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„ŽINGSNIU“ KELIAS
I SPAUSTUVE* «

„Žingsniai“ pradėjo savo žingsnius 1946 III 25 Flensburge rotatoriniu 
žurnalu, nes čia nebuvo nei lietuviškų spaudmenų (šrifto) spaustuvėse, 
nei jos apsiėmė jų įsigyti, nei, svarbiausia, galimybės leidimo gauti 
spaustuvėje spausdinti. Žurnalo atsiradimas yra nuopelnas Flensburgo 
lietuvių bendruomenės, ypač jos platesnio akiračio atstovų, prikalbėjusių 
P. Būtėną imtis tos spaudos iniciatyvos. Mūsų žmonės norėjo, kad būtų 
nors ko vis daugiau pasiskaityti, tuo tarpu kai tuokart vis dar buvo 
tų pasiskaitymų mažokai. Žurnalo reikalui teko suburti vietines plunks
nos pajėgas, kurių buvo ir negausu, ir visokios išgalės — daugiausia 
.pradedančiųjų rašyti, bet turinčiųjų noro ir nuotaikos. Tuo būdu ir 
atsirado čia plunksnos darbininkų jaunas kolektyvas. Plačiau šauktis į 
visos Vokietijos kultūrininkus tremtinius mūsų nebuvo išdrįsta, turint 
galvoje rotatorinį, ne spaustuvinį, leidinį. Todėl kiek galint, tenkintasi 
gerų norų turinčiomis vietinėmis pajėgomis. Ir Flensburge išėjo 
„Žingsnių“ trys pirmieji numeriai su 130 puslapių.

Lietuvių mokytojų kursų laidą Flensburge išleidus, žurnalo redak
toriui teko pereitųjų metų birželio mėnesio gale keltis į Seedorfą 
b/Zeven čia mokytojų kursų antros laidos organizuoti kartu su A. Kaspe
ravičium. Ilgainiui redaktoriui susipažinus su Seedorfo lietuvių stovy
klos kultūrininkais, pasikartojo ta pati byla, kaip ir Flensburge: buvo 
sukurstytas ir čia „Žingsnius“ leisti, sutikus ir A. Kasperavičiui prisi
dėti. Vėl susibūrė to žurnalo plunksnos kolektyvėlis. Bet ir čia spaudos 
sąlygos nėkiek nepagerėjo. Šičia išėjo Nr. 4—5, 74 psl., aušrininko 
Martyno Jankaus myriui paminėti su trimis jo paveikslais; numeris 
buvo pažymėtas Flensburgo- Seedorfo išleidimo vieta ir, kad žinotumėt, 
įvairus žurnalo numerių darbas atliktas net per 6 vietas, nes Seedorfo 
stovykla ne tik ne miestas, ne tik ne miestelis, bet ir ne sodžius: tėra
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didelė barakinė stovykla tarp anykštiškų pušynų ir radviliškiškų dur
pynų, kur jokių spaustuvinių priemonių nė neieškok. Čia dar suspėjo 
išeiti ir Nr. 6—7 su 66 puslapiais.

Seedorfo stovykla buvo paversta pereinamąja stovykla Anglijon vyk
stantiems, ir visos švietimo bei kultūrinės įstagos su dalimi lietuvių — 
per 600 žmonių š. m. balandžio 2 d. buvo atkeltos į Stadę netoli Elbės 
(tiesiąja linija 35 km nuo Hamburgo jūros link). Atsikėlė ir „Žings
niai“, kurių Nr. 8, 72 psl., suredaguotas dar Seedorfe, jau iš čia pasi
rodo, sulaukęs ir vėl nenumatytos popieriaus pristigimo kliūties. Sis 
numeris labiau skirtas rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, kur yra 
ir jos paveikslas su jos keliolika priešmirtinių laiškų. Amžinas kilno- 
jimasis, nepakankamos sąlygos leidiniui leisti, bendradarbių ir talki
ninkų trūkimas ir vis didėjantieji skaitytojų reikalavimai su Nr. 8-ju 
vertė redaktorių „Žingsnių“ leidimą sustabdyti.

Bet štai š. m. liepos 17 d. mudviejų vardu netikėtai gaunamas Anglų 
Karinės Valdžios leidimas „Žingsnius“ kas mėnesį ■ spaustuvėje spaus
dinti. Gavę leidimą, kad ir mažai iš rotatorinių „Žingsnių“ nulikusių 
lėšų teturėdami, net negalėję ištekti bendradarbiams honoraru atsily
ginti ir nejausdami jokių pašalinių šaltinių paramos, ėmėme žurnalą 
spaustuvėje spausdinti.

Su šiuo spaustuviniu „Žingsnių“ numeriu 9-ju prasideda lyg ir naujas, 
gal laimingesnis žurnalo tarpas. Baigdami žurnalo rotatorinį laiko
tarpį, tąja proga privalome lietuviškai padėkoti visiems rotatorinių 
„Žingsnių“ nuoširdiems plunksnos bendradarbiams, matomiems iš 
žurnalo turinio; taip pat ir daugiau ar mažiau triūso ir darbo pasky- 
rusiems techniniams ir meniniams talkininkams, kurių pavardės te-, 
būnie leista čia mum išminėti: A. Vaitkui, A. Jankūnui, L. Balsiui, VI. 
Būtėnui, VI. Dailidei, Br. Dirmauskui, VI. Dumčiui, St. Grigaravičiui, 
J. Jankui, K. Jonelynui, G. Jonelynienei — Grigaravičiūtei, V, Jurui, 
T. Rimantui, St. Lauciui, K. Litvinui, P. Markoniui, J. Minelgai, O. 
Nakui, L. Pilypavičiui, J. Povilaičiui, A. Puodžiūnui, V. Siskinui, VI. 
Stankevičiui, J. Silainiui, A. Tarvydui, kaip ir visiems kitiems iš Flens- 
burgo, Seedorfo ir Stadės stovyklų.

Daug mūsų pirmųjų bendradarbių yra jau už jūrių marių iškeliauta, 
apsčiai išmėtyta po tolimesnes stovyklas. Graži spaudos šeimynėlė, deja, 
gyvenimo būtinumo verčiama, yra išsiskirsčiusi. Ilgainiui vėl sueisime 
savo laisvoje"žemėje sunkiai žingsniuotosios tremties minėti, sunai
kintą Lietuvą atstatydami. Kiti mūsų bendradarbiai, gyvendami Sta- 
dėje, mielai įsijungė ir į spaustuvinių „Žingsnių“ leidimo darbą. Kitur 
atsidūrusiems ir čia pasitikusiems savo bendradarbiams linkime svei
katos ir jau išmėgintos ištvermės ir tikimės, kad mūsų, savo senų 
bičiulių, neužmiršite: padėsite „Žingsnius“ leisti savo plunksna, pata
rimais, platinimu.
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Nuo šiol „Žingsnius“ pirmiausia norėtumėm skirti Vokietijos Anglų 
zonos lietuviams, kaip ir visur esančiam lietuviui. Mat, Anglų zonoje 
teina tik vienas valdžios leistas laikraštis Detmolde „Lietuvių Žodis“, 
o tuo tarpu tokio žurnalo nėra. „Žingsniai“ džiaugiasi visa mūsų lietu
viška lietuvių tautos dvasios spauda. Tikimės, kad ir tolimesni „žings
niai“ ne kitaip bus lietuvio sutikti. Mes nemanom ir negalim kalnų nu
versti, būdami eiliniai kultūrininkai. Žinome, kad ir lietuvių trem
tinių šeima Vokietijoje jau retėja ir retės: tuo patim mažės ir čia 
gyvenančiųjų bendradarbių ir skaitytojų skaičius. Bet dar ir daug lieka 
ar liks. Tuo ir padrąsėjame, prieš pradėdami leisti, pasitarę su vienu 
kitu ir toliau gyvenančiu mūsų kultūrininku ir taip pat su p. V. Či
žiūnų, įgaliotiniu švietimo ir kultūros reikalams Anglų zonoje. Turė
dami prieš akis šiuos 400 metų sukakties metus nuo pirmosios spausdin
tosios lietuvių knygos išleidimo, neišleidžiame iš akių ir Anglų zonos 
lietuvių skaitytojų bei jų interesų, turinčių atspindėti šiame žurnale. Kol 
sąlygos leis tą kultūros žurnalą leisti — leisime, ir jis bus taikomas vi
siems lietuviams, t. y. savo dvasia jis eis Lietuvos keliu ir savo turiniu 
stengsis tenkinti visus tautiečius. Mes daug nieko nežadame ir neke
tiname, net bijome apibrėžti spausdinamosios medžiagos sritis šiais lie
tuviui nepastovaus ir penklaus gyvenimo laikais. Daugiausia pareis 
nuo mūsų bendradarbių bei skaitytojų.

Kviečiame ir burtame bendradarbiauti visas senąsias ir jaunąsias 
lietuvių kultūros ir žodžio jėgas. Yra tekę išsiųsti per 100 laiškų - prašy
mų mūsų plunksnos žmonėms. Sužinojus adresus, progomis dar teks 
vis naujų į talką pasiprašyti. Kiek galėdami, stengsimės skolingi nepa
silikti. Laukiame straipsnių iš visų mokslo, meno, gyvenimo sričių, 
poezijos, beletristikos, dramos kūrinių, tautosakos, recenzijų, mokyklų 
istorijų, mūsų įstaigų universalesnių informacijų, Anglų zonos lietuvių 
sambūrių kultūrinės buities aprašymų, naujai minėtinų leidinių. Ben
dradarbius turime galvoje tiek iš Anglų zonos, tiek iš kitų zonų ar iš 
kitų kraštų.

Iš anksto dėkodami „žingsnių“ bendradarbiams už talką, tuo patim 
turime pareigos čia padėkoti ir Anglų valdžios atstovams — mūsų stovy
klos direktoriui p. kapitonui W. H. Davies ir Military Guvernement’o 
karininkui p. A. Coventry, mielai sutikusiems „Žingsniams“ parūpinti 
spaustuvinį leidimą, o mūsų stovyklos komendantui p. J. Caplinskui 
ir Komitetui palankiai prisidėjusiems prie to išrūpinimo.

„žingsniai“ turėtų eiti kas mėnesį po 64 puslapius. Spaustuvė tam 
reikalui įsitaisė lietuviškų spaudmenų, nors, pavyzdžiui, kursyvo dar 
nesuskubta susilaukti, dar nėra kai kurių antraštinių lietuviškų spaud
menų ir dar vis taikosi šiokių tokių trūkumų spaustuvėje.

Viršelį žurnalui mielai sutiko nupiešti dail. A. Puodžiūnas. Ilgainiui 
ketiname dėti ir iliustracijų.
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Pranas Kozulis
APLEISTOS ŽEMĖS ŠIRDIS

Lietuvių žemėje yra daug daugiau, 
kaip ant žemės.

Myk. Biržiška

Ilgai, ilgai į ją žiūrėjau susikaupęs,
Bijodamas nerimto žodžio pasakyt, — 
Ji pažvelgė, tartum žvaigždė iš juodo skliauto, 
Skaisčiom Viduramžių akim.

Retai žmogus tokio akimirksnio sulaukia, 
Kad taip galėtų aiškiai amžius pramatyt.
Bet vėl Dangus prieš mano valią apsiniaukia, 
Primesdamas dar neviltį gilesnę, kaip naktis.

Tamsus ir lėtas mano žingsnis —
Argi tiosiog į pražūtį brendu? .. .
Galva po sunkiu debesiu nulinksta, 
Ir aš į priekį vos-ne-vos judu.

Staiga girdžiu po žemėm širdį tvinksint 
Taip, lyg pavasarį po lūžtančiu ledu, 
Ir aš, tartum pažadintas perkūno trenksmo, 
Štai vėl nežinoma kryptim skrendu.

Korektūros klaidų šiais laikais nieku gyvu, atrodo, nepasiseks išveng
ti. Lietuviškai nemokantiems žmonėms spaudmenis renkant, žodžio 
dalies kėlimas į kitą eilutę suprastintas šitaip: neatsižvelgiant į žodžių 
priešdėlius, priebalsių samplaikų tik viena priebalsinė raidė tekeliama 
į kitą eilutę su kaimyniškaisiais balsiais, visas kitas priebalsines raides 
paliekant priešakinėje eilutėje, pvz.: apt-verti (reiktų: ap-tverti), atb- 
risti (reiktų: at-bristi), pers-kaityti (reiktų: per-skaityti); var-gas, varg
šas kregž-dė. Betgi sudurtiniai priebalsiai dz (d + z), ir dž (d + ž) 
raidžių rinkėjų paprašyti renkant neišskirti kaip keimariniai ir neiš
skirtini garsai: me-dziai (trm.J, me-džiai, val-dzia (trm.), val-džia ir 1.1.

Rotatorinių „Žingsnių“ numerių turiniai bus čia viršeliuose išspaus
dinti skaitytojo bendros orientacijos ir bibliografijos reikalams.

. P. Būtėnas ir A. Kasperavičius
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NAUJUOSIUS „ŽINGSNIUS“ 
SUTINKANTNelengvas buvo „Žingsnių“ nueitasis kelias. Jie gimė tolimame Vo- kietijos-Danijos pasienyje, Flensburge, vėliau nukeliavo į Seedorfą, o iš ten atsidūrė Stadėje, žemutiniame Paelbyje. Ne taip jau didelis bendradarbių būrelis krovė „Žingsnių“ kraitį, o jėgų jiems žygiuoti į mūsų bendruomeninę viešumą teikė vienos rankos pirštais suskaitomi žmonės. . .Argi bereikia čia minėti rotatorinio leidinio kelionę nuo redaktoriaus stalo iki skaitytojų rankų? Vargingas tai kelias! Jis darėsi juo sunkesnis, juo skaitytojai, laikui bėgant, darėsi reiklesni, o jų piniginės kas kartą plonesnės. Tokiu keliu žygiavo ligi šiol ir „Žingsniai“.Dabar „Žingsnių“ žurnalas atsistoja naujų galimybių akivaizdoje: tampa licencijuotu mėnesiniu žurnalu ir į pasaulį išeina jau spaustuvėje spausdintas. Sis faktas yra didelės reikšmės įvykis ne tik mažam „Žingsnių“ pirkėjų ir kiek didesniam skaitytojų būriui, bet ir visai mūsų tautinei bendruomenei. Mat, lietuvių tremtinių bendruomenės dalis, gyvenanti britų okupacinėje Vokietijos zonoje, nuo pat organizuoto DP gyvenimo pradžios neįstengė išugdyti proporcingai jai tenkančios (kiekio atžvilgiu) ir tinkamos (lygio atžvilgiu) spaudos. Šioje srityje pirmavo ir toliau pirmaus amerikiečių zonos bendruomenės dalis. To reiškinio priežastys mums yra žinomos, ir jos mums jokio pavydo nekelia. Tačiau, kai, šalia vienintelio mūsų zonoje informacinio savaitraščio ir poros periodinių leidinių jaunimui, gauna išeiti į viešumą ligi šiol vargęs rotatorinę buitį žurnalas ir gauna teisę būti periodinis, norime jam palinkėti geriausios sėkmės. Tačiau linkėjimų maža, tikrai permaža! Reikia visiems prisidėti, kuo galima, kad šis žurnalas būtų vertingas įnašas mūsų tremtinių kultūros gyvenimui. Ko jam ligi šiol stigo, kas jame taisytina, — manau, ir patys ligšioliniai tvarkytojai gerai nusimano.Teeinie „Žingsniai“ ir'toliau Lietuvos keliu! V. Cįžiūnas Švietimo Valdybos Įgaliotinis.’ | , Kultūros reikalams britų zonoje.
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SKIRTINGO ŽMONIŲ 
ELGESIO PRIEŽASTIS

A. Sakoma, kad žmonės visi esą lygūs. Yra tai pagrįsta. Kiekvienas žmogus yra esmėje dvasia-siela, kurios ypatumas reiškiasi sąmone. Toji žmogų tiesiog iškelia iš viso gamtos gyvumo. Žmoniškoji sąmonė • labai aiškiai skiriasi nuo kitų gyvūnų sąmonės. Iš kiekvieno žmogaus sąmonė skelbiasi kaip ypatinga vienetą. Šiaip gyviai savo gyvenimu pareiškia vyriausiai savo veislės ypatumą. Vienetumas iš atskiro gyvio vos kiek prasiskverbia. Vis-dėlto prisimintina, kad visame pasaulyje kiekvienas dalykėlis neturi sau visiškai lygaus.Bet stebint žmones, skirtumai pasidaro labai žymiais. Jau kiekvienas asmuo yra visai savotiškas. Kad kartais ir yra panašumo kūno augime ir jo atrodyme, kiekvieno žmogaus kūnas vis-dėlto matomas kaip ypatingas. Pirm viso tai įrodo veido bruožiai. Ir ko-daugiau žmogus yra brendęs, to įspūdingiau jo veidas skelbia, kad jis yra kitoks, negu kitų žmonių veidai. O tik nėra tai jau esmiškasis ypatumas.Tasai yra pagrįstas žmogaus esme. Tiesa, ji yra kiekviename žmoguje žmoniška. O tame ir gludo' žmonių lygumas. Ale ji nėra lygaus atsiskleidimo laipsnio, kurs pastebėtinas sąmonės regratio platume ir sąmonės šviesos švietime. Todėl ir kalbama apie šviesuolius ir tamsuolius, apie aiškesnį ir niūkesnį žmonių sąmoningumą. Tik tie skirtumai nenumanomi vis jau aiškiai. Ir labai lengvai apsirinkama, kalbant apie žmonių gabumus.B. Geriau jie aiškėja iš žmonių elgesio, iš jų palinkimų, iš jų veiklos. . Labai įspūdingai pasidaro tai, kaip jie vertina kokį dalyką, arba kaipjie jį laiko niekingu, kuo jie džiaugiasi ir kas juos skudina, kam jie gabūs ir kam jie netinka. ~ 'Stebint žmonių gyvenimą, matyt, kad vieni yra labai darbštūs, o kiti vengia darbo, yra tingūs. O geriau tirint žmones, pasirodo, kad gabūs žmonės yra ir darbštesni, tinginiai paprastai paikutiai, jeigu ne kaip-nors ligoti arba kūniškai pasilpę. Šviesesnė sąmonė įgalina . žmogų visa- ką išanksto numatyti, apsvarstyti ir kūno jėgas tam skirti ir sukelti. Sąmoningesnio žmogaus gyvenimas todėl ir yra geriau tvarkytas ir visais atžvilgiais prasmingesnis.Prisimintina, tiesa, kad sąmoningesnis žmogus susikuria ir greitiau visokias užgaidas ir jas labai įgalina, kad pagaliau jos žmogų tiesiog pavergia. Tada jis visa-ką daro, kas, toliau žvelgiant, nėra visiškai * prasminga. Vis-dėlto’ toks žmogus yra judrus, darbštus, nuolatai kokiam nors žygiui ir veikimui pasiskirti linkęs.
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Menko, niūkio sąmoningumo žmonės dirba tiktai vertiami kito žmo
gaus įsakymo arba kokio gyvenimo būtinumo. Jų veikimas nekeliamas 
jų esmės, o tik aplinkos galių. Jie ir neįstengia toliau žvelgti į ateitį. 
Todėl ir greitai patenka į vargą. Nėra jie ir ištvermingi savo veikloje. 
Ką-nors pradėję, jie tai greitai atideda, jo dar nebaigę. Ir tik vėl 
priversti, jie tęsia darbą.

Kitu atžvilgiu žmonės dar daugiau skirtingi, šviesesnio sąmoningumo 
žmonės, kurie todėl patys yra labai darbštūs, vertina visa geriau ir 
teisingiau, ką žmonės yra padarę ir sukūrę. Jie ir geriau naudojasi 
tuo, kas jiems gamtos yra teikiama. Todėl jie ir visa-ką geriau pri
žiūri, palaiko ir taupia, žinoma, jeigu jie savyje yra visokius geidulius 
sukėlę, jie lengvai pasidaro gobšiais, šykštiais, godiais. Tik visai tikrai 
esmiškai šviesėję žmonės nenuslysta į tokį būtį.

• Bet žmonės niūkio sąmoningumo labai greit meta ir svarbų dalyką, 
net gi tokį, kurs jiems labai gali būt naudingas, vos kiek jį vartoję. 
Kartais jie jį lengvaširdiai naikina. Nenujėgia, kaip jie tuo patys save 
skriaudia. Karo laikais tai ypatiai dažnai atsitinka. Pasirodo tai kaip 
tautų ypatumu. Manytai, jos yra netokio sąmoningumo, neįstengia 
vertinti, kas joms gali būti svarbu. Naikina, triuškina, ko apsisukę 
vėl labai geidia turėti. Ir tada ima vogti, plėšikauti ir net žudyti. Ir 
pat žmogaus gyvybė jiems atrodo niekiu. Sąmoningumo šviesos laips
nis aiškėja ir iš to, kaip teisingai žmonės kalba ar kaip lengvai jie 
ką-nors pameluoją. Menki žmonės nedaug tenumano, kaip tai į juos 
atsiliepia. Bet jau kiek šviesėję, tie jau atjautia, kad melas niaukia 
jų sąmonę ir silpnina atmintį.

Žmoniško menkumo reiškinys yra ir neištesėjimas pažadėjimo. Lengva 
širdimi visa-ką pažada, bet nei nemano tai ir ištesėti. Jiems rodosi, 
kad tai visai nesvarbu, greitai todėl ir pamiršta, ką pasakę. O toks 
elgesys labai atsiveikia į jų esmę ir silpnina ją. Tam prieš pažados 
ištesėjimas ją stiprina. Pažadėjimo ištesėjimu ar neištesėjimu pasi
žymi ir tūlos tautos. Atitinkant jos pasidaro reikšmingomis arba 
menkomis žmonijos gyvenime.

C. Visa-to prisimenant, sukyla klausimas, kaip reikėtų elgtiesi, jeib 
žmogaus esmė įsigalėtų, sąmonė šviesėtų arba, kaip šiaip sakoma, 
žmogus taptų kultūringesnių, žmoniškesnių. Į tai ir trumpai tenka 
atsakyti. Kas linksta tinginiauti, turėtų dėti visas pastangas, standiau 
darbuoties. Kurs daigto rimtai nevertina ir greit visa naikina, kas 
jam rodosi tuo tarpu nereikalinga, kurs lengva širdimi žudo visa-ką, 
kas yra gyva, tam būtina stengties susiturėti. Kurs linksta meluoti, 
nebsirūpinti duota pažada, tam būtina atsiminti, ką daro, ką kalba, 
ką . yra padaręs ir ką daryti reikia. Vis būtina prisiminti, kad kiek
vienas gabumas, kiekviena jėga įsigali, kuri apsireiškia veikla.
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Bet svarbiausia yra savo esmėje subusti. Viso elgesio priežastis gludo esmės atsiskleidimo laipsnyje. Jis pakyla, kad žmogus stengiasi susiprasti, kas jis, kas yra gyvenimas, kaip jo esmė yra įterpta jau asmenyje į visokių jėgų plūdimą o į dar platesnes jėgų bangas visame - gyvenime, prieš ką būtina atsistengti. Bet žmogaus esmė dar geriau įsigali, kad žmogus siekia susivokti Didiame Slėpinyje, iš kurio visas gyvumas, visa, kas yra, sukyla.Tai pavyksta, kad žmogus ■ rūpinasi vidiniu gyvenimo giedrėjimu, kad jis visa-ką, kas tše sukyla, nutildo, ir jis susikaupia giliame maldingume, atsiverdamas viduje Didiojo-Slėpinio apsireiškimui ir palaiminimui. Tada visa jo esmė lyg nauja pasidaro, šviesėja nušvie- tiama Kūrėjo šviesa. Žmogus tampa esmiškai rimtu, susivoksią patiame tilsme. Iš to tada jam tenka visos kilnios galios tikram žmoniškam elgesiui.
Vydūno kalbos ypatumai
Tam tikrų raidžių istoriškai naujiems lietuvių garsams-priebalsiams ž 

ir š vydūniškai žymėti spaustuvė neturi.
Bendrinėje kalboje kirčiuotojo skiemens ilgai tariamas a vydūniškai ra

šomas a su brūkšniu viršuje, — suprask, ilgai, pvz., tokiuose žodžiuose: 
ateitį, atmintį, daro, gabūs, gali, galios, įgalina, įsakymo, padaręs, pastangos, 
patys, sakoma, tenumano; kur bendrinėje kalboje kirtiniš nosinis ą, tai 
vydūniškai tik su brūkšniu viršum a: sąmonė (bet žodis sąmoningumas kirtį 
turi jau nebe ant a, bet ant u, ir todėl Vydūno jau a trumpasis); taip pat 
kirčiuotojo skiemens mišrųjų dvibalsių tvirtapradės priegaidės pirmasis 
garsas-balsis jo rašomas su brūkšniu raidės viršuje, pvz., tokiuose žodžiuose: 
dar, darbo, jam, kam, kokiam, tam, tikram, žmoniškam (bendr. kalboje: 
žmoniškam).

