276 m. kryžiuočiai pirmą kartą užpuolė Kauno pilį /II.10./, bet 
lietuviai nugalėjo kryžiuočius.

XIII amž. antroje pusėje vokiečiai /kryžiuočių ordinas/ galutinai 
pavergia lietuvių giminę - prusus, atima iš jų žemes,turtus,ir 
Laisvę, įkuria-savo vokišką valstybę, jai pavadinti pasisavina 
prūsų vardą /Prūsija, Preussen/ ir prisikviečia kolonistų iš 
Vokietijos. ' ■

1320 m. ties Žeimiais, prie Laukesos ugės, Gediminas■sumušė /KI.3./ 
24 OOC vokiečių kariuomenės, sumusęs vijosi juos lig Tilžės ir 
Ragainės. ' <

1325 m. Gediminas padarė sutartį su lenkų karalium Vladislovu-bend
romis jėgomis kovoti prieš kryžiuočius.

1341 m. Gediminas žuvo kovoje su vokiečiais ties Veliuona. Manoma', 
kad tame mūšyje kryžiuočiai pirmą kartą pavartojo prieš lietu
vius šaunamąjį ginklą.

1348 m. kryžiuočiai įsiveržė giliai į Lietuvą. Kautynėse prie Strė
vos- upelio žuvo Kęstučio brolis Narimantas.

1358 m. Imperatoriaus pasiuntiniai ąpūlė Lietuvos kunigaikščiams 
krikštą. Algirdas ir Kęstutis davė sąlygą perkelti vokiečių on* 
diną iš Pabaltijo į stepes prieš totorius.

1362 m. kryžiuočiai sugriovė ir sudegino /lV.16./ Kauno pilį. Pate-, 
ko nelaisvėn narsiausias pilies gynėjas kun. Vaidotas, Kęstu
čio sūnūs.

1365m. kryžiuočiai apgulė Vilnių; norėjo įsodinti į Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio sostą pabėgusį ir apsikrikštijusį Kęstučio

• sūnų Butautą.
1370 m. Kęstutis ir Algirdas surengė žygį į kryžiuočių ordino vals

tybę. Kautynėse prie Rudavos /netoli Karaiiaučlauš/ žuvo ordi
no maršalas ir 3 komtūrai.

1377 m. vokiečių žygis į Vilnių. Sudegino dalį miesto. .
1379 m. vokiečių ordinas tris kartus puolė Kęstučio Palenkę ir paė- 

►. mė daug belaisvių. Jogaila, Kęstutis ir Vytautas padarė Tra
kuose su vokiečių ordinu paliaubų sutartį 10 metų.

1380 m. Jogailos paliaubos su vok. ordinu. Sutartis nelietė Kęstu
čio valdomų žemių. Pirmas smūgis Lietuvos santvarkai po Algir
do mirties.

1381 m. vokiečių ordino didelis žygis i Trakus, Kęstučio sostinę. 
Pirmą kartą pavartojęs bombardas /artilerijos pabūklus/, ordi- , 
nas paėmė Naujapilę ir daug belaisvių. Darsūniškio pilies įgu
la, išgirdusi Naujapilės likiAą, sudegino pilį ir issislapstė.

1382 m. Jogaila su vok. ordinu eina į karą prieš Kęstutį. Jis ap
gaulingai suima Vytautą ir Kęstutį, kurį jo tarnai nužudo Krė
vos pily, o Vytautas pabėga.

1410 m. lietuvių kariuomenė,/Vytauto vadovaujama, sumušė ties Tan- 
nenbergu /Eglėkalniu - Žalgiriu/ kryžiuočius ir pakirto Jų ga
lybę.

1411 m. Tomo taika su kryžiuočiais./Vytautas reikalavo ordino grą
žinti Klaipėdą, pastatytą Žemaičių žemėje, 'ir visas prūsų že
mes, kaip savo tėvų-palikimą.

1422 m. Vytauto ir ordino taikos sutartis prie Melno ežero. Žemai
čiai pripažinti Lietuvai, bet Klaipėdos Vytautui nepasisekė at-
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^.525 m. Kryžiuočių ordinas virto pasauline vaistyto. Ordino magist
ras. AL brochtas priėmė Liuterio tikėjimą ir pasivadino Prūsų 
kunigaikščiu. Jis pripažino savo valstybės priklausomumą nuo 
Lietuvos ir Lenkijos. .Albrechtas ėmė platinti Liuterio tikėji
mą savo valstybėje, Kadangi Prūsuose labai daug gyventojų buvo 
lietuvių, tai Albrechtas įsakė aiškinti Liuterio mokslą ir 
lietuviškai.

1547 m. kun.Albrechto Įsakymu išleista pirma lietuviška knyga-Mar-
' tyno Mažvydo katekizmas /kitiemet jai 400 m./. '
1714 m. sausio 12 d. gimė pirmasis lietuvių poetas Mažojoje Lietu

voje kun. Kristijonas Donelaitis, miręs 178O m. ir parašęs "oo- 
ėmą ’’Metai”. . . .

1795-t. Lietuvos - Lenkijos III galutinis padalijimas.'Austrija ga
vo Lenki jos.žemių dalį su Krokuva; Rusija - Lietuvos žemes su 
Kaunu,~Vilniumi, Gardinu'iki Nemuno; Prūsija /Vokietija/- Len- 

■kijos žemes^su Varšuva ir Lietuvos Užnemunę.
1^32 m. Karaliaučiuje išėjo pirmas lietuviškas laikraštis - kun. 

Pričkaus Kelkio "Nusidavimai Evangelijos praplatinimo tarp žy
dų ir pagonų".

1858 m. rugp. 7 d. Bitėnuose gimė Mažosios Lietuvos Patriarkas MAR
TYNAS, JANKUS.

1865 m, Vilniaus generalgubernatorius Kaufmanas uždraudė lietuvių 
spaudą /IX. 6./.

I883 m. išėjo tautinės minties pirmasis laikraštis "Aušra", kurio ' 
bendradarbiu arčiausiu buvo MARTYNAS JANKUS.

1904 m. gegužės 7 d. lietuviai atsikovojo spaudos laisvę.
1914 m. VIII.l. Didžiojo karo pradžia. Vokiečių Įsiveržimas 1 Su

valkų kraštą.
1915 e. IX.18^ vokiečiai Įėjo į Vilnių ir okupavo visą Lietuvą.
1920 m. Prancūzų kariuomenė okupavo Klaipėdos kraštą.
1923 m. sausio 9 d. Klaipėdos krašto lietuviai sųkilo-prieŠ to kraš-

• to okupantus. Sausio 15 d. sukilę Klaipėdos krašto lietuviai1 
paėmė Klaipėdą. Sausio 17 d.- į Klaipėdos uostą atvyko anglų 
laivai su kariuomene. Sausio 19 d. įvykęs klaipėdiečių suvažia
vimas nutarė prisijungti prie Didžiosios Lietuvos. ’

1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje pasirašyta Klaipėdos konvcncija.Lie-
. pos 16^d. Amerikos karo laivai pirmą kartą atplaukė 1 Klaipėdą.

1925 birželio 25 d. Klaipėdą aplankė anglų karo laivų eskadra. 
1930 m. liepos 15 d. Žalgirio /Tannenbergo/ kautynių pergalės iš

kilmingas minėjimas Kaune.
1932 m. sausio 16 d. Lietuvos nota Vokietijai dėl Klaipėdos direkto

rijos derybų su. Vokieti ja . Vasario 6 d. pašalintas Klaipėdos 
krašto direktorijos *pirm. Betcheris. Sudaryta Tolišiaus laiki
nė direktorija. Vasario 8 d. Vokietija apskundė Lietuvą Tautų 
Sąjungai. Vasario 15 d. Tilžėje vokiečiai surengė mitingą pries 
Lietuvą, sumušėAPrūsų Lietuvių veikėjus-dr. Vydūną ir Jagomas
tą. Vasario 20 d. Tautų Sąjungos taryba paskelbė, kad Klaipė
dos.bylą gali kelti tik Klaipėdos statutą pasirašiusios vals
tybės, bet,ne Vokietija. Kovo 2 d. Klaipėdoje mirė rašytojas 
Jonas Žilius, buvęs Klaipėdos krašto gubernatorius. Kovo 19 d. 
anglai,, prancūzai ir. italai įteikė Lietuvai notą dėl naujos 
Klaipėdos krašto direktorijos sudarymo. Kovo 22 d. paleistas 
Klaipėdos krašto seimelis. Balandžio 11 d. Signatarai atidavė. 
Klaipėdos bylą Haagos teismui. Gegužės 4 d. išrinktas naujas 
Klaipėdos krašto seimelio. Rugpjūčio 11 d. Haagos teismas pri
pažino Lietuvos suverenumą Klaipėdos krašte ir Batcher i o * at-
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šaukimo teisėtumą. Spalių JO d. vokiečiai sumušė dr< Vydūną* 
Gruodžio 17 d. iškilmingai atidarytas patobulintas Klaipėdos 
uostas.

1933 m. gruodžio.18 d. Klaipėdos gubernatorius Navakas paraikai aVO 
is dir akt or i jos atleisti 1C1 svetimšali tarnautoją. Gruodžiai 
28 d< didelis lietuvių susirinkimas Klaipėdoje-' protestavd 
prieš vokiečių sudarytą negerovę krašte.

1934 m. vasario 8 d. paskelbtas įstatymas tautai ir valstybei sau
goti, o vasario 9 d. suimtas Neumanas ir kiti Sovogo vadai# 
dirbę priešvalstybini darbą Klaipėdos krašte. Vasario 22 d# 
uždarytos Neumano ir Saaso partijos Klaipėdos krašte. Kovo 23 
d. vokiečiai nužudė Klaipėdos krašte Jesutį. SSSR pasiūlė Vo
kietijai garantuoti Pabaltijo valstybių nepriklausomybe. Ba
landžio 14 d. Vokietija atsisakė garantuoti Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę. Birželio 28 d. Klaipėdos krašto direkto
rijos pirmininkas šreiberis atstatytas už priešvalstybinį dar
bą* Sudaryta lietuviška direktorija su pirmininku.Reizgiu /Vė
liau, Klaipėdos kraštą Hitleriui okupavus, Reizgys nužudytas 
Vokietijos konclagery./. Rugpjūčio 11 - 12 d., pirmoji jūros 
diena Klaipėdoje. Rugsėjo 9 d. Klaipėdos vokiečiai išniekino

_ sukilėlių kapus. Spalių 2 d, Klaipėdoje atidarytas prekybos 
" ’institutas. Gruodžio 14 d.. Kaune prasidėjo Klaipėdos vokieti

ninkų byla.
1935 m. sausio 26 d. pasibaigė Neumano, Saaso ir k. byla, ir dėl 

to Vokietijoje demonstracijos prieš Lietuvą. Balandžio 1 d, 
atsistatydino Klaipėdos gubern. Navakas, o jo vietoj paskir
tas Kurkauskas. Rugp. 11 - 19 d. pirmas pasaulio lietuvių 
kongresas Kaune ir Klaipėdoje. Rugp. 27 d. Signatarų demaršas 
Berlyne dėl Klaipėdos seimelio rinkimų propagandos ir dėl Vo
kietijos nedraugiškumo prieš Lietuvą. Rugp. 29 - 30 d. Klai
pėdos seimelio rinkimai. Lapkr. 29 d. Klaipėdos krašte suda
ryta Baldžiaus direktorija. Rugp. 5 d. pasirašyta lietuvių ■« 
vokiečių prekybos sutartis. Rugp. 14 d. atidaryta Klaipėdos 
radijo stotis. Spalių 15 d. Klaipėdos krašto gubernatorium 
paskirtas Jūras Kubilius.

1938 m. sausio 15 d. iškilmingai paminėtos Klaipėdos prisijungimo 
. 15 m. sukaktuvės. Kovo 22 d. paminėtos didelio lietuvio dr.

Vydūno 70 m. amž. ir 40 m. darbo sukaktuvės. Liepos 9 - 10 d. 
Klaipėdoje buvo jubiliejinė rajoninė dainų diena. Rugp. 7 d. 
pagerbtas M. Lietuvos patriarkas MARTYNAS JANKUS jo 80 m. am
žiaus sukaktuvių proga.

1939 m. kovo 22 d. nacinė Vokietija, prieš 2 dienas Lietuvos vy
riausybei Įteikusi ultimatumą, atplėšė Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos, išvijo lietuvius iš jo, vietinius lietuvius iš kar
to ėmė nacinti, vietinius lietuvius vęi’kėjus išgabendama gi
lyn Į Vokietiją arba sukišdama Į KZ lagerius. MARTYNAS JANKUS

. tada persikėlė gyventi į Didžiąją Lietuvą ir išvengė likimo 
M. Lietuvos veikėjo Reizgio, kurį naciškoji Vokietija nukan
kino,.. ištrėmus! is Klaipėdos krašto į KZ lagerį.

1944 m. spalių 8 d. bolševikų^armija, nusiaubusi D. Lietuvą, įsi
brovė ir į Klaipėdos kraštą, iš kurio gyventojai jau varu bu
vo išvyti gilyn į Vokietiją. Dabar Klaipėdos kraštas ir ap
skritai visa etnografinė Mažoji Lietuva valdoną rusų valdinin
kų ir NKVD, kaip ir Didžioji Lietuva, Latvija ir Estija. MAR
TYNAS JANKUS,~bolševikams gresiant vėl Lietuvą okupuoti, pa
lieka ją ir, šiek tiek pabuvęs seniai bematytuose savo Bitė-
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nuošė, su šeima Ir kitais.tūkstančiais tautiečių skuba į Vaka
rų Alijantus. Kelionė jam sunki: tris kartus serga plaučių už
degimu, netenka savo vežimo ir kad ir menko turto, vokiečių po-

• licijostrukdomas ir grąsinamas.
1946 m, gegužės 23 d. Elensburge mirė Mažosios Lietuvos patriarkaS 

MARTXNAS_JANKUS.
1946 m. rugpjūčio mėnesi po sunkios kelionės suvargintas ir palia- 

gęs pasiekė'Anglų zoną iš SSSR zonos mūsų filosofas ir garsus 
rašytojas Mažosios Lietuvos sūnus ir veikėjas Vilius Storasta

• Vydūnas; dabar .gulįs itfbecko ligoninė je, slaugomas lietuvių 
žurna?La° nauJuoaius ?ažtu8 Pradės spausdinti - "Žibinto"
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Ąžuolinėj Skrynioj 
Buvo kraičiui drobių, 
Staltiesių,, kaip lędo,— 
Tavo priaustų.

_ Kaziukas užpuolė, 
Kažinkas jas grobė 
Tik .nelaužyk pankų, 
beraudoki tu.? ‘

Tau Kančia aprūkus 
Liko dar ant sioni 
Močios ‘atneštinė, 
Žinant į marčias.. 
Tavo, rūsčią dalią 
Stebi Jis tik vienas 
Ir’kasdien suskaito 
Ašaras karčias.>

w .
Kaip sunku atskirti 
Kas pabeldžia naktį 
Ar išalkęs brolis, 
Ar galyažudžiai. 
Tirpsta baltos rankos 
Tamsoje su raktais 
0 sapnuoji kartais 
praeitį saldžiai

Vėl pakyla saulė 
Išsisklaido rūkas. 
Tu ’saugiu šašeliu 
Grėbti išeini.
Juodas varnas ratą 
Apie klėtį suka 
Ir žiodai bijūnų 
Tartum kruvini-..
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Myk. venclauskąs

MES TIKIM ’ . '

Mes tikime: juk ateis valanda - 
Varpai nugrimzdę suskambės 
..Ir Karalaitė pavergta -
Į sostą sės. ’ • • . ■

Sugrįšim mes į Josios pili 
Vingiuotais tremtinių keliais 

. Ir jos akivaizdoj nu1$.lę
Klausysimės: Ji teis.

Atvers Ji knygą: surašyti
Ten bus vardai visų kilniai, - 
Kurie dėl Jos ant lauko kritę, 
Kentėję tremtiniai;

Kurie Ją myli, bet netardo 
Ir liko jai ištikimi, 
Nesutepė darbais Jos vardo, 
Ją puošė'viltimi.

Vartys Ji knygą aukso raidėms 
Ir mūsų ten ieškos vardų.
0 jei... jei galvą Ji nuleidus 
Ištars: čia nerandu?

- Jų laikas veltui pražudytas - 
Jos karžygiai sakys.
Ką tarsime, ką atsakysim?
Kaip Jai pažvelgsim į akis?.

VI. Būtėnas

VASAROS S V A J C IT Ė S

Aš nofėčiau pakilti iš ašarų žemės
« ■' Ir nuskristi į dingusią praeitį žavią, ‘ 

Kad, jaunystės žydrąsias dienas susiradęs, 
Dar papuoščiau sumintą likimą bedalį.

Dar papuoščiau 1>aip sunkų gyvenimo kelią 
Vėl laime, kur liko jaunystės sapnuos, 
Kad galėčiau sutikt išsvajotą mergelę, 
Bedainuojančią tėviškės aukso laukuos.

Kad parlėkčiau į vasaros ramųjį kaimą 
Ir į rožių darželį, kur liko jinai, 
Dar užtraukčiau gyvenimui naująją dainą,* 
Ir vėl laimė žydėtų, kaip žydi linai...

Sėedorfas ■ A . .. ■. ’
1946.VIII.1. '
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' /nuotrupos iš romano "žemė ir Žmonės’1/

Keturiasdešimt ketvirtųjų metų rugsėjis ir spalio pradžia pu
vo nuostabiai šilti. Vakarai buvo giedrūs, ir -plika akim galėdavai 
Įžiūrėti pro mėnuli praskrendančius lėktuvus, o 1 rytą žemę, aptrauk
davo tirštas, neperžvelgiamas rūkas. Pušynai ir smėlėtose aikštėse 
išsibarsčiusios sodybos paskęsdfvo jame, kaip balkšvame drumzliname
vandeny. _ .

Buvo penktadienis.Rūkai jau sklaistėsi. Pro gluosnio šakas 
buvo matyti saulė, neaiški, be spindėjimo, lyg anapus rūko 1 dangų 
Įsiūta šviesi, didelė perlamutrinė saga. "Ties galva ėmė rodytis il
gi, melsvi dangaus mėlynės šuorai. Nuo paties vidurnakčio žemę vir
pinęs šarvuočių zvygimas nudilo.'

. ■> Širmulis tebestovėjo prie tvoros ir žiūrėjo 1 pilką rūko sie
ną, iš kurios ėmė ryškėti paplentėj išsibarsčiusių pušynėlių pamėk
lės. Iš rūko pro pušynėlio kampą išėjo Aldona ir lengva eisena ar
tėjo* siaura, per sužaliavusi rugių lauką nubėgusia ežute. Ji kiek
vieną penktadieni eidavo 1 bažnyčią priimti Šv. Komunijos. Kai ke
turiasdešimt pirmųjų metų birželio mėnesi išvežė jos motiną ir se
nelius, ji pasižadėjo taip daryti, kad jie ištvertų, ir tebetesėjo, 
nors tėvas ir buvo pilnas baimės, kad pakeliui nepagautų vokiečiai 
ir neišvarytų 1 niekieno žemę- apkasų kasti.Bet jai sekėsi. Kiekvie
ną kartą laimingai apeidavo gaudančiuosius, o jeigu tiltą saugodavo 
sargybos, tai perbrisdavo per brastą. Ir tą rytą ji grižo smagi ir 
Įraudusi.

- Vistiek kas nors bus, - pasakė priėjusi ir, atsirėmusi.ša
lia tėvo 1 tvorą, ėmė pasakoti,kad šią naktį per miesteli daug-šar
vuočių važiavę ir vis 1 fronto pusę. Ji ir pati dar keletą mačiusi. 
Kol keliai sausi ir orai gražūs, vokiečiai juk tikrai galį surengti 
priešpuolį.

Tėvas valandėle tylėjo ir žiūrėjo į priekį; paskum prašneko:
- Bet manęs tas nė kiek neramina. Aš nieko prieš akis švie

saus nebematau. 0 gal per anksti pasenau ir nieko nabeišmanau...
- 0 jeigu vokiečiai pavartotų naują ginklą? Juk karinių pas

lapčių mes nežinome, - gyvai nutraukė Aldona.
■ - Kodėl, - pavartoti jie gali; jie padarė didelių išradimų, - 

gali padaryti ir dar didesnių. Jeigu tas išradimas būtų kalbamos 
baisiosios bombos, aišku - vokiečiai karą laimėtų, bet mes - pra- 
laimėtumėm. Ar manai, kad nors vienas tų žmonių, kurie pasiskubino 
į Vokietiją išbėgti, namo sugrįžtų? Sugriautiems miestams atstatyti 
ir mūsų dar prireiktų.

Širmulis nutilo, o Aldona paėmė žiūronus ir ėmė žvalgyti iš 
rūko beišlendantį plentą.

- Tai kas mums daryti? - po valandėlės paklausė ir paskum pri
dėjo: - Plentu važiuoja priešlėktuvinė. JJanau, kad vokiečiai tfe rei
kalo tikrai nevažinėja.

- Gal... Bet dideliam puolimui to per maža. 0 mums reikia iš 
savo krašto tik paskutinę akimirką tepasitraukti. Pasilikti įr ko
voti? Pirma norėjau. Būtų miela bent numirti savame krašte. Bet da
bar, kai krito Prancūzija, Vokietiją gali tik stebuklas beišgelbė- 
ti. Kur bolševikai su anais susitiks, mums, visiškai nesvarbu. Mes
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menki ir bejėgiai tarp dviejų galybių. Pasilikę nieko nenulemsim ir 
pasitraukę nieko nelaimėsią. Kai visa tauta žūsta, koks menkas daik- 

‘ tas gelbėti savo vieno menką gyvybę, kuri niekam nebus reikalinga.
Man prieš akis juoda, ir aš nebematau prasmės už ką kovoti. Pirma 
sakiau: pasilikti ir parduoti savo gyvybę bent už dešimti azijatų 
gyvybių, bet dabar ir tas nebeturi prasmės. Juk mes esame didelės 
jūros dugne. Viršuje siaučia audra ir bangos kalnais verčiasi,o nuo 
to sukilusios sroves mus neša, kur tiktai panori. Kam tada žudyti 
savo valia žmones, kuriuos taip pat ta srovė, neša?

- Bet jeigu jie žudo? - paklausė Aldona, ir tarp tamsių jos .
antakių atsirado stati raukšlė. 1

Širmulis pabraukė ranka per paširmėjusius plaukus ir liūdnai 
nusišypsojo. Jis atsisuko į dukterį, kuri, parėmusi-dešini veidą 4 
tvorą, žiūrėjo į tėvą, o tamsiai mėlynes akys buvo pasruvusios aša
romis. Širmulis žiūrėjo į dukterį ir ieškojo žodžių, 1 kuriuos ga
lėtų sudėti tą širdį ėdanti nerimą, kuris naktį nuo blakstienų mie,* 
gą veja ir plaukus rudenio šarma nubarsto, bet vienu kartu abiejų 
dėmesį patraukė kurtus dundėjimas. Platus galingas, lyg būtų pradė
ję suktis šimtai milžiniškų malūnų girnų.

- Vėl šarvuočiai! - karštu šnabždėsiu prašnabždėjo Aldona,bet 
tėvas .papurtė galvą.

- Jie. Čia prasidėjo, ir labai rimtai.
- Argi? - su abejojimu veide paprieštaravo duktė.

■ - Aš jau esu girdėjęs. Aiškus puolimas. Tik klausimas, katras
katrą?

- Ar aš nesakiau, kad be reikalo jie nevažinėja! - su nesle- 
■ piamu džiaugsmu šuktelėjo duktė, bet tėvas nieko neatsakė.

Vakare jau, buvo aišku, kad puolė bolševikai ir pralaužė fron
tą. Temstant atvyko'vokiečių artilerijai ir pakluonėje sustatė pa
trankas. Širmulis irgi susidėjo truputį turto į vežimėlį, o auštant 
pro šaudančių patrankų vamzdžius išvažiavo.

- Pasitrauksim, - kalbėjo Širmulis. - Jeigu pralaužimas ir 
didelis, išbėgti vistiek spėsime, bet, kol bus nors truputėlis vil
ties, iš savo žemės kojos nekelsiu ir duonos kitiems nepelnysiu.

Duktė nieko neatsakė. Ji tylėjo sukandusi lūpas ir žvilgčiojo 
į tą pusę, kur tratėjo netolimos kulkosvydžių salvės. Išilgai plen
to skraidė bolševikų naikintuvai, ir Širmulis, kol atitols nuo fron
to, pasuko šoniniu keliu per miškus.

. ' Po poros valandų ir sunkiosios patrankos laimingai paliko už
pakalyje. .

Dešiniame^šone dar buvo girdėti smarki kanonada, sprogimų ai- * 
/das skambėjo mišku, bet ji buvo dar ne čia pat. Kelias buvo beveik 
tuščias', Tik priešais ir užpakaly važiavo keletas pabėgėlių vęžimų.

Keliolika kilometrų pavažiavę, sustojo pasilsėti. Arkliui pa
davė avižų, o patys susėdo po pušim ir išsiėmė valgio.

- Pasistiprinkim savo žemėj, - po valandėlės prašneko Širmu
lis; _ nežinia, kiek vargo prieš akis. Bet aš dabar jaučiuos nuos-' 
tabiai ramus. po to du mėnesius širdį ėdusio nerimo jaučiuosi, lyg 
iš pavojingos kelionės būčiau namo parvažiavęs. Tas anapus miško * 
'bildėjimas, rodos, manęs visiškai neliečia. Keista, gal nuo perdi- 
delio išvargimo, bet niarUjg šaltyte sako, kad Įvyko ^didelis stebuk
las, ir man nebereikės į svetimą žemę kojos kelti. Žiūrėk, po minu 
tės kitos nutils kanonada, dūmai išsisklaidys, ir mes pasuksim at
gal. Juk taika gali ateiti taip pat netikėtai, kaip atėjo karas.

Aldona nuleido ranką su nebaigta valgyti duonos rieke ir nus
tebusi žiurėjo į tėvą. Jis visada Uivo toks realus: net ir tada,kai
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Juokais svarstydavo Aldonos projektą rasti _ Pašvenčių pušynuose nė 
suns neužbėgamą vietą, pasistatyti trobą, prisinešti metams maisto, 
įsirengti radiją ir gyventi viską žinant, o patiems nežinioj, pasi
likus. Tada ir taip jis sakė: "Pirma rask vietą, ligi kurios nuo 
šuns prabėgimo tako būtų bent dešimt kilometrų, ir prinešk maisto 
mažiausia dvejiem metam, nes toji velniava pasaulyje anksčiau nesi
baigs." Gi dabar jis kalba apie stebuklą, o veidas trūkčioja nervin
gais virpuliais. Ji ląisvąją ranką padėjo ant tėvo peties ir norėjo 
pasakyti,^kad jis nusirami-ritų, nes jėgij dar daug reikės, bet širdy 
pajuto, tuštumą, ir nebegalėjo žodžio ištarti: skausmas suspaudė krū
tinę, ir kąsnis sustojo gerklėj.

Tuo tarpu prie netoliese stovėjusios lauko virtuvės kilo ne
ramumas. Pasigirdo aštrūs šūktelėjimai, ėmė burgsti motorai.

Širmulis pakilo ir nuėjo dalinio link. Po trumpos valandėlės 
Aldona pamatė jį- protekinį grįžtant atgal,, o mašinos viena po kitos 
jau lėkė iš miško ir važiavo ne vieškeliu, bet suko siauru kelučiu 
į kitą vieškelio pusę.

- Pasitaikė, laimė, ~sutikau tą karininką, kuris vakarais atei
davo, - iš tolo pradėjo Širmulis. - Atėjęs įsakymas skubiai pasi
traukti. Bolševikų tankai prasiveržę, ir esą pavojaus, kad mus gali 
atkirsti ir prispausti prie Nemuno. Paskubėkim, nes tada bus dau
giau vargo • ' ' _

Aldona šoko rinkti valgio likučių, o Širmulis - prie arklio. 
Jis žengė žingsnį ir stabterėjo; du vokiečių kariai jau triūsė apie 
vežimą. ' ■

. - Ponai, tas arklys mano, - pasakė Širmulis, eidamas. artyn.
- Ką jūs manote su juo veikti? Mes tudj važiuojam.

Bet vokietis, - dabar Širmulis pastebi, kad jis puskarininkis, 
nė galvos nepasuka į tą pusę. Jis susitvarko vadeles ir. liepia drau
gui, dar lyg susvyravusiam, sėsti į vežimą.

Tada Širmulis irgi nieko nebesako. Jis prieina prie puskari-. 
ninkio, jį patį pastumia pečiu atgal ir pasuka arklį prie dukters. 
Pasuka ir tuoj suklumpa, nes puskarininkis išsitraukia pistoletą ir 
tą pačią akimirką suvaro kelis šūvius jam į pakaušį, paskum paima 
vadeles, ištraukia jas iš po suklupusio Širmulio kūno, įšoka į ve
žimėlį, suplaka arklį ir pasuka iš vieškelio.

Aldona iš pradžių susverdėjo, lyg kulka ir ją būtų pataikiu
si, paskum puolė prie suklupusio tėvo. Jis nejudėjo. Tada ji norėjo 
sulaikyti pro šalį pralenkiančias mašinas, bet ^niekas į ją nė dėme
sio neatkreipė. Visi važiavo pro šalį ir dingo "laiške, lyg didžiu
liame maiše. Ji pasijuto visiškai viena, ir atsiklaupė prie tėvo. 
Paskum paėmė jį ir apvertė augštiniiiką. Jo kietas veidas buvo apli
pęs žemėmis ir smulkiomis samanėlėmis. Akys žiurėjo toli į priekį, 
lyg ką matytų, bet lūpos buvo kietai suspaustos, ir žodis nebegalė
jo išsprūsti. Ji atsisėdo šalia tėvo,, nuvalė nosinaite jam veidą.Ji 
nebežinojo ką daryti ir neturėjo jokių troškimų. Širdis susitraukė 
į mažytį kietą grumulėlį, ir ji nebegalvojo nei apie kerštą, nei 
apie atleidimą, o žmonių tūkstančiai važiavo ir ėjo pro šalį ir nė 
vienąs nestabterėjo.

. Atėjo pavakarys. Rūkas nusileido į pušų viršūnes ir . padriku
siais pluoštais draikėsi tarp šakų.

- - Ar minė? - žemas balsas vokiškai paklausė Aldoną.
Ji pakėlė akis ir pamatė šalia stovintį augštą karį. Jis buvo 

be šautuvo ir be kuprinės.
- Ar mirė? - vėl paklausė jis ir ėmė ženklais rodyti.
- Vokietis nušovė, - atsakė mergaitė. - Apiplėšė... dar

pridėjo. - -
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- Nušaus ir J V šiame kars nė vienas neliks neatkeršytas, -

ramiai atsakė karys, - bet tamsta Čia negali pasilikti, juk tuoj 
iš čia išeis paskutinis vokiečių kareivis, ir kas tada su tamsta 
atsitiks? '

Aldona valandėlę tylėjo, tylėjo ir karys. •
- Aš tik ji vieną beturėjau, - pagaliau pasakė mergaitė.
- Milijonai milijonų netenka ii’ palieka, ir tamsta tik vienu 

lašeliu tų nelaimingųjų jūrą tepadldiriai. Bet gyvieji bus reikalin
gi ateičiai, kuri ant“pasauli o griūvės,ių Išdygs, o skausmas reika
lingas, kad purviną žmonijos širdį nuplautų. Kelkis ir eik, nes dar 
valandėlė - ir tamsta padidinsi nelaimingųjų aukų skaičių.

. Kareivis kalbėjo kaip pranašas^ ir Aldonai ėmė rodytis, kad ■ 
gilus jo balsas ateina iš augštai, is anapus pušų viršūnių.

- Bet aš negaliu taip jo palikti, - vėl pasakė mergaitė, ir 
jos balsas buvo pilnas neviltės.

' - Lavonus lavonai palaidos, o dvasios jokia velėna nepridengs.
Eik! Aš matau - paskutinieji saugai jau^traukiasi. Ir paskubėki

Jis nevadino kartu ir nesislūlė išvesti. Pasakė paskutinius 
žodžius, ir dideliais retais žingsniais, lyg galvojime paskendęs, 
nuėjo per vieškeli ir dingo už žemyn nusvirusių pušų šakų. '

Tada Aldona atsikėlė. Ji. paėmė nuo žemės raštuotą kilimą, ant 
kurio rytą susėdę valgė, uždengė tėvo lavoną, akis paliko atviras, 
kad žiūrėtų į dangų, pabučiavo ,į atvėsusią kaktą, pasiėmė lagaminė
lį su valgio likučiais ir ėmė eiti. Ant vidurio vieškelio^dar atsi
suko ir pažvelgė į tėvą. Tėvas gulėjo ramus Ir apklotas. Žili plau
kai skendo minkštame samanyne. Atrodė, lyg būtų prieš valandėlę 
ėjęs Šiuo galo neturinčiu keliu, pavargęs ir prigulęs trupučiuką 
pasilsėti.

Miške sutarškė trumpa salvė, po jos kita, žvargždus šiušėji- 
jįjas nulėkė per pušis, ir žalios Šakutės pabiro ant. vieškelio ir ant 
Širmulio lavono;^po to kurtinąs sprogimas pripildė orą, ir ugnies 
kibirkštys istriško. anapus pušų kamienu. •

Aldona apsisuko ir nuėjo, per mišką bėgo tekini kareiviai ir 
ją ragino, kad bėgtų,, bet ji ėjo rami ir šalta. Akyse tebestovėjo 
lyg pasilsėti prigulęs tėvas, o ausyse skambėjo kareivio žodžiai. 
Ir jai ėmė rodytis, kad ji eina į ateitį, kurioj bus daug vietos,ir 
žmogus galės išsitekti šalia žmogaus.

- Vyt. Girdauskas
DIENŲ Š S Š Ž L I J E

- - .. .. .1 ■

Taip norėčiau kartele susirasti žmogų 
Vieną tikrą žmogų iš visų žmonių 
Ir, atvėrus širdį, tyliai pasiskųsti, * 
Kad gyvent ne kartą būna paršunku.

. , Kad suprasti niekas ir et jaust nemoka, -
Nors atvėręs širdį tarp žmonių einu,
Kad iš tikro jausmo tankiai pasijuokia • i
Ir palieka vieną eit lemties keliu. . •'

t‘ .; • • Bėga pilkos dienos - pėdsakus palieka, '
Pasiklystu ašai žmogus tarp žmonių... 
Ir, tarsi apakęs, klaidžioju po svietą, 
Išsiilgęs saulės spinduliu skaisčių..•
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tfonas Minais*

D I m 0 Ji H U U I SESEI

Daug dainų dainelių dainavai tu, Bese, •' <
Tėviškės padangėj prieš tiek daug dienų.
Ge^e Jųjų aidą vakarai užgesę , 
Skrido viršum girių, klonių ir kalnų.

. Plaukė aukso dienos, viesulu jos skriejo, -
Jas, sesut, lydėjai su žavia daina, ’ ... ,
Visą savo sielą su džiaugsmu išliejai 
Kad tik tavo žemėj laimės būt gana;

Bet iškilo audra; dangus niaukės, temo;
Klaikumoj paskendo tėviškės' šilai; , : '
Mirtimi pražydo numylėta žemė, - 
Ir..". tada tu, sese, staiga nutilai.

Su skausmu suklupus prie smūtkelio kdjų, 
Lūpomis palietus žemę išėjai.
Otelis* prie kelio alpdama raudojo, 
Paskutinį kartą kai pamojai jai.

Išėjai ne viena. Vieškeliai ištvinę >’
Vedė mus į tolį, nešė nežinion.
Kuo gi nusikalt om tau, brangi tėvyne, 

/ Jei mums lemta glaustis žemėj svetimoj?

Vėl, sesut, šiandieną girdžiu tavo dainą.- 
Liejas ji, kaip liejos prieš tiek daug dienų.
Ne Dubysos kloniuos: nuo didingo Reino, •'<

; Nuo kalnų Tyrelio plaukia aidas jų. • -

Tu šiandien dainuoji apie vargo šąlį, 
Apie klaikias dienas, kruvinas naktis. 
Liūdesį ir kančią ištremtų bedalių, - 
Viską mums išlieja verkianti širdis.
Tujnatai - ten brolį kalina retežiuos*/, 
Nužudytą tėvą budelių piktų;
Kai sena močiutė savo rankas grąžo 
Išlydėjus sūnų Sibiro keliu.

♦
Daug dainų dainelių per laukus nuskrieja...
Kaip banga, jos plaukia iš širdies jautrios. .
Amžiną tėvynės Ilgesį išlieja, . •
0 ir didžią viltį brėkštančios aušros.

Lietuviškai grandinė /kirtį turi garsas i/, ne rete^laį^
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*» Paimk ir mane .tėveli, -glaudėsi prie tėvelio Jonukas, kadai tėvelis atsisveikino ir norėjo nueiti.
- Tu toks mažas, Jonuk. Mano ilga bus kelionė, tu neištversi. 

Čia tokie geri žmonės, čia tavo dėdė. Jie tave laikys, duos gerai 
valgyti, o aš maisto mažai turiu. AŠ greit sugrįšiu...

Tėvelis ėjo tolyn, o Jonukas neatsiliko. Jis paspartino žings
nius ir vėl atsirado prie savo tėvo.

- Tėveli, paimk ir mane... Aš būsiu geras, klausysiu...AŠ ne- 
atsiliksiu.

- Pasakiau, joniuk, ir klausyk, - ne juokais tarė ašarodamas 
tėvas. - Kur tu nueisi, vieno kilometro pėsčias nenueisi... Jonuk, 
mano, bėk greitai - aš turiu skubėti. Jau priešo tankai šaudo aname 
miškelyje... Turiu skubėti... Mane gali suimti.

- Greitai bėk pas dėdę... Būk laimingas, mano vaikeli, - , ne
atsisukdamas tėvelis pasakė Jonukui.

, _ Tėvas paspartino^žingsnius. Jonukas pasiliko. Jis dar kažką 
sesė, oet tėvas jo neišgirdo. Atsistojo ant kalniuko, o tėvelis lai- 
dosi i pakalnę. Po tokių kietų tėvelio žodžių nebandė daugiau vy
tis. Jis puikiai žinojo, kad tėvas nesvaido tuščiai žodžių.

Tėvas vis ėjo ir ėjo į priekį. Jonukas nenuleido nuo jo akių.
Tolumoj atsigrįžo ir tėvas. Jonukas pamojo tėveliui rankute, 

kaip gerais laikais, at-sisveikindamas - natla".
Dar matė, kad tėvo rankoje subaltavo nosinė. Jis gerai nesup

rato, ar tai jam pamojavo tėvelis, ar dėjo prie savo veido.
Tėvelis pasisuko už miško. Jonukas jo jau nebematė. Atsiduso. 

Nuleidęs galvą, grįžo pas dėde, į jo sodybą. Čia visi vaikščiojo it 
be galvų. Kažką slėpė. Jonukas jautė, kad artinasi visiems didelis 
pavojus, kad artėjanti priešo tankai neša visiems nelaimę.

Jonukas išėjo į kiemą. Pamatė jį dėdė - pasišaukė, Jiepė pa
dėti. Jis nešė slėpti mėsą, taukus, vilnas. Darbas greit virė. Visi 
tylėjo, bet visi atrodė pikti.

- Nesakyk, kad esi iš miesto, nes gali Čia visiems bėdos pri
virti. Sakyk, kad esi čia mūsų piemuo. Ganyti vistiek reikės, nes, 
atrodo, nebus kam šįmet ganyti, - pasakė dėdė Jonukui.

- Aš noriu mokytis, - susijaudino Jonukas.
- Mokytis... 0 kas dirbs? Manai veltui aš čia galėsiu tave 

maitinti?
Jonukas nieko neatsakė. Jam taip sunku pasidarė ant širdies. 

Kodėl jie visi tokie pikti? Tėvelis ir tas kažkur išskubę jo,dėdė ir 
tas siūlo jam ganyti. Šaltas prakaitas išpylė jam kūnelį. Argi ne
teks jau lankyti mokyklos, neteks nuvažiuoti į miestą, kur - visos 
knygos, kur toks gražus tėvelio namelis, prie upės?..

Ką galėjo blogo padaryti tėvelis, kad jis turėjo bėgti? juk 
tėvelis buvo tik vaidininkas, vienos įstaigos viršininkas. Jis gau
davo algą, gerą algą. Jonuką jis mylėjo. Toji meilė dar labiau sus
tiprėjo, kada mirė motina. Tada tėvas ir sūnus liko neperskiriami 
draugai. Daug gražių valandų praleido jie drauge.

Bet dabar paliko jį vieną. Apie ganymą tėvelis net neužsimi
nė, o dėdė tuoj iš pirmos dienos perša jam galvijus^

Netrukus pasirodė ir priešo tankai. Jie, kaip Įsiutę Vilkai*
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raižė pasėtus laukus. Niekas jiems nepastojo kelio, niekas nedraudė 
važinėtis po svetimus.laukus...

Patirtieji Įspūdžiai netilpo Jonukui galvoje. Jis pavargęs 
krito ant nepaklot.os lovos, su drabužėliais, su juodesnis rankytėmis. 
Niekas "Jam-nepasiūlė valgyti, nors valgyti jis pats nenorėjo.

- Kelkis’ - išgirdo Jonukas surūgusi dėdės balsą, - Metas kar
vės varyti 1 laukus.

Jonukas pasiraivė. Jam galvutė buvo sunki, lyg švino pripil
ta. Jis nesuprato,, ar čia sapnas, ar tikrovė.

• Šoko iš lovos. Svetima vieta, tik pažįstamas dėdės balsas.Bet 
dėdė būdavo geresnis, kada jis atvažiuodavo pas juos 1 miestą, jis 
ten paglostydavo Jonuką, nuoširdžiai pašnekėdavo, o čia - Visai ki
toks balsas.

- Valgyti yra virtuvėje, - išeidamas pasakė dėdė.
Jonukas Įėjo į virtuvę. Ten stovėjo pieno puodynė ir duonos 

kepalas. Valgyti baisiai norėjo. Jis nelaukė tolimesnio raginimo. 
Atsipjovė duonos, Įsipylė pieno. Greit pasisotino, išėjo 1 kiemą. 
Dėdė jo jau laukė. Karvės stumdėsi iš tvarto, avys taip pat maišėsi 
po patvorius.

. - Susi-jungsite su Baltraus piemeniu. Jis žino kur galima ga
nyti,kur ne. Žiūrėk, nepraganykite nė vieno gyvulio.

- Ar ilgai turėsiu ganyti? - nedrąsiai paklausė Jonukas.
- Iki vakaro. Pietų atnešime.
Jonukas daugiau nieko neklausė. Nedrąsiai paėmė iš dėdės bo

tagą ir išginė gyvulius.
Diena iš dienos buvo tas pats: anksti keldavos -t vėlai, gulda

vo. Kojos, nepratusios prie tokių gyvenimo sąlygų, suplaišiojo.Pats 
Jonukas pasidarė nekalbus. Jis, nors dvylikos metų, suprato, kad to
ji neteisybė iš dėdės pusės buvo perdidelė. Jis negalėjo nueiti 1 
miestą atlankyti savųjų namų. Uždarė ji tolimame užkampyje, atskyrė 
nuo miesto-.

- Nežinau, ar aš ištversiu, - vieną kartą pasakė savo draugui
- kaimyno piemeniui.

- Na ir juokingas tu, - atkirto tas. - Ganyti tik malonumas. 
Aš mokytįis nenorėjau ir nenoriu - geriau ganyti.“

' - Tu nesi matęs kitokio gyvenimo, tai taip ir sakai, - atsi
kirto Jonukas.

- Didelis iš tavęs ponas - nepratęs i Dabar ganai, ir tiek, - 
erzino Baltraus piemuo Juozas.

- Aš mokiaus, mane tėvelis toliau leis mokytis. Aš nenoriu gar- 
nytį, - vos.neverkdamas teisinosi Jonukas.

Juozas buvo’geras-berniukas. Jis mylėjo Jonuką. Jis mylėjo jį 
už jo gerą ir atvirą būdą. Jonukas jam pasakodavo apie miestiečių 
gyvenimą, apie mieste likusius namus...

- Tu gali neganyti. Tu prašyk dėdę, kad jis leistų tave 1 
miestą. Už namus tu gausi nuomos, turėsi pinigų ir galėsi mokytis,
- užjautė Juozas.

- Aš jau sakiau dėdei. - Jis sako, kad mūsų namuose gyvena sve
timi. Už juos jokių pinigų negauna. Mat mano tėvelis,-sako, yra di
delis prasikaltėlis.

Juozas susimąstė. Jų vaikiški protai nesumetė apie prasikal
timus. Tik tiek pagalvojo, kad yra buvęs didelis prasikaltimas, nes 
buvo atimti namai, ir jam, Jonukui, tenka vilkti sunkų pfėmenėlio 
jungą.

- Mano dėdė visai neleidžia kalbėti apie tėveli. Jis bijo ir 
manęs čia laikyti. Sako, kad dėl manęs ji gali išvaryti iš namų,už-
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daryti į kalėjimą', kam jis.l.aikąs "prasikaltėlio sūnų.

- Ir. ten,mieste.,daugiau pažįstamų neturi? -teiravosi Juozas.
- Tėvelis tai turėjo labai daug. Visas miestas tėvelį nažino- 

jo.
- Na,- tu nuvažiuok į miestą, aplankyk juos, papasakok apie 

savovargą. Jie pasigailės'tavęs, priims, leis mokytis.
- Bet kodėl tėvelis neleido man pasilikti mieste, o atvežė į 

kaimą?
- Gal tavo tėvelis bijojo, kad karo metu nesubombarduotų. To- * 

___dėl_±r~isveŽė. 0 dabar karas pasibaigė, frontas jau toli vakaruose,
- gali drąsiai gyventi mieste. < . ■ ■

Juozo iškeltos mintys nedavė Joneliui ramybės. Jis norėjo pa- 
, pasakoti dėdei, pabučiuoti jam rankas ir prašyti, kad jis leistų į 

miestą.' Bet į vakaru'prade jo abejoti. Jis dėdei jau nekartą buvo 
iškėlęs panašių minčių, bet dėdė visuomet Įliedavo kietas ir užsis
pyręs. ' ' . ' • _ . ■ ■ ■

- Jokių kalbų. Tu gyvensi čia. Tu esi paliktas man, ir aš tau 
neleisiu niekur išeiti. Tokia buvo tavo tėvo valia. Prie to pasilik
siu ir aš,-, - užkirsdavo dėdė ir baigdavosi Jonelio visos svajonės.

> v Bet dabar iškeltas Juozo planas vykti į mieštą pas tėvelio 
pažįstamus Jonukui neišėj.o iš galvos.

- Aš išbėgsiu iš savo dėdės namų. Jam bus- saugiau, ir aš bū
siu laimingesnis, - pasakė kartą Jonelis.

IŠ vakaro susidėjo reikalingus šventadienius drabužėlius, ku
riuos buvo atsivežęs važiuodamas su tėveliu iš miešto, pasislėpė sū
rį, atsipjovė dešros, sviesto, duonos. Viską susidėjo į'mažąjį* če
modanėlį,* paslėpė po paloviu.

Is ryto pasakė dėdei, kad negalės ganyti, nes skaudanti gal
va. Dėdė patikėjo, per daug nesirūpino. Juk galėjo vaikui ir suskau* 
dėti galva. Nauji rūpesčiai spaudė dėdei galvą. Dažnai važinėjo į 
miestą, dažnai ir pas jį lankėsi svetimi žmonės. Žodžiu,-dėdė turė- ' 
jo tiek savų rūpesčių, kad nėkiek Jonelio neįtarė ir’ nesuprato1 jo 
planų.

*. Nutaikęs geros progos, apsirengę šventadieniais drabužėliais
ir išėjo. Nusileidęs iki pakalnės, tekinas pasiekė miškelį,- tą pa
tį-, miškelį, kuriame pasislėpė ir jo tėvelis, kada jis dar .stovėjo 
ant.kalniuko.

Kelią į miestą Jonukas žinojo labai gerai. Už miškelio buvo 
vieškelis, kuris įsirėmė į plentą. Plentas ėjo tiesiai į miestą.Pas 
dėdę su tėveliu buvo daug kartų buvęs.

Pasiekęs plentą, jis jautėsi daug ramesnis. Čia buvo nemažas 
judėjimas: vieni važiavo į vieną pusę, kiti į kitą. '

Jonukui atrodė, kad visi į jį žiūri ir supranta, kad jis pa
bėgęs nuo dėdės. Paėjėjęs plentu,"gavo daugiau drąsos, juk jis ėjo 
ne vogti, bet į savo namus, į miestą. Ten buvo draug jo draugų, ku
rie turėjo tėvelius, kurie galėjo lankyti mokyklą...

- Bet kodėl aš’, toks vargšas, kodėl mano tėvelis buvo toks blo
gas, kad jis turėjo palikti mane pas piktąjį dėdę? - galvojo Jonu
kas, skaitydamas baltus olento akmenėlius.

- Kur eini, vaikeli? - stabtelėjo moteris, važiavusi viena 
•vežime. w

Jonukas krūptelėjo. Jam nesmagu pasidarė, kad jį užkalbino.
Bet, gavęs, drąsos, pasakė: ' .. ■ ’

- Į miestą. . * ■
•» Aš važiuoju taip pat į miestą. Sėsk - pavėžėsiu, nes ilgas 

kelias pėsčiam. .
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Jonukas pašiūrė jir ^~nep.az.lstamu--nroteTi^4. silpną arkliuką. Jis 

atsiminė, kad iš dėdės namų iki miesto-reikėdavo važiuoti penkias 
valandas. Toks kvietimas jam. patiko. Jis padėkojo nepažįstamai mo
terėlei ir įsisėdo į ratus. • ■ v... .- ■ .

-Kaip tu vardu?.
Jonas. . '

- Kur tėvai gyvena?
- Mieste, - Jonukas melavo. ' ••
- Buvai svečiuose? - kamantinėjo moterėlė. ■
- Taip. Buvau pas’dėdę. -Arkliai užimti, negalėjo manęs-nuvež

ti į miestą, - pasakojo Jonukas, bijodamas, kad nekristų jam koks
.įtarimas. - • , • •? ;-

- Ką tėveliai dirba mieste? - teiravosi moterėlė, vis suplak- 
dama-arkliui, kuris nenoriai tempė tuščią viėnkinkį vežimėlį.

- Raštinėje, 4 melavo Jonukas. .
> .• - G-al tavo’tėvelis, valdžioje sėdi? ' .

• Jonukas pagalvojo, kaip jam reikia atsakyti į šį klausimą.Jis 
juk nepažįstamai moterėlei negalėjo sakyti tiesos, negalėjo pasaky
ti, kad jo tėvelis yra priešas -dabartiniams žmonėms, kad jis bėgo 
nuo jų.-Kas gali žinoti, kas ji per viena.-

- Ke,--išsprūdo Jonukui. *
, . Moterėlė pasidarė dar atviresnė. Ji pradėjo pasakoti Jonukui, 
kad dabartiniai valdžios ponai yra daug kartų.blogesni, negu aną

„kartą, Jie,visiems nepasitiki, visus persekioja. Jeigu kurie yra
išbėgę, tai jų šeimos, o kartais net ir giminės nukenčia. Ji .' dar 

.pridėjo:
, ■ . - -J/ienintėlė laimė yra dar tokia, kad musų jaunų vyrų yra pa- 
..sislėpę miškuose.. Jie visi ginkluoti. Jeigu ne jie, tai priesai mus 
visus be eilės suiminėtų. Jie kaip žvėrys. Neklausia ir nežiūri.

y - Sakot, daug yra-miškuose mūsų lietuvių? - nustebo Jonukas.
, - Ą, tai tau tėvelis nesakė? - nustebo moterėlė* - Daug yra, 

vaikeli. ,
- Kas juos maitina? • ■

• /-Kaisto jiems' užtenka. Maitiname juos visi, kurie nekenčiame 
priešų.