Žodžiuose: dalykėlis, prasmingesnis, sąmoningesnis, stebint ir kt. kir
čiuotojo skiemens balsį irgi reikėtų reikšti kitokia raide.

Bendrinės kalbos (augštaitiškų) mūsų kalbos istorijoje naujų sudurtinių 
garsų-priebalsių č (tš) ir dž vietoje tebevartojama žemaitybė, t. y. tebetaria 
teberašo garsus-priebalšius t (iš aistiškojo tj) ir d (iš aistiškojo dj): atjautia, 
greitiau, ypatiai, nušvietiamo, paikutiai, patiame; didiame^ geidia, 
godiais, lengvaširdiais, skriaudia, standiau; žodį čia rašo tše.

Rašo senesnę bendratinę galūninę sangrąžinę formą: darbuoties, elgtiesi, 
stengties vietoj bendrosios kalbos dabartinės naujesnės sangrąžinės formos: 
darbuotis, elgtis, stengtis (darbuotis!, elgtis!, stengtis! iš: darbuotiesi, elg
tiesi, stengtiesi, o tos formos iš formų: darbuoteisi, elgteisi, stengteisi).

Ligi šiol bendrinėje kalboje rašydavom ne kilmiškai (ne istoriškai), bet 
asimiliatyviškai: aukštas, sluoksnis, daiktas, kipšas, žiupčius ir kt. Dabar 
jau vis drąsiau ir tikriau pradedam rašyti kilmiškai-istoriškai: augštas, 
sluogsnis, kibšas, žiubčius ir tt. Vydūnas ir žodį daigtas rašo kilmiškai-isto
riškai, kaip ir mums reikėtų. Mat, visi tie žodžiai yra iš istoriškųjų pagrin
dinių žodžio šaknų: aug-, slėg-, kib- (kimb-), žliaub-; taigi ir daig- (daigas, 
dygti).8
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Juozas Mikštas
NEMIGA

Ant stalo puokštė jazminų.
Ant stalo popierių ir knygų daug.
Svajoji tu... Tau gaila praeity paskendusių dienų. ' 
Tau gaila jų, bet jos negrįš — nelauk.

Tyli, rami pavasario naktis
Nutildė žemę, tik tavęs
Ji ligi saulės patekėjimo neužmigdys
Ir dar toli nuo čia, kažkur toli tave nuves...

Ir klaidžiosi tu neramus
Seniai pramintais ir dabar išnykusiais takais.
Užklysi ir į tėviškės namus <---------
Ir ilgesio ugnim tava širdis užkais.

Auksinis rytas vėl nusišypsos,
Gyvenimas toliau sena vaga srovens.
Pro langą tu matysi žvilgančius perlus pavasario rasos, 
Tačiau krūtinė jaus alsavimą rudens ...

Proklitiškų (susiliejančių.žodžių kirčio atžvilgiu su kitu žodžiu ir skel
biančių vieną samplaikinę reikšmę) žodžių reikalas ir lig šiol mūsų bendri
nėje kalboje vis dar nėra pabaigtas, nusistovėjęs ir tuo patim nėra vieno
das ir išvienodintas. Vydūnas tokiais atvejais šitaip rašo: ka-nors, kaip-nors, 
ko-daugiau, vis-dėlto, visa-ką, visa-to prisiminus; išanksto, netokio; net gi.

Autoriaus kalbos sintaksė neliesta, nors ir vietomis savotiška, pvz.: atsi- 
veikia į jų esmę; skirtumai pasidaro labai žymiais; iš kiekvieno žmogaus 
sąmonė skelbiasi kaip yra; jiems rodosi, kad tai visai nesvarbu, greitai 
todėl ir pamiršta, ką pasakę; visa to prisimenant, sukyla klausimas, kaip 
reiktų elgtiesi, jeib žmogaus esmė įsigalėtų, žmonės šviesėtų arba, kaip 
šiaip sakoma, žmogus taptų kultūringesnių, žmoniškesnių; ir tt.

Iš Vydūno dažnai trumpažodiško parankaus žodyno: bruožis (bruožas), 
tokį būtį (vyr. g.; tokią būtį), gobšis (gobšas), godis (godus, godėtojas),. 
lengvaširdžiai (lengvaširdiškai, lengvapėdiškai), niekis (niekis, ryt. augšt.; 
niekas; ir pat žmogaus gyvybė jiems atrodo niekiu), niūkis (bet žmonės 
niūkto sąmoningumo labai greit meta ir svarbų dalyką; menko, niūkto są
moningumo žmonės dirba tiktai vertiami; niūkesnis žmogaus sąmoningumas 
(priešingas aiškesniam), pažada (pažadas), skudina (kuo jie džiaugiasi ir 
kas juos skudina), regratis (akiratis, horizontas), šykštis (šykštuolis, šykš- 
teiva, šykščius; šykštis — šiaipjau: šykštumas), tilsmas (tylimas), vienetą 
(vienetas). "
• Čia duotos kelios pastabos dėl mūsų didžiojo kūrėjo raštų rašybos ir 
šiaipjau kalbos, kad skaitytojas pamatytų, jog tokie kalbos dalykai ne iš 
piršto jo išlaužti, ir kad lengviau skaitydamas suprastų. Redakcija.
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■ Jurgis Jankus

PASITIKĖJIMAS
Baigęs pirmos savaitės normą, parsinešiau aštrią skerspjūvę ir paklausiau 

Didžiulį:
— Ar rytoj važiuosi į mišką?
— Kodėl? — jis staiga pakėlė antakius ir pasižiūrėjo į mane. ,
— Aš rytoj laisvas, galėtumėm malkų prasipjaustyti. Juk nebedaug, 

mačiau, bėra. Va ir skerspjūvę gerą parsinešiau.
— Dėkui, nebereikės, — trumpai pasakė, ir jo balsas buvo šaltas ir pik

tokas.
— Kodėl? — paklausiau. Jutau, kad kažin kas atsitiko.
Ir tada jis pasakė, kad man reikią išeiti kitur, 'nes atvažiuosianti žmonos 

giminaitė, ir tas kambariukas būsiąs jai reikalingas.
Jis kalbėjo, žiūrėdamas ne į mane, bet pro šalį, tiesiai į duris, o iš anapus 

durų atsiliepė žmona:
— Giminaitė? Dieve tu mano, iš kur gi ji dabar atsirado? Kodėl tu man 

ligi šiol nieko nesakei? Kas tokia?
— Pasakysiu, kai laikas bus. Nereikia skubėti. Niekada.
Su tais žodžiais jis nuėjo į savo kambarį ir tyliai kažin ką pasakojo, 

paskum ėmė kalbėti ji. Atrodė, kad eina tylus ir karštas ginčas. Po valan
dėlės jis užsimetė kailiniukus ir išėjo. Išeidamas tarpdury dar stabtelėjo 
ir pasakė:

— Kur esi paskirtas, šiandien gali sužinoti iš būtininko. Šiandien, jeigu ten 
dar negatava, galėsi pernakvot ir čia, o rytoj jau reikės vietos viešniai. x

Jis išėjo, o aš stovėjau ir svarsčiau. Pas butininką eiti nereikėjo. Jis pats 
atnešė įsakymą persikelti į kitą butą.

— kodėl? — paklausiau.
— Nežinau. Komitetas liepė.
— O čia kas?
— Tuo tarpu, rodos, dar nieko. Gal žmonės nori vieni pabūti. Bet nenu

simink, tenai blogiau nebus.
Išleisdamas butininką, žvilgterėjau pro atviras duris. Didžiulienė sėdėjo 

prie stalo ir šluostėsi nosinaite akis. Man iš karto pasidarė aišku, kad čia 
kalta ne giminaitė, bet tikro kaltininko rasti negalėjau. Buvo aišku, kad 
jis mane išvaro, paprasčių paprasčiausiai išmeta, bet už ką?

Iš lengva ėmiau dėstyti savo daiktus, o galvoj vis stovėjo: už ką?
Kai mudu su Algimantu, paleisti iš karo nelaisvės, atvykome į tremtinių 

stovyklą, čia nebelengva buvo jau bepatekti. Laimė, kad buvo organizuojami 
miško darbai ir trūko tą darbą išmanančių žmonių. Tai Algimantą, kaip 
seną girininką, tuoj ir priėmė, o šalia jo įsiSpraudžiau ir aš. Tik vietos . 
krūvoje tai jau nebeatsirado: vieną nusiuntė į vieną šeimą, o antrą į kitą.

Mane apgyvendino pas Didžiulius. Jų šeima nebuvo jau tokia šelmiška: 
tik jis pats ir jo žmona. Vaikų juodu turėję net dvejetą, bet bėgdami pasi
metę, ir dabar gyveno tik dviese su amžinai neišdylančiu skausmu ir 
rūpesčiu. :
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Butelis buvo nedidelis: du mažyčiai kambariukai lentinio barako kampe. 
Pirmasis tuoj tėjus, lyg priemenaitė. Jame stovėjo lova ir geležinė krosnelė, 
panaši į stambesnės šeimininkės skalbinių virinamąjį puodą. Antrasis kiek 
didėlesnis, ir jame buvo įsirengę Didžiuliai. Juodu, kad padoriau atrodytų, 
net ir krosnelės ten nestatė, tik laikydavo visada atviras duris, kad šilumos 
įeitų.

Vieni, teisybę pasakius, juodu niekada beveik ir negyvenę. Vis ką nors 
atsiųsdavę pernakvoti ar net kelias dienas pagyventi, kol patogesnę vietą 
susirasdavo. Čia buvęs beveik kaip ir viešbutis. Kartais apsinakvodavęs 
žmogus kaip žmogus, bet kartais toks, kad, prireikus kur išeiti, vieną palikti 
būdavę baisu. Dabar, nuolatinj gyventoją gavus, būsią bent ramiau. Maną, 
kad bartis nereikės, nes jie nežiną, ar iš viso tekę kada su kuo bartis. Ši
lumos taip pat užtenką. Jis vežąs iš miško malkas, tai ir sau atsivežęs. Nors 
ir visiems jų netrūkstą, bet kas savo gyvulį turįs, tai galįs gyventi taip 
šiltai, kaip tiktai norėdamas.

Aš tą visą sužinojau iš Didžiulienės pirmą dieną, kai . tik atsinešiau 
kuprinę ir susipažinau. Ji buvo moteris apie keturiasdešimtuosius, bet gana 
jauna, gyva ir traški, tik, prisiminus vaikus, per veidą nulėkdavo liūdnumo 
šešėlis ir padrėkdavo akys. Ji net nenorėjo leisti, kad iš pirmos dienos jau 
eičiau malkų prinešti, o paskum pašildė kavos ir pradūrė dėžutę pieno.

Šilumos tikrai netrūko. Nors lauke buvo šalta ir pustė, bet viduj krosnelė 
buvo raudona, ir man atrodė beveik perkaršta.

Greitai ėmė ir brėkšti. Atsiguliau į lovą, žiūrėjau į sienose mirgančius 
šešėlius ir galvojau apie daugelį dalykų. Už plonų sienų ūžavo vėjas, tarpais 
sučežėdavo į lango stiklus pūstelėtas sniegas, ir vėl būdavo ramu. Už atvirų 
durų nugirsdavau keletą tylių Didžiulienės žingsnių, atsargų kėdės stumte
lėjimą, pajudinto drabužio sušiugždėjimą, ir aš staiga labai trumpam, tik 
vieną vienintelį akimirksnį, pasijusdavau, lyg būčiau namie, gulėčiau ant 
sofos,'o ten lyg triūstų žmona. Ir man taip staiga užeidavo noras tyliai tyliai 
ištarti jos vardą. Bet tas tetrukdavo taip trumpai, kad aš nespėdavau pra
verti lūpų, ir jau vėl žinojau, kad esu čia lentiniame barake, kad už lango 
ne namų vėjas pučia ir kad už sienos svetima moteris, pasiilgusi vaikų Ir 
susirūpinusi vyru, kuris turėjo būti seniai parvažiavęs.

— Dieve mano, nebegeruoju jau jis taip ilgai negrįžta, — sušneko ji ir 
atsistojo tarpdury.

Žiūrėjau į ją, mirgančią rausvoje krosnelės šviesoje, ir raminau. Išgalvo
jau daugelį nepavojingų dalykų, kurie galėjo pakeliui jį sulaikyti. Galėjo, 
pavyzdžiui, net ratas sulūžti.

Ratas? Apsaugok, Viešpatie! Vežimas dar iš Lietuvos, ir iš kur dabar jie 
begalėtų kitą ratą ištraukti.

Nemokėjau raminti. Mano raminimas tik dar didesnį rūpestį jai kėlė. Ir 
kai aš jau nebeturėjau ko bepasakyti, už durų pasigirdo trepsėjimas, ir įėjo 
Didžiulis, visas baltas nuo sniego ir įraudęs nuo vėjo.

Jis nusirengė, susipažino ir papasakojo, kad du vežimus atvežęs, kaip 
nustatyta, stovyklai ir dar trečią Mažučiui.

— Ir protas gi tavo! — nepakeldama balso, bet priekaištingai įsiterpė 
žmona. — Visas pasaulis tokią dieną žiūri, kad tik po stogu palįstų, o jis 
dar kažin kam malkas vežioja.
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— Kaip tai kažin kam? — atvertė Didžiulis. — Nuo kada tau Mažutis 
kažin kas pasidarė?

— Na ir kas gi jis per vienas?
— Kas? Niekas, žinoma. Juk nei jis man nieko, nei aš jam. Bet kai tiek 

laiko ir tiek kelio žmogus su žmogum išbūni kaip su broliu, argi tai jau gali 
būti visiškai niekas?

j— Na jau kažin, kiek to tikro broliškumo ten...
— Eik jau, eik! Tamošiaus sesuo esi, ir gana. Tau vis reikia j rankas ko, 

kad galėtum ir paliesti, ir pakramtyti. Ar vienos širdies tau nepakanka?
' — O kuris kuriam tą širdį rodė?

— Kuris kuriam? Tau vis, kad pirmai rodytų. Pasidėk ranką ant širdies 
ir pasakyk, ar yra visoj stovykloj kitas artimesnis žmogus. Iš savo krašto 
nė vieno, o su kitais susitikai ir vėl persiskyrei. Tik su juo vienu dėlto 
teištvėrei nuo pat sienos ligi čia. Ir dabar, kai tokiame šalty žmogus pasku
tinį šakalį baigia ir prašo, — nori, kad pasakyčiau ne. O kas, ar man, ar 
arkliui uodega nutrūko, kad parvežiau?!

— Nutrūkti nenutrūko, bet kam savąjį išmainė. Nebūtų mainęs, dabar 
pats parsivežtų. Nereikėtų nei prašyti, nei kitų varginti! Karvė mat verčiau 
buvo!

— Palauk! Kam gi tu žmogui pavydi? Jam pasisekė, o tau ne. Juk žmogus 
ir ėjo, ir padėjo. Argi jis kaltas, jei vokietis, vieną dieną sutaręs, kitą dieną 
apsigalvojo ir atsisakė.

— Bet jam neatsisakė.
— Pasisekė. Ar mums jau niekur ir nepasiseka.
— Apsaugok, Viešpatie, nuo tokio pasisekimo, — tyliai atsiduso žmona.
Juodu visą laiką kalbėjosi tyliai, nepakeldami balso, bet pro atviras duris 

buvo aiškiausiai girdėti kiekvienas žodis, ir dabar aš aiškiausiai įsivaizda
vau, kaip su paskutiniaisiais žodžiais Didžiulienės veidu nubėgo liūdnumo 
šešėlis ir akys pasruvo ašaromis. Tą akimirką norėjau pakilti, nueiti už 
sienos, paimti ją už rankos ir pasakyti, kad žmonės išsisklaido po pasaulį 
ir vėl susirenka į krūvą, kad ir man taip pat liūdna darosi, kai ji kalba apie 
vaikus, nes ir aš tada turiu galvoti apie juos ir apie žmoną, ir apie tai, ar jie 
visi kartu tebėra.

Tuo tarpu pabeldė į duris ir įėjo Algimantas. Jis spėjo susitvarkyti ir, 
kai žvalgėsi po kambarėlį, atrodė, lyg jau būtų truputėlį linksmas.

— Na kaip? — paklausė apsižvalgęs.
— Gerai. Žmonės ramūs, kultūrinį. O pats?
— Atrodo gerai. Kai sužinojo, kad vadovausiu miško transportui, tai net 

ir pavaišino. Matyti, visko pilni: ir lašinių, ir dešrų, visiškai lietuviškų, 
ir nugerti su kuo. Tik toji galva stovykloj sumenko: vos porą išgėriau, ir- 
apsisuko.

Jis atsisėdo, sunėrė rankas tarp kelių ir įsižiūrėjo į krosnelę. Taip jis 
mėgdavo sėdėti ir nelaisvėje, bet tada būdavo dažniausiai paniuręs, o dabar 
sėdėjo ir šypsojosi.

— Žinai, žmonės visur išmoksta gyventi, — nepasukdamas galvos pasakė. — 
Ir kiekvienoj vietoj savaip. Tai prakeikta prigimtis. Norėčau pamatyti, kaip 
ant gryno akmens pasodintas imtų šaknis leisti. Aš dar visko gerai į galvą 
nesuimu, bet mano šeimininkas ima patikti. Ne todėl, kad pavaišino, nė.
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Aš jau radau ir taip kiek igėrusį. Sako daug reikalų turįs. Ir atviras. 
Praktiškos išminties taip pat turi, ir aš netikiu, kad jis būtų atviras ten, 
kur atvirumas reikalą gadintų. Bet išgėręs pasipasakoti turi ko.

— Įdomu, — tariau.
— Daug įdomybių ten nebuvo, bet vieną tokią subtilią smulkmeną papa

sakojo, kad negaliu iškęsti nesišypsojęs. Jau buvom pavalgę ir išgėrę, kai 
pro duris kyštelėjo sušalęs, visas apsnigtas žmogutis, pasakė atvežęs malkas 
ir prašė padėti išmesti. Bet šeimininkas jau buvo persįlpnas, tai pasiuntė 
žmoną, o pats valandėlę žiūrėjo į taurelę vieną akį pusiau primerkęs ir 
šypsodamasis, paskum trenkė delnu per stalą ir pasakė: „O vis dėlto gyventi . 
reikia mokėti. Kiti tiki laime, bet aš ne. Kas moka, kaip kiškis iš vagos, 
laiku pašokti, to ir laimė. Kad va ir tas žmogus, auksinis, galima sakyti. 
Nieko jam neprikiši. Niekam nė per adatos smaigaliuką skriaudos nepa
darys, ir kas iš to. Išvažiavo su dviem vežimais. Ant vieno važiavo jis pats, 
ant kito pati su vaikais, bet vieną dieną boba užsimanė atsisėsti pas jį, ir 
pasimetė su vaikais. Vaikai važiavo už kelių vežimų pirma. Juos perleido 
per tiltą, o tėvus sulaikė ir kitu keliu pasuko: tiltą reikėjo sprogdinti. Kad 
kalbos būtų mokėję, gal būtų ir išsiaiškinę, bet taip nugrūdo, ir gana. Bet 
jos ir dabar dar nėkiek nepramoko. Sako: jie mano vaikus suėdė, o aš jų 
blerbarinės mokysiuos. Užsispyręs prakeiktai ir kartais net nieko pikta 
nemanantį į pagundą įtraukia.

„Pernai rudeniop atvažiavom į čia. Nėra kur gyvulių dėti. Nei ganyklų, 
nei pašaro. Aš ir sakau jam: važiuojam pasidairyti po vokiečius, gal kuinus 
išmainysim. Nors į karvę kokią. Karvė — ne arklys, ją gali ir pagriovučiais 
išsiganyti.

„O arkliukas jo — kur! Kaip obuoliukas. Sunku net būtų pasakyti, ką 
labiau myli — žmoną ar jį. Ir spėrus žaRukas, ir tvirtas. Neblogas buvo ir 
mano, bet liesokas, prakaulus ir linkęs į nirtulį. Nedaug, bet kartais, būdavo, 
užeina pasiutimas, ir kankinkis. Tai pradžiai ir įkišom jo, ne manąjį.

„Užvažiavom pas vieną prūsą ir prašom melžiamos karvės ir papenėtos 
kiaulės, bet tas nė kalbėti nenori. Važiuojam pas kitą — tas pats, pas trečią 
— irgi. Dėl arklio tai visi laižytis laižosi, bet tiek duoti nenori. Sako: dabar 
ruduo, arklys nebe taip reikalingas, atvažiuokite pavasarį.

„Jis jau buvo linkęs atiduoti už vieną karvę, bet aš ne. Mūsų laikas ne 
pinigais perkamas, sakau, galim pasivažinėti. Užsukam dar pas vieną. 
Arklys tam patinkąs ir kaip tik vieno reikią. Tik stipraus. Ar šitas galįs 
gerai traukti ir nebijosiąs klampaus kelio, nes jis turįs dar visos vasaros 
kasimo durpes iš durpyno išvežti. -
, „Ir sulygom. Kiaulė, žinai, graži: dar truputį pašėrus, tai lašinių dvejiem 
metam. ,O karvė esanti ganykloj. Bet jauna, trijų veršių, pačiame piene.

„Mano bičiulis lyg abejoti ėmė. Kai pašnekėti, tai nieko, bet kai reikia 
daryti, tai ir svyram. Taip, taip, daugumas tokių. Kaip lieptas per upelį: 
rodos, augštai, bet užsistojl — kojos ir vandeny. Čia velnias ir pakišo pra
keiktą jnintį. Arklio reikės kada kam ar ne, o karvė ir kiaulė kaip dova
notos. Tai, sakau, gal nekelsi, bet jis vėl sutvirtėjo. Gaila, esą, tai gaila. 
Bet keisiąs. Pasakyk, sako, kad rytoj parvestų karvę, — arklį apie vienuo
liktą atvedu.
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„Išvažiavom sutarę, bet man velnias ramybės neduoda. Kužda ir kužda 
į ausį: „Tavo arklys prasčiau atrodo. Šitą ne taip lengvai iškišot, o kas šiuo 
metu ant tavojo puls. Rudenį arklys — ne medus.

„Nebeiškenčiau. Pravažiavom porą kaimų ir sakau: sustok. Aš čia noriu 
dar pas vieną vokietį užeiti. Andai buvau, kiaušinių žadėjo parinkti. „Kam 
pėsčias?“; jis tuoj — „Pavešiu“, sako: „kas, kad kiek ir iš kelio“.

„Šiaip taip atkalbu. Sakau, kad važiuotam bus didelis vingis, o pėsčias 
takučiais namo parsirasiu ne ką vėliau už jį, o jei gerai, tai gal net anksčiau. 
Iš čia gi—tik per durpyną, ir namie.

„Jis nuvažiavo namo, o aš atgal pas tą vokietį ir sakau: „Man labai 
nemalonu, bet aš nenoriu, kad žmogus būtų apgautas.“

„Vokietis išvertė akis. Jis nežinąs, kas jį galėtų apgauti.“
„Tai dėl to arklio, sakau. Kur ką tik čia buvo. Nenorėjau prie akių sakyti. 