- Kur jie miega?'
■ - Miškuose, klojimuose. Jie daug baimės įvaro saviems parsi
davėliams ir naujos valdžios žmonėms. ■ ,

• Jonukui ant širdies pasidarė gera. Jis pagalvojo, kad ir jo 
tėvelis dabar miške su šautuvu.

Moterėlė iki miestelio daug naujienų pripasakojo Jonukui-. Jis 
pasidarė daug gudresnis, negu ten pas dėdę, bėgiodamas paskui -ne
drausmingas karves. ,

Prie miestelio Jonukas padėkojo moterėlei, o pats pagal šven
torių pasileido į savo namus. Jis nejuto, kaip paspartino žingsniuą 
nes taip buvo pasiilgęs namų, upės...'

- Bet juk namuose gyvena svetimi, - neišėjo Jonukui mintis.
- Kas man toliau daryti? Jeigu tėvelis nenorėjo, kad aš čia rody
čiaus',- gal neverta man- ten eiti.

Sustojo prie šventoriaus. Medžių pavėsyje atsisėdo. Jokių pa
žįstamų. Seniau šventoriuje arba aplink šventorių būriuodavosi vai
kai, o dabar, lyg tyčia, niekas nesirodė.

Jonukas buvo išalkęs, jis išsitraukė sūrio gabaliuką, pradėjo 
kramtyti. ■ ..... ■ !••■■■■ • ' .

Taip gera, kad jis buvo'išbėgęs iš:dėdės ir atvykęs į miestą.
- Gal čia, nėtoliase,. yra mano tėvelis,, gal namo ateina, gal
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S3 jį atitiksiu, - galvojo.
- ŠVeikas, JbftUk, - pasveikino Jonuką.
Jonukui prieš akis išdygo kunigas, buvęs tėvelio geras drau

gas, šitos bažnyčios klebonas.
- Kaip tu Čia atsiradai? - nustebęs klausinėjo kunigas,
Jonukas bendrais bruožais nupasakojo būklę, išdėstė savo var

gus.
- Negerai padarei,, kad' grižai čia. Na, bet ei kine į vidų,duo

siu arbatos j ten laisviau galėsime pasikalbėti.
Jonukas nuotaikos nenustojo. Tik jis jautėsi toks nelaimin

gas* Ir šitas kunigas, kuris buvo toks geras tėvelio draugas, pasa
kė, kad jis, Jonukas,^negerai padaręs, kam dėdę palikęs.

■ , Jonukas ir anksčiau buvo buvęs kunigo namuose. Tik dabar jo 
kambarėlis buvo visai kuklutis. Nebuvo minkštų baldų, nebuvo ir tų 
gražiųjų paveikslų, kurie anksčiau'puošdavo klebono saliono sienas.

- Dabar, Jonuk, ne gyvenimas, bet mirtis viešpatauja čia že
mėje. Tu dairais, kad nėra minkštųjų baldų ir paveikslų. Čia yra 
tik mažmožis. Žinau, 'kad tu esi ir būsi gudrus vaikas, niekam nepa
sakosi. Tu esi nelaimingas, bet Lietuva yra dar nelaimingesnė. Ji 
pakelia tokius didelius vargus, jog sunku ,ir visus išpasakoti. Daug 
žmonių kiša į ugnį, varo į vakarus kariauti, daug sukišo į kalėjir 
mus, daug'išveža... Joneli, laimingi yra tie, kurie truputį pasi
traukė iŠ namų. Jie dar gali Dievui dėkoti, kad nepateko budeliui į 
nasrus. Mūsų vyrai dar kaunasi. Jų pilna miškuose. Jie neduoda prie
šui plėšti, naikinti ir griauti mūsų gražiųjų sodybų... Tavo tėve
lio taip’pat ieškojo, dažnai ir aš esu tardomas.

- Ką mano tėvelis jiems blogo padarė?
- Jonuk, nieko. Jis yra tik tiek kaltas, kad mylėjo savo tė

vynę ir neapkentė svetimųjų.
- Ar aš galėsiu į savo namus nueiti?

, - Neik, Jonuk, - bus tau daug blogiau. Apie mokyklą tu nesva-r 
jok. Dabar mokyklose mokoma, kad nereikia mylėti savo tėvų,nereikia 
mylėti savo tėvynės. Neapykanta sėjama jaunuolių širdyse, kerštas. 
Bažnyčios ir kunigai pašiepiami...

- Kunigėli, bet aš gal galiu būti čia reikalingas. Turbūt,ma
no tėvelis Čia miškuose. Aš noriu jam padėti, aš noriu padėti vi
siems lietuviams, - sujaudintas pasakė Jonukas.

- Permažas esi, Jonuk. Tavo jėgos yra silpnutės. Grįžk tu vėl 
pas savo dėdę, paganyk jo gyvulius. Dar ateis geresni laikai,sutik
si dar tėvelį - i'r vėl galėsi mokytis, ir vėl galėsi kartu gyventi.

Jonukas pravirko. Kunigas taip pat apsiašarojo. Jis palaimino 
jauną vaikutį, atskirtą nuo tėvo - našlaitį. Pernakvoti liep4 .pas 
davatkėlę, kuri kaip tik buvo užsukusi pas kleboną.

- Laimingai, Jonuk - Viešpats su tavim.
Davatkėlė nusivedė Jonelį pas save.'
- Žinai, tetulyte, aš noriu.atlankyti motinos kapą. Taip se

niai buvau pas ją....
«- Nubėk,' vaikeli, tik labai trumpai. Turėsi gerai išsimiegoti. 

Ryto teks toli pėsčiam eiti.
- Išsimiegosiu, tetulyte, - ir išbėgo.
Nuėjo į kapines. Kapinės stovėjo toliau nuo miesto. Motutei 

tėvelis buvo pastatęs gražų paminklą. Greit surado. Atsiklaupė. Bu
vo p9vakarys. Šiluma, kylanti iš žemės, veržėsi augštyn ir susilie
jo su Jonuko malda. Joneliui pasidarė tvanku ir silpna.* Jis atsise-. 
giojo apsiaustėlį. Pakalbėjęs poterius, pratarė:

- Miela Motut! Aš esu visai vienas. Tėvelio aš taip pat nebe-
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turiu... Ašįgyvenu pas dėdę - ganau... Brangioji Motute, ar tu mana 
mataijten iŠ augštybiy?.. .Užtark mane Dievuliui... Paprašyk jį, kad 
Jis išvarytų iš musų žemės priešus... ir kad aš galėčiau gyventi 
vėl. kartu su tėveliu... Gal esu negeras, bet aš taip mylėjau jus..'. 
Aš verkiau, kada tu mirei... Miela Motute, man taip sunku vienam, - 
krutėjo Jonuko lupytės.

Ašaros pradėjo byrėti jam iš akių. Taip lengva pasidarė Jam. 
Toks ramus atsikėlė nuo motutės kapo.

- Aš žinau, kad tu išprašysi Dievulį, motinėle, kad mes vėl 
butume su tėveliu... Tada abu atlankysime tavo kapą, - pratarė nu
eidamas.

Saulė buvo jau pasislėpusi už miesto. Mieste jau degė šviesos. 
■ Jonukas palengva apleido kapines. Seniau jam buvo baisu net praeiti 

pro kapines, bet dabar, kada jo motutė gulėjo kapuose, jis nejautė 
Jokios baimės, čia gulėjo jo artimiausias žmogus: čia gulėjo 1o mo
tina, palikusi jį dešimties metų...'

Dabar, šį vakarą, našlaičiui artimiausias žmogus buvo pasislė
pęs po žemėmis, prislėgtas brangaus paminklo Marijos statulos.

Jonukas nenoriai išėjo iš kapinių. Eit’i pas davatkėlę Agotą 
nebuvo noro. Kada vėl jis pamatys miestą?.. Dėdė gali Jį dar mušti, 
Į^ąd neatsiklausęs išėjo. Apie miestą teks tik mintimis pagalvoti. 
Jia, mieste, taip ramu, taip gera... Kapinės; motina; namuose nors 
ir svetimi gyvena, bet namai-lieka nemais...

- Dabar pavakarys. Manęs niekas nematys./. Būtinai turiu nu
eiti į savo namus.... Pažiūrėsiu nors iš tolo, - galvojo Jonukas.

Jis pats nejuto, kaip, apėjęs upelį, jau stovėjo prieš savo 
namus. Languose degė šviesa. Jo kambarėlyje buvo tamsu.' Ten tiek 
žaisliukų buvo palikę... Kur jie 'dabar? Svetimi vaikai jodinėja ant 

. jo medinio arkliuko, kurį tėvelis buvo nupirkęs pereitais metais...
0 kiek knygų? Tėvelis turėjo tokią gražią biblioteką. Vįskas nuėjo 
Šuniui ant uodegos. Jis taip staigiai turėjo viską palikti;negalėjo 
pasiimti net reikalingiausių daiktelių.

- Gal man užeiti Jų paprašyti? - susimąstė Jonukas. - Žmonės 
negali būti tokie pikti. Juk tie žaislai yra mano paties nuosavybė. 
Bet ne! Kunigas neliepė, dėdė draudė... Geriau-eįsiu pas Agotą.

Agotą rado nusiminusią. Ji galvojo, kad Jonukas kur įkliuvęs, 
kad taip ilgai užgalšo.

- Nebijok, tetulyte. Man čia take] iai^geriau žinomi-,negu tau.
- Agota davė valgyti. Paklojo ant suplyšusioc sofutės guolį ir 

prižadėjo ryto 'anksti kelti, kad dar suspėtų pirmųjų mišių.
- Greitai Jie ir bažnyčias uždarys. Visus kunigus baigia su

grusti į kalėjimus, -• palinkėjusi labos nakties,, baigė 'Agotėlė.
Jonukas ilgai negalėjo užmigti.' Jis galvojo apie tėvą, kuris 

išėjo nežinomais keliais, palikęs jį ant kalniuko bestovintį, apie 
igotiną, kuri ilsėjosi po Marijos statula, apie Žaisliukus, kuriais 

• ’ žaidė svetimi vaikai... •
Viešpatie, atitolink nuo musų kančias. Atnešk džiaugsmą ir 

ramybę, - baigė dionos mintis Jonelis ir užmigo.
Agota Jonuką. prikėlė labai anksti, išklausęs mišias, jis pa

dėkojo Agotai už nakvynę ir išvyko atgal į kaimą. Nenoromis apleido 
miestą. Toks stiprus .jausmas Jam buvo likti čia mieste, bet,prikal
bėtas klebono ir Agotos, nutarė atsiprašyti dėdės ir vėl stumti su 
Juozu piemeyauko dienas.,

z Saulė buvo jau arti pietų, o jis dar nė pusės kelio nenuėjo. 
Taip maži buvo jo žingsniukai ir tovs baislis tinginys buvo apnarp
liojęs jo sąnarėlius.

• ■
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Priėjo miškeli. Atsisėdo. Susisvajojo. Truputi užvalgė, nes 
beveik visas maistas buvo nepaliestas - tik mažas sūrio gabaliukas.

- IŠ kur tu, jaunuoli? - prakalbino Jonelį.
Jonukas Atsigręžė. Jis pamatė jaunuolį su šautuvu.
-Nenusigąsk! Mes esame nebaisūs geriems, bet blogi - iŠ ke

lio! Artu ne išdavikų sūnus?
Jonukui lengva pasidarė. Jis pasiūlė nepažįstamajam sūrio,pa

klausė, ar jo tėvelio nėra kartu su jais. Išpasakojo jam viską,kaip 
geriausiam^savo draugui, bičiuliui.

Nežinau, aš esu dar naujokas, bet galime paėjėti tuo take- 
liu. Ten mūsų daugiau. Galėsi paklausti. Tavo tėvelį aš pažinau.Ge
ras buvo žmogus. Jis daug nusipelnęs Lietuvai.

J Netrukus pasirodė ir daugiau. Jonukas sužinojo, kad jo tėve
lio nėra. • • '

-'.Gal kituose dalineiiuose. Mūsų tokių Uždų yra labai daug. 
Pilnas kraštas primėtytas, apjuostas stipria grandine, - aiškino 
jam. i . . ■ . ■

- Norėčiau prie jūstj prisidėti. Tokiu būdu1 gal surasčiau savo 
tėvelį. Aš esu toks vienišas... - paraudo Jonukas.

Visi sužiuro vieni į kitus. Šitoks mažytis peršasi į jų ei
les. Per savo tėvo ieškojimą jis gali daug pasitarnauti tėvynei.

- Kiek tau metų?
- Dvylika pilnų, - drąsiai atsakė.-- Buvau parėjęs į antrąją 

klasę.
- Sunku tau,- valkeli, bus čia. Tu toks jaunutis. • ;
- Man daug lengviau bus čia, negu pas dėdę. Kad būtų ir. sun

kiau, bet žinočiau, kad esu arčiau tėvelio...
Partizanai sutiko pasilikti‘Jonuką savo eilėse. Jam nurodė 

kur turi apsistoti. Kartu su ginkluotaisiais neleido jam pasilikti, 
nes buvo pernašas vartoti ginklą. Jis tik pasidarė ryšininkas tarp 
daugelio grupelių. Jo gera orientacija, miklus protas, greiti ry
šiai labai daug-naudos davė apylinkėse besislapstantiems vyrams.Iš
žvalgyti, nunešti raštelius, sugaudyti žinias Jonelis taip išsimik
lino, kad niekas^ už jį geriau nepadarydavo. Jį pamilo visi, prade-- 
d ant vadu, baigiant eiliniu partizanu. Dažniausiai Jonuko terbelėje 
būdavo tik elementorius. Jis aušinai slankiojo į "mokyklą”, į tą 
pavojaus slėnį, kuris saugojo tautą nuo pražūties. Sužinojo Jonuko 
dėdė, sužinojo klebonas ir Agota. Bet jie buvo bejėgiai prieš jį. 
Jis ėjo tėvo pėdomis. Jis nešė nuvergusiems laisvę. Tuos žodžius pa
sakė ir savo mirusiai motinai tuokart kapuose... Ji jam-nieko neat
sakė,. . •

Laikas bėgo. Įvykiai keitėsi. Keitėsi ir Jonuko gyvenamoji 
vieta. Jis lengvai priprasdavo ir naujose vietovėse.

Jau baigėsi karas. Taika turėjo viešpatauti žemėje. Bet to
ji taika buvo tik popieriuje, gražiuose diplomatų Balionuose, o pa
saulyje virė pragaras, baisesnis už karą...

Nyko pasaulyje žmonės, kaip maro metu. Tušti laukai - tuščios 
sodybos! Kur tie Žmonės?! Vieni išbėgo toli į kitas valstybes, kiti 
gynė tėvų žemę, treti buvo išgabenti į tolimus kraštus sunkių darbų 
dirbti, ketvirti kalėjimuose ir koncentraciniuose lageriuose meldė 
Diavą, kad sumažintų ir užbaigtų jų kančias; penkta žmonių katego
rija ilsėjosi žemėje: dalis buvo kritę už laisvę, dalis taip žuvę.,..

Po karo partizanų eilės praretėjo; Jonukui taip pat atsirado 
daugiau kliūčių, daugiau pavojų, bet jis-kantriai atlikdavo jam 
skirtąsias pareigas.

Dievulis išklausė Jonuko maldų. Vaikas sužinojo, kad jo tėve-
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lis atsidūręs sv^tim^nie-Jkra3te----Tatevas,pasiilgęs jo,gailiais, kad 
palikęs jį/vieną našlaitį nežinioj,~tarp svetimųjų, kad jo sveikata 
einanti menkyn nuo nuolatinių rūpesčių. t

' . - Ar aš jį dar pamatysiu? - guodėsi Jonukas. ■
- Ten sunku patekti. Reikia mokėti svetimųjų-kalių.Didelė ri

zika pereiti visas draudžiamąsias zonas., —aiškino jam parnešęs ži
nią apie tėvelį.

- Pripr at-au~prie vargo. Svetimųjų kaltų truputį moku, - gyrė
si Jonukas.

- Nepatarčiau, - aiškino jam. - Kelionė surišta su . dideliais 
"pavojais. Ją galijpakeiti tik dideli.

- Man sakė tą patį tėvelis, sakė tą patį ir klebonas su dėde, 
bet paklausk-mūsų vyrų, ar. aš netinki ir tokiam žygiui, - spyrėsi 
Jonukas.

- Aš vėl grįšiu atgal. Paimsiu tik atostogų. Grįžęs vėl dirb
siu šį įprastą darbą, - aiškino jis savam vadui.

Visi, žiūrėdami į šį pasiryžėlį, sumišo. Taip rizikuoti vos 
tryliktus metus peržengusiam būtų buvusi nesąmonė, bet Jonukas ne-, 
atleido. ' ■

- Aš grįšiu. ‘Mes nepaliksime vienos tėvynės. Aš tėvelio lupo-,
mis paraginsiu daug daug iš ten žmonių. Jie ten be darbo, o čia 
tiek dąug darbo, - dėstė Jonukas. . .. v

Niekas negalėjo perkalbėti Jonuko. Jo pasiryžimas buvo tvir
tas: jis nesvyravo. Partizanų vadui teko tik paspausti berniukui 
ranką ir padėkoti už atliktus žygius.

- A.S ■grįšiu,- - pratarė Jonukas. •
■- Negrįši, Joneli. Tu rasi ten savo tėvelį. Jeigu 1-aimingai 

pasieksi, ten ir pasiliksi, - netikėjo vadas.
- Ten yra tėvelis, bet čia yra palaidota mano motutė...Ji iš

prašė Dievulį, kad ėš’pamatyčiau savo tėvelį. Kas pasimels ant jos 
kapo, jeigu aš ją vieną paliksiu?.. Šie mano namai, mano Tėvynė...

Visi susijaudino, jaunojo didvyrio drąsa ir tokie artimi jų 
širdžiai žodžiai nevienam išspaudė ašaras.

Jonukas su palydovu iškeliavo' į nežinomus tolius. Daug vargo, 
daug nemigos naktų teko jiems pakalti. Tekdavo ir išsiskirti,nes to 
reikalavo saugumas, teko ir pavieniui pralįsti pro pavojingas spra
gas. Bet laimė buvo jų pusėje. Erškėčiuotu keliu pasiekė tą kelią, 
kuris buvo niekeno nevaržomas savo tėvelį pasiekti.

Ir kada jis pasiekė stovyklą, kurioje gyveno jo tėvelis, buvo 
praėjęs mėnuo. Stovyklos kieme plevėsavo trispalvė, o po smėlį žai
dė patenkinti vaikučiai. Jie buvo linksmi, nes .gyveno su tėveliais. 
Kalbėti jiems tarpusavy niekas nevaržė.

Palydovas atvedė Jonuką, pas stovyklos vedėją.
- Ar galėsime pas jus pernakvoti? - pasiteiravo stovyklos ve-

čė'ą. ' ■ ■A-v! • • f
Stovyklos vedėjas pasiteiravo is kur jie atvykę. Jam smul

kiai buvo paaiškinta jų kelionė ir tos kelionės tikslas.
Stovyklos vedėjas pabučiavo smulkutį Jonuko veidelį ir įspau

dė į jo rankutes didelę šokolado plytą.
-‘ Kur mano tėvelis? - nekantravo Jonukas.
Jam buvo pasakytas, kambario numeris. Jis net neatsisveikinęs 

•pasileido laiptais. Rado numerį, pravėrė-duris. Lovoje miegojo Jo
nuko tėvelis.. Toks susenęs,' pražilęs...

• - Jonukas pribėgo prie lovos, apkabino tėvą, pradėjo bučiuoti.
Tėvelis pravėrė akis ir net sustingo. Jis negalėjo tikėti, kad čia 
buvo jo sūnus, jo mylimas Jonukas, kuris buvo paliktas ant kalnelio.
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Iki vėlybos- nakties tėvo- ir—sūnaus kalboms nebuvo galo. Juodu 
vienas kitu .džiaugte džiaugėsi.

- Aš taip gailėjaus, kad tavęs nepasiėmiau tada kartu su sa-
vinu Vargo būtų buvę, bet tavo dabartiųis vargas buvo daug didesnis, 
mano mielasis Joneli. -

- Gerai’, tėveli, kad mane palikai. Aš ten daug kam padėjau.AŠ 
buvau jų ryšininkas^. žinių tiekėjas... Aš dabar tik atostogų...

- Joneli, Joneli, koks tu didelis vyras’.. Aš didžiuojuos ta
vim... Tu daug nusipelnei...

- Tu taip pat.savo tautai buvai nusipelnęs..Aš ėjau tavo
pėdomis... ’ • ■ V :

- Obuolys nuo obels—nert-oli—nurieda,-- džiaugėsi tėvas.
Jonukas papasakojo apie motutę, apie jos kapą ir maldas, ku

rias sudėjo prie kapo, papasakojo apie dėdę, kleboną^ Agotą...
- Tik namuose nebuvau, nes bijojau, kad manęs ten neuždarytų, 

tame:dideliame rūsy, kur mamytė raugindavo kopūstus ir agurkus...Ar 
atsimeni, tėveli, dar* tą rūsį?

Tėvas prasišypsojo. • *
r Atsimenu, vaikeli. .
Ir tol jie- šnekėjosi,^ kol Jonuko kūnelis nuvargęs susirietė 

ant tėvo kelių. Jis užmigo tokiu saldžiu.miegu... Kaip gerais . lai
kais. Per miegus Jonukas vis.dar kartojo:

- Tėveli, tėveli..., • ' w. *
Uchtė

1946. IV. 20. . '

, J&ozas llikštas

•‘■RUDENIUI ARTĖJANT • .

- Dar palaukim' truputi’ - neliks tų gėlių,
Kur per vasarą skaisčiai žydėjo, _ ’

’• Ir gyvenimo argo vingiuotu keliu
Eisim lydimi rudenio vėjo. .. ■ . - •> -

. • Dar palaukim truputį - dangusvapsiniauks, 
Verks^prie upės pasvirę žilvičiai. -
Pąukščių voros padange į užmarę trauks ■ .

...... Ir bus liūdna laukuose ir grįčioj. *.

Kaip tos dienos greit bėga, kaip upių vanduo: 
jos ateina ir-vėliai praeina.

. • • ■ štai pavasaris - vasara - vėl štai ruduo...
Ir traukia šiaurys savo dainą.

Ir taip metai po".metų, matydami mes, ■
'Kaip mūsų jaunystė srovena, •'
Palaidosim savo džiaugsmus ir kančias .
Į praeitį margą ir seną.’ ‘ 

o - o - 0 - o - o
"Net'atitrauktinėje /abstrakeioje4 sferoje nieko nėra, ko ne

būtų galima perdirbti į ginklą; kiekvienas amatininko įrankis, ūki
ninko kultuvas, inžinieriaus braižiklis, odžiaus adata, -dailininko 
teptukas, rašytojo plunksna, poeto žodis, - viskas galima perdirbti 
į ginklą, priešui įveikti ir savo, tėvynei išvaduoti", - -taip byloja 
vienas lenkų rašytojas tremtinys dabar. '
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j’ ' • , tu Pakalnis
P* A VASARIS .

Jau‘pavasariH-^a-tslruba kloniais,
Eina šlaitais, pašlaitėm ir kalvom, % . •

^Dienos ryškios, saulėtos, malonios,
Skęsta saulėj ir žemei vis kalba:

. Pasipuošk! žaliaisi-ais—kll^ma.1 a, „
• . Apsidenki visa žalumu,

: Te Širdis tau virpėti vėl ima,
.Tesugrįžta palaima dienų.

Skęsta-dienos šviesoj begalinėj,
Dega saulė dangaus vidury, -• ’
Naktį žvaigždės vėl šoka suktinį, 
Naują, buitį žmogus vėl kuri...

Stlepias-pumpuras saulę išvydęs, 
•Skleidžias lapai gležnučiai, žali,

• ( Dieną naktys* žvaigždėtos palydi, • ■ ■ ’
Juokias mėnuo pačioj pilnaty... ’•

Vėl užmiršęs tu savo nedalią, 
. Susimąstai glūdžioj vienumoj, '

Mintys tiesia tėvynėn takelį,— d .
■■■•d ■ ' Vėl svajonių paskęsti dainoj... > ' '

Flensburgas
1946.7.5. . Virbickaa’

AR SUGRĮŠI?
Ar sugrįši po vargo kelionių . - ■ •
Savp žemėn, kur sodas, namai, 
Ar klajosi, ieškodama malonių, 
Be Tėvynės benamių kaliais.

Tavęs laukia pastogė gimtinė.
Vėl ji glaus ir sušildys tave. 
Bena svirtis pakrypus, madinė, 
Girgžda, klausia - ”Ar grįši tu čia?”

Pasigenda tavęs, senas sodas, 
" Avietynas, serbentų kerai. . " * ■

Klevai šlama tik aimanas, godas, , -
Visi skundžias, ~ visiems negerai. •

Tavęs laukia laukai dirvonaują, 
Apyniai išsidraikę tvorom. 
Senas namas liūdnai aimanuoja, 
PasišlauŠAS pastogėm kiaurom.

' e
.Tave mini ir gluosniai prie kelio, 
Kada vėtra juos blaško rūsti;
Jie aprauda šalies žiaurią dalią...