Geru keliu važiuoti, teisybė, jis neblogas, bet jeigu pamėginsi į durpyną, 
bus blogai: kai tik kiek klimpsta, tuoj ir nirsta. Jeigu pirktum tik. lengvu 
brikeliu pasivažinėti, tada nieko nesakyčiau: ir gražus, ir gerai bėga.

„Vokietis pažiūrėjo į mane ant vartų pasirėmęs, pažiūrėjo ir sako: 
„Pasakyk, kad mano kieme jis su tuo arkliu nepasirodytų, apgavikų aš 
nekenčiu. Aš jį su pagaliu iš čia išmušiu!"

„Pasakė ir nusisuko nueiti. Nė dėkui nepasakė. Tai prakeiktas vokietis, 
pagalvojau ir garsiai pridėjau:

„Bet jeigu Tamstai tikrai gero arklio reikėtų, žinau moteriškę, kuri tomis 
sąlygomis gal sutiktų išmainyti. Aš nenorėčiau, kad tamsta per mane arklio 
netektum. t ' .

„Vokietis pažiūrėjo, pažiūrėjo į mane atsisukęs ir klausia:
„Ar anas bus geresnis?“
„Ne, anas be jokio priekaišto. As juodu abu gerai pažįstu. Jis gal nebus 

toks gražus, bet stiprumo tai tikrai stipresnis.
“Tegu atvažiuoja. Rytoj. Karvė bus namie!“
„Dabar jis padavė ranką ir atsisveikino.
„Kitą rytą atsiguliau už uždangos, kad jis atėjęs nerastų, o žmoną 

pamokiau, kad pasakytų mane išėjus į kaimą ir greičiausia grįšiant tik 
vakare. O arklį nuvesti galįs ir vienas. Juk viskas sutarta, o tiek susikal
bėti, kiek reikia apsimainant, mokėsiąs ir jis pats.

„Išvažiavo ne vienas, abu su pačia, bet vokietis ir abu išvijo. Parvažiavo 
kaip silkės uodega pro nosį braukti. Tada mudu su savąja sugriuvom ir 
nuvažiavę išmainėm. Ir pats dabar valgai tos pačios kiaulės lašinius. Aš 
mat turėjau gana stiprius vokiškus ratus, tai vokietis už juos sutiko dar 
gerokai papenėti. Karvę tai tą pačią dieną parsivedėm. Pieninga buvo, kaip 
devyni kelmai.

„Bet jo skriausti aš nenorėjau. Mes dar daug apvažiavom. Į vieną karvę 
būtų seniai išmainęs, bet sakiau, koks jis užsispyręs: jam reikia karvės ir 
kiaulės. O kas tau jas dabar duos, nebent pasitaikytų užeiti labai reikalingą. 
Nors, antra vertus, nėra blogo, kuris neišeitų į gera. Dabar veža stovyklai 
malkas, ir reta diena, kad nebūtų progos uždirbti. O užsidirbęs kartkartėmis 
ir iš šalies mėsos ar lašinių gabalėlį gali prisidurti.

— įdomu, kiek jam šiandien užmokėjai? — tariau.
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„Mes? O už ką! Ar tiek vyras prisidaužė, norėdamas padėti arklį iškišti. 
Jeigu jis negavo, kiek norėjo, tai ne maniškio kaltė. Dabar gali nors malkų 
vežimėlį kitą atvežti, kuo geresniu juk viestiek neturi iš ko atsiteisti!“ — 
už vyrą atsakė žmona. Ji ką tik buvo įėjusi ir prie krosnelės džiaustė snie
ginas pirštines.

Algimantas staiga nutraukė pasakojęs, pakėlė galvą ir atsistojo.
— Labas vakaras, — pasakė atsistojęs.
Pasukau akis ir aš į tą pusę.
Tarpdury stovėjo Didžiulis. Jis neatsakė į pasveikinimą, bet greitai vil

kosi apsiaustą. Mačiau, kaip jo lūpos judėjo, bet žodžių negirdėjau.
— Kur tu dabar? — iš už sienos pasigirdo Didžiulienės balsas.
— Aš jai gyvatei atsiteisiu. Tada galės sakyti, galiu ar ne!
Jis žengė per kambarėlį, bet žmona išpuolė ir įsikibusi laikė. Man iš 

karto viskas paaiškėjo, ir aš pripuoliau jai padėti, o Algimantas valandėlę 
stovėjo, nieko nesuprasdamas, paskum ir jam akys nušvito:

— Ar tai tamstą Mažutis taip apmovė, — priėjęs pasakė ir švelniai 
paėmė už parankės. — Tai kad jį perkūnėlis! Bet kad tamsta dėl jo slogas 
gautum, jis tikrai to nevertas. Tas paprastas sukčius. . .

— Bet aš jam turiu parodyti, kur jo vieta! — spyrėsi dar Didžiulis.
— Aišku, kad tamsta parodysi. Tamsta pirmiausia nebevežiosi jam malkų, 

paskum rasi ir kuo kitu atsilyginti. Ir iš viso šių dienų žmogus toks pra
keiktas dūšios nevala, kad padoriam žmogui neišsimoka dėl to nė sveikatos 
gadinti. Kartais nė nusispjauti neverta.

Algimantas visada mokėdavo į savo kalbą įdėti tokį žodžiais nepasakomą 
raminantį toną, kad nejučia turėdavai nurimti.

Ir Didžiulis valandėlę pastovėjo prie durų, paskum nuėjo su juo ant mano 
lovos ir susėdo. Didžiulienė pasiliko stovėti šalia manęs, ir aš pajutau, kad 
ji visa virpa.

— Kas tamstai? — tariau.
— Netveriu pasiutimu, — tyliai tyliai atsakė, ir girdėjau, kaip jos balsas 

vįrpa. — Aš vistiek aniems akis išplėšiu. Ne už save, -r- už vyrą.
— Ką tada veikti? — šalia Algimanto atsisėdęs, paklausė Didžiulis Žmo

nos šnibždėjimo jis visiškai negirdėjo, ir aš stipriai suspaudžiau jai ranką, 
kad tylėtų.

Į mano spaudimą ji taip pat atsakė spaudimu, ir mudviejų rankos taip 
pasiliko susikibusios.

— Ką veikti? Nekreipti dėmesio. Į nieką. Ir sveikiausia — nepasitikėti. 
Niekuo, — aiškino Algimantas.

— Kaip tai nepasitikėti? Nepasitikėti žmogum? Kaip tada gyventi?
— Nepasitikėsi, geriau gyvensi. Bent žinosi, kad niekas tavęs neapgaus.
— Ir tamsta nepasitiki?
— Galima pasakyti, kad ne. Bent labai maža kuo ir labai retai kada. 

0 jeigu pasitikiu ir pasijuntu apgautas, tada nusispjaunu.
Didžiulienė paleido mano ranką ir atsirėmė į staktą, o Didžiulis valandėlę 

galvojo, paskum garsiai nusijuokė:
— Gi aš maniau, kad žmogum reikia pasitikėti, o apgavikui snukį išdaužyti, 

bet tamsta siūlai kitaip. Atsieit, gydytis, kol nesergi. Gal ir gerai.
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Ir jis vėl nusijuokė.
Valandėlę dar kalbėjom visiškai apie kitus dalykus, paskum Algimantas 

išėjo namo, o Didžiuliai j savo kambarį.
— Ar turėsi kuo užsikloti, — iškišusi pro duris galvą, dar paklausė Di

džiulienė.
Kuo užsikloti aš turėjau, bet užmigti negalėjau. Man galvoj vis stovėjo 

pirmieji naujo stovyklinio gyvenimo įvykiai ir rankoj tebejutau švelnius 
Didžiulienės pirštus. Kartą užėjo snaudulys, ir pasirodė, kad einam rankom 
susikibę su žmona, kai ji dar tebebuvo mergaitė, kad švelniai spaudžiu 
jos ranką, paskum noriu pakelti ją ir paglostyti, bet snaudulys vėl pranyko, 
ir aš vėl nebegalėjau sudėti akių.

Už sienos sujudėjo ir ėmė šnekėti. Žodžiai buvo be ryšio, ir aš nieko 
negalėjau suprasti. Bet balsas buvo Didžiulienės, ir ji, turbūt, per sapną 
kalbėjo apie kerštą ir nepasitikėjimą. Naktis prakeiktai ištyso, bet aš 
gulėjau ir stengiausi nebesivartyti. Pagaliau nebeiškentęs pažiūrėjau i lai
krodį: buvo pusė šeštos, ir kambarys visiškai atvėsęs. Tyliai pakilau, užsi- 
kūriau krosnį ir vėl atsiguliau. Kai baigė degti, vėl prikimšau malkų ligi 
paties viršaus ir įsižiūrėjau į besikalantį ugnies raudonumą pro juodas 
krosnelės sieneles.

Kai pabudau, apie krosnelę tyliai triūsė Didžiulienė. Ant krosnelės virė 
puodas, o ji skuto bulves. Buvo apsivilkusi tamsia suknele, prisikišusi 
gėlėtą priejuostę. Iš po sunkių tamsių plaukų garbanų buvo matyti pusiau 
žemyn palinkęs šviežaus rausvumo nupiltas profilis. Tyliai gulėjau ir nega
lėjau atitraukti nuo jos akių. Norėjau pasukti ant piršto kokį magišką žiedą 
ar numesti lapelį, kad viskas tas pasidarytų mano. Ta šiluma ir tas nuosta
bus jaukumas, be kurio žmogaus širdis vysta ir kempėja.

Ji staiga pasuko galvą į mane, ir aš nebespėjau užsimerkti. Ji, turbūt, 
pastebėjo tą mano mėginimą, kad nusišypsojo, bet pasakė:

— Tamsta labai rūpestingas. Girdėjau, kaip rytą atsikėlei ir pakūrei 
krosnį. Šiandien taip malonu buvo keltis. Nereikėjo iš lovos išlipus drebėti.

Ji nepasakė, kad gal sušalau ir todėl krosnį vidurnakty atsikėlęs kūriau 
ir jiem miegoti nedaviau, bet atsikėlė, pripylė puodelį kavos ir atnešė prie 
lovos.

— Išgerk, — sakė, — aš tuoj užkąsti paduosiu.
Ir, nusisukusi prie krosnelės, ištraukė iš keptuvėlės skardinę lėkštę. Joje 

čirškėjo pageltusios bulvės ir keli mėsos gabaliukai.
Aš seniai bebuvau panašaus valgio valgęs, ir būčiau galėjęs valgyti ligi 

persivalgant. Man net atėjo į galvą, ką vakar Algimantas buvo sakęs apie 
uždarbį ir prisipirkimą iš šalies, bet aš nepaklausiau, ar tas viskas jau 
yra iš mano normos.

— Tamstai reikia pailsėti, — kalbėjo ji. — Mes, rodos, jau visko matėm, 
bet argi palyginti su tuo, ką tamsta matei. Tamsta net paklodės neturi, 
Dieve mano, o aš kvaila boba apie tą vakar nė nepagalvojau.

Ji kalbėjo ir šypsojosi, ir sakė, kad man nėra ko skubintis į mišką ar 
kur kitur. Pasilsėti reikia. Kiti kada jau gyveną ir ničnieko nedirbą.

Paskum ji vėl išėjo, ir aš netyčia užsnūdau. Kai atbudau, kambarėly jau 
buvo tuščia, ir greit pašokau.

Vos apsiaviau kojas, ji atėjo iš savo kambario ir pripylė dubenį vandens.
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— Tamsta manimi taip rūpinies, kaip savo -. .
Ir užsikirtau, nes nenorėjau pasakyti nei kaip sūnum, neš' jo priminimas 

galėjo būti skaudus, nei kaip vyru. . .
Greitai panėriau į šaltą vandeni rankas, o ji pradėjo taisyti lovą; Ji net 

atnešė baltutėlę- paklodę ir nedideli pagalvi; Tuo tarpu pasigirdo už durų 
žingsniai, ir įėjo Didžiulis. Jis buvo visas apneštas smulkiu baltu- Sniegu;

— Tai tik dabar keliamės, — pasakė nusivilkdamas milinę, tf jo- balse 
nuskambėjo lengvas pašiepimas.

— Žinote, kad-nė nepajutau;— atšakiau-nuo dubens pakėlęs galvą': — Gal 
todėl, kad jau milijonas mėtų; kai taip jaukiai bebuvau miegojęs.

Jis nutvilko ir nuėjo į savo“ kambarėlį; Didžiulienė nukėlė' nuo krosnelės 
garuojanti puodą;

— Bet ir tu šiandien lyg pajaunėjusi. Tokia rausva! — pasitiko jis tarp 
durų žmoną ir paėmė puodą;

— Nagi, tik riepamūk į- senatvę! — pasakė' toji, o aš stovėjau, šluosčiau 
veidą su šiurkščiu rankšluosčiu ir jaučiaus’ taip/ lyg- būčiau buvęs kaltas- 
dėl tų;-jo žodžių, kuriuose šokinėte šokiiiėjo priekaišto-žiburiukai.

Vakare ji liepė atiduoti juodus skalbinius — išskalbsianti. Jeigu neturįs, 
ji duosianti vyro, o paskum gal kaip ir pats įsigysiąs. Bet' aš šiokią tokią 
pamainą turėjau ir nenorėjau, kad ji man tarnautų; Aš gi pats- tiek laiko 
išsiskalbdavau, ir buvo gerai, bet ji mokėjo pasakyti tokiu balsu, kaip 
motina-vaikui, kad aš negalėjau-pasipriešinti. Atidaviau, ką turėjau; pakėliau 
antklodę ir valandėlę nedrįsau gulti: tokia balta ir tokia švieži buvo lova!

Ir vėl negalėjau užmigti. Ji tyliai vyrui pasakojo, kad mano kojinės 
bebūsią sunku suadyti, kad marškiniai greitai ant pečių nebesilaikysią ir 
kad rytoj ji pati eisianti į komitetą ir sakysianti, kad riUogo žmogaus tarpi 
žmonių laikyti negalima. Argi jie sandėly taip nieko jau ir nebeturėtų.

Vyras nieko jai neatsakė. Jis gal jau miegojo ir nieko negirdėjo, bet pro 
mano ausis nepraėjo nė vienas žodis, ir širdis tvino šiluma.

Kitą rytą aš vėl nepramigau. Atsikėliau ir pakūriau krosnį, kad keltis 
nebūtų šalta, nes i rytą kambary- tikrai darėsi beveik taip pat šalta, kaip 
ir lauke. Ir nebemiegojau taip ilgai. Atsikėlęs prisinešiau malkų, dalį smul
kiai suskaldžiau ir sudžioviau prie krosnelės, kad rytą kambarys’ greičiau 
sušiltų, o paskum nusitašiau kurpes. Ne sau, ne. Aš turiu dar dvejis" batus, 
ir jų man ilgai pakaks, bet jai. Ji apie namus vaikščiojo su medinėmis 
šliurėmis, bet jos buvo jau visiškai nudilusios ir suklypusios. Vyras važinėjo 
į mišką ir grįždavo pavargęs, o aš nieko nedirbau ir tiek gero iš jų jau 
patyriau.

Kitą dieną ir tos buvo gatavos. Pakraščius įkaitintu geležgaliu išmar
ginau, ir ji negalėjo atsigrožėtu

— Tikri batukai, — sakė. — Su tokiais - nagais čia galėsi raivytis kaip 
inkstas taukuose.

O kai vyras grįžo, pasirodė jam ir, smagiai šypsodamosi, tarė!
— Se! .
Jis pažiūrėjo, pavartė.
— Ką atidavei? — trumpai paklausė;
— Nieko. . ' ' ‘
Ji vis tebesišypsojo. 1
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— Dalijo?
— Dalijo?! Lauk gausi. Va. -
Ir su tuo žodžiu parodė j mane.
— Kaip tai — va?
— Kaip tai. Padarė. Pamatė, kad nebeturiu su kuo apsiauti, ir padarė. 

Su pirštais žmogus.
Jis vėl pavartė, numykė po nosim, paskum paklausė:
— Tai kiek paimsi?
— Eik, jau eik, — tariau. — Čia tiek šilumos radau,, kad jaučiuos kaip 

namie, ir dar už tuos niekus imsiu. Nebent gėdos nebeturėčiau.
Tada pastatė šliures ir nieko nepasakė. Man pasidarė nebejauku, lyg 

būčiau ką negera padaręs. Staiga pasidarė sunku, ir aš, nuėjęs pas Algi
mantą, užsirašiau i mišką.

Tenai irgi nebuvo sunku. Penkių dienų normą vyrai padarydavo per 
tris, ir pusę savaitės galėjo gulėti namie. Tik Didžiulienė negalėjo suprasti, 
ko aš ten lindau, ir kiekvieną vakarą primindavo, kad galėčiau sėdėti šiltai 
ir gerai uždirbti. O ką uždirbsiąs dabar? Tik paskutinius drabužius suplė
šysiąs ir, jei kaip, dar susižalosiąs.

Į jos priekaištus aš tik- šypsojausi, nes neturėjau ko pasakyti, o gale 
savaitės štai vėl deduos kuprinę ir einu kiton pastogėn ir negaliu pasakyti, 
kodėl čia staiga manęs pasidarė perdaug.

— Ir paklodę, ir pagalvi taip Pat pasiimk, — staiga užpakaly prašneko 
tylus balsas.

Atsisukau.Didžiulienė stovėjo tarpdury ir žiūrėjo, kaip aš deduos.
— Kai sujuos, atnešk, išskalbsiu. Ką ten už kiekvieną nieką pinigus 

mokėsi ar paskutinį šokolado gabalėli atiduosi. Zinai, kad žmonės šiais 
laikais širdies neturi.
—Ateik, padėsi malkų prapjaustyti, — pasigirdo iš lauko.

Didžiulis stovėjo prie savo lango, žiūrėjo į vidų ir šaukė žmoną. Ji 
pažiūrėjo atgal, truktelėjo pečiais ir atsiduso, bet nuėjo skubiai rengtis. 
Išeidama padėti malkų papjauti, dar pasakė:

— Nežiūrėk! Kai sujuos — atnešk: čia mano reikalas. Aš ir paklodę 
kitą duosiu. Ir jeigu taip ko truks, ateik.

Kalbėdama movėsi pirštines, ir rankos nerangiai grabaliojo apie viena kitą.. 
Kalbėdama ji ir akių i mane nė sykio nepakėlė, bet tuoj nusisuko ir išėjo.

Valandėlę negalėjau pajudėti. Man viskas taip iš karto paaiškėjo, kad net 
nusišypsojau.

Subaigiau dėlioti savo daiktus. Paklodę sulanksčiau ir padėjau ant pa
galvio. Jų neimsiu. Skalbti irgi neatnešiu. Žinoma. Ir jeigu ko truks, taip 
pat neateisiu. •_

Juodu už lango pjaustė malkas.. Abu paniurę ir pikti. Užsidėjau kuprinę 
ir dar valandėlę stovėjau. Ėmė noras išeiti tyliai ir nieko nepasakius. Bet 
tada jis sakys, kad aš pabėgau, ir turės progos sakyti, kad pabėgau, kaip 
apsivogęs. To malonumo jam palikti nenorėjau. Pasukau pro kampą prie jų. 
Aš net šypsotis galėjau.

— Nebenakvosiu, — pasakiau, spausdamas jai ranką. — Kol giminaitė 
atvažiuos, tamstai juk reikės dar apsitvarkyti. Nepatogu bus, kai, man dar 
neišvažiavus, jau ir ji atvyks.
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Jonas Minelga
PLAUKIA MINTYS ...

Plaukia mano mintys, lyg vaiduoklės kliedą 
Į senolių žemę, pas tėvų kapus, 
Kur rasa sublizga ant ramunės žiedo, , 
Kur ruduo beržynų auksina lapus.

> Kur rūdija žagrės apleistuos arimuos,
- Nešienautos lankės laukia šienpjovių, —

> Sengalvėlė močia liūdesy parimus,
" , /. Laukia — nesulaukia grjžtančių sūnų.

Žvalgos senas tėvas ties pakluonės vartais: 
Negirdėti žingsnių, — nieks jų neatkels. 
Tik klajūnas vėjas čia užklysta kartais, 
Nusinešdams žiedą mirštančios obels.

Skrenda gervių voros klykdamos į tolj, 
Po žiemos į šiaurę grįžta jų pulkai...
Grįžtume su paukščiais tėviškėn — namolia, 
Tik į ten užžėlę vieškeliai, takai...

Plaukia liūdnos mintys, lyg klajūnės vėlės: 
Mano žemės aidą atneša jos čia ...
Ir žinau: tėvynėj dar'nežydi gėlės,— 
Tenai viešpatauja siaubas ir kančia!

Ji nieko neatsakė, tik man pasirodė, kad akys greičiau sumirgsėjo, ir aš 
greitai nusisukau ir padaviau ranką vyrui. >

— O tamsta, pasakiau, — šituo žmogum galėjai tikėti ir pasitikėti. Net ir 
dabar, kai jis išeina.

Juodu nė vienas nepratarė žodžio, o aš jų nelaukiau ir tuoj nuėjau. Ei
damas dar kartą viską pergalvojau ir negalėjau susilaikyti nesišypsojęs.
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Prof. Vaclovas Biržiška

LIETUVIŲ PASAULIETINĖS 
LITERATŪROS UŽUOMAZGOS**. X

i

1547 metais išspausdintas Mažvydo katekizmas, kurio 400 metų sukaktį 
mes minime šiais metais, davė akstiną tik tikybinei lietuvių literatūrai 
tiek Mažojoje^ tiek ir Didžiojoje Lietuvoje, betgi kuri dar ilgai nedarė jokios 
įtakos lietuvių pasaulietinei literatūrai atsirasti. Tiesa, laikas nuo laiko 
būdavo spausdinama įvairių ir ne tikybinio turinio tekstų, bet vieni jų — 
visoki valdžios potvarkiai ir įsakymai, spausdinami ir lietuviškai dar nuo 
XVI amžiaus pabaigos ir ypač gausiai XVIII amžiuje, apskritai, neturėjo 
nieko bendro su literatūra, nes būdavo skiriami tik grynai administraciniams 
reikalams; kiti — žodynai ir gramatikos — ilgai tebuvo rašomi tik kunigams, 
tikybinių knygų rašytojams ir vertėjams duoti medžiagos, galinčios jiems 
palengvinti jų tikybinai literatūrinių pareigų atlikimą. Tačiau tuo pačiu 
laiku abiejose Lietuvos dalyse ne tik užsimezgė, bet net kartais ir suklestė
davo ir grynai pasaulietinė literatūra, bet ne lietuvių, tik Lietuvai svetimomis 
kalbomis — vienoje jos dalyje lotynų ar lenkų kalba, kitoje — lotynų ar vo
kiečių kalba.

Betgi, kaip ypač dabar aiškėja, nuolatos susirandant naujiems lietuviš
kiems pasaulietiniams teksteliams, bent retkarčiais ir lietuvių kalba būdavo 
pavartojama ir literatūriniams ar šiaip pasaulietiniams tekstams rašyti, nors 
neretai tik kaip tam tikra egzotika, norint parodyti kultūriniam anų 
laikų pasauliui, kad toje tautiškai margoje Lietuvos-Lenkijos valstybėje yra 
dar viena kultūrinė kalba, Vakarų nėkiek nepažinta, nors ir ji visiškai 
tinka tiek prozai, tiek poezijai. Bet toks savotiškas susidomėjimas lietuvių 
kalbos egzotiškumu Vakaruose reiškėsi ir grynai tikybinėje srityje, kada, 
pavyzdžiui, 1601 m. Jonas Gruževskis, o 1603 m. Jonas Komperskis, abudu 
Romos jėzuitų kolegijos auklėtiniai, sveikino tą kolegiją aplankiusius kar
dinolus lietuviškomis tikybinėmis prakalbomis, nors, be pačių sveikintojų, 
niekas tų iškilmių dalyvių lietuviškai nemokėjo ir jų prakalbų suprasti 
negalėjo. Ar vėl, įsivyravus madai įvairiomis kalbomis skelbti Tėve mūsų 
tekstą, bent nuo 1668 m. į tuos leidinius įtraukiamas ir lietuviškas tekstas 
greta daugelio kitų kalbų tekstų. Ne mados, bet būtino reikalo buvo sukur
stytas ir lietuviškų krikšto ir jungtuvių formulių įterpimas į vadinamąsias 
Agendas, vėliau virtusias Rituale Sacramentorum, kurių seniausioji agenda 
su lietuviškomis formulėmis yra šiuo tarpu žinoma tik iš 1616 m.; nuo to 
laiko jos kartojamos ligi mūsų dienų ne tik visuose Vilniuje spausdintuose 
ritualuose, bet ir daugelyje ritualų, paskelbtų ir už Lietuvos ribų. Tik čia 
kartais pasitaikydavo ir stambių ne tik korektūrinių klaidų, bet ir tiesiog 
kuriozų todėl, kad tų leidinių redaktoriai spausdindavo lietuviškus tekstus,

•) ištrauka Iš nespausdintos mano „Senosios lietuvių knygos istorijos".
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jų prasmės nesuprasdami: pavyzdžiui, eilėje nuo 1884 m. spausdintų Kroku
voje oficialiųjų Krokuvos arkivyskupijos ritualų lietuviškoje jungtuvių 
formulėje vyras buvo verčiamas savo žmonai paklusnumo pasižadėti, už 
tat žmonai tik kukliai teapsiimant jo neapleisti ir jį globoti.

Tačiau ir grynai literatūrinėje srityje toks lietuvių kalbos panaudojimas 
atsirado palyginti labai anksti, nes jau 1589 m., atvykus į Vilnių Lietuvos 
Didžiajam Kunigaikščiui Žygimantui III (IV), Vilniaus jėzuitų akademija 
išleido jo garbei knygutę „Gratulationes... Sigismundo m in... suae 
Vilnam adventu... factae“ ir jos pabaigoje įsidėjo pirmą mums žinomą 
lietuvišką pasaulietinį tekstą, 14 eilučių eilėraštį: Pakvietimas Lietuwos 
Gimines, adant pati linksmindamos, wieszpatie Karaliuy iiunciam Lietuvon 
darytu Triumphu. Kol nebuvo nustatyta, kad jau apie 1585 m. Vilniuje yra 
buvęs išspausdintas lietuviškas Canisiaus katekizmo vertimas, tai buvo 
laikoma, kad šis 1589 m. tekstas buvęs ir apskritai pirmasis lietuviškas 
tekstas, išspausdintas Vilniuje. Nėra žinoma, kas šį lietuvišką eilėraštį 
būtų parašęs, bet, sprendžiant iš to, kad kartu su tąja knygute yra buvusios 
išspausdintos ir dvi kitos, paruoštos bene buvusio anuo metu Vilniaus 
akademijos profesorium Mikalojaus Paco, kuris vėliau, vyskupui 
Merkeliui Giedraičiui mirus, užėmė Žemaičių vyskupijos sostą, ir kad visose 
jėzuitų akademijose buvo įsigalėjęs paprotys, kad tų akademijų paėtikos pro
fesoriai leisdavo savo mokinių vardu savo parašytus įvairių eilėraščių 
rinkinius, galima prileisti, kad ir autorium šio pirmojo pasaulietinio 
lietuviško eilėraščio, išspausdinto greta kitų, kitomis kalbomis paskelbtų 
ir įvairių akademijos studentų vardais pasirašytų, bus buvęs Mikalojus 
Pacas, o gal ir buvęs tuo laiku akademijos poėtikos profesorium kun. 
Pijus Dambrauskas. Šio eilėraščio tekstą pakartojo 1930 m. X-ame 
latvių filologų žurnalo Filologu Biedribas Raksti sąsiuvinyje Gerulis.

Po dešimties metų, 1599 m., Mikalojui Daukšai paskelbus savo Postilę, 
jai buvo pridėta ir aštuonių eilučių lotyniška epigrama, pasirašyta Vaclovo 
Labunauskio, o tokiu vardu, kaip išaiškino K. Jablonskis, pasirašė 
Vaclovas Daujotas iš Labūnavos. Viename išsilikusiame tos Postilės 
egzemplioriuje buvo įrašytas ir lietuviškas tos epigramos vertimas- Amžeis 
nupuola didžiu karelu miestai, Amžeis pragaiszta brangus pamęklai Kario- 
vedžiu ir it. Šiuo tarpu, tam Postilės egzemplioriui vėliau dingus, sunku 
dabar nustatyti, ar šis lietuviškas vertimas yra autentiškas, parašytas paties 
Daujoto, ar kurio nors kito XVI amžiaus asmens, ar tai jau daug vėlesnis, 
gal net iš XIX a. pradžios vertimas. Surado jį ir pirmą kartą buvo paskelbęs 
E. Volteris.

Po jo ilgesnį laiką panašių tekstų nebesurandame. Tik 1936 m. Stanislo
vas Estreicheris paskelbė XXXI-ame jo leistosios lenkų bibliografijos tome 
jo surastą, 1634 m. išspausdintą knygą, lenkiškai pavadintą „Przywitanie 
wesole Na szczęslivy przyjazd do Szawel... Georgii Tyszkiewicz... na 
kosdola Szawelskiego poswięcenie“. Šios nedidelės, 22 puslapių, knygutės 
autorius, Šiaulių klebonas ir Joniškio dekanas, garsios Šiaulių bažnyčios 
statytojas kunigas Petras Tarvainis vyskupo Tiškevičiaus atvažiavimo 
proga šiai bažnyčiai pašventinti prirašė eilę įvairių sveikinimų ir knygutės 
pabaigoje išspausdino ir keturiolikos eilučių lietuvišką eilėraštį: „Brangus 
Phoenixas pauxtis, Pauxtis didžio Poną, Szviesey žybando, linxmay spin-
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dinčio Titona..Estreicheris čia pat paskelbė ir visą lietuvišką tekstą; 
iš jo jj pakartojo 1937 m. žurnale „Zeitschrift fūr slavische Philologie“ 
A. Briickneris, o iš šio ir Amerikos „Draugas“ 1947 m. Nr. 46. Pati Tarvainj, 
matyti, paragino griebtis plunksnos ir net parašyti lietuvišką eilėraštį dar 
savo'studentavimo laikų prisiminimas, kada dar 1604 m. jam buvo tekę 
dalyvauti viename Vilniaus akademijos studentų parašytame lotyniškų 
eilėraščių rinkinyje „Theatridium poeticum“.

Tais pačiais metais, kada buvo pasirodžiusi anoji 1634 m. Tarvainio kny
gutė, studijavęs Vilniaus akademijoje, o vėliau tęsęs tas studijas Romoje,' 
mums dar nepaaiškėjusios biografijos ir profesijos Benediktas.Petravi
čius buvo pritrauktas bendradarbiu vieno leidinio, kurį 1638 m. Jonas 
Jokūbas Bouchard buvo Romoje išleidęs mirusio Mikalojaus Klaudijaus 
Fabro de Pereisc’o garbei, lotynišku pavadinimu „Monumentum Romanum 
Nicolaae Claudii Fabricio Pererdo“ (itališkai „Componimenti funerali per la 
memoria del Signor di Peires“). Siame leidinyje Peiresc buvo garbinamas 
40 įvairių kalbų, o knygutės paskutinėje dalyje, pavadintoje „Panglonia, 
sive Generis humani lessus in funere delicii sui Nicolai Claudii Fabri- 
cii Peirercii“ buvo išspausdintas ir Benedikto Petravičiaus pasirašytas lie
tuviškas šešiaeilis:„Numire Claudius, uns viena Muzu Mayle, Lietuviu garbe, 

"šciestes visokios priuaile..Pats Petravičius, dar 1634 m. paskelbęs Vil
niuje lotynišką panegiriką Kazanauskių jungtuvėms, jokiais kitais savo 
darbais mums nėra žinomas. Jo eilėraštis pirmą kartą buvo pakartotas 
1889 m. M. Stankevičiaus lietuviškos bibliografijos antrojoje dalyje ir 
1927 m. J. Gerulio Senuose lietuvių skaitymuose ir Mykolo Biržiškos Rink
tiniuose senovės raštuose.

Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Vladislovui IV su žmona Liudvika Ma
rija 1648 m. į Vilnių atvykus, Vilniaus jėzuitai jo sutiktuvėms išleido kny
gutę „Ver Lukiskanum“, kurios devintajame puslapyje buvo duota nauja 
antraštė „Certamen lingvarum, quae inter personas Societatis Jesu Suis 
Maiestatibus subditas in Hoc Loco Reperiuntur Paucos ob Festinationem 
Omissis“. Siame skirsnelyje yra įdėti 18-kos įvairių kalbų sveikinimai ir 
jo pabaigoje yra įdėtas ir lietuviškas dvieilis: „Džiaugias žiedalay, kad iump 
ateio Karalay, Saulas iszvido meto nelaukia pražido“; greta lietuviško yra 
išspausdintas latviškas ir lenkiškas tekstas. Nėra abejonės, kad visą šį rin
kinį paskelbė tolaikis akademijos poetikos ir iškalbingumo profesorius 
Jonas C h ą d z i n s kis (gimęs 1600 m. ir miręs Pašiaušyje 1666 m. ba
landžio 22 d.), kuris jau 1639 m. panašia proga, Vladislovui TV atvykus į 
Vilnių su savo pirmąja žmona Cecilija Renata, buvo išleidęs rinkini pana
šiu pavadinimu „Florae Lukiscianae amoenitas“, tik be lietuviško teksto. 
Bet dar nėra aišku, ar jis pats parašė ir aną lietuvišką dvieilį: greičiausia, 
tai jo paties darbas, nes jis, kad ir kilimo mozūras, bet, iš mažens gyvenda
mas Vilniuje, čia studijavęs ir stojęs į jėzuitų noviciatą, vėliau čia ir pro
fesoriavęs, užtenkamai turėjo ir progos, ir galimumo gerai lietuviškai 
pramokti.

Po to prabėga veik 80 metų, ir naujų panašios rūšies bandymų tuo tarpu 
nesurasta. Nebent šiai pasaulietinių eilėraščių kategorijai būtų galima pri
skirti dvi istorines giesmes: „Giesmę tiesu nepakajaus“ ir „Giesmę tiesu 
praėjusiu Lietuvoje“, kurios aprašo 1655—1662 m. rusų okupacijos žiau-
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rumus Lietuvoje ir vėlesnes vidaus suirutes. Jos dar prieš 1680 m. turėju
sios būti išspausdintos Prano Šrubauskio Balsę Širdies; jas parašė ar 
pats Srubauskis, ar Jonas Jaknavičius. Be to, dar Pilipas Ruigis savo 1747 
(1745) m. išspausdintame darbe „Betrachtung der littauischen Sprache“, be 
kitko, mini, kad, jaunas būdamas, jis lankęsis Didžiojoje Lietuvoje, kur 
girdėjęs dainą „O apvynėli, žaliukėli“, parašytą „šaunaus Kauno burmistro“. 
Kadangi Ruigis lankėsi Kaune 1698 m., tai, matyti, apie tą laiką ir bus 
buvusi parašyta anoji daina - eilėraštis. Deja, ligi šiol dar nepaaiškėjo, kas 
tuo laiku bus buvęs Kauno burmistru: gal tai tas pats XVII a. pabaigos 
„Kauno chirurgas“, kurio vokišką, piktą, bet iš dalies teisingą satirą, vaiz
duojančią Lietuvos vidaus santykius, XVIII a. pirmojoje pusėje Karaliau
čiuje viename savo leidžiamų vokiškų žurnalų buvo išspausdinęs Mykolas 
Lilientalis. Mykolas Biržiška prileidžia, kad gal to paties burmistro būtų pa
rašytas ir eilėraštis „Mieželis drūtas — labai sugrūstas“ (ir „Mieželio lapai 
platūs yr labai“), kurį savo dainyne yra išspausdinęs Simanas Daukantas, 
o E. Radzikauskas buvo linkęs jam priskirti ir 1868 m. Prano' Užupio iš 
žmonių lūpų užrašytą trijų posmų dainą „Kad Dievas duotų giedrią dienelę, 
Eisim į lauką miežeŪų sėti.“

Kiek kitai literatūros sričiai tenka priskirti bandymus pavartoti lietuvių 
kalbą ir mokykliniams vaidinimams, vadinamosioms intermedijoms. Jos nuo
latos vaidintos tiek Vilniuje, tiek visose provincijos jėzuitų kolegijose jau 
nuo XVI a. pabaigos. Nemaža jų buvo išspausdinta, kitos žinomos tik iš 
išsilikusių rankraščių, bet daugiausia jos buvo rašomos lotyniškai, retkar
čiais lenkiškai. Betgi buvo išsilikusios ir dvi intermedijos su pla
čiais žemaitiškais intarpais. Jos abidvi buvo vaidintos apie 1677 m. Kra
žiuose — tai „Chleb zwycięski w Gedeonie nad Medyanitami tryumphaiącym 
figurowany“ ir kita iiitermedija apie Vytenį. Jas abidvi parašė jėzuitas 
Gabrielius Simkevičius (gimęs 1644 m. gegužės 13 d. ir miręs Vilniuje 
1709 m. sausio 10 d.), žinomas ir savo lietuviškais pamokslais, vėliau saky
tais šv. Jono bažnyčioje Vilniuje, ir lietuviškomis kalėdinėmis giesmėmis. 
Čia gi jis pasireiškė kaip pirmasis lietuviškas dramininkas. Šias inter
medijas buvo suradęs A. Brūckneris ir 1891 m. paskelbęs ištraukas iš jų, o 
vėliau Mykolas Biržiška 1918 m. „Jėzuitų mokyklos teatre“ ir „Rinktiniuose 
mūsų senovės raštuose“ 1927 metais.

Naują lietuvišką eilėrašti užtinkame tik 1729 m., kada Varmijos vyskupo 
Jono Sembeko apsilankymo Vilniuje proga Vilniaus jėzuitai išleido didelio 
formato 8 puslapių knygutę „Universitas Linguarum Magno Palaemonii“, 
kurioje pusė teksto yra paskirta įvairioms prakalboms, o kita — sveikinimo 
eilėraščiams hebrajų, lotynų, graikų, slavų, prancūzų, lenkų, vokiečių, 
lietuvių ir latvių kalbomis. Lietuviškasis tekstas yra visų ilgiausias, turi 
12 eilučių — „Lietuwiu wysa džiawkies tu Motina Wylna...“ Jį teko man 
suręsti ir pirmą kartą paskelbti 1924 m. „Lietuvių Bibliografijos“ pirmojoje 
dalyje ir paskiau pirmajame „Lietuviškų knygų istorijos bruožų“ leidime. 
Betgi ligi šiol nepavyko net apytikriai nustatyti, kas šį eilėraštį būtų 
parašęs.

Dar vienas eilėraštis yra pridėtas prie 1750 m. išspausdintos knygutės 
„Pėdelis Myros Saldžiausi meili Križiaus Jezusa Poną“, kurią išleido Žemai
čių Kalvarijos domininkonai, Kalvarijos „ant tu kalnu Gordoms vadintu“
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atnaujinimo proga. Leidėjai knygutę skyrė Kalvarijos atnaujintojui, že
maičių vyskupui Antanui Tiškevičiui. Knygutės antraštinio lapo atvirkščio- 
joje pusėje yra {dėtas 10 eilučių lietuviškas eilėraštis „Ing Zienklus Sieniey 
Szlovingu Namu Tyszkiaviciu“ („Norit žinot kod žinklas Tyszkiaviciu mie- 
nuo! Praszau Jus neklausykit ape tay ne vieno...“). Sį eilėrašti galėjo pa
rašyti ir šios knygutės vertėjas iš lenkų kalbos, koks Kalvarijos domininko
nas, bet galėjo jo autorium būti ir koks nors jėzuitas, nes knygutės aproba- 
toje pažymėta: „Libellus hoc ab Adm. R. Pat r e Theologo Societa- 
•tis Jezu revisus et mihi exhibitus“, — knygutės „revidųotojas“ galėjo ir 
eilėrašti parašyti.

šiaip ligi-XVIII amžiaus pabaigos ligi šiol nepavyko surasti jokių kitų, 
Vilniuje spausdintų .lietuviškų pasaulietinių tekstų. Tėra žinomi tik du lietu
viški rankraščiais išsilikę eilėraščiai iš 1794 m. sukilimo laiko. Jų vieną, „Klaw- 
sik tu vaykuti muna!“, parašė Antanas K1 e me n t a s (gimęs 1756 m. ir miręs 
1823 m. birželio 4/16 d.). Jį pirmą kartą dar 1910 m. paskelbė Mykolas 
Biržiška savo monografijoje apie Klementą. Kitą eilėrašti pavyko man 
surasti Paliepio dvaro archyve ir išspausdinti 1931 m. „Tautoje ir Žodyje“. 
Tai septynių posmų, po keturias eilutes teksto ir dvi eilutes priedainio, 
eilėraštis „Dievas mumis abžurejo, Kieyp tik Kosciuszka atiejo... Jou pakori 
Kassakovska, Pakarkim ir Poniątovska“, kuris buvo parašytas 1794 m. 
rudeni, sukilimui jau prie galo einant. Lapelyje, kuriame buvo šis eilėraštis 
užrašytas, ta pačia ranką yra užrašyta V. Višnevskio pavardė; gal jis 
tą dainą ir buvo parašęs, bet apie jj mes nieko nežinom.

Matėme, kad Didžiojoje Lietuvoje ligi XVIII amžiaus pabaigos tokios 
literatūros buvo labai negausu, ir šiuo tarpu, vien tik išsilikusiais tekstais 
pasirėmus, .dar netenka kalbėti apie kokį platesni lietuvišką literatūrini są
jūdi, apie didesnį susidomėjimą lietuvių kalba kaipo literatūros kalba: visi tie 
eilėraščiai tėra vien proginiai eilėraščiai. Tačiau ir kokios bendros neigiamosios 
išvados tuo reikalu būtų dar perankstyvos, nes ligi šiol dar nepriėjome daugelio 
šaltinių, kur dar galėtų būti išsilikusių senųjų lietuviškų tekstų; be to, ir šiaip
jau per paskutiniuosius keliasdešimt metų vis pavykdavo ir pavyksta ret
karčiais ši bei tą naujo ir nežinomo sumedžioti. Ypač paskutiniais laikais, 
H pasaulinio karo metu, susirado naujų duomenų, rodančių, kad esame daug 
turėję to, kas ligi šiol buvo mums nuslėpta. Štai, pavyzdžiui, vos prieš 
keletą metų buvo užtiktas vyskupo J. Kossakovskio laiškas iš 1802 XII 13/25, 
iš Varšuvos rašytas Vilniaus universiteto rektoriui, kuriame Kossakovskis, 
tarp kitko, prašo jam atsiųsti „garsiuosius lietuviškus eilėraščius, jėzuito 
kunigo Jurevičiaus lotyniškųjų eilėraščių pavyzdžiu parašytus“. Tuo tarpu 
prieš šio laiško suradimą joks lietuvių poetas Jurevičius mums nebuvo ži
nomas. Pradėjus jo -ieškoti, paaiškėjo, kad XVIII a. jėzuitų Jurevičių buvo 
daug (pvz., Mykolas, 1755 m. gavęs magistro laipsnį; Jonas, 1747 m. gavęs 
bakalauro laipsni; Domininkas, 1750 m. gavęs bakalauro laipsnį; Andrius, 
1689 m. gavęs magistro laipsnį; Baltramiejus, 1684 m. gavęs magistro laipsnį; 
Stanislovas, 1745 m. gavęs magistro laipsnį, o vėliau buVęs Vilniaus aka
demijos profesorium, ir kt.). Bet iš visų žinomų Jurevičių labiausiai mums 
tinka Tadas Jurevičius (gimęs apie 1740 m. ir miręs 1806 m. gruodžio 
8 d.), .daug metų išbuvęs Gardino mokyklos rektorium. Dabar prileidžiama, 
kad jis galėjęs parašyti tuos eilėraščius, kurie buvo išspausdinti K. Baužos
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tara tikru metu išgarsėjusiojoje knygoje „O początkach języka i narodu 
litewskiego“ 1808 m, kur, be Jurevičiui priskirtino eilėraščio „Wanda buwa 
graza merga Lenku karalayti“, taip pat yra pateiktos ir iš Eneidos ir Ovidi
jaus Metamorfozių lietuviškų vertimų ištraukos, kurios visiškai atitinka 
Kossakovskio apibūdinimą, kad jie (tie eilėraščiai-ištraukos) esą „loty
niškų eilėraščių pavyzdžiu parašyti“. Dar prileidžiama, kad ir žinomas jau 
nuo 1820 m. 40 posmų lietuviškas eilėraštis „Išaušt pavasaris, tai linksmos 
dienos, iš beržo tek sula, kaip krikštolas vienas“ irgi yra Jurevičiaus su
kurtas. Rankraščiais yra išsilikusių apie dešimt eilėraščio vėlesnių varijantų' 
(„Linksmos pavasario ateina dienos, Iš beržo tek šulo, kaip krikštais vienas“), 
atsiradusių, eilėraščiui patekus j liaudį. Pirmą kartą spaudoje jį paskelbė 
Emerikas Stanevičius Vilniaus žurnale „Tygodnik Wilenski“ 1820 m. Visai 
galimas daiktas, kad, be Jurevičiaus, buvo ir kitų, bandžiusių tuomet rašyti 
lietuviškus eilėraščius, tik jie mūsų nepasiekė, nes nebuvo nei kur, nei kam 
jų spausdinti. Kai kurių nuotrupų jau buvo karo metu suradęs K. Jablonskis 
<pvz., „Pasibraidysim Vilniaus purvuose, važiuodami Vilniun ing Tribunolą“).

Tas platus ir gilus susidomėjimas lietuvių liaudies dainomis ir kitokia 
tautosaka, ypač.tiek pastebimas XVIII amžiuje Mažojoje Lietuvoje, platesnio 
atgarsio Didžiojoje Lietuvoje nerado. Vien tik A. Brūckneriui pavyko vie
name rankraštyje užtikti apie 1750 m. užrašytą dainą „Siuntė muni pyrszti, 
liepi neužmirszti“, bet šiuo tarpu tai tik vienintelis mums žinomas atvejis. 
Ir nenuostabu: šviesuomenės i tautosaką žiūrėta pro kitų kunigų akinius, o 
jų pavyzdžiu toks kunigas Jurgis Lopacinskis savo išsilikusiame rankraš
tiniame katekizme iš 1794 m. rašė: „Ku iszmanay apie tus, kurie giedzia 
giesmes svietiszkas? — Yr savi pati yr klausunczius ing Prapuolimą prazu- 
vima yr nebezpeczenstva induoda“. Taigi, atsako panašiai, kaip ir XVIII 
amžiaus vienas Žemaičių vyskupijos kunigų sinodas, kuris griežčiausiai pa
smerkė visas liaudies kuriamas statulėles, laikydamas jas, iš dalies ir 
teisingai, dar pagonystės laikų liekana.

Galop, iš pat XVIII a. pabaigos yra išsilikęs vienas pasaulietinis rank
raštis iš visai kitos srities — tai „Historijos abelnos Schroecko“ vertimas 
iš Povilo Kotovskio lenkiško vertimo. Rankraštyje yra pažymėti 1799 ir 
1798 m., betgi atrodo, kad jis bus buvęs paruoštas kiek vėliau, o to para
šymo datos vėliau bus buvusios išskustos ir ištaisytos. Jo vertėju laikomas 
tūlas Jasinskis, reformatas nuo Biržų, kurio rankraščių, jau iš XIX a. 
pirmosios pusės, yra ir daugiau išsilikusių. Galimas daiktas, kad šis verti
mas bus buvęs vartotas mokykliniu vadovėliu.