. Balsą jos ar girdi, ar jauti?.. .
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Naktis. Ant uolos,stiklo grabe guli Karalaitė. Gilumoje debe- 
siuotas dangus.. Švilpia vėjas. Retkarčiais švysteli mėnulis, Prie 
grabo ant uolos sėdi du sargybiniai, iš kažkur atskrenda liūdni 
posmai t

I Sargybinis
II Sargybinis 
I Sargybinis

Apuokas
I Sargybinis
II Sargybinis 
I Sargybinis

II Sargybinis

I Sargybinis

Pus inteligent is

I Sargybinis

Apu okas

III Sargybinis
II Sargybinis
I Sargybinis

III Sargybinis

IV Sargybinis
III Sargybinis

IV Sargybinis

I Sargybinis 
II-Sargybinis

I Sargybinis

- Vai, varge, varge, vargeli mano, 
Kada aš tave, varge, išvargsiu..* 
Ir vėl balsai tie šiurpulingi.

*Ė, vėjas švilpia pro uolas.
Ne vėjas, ne... vaitoja žmonės... 
Manau, kas nors turės Įvykti. 
Ka, ka, ka, ka...

Vėl tie balsai. <
Kad ir klausais tu jų i ■

Nenorint
Išgirst turi. Kai Karalaitę 
Paguldėm čia...

0 mums kas rūpi?
Žiūrėk tiktai pats savo kailio.
Taip, taip./Atsidūsta ir nuleidžia galvą. Įei
na Pusinteligentis Ir pora Sargybinių./

Jūs budlte? Gerai.
Naktis audringa, tai sargybą
Sustiprint reikia. Būsime kartu. /Žaibuoja./ 
Tuoj tu s audra. Jau vėjas švilpia.
Mus peimierks iki kaulų.

Ka, ka, ka, 
Jūs bijote, neramios sąžinės!
Kas Čia per bals as ?-

Lyg apuokas?
0 man atrodo lyg iŠ grabo? /pasirodęs mėnulis nu
šviečia grabą./ 
/priėjęs prie grabo:/ 
Gal burtininkė ji kokia 
Ar ragana, ta karalaitė?
Mes niekad čia- nebūsim ramūs.
Ir keista: ji atrodo vis gyva. 
Kodėl grabe ji nenumiršta?
Atrodo miega tik.

Tu ja grožiesi?
/Į Pusinteligenti su pagieža:/
Ar negalėtume pribaigti jos? 1
Neįsakyta.

Taip, tur būt, reikia.
Numirs grabe ji ir pati
Taip tyliai, kad nejus to niekas. . -
0 gal ji bus kam reikalinga, - 
Dėl to neisakyta ją pribaigt.
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Apuokas

I Sargybinis
IV Sargybinis 
III Sargybinis 
Pusinteligentis

Visi

II Sargybinis
III Sargybinis 
Pas inteligentis 
III Sargybinis 
I Sargybinis 
Pusinteligentis

TV Sargybinis 
III Sargybinis

Svečias

Pusinteligentis 
Svečias
I Sargybinis 
11Iv Sargybini s 
Svečias

I Sargybinis 
Pus inteligentis 
Svečias

Visi
Svečias
Pusinteligentis

Patarčiau ne svarstyt, tik vykdyt, 
Kas įsakyta. Bet žinokit: 
Lies turime jos neapkęsti,. ■ .<• '
Kaip tikslo priešą pavojingą!
Ji turi žūt ir žus grabe, -

;Tada mes būsime laisvių
Ka, ka, ka, apakėliai, . -
Jūs busite.vergai kitiems!
Jūs girdite? - '

Vėl balsas tas?
Sakauji ragana, tur būti? 
/ironiškai šypsodamasis :/ 
Kas bijo prietarų - išeikit! 
Nedrįstate? Paliekat su maninį? 
Vadinas, laukiat jos mirties? 
Taip, vade, laukiam jos mirties. 
/Temsta. Pasigirsta balsas:/ ■
Ar staugia vėtros, ar žaibai - 
Tu klaidžiok vienas amžinai 
Prakeiktas amžina kančia.
Nėra tau vietos ten, nei čia.
Ei,ūūū>.« Ei, ūūūl..
Kas tenai? ' . - . . •"/

Vaiduoklis juodas. .
Jūs bijota vaiduoklių, vyrai? ' - .
Kokie keisti drabužiai jo. 
Kas jis per vienas?

Lyg matytas? 
Palaukit, prisiminti noriu. 
Jis eina čia!

Stačiai į mus... /Įeina Svečias 
senovės didiko drabužiais. Prie šono karėtas, ant 
kojų^graudinės, besivelkančios žeme./ 
Ką aš matau?.. Sveiki, draugai!
/Visi instinktyviai pasitraukia. Tyla./ 
Cha, cha, jūs nepažįstate manęs?
/Tyla./ •
Sveiki, draugai! Tiesiu jums ranką. 
Ne mūsų tu, nedrįsk taip sveikint. 
Cha, cha, cha, cha!..
Ko juokias jis?

Jis balsiai juokias... 
Jūs nepažįstat'dar manęs?

.AŠ tas, kurį visi prakeikė, - 
Todėl, mes esame draugai.
Ką sako jig? ;

Mes nesuprantam.
Jūs nepažįstate manęs? - 
Juk aš č ič insJkatfl

A..-. Girdėtas... , •
Nustebote? Cha, cha... Sveiki, draugai!
Mes su tavim neturim reikalų, .
Todėl nedrįsk draugais vadinti.
Mes budime garbės sargybėj - •
Už laisvę dirbančių, už,laisve krašto. ~ .
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Svečias

Sargy bin-lai 
Pu s inteJJLgentls 
Svečias

4

%

Pu s int ellgent ta
i

SveČ ias

Pusinteligentis 
Svečias

III Sargybinis 
Puainteligentis

Svečias

III Sargybinis 
Apuokas . ’ •
I Sargybinis
II Sargybinis 
•I Sargybinis . 
II' Sargybinis
IV Sargybinis 
Pusinteligentis 
I Sargybinis

III Sargybinis
II Sargybinis ■ - r
IV Sargybinis 
I Sargybinis

Cha, cha, Jūs* laisves duobkasiai!
Jūs laisvę tikrąją paguldėt ..........

. Į grabą.
Kaip'? Ką jis pasakė?
Meluoji tu!

Ne. Jūsų vardas
Prakeiktas su manim drauge. /
Aš pražudžiau ją - atmenate 
"liberum veto"? x

Daug daug amžių
Gulėjo ji grabe. Bet ją prikėlė. . ” ; .
0 jus paguldėt vėl i grabą, ' <
Kad ji numirtų amžinai. ■ . ■
Jus- einat mano pėdomis. •
&neišikas tu i Veikei tik-sau, 
Tik' savo luomo naudai.

Na, 0 jūs?
Plakiau aš rykštėms kitą luomą, - 
Ir jus kankinate ir žudot.
Buvau aš Įrankis kitiems, -
Ir jūs toks Įrankis, juk žinot?!
Aš išdaviau kitiems tėvynę, -
Ir jūs tą pati jau padarėt.
Ar ne draugai mes vieno kelio? . .
Šalin! Mes ginklą pavartosim.
Suduš jūsieji ginklai greit. . . , . ■'
Ateisit pas mane bastytis, 
Tautos klausytis prakeikimo
Ir graužtis naktimis be vietos, 
Aš lauksiu jūsų. Aš nebvienasi 
Mus baimė ima.

Dinki, šmėkla! ♦ - - ’
Pranyk, prakeiktas iš akių!
Pranyksiu aš, bet jau ateina
Ir jums skirtoji valanda;
Čia pat, čia pat, - girdžiu ją žengiant.
Pasimatysim greitai, mes. ' *
Sveiki, draugai! Cha, cha, cha,- chai.. /
/išeina. Girdėti dar jo balsas:/ 
Prakeikti būsite, prakeikti i
Ei, ūūū!.. Ei, ūūū!.. ' . . •
Net šiurpas nukrėtė mane.
Ka, ka, ka, ka... ■ ■ ■.. ■. J .

Kas bus? • " .
Jūs girdite? -

Varpai jau skambą.’
Tasai, kuri nes paskandinom! ' !‘-
Nutildyt reikia.

Prakeikimas I
Jo žodžiai gali gi įvykti.
/Žaibuoja ir trenkia. Gilumoj pasirodo sidabrinis 
Karžygys raudoname dugne./ •’ 5
Vytis ten!

Mes jau pražuVęi 
Žiūrėkite, jis skuba čia. 
Jis karalaitę kels iš grabo.
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TV Sargybinis Neleisime Z >
II Sargybinis Jį nužudysim!
IV Sargybinis-------- Xš..Jo Šviesa aplinkui sklinda, ' ■ • .

Net akys- raibsta.
TTI Sargybinis , Negaliu žiūrėt.
I Sargybinis 'Kas mums daryti? Bėgt atgal?
Pusinteligentis Atgal mums kelio nebėra.

Prie grabo! Jo ola neprileisim, . 
Arba ją vietoj nuzudysimi .
/Visi apstoja, grabą ir išsitraukia durklus. -Įeina 
Sidabrinis Karžygys./ #

'^Sidabrinis Karžygys Šalin jūs, išgamos!
Sargybiniai A... Vargas!

- Nematau! . .
- Aptemo akys I * '

’ . - Pražuvome ’ • ’ ’ ■
- Pražuvom! /Visi išbėgloja./ ‘ . >

Sidabrinis Karžygys /prieina prie , grabo./
, Kelkis, kelkis, Karalaite, 

Šiandien baigės tavo vargas! •
Karalaitė /Atsisėda grabe./ ■ _

. A... tu čia... Mirtis nuėjo.
Sidabrinis Karžygys Taip. Girdi, jau varpas skamba, 

Skelbia jis prisikėlimą.
Karalaitė Kas išjudino jo širdį?

• Sidabrinis Karžygys Tie, kurie tavęs ilgėjos,
■ .Tie> kurie tik tau gyveno,

Tie, kurie tave tikėjo, •
Kentė dėl tavęs ir mir©. b '
Partizanai savo žemės,

- • Ištikimi tremtiniai.
; ■ J . ' ; Judino jie varpo širdį, . \ - - y ■

( ' Kai tik atgulei į grabą.
Karalaitė / jie neleido man numirti.
Sidabrinis Karžygys Tu nemirsi niekados.
Karalaitė Su kiekvienu varpo dūžiu

• Sudrebėdavo širdis
Ir grabe gyva gulėjau.

Sidabrinis Karžygys Bet dabar tu prisikėlei.
Nešiu aš tave ant žirgo 
Ten, kur laukia mūsų minios. \ '
Ženk iš grabo, Karalaite. -
/Paduoda jai ranką ir padeda jai išlipti ,iš grabo

Karalaitė / Mano rankos surakintos. •
Sidabrinis Karžygys Aš nutrauksiu grandines. /Nutraukją,/ 
Karalaitė Palaužti sparnai dar mano.
Sidabrinis Karžygys Aš ištiesiu juos, /ištiesia./

• Karalaitė Dėkoju. '
.Vėliavą paduok į ranką.

Sidabrinis Karžygys Štai ji. /paduoda vėliavą. Karalaitė atmetą. kai
riąją ranką su nutrūkusią grandine, dešips l’Hftka-' 
laiko pakėlusi vėlidvą ir žiūri į tolį./

Sidabrinis Karžygys‘Laisve! Būk sveika! ' '
/Klaupiasi jai prie koją. TolumojeUUzlkai prita
riant, tolumoje gieda../ . • v • ...
Lietuva brangi, mano tėvynėj 
Šalis didvyrių,-kapuos kur ffV-- ■

' .. • ‘ Uždanga. t '
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s Elena Ųubysa

ANT FIJORDO KRANTŲ

Tik trys dienos, kalę aš esu atkelia į Nutzelburgo stovyklą* 
Barakas Nf. 2 stovi ant augsto skardaus fijordo kranto. Tas tris 
dienas praleidau beklaidžiodama fijordo šlaituose, beklausydama'me
džių šlamėjimo ir bangų ošimo. Stebėjau, kaip fijorde plaukia lai
vai, puolami putojančių bangų. Balti, lyg gulbės, keleiviniai lai
vai, plaukią Gluecksburgo ar Flensturgo linkui, irjaažl žvejų lai
veliai mėlynuose fijordo vandenyse kėlė manyje troškimą keliauti,- 
keliauti, kerėjau užsidėti ant pečių kelionės mąišą, paimti į ran
kąs keleivio lazdą ir pasileisti fijordo pakrantėmis vienui viena, 
vengdama tako, kuriuo galėčiau sutikti bet kokį žmogų...

Tie fijordb vandenys mane veikia. Iš viso čia nepaprasta ap
linkuma ir man, neseniai palikusiai miesto ūžesį, triukšmą ir įvai
rius stovyklos nemalonumus, dabar yra tikra dangaus palaima;

Bet bepasakysiu, "kad esu kuo jau labai patenkinta ir laimin
ga. Kažkoks pašėlęs nerimas mane verčia vis be paliovos klaidžioti. 
Kartais man atrodo, lyg kas turėtų mane šaukti nuo kito fijordo 
kranto, kuris dunkso tolumoje ir kuriame ūkininkų namai atrodo la
bai mažyčiai, o žmonės visai neįžiūrimi. Ilgai stebiu tą krantą,ku
ris yra jau Danija, ir krūtinėje jaučiu kažkokį sopėjimą.Aš - trem
tinė“. ..

0 skaudusai tremtinio gyvenime-.. Kur tik eisiu, kur keliau
siu, ties kokiais neramių marių vandenimis sustosiu, - mano krūti
nėje tas sopėjimas visados bus’didesnis už gamtos stichiją,šiandien . 
taip gaivalingai siaučiančią fijordo vandenyse, Žinau,,kad niekados 
tame gyvenime, kuris yra tik kentėjimas, nerasiu džiaugsmo, laimės, 
nė paguodos. Visur, kur tik nueisiu, bus kasdienybė šalta ir nyki. 
Benamiai ir pasigąilė jimo^verti žmonės visur ir. visados bus alkani 
ir pikti, pasiruošę suplėšyti ir sudraskyti vienas kitą už kaulą,už 
skudurą, už geresnį stovyklos kampelį, ar už tai, kad kas nors pas
tebės jų daromas klaidas, jų nerealų garbės ar įsivaizduojamos val
džios besaikį troškimą...

Kai šiandien anksti rytą atsikėliau, per barako langą mačiau 
pasivėlavusį patekėti perpus sudilusį mėnulį, nors jau aušo nauja 
diena ir aiškiai matėsi, kaip nuo vėjo linguoja lauko žaliame fone 
vėtrų aplaužyti medeliai ir augštos žolės.

Aušta nauja diena! 0 vėtra siautė dar smarkesnė, negu vakar, 
negu visas -tris mano klaid?iojimo dienas. Tai ne vėtrai T»i' tikras 
taifūnas! Kiekvieną žingsnį reikėjo išsikovoti ir reikėjo saugoti 
skarelę, kad vėjas savo nematomomis rankomis nenuplėštų jos 'nuo 
galvos ir neįmestų- į fijordo vandenis,

Fijordo aikštėje radau keletą neseniai nupjautų ilgamečių lie
pų, kurių žalios šakos dar tebesidraikė aplinkui ir žmonių nebuvo 
spėtos surinkti; 0 aplinkui žaliavo pavasaris... Kas nupjovė tas 
liepas, kurios daugeli pavasarių fijordo atšlaitėje ošė žaliavo?

Nerami diena.«. ,t *
Nerami dieną prasidėjo. Toli paliko Mutzelburgo barakai, pil

ki ir graudžiai liūdnikuriuose 1aikiną pastogę esame suradę mes, 
benamiai... Fijorde įtužusios bangos be paliovos puola plaukiančius 
laivus, lyg dykumų liūtai baltais karčiais. 0 neramu, neramu širdy
je taip, kaip fijorde, kurio paviršių čaižo įšėlusius vilnys,

Godžiai žvelgiu i mėlynuojančias fijordo tolumas ir matau vi
duryje fijordo dvi. salas. Vienoje jų palaidota Danijos karalienė.
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Susimąstau. Kokia 'fantazija, kokia didybė pasirinkti fijorde esan- 
Šią tokią* gražią salą karalienės poilsio- vietai, kurią- supdami par 
amžius sveikintų fi lordo vandenys...

Bet jeigu man likimas skirtų "keleivio lazdelę padėti", - gal
voju sau,-.- nenorėčiau būti palaidota toje puikioje ^karalienės salo
je f i j'ordo Viduryje. ■ Savajame krašte, gimtajame krašte, gimtojoje 
žemėje, brangiojoje Lietuvoje, kur mano tėvų supilti kapai likę ap
leistose kapinaitėse, - šalia jų norėčiau, kad būtų palaidota mano 
neramioji Širdis...

Bet ką aš galvoju?^Ko atklydote jūs, tokios graudžios min
tys? Dar aš gyventi trokštu, nors ir nedėkingas, nors ir sunkus ta
sai tremtinio gyvenimas... Oškit medžiai, siauskit vėjai, plaukit 
laivai, piktų bangų nebodami’ iš einu... einu...

Aš einu... Jau daug dienų, kaip einu ir einu. Slautusioa vėt
ros jau seniai nurimo, užėję juodi audros debesys seniai nusirito. 
Vėl saulutė gausiai beria žemėn savo spindulius, vėl švelnus vėjas 
glamonė ja mano veidą, skaidria. ašara pasipuošusias akis,tarŠo plau
kus. ir žolės, ir medžiai nuo jo prisilietimo lenkia savo galvas.

' -. • Einu ir sveikinu kiekvieną gėlel.ę. Ties kiekvienu pasvirusiu
medžiu sustoju. Jų kamieno žievėje skaitau išpjautuosius Įsimylėjė
lių inicialus ir juos Įrašiusiuosius gyvus Įsivaizduoju, juos ^čia 
pat regiu. Kur jie, kur jie visi dabar? Ar jie vaikšto po žydinčias 
pievas taip, kaip aš, ir ne-taip, kaip aš, o kartu dviese, du myli
mieji rankas susikabinę, du jauni žmonės taip, kaip du pavasario 
•žiedai.., ■ - . - . -

— — - •— —■ *— *•
Einu.'.. 0 fijorde plaukia laivai. Gražūs balti garlaiviai ve

žioja keleivius, ir pilki žvejų laiviūkšči-ai, murzini kateriai,plau
kią Elensburgo ir Glue-cksburgo linkui. Tik aš Čia esu viena. Tik aš 
čia .lieku vienui viena, bestovėdama’augšt ame fijordo krante, neras
dama savo Širdžiai paguodos. . . ' , .

’ . o-o - O-o-o . ■

■ Sodinsime grįžimo medį -
' ■ . . ... Pavėsį būsimoms kartoms,

Tegu viršūnė ošia joms 
Meilės žodžius, kurie mus vedė 
Per kruviną pasaulį klaikų

* Į ramia šiaurę, į laukus,
Į kūdikio dienų takus,

- • ‘ Kur, lyg palaima, plaukė laikas.
* . K. Bradūnaa.

• ■ o-o-o • -
Tauta tada,teauga ir turi teisių gyventi, jei, gindama kurią 

didelę idėją, tarnauja-visai žmonijai.
Ad. Mickevičius

Norėti pagerinti kurios nors tautos būtį nepareinamai nuo vi
sos Europos reikalų - būtų tas pats, kaip dirbti prieš tokios • tau
tos interesus. .•

Ad. Mickevičius
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PURUSIS. JJACI0NALS0C1ALISTUS TEISĖ 1IEW0S TEISMAS?

.-rLietuvos^ vyriausybė 1934 m.nacių akci ją Klaipėdos krašte .atl- 
ui. davė ištirti-'. teism'oiohganams». pirmoji nacių byla,teisininkų t,ar-

,pė.-trumpai- vadinam®. Npmannp-Sasso byla, buvo sprendžiama kariuome
nės teisme., ::1’f'-. ■ ' '"-1.

Tpįši{ėmųjų/sų01-aH-4gavo atsisėsti IŽO kaltinamųjų, jų tarpe na- 
'' ėių -••v adė i 6n;iron der^Rbpp.', jjr. Neumann, Freiherr^ v on Bass dr ki-

• tl: parti jos funkcionieriai į organizavę ir vykdę krašto išdavimo 
darbą* .;:T04A’B<inė^m0dŽla^a‘:'-'?bWo-tiek- gausi, kad bylos tardymo medžia
ga apėmė 15'. 000 bylos lapų. Vien kaltinamasis aktas sudarė. ■ 530 
.s nau sdintųpusi apių •' knygą. . Byl os' nagriiiė Jim as Įvyko Kaune, Te i s ingu- 
m o vinisteri jos salėje, ir truko nuo 1934 m. lapkričio mėn. iki 1935 

r. m, balandžio mėn’. . ' 
v.-. Bylos nagrinėjimo metu buvo pirmą kartą pasaulio viasumeta ne- 

. ginčijamais -Irodymai's 'iškeltas nacionalsocialistų organizuotas tarp- 
t autinė s -agresijos. aktas. Buvo neabe jątinais, to ismiskai patikim ala • 
duomenimis iškelti viešumon nacių vartoti teroro, smurto ir - melo 

.. veikimo, metodai', jei šios bylos rezultate agrešyvinė nacių veikla 
Klaipėdos krašte neslūgo visiškai, tai vis dėlto ji neteko savo ėką- 
plozyviškumo,. ’’vidaus .j-sukilimo-” naciškai režisūrai Klaipėdos krašte 
ši-pirmo ji Lietuvoje, ih visame pasaulyje'nacių byla sudavė mirtini 
smūgi. 0,Trečiojo Reicho vadovybė dar nebuvo parengusi Vokietijos 

. . .atyirąi-Lietu-yąĮpulti.,'Tuo būdu maža Lietuvos respublika, vartodama 
grynai teisines apsigynimo-priemones, sutrukdė nacių vadovybės ' su- 

. ’darytą, tarptautinės agresijos planą, pagal kuri pirmoji šios agre
sijos auka turėjo būti Lietuvos respublika. Betgi Lietuvai ši tel- 
s ė tą,.; apsigynimo priemonė-atsiėjo^lapai brangiai. Vokietija, be ko- 

.klo teisinio pagrindo, vienašališkai nutraukė prekybos susitarimų. ai 
Lietuva vykdymą! nutraukė.prekybos santykius. Bita Vokietijos^priė- 
raonė, kaip tik sutapusi,su Lietuvoje vėliau ėmusia reikštis pašau- 

. line ekonomine krize,. Lietuvos ekonomiškam gyvenimui sudarė, labai 
didelių sUnkumų. Lietuvos žemės ūkio gaminių eksporte Vokietija bu-, 

. vo ture judi' pirmą vietą; staiga uždariusi :savo rinką, pareikalavo iš 
Lietuvos gamintojo- ūkininko ir viso krašto ūkio didžiausių aukų^Bat- 
gi ir šią’Vokieti jos priemonę Lietuvos ūkis sėkmingai pakėlė. Lai
mingu būdu pavyko žemės ūkio gaminių eksportą nukreipti 1 Angliją, 

..kuri,nuo šioilužėmė Lietuvos ėks- ir importe pirmąją vietą.
pirmoji nacių byla Lietuvoje buvo pirmoji nacių byla • visame 

■ pasaulyje,. Jojo vokiečių tarptautinės agresijos planai ir metodai 
buvo labai plačiai išaiškinti. '

- ^'Keldami; šią-bylą,.' lietuviai turėjo parodyti .didelio ryžtingu
mo, nes naci oriai socializmą s tuomet buvo ne tai, ką šiandien visi ma* 
to Vokieti j,oš' griuvę šiuose sugriuvęs slibinas. Tuanet n acional so
cial ismas vokiečių tautai buvo apreiskiraaa, nešautais jai'ne tik' pa
saulio. valdymą, bet ir teoriškai iŠkell-ąs kiekvieną vokieti i visą 
sau galintą leisti ’!Uaht«wn€cdiąn.

Taigi mažai-,Lietuvai su naujai kylančiu teūt-onu teidagą - ir 
teisėta apsigynimo kova buyo .. lemties kovia.. Ir kaip juokingai itllrus 
lietuviams -atrodo vokiečių "rre-edem-okr-ktų" priX5Jwsni d.abar . spaudoje 
kaltinimai: esą, lietuviuose ęs.aaa nemaža nacių simpatikų. Šie kai* 
tinimai savd' rūšimi yra visai tokie, kokia buvo daromi' lietuviams 
vokiečių spaudoje 1933 ~ 1938 metais. /Sutefumpinta iš "žiburių" 
N 9-, 1946>/-’-^
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KOMUNISTŲ VALDŽIA SULAUŽĖ 27 SUTARTIS

Atviri ir apsimaskavę Maskvos agentai dažnai pasako, kad So
vietų Sąjungos valdžia esanti labai taikinga: ji nieko neužpuola ir 
laikosi tarptautinių sutarčių. Dėl Maskvos ’'neužpuolimų” pakaks 
tiktai priminti jos įsiveržimus 1939 metais 4 Lenkiją ir Suomiją.

Bet kaip su tarptautinėmis sutartimis? ,
Vienas laikraštininkas, Julius Epstein, buvęs daugelį metų 

Šveicarijos socialdemokrattj spaudos užsienio korespondentas Europo
je, dabar gyvenąs Amerikoje, rašo apie tai New Yorko savaitraštyje 
"The New Leader". Jisai suskaitė ne mažiau kaip 27 sutartis, kurias 
sovietų valdžia sulaužė!

Tarp tų Maskvos sulaužytųjų tarptautinių sutarčių yra ir trys 
sutartys su Lietuva. Straipsnio autorius nepaminėjo dar specialios 
sutarties su Lietuva apie "agresijos definiciją", kurią sovietų val
džios veiksmai irgi sulaužė. Taigi sulaužytųjų sutarčių skaičius 
tikrumoje yra didesnis, negu kad paduoda JUlius Epštein.

Jo paduotasis sąrašas "kartu su datomis, kada sutartys buvo 
pasirašytos, žemiau išvardijamas:

1. Sovietų-Lenkų Taikos Sutartis, pasirašyta Rygoje 1921 m.ko
vo 18 d.

2. Sutartis Atsisakymo nuo Kar.o, kaipo Tautinės Politikos įra
nkio /Briand-Kellog Paktas/, pasirašyta Paryžiuje 1929 m.vasario 9 
d.

J. Nepuolimo Sutartis tarn Sovietų Sąjungos ir Lenkijos, pa
sirašyta Maskvoje 1932 m. liepos 25 d.

4. S.S.S.R. Susitarimas apie Agresijos Definiciją, pasirašyta 
Londone 1933 m. liepos 3d.

5. Tautų Sąjungos Susitarimas, pasirašytas Ženevoje 1934 m.
rugsėjo 18 d. *

6. Sovietų-Suomių Taikos Sutartis, pas. Tartu 1920 m. spalių 
14 d,

7. Sovietų-Suomių Nepuolimo Sutartis, pas. Helsinkyje 1932 
m. sausio 21 d.

8. Sovietų-Estų Taikos Sutartis, pės. Tartu 1920 m.vasario 2 d.
9. Sovletų-Estų Nepuolimo Sutartis,pas.Maskvoje 19J2 m.geg.4 d.
10. Sovietų-Estų Abipusiškos Pagalbos, pas. Maskvoje 1939 m. 

rugsėjo 28 d.
11. Sovietų-Latvių Taikos Sutartis, pas. Rygoje 192O m. rug- 

pidČio 11 d.
12. Sovietų-Latvių Nepuolimo Sutartis, pas. Rygoje 1932 metais 

vasario 5 d.
13. Sovietų-Latvių Abipusiškos Pagalbos Sutartis, pas. Mask

voje 1939 m. spalių 5 d..
14. Sovietų Rusijos-Lietuvos Taikos Sutartis, pasirašyta Mask

voje 1920 m. liepos 12 d. .
15. Sovietų Rusijos-Lietųvos Neutralumo ir Nepuolimo Sutar

tis, pas. Maskvoje 1926 m. rugsėjo 28 d.
16. Sovietų Sąjungos-Lietuvos Abipusiškos Pagalbos Sutartis, pas. Maskvoje 1939 m. spalių 10 d.
17. Atlanto Charta /Bendras jungtinių Tautų Pareiškimas/,oaa, 

Washingtone 1942 m. sausio 1 d.
18. Sovietų Sąjungos-Lenkijos Draugiškumo Paktas, nas. Londo

ne 1941 m. liepos 30 d. _ .
19. Bendras Keturių Tautų Pareiškimas, pas. Maskvoje 1943 m.
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-spalių JO d. ‘ •. .v '

20. Trijų Valstybių Pareiškimas Teherane, pas. 1943 re. gruo
džio 1d.. ■*. ■ ■ ^ ■

_21. Jaltos Pareiškimas. pasirąsytas 1945.m. vasario 12 d.
23^ San Erartcisko Charta, priimtą 1945 nu birželio 26 d.
23> Potsdamo Pareiškimas, pas. 1945 m. rugpiųčio 2 d-i
24. Sovietų Sąjungos-Japonijos Neutralumo Sutartis, paa.Haak- 

voje 1941 m. balandžio 13 d. .
. •// . ' 25* Pareiškimas apie sienas tarp S.S.-&..JU ir Japonijos, r pas. 
Maskvoje 1941 m. balandžio 14 d. ...........

26. ■-Sąjungos-Sutart is tarp Jungtinės Karalystės /Britanijos/, 
S.S.S.R. ir Irano, pas. Teherane 1942 m. sausio 29 d.

. ; • 27- Sąjungos ir Draugiškumo-^Sutartis tarp S_,S.S.R. ir . Kini
jos, pas. Maskvoje 1945 m,’ rugpiučio 14' d> . ?

V. Siskinas
'K A N A D A '

Kanados' plotas sudaro apiė 10 milijonų kv. km., o tai yra maž
daug tiek p.ąt, kaip- visos Europos plotas. Gyventojų visoje Kanadoje 
tėra apie 8'm ii. i jonai.. Tai 10 ky.,. km.- vidutiniškai apgyvena 8 gyven
tojai, o Europeje toki pat'plotą vidutiniškai apgyvena 450 gyvento
jų.

Kodėl paslrinkah rašyti apie/Kanadą? Yūsų, tremtinių, ateitis 
mums nežinoma. Visų musų noras, aišku, tėra grįžimas į savo kraštą, 
bet...' Bet gera yra turėti žinių ir apie kitus kraštus, taigi ir 
apie .Kanadą. .. .

Kanadai-priklauso oiąiirės Amerikos'šiaurinė dalis maždaug li
gi. 50°, o rytuose /ežerų srityje/ veik ligi 40° šiaurės platumo- ly- 

' giagretės. Pačioje šiaurėje' Kanada siekia ir 70° šiaur. platumo ly
giagrete /panašiai, kaip siaurinė Norvegija/, iš viso to*ploto rei
kia išskirti' Alėakos pusiasalį, kuris priklaus o Jungtinėms Siaurus 
Amerikos Valstybėms. Apskritai, pasakytina,■ kad pietinė’Kanados da
lis yra tokioj pat geografinėj platumoj, kaip ir*Lietuva. Tik vie
tomis ji siekia, ir^klek-įpiečiau./Tad ir klimato atžvilgiu ši sri
tis turi kiek panašumo^! mūsų krašto klimatą, bet 'su tuo skirtumu, 

. kad Kanadoje žymiai ryškiau, pasireiškia žemyninio klimato įtaka ir 
.šiaurės ledjOrib artumas, ' ' .

Apžvelkime trumpai Kanados istorinę praeitį. Ją atrado 1497 
m. keliautojas Cabot. Tuojau po Kanados atradimo ji atiteko Pran
cūzijos valdžion. Prancūzai Kanadą valdė apie 2,5 šimtmečio.Per vi
są tą laiką kraštas ūkiu ir kitaip mažai iškilo. Geriausiai .. tuo 
laiku vyko prekyba kailiais, 1754 m. prasidėjo karas dėl Kanados 
tarp Prancūzijos ir Anglijos- po karo pagal sutartį Paryžiuje /1763 
m./ Anglijai atiteko visa didžioji prancūzų vicekaralystė šiaurės 
Amerikoj, o vėliau palaipsniui ir kitos sritys. Šiandien dominijai 
Kanada /sostinė Otava/ priklauso visos'tos Siaurės Amerikos sritys, 
kurios yra britų- žinioje /be Bermudo salų ir Neufundlando, nes Neu- 
fundlandas su rytine Labradoro dalimi sudaro atskira britų imperi
jos sritį/. ’ ’ ? į :

Apie 43^ visų Kanados gyventojų yra anglų kilmės. Jų gimtoji 
kalba yra anglų. Jie yra protestantu tikėjimo. Valstybinė kalba yra 
anglų, ir ja kalba veik visi gyventojai, bet tas faktas, kad kraš
tas iki 1763 m. priklausė Prancūzijai, - paliko ne be pėdsakų ir
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ligi šių dient^Rytuošė ir šiėndidn gyvena daug prancūzų kilmės žmo
nių, kalta praridužiškal ir yra katalikų tikybos. Ypatingai didelis 
nuošimtis tokiu gyventojų yra Quebec'o* provincijoj. Kanados didžiųjų 
ežerų srityje ir Manitoba provincijoj yra ir vokiečių. Indėnų tepa
liko apie 100 000 gyventojų, jų didžioji dalis verčiasi žemės darbu 
ir gyVena sėsliai* Paskutiniaisiais metais jų skaič-ius ėmęį klek di
dėti. Kanados vakaruose apsigyveno apie 40 - 50000 kiniečių, japonų 
ir indų* Šie dažnai dirba už mažesni atlyginimą, nei kiti darbinin
kai Dėl to jie yra^nemėgiami* Aplamai, įvažiavimas yra valstybės 
tvarkomas. Kanėdė’s šiaurėje gyvena apie 5000 eskimų.

Į Kanadą 1900 m. įvažiavo 45000 gyventojų, o vėliau vis dau
giau ,1910 m* . jau^įvažiavo apie J00 000 gyV./. Po pirmojo pasaulinio 
karo valstybė įvažiavimą ėmė labiau varžyti, tvarkyti.

Kokie yra ūkiniai galimumai Kanadoje? Pirmiausiai pažvelkime į 
žemės ūki* Kanados ūkinis kilimas sparčiai žengė pirmyn.Svarbiausiuo
ju ūkiniu centru vis dar yra tankiausiai apgyventoji rytinė Kanados 
dalis, bet gyventojai, ypatingai naujai atvykusieji, įsikuria vis 
toliausi šiaurės vakarus, kur yra didžiosios Kanados stepės /preri
jos/. Žemės ūkis čia daug kur išsilaiko tik stambaus masto dirbtiniu 
drėkinimu, nes lietaus maža /žemyninis klimatas/. Bet ūkiui naudoja
mas plotas sparčiai didėja. Nuo 1871 ligi 1906 jis maždaug padvigu
bėjo, o kviečių derlius padidėjo net aštuonetą kartų, avižų derlius 
- penkis kartus, miežių derlius - keturis kartus. Mat, nors vasara 
ir trumpa, šilimos yra daug, ir spėja nunokti milžiniški javų kie
kiai. ilgos sausros ar stiprūs šalčiai kartais labai pakenkia der
liui.. Apskritai, žemės ūkis vis daugiau suintensyvinamas, išplečia
mas. ‘Svarbiausias javų prekybos miestas yra TTinnipeg* aš.

Kanada turi labai didelių spygliuotojo miško plotų. Miško me
džiagos Kanada išveža labai daug; nedaug kuo atsilieka nuo Rusijos 
prekybos miško medžiaga ir nuo Švedijos. Didelius miško plotus iš
naikina gaisrai*

.Gyvulininkystės centrai yra Kanados pietų rytuose. išvežama 
/eksportuojama/ daug mėsos gaminių, odos, riebalų, sviesto,sūrio,gy
vulių. Daug pelno duoda ir medžioklė. Medžioja lokius, lūšius, beb
rus, ūdras, kiaunes, lapes ir t.t. Kailių prekyba Kanadoje nors ir 
sumažėjo, bet paliko žymi. Nemažas prekybos indėlis yra žvejyba. Gy
ventojai žvejoja pakraščių jūrose /ypatingai Neufundlando srityje/ 
ir didžiuose Kanados ežeruose, kurie yra labai žuvingi. Nemaža turi 
Kanada ir įvairių žemės turtų, l/j visų iškasamųjų žemės turtų tie
kia Kolumbijos sritis, o 1/4 visų iškasamųjų žemės^turtų tiekia On
tario sritis. Aukso Kanadoj’ dabar išplauna daug--mažiau. Žymiausios 
aukso kasyklos yra prie Aliaskos sienos /prie upelio Klondike, kuris 
įteka į Jukorio upę/. 1900 m. Kanada išplovė /iskasė/ 42 000 kg auk
so, o 1909 m. jau tik 15 000 kg. Žymiausias aukso kasyklų . miestas 
yra Dawsonas - City. Sidabro iškasimas, priešingai,' dar pakilo ./nuo 
12 000 kg iki 867 000 kg/. Šiandien Kanada yra viena iš pačių didžių
jų sidabro pristatytojų /šalia Meksikos, U.S.A., Austrai!jos/.Be to, 
yra žymių kiekių vario, akmens anglių.

Kanados pramonė vystosi gana sparčiai. Žymiausi centrai ~ yra 
Montrealis, Toronto. Pramonė daugiausiai gamina žemės ūkio masinas 
ir įrankius, nes krašto ūkis to labiausiai relkalau ja.Mašinomis,mat, 
remiasi visi ūkiai, nes jos atstoja daug darbininkų.

Geležinkelių tinklas rytinėje pietų Kanados dalyje yra gana 
tankus. Atskirai minėtini du geležinkelių ruožai, kurie jungia abu 
vandenynus,. Kiekvienas toks ruožas yra apie 4500 km ilgumo. Šie ruo
žai jungia prie Ramiojo vandenyno esančius uostus - Vanconcer’į ir
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Prince Rupert*ą-su Atlanto vandenyno /ar St. Lorencu upės bei įlan- 
'kos/ uostais: Ottawa, Montrealiu, Quebec’u, Halifax’u.Jbu ruošai 
eina per Kanados -centrinį prekybos mazgą Winnipeg*ą. iš viso.Kanada 
turi apie 40 000 kr geležinkelių. Kanaaos didieji ežerai ir St. Lo
renco /šv. Lauryno/ upė sudaro puikų vandens kelių tinklą,kuris tu
ri tiesioginį ryšį su vandenynu. Šiuo vidaus vandenų kelių tinklu 
gali naudotis ir jūros laivai /ligi 3, 6'm grimzdos/. Visas šis vi
daus vandenų kelių tinklas remiasi kanalais, kuriais sujungti visi 
didieji Kanados ežerai su šv. Lauryno uoe. Vandens keliais labai 
plačiai naudojamasi.

Kanados prekyba didėja sparčiai. 1885-m. visa Kanados prekyba 
buvo įvertinta 4/5.miiijardų markių, o 1913 m. jau 5 milijardais mar-.

Kanada eksportuoja javus /kviečius/,, miško medžiagą, sidabrą, 
žuvis /rūkytas ir konservuotas/, mėsą, mėsos gaminius, auksą, varį, 
pieno gaminius ?. kailius, odą ir kitką. Importuoja daugiausia-pramo
nės gaminių, cukraus, anglies. Anksčiau didžiausias Kanados žaliavų 
ir gaminių pirkėjas buvo Anglija, bet dabar kur kas gyvesnė prekyba 
vyksta, su U.S.A. /JAV/. Svarbiausieji Kanados uostai yra Hpntrealds, 
Vancouver’is, ‘ 

0 dabar 
. • Šiaurės

Quebec’as. -
dar keli geografiniai bruožai apie Kanadą.

— -------  ledjuris gana neigiamai veikia Kanados klimatą. Hudson
..-Bai /įlanka/ vadinama Kanados ledine, o taip yra dėl ledjūrlo ir 

. šaltosios Labradoro srovės daromos įtakos. Užtai Kanadoje. tokiose 
pat geografinėse ^platumose yra šalčiau, kaip Europoje'. Rytinėj Ka
nados ų-aiyj yra šalčiau, nei Ramiojo vandenyno pusėje, nes Atlanto 
pakraščiuose plaukioja daug ižo, ledo kalnų, kurie atvėsina orą.'Šv. 
Lauryno įlanka jnaždaug' 3-4 mėn. esti užšalusi. Vasara yra t.ųumpa, 
bet tuo laiku šilti nietų vėjai iš Mississippi žemumos nekliudomai 
pasiekia Kanados sritis, ir šilimos esti daug.

Vakarinė Kanados dalis yra kalnuota, kalnai augšti, 
metalų rudies. Šiaip Kanada yra lygumų kraštas.
J . Kanados ežerai dideli, priklauso prie pačių didžiųjų 
žemės paviršiuje. Patys didieji ežerai nevisai priklauso 
dalis jų sudaro ir U.S.A. -
t ini s, E. . , J-L'-Z 

, didysis Lokių ež.
, si keturi yra didesni,

turtingi

visame 
,, _ _ JĮH. ___ Kanadai:

teritoriją. Suminėtini šie ežerai zAugštu- 
Huzono, Michigan© ežerai /visi trys didesni už-Lietuvos pio- 

didys. Vergų ež., Erie ir Vinnipego ež./vi- 
nel l/s Lietuvos ploto ar lygūs 1/2 Lietuvos 

Dar paminėtini Athabarka-. Ontario ežerai. Erie ir Ontario 
ežerus jungia Niagaros kriokliai /300 ir 600 m platumo ir apie 5c m 
augs t Ūmo/. S?" nlrl 1 m sna-nn-A < a —i ..X A o i o t „ Q-> A1-+- _____ » .

.•gauti.
Žymiausios Kanados upės yra šios: šv. 

Saskatschewan, Kelson, Churchill, Athabarka 
■ k on. 

Yra trys augmenijos juostos 
spygliuotųjų miškų juosta, c/ der

augant krašto ūkiui,

ių krioklių energiją plačiai naudoja elektros energijai

Lauryno /st. Lorenco/.
Yackenzie,cplumbia, jųl 

tundrų juosta, b/ milžiniškų 
- - --- - - ■ .... --------- u-i-Jo stepių /prerijomis vadina

mu/ juosta. Stepės vis daugiau paverčiamos dirbamais laukais. Nema
žas ir miško plotas} augant krašto ūkiui, pavirto dii-vomis.

Apie svarbiausius miestus pasakytina: Qaebec’ap yra^žymus uos
tas prie sv. Lauryno upės, turi didelių laivo; statyklų, vyksta gyva 
prekyba. Montreal-is prie Ottawos upės žiočių yra žymus uostas ~jū-' 
ros ir vidaus vandenų laivams bei žymus geležinkelių mazgas. Toron- 
to žymus savo Javų ironiško medžiagų,prekyba. Ottawa yrą pats žymu- 

. sis Kanados miško medžiagos prekybos centras. HaLif ax’* as yr* kero 
ir prekybos uostas ir per visus metus laisvas nuo ledu- Rali fax'ės 
yratkeltų garlaivių linijų Europa Amerika centras.Winnipeg’as yra. 
didžiausias javų prekypos centras ii* yrą krašto centre r 1870 m Win 
nipeg’as dar tebuvo kaimas. i; •
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• " . H. H.
AMERIKA NĖRA EUROPA, O NEW-YORKAS, - NE AMERIKA
'/Žiupsnelis svetimųjų papročių ir neįprastųjų sąlygų/

Kad Amerika nėra Europa, kiekvienas žino, bet kad New--Yorkas
- ne Amerika, nedaugelis nusimano. Tas pasakoma kiekvienam pirmą 
sykį atvykusiam per New-Yorką į Ameriką. Atvykėlis nustemba,bet pa
žįstąs šį kraštą žino, koks yra teisingas šis posakis. Sunku pasa
kyti, kas yra New-Yorkas. Tai yra dangorėmių kompleksas.nesiliaująs 
tempas, 79-ojoje gatvėje kalbama tik vengriškai, gi 84-ojoje - tik 
Vokiškai, dar kitur gyvena vieni negrai* Šalia prabangiško milijo
nierių kvartalo Sutton Place - skurdžių priemiestis. Brodway tviska 
tūkstančiais žiburių, o Hudsono upės pakrantėse šeimininkauja 'tam
siausias elementas. New-Yorkasv- tai fantastiškas, nesuprantamas, 
svaiginantis, slegiantis, karščiausias ir šalčiausias, mylimas ir 
neapkenčiamas miestas. Bet New-Yorkas nėra Amerika.

Išvažiavę iš New-Yorko, patenkame į Ameriką, Ką gi pastebime, 
vykdami automobiliu iš New-Yorko į Kaliforniją 4 500 Ina keliu? Pir
miausia, jei taip galima išsireikšti, ūkinį švelnumą. Pravažiuojame 
pro tūkstančius pastatų, skirtingų savo stiliumi, amžiumi ir spal
va, bet ne dydžiu.’Amerikiečių daugumas turi savo nuosavus namus 
-r My home. Tai yra ne vieno ar kelių augštų pastatas, bet medinis 
namas iš 4-5 kambarių ir neaptvertas sodas, ir kaimynas turi tokį 
pat .namą ir sodą, irgi be tvoros. 5/ amerikiečių gyvena prabangiš- 
kuose rūmuose, 1O/J amerikiečių visiškai neturi buto, o jųjų gy
vena kaip tik tokiuose namuose - my home. Toks namas kaštuoja išsi
mokėtinai apie 15.000 dolerių. Įmokama 2 000 dolerių, o likusieji
- kas mėnesį. Visas kraštas pagrįstas skolinamąja sistema, ir nėra 
daikto, kurio nebūtų galima gauti pirkti išsimokėtinai. Didžiosios 
prekybos bendrovės pačios skolinasi ir skolina visiems, nes žino, kad 
skolintąją sumą atgaus; jos yra Įsitikinusios JAV piliečių gerove

„ ir kiekvieno paskiro žmogaus gera sąžine, .
Be šios dorybės,, amerikiečiai turi dar ir kitą ypatybę, bū

tent: savo profesijų nepastovumą. Tai yra turto vaikymosi rezulta
tas. Ar toji JAV piliečių ypatybė jų kraštui garbės duoda, ar ne, - 
sunku spręsti. Bet faktas, kad amerikiečiai savo■profesijos never
tina^ Pašto tarnautojas vakar buvo statybos inžinierius, o rytoj 
jis jau bus antomechanikas. Ir advokatas, ir jo klijentas - netru
kus virsta abu restorano šeimininkais.’ Jei kuri bendruomenė gerbia 
savo garažo savininką, ji aną išrenka "sheriff’u5!, t,y. kaip ir po
licijos nuovados viršininkas* iš to - trys dalykai, ir. ši trijulė 
padeda suprasti Amerikos išvidinę sąvoką: Pirma: socialinė lygybė. 
Benzino pardavėjas galėjo vakar būti universiteto profesorium. Ant
ra: socialinis tikrumas. Jei kurioje branžbje nedirbai, tai dar“ ne
reiškia, kad joje tarnybos negausi. TreČįaj. gyvenimo džiaugsmas.Dil»- 
bama. ir gyvenama tam, kad Vėliau namie pailsėtų, su.savo bičiuliais 
paplepėtų ir weekend /savaitės gale/ linksmai laiką praleistų. Juk 
Vlsvien, ar prieš 10 minučių nutrynei rašalą nuo pirštų, ar nuplovei alyvą nuo veido.

Keliaujant per kraštą, nepastebimas žmonių domėjimasis poli
tika. Ūla viskas paremta bizniu ir juo domimasi,”

Nesvarbu, kokio lygio pragyvenimo standartas : svarbu, *kad ma
sė galėtų visomis gėrybėmis naudotis. Socialieji įrengimai yra pri-
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vašiose lankose, o ne valdžios skatinami. Pavyzdžiui, kiekviename, 
kad ir Važiausiame, miestelyje, yra kine teatras, ir nerasi to mies
telio gyventojos kuris nebūtų matęs visų demonstruotųjų filmų.

Kas nori, gali nusipirkti vyriškąją eilutę už 15Q dolerių,bet 
daugumas perka pasiūtas arba pusiau pasiūtas eilutes po 45 dolerius, 
kurios niekuo nesiskiria nuo anų po 150 dolerių. Didmiesčių madų 
salionuose iš Paryžiaus importuota suknelė kaštuoja J00 dolerių,bet

• eilinė amerikietė perkasi kur nors Indianapolyje, St. Louis ^arba 
Cansas City puikią vasarinę suknelę už J5 dolerius ir moka už Šiltą

• žieminę suknelę nuo 45 iki 50 dolerių. Tik žinovas gali atskirti vie
tinę- suknelę nuo užsieninės, o patarnavimas ir mandagumas visose J. 
A,V<. krautuvėse be išimties vienodai geras. Kiekviena prekė ‘taip 
gerai suvyniojama ir supakuojama, kad kartais supakavimo medžiaga 
daugiau kaštuoja, negu pati prekė. Todėl kiekvienas pirkėjas ger
biamas, o krautuvininkui - tai biznio reikalas.

Jei kas įsigeidė pavakarieniauti pirmaeiliame New-Yorko arba 
Holywoodo restorane, turi išleisti nuo 7 iki 8 dolerių. Tačiau tūks
tančiuose JAV restoranų galima sočiai pavalgyti už 1,5 dolerio. Ir 
valgis, ir patarnavimas, ir švara ta pati...

Keliaujant automobiliu per kraštą, gaunamas įspūdis, kad visa 
Amerika kažkur keliauja, išvažiuoja. Nors kraštas ir*išraižytas au
tostradomis, siekiančiomis net toliausią užkampį, važiavimas jomis 
nėra malonus. .Niekur ne galima^ išvystyti 50 mylių /30 km./ per va- - 
landą policijos leistojo greičio, nes visi keliai, tarytum mieste, 
užtvindyti daugybės' važiuojančių automobilių. Kelyje is New-Yorko į 
San-Francisco sutiktumėm gal kokį milijoną automobilių. Kyla klau
simas, kur visi šie amerikiečiai skuba?

.JAV gyventojas mažiau jaučia nuotolį, negu mes,- europiečiai. 
Sekmadienio popiečiu amerikiečių šeima keliauja 250 mylių į "užmies
tį". Dažnas gyvenimo, namas yra dešimtimis mylių nuotoliu nūo miesto, 
ir amerikietis kasdieną važiuoja /ir grįžta/ savo automobiliu į 
miestą, į savo tarnybą. Be to, 7 milijonai amerikiečių tarnauja biz- ' 
nyje, reikalaujančio nuolatinio važinėjimo. Tai vietoj traukinių ir 
lėktuvų jie mieliau važinėja patogiu automobiliu.

Bet tas dar ne visiškai išaiškina automobilių susisiekimo rei
kalą. Reikia turėti galvoje, kad beveik kiekviena amerikiečių šeima 
turi po nuosavą automobilį, ir benzino galionas /apie 4 1/ kaštuoja 
tik 20 et. Aplamai, amerikiečiai nėra sėslūs. Nors* jie ir mėgsta 
kiekvienas savo gimtąjį miestą, bet dar daugiau - visą kraštą, jei 
amerikietis suranda sau geresnio biznio už 1 000 mylių, tai jam 
nėra tragedijos su visa Šeima į ten persikelti, o du kartu per me
tus pakeisti patogumo ar naudos dėliai butą - jam nieko nereiškia. 
Tą vadinkime tradicijų stoka arba dar kitaip, - bet amerikietis lie
ka amerikiečiu.