Nuo XIX a. pradžios tos visos atskiros literatūrinės nuotrupos išsiliejo jau 
į daug platesnę literatūrinę vagą, sudariusią ir mūsų dabartinės literatūros 
pagrindą.

II
Visos mūsų XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos pasaulietinės literatūros 

centriniu .asmeniu Donelaičiui pasidarius, ilgai atrodė, kad ji vos tik XVIII 
amžiuje ten teprasidėjusi. Tačiau kai kurie paskutiniojo dešimtmečio radi
niai rodo, kad, nors ir siauru mastu, vistiek lietuvių kalba buvo vartojama 
įvairiems proginiams eilėraščiams parašyti dar ir XVII a., ir gal tų eilė-
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raščių bus būta daug daugiau, negu ligi šiol jų surasta, — ir galimas daik
tas, kad ilgainiui pavyks nustatyti net jųjų savitarpę sąsają. Greta eilė
raščių susirado ir šiokių tokių bandymų ir prozinės literatūros srityje, nors 
ligi šiol, neišsiliko beletristinių darbų jokių pėdsakų. Nesustojant ties dar 
prieš 1602 m. parašyta Jono Bretkūno Historia rerum prussikarum, netu
rėjusia nieko bendro su lietuvių literatūra ir nedavusia nieko lietuviškesnio 
bei naujesnio, kaip ir kitų XVI amžiaus Prūsijos kronikininkų šios rūšies 
literatūra, kol nesusjrado senesnių jos paminklų, gali būti pradėta tik' 1634 
metais, kada Bridžius (Pridrikis) Gedkantas (gimęs apie 1602 m. ir miręs 
1666 m.) ragainietis, sūnus Jono ir vaikaitis Mažvydo bendradarbio, Širvintų 
kunigo Tomo Gedkanto, emigravusio iš Didžiosios į Mažąją Lietuvą, savo 
bičiulio, žinomo matematiko ir karo inžinieriaus Otteruso albume įrašė vieną 
eilutę lietuviško eilėraščio — „Ne vissi medzei Artojems priduoti“, su atitin
kama gaida, įrašyta fone vaizdelio, rodančio eilę nukirstų medžių kelmų. 
Šią eilutę pirmasis paskelbė 1936 m. žurnale „Studi Baltici“ J. Gerulis kartu 
su šios pirmosios lietuviško eilėraščio gaidos nagrinėjimu. Si eilutė yra tik 
aiški kažin kokio ilgesnio neišsilikusio eilėraščio pradžia ir rodo 
abiejų bičiulių lietuvių kalbos pamėgimą. Tačiau tos eilutės autorius Bri
džius Gedkantas dar ir kitu atžvilgiu mums yra ypatingai įdomus: tais-pa
čiais metais, kada jis Otteruso albume paliko šį įrašą, Lietuvos ir Lenkijos 
horizonte pasirodė Pridrikis Gedkantas, atkeliavęs čia iš Pareinės, ir čia 
jis greitai išgarsėjo kaip žymiausias fortifikatorius, karo inžinierius 
ir naujų artilerijos pabūklų išradėjas, statęs eilę tvirtovių Lenkijoje ir Lie
tuvoje ir palikęs daugelį ligi šiol išsaugotų įvairių planų ir brėžinių, dėl savo 
gausių išradimų jau anais laikais vadinamas lenkiškuoju Archimedu. Ka
dangi tų pačių specialybių buvo ir Otterus, kurio albume Gedkantas įrašė 
savo lietuvišką eilutę, tai beveik tikra, kad abudu Pridrikiai Gedkantai yra 
vienas ir tas pats asmuo — poetas ir inžinierius.

Tais pačiais 1634 metais Jonas Hopneris jaunesnysis (gimęs apie 
1580 m. ir miręs 1638 m.), Klaipėdos lietuvių kunigas, Kristupo Pretoriuso 
(gimusio 1601 m. ir mirusio 1673 VIII 21) įsimagistravimo Karaliaučiaus 
universitete proga išspausdino sveikinimo eilėraštį „Christups ira Vardas 
tava“. Šį eilėraštį pakartojo 1935 m. „Archivum Pbilologicum“ F. Neu- 
mannas.

Vėl 1640 m. ir pakartotinai 1659 m. buvo išspausdintas vokiškas 46 eilučių 
eilėraštis („Hochzeits Frage“), kuriame buvo įterptos ir kelios lietuviškos 
eilutės. Šis eilėraštis buvo pasirašytas slapyraide C. W.; manoma, kad tai 
Karaliaučiaus Lebo (Lobenichto) mokyklos prorektoriaus Kristupo Vilkės 
(ar Vilko) vardo ir pavardės pirmosios raidės, nes ir pats eilėraštis buvo 
skirtas tos pačios mokyklos mokytojui Jonui Matthai. Eilėraštį pakartojo 
1935 m. tas pats F. Neumannas.

Jono Hopnerio papėaininkas Klaipėdos parapijoje Jonas Lema n as vy
resnysis (gimęs 1590 m. ir miręs Klaipėdoje 1664 m.) išspausdino Verdainės 
kunigo Vilhelmo Martini santuokos su Gertrude Baumgartaite proga lie
tuvišką sveikinimo eilėraštį „Jog Venczavonistes Sthonas, Visiems Dievo 
instatitas“, kuris buvo išspausdintas rinkinyje „Hochzeits Zeitung“ kartu 
su dešimtimi kitų, įvairių autorių parašytų nelietuviškų eilėraščių. Lėmano 
eilėraštį pakartojo kartu su anais eilėraščiais F. Neumannas.
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Seniai jau buvo žinomas lietuviškas ketureilis, paskirtas Zesenui „Kaip 
Kokkus gera daug ir lingsma smogu daro“, kuris 1648 m. buvo išspausdintas 
Hamburge Jono Bellieno (iš tikrųjų Willicho) rinkinyje „Ettlicher der Deutsch- 
gęsinneten Genossenschaft Mitglieder... Sende Schreiben“, kur Bellieno 
vokiškas eilėraštis buvo išspausdintas hebrajų, lotynų, graikų, olandų, čekų ir 
lietuvių vertimais. Sis rinkinys buvo pakartotas 1669 m. Amsterdame, 
vardu „Stammbuch der Deutsch gesinnte Gesellschaft. Der hochdeutsčhe 
Helikonische Rosenthal“. Lietuvišką tekstą iš 1669 m. leidimo dar 1887 m. 
pakartojo D. L. Neubaueris Tilžės „Mitteilungen der Litauischen Litterari- 
schen Gesellschaft“, o iš 1648 m. leidimo buvau pakartojęs aš 1924 m. „Lie
tuvių bibliografijos“ pirmojoje dalyje. Abiejuose leidiniuose po lietuvišku 
vertimu yra padėta slapyraidė F. L. R. S., kurio nei Neubaueriui, nei man 
nebuvo pavykę išaiškinti. Tačiau dabar neabejoju, kad tos raidės reiškia 
Fridericus Lobelius Ragnetensis ex Schalcagonia, nes iš 
visų lietuvių, tuo metu studijavusių užsienio universitetuose, tik vieno Lo- 
belio vardo, pavardės ir kilimo vietos raidės atitinka anam slapyvardžiui — 
anais laikais norint surasti vakarų Europoje lietuviškai mokantį žmogų, jo 
tebuvo galima ieškoti tiktai studentų tarpe. Gi šis Pridrikis Lobelis (Lobell), 
gimęs 1624 m. Ragainėje, 1641 XI 1 buvo įsimatrikuliavęs Karaliaučiaus 
universitete kaipo „Ragnetensis Prussus“ (prūsas Ragainietis), o 1644 IX 20 
vėl įsimatrikuliavo Olandijos Leideno universiteto teisių fakultete ir čia 
jau įsirašė kaipo „Lituanus ex Schalcagonia“ — matyti,-toji „Schalcagonia“ 
atsirado, jam kažin kokiu būdu išvertus Ragainės vardą, ir po to jis prie 
savo vardo bei pavardės raidžių pridėjo abidvi raides — ir R, ir S.

Vieno geriausių bendradarbių 1666 m. Danieliaus Kleino giesmyno Mel- 
kioro S v o b o (gimusio apie 1624 m. ir mirusio 1663 m.), Valterkiemio kunigo, 
svainis Teodoras Lepneris savo 1690 m. parašytame, bet tik 1744 m. išspaus
dintame rašte „Der preussische Littauer“ rašo, kad jis turįs savo rankose 
Svobo parašytas lietuviškas giesmes ir eilėraščius. Visos giesmės turinčios 
ir gaidas ir tinkančios giedoti, o jų tarpe esanti viena, nukreipta prieš tur
kus, taigi jau ne tikybinio, bet pasaulietinio turinio. Lepneris siūlė, jei 
susirastų leidėjas, šį rankraštį išspausdinti, bet leidėjo neatsirado ir, matyti, 
Lepneriui mirus, ir pats rankraštis bus dingęs. O gaila, nes iš išsilikusių 
tikybinių Švobo giesmių visai aišku, kad Švobas turėjo neabejotinų poetinių 
gabumų.

Tas pats Vilhelmas Martini (Martynaitis) (gimęs apie 1618 m. Klai- . 
pėdoje ir miręs Verdainėje 1671 m.), kurio santuokai Jonas Lėmanas buvo 
parašęs jau anksčiau minėtą eilėraštį, buvo pridėjęs 1666 m. D. Kleino gies
mynui du lotyniškus eilėraščius, kurių vienas „Ad plebem Lithuanicum“ 
(„A lituo nomen duris gens Littawa aggresti...“), kad ir nelietuviškai pa
rašytas, bet lietuviškas savo dvasia ir turiniu, buvo pakartotas T. Lepnerio 
1690 (1744) m. darbe, S. Daukanto antraštiniame lape 1846 m. Dajniu Zia- 
majtiu ir W. Mannhardto Letto-preussische Gotterlehre 1936 metais.

Išgarsėjęs savo spausdintais raštais Orbis Goticus 1688—1689 m. ir Tuba 
paris 1685 m., kur jis kėlė ypač lietuvių vardą, kaipo Europos pagrindinės 
tautos, tuo būdu būdamas J. Basanavičiaus ir kitų panašių fantastinių 
teorijų savotišku pirmataku,. Motiejus Pretorius (gimęs apie 1635 m. 
ir miręs Veiherave Kašubuose 1707 m.), pradžioje protestantų, o vėliau ka-
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talikų kunigas, ne tik paliko didelės vertės rankraštį „Dehciae Prussiae“, 
kuriame tiekia įdomios etnografinės ir tautosakinės medžiagos lietuvių gyve
nimui Mažojoje Lietuvoje nušviesti, bet ir pasireiškė net lietuvišku poetu. 
Kelios jo sukurtosios lietuviškos giesmės buvo išspausdintos 1685 m. J.Riko- 
viuso giesmyne, o jo pasaulietinio turinio eilėraštis „Ak mielas kunnige! 
szvents tavo darbas ėst“ buvo pridėtas prie 1673 m. Sulco-Sapūno gramati
kos ir buvo paskirtas tos gramatikos leidėjui Teofiliui Šulcui. Čia Pretorius 
pasirašė slapyraide M. M. P. P. N., tai yra Magister Matthaeus Praetoriūs 
Pastor Nibudzensis. Galimas daiktas, kad tik iš literatūros težinomas jo 
lietuviškas eilėraštis, buvęs tais pačiais 1673 metais išspausdintas rinkinyje, 
paskirtame to paties Šulco 44 gimimo metams paminėti, nebuvo koks nors jo 
naujas darbas, bet tas pats prie gramatikos pridėtasis.

Nors tie palaidi kas keletą ar keliolika metų buvę spausdinami XVII a. 
lietuviški eilėraščiai ir nesudarė kokios ištisinės literatūros, betgi iš da
lies jie paruošė dirvą XVIII a. literatūrai, kai ji ypatingai suklestėjo, nors 
pradžioje ir skardinosi taip pat tokiais pat atsitiktiniais, proginiais 
eilėraščiais. Čia priklauso ir Aleksandro Kuršaičio 1883 m. Tilžės „Mitteilun- 
guose“ iš Pisanskio rankraštinio palikimo paskelbtas keturių posmų lietu
viškas eilėraštis „Hey, sa, sa, fallala, mums iszausza linksma dena“, kuris 
1704 m. sausio 18 d. buvo dainuojamas Klaipėdos mokykloje vieno viešojo 
vaidinimo metu. Nėr žinios, kas jį būtų parašęs, betgi greičiausia koks vie
tinės mokyklos mokytojas ar Klaipėdos kunigas. Tais pačiais metais Kara
liaučiuje buvo išspausdintas ir eiliuotasis sveikinimas Knipavės (Kneip- 
hof) diakono Stiurmerio jungtuvėms Karaliaučiuje. Jis buvo parašytas heb
rajų, chaldėjų, sirų, žydų, graikų, italų, anglų, prancūzų, len
kų, lietuvių, lotynų ir vokiečių kalbomis, ir visus tuos dvylika eilėraš
čių dvylikoje kalbų parašė klaipėdiškis Dovydas Vilkas (Wilkie), tuo 
metu studijavęs Karaliaučiaus universitete ir čia garsėjęs daugelio kalbų 
savo geru mokėjimu, o vėliau išsikėlęs į Angliją, kur jis iškilo žymiausiu 
teologu, Suffolko provincijos arkidiakonu ir Canterbury kanauninku, Do
vydu Wilkinsu.

Tas sąjūdis, kurį XVIII amžiaus pradžioje čia sukėlė 1705 m. ir 1706 m. 
parašytieji Mykolo Morlino raštai, raginantieji priartinti bažnytinių raštų 
kalbą lietuvių liaudies šnekamajai kalbai, turėjo didelės įtakos Mažosios 
Lietuvos bažnytinei literatūrai, bet mūsų pasaulietinei literatūrai tedavė 
tiktai Jono Šulco 1706 m. išverstąsias ir išspausdintąsias Ezopo pasakėčias. 
Jas versdamas, Šulcas, pats tuokart būdamas neseniai lietuviškai pramokęs, 
visą savo vertimą tikrino ir taisė, pasišaukdamas į talką visą būrį lietuvių 
valstiečių, ir todėl jo darbas, gal pirmas visų lietuviškų raštų, yra labai 
artimas ano meto šnekamajai lietuvių kalbai. Bet po Šulco veik per pen
kiasdešimt metų jokių naujų pasaulietinių tekstų nesurandam, nors gali
mas daiktas, kad kiti, mums nežinomi raštai ligi šiol dar kur nors rank
raščiais tebestovi.

Betgi XVIII a. pusės 50-siais metais čia prasideda smarkus sąjūdis, sukū
ręs naują lietuvišką poeziją, pasireiškusią darbais, kur jų kiti mūsų litera
tūros augimui turėjo didėliausios įtakos ir ligi mūsų dienų tebeturi joje 
centrinę vietą. Bene seniausiais, nors daugiausia tik neseniai surastais, šios
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rūšies darbais reikia laikyti Adomo Pridrikio Šimelpenigio (gimusio 
1099 VII 25 ir mirusio 1763 XI 22) poeziją. Tikybinėje literatūroje pasireiš
kęs savo perredaguotaisiais Biblijos ir Giesmyno leidimais, kuriems jis pats 
yra davęs, nemaža savo vertimų ir verstinių bei originalių giesmių, 1755 m. 
Biblijai pridėjęs gražią ir ilgą eiliuotinę prakalbą „Lietuvos nepakentė nepa- 
gyręs“, jis: paliko ir visą lietuviškų pasaulietinių eilėraščių rinkinį. Vienas 
1760 m. parašytasis jo eilėraštis „Ant svodbos czestningo Pono Jurgio Kristupo 
Vielkio“, galimas daiktas, bus buvęs ir išspausdintas, nes išsilikusiame 
jo nuoraše yra pažymėta „Karaliaucziuj rasztais spausta pas Artunga 
Naszle“, nors spausdintasis egzempliorius ligi šiol nėra surastas. Be to, susi
rado ir visas rankraštinis rinkinys Šimelpenigio lietuviškų eilėraščių; para
šytų apie 1755 m. Jame yra dvi lietuviškos epigramos — viena kunigui 
Pilgrimui, o kita dėl Melkiemių parapijos pasipriešinimo kunigui Teodorui 
Gabrieliui Milkei; ilgas, 118 eilučių, eilėraštis — eiliuotinįs laiškas — „Mano 
mielas prieteliau! Anday vissas nuludau“, Gellerto pasakėčios „Mussės bey 
uodo smertis“ vertimas, iš nuorašų jau seniai žinomas ir XIX a. ne kartą 
spausdintas, bet neteisingai priskiriamas ne Simelpenigiui, bet tai Erteliui, 
tai Kristijonui Milkei; jau minėtas eilėraštis Vilkės jungtuvėms su Šimel
penigio dukterimi ir septynios apie Bitėnus užrašytosios lietuviškos dai
nos. Nors ir visi tie eilėraščiai rodo Mažosios Lietuvos šviesuomenės susi- 

»domėjimą ir pasaulietine lietuvių literatūra, bet anuo metu tai negalėjo 
visuomenei įtakos turėti, nes, išskyrus aną Gellerto pasakėčią ir 1755 m. 
Biblijos eiliuotinę prakalbą, beveik du šimtus metų jie visai nebuvo žinomi: 
pirmas į juos atkreipė dėmesį ir pirmą kartą juos paskelbė 1925 m. Mykolas 
Biržiška.

Lygiai tiek pat ir Kristijono Donelaičio poezija, maždaug tuo pačiu 
metu sukurtoji, Donelaičio gadynės šviesuomenei gal tik tiek tebuvo žinoma, 
kiek jis pats savo laiškuose saviems bičiuliams pateikdavo iš jos vieną kitą 
ištrauką, nes ir išsilikę tos poėzijos nuorašai iš XVIII amžiaus, greičiausia, 
buvo pagaminti jau Donelaičiui mirus. L. Rėza, 1825 m. leisdamas dar ne 
visą Donelaičio poeziją, tik iš dalies sunaudojo poeto originalus, nes jų dalis 
jau buvo dingusi, o kitai daliai naudojosi Hochfeldto nuorašu. Tačiau vienas 
prozinis Donelaičio darbas, tiesą sakant, dailiajai literatūrai nepriklausąs, 
buvo visiškai dingęs, neatsižvelgiant į tai, kad jis buvęs išspausdinąs dar 
Donelaičiui gyvam tebesant ir net yra buvęs plačiai panaudotas ilgametėje 
byloje, ėjusioje tarp, Donelaičio kaip Tolminkiemio parapijos klebono, gynu
sio savo bažnyčios materialinius reikalus, ir vietinės administracijos. Pirmą 
kartą su šiuo darbu man pavyko susipažinti tik 1939 m., man į rankas pa
tekus šiuo tarpu vieninteliam jo išsilikusiam egzemplioriui. Tai yra defek
tuota, be pradžios, pabaigos (nutrūksta 42-ame puslapyje) ir kelių puslapių 
vidury netekusi spausdinta brošiūra, kurios apytikrę antraštę galima nusta
tyti iš jos turinio ir iš susirašinėjimo anosios bylos metu, kur ir toji brošiūra 
nuolatos minima, — tai. „Gromata gaspadoriaus būrams apie ganyklų perda
lijimo naudą“. Ji buvo išspausdinta 1769 m. „19 Grodinnio“, kur „Grodinnis“, 
greičiausia, reiškė ne „gruodį“, bet lapkričio mėnesį. Si data pažymėta 
39-ame puslapyje kartu su slapyraide R. D., klaidingai išspausdinus vietoj 
K. D. Nėra mažiausios abejonės, kad tai yra Donelaičio darbas ne vien dėl
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visiško donelaitiško stiliaus ir kalbos, bet ir dėl to, kad 13-ame puslapyje 
yra paskelbta ištrauka dar iš nespausdintų Donelaičio Metų: „Ar ne žinnai? 
Kad’ Bur’s nor grieczną Grūdą sulaukti, Tai pirm to jissai tur grieczną 
Szudą pakrėsti.“ Ir ši ištrauka aiškiai rodo, kad priešingai tam, kas apie 
šią brošiūrą buvo rašyta ir kalbėta anos bylos metu, tai nebuvo vertimas, 
bet originaliais Donelaičio darbas, nes vokiškajame originale tokios ištrau
kos negalėjo būti. Si brošiūra, duodanti gražios medžiagos Donelaičio stiliui 
ir kalbai apibūdinti, kartu yra ir pirmoji mums žinoma lietuviška knygutė 
žemės ūkio reikalams. Ją perspausdinau 1944 m. Šiaulių almanache „Varpai“, 
antrojoje knygoje.

Trylikos posmų Jokūbo Semia u s „Nauja Geddejimo Giesme ant musu 
vernojo ir Garbies vertojo nobaczteninko Viliaus Vittiko“, parašyta atmi
nimui 1778 VI 16 mirusio Martyno Šimelpenigio adjunkto, Priekulės kunigo 
Viliaus Vittiko ir pasirašyta „Jokūbas Szemus Buras isz Protnezu“, buvo 
išsilikusi Rėzos rankraštiniame palikime ir buvo mano pakartota 1931 m. 
„Tautoje ir Žodyje“ ir Mykolo Biržiškos 1937 m. Rėzos Dainų antrojoje 
dalyje. Tačiau ji priskirtina labiau tikybinei, nei pasaulietinei literatūrai. 
Bet grynai pasaulietiniu veikalu yra išsilikusi tame pačiame Rėzos palikime 
plati, 333 eilučių, Kristijono Gotlibo M i 1 k ė s (gimusio apie 1736 m. ir miru
sio 1806 m.) poema „Pilkalnis“. Ją drąsiai galima statyti greta Šimelpenigio 4 
poėzijos ir iš dalies net greta Donelaičio. Ji parašyta apie 1784 m., bet jos ■ 
neišspausdino nei Rėza, buvęs ją gavęs, nei kiti pasinaudoję Rėzos rank
raštine medžiaga. Pirmą kartą ji buvo išspausdinta mano ir Mykolo Biržiš
kos 1931 ir 1937 metais.

Kitų pasaulietinių tekstų iš XVIII amžiaus, pagamintų Mažojoje Lietuvoje, 
tuo tarpu dar nėra pavykę surasti, betgi atrodo, kad jų bus buvę daug dau
giau, ir todėl čia jau galima kalbėti ne vien tik apie atsitiktinius, proginius 
eilėraščius, kaip kad yra buvę Didžiojoje Lietuvoje, bet apie tam tikrą rimtą 
literatūrinį sąjūdį, kuris išoriškai vien tik dėl to neiškėlė platesnio atgarsio, 
kad beveik visi tie darbai buvo likę rankraščiais ir tebuvo žinomi tik siau
ram pažįstamų ir bičiulių rateliui. O XIX amžiuje dėl nuolatos smarkėjusios 
Mažosios Lietuvos lietuvių germanizacijos šis darbas ir visiškai nutrūko.

Buvo dar viena literatūros sritis, kur Mažoji Lietuva buvo nuėjusi visiš
kai priešingu keliu, negu Didžioji Lietuva, ir kuri tik XIX a. pradžioje pa
darė ir visoje Lietuvoje atitinkamą atgarsį — tai tenai atsiradusysis susido
mėjimas lietuvių tautosaka. Jau XVII amžiaus pabaigoje ir ypač XVIII am
žiaus pradžioje daug kas susidomi lietuviškų patarlių rinkimu, nors ne visi 
tie rinkiniai išsiliko. Rinko jas, tarp kitko, ir Ezopo pasakėčių vertėjas Šul
cas, o 1744 m. lietuviško žodyno autorius Jokūbas Brodovskis jų apie 1000 
įsidėjo atskiriems žodžiams paaiškinti. Rinko ir kiti. Greta patarlių jau gana 
anksti pradedama domėtis ir lietuviškomis dainomis. Bene seniausias darbas, 
kuriame buvo išspausdinti ir keli lietuviški tautosakos tekstai, bus buvusio 
Dusburgo universiteto profesoriaus Jono Ahasfero Brando (g. 1647 VU 29 
ir m. 1691 V 26) knyga „Reysen dutch die Marek Brandenburg, Preussen, 
Churland ir tt.“, vokiečių kalba išspausdinta Dusburge 1702 m. ir olandų 
kalba Utrechte 1703 m. Čia, aprašydamas savo kelionę per Lietuvą, Brand
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Juozas Mikštas

MANO KAMBARĖLIS•
Niūrus ir tuščias mano kambarėlis
Ir nejaukus^ kaip rūškano rudens naktis.
Kad pasirodytų čia tavo nors šešėlis — 
Jį aplankytų džiaugsmas ir viltis.