Niekur JAV-bėse negalima -/^ei ir norėtum/ nutraukti nuolati
nių santykių su įstaigomis. Bet sis sąlytis nėra nemalonus.Štai ke
li pavyzdžiai.

Keliaująs po JAV prancūzas nori iš savo atsitiktinės sustoji
mo vietos - Columbus - nusiųsti savo,bičiuliui į Prancūziją siunti
nį. Pašto valdininkas Mr. Greenberg, - jo pavardė sužinoma.iš ties 
kiekvieno valdininko ant stalo padėtos lentelės su pavarde, - . rei
kalauja paso /tokia jau tvarka/. Prancūzas aiškinasi turįs savo na
šą pačiame čemodano dugne, po visais daiktais ir tddėl .negalįs 'jo 
skubiai išimti. Pašto valdininkas pasiunčia siuntinį ir be paso. •
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Arizonos dykumoje Sustoja aut omobilis ,ir nė iŠ VietoskPo pus- 
VSlaildžio keliautojai sustabdo- važiuojanti pro Šalį policijos aut»o- 
fflbbilį ir. prašo padėti. Policija prižada ir išsiunčia iš kito mies
telio už 35 mylių auto-mechaniką, kuris ir sutaiso sugedusią mašiną* 
.Keliautojai važiuoja toliau, bet kitame miestelyje ;juos ~ sustabdo 
■policija... pasiteirauti, ar gerai mechanikas—sutaisęs mašiną.

Kalifornijoje reikalaujama atskiro leidimo automobiliui vai-* 
čLyti. Kas jo neturi, čia pat peregzaminuojamas, ir jam išduodamas 
Kalifornijos leidimas, po pusvalandžio gali toliau ^keliaut i. .

Tai yra vienos iš didžiausiųjų demokratijos šalies papročiai 
ir taisyklės. Visur jaučiamas nuoširdus noras palengvinti ir pra
džiuginti kiekvieno mirtingojo gyvenimą. Nerūpestingumu ir pasiti
kėjimu skiriasi amerikiečiai nuo mūsų.

Laisvai vertė Tr^ Pilipavičius

<■ P. Butėnas
"D IENOS BE TĖVYNĖS"

Didelis 358 psl. A. Vaitkaus redaguotas ir leistas Flons burga- 
metraštis, jau minėtas ir “Žingsnių" N 2-3, mūsų tremtininėje spau« 
ddje yra susilaukęs, be gražių atsiliepimų, ir priekaištingumo. Te
atleis man visi ir nepalankiai tą leidinį vertinusieji, kad viešai 
Čia drįstu žodį kitą tarti to metraščio reikalu kaip buvęs nuošalus, 
betgi nuolatinis knygos leidimo darbo stebėtojas.

Niekas neginčijo, kiek į "Dienas be Tėvynės" redaktoriaus ir 
, Leidėjo įdėta darbo, atsidėjimo, nusimanymo, kapitalo, geros valios 
ir ryžtumo. Tas pats atitenka pasakyti ir dėl dailininkų darbo šių 
dienų sąlygomis.

Pastabos.prasidėjusios nuo to, kam metraščiui medžiaga tępa^ 
■' sirlnkta tik iŠ Flensburgo lietuvių stovyklos pajėgų. Tokia jatį bu

vo metraščio redaktoriaus leidėjo valia, nors kitas gal norėtų ir
kitaip nugalvoti. Bet kas gali užginti' Tokių atsitikimų buvo ir
bus visur-? istorija bus nuolaidesnė ir tą atvejį apgins, net-, tikė
tina, ir pasidžiaugs.

Buvo pastaba, kam tuo būdu nesišaukta tolimesnių ir miklesnių
• plunksnų: esą, būtų buvęs stipresnis turinys.v Nežinau kaip-, bet bu-

• vo dar toks laikas, kada lietuviška snauda tremtyje tebebuvę tik 
■ pradėta organizuoti, betgi jausta, bent-tikėtasi, kad tos lietuvių

stovyklos, kurios turi nepalyginti didesnius plunksnos ' darbininkų 
būrius ir kur kas garsesnius rašytojus, taip pat leis net dar ge
resnius leidinius. Kitas reikalas, jei jų, deja, teimta rodytis kur 
kas vėliau ir spaudai palankesnėmis sąlygomis, negu toje zonoje,jųlr 
išėjo "Dienos be Tėvynės".

Visi žinome, koks iš pradžių buvo lietuvių gyvenimas stovy
klose, kokia, trumpai sakant, publika ir kad net savųjų pajėgų ne
žinota. Apsiblausiaaš, neviltis, išvargis, kortps, amžini šokiai ir 
t.^tc Ar tik tiek? iš šimtų "išblaškytųjų" surasti visus kad ir 
plunksnos darbininkus, juos prijunkintl, kūrybai atitinkamai nuteik
ti irgi ne botkam sekėsi ir gal sekasi. Ir jie buvo surasti.?,Šian
dien jie jau žinomi, neatstumti, įsijungę i savųjų asociaciją ir 
spausdintojo žodžio grūdą mėginą sėtij kiti sėja, kiti ir. derliaus 
ilgainiui susilauks,

Neišleiskim iš akių ir auklėjamojo momento pačiam rašytojui 
i? skaitytojui. Stebėjau, skaityt o jus : vaikus, mokinius, skautus ,mc-r-
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gelestbernelius ir-sentuosjun^akaitinėJanalus tą knygą lietuviui. su
varžytosios saulės atokaitoje. Ta knyga buvo ir yra vadovėlių at* 
stojėja mokiniui ir mokytojui, o vadovėlių nėra. Ta knyga - šių 
laikų knygnešys: ji-atliko ir-atlieka knygnešio knygų uždavinį t!U« 
džiugus!ems knygos mėgėjams. Gal kur kurios lietuvių stovyklos ii* 
buvo laimingos: Flensburgas ir visa Šiezvigo-Hoi šteino provincija 
lietuviškos knygelės tuokart neturėjo.

Periodinėje spaudoje kai kieno nerasta "Dienose be TėVytlė's" 
nieko paminėtino, Kur keliavau - manęs kaip buvusio flensburgiškio 
klausinėta ta "paslaptis" atskleisti. Traukiau ir traukau paklaus
tas pečiais , ir tiek, t©pridurdamas : "Sveikas pats skaityk ir pats 
būk recenzentas, ir bus aišku, ar jau.nieko naudingo, geresnio ir 
gražesnio toje knygoje ne berastum". 0 juokais priduriu kartais t’’To** 
klomis sąlygomis- na, mes mėginkim parašyti!" Vienas garsus mūsų 
meninio žodžio atstovas yra man pasakęs: "Kad ir vadinamuose misų 
iššl©vintuose^periodiniuose leidiniuose .iš dešimties eilėraščių lig 
dviejų eilėraščių tegalėtum surasti’ poėzi jo-s ir tobulesnės formos”* 
"Dienos be Tėvynės" metraščiui auginti gal gi ir toks oasakymas šio 
to vertas. " ' .

Hamburgo Pabaltijo Universiteto lietuvių spaudos parodoje,ste
bėta, "Dienos be Tėvynės" buvo ta knyga, kuria labiausiai domėjosi 
ir gražiavosi anglų ir kitų tautų atstovai. Ir kai jiems buvo sako
ma, kad^čia tik vienos lietuvių stovyklos, leidinys, parodos lanky
tojai džiaugėsi, stebėjosi ir, žinoma, atitinkamu būdu-vertino lie
tuvių spaudą bei kultūrą. Leidinys savo atlieka,

Kad ir kažkaip kas žiūrėtų į Amerikos-*lietuvių spaudą, bet j ©V 
ir joje randame gražių atsiliepimų apie tą metrašti ir not ištraukų 
iš jo. . . . < ■

Apskritai, kam tos tulžies, pagiežos, aplombo ir kai kuriai 
mūsų spaudos niurkym.o ko jokio atadvėsčio?! Kam ta iron!ja,tas 
kazmas'9 Kam-koja kišti0 Kam? Kam redaktorius, leidėjus, kūrėjus l? 
apskritai spaudos darbuoto jus pulti9 Ir dar tokiomis sąlygomis ir 
tokiais laikais. Kam sumalti ir kai kuriu mūsų poėtų vardai įr lei
diniai? NesuprantamybėI ’ • ’ '

A. Vaitkus, baigdamas pastebiu, jokio pel.no ir jokios rekla
mos nesivaikė. Žinau, nors man ir nesiskundė, -- kiek jis sudėjo ka-' 
pitaio tai knygai išleisti - neatgaus.

• Rašiau knygos redaktoriui nežinant, jos bendradarbių ' neragi
namas ir nepretenduodamas į jokius apgynėjus, į jokius rašytojus, 
kritikus, net norėdamas pasilikti taip'pat ir "Dienų be Tėvynės”re- 
conzentų bičiuliu. Rašiau kaip pažįstąs ar suprantąs visas to , ir 
kitų musų leidinių sąlygas, tremtinio gyvenimą, rašytoje buitį ir 
numanąs lietuviško žodžio tikslą niūriausiose lietuviams dienose,.

. -- e. ; -.........
’ _Tikiu į dieną ūidele-ir Šviesią,

tikiu - ns amžiais žemėj siaus ruduo? 
Pakilk, žmogau, iš dulkių ir puvėsių, . 
pakilk, žmogau, ir Žmogui ranką duoki

Br. Brazdžionis. .

"Laukinis žmogus- laikraščių ■■neskaito" - Nepriklausomo joję Įde- 
tuvoje šis aforizmas buvo laimėjęs žurnalistinę premiją.
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S E E D O R F O LIETUVIŲ PARODA

Seedorfo lietuvių stovyklos T. B. Komitetas jau seniau buvo 
’•.sprendęs savo parodą surengti., Reikala&^pagreitė jo, kai pati UNRRAas 

Team 295- vadovybė paminėjo savo vadovaujamai Seedorfo HP stovyklai 
surengti tautinių tautodailių parodas - atskirai lietuviams,; lat
viams ir estams, bet po vienu stogu latvių'stovyklos mokykloje.Pro- 

' ga parodoms rengti - UNRRAos metinės sukaktuvės rugpjūčio 24 dieną, 
■ikuriai turėjo suvažiuoti Anglų Karinės Valdžios ir UNRRAos atstovai 
is St adė s ir iš kitur. Ir tai dienai latviai bei estai kartų latvių 
mokykloje surengė nepalyginti mažesnio masto savo parodas kelioms 
dienoms. Kadangi latvių mokyklos patalpos pasirodė permažos, tai 
lietuviai gavo UNRRAos sutikimą savo stovyklos "Seklyčios" ir siu
vyklos patalpose parodą Įsirengti, nors ir tos patalpos paskui pa
sirodė perankštos.

L. T. B. Komitetas tuoj sukvietė savo ir stovyklos kultūri
ninkų pasitarimą ir išrinko parpdos rengimo komitetą: pirm. P. Bu
tėną ir A. Gintautą, Re Grigaitę, J. Guobą, G- Tendienę ir J. Vede- 
gį, o eksportais inž. K. Reisoną ir g--jos insp. A. Kasperavičių,vi
są parodos rengimo ir buvimo laiką talkininkaujant ir 0. Titliūtei. 
Darbas tuoj pradėtas rugp. 10 d. rajoninėms komisijoms eksponatus 
parodai Iš gyventojų renkant, Mat, buvo nutarta parodą surenkti tik 
iš vietinės"stovyklos surinktųjų eksponatų. Ypač mielai ir gausiai 
gyventojai davė sodžiaus tautodailės, kurios nesitikėta tiek daug 

•‘'•■iš Lietuvos atsivožus. Mažosios Lietuvos lietuvės irgi labai gausiu 
’eksponatų skaičium savo tėvynę reprezentavo. Būdinga, kad Maž. Lie

tuvos tautodailė, nors ir 700 metų tas kraštas buvo vokiečių naiki
namas ir nutautinamas, vis dėlto išlikusi itin sveika, lietuviška. 
Taip p-at pabrėžtina, kad Maž. Lietuvos lietuviai gyvai bendradar
biavo, parodą berengiant.

Rugp. 22 d.. 15 vai. prie "Seklyčios" gražiame ore buvo atida- 
• ryta .paroda. Ta.proga gausiai susirinkusiems stovyklos gyventojams 

parodos komiteto pirmininkas pasakė kalbą, padėkojo pri sidė jusi ems 
'■ prie parodos rengimo, nusakė parodos tikslą, svarbumą ir naudą mums 

■ lietuviams čia-ištrėmime, Parodą atidarė LTB Komiteto pirmininkas 
agrf. Ig» Užgiris savo kalba į visuomenę.

Paroda buvo numatyta 7 dienų nuo rugpo 22 ligi 29 d., bet dėl 
žymaus lankytojų intereso paroda buvo dar prailginta ligi rugs.l d. 
- Iš viso, ji truko 12 dienų. Jos vardas : Seedorfo lietuvių stovy
klos tautodailės ir spaudos bei istorijos parodd, - turinti,, be re
prezentacinio. tikslo, ir auklėjamąjį. Jos du pagrindiniai skyriai:. 
1/ Lietuvos /taigi ir Maž. Lietuvos/ sodžiaus meno - vienoje 14x7,15 
m. salikėje ir 2/ lietuvių spaudos bei Lietuvos kovų’dėl savaran
kiškumo istorijos - kitoje 14,75x4,50 m. salikėje. Tiek tebuvo vie
tos, ir todėl ne visus iš Seedorfo lietuvių gautuosius tautodailės 
eksponatus buvo galima parodoje išstatyti.

Pažiūrėkime parodos turinį.
I skyriuje audiniai, nėriniai, siuviniai, tautiniai 

drabužiai, gausūs gintariniai dirbiniai. Jei būtų buvę vietos - bū
tų reikėję trijų tokių patalpų. Bet ir dabar, kai kiek galint vis
kas pasistengta meniškiau ir atskiromis rūšinėmis.grupėmis išdėlio
ti', žiūrėtojui buvo leista orientuotis ir aiškiai suprasti, koks di
delis menininkas yra mūsų sodžius, ypač mūsų moterys. Čia juostoms 
austi stovėjo ir paprastos staklelės - rėmeliai su apmesta austi 
juosta. Atsilankę svetimtaučiai stebėjosi, kaip tokius gražius da
lykus gali be f.abriko austi tiek įprastiniais įrankiais. Jie buvo
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įtikinti.Krač didelis gintaro išdirbinių, skyrius - karolių, apiran- 
kių, papuošalaičių, kryželių, dėžučių, rašyklių ir 1.1.Viena sprin
džio ilgumo dėžutė buvo padėta pilna nedailintų gintaro gabaliukų. 
Tas rinkinys insp. A. Kasperavičiaus ir jo sūnaus Rymvydo,prisiran- 

' klotas paskutiniais Lietuvoje buvimo metais Palangos pajūryje. Gin
taras apskritai galingai reprezentuoja lietuviu kultūrą nuo senų 
laikų. Gintaro skyrius atstovauja savarankišką lietuvių kultūrą,is
torijoje jau aiškiai ir plačiai žinomą nuo 1500 - 1000 metų . prieš 
Kr? Gintaras /graikiškai glesum/ žinomas tik Aisčių, arba Baltų 

./lietuvių, latvių, senprūsių, kuršių, sėlių ir žiemgalių/,nuo amžių 
gyvenamuosiuose plotuose prie Baltijos jūros, kur ‘šiandien tebėra 
Lietuva, Latvija ir. Rytų Prūsų.žemė. Kur Aisčiai /Baltai/ gyveno ir 
gyvena, ten jokių slavų ir jokių germanų senovėje nešimai syta - jų 
negyventa. Ir’ tų Aisčių-Baltų dvasia per lietuvių tautos geni jų . ir 

. šiandie tebeatsispindi lietuvių kalba /seniausia ir skambiausia Eu
ropoje/, savarankiškuoju tautos būdu, papročiais ir sodžiaus meno 
dirbiniais, kuriais kad ir šioje parodoje stebėjosi atvykęs . svetys 
anglas, unrrininkas, vokietis ir t.t.

... ... TI skyriuje yra du poskyriai.
A p a s k y r i s: lietuvių maldaknygės, šventraščiai,i s ku

rių keletas yra senoviškųjų; še linininkystės ir .ūkininkystės knygos, 
kurių iš Lietuvos gausiai atsivežta^ šiek tiek mokslo vadovėlių, 
mokslo knygų, beletristikos, poezijos. Tyčia sumlnėtinos:A. Šapokos 
Lietuvos istorija, Rygiškių jono Liet. k. gramatikos 2-sis leidimas. 
Tauta ir Žodis, Sodžiaus Menas, Lietuvos Archyvas ir kas ne kas au
torių: Baltrušaičio, Babicko, Fersterio, Kudirkos, Maironio, Nor—-
kaus, Puidos,' putino, Sasnausko, Šatrijos Raganos, Valančiaus, Že
maitės. ■Mokyklai ir skaityklai jų ir kitokių reikėjo. Niekaip neži-' 
nota, kad jų stovykloje esama. Per parodą bent tos knygos išplaukė 
į .paviršių, ir, reikia tikėtis, dabar savininkai neatsisakys jų 
skolinti kad ir svarbesniems mokyklos reikalams. Šia beveik. visa

■šių ištremties dienų periodinė ir neperiodinė lietuvių spauda, ro
danti, kad Vokietijoje lietuviai ir sunkiausiomis sąlygomis įmano 
rūpintis spausdintuoju savo žodžiu. Terne paskyryje yra ir Seedorfo 
lietuvių stovyklos spaudos kampelis: "Aktualiųjų Inf ormaci jų", "Auš- 

■ ros belaukiant", "Kirvarpos" ir čia leisimo iš Flęnsburgo perkelto 
"Žingsnių" žurnalo. "Akt. I-jos" davė ir savo augimo diagramą.Salia 
vietinės spaudos prisiglaudęs ir Fiensburge leistosios liet.spaudos 
skyrelis r 16 vienetų: "Žingsniai", "Lietuvių Informacija","Valioi" 
"Balandis", "Visuomenės Balsas", "Visuomenės Akis", "Martynas , Jan
kus", "Evangelikų giesmės", Br. Dirmausko "Pavasaris ateina"Lie
tuvos vaizdų laiškai ir atvirukai, mok. kuršy pažymėjimo blankas-ir 
didžiausias bei gražiausias Vokietijoje lig šiol lietuvių leidinys 
A. Vaitkaus "Dienos be Tėvynės".

B pa s k yris turi pilną Lietuvos pašto ženklų rinkinį, 
mokinio Danielos patiektą, numizmatikos, Lietuvos miestų ir mieste
lių vaizdus gausiais atvirukais ir laikraštinėmis iškarpomis,moder
niąją Lietuvą paveikslais, Lietuvos kryžius atvirukais, Vokietijoje 
kurtų mūšų dailininkų reprodukuotų paveikslų, Lietuvoje ir tremtyje 
padarytų meniškų dalykų /iš šikšnos, medžio. . ./. -lietuviškas Kortas, 
Lietuvos kariuomenę* Vaizdais, diplomų ir senų dokumentų skyrelį,Lie- 

' tuvos pasižymėjimo ženklų ir ordenų, Lietuvos pinigų, Lietuvos že
mės gabalą, Lietuvos sodžiaus džiovintos duonos atminimą, dr. Trum- 
pausko duotą Lietuvos miestų ir miestelių 34 herbų rinkinį,Lietuvos 
pašto maišą su tautinės vėliavos išaudimu ir lietuvišku bei angliš
ku tekstais, "Memelgebiet Litauen" albumą, kuriame vokiečių nacių
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Išbr Suktas ■^odis’^^tauen"ix^-šsi>ausdrnt a. jnvletoj^:"Endlich Wie
der deutsch", bet antroje albomo pusėje jau nebepastebėjo Lietuvos 
Vardo tie -mūsų valstybė s priešai. Mūsų pirmojo istorini o .romano "AL* 
gira antas'* kūrėjo Dr. Vinco ^Pietario kryžių parodai davė jo senutė 
dūktė, o kryžius atvežtas i-š tolimos Rusijos, iš Ustiužnoje mieste
lio. Vienas ūkininkas, buvęs Sibire prieš 35 m., iš tenai, turi iš“ 
globb jęs jnacuto ilties dali, ir ją jis teikėsi jau parodai’prasidės 
jūs atnešti, kad ir kiti pamatytų..Reikta pridurti, kad, žmonęs,ap-

• šidairę po/parodą, vėliau ne vieną retesni eksponatą atnešė, prieš 
parodą kiti sakydami nieko gero neturį.

Tam tikra tvarka einą mūsų pasižymėjėliai, kuriems medžiagas 
daugiau-mažiau užteko-'parod.o je parodyti. Tuo būdu turi savo kampe
lius: Martynas Jankus, šiemet Flensburge miręs paskutinysis aušri
ninkas; be jo gyvenimo paveikslų, laidotuvių vaizdų, giedotųjų gies
mių, užuojautos telegramų ir kitokių dokumentų, čia yra ir paskuti
nysis jo 1909 m. eilėraštis. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė - Bitė I 
jos laidotuvių Panevėžyje paveikslai ir dalis laiškų. Darius ir Gį* 
rėnas, transatlantiniai mūsų lakūnai didvyriai - vaizdais, laikraš
čių ištraukomis, jų testamentu ir stovykloje, padirbtu jų "Litnuanl- 
cos " modeliu.

Istoriniu kursu eina Lietuvos istorijos vaizdai ligi paskuti
niosios /dabartinės/ valandos. Lietuvių tauta jau nuo XII amžiaus 
galo kovoja nuolatine ir Žiaurią kovą su savo šiokių ar tokių poli
tinių režimų Rusija ir Vokietija ir Lietuva, būdama Europos kultū
ros įtakoje ir tos kultūros rėmė ja, ' savo, istorijoje yra sudėjusi 

. ■‘‘'milžiniškų kraujo ir medžiaginių aukų. Tos kovos dėl Lietuvos, ne
priklausomybės lietuvių tauta nenutraukė ir dabar: lietuvis tebeko
voja Lietuvos miškuose, Sibiro, Altajaus, Kazakstano; Kolos pusia
salio, Pečioros ir vi-sos SSSR sunkiųjų darbų žiauriose stovyklose 
ir .kalė jimuose, Vokietijoje ir visame pasaulyje, kur tik bent vie
nas lietuvis gyvena. Lietuviai troško ir trokš laisvos demokratinės 
nepriklausomos Lietuvos valstybės. Tas paskyris tą kovą kaip tik^lr 
vaizduoja paveikslais, žemėlapiais, dokumentais. Čia yra pogrindžio 
/slaptosios/ lietuvių spaudos, memorandumų nuorašų, KZ vaizdų, Neu- 
manno ir Sašsb nacių bylos vaizdas Kaune su aprašymu, mūsų didžiųjų* 
kunigaikščių ir veikėjų paveikslų, Nepriklausomybės Akto kopi ja,Da- • 
chau KZ vietovė, sugriautųjų Šiaulių vaizdas, .tam tikra tvarka ei
nantieji žemėlapiai su aiškinimais, pradedant seni ausi ai si ai s lai
kais /1500 m. pr. Kr./ ir pereinant į šių dienų painiąsias proble
mas ties Baltijos,- Juodosios ir Viduržemio Jūromis, o toks SSSR’že
mėlapis, iškoreguotas mūsiškių, pažymint jame ištremtųjų lietuvių 
vietoves ir bolševikinio rusofilizmo užsimojimus, pirštu prikišamai 

...rodo tą SSSR politiką ir būklę, kuri lietuviams daugiau negu aiški,
* ‘-^betgi kurios Vakarų Europos biurgerio protas sunkiai tepriveikia su

virškinti, - biurgerio,-kuriam bolševizmo "žiedų" dar nėra tekę, sa
vo kailiu patirti. Yra ir Lietuvos Brastos taikos konferencijos ir 
Veimaro Vokieti'jos vaizdai, pavergtųjų Rusijos tautų IGLaikus pavei
kslas, ir tas paskyris baigiamas atominės bombos veikimo vaizdais . 
Japonijoje'ir Bikini saloje. Prie jo pri jungtines paveikslų. seri
jos: alų dienų pasaulio politikai ir anglosaksų politinio jumoro 
karikatūros, kur- stebėtojas'pamato, kokios didelės spaudos laisvės 
Vakarų Alijantuose, tuo tarpu kai nacių Vokieti joje ir dabartinėje 
Tarybų. Rusijoje spauda vienodai pavergta ir ligi 10C^ suvaržytą.

Čia yra stalas, kur rodoma, kaip rinkti iš laikraščių iškar
pas mokyto jui mokymo ar mokiniui mokymosi reikal ams .-• kai bos,lietu-, 
vių literatūros, istorijos' ir 1.1. Rasi čia: "rudųjų okupaciją ,
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raudonųjų okupaciją’-į Amerikos lietuvių laikraščiuose skalbtųjų 1.3 
Lietuvos atsiųstųjų ašarų laiškų, "Povėlių, eilėraščių ir k. rinki
nėlių 4 .... . •

-.j-; Patys yra Įsirengę savo gražius skyrelius iš paveikslų, dia
gramų, statistikų, dokumentų, schemų: gimnazija, pradžios mokykla, 
vietiniai laikraščiai ir skautai, pastarieji parodydami ir kas cikax> 
tiekai lietuviška, ir kas skautiškai'tarpt auti ška.