Jame prabėga mano pilkos dienos, 
Svajonės pinasi su ilgesio skausmu.
Kada pro langą žvelgia naktys mėnesienos, 
Širdy palieka baisiai neramu...

Ir liūdna man, svajotos laimės nesulaukus.
Ištikimoji mano draugė vienuma
Dažnai nematoma ranka paglosto plaukus, 
Sidabro siūlais juos papuošdama.

Niūrus, bežadis mano kambarėlis.
Begarsiais žingsniais čia dažnai užklysta praeitis. 
Jei pasirodytų čia tavo nors šešėlis, 
Jį aplankytų džiaugsmas ir viltis.

pateikia tekstą vienos lietuviškos raudos („Ak Brolau, ak Tietelau“), vienos 
girtuoklių dainos („Norimes, y, heiza viva, y, Ar asz tav ne mielas buvau“) 
ir kelių patarlių. Bet šis darbas, matyti, didesnio susidomėjimo lietuvių tau
tosaka nesukėlė. Užtat 1745 (1747) m. Pilipui Ruigiui savo įdomios kalbi
nės knygos' „Betrachtung der Littauischen Sprache“ pabaigoje išspausdinus 
trijų lietuviškų dainų tekstus ir tiems tekstams išjudinus platų atgarsį vo
kiečių literatūroje, susidomėjimas lietuviškomis dainomis labai pakyla, nors 
labiausiai tarp vokiečių, gyvenančių lietuvių tarpe, nes daugelis lietuviškų 
protestantiškų kunigų žiūrėjo į jas gan skeptiškai ir net Donelaičio pažiūra 
į jas ne kuo tesiskiria nuo anksčiau čia minėtosios Jurgio Lopacinskio pažiū
ros. XVIII amžiaus pabaigoje, 1775 m. Jonas Gotfridas Kreutzfeld žur
nale „Preussische Blumenlese“ išspausdino tris lietuviškas dainas, betgi 
kurių tik vieną jis tepateikė lietuviškai, o kitas dvi tik vokišku vertimu. 
Taip pat aklasis Mažosios Lietuvos rašytojas ir jos praeities ir dabarties 
tyrinėtojas Liudvikas Adolfas Pranas Baczko (g. 1756 VI 8 ir m. 1823 
III 27) 1780 m. išspausdino kelias lietuviškas dainas žurnale „Preussische 
Tempe“. Rinko dainas ir kiti, bet savo surinktų dainų nespausdino ir tik 
vėliau, XIX amžiaus pradžioje, Liudvikui Rėzai pradėjus sistemingai 
dainas rinkti, daugumas jų savo rinkinius jam atidavė.
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Dr. A. Boksą

VERGILIJUS
Nors jau praėjo pusantro tūkstančio metų, kai griuvo senovės Romos 

galybė, nors jau nebėra tarp gyvųjų ir plačiai vartotos Romos imperijoje 
lotyniškosios kalbos, suskilusios į daugybę šakų ir virtusios naujosiomis 
romanų kalbomis, bet dar ir šiandien tebegyvena senovės graikų sukurtoji 
ir romėnų plačiai paskleistoji antikinio pasaulio Europos kultūra. Graikai 
sukūrė visus mokslus, davė žmonijai turtingiausią filosofiją, išklaidžiojusią 
visus galvojimo kelius, pasiekė labai augštą tobulumą įvairiose meno šakose, 
paliko beveik visus šių dienų literatūros žanrus. Romėnai, išugdę teisę ir pa
jungę savo imperijai beveik visą ano meto pasaulį, davė jam civilizaciją ir kul
tūrą. Naujosios Europos tautos, susikūrusios ant Romos imperijos griuvėsių pa
veldėjo ir antikinę kultūrą, tolydžio pradėjo ją vertinti, kol, pagaliau, per- 
siėmusios ja, sukūrė savąsias tautines kultūras. Taip senovės pasaulio 
kultūra, sugriovus barbarams romėnų imperiją, kad ir pergyveno krizę, bet 
nežuvo ir tebegyvena dar ir dabar naujųjų Vakarų Europos kultūrų pa
vidalu.

Tačiau klasikinio pasaulio kultūra tebėra gyva -ne vien tarpiškai, ji 
tebesireiškia ne vien tik kaip mūsų laikų kultūros esminė dalis. Senovės 
pasaulio sukurtosios vertybės dar ir šiandien nenustoja žavėjusios mūsų ir 
tiesiogiai, pačios savimi. Tarp tokių savaime tebebranginamų vertybių yra ir 
didžiojo romėnų poeto Vergilijaus veikalai.

Kad šio žymaus romėnų poeto kūriniai dar ir šiandien nėra svetimi kultū
ringajam pasauliui, liudija kad ir tas faktas, kad dar ir dabar, kada tikslieji 
mokslai karingai užiminėja vis naujas pozicijas, humanistinio lavinimosi 
programose Vergilijui vis dar tebeskiriama gan garbinga vieta. Tą patį pa
tvirtina ir tai, kad dar ne taip seniai, 1930 metais visas kultūringasis pasaulis 
vienur labai iškilmingai, kitur kukliau, pagerbė Vergilijaus 2000 metų gi
mimo sukaktį.

Neturėtų būti Vergilijus svetimas ir mums, lietuviams, ypač kad ir mes 
ne be pagrindo galime laikyti save Vakarų Europos lotyniškosios kultūros 
tauta. Langą į Vakarų Europą mums prakirto priėmimas katalikų religijos, 
daug šimtmečių išbuvusios beveik vienintele Vakarų lotyniškosios kultūros 
nešėja. Šios religijos tolesnės raidos ir kovų su protestantizmu rezultate 
išaugo Lietuvoje lotyniškoji mokykla, trukusi ištisus šimtmečius, tuo tarpu 
kai kitos mūsų mokyklų dėstomosios kalbos, tiek rusų ir lenkų, tiek ir lietu
vių tegali didžiuotis vos dešimtmečiais. Lietuva gyvai išgyveno ir huma
nizmą ir, kaip ir kitose Vakarų Europos tautose, taip ir Lietuvoje humanizmo 
įtakoje 15 ir 16 amžiuose tautos kildinimo iš romėnų teorija (Palemono 
teorija) buvo giliai įleidusi šaknis į mūsų tautos sąmonę.

Ištisos Lietuvos šviesuomenės kartos literatūrinį skonį ugdė klasikinės 
senovės didžiųjų kūrėjų pavyzdžiais. Šis faktas negalėjo likti be įtakos ir 
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lietuvių literatūros atsiradimui ir jos raidai. Ir iš tikrųjų: net iš pirmo pa
žvelgimo, nesileidžiant i gilesnes studijas, ryškiai matyti žymi antikinės 
literatūros įtaka mūsų literatūros atsiradimui ir jos augimui. Savaime su
prantama, kad, šalia kitų žymiųjų senovės klasikų, Vergilijui čia tenka labai 
garbinga, jei ne pati pirmoji vieta.

Klasikinių autorių, tarp jų, žinoma, ir Vergilijaus betarpiška įtaka reiš
kėsi, be abejojimo, mūsų senojoje, lotynų kalba rašytoje literatūroje. Kaip ir 
kitur Vakarų Europoje, taip ir Lietuvoje nestigo ir lotyniškai rašytų kūrinių. 
Tai buvo žymia dalimi jėzuitų mokyklinio darbo įtakoje atsiradę panegi
rikai Lietuvos didikams, išgarsintiems paprastai už jėzuitų kolegijų rėmimą 
aukomis. Žymiausias šios literatūros atstovas Lietuvoje buvo garsusis 
Sarbievius*).

Sis didžiausias ne tik lietuvių, bet ir lenkų lotyniškai rašęs poetas, kad 
ir sekė daugiausia Horacijum, vartodamas net jo metrą, betgi jo kūrybai 
nemaža įtakos turėjo, be abejonės, ir Vergilius. Kad Sarbievius labai 
vertino ir mėgo Vergilijų, matyti jau vien iš to, kad Enėjidę jis buvo 
perskaitęs net 12 kartų. Dar ryškiau tai rodo paties Sarbieviaus pasisa
kymai dar nepaskelbtame, bet net dviejuose rankraščiuose išlikusiame ir 
kunigaikščių Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje saugomame lotyniškai 
rašytame prozos veikale apie poėtiką.

Ir lietuvių kalba rašytuose pirmuosiuose mūsų kūriniuose aiškiai justi 
tiesioginė antikinių pavyzdžių įtaka. Pavyzdžiui, jau 1589 m. Vilniaus 
jėzuitų akademijos sukurtas karaliaus Zigmanto garbei hegzametrais 
eiliuotas sveikinimas. Pirmasis pasaulietinės grožinės' prozos kūrinys yra 
J. Šulco verstų į lietuvių kalbą Ezopo 10 pasakėčių. Pagaliau, ir pirmasis 
didysis mūsų poetas Donelaitis ne tik kad savo veikalus rašė antikiniu 
metru (hegzametru), bet ir jo „Metų“ kompozicija, keturi metų laikai pri
mena analoginio Vergilijaus veikalo „Georgikų“ 4 giesmių (pagal darbus) 
suskirstymą, o Donelaičio pažiūros į gyvenimą ir nuotaikos daug kur 
sutampa su „Georgikų“ ir „Bukolikų“, net šiek tiek ir su „Enėjidės“ dvasiniu 
pasauliu.

Ne tik didysis mūsų klasikas, Mažosios Lietuvos sūnus Donelaitis, bet ir 
19 amžiaus pradžios žemaičiai pseudoklasikai, kaip Poška, Klementas ir 
kiti, didžiai vertino Homerą, Horacijų ir ypač Vergilių. Nors mus tepasiekė 
nepilnos žinios apie anų laikų mūsų literatūrą ir galima kartais dar sulaukti

•) M. C. Sarbievius (1595—1640) kilme yra mozūras, bet ėjęs mokslus Vilniaus 
akademijoje ir žymią gyvenimo dali praleidęs Lietuvoje (dėstė Vilniaus akademijoje, 
Kražių kolegijoje ir kitur). Prirašė daugybę panegirikų Lietuvos didikams, apdainavo 
su meile Lietuvos gamtą ir pilnoje lietuviško pasididžiavimo odėje, bičiuliui Kaz
lauskui dedikuotoje, išgarbino Lietuvos sostinę Vilnių su jos Kapitolijum Gedimino 
pilim, Didžiojo Palemono Sostu, išgyrė darbštumą tris pilis pastačiusių kviritų, 
Išaugštindamas lietuvius šiuo garbingu romėnų piliečių vardu. Tad pelnytai susilaukė 
taip pat mozūro Ir didelio savo bičiulio vyskupo Lubienskio priekaištingo laiško, 
kuriame šis sulietuvėjusl savo tautieti taip bara: „Lietuvius palik lietuviams, 
italus italams . . ., o tu, mozūre, garsink mozūrų žygius**.
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ir netikėtų radinių, kaip kad neperseniausiai nelauktai išėjo aikštėn 
kažkokio Jurevičiaus literatūrinė veikla, tačiau jau ir iš to, kas mus pasiekė, 
ypač' iš mums žinomo susirūpinimo versti lotynų autorius*), pirmoje eilėje 
Vergilijų**), galima spręsti apie gyvą kalbamojo meto susidomėjimą senovės 
pasaulio klasikais. l

Jei mes, lietuviai, būdami pačiame Vakarų Europos pakrašty, savojoj 
literatūroj galime nesunkiai rasti apčiuopiamų Vergilijaus įtakos pėdsakų, 
tai ką bekalbėti apie kitas Vakarų Europos, ypač romaniškąsias literatūras. 
Tik dėl ypatingo mūsų poeto autoriteto ir didžiausias italų literatūros 
genijus Dantė „Dieviškojoje Komedijoje“ Vergilijų pasirinko vadovu po 
pragarą.

Dar gyvas tebebūdamas, Vergilijus žinojo susilauksiąs nemirštamos garbės. 
Imperatorius ir rūmininkai, kaip įmanydami, jį globojo ir gerbė, bičiulių, 
ratelis jį dievino ir pranašavo, kad Roma susilauksianti Enėjide didingo 
veikalo, pagaliau, atsilankiusį į sostinę ir į jos šventes išgarsėjusį poetą minios 
žmonių karštai sveikindavo spontaniškai prasiveržusionūs ovacijomis.

Kuo gi Vergilijus pelnė savo amžininkų ir vėlesniųjų šimtmečių didžiausio 
senosios Romos poeto vardą? — Ypatingu originalumu ir kūrybiniu 
genialumu romėnų rašytojai apskritai nepasižymėjo. Be to, ir tarp romėnų 
rasime gabesnių poetų. Sakysim, genialioji Lukrecijaus „Pasaulio sąranga“ 
(De rerum natūra) yra talentingesnio kūrėjo darbas. Niekas iš romėnų poetų 
neparodė tiek poetinės sielos, kaip didžiausias romėnų elegikas Katulas. Ir 
kūrybinio palikimo gausumu Vergilijus neimponuoja. Visi jo atspausdinti 
veikalai lengvai telpa viename, ir tai neperstoriausiame tome. Bet Vergilijus 
romėnų literatūroje užėmė centrinę ir vadovaujamąją vietą, tuo tarpu 
kai Lukrecijus ir Katulas buvo daugiau izoliuoti. Įsivaizduoti romėnų litera-

•) Sakysim, Poška vertė Ovidijaus „Amores". Tai liudija A. Jakštas (Dambrauskas), 
kuris „Židinyje“ 1934 m. Nr. 7 25 psl. rašo: „Man teko matyti keletą puslapių Poškos 
rankraščių, kur buvo eilėmis lietuviškai Išverstos šlykščios Ovidijaus poėmos „Amo
res“ dalys. — ĮSOS m. išleistoje Bogužio (Bohusz’o, Baužos) knygoje „O początkach 
narodu 1 języka lltewsklego“ buvo ištrauka iš Vergilijaus Enėjidės ketvirtosios 
giesmės:

„Jau pirma ant šlamės naujas barstleje swtesibe." (179 psl.)
Ir ištrauka Iš Ovidijaus „Metamorfozių“ (n kn.):

„Glwenlmas saulls buwa aukszteys paklelta stebeymls . . ." (181—195 psl.)
Ar tik nebus šie eilėraščiai versti kažkokio jėzuito kunigo Tado Jurevičiaus, kurt 

vysk. J. Kossakovskls 1802, xn 13/25 Varšuvoje rašytame Vilniaus universiteto 
rektoriui laiške tarp kitko prašo atsiųsti Varšuvos mokslo draugijai ,.garsiuosius 
jėzuito kunigo Jurevičiaus eilėraščius, lotyniškųjų eilėraščių pavyzdžiu parašytus“, 
kartu su lenkišku vertimu.

••) Poška išvertęs Enėjldę. S. Baltramaitts (Svedenlja o litovsklch rukoplsladi, 1894, 
102 psl.) rašo, kad šio Enėjidės vertimo rankrašti 1883 m. iš Poškos giminių Įsigijęs 
Kriaučiūnas. — Bogušis Išvertęs „Georgika“. Šią žinią paduoda Jucevičius: „Nadto 
zostawll jeszcze Bohusz w rękopismie Przeklad Htewskl „Zlemlanstwo“ Wlrgillusza, 
ktory od sukcessorow nabyl Dyonlzy Paszkiewicz, a po jego smierd to dzlelo stalo 
wlasclwosclą moją (Jucewicz, L. A. Wiadomosd Bljograficzne 1 Literackle o uczonych 
Zmudzinach . . . (841).
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turą be Vergilijaus būtų tas pat, kaip įsivaizduoti naująją italų literatūrą be Dantės ar vokiečių be Gėtės.Vergilijaus vardą sudaro ne ankstyvojoje jaunystėje, sekant neoterikais (modernistais), įvairiu metru rašytieji eilėraščiai, bet trys didieji kūriniai: „Bucolica“, „Georgica“ ir „Enėjidė“. Visi šie veikalai rašyti hegzametru, kurį Tenisonas*) ne be pagrindo pavadino „didingiausiomis eilėmis, kada nore tartomis žmogaus lūpų“.Nuo Cicerono laikų talentingiausių, vadovaujančių kultūriniam gyvenimui romėnų didžiausia garbė būdavo sugebėjimas kurti savąją literatūrą, kuri būtų ne menkesnės vertės, kaip graikiškoji. Kūrėjas, perkėlęs kinį literatūros žanrą į romėnų literatūrą, įgydavo labai garbingą „išradėjo“ vardą (inventor).Pats Ciceronas filosofinio veikalo „Tusculanae disputationes“ įžangoje pasididžiuodamas pareiškia, kad romėnai kūrybiniu talentu drąsiai gali rungtyniauti su graikais ir kad, jei moksluose ir literatūroje graikai tuo tarpu pranašesni už jo tautiečius, tai kaltos tėsančios tik išorinės aplinkybės, iki šiol dar neleidusios romėnams tinkamai pasireikšti. Ciceronas didžiuojasi galįs ir pats lotyniškai rašytais filosofiniais raštais praturtinti romėnų literatūrą ir prilygti graikams.Ir didysis poetas Lukrecijus, pirmasis bandęs filosofinius veikalus rašyti lotyniškai eilėmis ir „Pasaulio sąrangoje“ išdėstęs hegzametrais graikų filosofo Epikūro mokslą, didžiuojasi žengiąs dar niekeno nežengtu keliu. Malonu esą pasisemti vandens iš tyro šaltinio. Horacijus savo kūrybinio darbo atskaitoje, išpopuliarėjusiame „Paminkle“ (Exegi monumentum...) prisipažįsta pirmas ajolėnų (graikų) eilėms suteikęs italų (lotynų) ritmą.Ir Vergilijus dviem didžiaisiais veikalais tampa tokiu „išradėju“. Sujungęs dešimtį piemenų dainų į vieną „Bukolikomis“ pavadintą rinkinį, jis sukūrė savišką, Romai tebebuvusią naują literatūros formą ir rūšį. Šiose idilėse Vergilijus kad ir sekė graikiškaisiais. „Bukolikų“ autoriais, ypač Teokritu, daug ką iš jų tiek formos, tiek turinio atžvilgiu pasisavindamas, betgi vis dėlto savo poetiniu talentu lotyniškai „Būkolikai“ jis suteikė naują, skirtingą nuo graikų romėnišką pobūdį ir vėlesnei piemenų poezijai praskynė kelius ir davė linkmę. Jau ir šiame pirmajame iš didesniųjų veikale galime išskaityti dvi ryškiąsias Vergilijaus sielos savybes, padariusias jį didžiuoju tautiniu poetu. Tai — gimtosios žemės ir jos kūrinių meilė ir tikėjimas romėnų tautos prisikėlimu ir didybe.„Georgikomis“ Vergilijus laimi romėnų literatūrai didaktinę poeziją. Ir čia jis pasirodo saviškas kūrėjas. Tiesa, čia mūsų poetas medžiagą semiasi iš jaunesnių helenistinio laikmečio didaktinių veikalų ir, žinoma, iš jų nepralenkiamo pavyzdžio Hesijodo, tačiau žemdirbystė jam nėra tik tam tikras žmogaus kultūros laipsnis, o ūkininkas tik žmogaus gyvenimo pagrindas. Žemdirbystę Vergilijus atvaizdavo visiškoje romėniškos tikrovės
•) Alfred Tennyson (1809—1892) — didelio išmokslinimo, gabus ir produktingas anglų 

poėtas, kurio kūryboje justi, be kitko, ir Vergilijaus (takos.
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Šviesoje. Kiekvienas įrankis, arklas, kaplys, gyvulių augintojų bandos su 
visomis jų veislėmis, — žodžiu, visas italo ūkininko tikrasis gyvenimas 
vaizdžiai atsistoja skaitytojo akyse. Be tor visas veikalas sunkte prisisunkęs 
savaimingu vidiniu aiškinimu, tam tikra vergiliška filosofija, įprasminančia 
ūkininko darbą ir jungiančia jo vargus ir laimę į harmoningą visatos sąrangą.

Betgi labiausiai Vergilijų išaugštino Enėjidė. Žymus romėnų elegikas 
Propercijus šiuo būdingu distichu vaizdžiai išreiškė, ko romėnai laukė iš 
šios, tuomet dar tebekuriamos poemos:

„Duokite kelią, graikai, romėnų rašytojai kelią:
Gimsta didesnio kažkas už Ilijadą dabar.“

Jei lenktyniauti su graikais ir laimėti lotynų literatūrai bet kurį naują 
žanrą tegalėjo būti tik rinktinių romėnų kūrėjų sunkiai įvykdomas troški
mas, tai varžytis su Homeru ir sukurti didingą epinę poėmą buvo pati 
augštoji garbė, kokios tik apskritai tegalėjo susilaukti Romos poetas.

Vergilijus ir savo kuriamojo epo turinį sujungė su Homeru. Vyriausias 
Enėjidės didvyris — narsus Trojos kovotojas Enėjas._ Žuvus Prijamo 
valstybei, jis ieško naujos vietos apsigyventi. Pirmosios šešios Enėjidės 
giesmės vaizduoja Enėjo keliones. Ši veikalo dalis, kaip matome, atitinka 
Odisėją. Paskutinių šešių giesmių turinį sudaro Enėjo kovos Lacijuje su 
rutulu kunigaikščiu Tumu. Tai primena mums Ilijadą.

Ir kiti homerinio epo asmenys, pavojai, nuotykiai dažnai randa atgarsio 
Enėjidėje. Taip pat nemaža ir įvairių palyginimų, išsireiškimų, kalbos 
vaizdingumo priemonių Vergilijus pavartojo, nusižiūrėjęs į Homerą.

Tačiau sekimas sekimui nelygu. Kaip „piemenų dainose“ ar didaktiniame 
veikale apie laukų darbus, taip ir Enėjidėje Vergilijus nebuvo paprastas 
sekėjas ar kompiliatorius. Jei jis iš Homero pasisavino formą, jei jis juo 
pasekė kai kuriose paskirose vietose, tai turinio visuma ir dvasia jo didysis 
veikalas vis dėlto originalus ir didingas. Net sekti Vergilijus moka tikrai 
meniškai.

Enėjidė skiriasi nuo Homero poemų daugiausia savo originalia, saviška 
dvasia. Ši dvasia reiškiasi tam tikru vaizduojamųjų įvykių įprasminimu, 
savotišku jų aiškinimu. Toks turinio sudvasinimas, toks jo perkelta prasme 
aiškinimas čia atlieka tą patį uždavinį, kaip ir mitologiniai padavimai. Ir 
čia didvyriai ir jų žygiai jungiami su visos tautos likimu, tikėjimu ir 
idealais. Herojinius laikus Vergilijus meistriškai jungia su gyvenamojo 
meto Romos imperijos siekimais ir visam veikalui duoda kilnų teleologinį 
aiškinimą: Enėjo pradėtasai darbas įsikūnija Augusto imperijoje. Kaip 
„Georgikose“ poetas kaimiečio darbą sutaurino, priderindamas jį prie 
visuotinės gamtos tvarkos, taip ir Enėjidėje Enėjo veikalą jis pastatė 
augščiau už patį veikėją ir žemėje atliekamus vyksmus įjungė j kosminę 
pasaulio istorijos sąrangą.