Salės vidury stovi nenuilstamo lietuvių stovyklos darbų vyk
dytojo inž.» architi, K» Reisono specialiai parodai sukurtas didelis 
ir detalus visos Seędorfo DP stovyklos modelis. Tą darbą jis padir
bo tik naktimis, ne*s dieną, užverstas kitais stovyklos darbais, o,be 
to, dar turėjo rūpintis te r’- ,.xniu ir meniniu parodos Įrengimu. . Ke
lias Į parodą, rodyklė-", vėliava, durų frontiniai tautiški papuoši
mai, gėlės, nubalt- .-u akmenys šalikelėmis rodyklės ir t*t. - jb 
triūso vaisius • ' ’

Ta Ii ava, • kur plovė savo ant parodos stogo, yra Rokiškio 
Liet. KLuo Komendantūros, išsaugota nuo bolševikų ir nacių,, ir ryž
tingo jaunuolio pastangomis per Norvegiją laimingai pasiekė šią pa
rodą. •

Nors oarodoje ir nesišykštėta rašytinių aiškinimų prie ekspb- 
datų, betgi'svetimtaučiams buvo dalijami anglų ir vokiečių kalbomis 
rotatuoti p'arodos prospektai su trumpe Lietuvos istorija ir su lie
tuvių tautos kovos dėl tautinio savarankiškumo aprašymu.•Per vieti
nę spaudą - "Akt. I-jas" ir plakatais Įvairiomis kalbomis parodos 
reikalas pakankamai išrėki amųotias .

Į parodą atsilankyti buvo raštiškai kviestos Britų zonos,tur
būt, visos lietuvių.stovyklos, Anglų karinė valdžia, UNRRAos vado
vybės, latviai, estai, lenkai, vietinės vokiečių mokyklos ir. natai- 
~bs.'iš svetimtaučių pirmieji iš Stadės atvyko 40 lenkų skautų sų 
savo vadovais ir mokytojais, kurie', kaip ir mūsų skautai, pasirodė 
su savo dainomis skautų būkle pasakė susiartinimo kalbą ir vakaro 
dalyvavo Lietuvos vėliavos nuleidime. Arčiausių vokiečių mokyklų 
ekskursijos taip pat lankėsi ir viskuo domėjosi, o po to, kai atsi
lankiusieji plačiau pranešė, buvo atvykę ir šiaip, vokiečių.Vokiečių 
bus bpta ligi ar per J00 žmonių. Jie ypač domėjosi sodžiaus tauto
daile ir gintariniais dirbiniais. Latvių ir estų pmprususių žmonių 
irgi apsčiai atsilankyta, o latvių mokykla buvo atėjusi organizuo
tai. Io kitų lietuvių stovyklų organizuotai nieko nebuvo 'atvykę ir 
apskritai mažai kas tepasirodė k-d ir atskiromis. Vietinių lietuvių 
parodą lankė organizuotai: gimnazija, mokytojų kursai, pradžios mo
kykla, per JOO miško kirtėjų.

Stovykloje lankėsi žymus Danijos Raudonojo Kryžiaus atstovai 
su buv*. Danijos ministeriu pirmininku. Delegaciją Lydėjo UNRRAos ce
ntrinės Įstaigos atstovas Anglų zonoje. Tos delegacijos tikslas,kaip 
iš jos buvo pareikšta, - susipažinti su UNRRAos pradėtąja akcija DP 
darbu aurūninti. Danijai dabar esą reikalinga apie 50 000 ĮvaiMtj 
sneoialistų, kuriuos ji gėlėtų aprūpinti darbu iš DP tarpo. 0 iš 
specialistų esą reikalinga - pirmiausia pagalbinio sanitarijos per-' 
senais, žinoma, daugiausia moteriškosios giminės. Tai delegacijai 
buvo didžiojoje salėje tautinių dainų ir šokių duota, aplankė gim
naziją, Įkišo galvą į Vieną kitą baraką ir apžiurėjo parodą,kur kai 
kurie iš jų visai rimtai domėjosi parodos eksponatais.'

Rugpjūčio 24 d. buvo metinė UNRRAos šventė; Pasirodė Seedorfe 
lig 20 aukštųjų svečių, Įvairių'tautybių ir uniformų žmonių. Jie 
lankė kai kurias Įstaigas, klausėsi lietuvių, latvių ir estų dainų 
ir žiūrėjo tautinių šokių ir su lyderiu p. petkūnu automobiliais
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atvyko ir lietuvių parodos apžiūrėti. Pats augštasis svetys vadovas 
/generolas/, musų UNRRAos—direktorius Dubois ir vienas augštas uni-• 
formuotas pražilęs žmogus, kuris buvo be'kepurės,-paroda ypač domė
josi, smulkiai ją apžiūrėjo ir pasakė^ kad tą parodą būtinai reiktų 
kur kitur įrengti, kad daugiau kas ja, pamatytų. Kai kurie iš svečių 
buvo manę, kad norint eksponatų galima pirkti.’ Puvo atsakyta, ■ kad 
tas ne parodos komiteto galioje: mat, kiekvienas eksponatas turi šar
vo savininką, su kuriuo pirkėjui betarpiškai ir reiktų kalbėtis.Ga
lop svečių pastebėta: "jei jūs su ta paroda atvyktumėt į Londoną -. 
milijonieriais p a si darytumėt". Girdėję lietuviai suprato, iš kurios 
pusės ir kodėl tos parodos tautodailės ar kiti eksponatai taip ver- 
tinsmi, ir manom, kad ir skaitytojai supras. .

'•lažas kurijozėlis. Parodoj daug gintarinių išdirbinių.,Bet pa
rodos rengimo ekspertas insp. A. Kasperavičius davė atsivežtą pilną 

/maišiuką Palangoje iš jūros prisirankiotų didesnių ar mažesnių gin
taro gabaliukų, ir jie kaip, tik parodoje. Augštasis anglų svetys 
užsigeidė išbandyti, ar tas gintaras, patrynus į vilnonę medžiagą> 
smulkesnius popieriukus traukia, ar gal falsifikatas. .Bandė trinti 
- netraukia- Skubotumas, šypsnys. Turbūt, pagalvota, kad čia- esama’ 
netikro gintaro. Būtų gaila, kad be reikalo svečiams kiltų klaidin
ga nuomonė, Bet šiaip ar taip, ne gintaro krašto žmonėms gintaras - 
retas pasaulyje produktas ir gintaras - magiškai viliojantis žmogų 
kaip nuostabiai meniška puošmena.

UTTRRAos šventės proga visiems stovyklos lyderiams /ryšio ka- 
. rininkams/ UMRRAos Team 295 direktorius Dubois įtaikė šio turinio 

raštą: "Dėkoju Jums už malonų bendradarbiavimą paroda ir koncertu 
.,1946 m. rugp. 24 d. išvykdamas brigados generolas Mac Leod buvo la- 

■' bai susižavėjęs ir man pažadėjo, kad stengsis gauti leidimą organi
zuoti tautinių išdirbinių krautuves ir parodas visose jungtinėse 
tautose. P. generolas prašo padėkoti visiems stovyklos gyventojams 
dėl jų augšto savigarbos laipsnio ir ypatingai tiems', kurie organi
zavo parodą ir prisidėjo Šrie jos savo eksponatais, ir taip pat vi-' 
siems choristams, šokėjams ir jų vadovams".

Parodoje nuolat pakaitomis budėjo, be parodos komiteto žmo
nių, dar po S žmonės: "Aušrinės" choro 2 dainininkės tautiškais 
drabužiais, mok. kursų 2 kuršininkai, -ės ir gimnazistai, -ės’skau
tiškai apsitąisę. Ekskursijoms ir šiaip žmonių grupėms parodą aiš
kino parodos komiteto nariai. Dažnas, gavęs komiteto sutikimą, iš 

.parodos galėjo ką nusifotografuoti, parodos komitetas pasistengė 
parodą fragmentais irgi nufotografuoti, o LTB Komitetas ketina ap
skritai stovyklos gyvenimo reiškinius fotografuoti ir aprašinėti ir 
ilgainiui iŠleisti”stovyklos albomą.

Paroda, trukusi 12 dienų, ruga. 1 d. uždaryta. Ją aplankė lig 
rugp. 29 d., t.y. per 7 dienas - 2522 žmonės, per likusias dienas - 

.',770 žm.'- iš viso 3292 žmonės. Turint’galvoje, kad parodą^ aplankė 
''UNRRAos ar karinės valdžios ligi 30 žmonių, per 300 vokiečių, kiek 

estų ir latvių, lenkų, tai iš 2500 lietuvių, sprendžiama, kad ir 
kūdiki up ar ligonius atmesturn, ne visi atėjo parodos apžiūrėti, ir 
tą padarė savo nenaudai tik iš tikro lengvapėdiškumo. Kas kaltas,kad 
yra* gudriai tamsių žmonių9! Bet‘apsčiai buvo ir tokių, kurio kas- 
dien parodą stačiai studijavo. Jie pagarbos verti žmonės kaip sau 
l-r kitiems naudingi. Deja, būta ir tokių "frantų" ir/'francių", ku
rie parodą apžiūrėjo per 15 minučių, o per tiek minučių tegalima 
tik maždaug 5 kartus nusičiaudytl. Tiesa, visokių reikia, bet būtų 
sveikiau, kad lietuviškojoje visuomenėje nėklak balastonebesimai.. 
pytų. . - A- •
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"Aktuali03103 znformacijoHJ,buvb Išėjusios specialiuoju 114-jtl 
numeriu apie parodą ir apskritai kasdien parodos metu jos tai šį| 
tai tą vis naujo iš parodos gyvenimo'įdėdavo.

Parodos lankytojų knyga su specialiu plačiu įrašu globoti pej»* 
duota, gimnazijos Vadovybei — ji grįš į Nepriklausomosios LiotūVosi 
muziejų.

.Buvo atvykę kitų lietuvių stovyklų /ddenburgo, ffolterdingės/ 
vadovybės savp parodoms eksponatų gauti. Žmonės tiek prisirišę prie 
savo paskutinio, turtelio, kad bijojosi į toliau kur skolinti i asą, 
visokių atsitikimų pasitaiką. Parodos komitetas iš savo pusės irgi 
negalėjo garantuoti. Ką galėjo - viskuo svečiams parodų rengė 
stengėsi padėti ir patalkininkauti.

Parodos eksponatai nuostabiu greičiu vėl išdalyti jų savinin
kams. Visų džiaugsmui konstatuotina, kad nė vieno eksponato netrūko, 
be grutės "mažmožių, ir jokių priekaištų parodos komitetas nesusi
laukė. Žmonės, pasiimdami eksponatus, minėjo: "Kai bus vėl parodą « 
dar daugiau duosime". . ..

Ne vienas, iš lankytojų, parodoje pamatas net iš Lietuvos at
sivežtų gerų Įmygu, reiškė pageidavimą, kad lietuvių stovyklos va
dovybė įtaisytų skaityklą su bibliotekėle, ir tas reikalas butų 
itin sveikintinas. ' •

Kai dabar trūksta vadovėlių vidurinėms ir pradžios mokykloms^ 
pęr parodą netyčia į paviršių yra išplaukusių gerų knygų, dar iš 
Lietuvos atsigabentų. Yra nuomonių, spirlant dideliam reikalui, kai 

■kuriuos vadovėlius multiplikuoti, jų savininkams, tikimės, mielai 
pritariant. . .

Reikia padėką reikšti. Seedorfo lietuviams lietuvėms parodos 
talkininkams, iš mielosios Lietuvos atsivožusiems tiek daug brangių 
meniškų lietuviškų kūrinių ir dalykų. Neužmirštini ir tie mūsų var
gšai belaisviai, kurie kaip kas - išgalėdamas kūrė dirbo be galo sun* 
klonis lietuviui sąlygomis ’ir pusbadž’iaudami ir mielai parodai davė 
meniškumą ir patriotizmą reiškiančių medžio, odos, metalo dirbinių 
- Lurdą, tabokinių, papirosinių, krucifiksų, lazdų ir t.t.

Paroda gaivina lietuvį. Paroda žadina ir į darbą žmogų kursto 
ragina. Paroda per ją'mačiusius svetimtaučius skina sunkų_kelią į 
Lietuvos ^Nepriklausomybę, o mums tremtiniams - į' Senolių oalį.

iš.parodos lankytojų knygon įrašytųjų min
čių: .

■I, 'Kiekvienas įnašas į šią parodą lai stiprina tautinę, meilę 
ir, grūdindamas pasiryžimą nenuilstamai kovoti dėl Tėvų Žemės,tesą* 
liną rytų siybino .barikadas nuo užkirstojo kelio sugrįžti į Tėvynę,,,

IT. Pdgarba tiems tautiečiams, kurie staiga paliko namus ir, 
medžiagine-s gėrybes, betgi suprato reikšmę paimti su savim kas yra\ 
brangiausia mūsų tautos praeičiai pažinti ir Nepriklausomybės lai
kotarpiui prisiminti. Si paroda turės didelės svarbos jaunucęeneį 
ir ypatingai, moksleivi jai./Man pačiam paroda ištrėmime palįko1 ge
riausią prisiminimą. Sveikinu parodos .rengimo iniciatorius ir Vyk
dytojus. •

III. 19-46 m. rugpjūčio 23 d, ^eedorfo stovyklos IV skyrius,yf> 
damas mokytojų Juozo Ivoškos ii’ M. Norkienės, aplankė parodą, su
ruoštą Seedorfo ■ stovyklos kultūrininkų. Mes pasijutome vėl lietu
viai, savarankiški žmonėms. Musų akis pasigrožėjo margaisiais musų 
seselių raštais, siela pajuto gražią lietuvišką dvasią, kuri bug 
gyva, kol plaks nors viena lietuviška širdis.

IV. Lietuva, nors nūnai Tave priešas užgrobė - Tu gyva mūsų 
dainoj, sesių juostoj ir drobėj...
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. 1 ‘"V E f? T U V Ė S“ F L E N S B U R C- E

įlensburgo Ostarbeiter stcvyklos li/tuvių scenos mėgėjų būrys, 
vadavauJanas Mykolo' V.encfl’anakp, nuo birželio'mėnesio didžiųjų krau
si,ynių /£§ Sylto salos į- šią stovyklą buvo atkelti lietuviai, 0 po 

• to iš išardyto Timm Kroger mokyklos lietuvių bendrabučio meninės 
pęjėgdg, nes prieš tai pačioje'Ostarbeiter stovykloje tebuvo ■ tik 
dSūg^klaipėdiškių../ susitvarkęs, ėmė scenai rengti nau ją veikalą :M. 
VėncląUSko "Vestuves" - keturių paveikslų vaidinimą pu tautiniais 
šokiais ir dainomis- Pats autorius buvo ir režisierius, ir artistas, 
ir dekoratorius. ■

Rugsėjo 8 d.. Tautos šventės proga tas kelių mėnesių darbas bu
vo realizuotas Mtltzelburgo lietuvių stovyklos, tiesą pasakius, jau* 
pačių lietuvių įsirengtoje ir pasitobulintoje,, betgi tokiems dides
niems veikslams vistiek pęrmenkoje scenoje. Pati . Ost ar baltei' stovy
kla, pažymėtina? neturi nė tokios scenos ar kiek įmanomesnės salės, 

"Vestuvės" ~ platus ir meniškai šakotas tautosakinis dalykas* 
Tai nei tragedija, nei komedija: ji sudramintas mūsų istorijos tar
pas, parodąs mūsų tautos papročius, palydimus dainomis, šokiais ir 
oracijomis. Tada žiūrėtojas pajunta ir apčiuopia ir savo šalies bū
dingąjį pulsą ištremtyje. Tą skelbia ir veikalo siužetas, siekiąs 
senąją Lietuvos peri odą.

Bernelis Briedis išjoją į karą, palikdamas savo mylimąją Gai
lutę*. Kąrąs pasibaigė.^Bernelis negrįžta, Tėvai savo dukterį, jo my- 

'limąją verčia tekėti už našlio Lapinio, Pačių vestuvių pradžioje 
staiga grįžta bernelis, pabėgęs iš priešų nelaisvės. Našliui Lėliš
ka įsižeisti ir su šakiojaučia'jį kaimyne išbėgti iš vestuvių. Tė
vai, tam pačiam piršliui tarpininkaujant, laimina su'simylėjėlius,ir 
vestuvės keliamos toliau.

Veikėjais eina: Tėvas /Br. Raškauskas/, Motina /&- Kaminskai
tė/, Gailutė /EI* Hermanai tę/, Lapinis - našlys /a* -Rickevičius/, 
Briedis /M. Vencįauskas/, Sesuo /d. Fosbeinaitė/, Briedžio motina 
/E. Žemaitienė/, Piršlys /j. Juškys/, I Mergelė ?L. Rickevičienė/, 
I Bernelis /?. Pl at aki s / ., Kaimynė /M. Vaitkienė/, I Pamergė /A. Bu- 
kaveckaitė/, II Pamergė^/G, Baškauskaitė/, III Pamergė /M. Zieniū- 
tė/: ,IV Pamergė /Br. Baškauskaitė/, V- Pamergė Al. KęieTytė/, VI Pa
mergė /D. Fosbeinaitė/, 1 pajaunys /p, Bertys/p II Pajaunys /J. Sa
dauskas/, III Pajaunys /V. Juras/, IV Pajaunys /A. Padvoiskis/, V 
Pajaunys /lg. Juzukonis/ ir VI Pajaunys /J. Draugelis//-

Visus veikalo intrygos tarpus ir ryškiąsias kolizijos vietas 
užpildo chorinės dainos arba dainos dialogai. Į piršlio ir jaunikio 
našlio lupas yra įdėta ir pajuokiamųjų dainų. Dalgiai /iš darbo grį
žta ar į darbą eina/,- tautiniai drabužiai vyrams ir moterims, šo- 
kįai vestuvių reikalams - sudaro veikalo fabulos pilnatį,

Tuo budu scenos varžtuose dėjosi tas, kas buvo galima vieti
nėmis susiklausiusiomis entuziastų jėgomis padaryti, šiais laikais 
veikalo butaforijai net žymesnio ekonominio pagrindo neturint, nors 
atsidėjusi rėmė stovyklos vadovybė ir kiek tiek pati UNRRĄ.

Scenoje pasirodą bernelio žirgas ir karvė /tiek svarbi naš
liui, negu pati mergelė/, neperdaug!ausia veikęs /taip reikėjo/naš- 
lya tebuvo kaip priemonė antrajai’veikalo daliai vykdyti, t.y. jau
nųjų meilei išryškinti - antrininkai. Pirmininkai tai Gailutė ir ' 
Briedis, Piršlys ir Motina, dar laimingoji pora: į Mergelė ir I 
Bumelis. Jie buvo tie asmenys,, apie kuriuos ir sukosi visi kiti, 
darniai papildę dramintojo tautosakinio veikalo vedamąją mintį. Tie 
asmenys labiausiai ir ryškūs.
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Režisūra ir visai nusisekusios gražios ’dekoracijos pačio M. 
Venclausko, kuriam piešti padėjo, j. Sadauskas ir^V. Juras-. Choro ve
dėjas - J. Sunius, šokių - J. Sadauskas ir drabužių taikintoja -r L* 
Rlckevičienė ir pijaninu dainas ir šokius palydėjo Z. Taršiunienė.

Vaidinimas publikai gyvai patiko.
Trupė ruošiasi su ’’Vestuvėmis” pagastroliuoti pirmiausia 'po 

Šlazvigo - Holšteino provinciją, ir tikėtina pasisekimo turėsiant.

0-0-0 -0-rO — 0.-0

T A.U T 0 S A K 0 S RINKI Ai. A'S

Šis karas ir daug surinktosios lietuvių tautosakos /dainų,pa
sakų, padavimų, žaidimų, mįslių, priežodžių, patarlių,uosakių,grei- 

<tokalbįų, garsosekos, žavėjimo maldelių, burtų ir t.t./pražudė.Rei
kia ir čia kurtis'iš naujo. Pasakotojų ir dainininkų, -ių dar yra 
ir Vokietijoje, lietuvių stovyklose. Kas tik norit, mokat, o galėti 
galit - rinkite tą brangų mūsų tautos turtą iš mūsų senųjų žmonių 
lūpų, štai ką trumpai kiekvienas tautosakininkas turi išmanyti,tau
tosakos dalykus užrašinėdamas:. 1/ Rinkti ir senovišką, ir naujo-, 
viską tautosaką. 2/ Stengtis viską užrašinėti tarmiškai. 3/ Dainas 
užrašinėti tik dainuojant, bet ne iš diktavimo; kas gali,labai svar
bu užrašyti ir melodijas. 4/ Tiksliai pažymėti, kurioje ' Lietuvos 
vįetoj-e /kaimas, valsčius ir apskr./ tas tautosakos dalykas buvo 
girdėtas arba išmoktas. 5/ Dainoms, -kur galima patirti, tiksliai pa-. 
Žymėti, kad jos esti dainuojamos, -pvz, : verpiant, -rugiapjūtėj, va
karonėse, išleidžiant jaunąją ir 1.1. 6/ Nerašyti iš knygų ’’išmoktu 
dalykų, nieko savo nuožiūra nekeisti, nepraleisti ir nepridėti. ?/ 
Popierius, formatas ir kitas techniškas atlikimas nesvarbu: svarbu 

,-t-ik, kad būtų lengvai išskaitoma. 8/ Pažymėti, kas pasakė ir kas 
užrašė bei jų dabartiniai adresai. Praneąimųs ir užrašymus siųsti 
adresu: Preiburg i.3r. •/sąden/, SiĮberbachstr. 13. Doc. Dr. J. Ba
lys, buv. Lietuvių Tautosakos Archyvo vedėjas. :

o-o - O-o-o

Vatikanas ir Kominternas visuose kraštuose išsirikiavę vienas 
prieš kitą mūšiui. Per penkerius ateinančius metus ideologiškai Įsi
galėti Europoje tegali Vatikanas. /"Observer"/.

■ • ' o - C - o

L. Budenz, atsisakęs iš JAV komunistų organo redaktoriaus pa
reigų ir grįžęs į katalikybę, neseniai Kongreso /parlamento/ na
riams turėjo paskaitą apie komunizmo pavojų kultūrai ir civilizaci
jai, pabrėždamas, kad kiekvienas kraunistas yra potencialus šnipas, 
dirbąs JAV nenaudai: "Komunistų neapykanta religijai aiški visam . 
pasauliui. Nerono žygdarbius pralenkiąs teroras siaučia anapus "ge
ležinės uždangos".

* Saulėtekių maldos palaimina rytą -
ir naujas pasaulis dabina visus.. 
Saulėtekių maldos gyvybės akordais ' . ■
apgaubia žvaigždynus ir žemės kelius. . ...

' ■ ' B. Brazdžionis.,
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' Tas pirmutinis-Lietuvos muzie’jus b^vo Dioniso Poškos. Baublys.
1812 m., - vadinasi, prieš 134 metus, Poška iš tuščiavidurio ąžuolo 
padarė tris trobeles, kuriose buvo įtaisyti trys muziejėliai; Sijo
tuose, pagal Skaudvilę, jie dar tebestovi. Tai atsitiko Vilniaus 
Universiteto, arba Žemaičių Sąjūdžio, gadynėje, 19 amž. pirmojoje 
pusėje,^kai dar dirbo vysk. Juozapas Arnulfas Giedraitis Alsėdžiuo
se, karštas žemaičių patrijotas ir uolus švietimo rėmėjas, kai K. 
Zabitis Nezabitauskas išleido lietuviškųjų knygų bibliografiją, kai 
Simanas StaneviČia - lietuviškų dainų rinkinį,"kai Antanas Valiūnas’ 
kūrė dainą "Ant marių krašto Palangos miestely", kai savo garsią
sias epigramas rašė Antanas Klementas. Baublyje buvo prirankiota ne 
tik Lietuvos retienų, bet čia buvo globoj amiir surankiotieji seni 
istoriniai dokumentai. Baublyje, per dienas sėdėdamas, ir pats Poš- 

-------ka-kūrė rašė, kaip pats savo Baublio užraše pasakė:
Barzdžiuose kaip užgimiau jau tūkstantis metų. 

. • ' Parnešta iš ąžuolyno, čion esml padėtu.
Tikras vardas mano buvo Baublys, Dievui garbinta buvau, 
Nuteriojus tėviškę, suvytau, sudžiūvau.
Ties manim Perkūnui degė avys, ožkos, , 
0 dabar manyj gyven Dionizas Poška.

0 toliau Poška vienoj savo epigramoj dar byloja /kiek atmin
tinai be at s Įmenu/: ’

• . Atsisėdęs lipkėj, užsidegęs pypkę,
Susikeitęs kojaSj rašau nedūmojęs 
Gražias pasakėles, mįsles ir daineles. ‘ '

' Be to, Poška dar rašė Lietuvos istoriją žemaitiškai, žemai
tišką žodyną, rinko-tautosaką, rašė eilėraščius, sukūrė antrąją 
lietuvišką poemėlę silabiškai /Didelę pirmąją poėmą metriškai sukū-

Donelaitis - "Metus" 18 amžiuje/, vardu "Žemaičių ir Lietuvos 
Mužikas" ir skambią dainą "Vos tik aušra švinta, vištos praded kark, 
ti, o man vargdienėliui reik keltis ir vargti".

Kaltinėnų kapuose Poška palaidotas, o augštame kryžiuje ši
toks jir a sminga s antrašas:

Žinok, ateivi, jog tie kapai.yra 
Žemaičio mokyto ir garbingo vyro, 
Kurs kalbą tėvų savo ištaisyti troško, 
C patsai vadinosi Dijonizu Poška. 
Metuose 1830 mirtis užtiko,
Bet uždirbta pasaulej šlovė jo paliko.