Vaizduojant Enėjo žygius, poetui visų pirma rūpėjo išryškinti juose 
slypinčią jėgą ir prasmę. Pats Enėjas tėra tik dievų valios vykdytojas,
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pajungtas likimo iš augšto nustatytai tvarkai. Tad pačiam didvyriui 
„dievotam Enėjui“ tetenka antraeilis vaidmuo. Ne be pagrindo prikaišio
jama, kad Enėjas perblankus didvyris heroine! poemai, toli atsiliekąs nuo 
Achilo ar Odisėjo? Bet Vergilijui rūpėjo išaugštinti ne tiek- karžygiškumas, 
kiek dorybės, reikalingos taikos metu. Juk Augusto valdomojoje Romoje, 
pagaliau, po ilgai trukusių ir įgrisusių pilietinių karų įsiviešpatavo pa
laiminga taika. Kaip Augusto ir kitų sąmoningų amžininkų, taip ir Ver
gilijaus didžiausias idealas buvo matyti didingą atgimusią Romą, kurioje 
būtų atgaivinti sveiki senovės papročiai, atstatyta pašlijusi moralė ir 
grąžintas teisėtumas. Tad ir poėto vyriausias didvyris ne narsus ir ryžtingas 
karys, bet tik „dievobaimingas Enėjas“, klusnus dievų valios vykdytojas.

Bet kaip tik paties didvyrio silpnumas ir jo turimų priemonių menkumas 
palengvina kūrėjui parodyti, kad jo vaizduojamieji didingi tikslai tegalėjo 
būti įvykdyti tik dėl dievų iš anksto nustatyto lėmimo. Vyriausia jėga, 
nulėmusi Romos atsiradimą ir jos tolesnę galybę, buvo Jupiterio, Kapito
lijaus dievo, valia. Kitų dievybių, tiek palankių, tiek priešingų veikla pa
jungta šiai, Romos likimą sprendžiančiai Jupiterio valiai.

Jeigu kovoje dėl Romos kūrimo Jupiterio vadovaujami dalyvauja ir kiti 
dievai, įtempdami savo jėgas, tai tas rodo, kad šio miesto įkūrimas svar
bus įvykis ne tik šio pasaulio istorijai, bet ir dangaus gyventojams. Tokia 
yra pagrindinė šio veikalo teleologinė mintis, išreikšta šiais žodžiais:

I 33 „Vargas be galo sunkus buvo giminę kurti romėnų“.
Kad ir idealizuoja Vergilijus taiką ir jos dorybes, tačiau karo žygių 

apdainavimas ir Vergilijui, kaip ir jo amžininkams, augščiausia* poėzijos 
rūšis. Šią pažiūrą matėme išreikštą Propercijaus, kuris, lygindamas Ver
gilijaus kuriamą Enėjidę su Homėru, teturi galvoj tik Homero Ilijadą ir 
tuo patim Vergilijaus antrąją poėmos dalį. Kad antrąją savo veikalo dalį 
Vergilijus augščiau vertino už pirmąją, matome iš jo pačio pasisakymo 
antrosios Enėjidės dalies pradžioje:

VII42sgg.: Aš kruvinuosius karus ir narsingas gretas apdainuosiu 
Ir karalius, kovos kvaituly ištroškusius kraujo, 
Ir tirėnų karius ir ginkluotus pulkus Hesperijos. 
Garbingesnius aš dabar ketinu išgarsinti žygius: 
Laukia darbai kilnesni.

Mes vertiname priešingai. Antroji Enėjidės dalis — kovų vaizdavimas, 
sekant Homėro pavyzdžiais, nėra nė tiek savarankiška, kiek pirmoji. Pir
mojoje dalyje aptinkame giesmių, pro kurias, kalbant apie Vergilijų, tiesiog 
negalima tylomis praeiti. Tai visų pirma antroji giesmė — populiariausia 
romėnų literatūros knyga visais laikais. Trojos arkys, Sinonio klasta, di
dingi žūstančios Trojos vaizdai sudaro šios giesmės turinį. Toliau, ketvir
toji giesmė — Kartaginos karalienės Didonos meilė ir mirtis. Tai — „vie- 
nintėlė romėnų literatūros drama, tikrai verta šio vardo“, kaip teisingai ją
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apibūdina žymus filologas Ed. Norden. Šią giesmę kurdamas, Vergilijus 
parodė daug originalumo ir talento. Be to, tai labiausiai išbaigta Enėjidės 
giesmė. Ir šeštoji knyga — Enėjo kelionė j požemio karaliją, susilaukė taip 
pat nemaža sekėjų ir vėlesniais laikais. Pirmojoje Enėjidės pusėje randame 
ir Kartaginos miesto, didžiausio Romos imperijos konkurento, didingą, 
originaliai sukurtą kūrimosi vaizdą.

Kaip matome, Vergilijus tiek veikalo visuma, tiek ir jo dalimis moka ne 
tik sekti Homeru, bet ir būti originalus. Šia poema poetas sugebėjo labiau, 
negu bet kuris kitas, išreikšti romėnišką dvasią ir padavimą apie Enėją 
meistriškai pajungti savo gyvenamojo meto Romos siekimus. Jeigu Home
ras viršija Vergilijų originalumu, tai Vergilijus pralenkia Homerą suge
bėjimu subtiliai išreikšti žmogaus širdies virpėjimus. Homeras daugiau 
herojiškas, Vergilijus — romantikas, Homeras — šiurkščių herojinių laikų 
poetas, — Vergilijus gyveno jau išlepinto skonio laikais. Vergilijaus loty
niškas hegzametras, turėjęs po savęs 200 metų istoriją, pasiekė pačią to
bulumo viršūnę. Štai kaip vaizdžiai ir teisingai Vergilijaus hegzametrą 
apibūdina Šileris: „visai saviška magiška jėga, kuria mus Vergilijaus me
tras patraukia, yra lengvumo ir jėgos, grakštumo ir didingumo, majesto- 
tingumo ir švelnumo retas sujungimas“.C

Tokio didelio savo veikalų tobulumo Vergilijus pasiekė ne tiek įgimtu 
talentu, kiek nepaprastu darbštumu. Jis nebuvo iš tų, kurie, kaip Horaci
jus pajuokiamai išsireiškia, per dieną sukuria po 200 eilučių. Mums liko 
senovės rašytojų perduota žinia, kad Vergilius save lyginęs su meške. Kaip 
meškė savo naujagimį formuoja laižydama, taip ir jis iš didelės prirašytų 
eilučių daugybės, vėliau bepalikdamas vos keletą, duodavęs savo veikalui 
tobulą formą.

Tačiau savo paskutiniam veikalui, Enėjidei, galutinai tobulos formos Ver
gilijui duoti nebeteko. Nors šį veikalą, atsidėjęs dirbdamas, kūrė ištisus 
vienuoliką metų,. bet, jo pačio apskaičiavimu, reikėję dar dvejų. Užtat 
pasitaiko Enėjidėje kartais tam tikrų nenuoseklumų, prieštaravimų, kiek
vienoje giesmėje aptinkame nebaigtų eilučių, kurios, kad ir turi paprastai 
ir tam tikrą poetinės priemonės reikšmę, bet, reikia tikėtis, galutinai išbaig
tame veikale šios priemonės būtų buvusios pakeistos dar tobulesnėmis. 
Juo labiau, kad kituose Vergilijaus veikaluose tokių nepilnų eilučių nepa
sitaiko. Nors autorius jau ir buvo ištisai parašęs visą veikalą, nors kai 
kurias giesmes buvo skaitęs savo draugams, iš jų ir Augustui, betgi, be
kurdamas pakopęs į augštesnį kūrybinio pajėgumo laipsnį, jautėsi nebe- 
patenkintas savo kūriniu ir prieš mirtį liepęs jį sudeginti. Augusto įsa
kymu autoriaus valia nebuvo įvykdyta, ir šis garsiausias lotynų literatūros 
veikalas buvo išsaugotas amžininkams ir tolesniems šimtams ir tūkstan
čiams metų.

Kitame „Žingsnių" numeryje pradėsime spausdinu Dr. Antano. 
Rukšos išverstą Vergilijaus poėmą „Enėjldė". Redakcija.
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Dr. J. Balys 
LIETUVIŠKOS KNYGOS IR KULTŪROS

ATEITIS AMERIKOJE
Pažvelgę į lietuviškas knygas, išėjusias JAV per kelis paskutinius dešimt

mečius, pastebime nuolatinį smukimą: ne tik kasmet mažesnis knygų skai
čius beišeina ir kuklesni esti jų tiražai, bet ir turinys arba kokybė menkėja. 
Galėtume surasti nemaža pateisinimų : už dolerį ten galima daug vertingų 
dalykų įsigyti, jis nelengvai uždirbamas, yra įdomesnių ir mažiau laiko rei- 

- kalaujančių pramogų, negu knygų skaitymas, pagaliau jaunoji karta dažniau 
griebiasi angliškos knygos, negu lietuviškos. Tačiau pati svarbioji priežastis 
glūdi kur kitur, būtent: nėra kas gerų lietuviškų knygų parašo, nes rašytojo 
plunksna išmaitinti negali, o alkanas geros knygos neparašysi, nors ir turė
tumei pakankamai gabumų. Štai vienas neseniai į JAV nuvykęs žinomas 
mūsų rašytojas, gražiai iš plunksnos darbo Lietuvoje pragyvenęs, parašė: 
„Kad knygas (rankraščius) atsiuntei, tai labai gerai. Pasistengsiu jų nepra
žudyti. Gal atsirastų ir koks leidėjas, bet žinok, kad honoraro lietuviai lei
dėjai čia nemoka. Laikoma dideliu dalyku, jeigu aplamai pavyksta knygą 
išleisti. Tuos dalykus aš jau žinojau Europoj būdamas, tad nė nesiruošiau 
gyventi „iš rašto". Abu su žmona dirbame fabrike ir iš to pelnomės duoną. 
Jei neturėtume skolos už kelionę, galėtume žmoniškai verstis, o dabar tenka 
pasispausti. Nežiūrint į tai, vistiek esame laimingi, nes jaučiamės esą „sau 
žmonės“. Vėliau, kai išmoksiu anglų kalbos, bandysiu kitur susirasti darbo. 
Vilčių ir galimybių čia — marios. Bet pradžia beveik visų imigrantų buvusi 
ir tebesanti gana sunki. Mes, atkeliavę iš nelaisvės, to sunkumo nebejau
čiame, bet kas atvyksta iš laisvo krašto, tam nelengva apsiprasti su nau
juoju pasauliu.“

Savotiška yra amerikiečių galvosena. Jeigu kas nuėjęs , pas kurpių papra
šytų jam dovapai pasiūti batus, tai tikriausiai susilauktų maždaug tokio 
atsakymo: „Turbūt, vakar perdaug išmetei ir dar neišsipagiriojai: mano 
dirbtuvė nėra labdarybės įstaiga.“ O lietuviškų laikraščių redaktoriai randa 
visiškai tvarkoj, esą, prašydami parašyti jiems straipsnių ir nesigėdydami 
čia pat pastebėti: „Honoraro tai mes negalime mokėti.“ Jeigu kurpius siūtų 
batus tik iš pamėgimo, atliekamu nuo kitų darbų laiku, tai visiems aišku, 
kad jo batai būtų menki. Argi gali būti geresni mėgėjų atliekamu laiku para
šyti straipsniai ir knygos? Bet šito paprasto dėsnio ir neįstengiama suprasti, 
— užtat mūsų amerikoniška literatūra yra tpkia menka.

Ir Lietuvoje panašiai buvo prieš kokius 35 metus. Net ir pirmame nepri
klausomo gyvenimo dešimtmetyje' nedaug kas tepagerėjo. Tiktai tada, kai 
laikraščiai ir žurnalai ėmė mokėti padorius honorarus, pakilo jų kokybė, 
tuo pačiu padidėjo tiražai ir nukrito kaina. Be to, susikūrė keletas pajėgių 
leidyklų (ypač pažymėtina „Sakalo“ B-vė) ir buvo pristeigta visa eilė premijų 
rašytojams,— štai tada mūsų literatūra nuostabiai greit pakilo ir pasiekė pa
lyginti gana ąųgštą lygmenį. Tada atsirado profesionalų žurnalistų ir rašytojų, 
jie galėjo mesti pastumdėlio raštininko tarnybas įstaigose, tobulintis ir dirbti
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savo pašaukimo srityje, atsidėti tik kūrybai, žinodami, kad kasdienės duonos 
jiems užteks, jei tik sukurs šį tą daugiau, negu paprastas vidutiniškumas. 
Kolei nebus panašių sąlygų; tol lietuviška knyga bei laikraščiai Amerikoje 
ir toliau merdės, pasilikdami atsitiktine mėgėjų arena, partinių bei asme
niškų ginčų ir rėkiančios reklamos dalyku.

Si padėtis tik tada galės pagrindinai pasikeisti, jei į JAV per kelis metus 
atvyks bent 30.000 tremtinių. Visi turi pripažinti, kad Vokietijoj išeiną 
treminių laikraščiai ir knygos ne tik skaičiumi, bet ir turiniu toli pralen
kia amerikoniškus, nors čia labai yra sunku gauti spausdinimui leidimų ir 
popieriaus, rašytojus ar žurnalistus kasdienės duonos rūpesčiai irgi dabar 
sunkiai spaudžia, nes šis darbas ir vėl aiškiai neapsimoka, bet vis dėlto 
dar yra pelningesnis, negu darbas vokiečių fabrikuose ar įstaigose. Tačiau 
jie dar dirba daugiausia iš seno įpratimo, iš įsibėgėjimo, be to, čia susitelkė 
geriausios mūsų tautos intelektualinės pajėgos, jiems daugiau kas rūpi, 
negu kasdienė duona. Nepamirština ir tai, kad visa lietuviška spauda trem
tinių labai noriai perkama, tiesiog grobstyte išgrobstoma. Taip yra ne tik. 
dėl to,, kad knyga pasidarė palyginti pigi prekė, bet čia veikia ir nepri
klausomos Lietuvos tradicijos: mes jau buvome įpratę pirkti ir skaityti 
knygas, dauguma turėjo didesnį ar mažesnį savo asmenišką knygynėlį 
Staiga jo neteko, tad ir vėl, kaip ir visose kitose gyvenimo srityse, prade
dama iš naujo atsikurti. Kaip gi galėsi gyventi be laikraščių ir knygų?! 
Salia fizinio mes pažįstame ir dvasinį badą.

Jeigu į JAV galės nuvykti ne tik tie, kurie turi tvirtus raumenis, bet 
ir tie, kurie moka plunksną valdyti, lietuviška periodika ir knyga, be 
abejojimo, greitu laiku pasieks dar iki šiol tame krašte neregėto klestėjimo. 
Ir nesant perdideliu optimistu, galima leisti, kad kas trečias atvykęs lietuvis 
skirs per savaitę bent po vieną dolerį lietuviškoms knygoms ir laikraščiams 
pirkti, — jei ne tuojau, tai vėliausiai po pusmečio, kai jau prasigyvens. 
Prie jų prisidės ir tam tikras seniau čia gyvenančių lietuvių skaičius. Ir 
atsargiai skaičiuojant, lietuviškai spaudai per savaitę gausime 10.000 doL 
arba per metus imponuojančią arti pusės milijono dol. sumą. Tačiau reikia 
iš anksto ir atvirai pasakyti: naujųjų ateivių dabartinė amerikoniška 
spauda nepatenkins. Lygiai taip pat daugumai senųjų imigrantų naujoji 
spauda galės būti nuobodi ir neįdomi. Tad dabartiniai Uetuviški laikraščiai 
pasiliks maždaug tokie pat, jie turi savo nuolatinius skaitytojus, bet šalia 
jų atsiras naujų laikraščių, kultūros, mokslo ir literatūros žurnalų, kurių 
dabar Vokietijoj yra mažiausia tuzinas (su rotatoriniais kartu), susikurs 
naujos knygų leidyklos. Labai svarbus vaidmuo čia teks leidėjams. Knygų 
leidėjui bus reikalinga turėti ne tik biznieriško patyrimo ir šiek tiek pradi
nio kapitalo, bet svarbiausia, kultūros — neleisti grafomaniško šlamšto! Su 
sena tradicija, kad knygų leidėjas uždirba 90 %, o autorius vos 10 %, bus 
baigta, nes tokia kalkuliacija knygų leidimą subankrutuoja: tada gerų 
knygų negalima parašyti, o blogų leisti neišsimoka, nes jų neperka, gau
nami tik nuostoliai. Leidėjo kalkuliacija turės taip atrodyti: jei knygos 
egzempliorius rinkoje kaštuoja vienas doleris, tai iš jo po 25 et. tenka 
spaustuvei, leidėjui, autoriui ir platintojui. Geros (pabrėžiu — geros!)' knygos 
tiražas pasieks Lietuvos normas: 3.000 — 5.000 egz., ir tada knygų leidimas 
bus prasmingas visiems: ir leidėjui, ir autoriui, ir platintojams. Svarbiausi
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T. DaukantasARGENTINA
L' ĮVADAS x
Pietų ašigalio arčiausia valstybė, užimanti plotą bemaž lygų trečdaliui 

Europos ploto, srityse (imant nuo pusiaujo), kaip nuo Saharos vidurio iki 
Lietuvos, vadinama „la Republica Argentina“. Šitame plote gyvena 14 
milijonų. 1929 m. užsienio prekybos apyvartos kiekvienam gyventojui teko 
180 dolerių. JAV buvo 100 dolerių. Vadinasi, argentiniečiai pralenkia arti 
pusės (britams buvo bemaž lygūs). Tas rodo krašto pajėgumą bei energiją. 
Kraštas greitu tempu vystosi. Krizio metu, po 1930 m., buvo metai iš metų 
matyti pažanga pramonėje. Po šio karo Argentina išperka britų kapitalo 
krašte pastatytus geležinkelius. Be to, jis mus domina kaipo arti-40.000 lie
tuvių buveinė ir kaip visos Pietų Amerikos pažanga vyraujantis kraštas, 
kuriame būtų platesnių galimybių naujai atvykusiam, negu kur kitur. Im
dami kraštą nagrinėti, paskirstysim į dalis: Argentinos užuomazga (t. y. 
kraštas kaip ispanų kolonija), jos organizavimasis (nepriklausomo gyvenimo 
raida), pats krašto dabartinis gyventojas, jo gyvenamas kraštas ir, paga
liau, ateivija krašte. Kiekvieną dalį pasistengsime taip sutvarkyti, kad 
skaitytojui būtų suprantama, net visiškai skyrium paėmus.

H. ARGENTINA— KOLONIJA
La Platos (sidabro) upė pasidaro iš Paranos (did. vanduo) ir Uruguay’aus 

upių, La Plata turi nuo 10 iki 70 km pločio. Rytai priklauso Urugvajui, 

dalykai yra du: autoriai ir skaitytojai. Jeigu praeis Strattono imigracijos 
projektas, abiejų netruks. Tad ir lietuviškos knygos bei kultūros ateitis 
JAV pareina nuo biliaus H. R. 2.910.

Žinoma, mums europiečiams šiuo tarpu JAV atrodo esąs kultūriniu 
■atžvilgiu labai atsilikęs kraštas, kur vertinamas tik fizinis darbas, Sakysim, 
pradžios mokyklos mokytoja, dirbanti mokykloje jau 29 metus, uždirba 
per savaitę tik 58 čt. daugiau, negu tos pat mokyklos sargas, o įsigyti 
mokytojo cenzą reikia mažiausia 4 metus lankyti mokytojų seminariją ir 
dar visokius kursus vasaros atostogų metu. Mokslas JAV yra nepigus, tad 
ar nuostabu, kad didžiosios amerikiečių dalies visas išsilavinimas bai
giasi 8 metų pradžios mokykla ir tik 10 % tęsia savo išsimokslinimą augštes- 
nėje mokykloje. Vienas amerikietis, norėdamas pabrėžti savo krašto kul
tūringumą, aprašė tokį nuotykį. Jį vežęs taksio šoferis užsukęs radiją, ir 
pasitaikiusi rimta muzika. Atsisukęs į jį paklausė: „Ar Tamsta žinai, koks 
čia kūrinys?“ — „Nešinau“. — „Tai Bramso NN simfonijos trečioji dalis.“ 
— Žinoma, šis nuotykis įrodo visai ką kita, negu tas amerikietis norėjo 
pabrėžti: tatai rodo ne krašto muzikalinį kultūringumą, bet priešingai — 
liūdną faktą, kad išsilavinęs muzikas turi pelnytis duoną, pasidary
damas taksio šoferiu. Betgi reikia manyti, kad, šiam karui Europą baisiai 
nusiaubus ir paraližavus didesnės jos dalies kultūrinį gyvenimą, Amerikai 
bus lengviau pasivyti Europą ir kultūrinėje srityje.
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vakarai ir pietūs — Argentinai. Pirmas europiečių atsidangino 1515 m. 
ispanas Solis. Dabartiniame Urugvajuje jis sutiko narsius, sumanius indė
nus, jam pasipriešinus. Jis žuvo kovoje. Jo kelionės draugai, pavadinę 
atrastas vietoves Mar de Solis (manę 70 km platumo upę jūra esančią). 
Urugvajaus indėnai nepasidavė ir vėlesniems „nukariautojams (ispanams 
arba portugalams) — conųuistadores“. Per 2 šimtmečius jie buvo visiškai 
sunaikinti, ir dabar Urugvajaus respublika skiriasi nuo kitų lotynų Ame
rikos valstybių kaip neturinti raudonodžių gyventojų. Dabartinėje Argen
tinoje ispanai pasirodė 1536 m. Ieškodami sidabro, jie pavadino kraštą 
sidabro kraštu, nes pas indėnus rado sidabrinių daiktų (kurie gabenami iš 
Peru, už tūkstančių kilometrų). Sidabras ispaniškai iš lotynų „argento“, 
kitaip — la plata. Argentina prigijo kraštui, La Plata— upei.

Pirmai ispanų ekspedicijai po Solio vadovavo Piedro de Mendoza, tur
tuolis, karaliui uždėjęs „avansą“ būsimų pajamų sąskaiton ir gavęs „pa
tentą“ kraštą nukariauti bei valdyti ir pelnytis. Adelanto ispaniškai avansas, 
žmogus, duodąs jį, Adelantado, kraštas tokioms sąlygoms atiduodamas Ade- 
lantazgo. Tokiu būdu La Platos žiotys pasidarė Karolio V, imperatoriaus, 
duotos „Petrui“ Adelantazgo.

Piedro atvykęs tuoj įsteigė įtvirtinimą vieno upokšnio (kurį taip ir pava
dino Riachuelo — upokšnis) santakoje su La Plata, jos pietų pusėje, nes ten 
gyventojai buvo netokie baisūs, kaip anapus, pavadinęs tvirtovę Buenos 
Aires— geri orai, nes po sunkaus atogrąžų sričių oro čia tikrai pavasarį 
ir rudenį malonus oras. Be to, Mendoza pasiuntė ekspedicijas į krašto gilu
mas Paranos (indėnų vardas) upe. Vienos tokios ekspedicijos buvo įsteig
tas Assuncion, Dangun Įžengimo miestas, dabartinė Paragvajaus sostinė, 
Paragvajaus upės pakranty, kuris pasidarė ispanų kolonijos branduoliu. 
Ten gyvenę guarani indėnai švelnaus būdo. Kitoks likimas laukė Buenos 
Aires. Paleidę į stepes, žolynus, atvežtus žirgus ir kumeles, ispanai įsi
tvirtino. Tačiau Mendozos sveikata pašlijo, daug sidabro nerado, pritrūko 
pinigų. Paėmęs dar likusius laivus, jis iškeliavo atgal į Ispaniją, bet 

t pakely mirė. Tas labai užvilkino tolesnį kolonijos organizavimąsi.
Pasilikę be vyriausiojo vado, ispanai, susilpninti išvykomis į ekspedici

jas, pradėjo tarpusavy ginčytis. Drausmė pairo. Kolonija, labai žiauriai 
elgdamasi su čiabuviais, susilaukė pastarųjų keršto. Vienas iš gausių užpuo
limų pavyko, ir Buenos Aires buvo sunaikintas (1541). 40 metų praėjo, kol 
vėl 1580 m. buvo antrą kartą įsteigtas miestas. Naujai atvykę iš dalies iš 
Paragvajaus (kurio ryšiai su Ispanija per tą laiką nebuvo nutrūkę), pažinę 
vietines sąlygas ir iš dalies net mišrių su indėnais vedybų atžalynai sugebėjo 
atlaikyti čiabuvių priešpuolius ir rado iš šimtų paliktų pirmųjų arklių 
tūkstančius ir tūkstančius naujų. Tokiu būdu arkliui pavyko dar prieš 
žmogų Pampą (stepes) „kolonizuoti“.