Po to pirmojo lietuviško muziejaus kūrėjo jau atsirado kitas 
užsimojėlis lietuvis Tadas Daugirdas, kuris sukūrė Kauno muziejų. 
Nepriklausomybės laikais Lietuvoje jau kiekvienas apskritis turėjo 
muziejus, o Vilniuje ir Kaune net po keletą Jų buvo.
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NARSYBĖS. SUKA K T I S

„Pilėnų pilies "gynimas 1335* metais, pries 610 metų - yve vie
nas is narsiausiųjų ausų gynėjų pavyzdžių. Pilis au jos Įgula "buvo 
apgulta^užpudusių kryžiuočių. Matydami, kad pro priešų eiles nebe
prasimuš, Įgulos vyrai su savo vadu, kunigaikščiu*Margiu,susidegino 
ugnyje, bet. kryžiuočiams nepasidavė. Tą narsumo pavyzdi mūsų rašy
tojai ėmė tėaa savo kuriniams. Vykusiausįai kunigaikščio Margio ir 
jo vyrų nuvaizduotas narsumas M. šiaulėniškio dramoje ’’Pilėnų Kuni
gaikštis" /k. Šiaulėniškis yra K. šikšnys, kilimo nuo Šiaulėnų, ma
tematikas ir rašytojas, buvęs Vilniaus Vytauto D. gimnazijos Direk
torius, kai Vilnių dar lenkai valdė; jis dar yra parašęs dramini 
dalyką "Sparnai”/*

N E L A I M I N G I E J I METAI

Anot prof. S. Kolupailos, saulėti dėmės saulėje pasikartoja kas 
11 - 12 metų. Įdomu, ka£ ir istorijoje panašu. Pavyzdžiui, Rusijos 
istorijoje kas 10 - 12 metų bent' paskutinius 70 - 80 metų vyko bruz
desiai ar revoliucijos, iš Lietuvos. istorijos šįkart p aminė s iro eilę., 
nelaimingųjų metų, atsitikusiu pagrečia periodiškai: .

Pirmasis sukilimas ........ J ........ . 1831 m.
Antrasis sukilimas....................................... 1863
Kražių skerdynės, o Rusijoje "Chodynka" ...... 1893 
Rusų - japonų karas ................... ........... 1904 ’
Pirmoji Rusijos revoliucija ........... į 1905 
Didysis karas ..........................................................1914
Bolševikų revoliucija...................................... ............................1917
Ekonominės krizės pradžia . . ................... ...... 192?
Pasaulinio karo pradžia .............. 1939
Kažin, ar priveiks pasauli? aprimti nuo.Vokietijos ir

Japonijos kapituliacijos /194g/ per 3 - 4 metus 1949 
Sprendžiama, kad lig XX amž. pusės visos ir mažosios 

tautos bei valstybės jau bus iš 'diktatūriškų prie- 
spaudų Išsivadavusios ir gyvens savo laimingą pu
renimą ......... .• ........ 7 . ~ 1950

NEMUNO PAKRANTĖMIS

Pilių Lietuvoje daugiausia pristatė kunigaikštis Gediminas hm 
priešų gintis: Krėvos, Lydos, Medininkų, Vilniaus ir k.’ Kai plauk
site Nemunu iš Kauno žemyn į Kuršių marias, dairykitės: matysite ne 
tik nuostabiai gražių gamtovaizdžiu, bet ir senoviškų, didingi; pilių 
griuvėsių ar senovės vietovių, ausytų ir su Gedimino, Kęstučio, Vy
tauto vardais. Gediminas ęuvęs ties Veliuona, begindamas Lietuvą 
nuo kryžiuočių germanizatorių* Dabar Veliuonoje Gedimino Kape,aukš
tame kalne ties Nemunu, stovi atminimo kryžius, jau Nepriklausomy
bės laikais pastatydintas*

OSTRAKIZMAS 

„ Dar prieš Kristaus gimimą* Atėnų respublika prieš savo pilie
čius, buvusius labai pavojingus respublikos saugumui, galėjo pavar
toti vadinamąjį ostrakizmą, t.y. tokius piliečius kuriam laikui iš
tremti už respublikos’ ribų. Tai buvo tuokart viena sunkiausiųjų bau
smių, kuri tegalėjo būti pavartota tik vieną kartą per metuą ir tik
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visuotinio piliečių susirinkimo sprendimu. Betgi ištremtasis nenus
todavo teisių į savo turtą, ir Jam "buvo taikoma Atėnų ’respublikos 
įstatymų globa. Taigi Atėnų demokratijoje buvo tremiami tiktai žmo
nes, sunkiai nusikaltę^savo^kraštui, bet net ir jiems bausmė buvo 
vykdoma, kaip matoma, žmoniškai, kad nebūtų žmogus kaip žmogus su
naikintas. Ar taip buvo Hitlerio okupuotoje Lietuvoje? Ar taip buvo 
1Q40 m. Tarybų Rusijos okupuotoje Lietuvoje? Ar taip yra ir šių 
dienų bolševikų okupuotoje Lietuvoje? Ar taip yra visoje T. Rusijo
je, dabartinėje Lenkijoje, Balkanuose? Kokių teisių turi nelaimin
gasis 20 amžiaus vidurio lietuvis tremtinys?

Kauno Karo Muziejaus^bokšte amerikiečių lietuvių Lietuvai pa
dovanotame įaisvės Varpe išliedinta: "0 skambink per amžius vai karna 
Lietuvos: tas laisvės nevertas, kas negina jos”. Šiandien Laisvės 
Varpas nutildytas. Jo teksto žodžiai griežtai uždrausti vartoti. Jo 
kaimynai: Nežinomojo Kareivio Kapas, Nepriklausomybės ir Laisvės 
paminklai išardyti, o jų vietoje svetimųjų ketinami statyti > sveti
mos dvasios ir svetimos žemės fetišai. *

Stelmužės ąžuolas, netoli nuo Zarasų, turi apie 10 metrų ap
link, savo amžiumi siekia gal 2000 metų ir yra Europoje seniausias. 
Stelmuižė graži ir Įdomi vieta. Čia dar yra: vergų bokštas,sena me
dinė bažnyčia su meniškų statulų brangią medžio sakykla,dvaras.eže
ras, seni kapai ir čia pat Latvijos siena.

Jūros keliai 1 Indiją atrasti 1486 m., t.y. prieš 460 metų. 
Kolumbas mirė ”1493 m., t.y. po 12 metų nuo pirmojo fakto.

šveicarų laisvės kovos prasidėjo 1315 m., t.y.‘prieš 631 m., 
truko ligi 1648 m., t.y. 313 metų. Jų legendinis didvyris Vilius. 
Telis. '» .

Kur vienkiemiai seni, plačiai apaugę sodais, 
Kur eita šimtmečių ramiai, lėtai, vienodai, 
KUr protėviai užmigę amžinai,

• Ar tu žinai, ar tu žinai?..
K. Bradūnas.

, ' • o - o - 0 - o - o

y Priėmęs klajūno likimą ir naštą,
Nežinoma Jūra, keliu nejaukiu 
Iš anksčio žemės žadėtosios kraštą,

. ? Į toli užburtą, 1 toli plaukiu... ' •
J. Baltrušaitis.

Būk ramus, amžinasis Lietuvi, ;
Laiko audros Tavęs nenutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

; K. Bradūnas.
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Vienas neįprastas reiškinys musų tremtiniuose p a stebėtasi 
spjauti 4 savė kalbos mokėjimą, o griebtis. vienos po kitos svetimų
jų kalbų. Klaipėdiečių kai kurie vaikai lietuviškai beveik nebemoka 
ir net dalis tėvų nelabai nori leisti į mūsų m-okyklas savo . vaikų* 
Vyresnieji kai kas abejoja dėl Lietuvos buvimo ar nebuvimo. Dar ki
ti nieko negalvoja ir Šiaušia plokštuma. Kad kai kas mūsiškių lie- 
tuvių kalbos raštu vartoti nemoka ar nebemoka, patogu įsitikinti iš 
jų prašymų, autobiografinių žinių ar kitokių raštelių rašymo komi
tetams, stovyklų vedėjams ar dar kam.

Vieni, ką mokėję, baigia miršti, o kiti nemokėję nė nebesimo
ko, nors ir mielai apsigindavę Lietuvių Sąjungos lietuviškaisiais 

••pasais ir lietuvio tremtinio unrlškaiS notapaseliais. Tuo būdu at
rodo, kad kai kur kai kas kai kam tik - "melžiamoji karvutė",o lie
tuvių tauta - "ožys lapei iš sulinio per ragus iškopti".

Apsišvietęs žmogus saVo tėvų kalbą savaime turi gerbi mokėti. 
0 dėl prisiplakėlių, vadinamųjų laikininkų, - argi jiems bus nau
dinga bei smagu susitikti atstatytoje Lietuvoje su tais, kurie dėl 
Neoridausomosios Lietuvos kovojo, gi jei pasitaikytų tokių, kurie 
manytų, kad jau daugiau lietuvių kalbos nebereikalinga - tokiems 
šiandie pat su lietuvių tauta jau nebe pakeliui.

Taip, reikia ir svetimųjų kalbų pramokti, betgi pirmiausia, 
anot Rygiškių Jono: "maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi 
gėda savos gerai nemokėti".

AP.
PIRMUTINIS M S Ų BOTANIKAS

Prieš 175 metus, 1771 m. sausio 14 d. Vėsiuose, Skuodo vis.* 
gimė ir 184ę m. spalių 30 d. /ipkr. 11 d./ mirė mūsų garsusis bota
nikas kun. Jurgis Ambroziejus Pabrėža,^savo gausingus lletuviskūs 
botanikos raštus palikęs.visus rankraščiuose. /Aidai, §-1946./P.ank- 
raščiai buvo išgloboti Kretingos pranciškonų vienuolyno garsiosios 
bibliotekos, ir jų tikroji mokslinė vertė buvo išaiškinta tik nsnri- 
klausomybės laikais. Pats Pabrėža, kaip vienuolis ir • kilniaširdis 
žmogus, žmonėse ir lig šiol paliko gražų atsiminimą. Jo kapas Kre
tingos kapuose turi gana kuklų paminKLėlį ir yra niaidinVtkų keliais 
einamas. • . '

ŠVIETĖJO SUKAKTIS

tries 14p metus 1801 m. Salantų parapijoje gimė vysk.Motiejus 
Valančius. Baigęs Ž. Kalvarijos mokyklą, jis įstojo į Varnių kunigų 
seminariją, o ją baigęs į Vilniaus universiteto dvasiškojo mokslo 
skyrių. Taibuvo Žemaičių Sąjūdžio laikais. Po to buvo tikybos mo
kytoju gimnazijoje, o paskui kunigų seminarijoje. Pagaliau buvo pa-
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skirtas Žemaičiu -vyskupu. Sodžiuje užaugęs, savo tėvų sunkiai uždiiu 
-totais Pinigais mokėsis, Valančius suprato, kad didžiausia žmonių 
skurdo ir nelaimių priežastis yra jų tamsumas ir girtybe. Todėl jis 
ir kovojo su tais blogumais. 1875 m. miręs, turėdamas 74 metus,jis, 
toe Žemaičių Vyskupijos 2 tomų istorijos, parašė: Palangos Juzę,Val
kų knygele, Paaugusių žmonių knygele,' Antano-Tretininko-pasakojimus 
ir t.t.

PIRMASIS K A L E K D 0. R I IT I N K A S •

Prieš 65 m. 1381 m. rugpjūčio 17 d. Pakievyje mirė gimęs 1808 
m.'Laurynas Ivinskis, mūsų pirmųjų kalendorių nuo 1846 m. redakto
rius ir leidėjas, autorius daugelio populiarių lietuviškų knygučių 
ir kelių neišsoausdintų knygų iš gamtamokslio sr it i e s./Aidai, 5-194^ 
Šiemet sukako 50 m., kaip jo tie "lietskaitliai ■’ pasirodė. Tai buvo 
storokos brošiūros, be kalondariumo, turėjusios ir chrestomatinę bei 
patariamąją dalis; čia apsčiai tilpsta ir mūsų tautosakos. -Tie ka- 

’ lendoriai tuokart atstojo lyg ir kokį visuomenės ir kultūros^ žurna
lą. Tik Lietuvos nepriklausomybės laikais tesusilaukėme panašių ka
lendorių.

BELETRLSTĖS SUKAKTIS

25 metai, kaip 1921 m. Marijampolėje mirė_Žemaitė,gimusi 1845 
metais ir išgyvenusi 76 metus. Ji buvo žemaitė ūkininkė, nebaigusi 
jokios mokyklos, tik daug knygų skaičiusi. Daug ji parašė gražių 
apysakų ir vaizdų iš kalino'gyvenimo - net 4 tomus. Minėtinos apysa
kos: Rudens vakaras, Atžala, Bičiuliai,^Petras Kurmelis, Marti, Jo
no viršus ant Tamošiaus, Sųtkal. Jos raštų kalba graži, žodinga,pa
sakinga ir nemokytiems žmonėms lengvai suprantama,

IŠSAPNAVO SPAUDA

Vaižgantas - kan. J. Tumas, anų laikų vienas didžiausių Lie
tuvos veikėjų ir rašytojų, daug dirbės lietuvių,spaudos atgavimo 
darbe, 1904 m. gegužės 7 d., o sen, kalend. balandžio 24- d., ankstų 
'gražų pavasario rytą, atsikėlęs Mišių laikyti, susitikęs seną s-avo 

* seimininkę, paklausė: - •
- Ar nėra žinios, kad mums jau spauda leista? Sapnavau, kad

caras nemitęs išįeidęs lietuviams lietuviškos spaudos grąžinamo ma
nifestą. .

-Nieko nežinau ir niekas ne airiai šė, - atsakė moteris.'
Po Mišių ateina Vaižgantas iš bažnyčios Ir randa’ ant stalo 

bičiulio telegramą iš Petrapilio. Kunigas praplėšęs skaito ją ^’Lie
tuviams spauda leista. Sveikinu..." Užgrūdintasis kovotojas iš 
džiaugsmo apsiverkė, o po to ėmė suktis ant vienos kojos, kaip vai
kas žaisliuką dovanotas, ir vis sakė:

- Ar- aš nesakiau, ar nesakiau? *.

Laikraščiai, .pionieriai. pirmutinis lietuvių laikraštis pradė
jo eiti Mažojoje Lietuvoje 1862 metais, - tai Kelkio "Nusidavimai 
apie Evangelijos prasiplatinimą tarp Žydų ir pftjjdilVų". Nuo to fakto 
šiemet 84 metai. Bet pirmtinis lietuvių iltinės minties .laikraš
tis, taip.pat M. Lietuvoje spausdintas, Dr. jono "Au
šra , pasirodė 1883 metais ir teėjo 3 metus. Nuo ’’Aušros" pasirody
mo šiemet yra 63 metai.
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NUOTOLIAI-
Nuo Flensburgo- miesto/šiezvigo-Holštelno provincijoje/, sto

vinčio netoli Danijos sienos, maždaug yra kilometrų, tiesiąja linija 
Xig: . ■ -o

Vilnius - Lietuvos sostinė ................................................ ... 
Kaunas - Lietuvos pramonės centras ............................. . . . 
Klaipėda— Lietuvos uostas................... .... .................................. 
Ryga - Latvijos sostinė ..................................................................  
Liepoja - Latvijos uostas ...................................... ...................  
Talinas - Estijos sostinė ................................. • .................... 
Helsinki - Suomijos sostinė . . . . ,. • • • • • • • 
Amsterdamas - Olandijos sostinė . ................................. .... • 
Apenradė Danijoje .................................................... ...... 
Atėnai - Graikijos sostinė .............................................................. 
Bad Pyrmont - Vokieti jos' kurortas . ............................. . • • 
Berlynas - Vokietijos sostinė ...................................... .... • • 
Bernas - Šveicarijos sostinė............................................ 
BielgradasJugoslavi jos sostinė ...................................... ....  
Bremenas - Vokietijos uostas ............................. ...... 
Brflsselis— Belgijos sostinė................................................’. . 
Budapeštas - Vengrijos sostinė................... • •••••• 
Bukareštas - Rumunijos sostinė ...................  
Detmoldas - Lippe’s provincijoje ............................. . . . . 
Dublinas - Airijos sostinė . . . . ...................................... ....  
Eichst&dtas - Bavarijoje .... ........................................... . 
Frankfurtas a/M ............................................................... 
GBttlngenas - Vokietijos un-to mieštas . . ....................  
Hamburgas - Vokietijos uostas . ................................... .... . . 
Hannover!s - Vokietijos pramonės miestas ........................ ....  
Husumas - prie Atlanto ................ 
Kasselis amerikiečių zonoje........................ ....
Kemptenas ................................................................................................. ....  
Kielis - Vokietijos uostas .................................................... ... . 
Konstantinopolis - Turkijos s. sostinė................... . . . 
Kopenhaga - Danijos sostinė ........................ ....... 
Lisabona - Portugalijos sostinė .................... ...................  
Londonas - Anglijos sostinė .........................................................  
Lflbeckas - Vokietijos uostas........................ .’....................... * 
Madridas - Ispanijos sostinė . . . ...........................................  
Mūnchenas - Bavarijos sostinė . . .,. . . . ...................  
Neumunster!s /Š.-H./ ...................................... . ........................ ....  
Nflrnbergas - kur nacius teisia ............ 
Oldenburgas - netoli Bremeno................... ...................................... 
Oslo - Norvegijos sostinė •« . . . . . ... . . . » . 
Paryžius - Prancūzijos sostinė . .................................. • .

1000
920
750
950 .
750

1060
1100

310
330 
850 

1360 
200 
550 

1040 
1630 

320 
1030

650 
520 
360 
140 
280
40 

390 
820
30 

2060 
250 

2230 
730 
150 

1830 
770

95 
600 
200 
580 
820
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Praha — Čekoslovakijos sostinė . .......................................................6J0
Rendsburgas - oria Kielio kanalo ............................................ 50
Roma - Italijos sostinė ir Vatikanas - katalikybės cent

ras ............  . . . ............................................................ 1420
Sofija - Bulgarįjos sostinė........................................................ . 1680
Stokholmas -Švedijos sostinė ... ...................................... 770
Žlezvigas - iŠ.-H. prov. miestas.....................................  30
Štetinas - dabar Lenkijos uostas................................................ ’ 370
5'tuttgartas - prancūzų zonoje............................................• . . 670
Varšuva - Lenkijos sostinė.......................  300
Viena. - Austrijos sostinė ........................................................ . . 350
Wormsas ant Reino ......o... 580
^ūrzcųrgas - amerikiečių zonoje................................................ 550 
Hamburgas. - New’Y orkas ........................................................................ 6600 
Hamburgas’ - Panamos kanalas ......................................................... . 9500 
Hamburgas - Buenos Aires /P. Amerikoje/ ............................. 12.200 
Hamburgas - Kapštatas /Afrikoje/................................. 12.000 
Hamburgas - Kairas /Bigipte/........................................... .... 3.200 
Ž. Amerika - Anglija /Airija/ 6.100

K A S ?’ B T t S MUSŲ D A T 0. S

Pavasario pradžia - diena lygi nakčiai - kovo 21 d.
Vasaros nrė’džia - diena- ilgiausia, naktis trumpiausia - bir

želio 22 d. ' ’
•Rudens, pradžiš - die-na lygi nakčiai - rugsėjo 23 d.
Žiemos pradžia - diena trumpiausia, naktis ilgiausia - gruo-

•Nav jie ji Ketai ...................................... sausio 1 d.
Trys Karaliai . . . ..................................................... sausio 6 d.

• Grabnyčios vasario 2 d. .
• Nepriklausomybės šventė . .........................  . . . Vasario 16 d.
• Sv.. Kazimieras ................................................................... kovo 4 d.

■ Vėlykp-3 .................. balandžio 21 d. .
Tautinė Darbo Šventė ........ gegužės 1 d.

• IKOtinos Diena '. . . •............................  gegužės 5 d.
- Sekminės . . . ................................• . ... . . . birželio Q d.

Joninės ........ ...................................... . birželio 24 d.
• Petrines"....................... . . . -.................................   . birželio 29 d.

Žolinė ,......................................................... rugpjūčio 15 d.
Tautos Švente ......... ........................ • rugsėjo 8 d.
Visi Šventieji' . . . ........................ .... . lapkričio 1 d.
Vėlinės ..........................................   . lapkričio 2 d.
Lietuvos Kariuomenės Šventė.......................................lapkričio 23 d.

■ Kūčios . ........................   . . ....................................... gruodžio 24 d-
- Kalėdos ....................................... gruodžio 25 d.
- Kiekvienas lietuvis tremtinys dar turi savo ir savo šeimos 

narių gimimo ir vardo dienų minėjimus.

- . o- - - o - 0 - o - o

sr gydyklos Lietuvoje žymiausios šios:- Alytus, 
Anykščiai, Birštonas, Giruliai, Juodkrantė, Kulautuva, Nida, Nimer- 
zatė, Palanga, Pasvalys, A. Panemunė, Smardonė, Švenčionys, Zara
sai. Dar jų~yra Vilniaus krašte, pvz. - Druskininkai Dzūkiškieji.
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Anglų žurnalas nLilliput’rra30,-kad~1944-45 metų karas. jiems 
kaštavo 4.336.250.OOO svarų sterlingų. Jei tie pinigai Lutų išleis
ti ne karui, tai vietoj to tūtų tuvę galima štai kas įsigyti: ■

2 kanalai laivams olaukioti 31.0C0.00Qf sv. strl.
. ' 4 didžiuliai tiltai 13-000.000 sv. strl.

Bananų 240.0CQ.000 tonų
1 katedra 1.000.000 sv. strl.
25' aikštės lenktynėms 6.250.000 sv. strl.

•ICO srožio salionų 500.000 sv. strl.
,12.000.000 televizijos aparatų 420.000-000 sv. strl-.
17.357 tonų šokolado 3.OOO.QOO sv. strl.
6.000.00Q litrų, vai g. ledų 900.0C0 sv. strl. ’■
2.500.000 gerų foto aparatų 75.000.000 sv. strl.
6 poupiniai tuneliai 12.000.000’sv. strl.

. 10 laivų atlantini am susisiekimui 52-500.000 sv. strl.
/ 2.000.000 taupomųjų kasų 1.500.000.000 sv. strl. • ■

20 automatų 120.000 sv. strl.
1.500.000 karatų deimantų 4.196.000 sv. strl.

' 1.750.000 automobilių 437.500.000 sv. strl.
40 aerodromų 60.000.000 sv. strl.
40.000.000 porų Šilkinių kojinių 11.’440.000 sv.. strl.
50 meno galerijų 4*000.000 sv. strl.
120 auksinių žuvelių tvenkinių 72.000 sv. strl.
4 jūrų bazės Singapūre 200.000.000 sv. strl.
5.000.000 šaldytuvų 195.000.000 sv. strl.

■1.000 gramų radiumo 5.000.000 sv. strl. ' ■ .
2.000 mylių paprastojo plento 40.000.000 sv. strl.’
2.000 litrų kvepalų 240.000 sv, strl.
1 metus, 1 mėn. ir 23 dienas• žmonės būtų laisvi nuo bet kokių 

Valstybinių mokesčių 1.749.712.000 sv. strl.

Sąjungininkai turėjo galimybės sužinoti gan daug vokiečių karo 
paslapčių. Ypatingai daug žinių suteikė buv. karo pramonės ii» gin
klavimosi ministeris Speer ir buv. ginklų tyrimų Įstaigos vedėjas 
Osenberg. Savo informacijomis jiedu remi asi^ Įvairia archyvine susi
rašinėjimų medžiaga bei likusiais rašom, mašinėlių nuorašais.Be to, 
Speer turįs gana didele atminti ir puikiai prisimenąs net techniškų 
smulkmenų. Gauta Įdomių žinių ir apie iš toli valdomus lekiančius 
šovinius, bei ruošiamus naujus slaptus ginklus. Karo pramonėn buv ė" 
sutelkta apie 15.000 vok. inžinierių bei technikų.

Karo metu sunaikinta arba sugadinta per oro puolimus arba V 
veikimais apie 1/3 visų pastatų Anglijoje.

*

Milijonas Jei liniuočių sudėtume^ vieną ant kitos milijoną, 
jos sudarytų 2,5 kilometro bokštą. Milijonas žmonių, sustatytų į 
vieną eilę, sudarytų 350 su viršum kilometrų juostą, taigi tai būtų 
maždaug tiesus kelias iš Klaipėdos 1 Vilnių. Skaičiuojant dieną ir
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naktį,lis mill jono-^uakaiciucftL-ralktu-^bUKLsu kaip per savaitęsu 
gaišti. Milijoną valandų irgi retai kam tenka išgyventi - tai šuo.* 
ro 114 su viršum metų.

L I t TU V OS APSKRIČIAI

Alytaus Seinų
Ašmenos Svyrių
Biržų Šakių
Eišiškių Šiaulių
Kauno Šilutės
Kėdainių Švenčionių
Klaipėdos Tauragės
Kretingos — 'Tel šių
Marijampolės Trakų
Mažeikių Ukmergės
Pagė gi tj . Utenos
Panevėžio Vilkaviški
Raseinių Vilnį aus
Roki Ški o

. ■ *.
■, , Zarasų

o-o - o - 0 - o - o - o

Kol valstybėje bus pasaulėžiūrinių partijų, siekiančių tvarky
ti valstybės reikalus - pagal vienos kurios pasaulėžiūros principus 
ir moralę, tol tikros ir nuoširdžios pasaulėžiūrų laisvės nebus.

' . _ /’’Mažasis Židinys” N 7/.

v - : - : ’
”Ž INOS N I Ų” ŽINIOS

Viršelio paveikslas pięštas A. Puodžiūno, straipsnių ir sky
rių antraštės ir kitkas - V. Juro ir A- Tarvydo,

Martyno Jankaus gyvenimo fotografijos sutiktos duoti pasinau
doti p.p. Jankučių, o laidotuvių fotografijos - V. Reivyclo,

• Flensburgo mokytojų kursų aprašymą ketiname įdėti -dar kitame 
numeryje. „

Šie ’’žingsniu” numeriai, deja, pavėluotai išėjo,
Kitų "Žingsnių” numerių pasirodymas pareis nuo popieriaus ga

vimo ir kj tokių kartais staiga besikeičiančių sąlygų. Betgi visus 
kviečiame bendradarbiauti ir iš ankšto už talką dėkojamo.

Adresas: /2jj/ Seedorf b/Zeven, Lietuvių Stovykla.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenė,
Redagavo Petras Būtėnas.. ;
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