Nors Argentiną kolonizuoti vėl atvyko naujas Adelantado, bet Amerikos 
administravimas buvo ispanų jau galutinai (t. y. trims šimtmečiams) apt
varkytas. Kolonijų centre (dabartinėje Peru sostinėje) Limoje buvo vice- 
karalius. Visa prekyba metropolijos su kolonijomis buvo griežtai mono
polizuota bei centralizuota. Cadix (Kadiksas) Ispanijoje ir Puerto Bello, 
Panamos sąsiaury, buvo du punktai, tarp kurių nuolat kursavo galeotų 
(specialių laivų transportui) konvojai (karo laivų apsauga prekiniams lai-
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vams, visiškai panašiai, kaip dabar „atrastas“ būdas karo laiko preky
bai). Puerto Bello prekės buvo iškraunamos ir gabenamos per sąsiaurį. Ten 
vėl pakraunamos į laivus ir gabenamos į Limos uostą Callao (Kaljao). Iš 
Callao bei Limos paskirstytos prekės buvo gabenamos sauskeliais į La Platą. 
Kiek atsieidavo toks transportas ir kiek prekės, iš Ispanijos atvykę tokiu 
keliu į Argentiną? Viliojanti darėsi „kontrabanda“ iš kitų Europos kraštų, 
kur nebuvo „monopolio“. Tokiame nelegaliame trafike pirmavo Anglija.

Pats kolonijų valdymas buvo centralizuotas. Ispanai nepasitikėdavo kolo
nistų vaikais. Tokiems buvo uždrausta bet kuri tarnyba krašte (panašiai, 
kaip Lietuvoje buvo rusų uždrausta lietuviams). Atsiųstiems iš Ispanijos 
valdininkams buvo griežtai draudžiama ne tik vedybos su vietinėmis, nors 
ir ispaniškos kilmės, mergaitėmis, bet buvo uždraustas bet koks bendra
vimas, svečiavimasis. Atskirtieji nuo ispanų kamieno gavo atskirą vardą. 
Kolonijoje gimęs buvo criollo (krioljo), ispanas buvo castillano (kastiljano).

Kilusi Ispnijoje ekonominė krizė (nuo aukso perteklių) ir nuolatiniai 
Europos karai buvo priežastimis, kad nuolatinė, tai auganti, tai silpnėjanti, 
bet nuolatinė, srovė naujakurių plaukte plaukė į kolonijas, ir jos stiprėjo 
žmonėmis, reikalavo daugiau prekių:, konvojų neužteko. Stiprėjo ir, vystėsi 
kontrabanda. Lima iš tolo nesugebėjo tvarkyti periferijų, pakraščių.

18 šimtfn. antroje pusėje, kai Europoje žydėjo naujos idėjos, radusios 
atgarsį ir Amerikoje (Marti, Kuboje, Inkos valstybės planas Peru ir kiti), 
Buenos Airės, išaugusios į didelį „kaimą“, buvo įsteigta nauja provincija 
— buvo paskirtas vicekaralius. Dabartinės Argentina, Urugvajus, Parag
vajus ir net Bolivija (tada vadinama Alto Peru) priklausė tam naujam 
vicekaraliui. Indėnai buvo paklusnūs. Per šimtmečius jiems išgaravo mintis 
apie bet kokį pasipriešinimą. Kriolai buvo Ispanijos karaliaus ištikimi 
valdiniai. Tvarka atrodė amžina. Tik vienas kitas intelektualas-šviesuolis 
iš praturtėjusių kolonistų vaikų, baigęs arba ėjęs mokslus Europoje, buvo 
persiėmęs revoliucijos bręstančiomis idėjomis. Bet tokių įtaka buvo labai 
siaura, griežtai miestuose sukoncentruota. Tačiau miestai gavo savivaldos 
teises: cabildo (kabildo) tarybą.

Prasidėjo Napoleono karai. Portugalijos karalius gavo bėgti į gretimą 
Argentinai Braziliją. Ispanų Ferdinandas apleido sostinę ir sostą, bet 
Ispanijos tauta pradėjo žūtbūtinę partizaninę kovą. Priešinosi atkakliai. 
Kolonistų vaikai, atvykę Ispanijoje mokslų eiti, prisidėdavo. Eidami karo 
mokslus, suprato, kas yra kova už nepriklausomybę.

Britanija, jūrų valstybė, matydama kontinentalinės Kastilijos-Ispanijos 
sunkenybes, atsistodama Ferdinando pusėje, pasiuntė ekspediciją į La Platą 
savo prekybai išplėsti. Ferdinandas sunkiai galėjo palaikyti ryšius su 
kolonijomis. 1805 m. anglai užėmė Montevideo Urugvajuje ir ketino paimti 
Buenos Aires. Gatvė Conquista (nukariavimo) mieste šiandieną mums 
primena anglų desantą. Nepažinę vietinių sąlygų bei būklės, anglai sukėlė 
priemiesčių reakciją ir buvo atremti. Tada pirmą kartą gyventojai pajuto 
savo jėgas, įsisąmonino. 1810 m. iš viešo Cabildo posėdžio susiorganizavo 
gegužės 25 d. „primeira junta (chunta) — pirmoji valdyba“. Tai buvo 
kolonijos nesąmoninga revoliucija, —■ nesąmoninga, nes buvo daroma 
„teisėto karaliaus Ferdinando“ vardu.
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KĄ DAVĖ ANGLIJAI JOS : 
KARALIENĖS ?

(Anglijos princesės Elzbietos sužadėtuvių proga)

Visa britų imperija gyvai domisi savo princesės Elzbietos sužadėtuvėmis 
su jūrų leitenantu Pilypu Mountbatten’u ir laukia numatytų lapkričio 
mėn. 20 dieną jos jungtuvių. Ta proga spėjama, kiek Elzbietos asmeninė 
įtaka paveiktų britų politiką, kai princesė taps Anglijos karaliene.

Prisimenama praeitis, ir iš jos mėginama daryti išvadų: viešpataujant 
savo trims karalienėms, Anglija pasidarė didi. Jų viešpatavimo laikotarpiai 
virto Anglijos kilimo į imperiją epochomis. Ne visuomet tai buvo taikingi 
metai, bet visuomet pasaulinės reikšmės metai.

Elzbieta. 1558 metais Anglijos sostą pirmą kartą užėmė moteris — 
karalienė Elzbieta. Sėkmingų politinių pasisekimų susijungimo su ekono
mine gerove ir kultūriniu žydėjimu dėka Elzbietos 45 metus trukęs viešpa
tavimas įėjo j Anglijos istoriją, kaip neturįs sau lygaus pavyzdžio. Tuomet 
Anglija įėjo į Hanzą, įsitvirtino Amerikoje, įsteigė Rytų Indijos prekybos 
bendroves ir priėmė pirmą socialinį įstatymą — neturtingųjų globą. Di
džiausia tuo metu Anglijos konkurentė — Ispanija su savo tariamai nenuga
lima Pilypo II armada-laivynu 1585 m. buvo nugalėta audros ir anglų bei 
olandų laivyno. Elzbietos laikotarpis yra ir Šekspyro laikotarpis.

Ona. Beveik šimtui metų praslinkus nuo Elzbietos mirties, 1702 metais 
Anglijos sostan sėdo karalienė Ona. Priešingai Elzbietos orinei garbei, Onos 
asmenybė yra už Anglijos ribų beveik užmiršta, nors ir jos viešpatavimas 
Salų Karalijai turėjo lemiamos reikšmės.

Ona buvo ramaus būdo ir moteris be ypatingai stiprios valios, nieko 
bendra neturinti su Stiuartų nirštingu krauju. Nežinia, kodėl tai taip buvo:. 
gal todėl, kad ji nebuvo iš karališkosios giminės. Jos senelė buvo žąsų pie
menė, vėliau tarnaitė, dar vėliau jau pasiturinti moteris, ištekėjusi už tur
tingo vyro. Likusi našlė, vėl susikūrė šeimą, šį kartą su vienu politiku, kuris 
už nuopelnus tėvynei Stiuartų buvo pakeltas į grovus. Tuo būdu Onos 
motina, buvusi paprasta piemenė, virto dvaro augštąja dama, o jos duktė 
galęjo ištekėti už Yorko hercogo, tapusio vėliau Anglijos karalium Jokūbu II.

1814—15 metais grįžęs į Ispanijos sostą karalius ir jo patarėjai, nieko 
nepasimokę iš įvykių (kaip ir Prancūzijoje restauruotieji burbonai), ir 
girdėti nenorėjo apie savivaldą kolonijose. Vietomis liepsnojąs administra
cijai pasipriešinimas gavo sukilimo, vėliau tikrojo karo pavidalą. Buenos 
Aires be administracinio prityrimo intelektualai nesugebėjo valdyti. Plėtėsi 
anarchija. Steigiamasis krašto susirinkimas bėgdamas susirinko Tucumane 
ir ten 1816 m. liepos 9 d. paskelbė Argentiną nepriklausoma Respublika. EI 
coloniaje — kolonijos periodas pasibaigė.

Argentinos organizavimasis, pradėtas 1810 m., nagrinėjamas kitu straips
niu kitąkart
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Po karaliaus mirties likimas nepašykštėjo ramiai ir taiką mėgstančiai 
Onai pilno karų laikotarpio. Ispanų įpėdinystės karas pareikalavo iš Ang
lijos visų jos jėgų įtempimo, betgi iš šio karo Anglija išėjo dar labiau 
sustiprėjusi. Šio karo metu sėkmingai vairavęs krašto politiką hercogas 
Marlborough neišsilaikė parlamente ir buvo iš savo pareigų pašalintas. 
Jo politinis priešas Bolingbroke atsistojo jo vietoje, šis atitiko laiko mo
mentą ir sugebėjo sudaryti palankią Anglijai taiką: Anglija po Utrechto 
taikos pasidarė dar galingesnė.

Onai viešpataujant, Anglija, susijungusi su Škotija, tapo Didžiąja Bri
tanija, ir jos įtaka aplinkiniam pasauliui vis augo. Daugelis rašytojų, savo 
kūriniais papuošė Onos laikotarpį: Defoe su „Robinsone Crusoe“, Swift, Gay, 
Pope ir kt. Newton buvo vyraująs ano meto mokslo vyras. Įsisteigus dar 
šiandieną tebeeinančiam politinai literatūriniam žurnalui „The Tatler“, iš
dygo anglų žurnalistika. Atsirado pirmosios vadinamosios literatūrinės kavi
nės. Tuo metu buvo pastatyta karališkieji rūmai Buckingham-PalaSt ir 
Londono žymiausioji bažnyčia — Šv. Povilo katedra.

Nelaiminga ir visų apleista Ona mirė 1714 metais, sulaukusi 49 metų 
amžiaus — Anglijos sosto tragiškosios Stiuartų dinastijos paskutinė atžala. 
Nė vienas iš jos 13 vaikų nelydėjo jos į amžinojo jai poilsio vietą — ji 
pati juos jau anksčiau buvo numarinusi, kaip ir savo vyrą danų princą 
Jurgį.

Ona ir jos sėkmingas bei palyginti laimingas viešpatavimas keistu būdu 
liko istorijoje beveik užmirštas. Bene daugiausia karalienę primena ir 
populiarina jos garbei pavadinti „Queen Anna“ baldai, kurie pirmieji išugdė 
savyje būdingą anglišką, stilių.

Ona stovėjo naujų laikų angojej'ji savo ramiu bei mikliu protu suprato 
laiko reikalavimus ir, jei reikėjo, mokėjo parinkti atitinkamus vyrus savo 
krašto ir laiko uždaviniams tinkamiausiai atlikti.
'Viktorija. Dar vienam amžiui praslinkus, 1837 metais Anglijos kara

liene pasidarė Viktorija, būdama dar beveik kūdikiu. 64 metus truko jos 
viešpatavimas, padovanojęs jos amžiui savo vardą ir virtęs visam pasauliui 
tam tikra sąvoka. D. Britanija įsigijo savo lobio perlus — Singapūrą, Adeną, 
Sudaną, Pietų Afriką. Krašto vidaus reformos, angliškojo gyvenimo visiška 
demokratizacija, sosto moralinio svorio pripažinimas visoje imperijoje, britų 
imperijos išaugimas iki pasaulinio masto — štai Viktorijos viešpatavimo 
vaisiai. Dar šiandieną yra daug anglų, kurie .Viktorijos amžių laiko laimin
giausią visoje Anglijos istorijoje. Ir už Didžiosios Britanijos ribų milijonams 
žmonių jos amžius susimezgė su praėjusių laimingų, taikingų ir vis augan
čios gerovės laikų prisiminimais.

Tat ir nenuostabu, kad dabar, prisimindami savo tris karalienes, anglai 
šiais neramiais laikais stengiasi atspėti, kuriuo keliu bus likimo lemta * 
eiti būsimai karalienei Elzbietai. Žiūrėdami į savo jaunutę princesę, anglai 
nejučiomis duoda sau šiuos klausimus: Į kurią karalienę ji bus panaši? 
Ar ji savo viešpatavimu paruoš anglams naują epochą? Ar duos ji Anglijai 
naujo žydėjimo? Ar ji, kaip Viktorija, apdovanos kraštą politinių reformų 
palaima viduje ir imperijos sienų plėtra išorėje? Arba, ar jos laikai, kaip 
Onos, pasižymės nuolatiniais karais, pasibaigusiais vaisinga taika?

Laisvai vertė iš „N. Z.“ L. Pilypavičius.

45

45



1 r • L. Pilypą vičius

ANGLU LAIKRAŠTIJA /k '
* ’ * ■

Anglų periodinė spauda, šalia amerikiečių, užima pasaulyje pirmaujančią 
vietą. Anglų spaudos nuomonė turi svarbios reikšmės ne tik anglams, bet 
ir kitoms tautoms tiek politiniu, tiek ir ekonominiu bei kultūriniu atžvilgiu. 
Nebūtų perdaug pasakyta, kad anglų spauda, ypač paskutiniaisiais moder- y 
ninlais laikais, prisideda prie tų veiksnių, kurie „daro istoriją“.

Kodėl taip yra, reikia prisiminti dvi svarbias sąlygas. Pirma, anglai yra 
sena ir kultūringa vakarų Europos tauta su nusistovėjusiomis tradicijomis, 
gilia tolerancija ir seniausiais pasaulyje demokratiniais principais. Tat ir jų 
spauda atitinka tą dvasią. Be to, anglai sukūrė savo didžiąją imperiją, 
kurioje „saulė niekuomet nenusileidžia“. Pasiekusi savo apogėjų 19 amžiuje 
tautinių valstybių ir imperializmo epochoje, D. Britanijos imperija šiuo 
metu stengiasi persitvarkyti tautų apsisprendimo teise ir tautų jungimo 
principu. Imperijos svoris taip pat didina anglų spaudos reikšmę. Antra, 
anglų spauda yra tikrai demokratiška, ir jos nevaržo jokie cenzūros 
varžtai. Net karo metu nebuvo jokios cenzūros arba tokios, kokią 
mes kontinente suprastumėm. Britų vyriausybė tik įpareigojo kiekvieną 
spaudos organą (ir taip pat radiją) pačiam save cenzūrubti. Todėl 
ir dar nebuvo atsitikimo, kad bet koks anglų laikraštis karo .metu 
būtų pakenkęs savo tėvynei, o taikos metu nebuvo net mėginta savo 
milžiniškos spaudos įtakos panaudoti tam tikrai kenksmingai opinijai 
sudaryti. Naudodamasi tikrąja laisve, anglų spauda iškelia ir negeroves, 
tačiau ji yra švari nuo asmeniškų šmeižtų. Tuo būdu anglų spauda pasidarė 
populiari plačiose anglų masėse ir yra sektinas pavyzdys kitų tautų spaudai.

Trumpai apžvelgsime anglų spaudą atskirai, — pirmiausia dienraščius. 
Londono širdyje, pačiame didmiesčio triukšme, ten, kur pulsuoja D. Bri
tanijos ir jos imperijos gyvenimas, yra ilga ir siaura gatvė, pavadinta Fleet 
Street, kuri eina nuo šv. Povilo katedros iki Teisingumo Rūmų. Toje 
siauroje gatvėje susikoncentravo beveik visos anglų spaudos leidyklos. 
Eidami pro šalį ir skaitydami leidyklų pavadinimus, jaučiame tų pastatų 
ypatingą spaudos reikšmę, nes čia spausdinami milijonai laikraščių 
egzempliorių, iškeliaujančių toli už Anglijos ribų. Net jaučiama tam tikra 
pagarba šiems pilkiems ir šaltiems rūmams.

Be abejo, iš visų dienraščių pirmąją ir ypatingą vietą užima 1785 m. 
įsteigtas „Times“. Tai nėra joks vyriausybės ar partijos organas, bet 
veiksnys, stovįs augščiau visų politinių pakraipų ir besivadovaująs griežtu 
tautiniu kursu. „Times“ įtaka viešame gyvenime yra itin žymi, nors jo 
tiražas tesiekia 300.000 egzempliorių. Jo straipsniai (net keli vedamieji kas
dien) yra rimti ir autoritetingi, ir todėl skaitomi su didžiausiu dėmesiu.' 
Karo metu, kai anglų periodikos didžioji dalis vaikėsi lengvų sensacingų 
žinių žinelių iš fronto ir diplomatinių užkulisių, „Times“ pasiliko nuosaikus 
ir šaltas. Tai yra jo neginčytina ypatybė.

✓Tiltą tarp „Times“ ir vadinamųjų „pilietinių“ dienraščių sudaro nepar
tinis konservatizmo atspalvio gana populiarus „Daily Telegraph“.
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Stiprią poziciją, nors ir dabar būdami opozicijoje, užima konservatorių 
spaudos frontas su savo dienraščiais: „Daily Mail“, „Daily Express“, „Daily 
Graphic“, ,,Morning Post“, „Yorkshir Post“ ir „Scotsman“. „Daily Mail“ 
kartu su valdžios pasikeitimu nustojo ir dalies savo skaitytojų (jo tiražas 
dabar siekia 1,9 mil. egzempliorių), tačiau vis dar laikosi tinkamoje 
augštumoje. Šio laikraščio linija yra nepriklausoma partinės programos, nes 
konservatoriai save laiko ne partija, o kažkuo daugiau, jei būtų galima 
išsireikšti — „angliškesniais“. „Daily Mail“ yra konservatorių oficiozas. 
Daugiausia anglų, ypač londoniečių, yra skaitomas „Daily Express“, pasi
vadinęs nepriklausomosios konservatyvinės minties dienraščiu. Jo tiražas — 
3,5 milijono. Jo daugelio korespondentų tiksliausios žinios, jo aiški ir laisva 
kalba apie kiekvieną partiją ir mokėjimas surasti įvairiausių įvykių ir 
nuomonių šiupinyje pačius svarbiausius ir juos iškelti aikštėn, — štai kas 
daro jį tokį populiarų londoniečių tarpe. Buv. Anglijos užs. reik, ministeriui 
Eden’ui priklausąs „Yorkshir Post“ ir antrasis provincijoje leidžiamas 
konservatorių dienraštis „Scotsman“ taip pat populiarūs angluose ir mielai 
jų skaitomi.

Darbiečių partija (Labour Party) leidžia savo oficiozą — „Daily Herald“, 
ginantį daugiausia savo partijos reikalus ir šiuo metų turintį 2 milijonus 
skaitytojų, taigi esantį irgi labai populiarų. Šiaip darbiečių partijos spauda 
savo gausumu nepasižymi.

Provincijoje liberalų leidžiamas „The Manchester Guardian“ yra vienas 
iš rimčiausių ir geriausių anglų dienraščių. Savo tiksliomis žiniomis ir 
blaivia mintimi jis sulaukė tiek krašto viduje, tiek ir užsienyje tinkamo 
įvertinimo. Jo tiražas — 300 000 egzempliorių. Įsisteigusiam „"M. G.“ vado
vavo žymusis laikraštininkas S. P. Scott. Kitas liberalios -minties atstovas 
yra gana populiarus dienraštis „News Chronicle“ su 1,5 milijono skaitytojų. 
Pirmuoju „N. Chr.“ redaktorium buvo didysis rašytojas realistas Charles 
Dickens.

Ypatingą vietą anglų spaudoje turi komunistų leidžiamas dienraštis 
„Daily Worker“. Dėl savo savotiškų pažiūrų ir Anglijai svetimos, tendencijos 
šis dienraštis anglų nėra mėgiamas. Be to, jis neturi įtakos, nes anglų 
komunistų tėra iš viso tik 50'000 su dviem atstovais žemuosiuose rūmuose. 
Dėl nepatriotinės laikysenos per karą šis laikraštis susilaukė vyriausybės 
sankcijos ir visuomenės protesto. Tai ir dabar neužmirštama, ir kenkte 
kenkia to laikraščio reputacijai.

Iš iliustruotųjų populiarių dienraščių paminėtini „Daily Mirror“ su 
2,25 milijono tiražo ir „Daily Sketch“ su vienu milijonu tiražo.

Didieji dienraščiai turi savo korespondentų visuose pasaulio kraštuose 
ir tuo būdu turi susidarę savo nuosavas žinių agentūras, kurios gali drąsiai 
konkuruoti su pasaulinio masto žinių agentūromis, kaip Reuter, Associated 
Press ir United Press.

Anglų dienraščių veidas yra įvairus: kiekvienas iš jų turi savo pomėgių. 
„Times“, pavyzdžiui, deda pirmame puslapyje, šalia svarbiausiųjų įvykių 
antraščių, šeimyninio pobūdžio skelbimus-. Bet svarbiausią vietą dienraštyje 
užima jo vedamasis ar vedamieji, turį būti parašyti geros plunksnos ir 
atitinkamo dalyko specialistų. Vidaus ir užsienio politikos žinios su komen
tarais ir be jų dedamos kasdien. Rečiau, dažniausiai kas savaitę, dedamos
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teatro, filmų, finansų, sporto ir kt. apžvalgos. Anglų spaudos ypatingumą 
rodo dedamos radijo kritikos.

Atskirą spaudos kategoriją daro savaitraščiai, išeiną daugiausia sekma
dienio rytą. Jų politinio gyvenimo apžvalgos bei straipsniai aprėpia praeitos 
savaitės įvykius (ligi penktadienio), ir tuo būdu duoda daugiau „sukon
centruotą ir pilnesnį vaizdą. Todėl ir savaitraščių apžvalgai Londono radijas 
skiria atskiras valandėles.

Darbiečių partijai yra artimas „Tribūne“. Konservatoriai leidžia „Sunday 
Times“. Anglijos katalikai turi savo savaitraštį „Tablet“. Nepriklausomos 
minties skelbiasi „Observer“. Grynai politinis yra „Spectator“, o politinai 
ekonominis — „Economist“. Kariams leidžiamas „Soldier“. Iš nepartinių ir 
be ypatingos paskirties paminėtini šie savaitraščiai: „The News of the 
"World“ su 7,5 milijono skaitytojų, „People“, „Sunday Express“, „Renold 
News“, „New State and Statesman“ ir „Time and Tide“. . z'

Tai būtų bene svarbiausieji dienraščiai ir savaitraščiai iš Anglijoje 
leidžiamųjų periodinių ir neperiodinių per 3.000 leidinių. Visi šie lei
diniai karo metu dėl popieriaus stokos smarkiai nukentėjo; pav. 16—32 
puslapių dienraščiai itin suplonėjo. Dar ir dabar anglų spauda „neatsigaupa“, 
nes gi popierius yra normuotas.

Iš viso to, kas čia pasakyta, gaunamas jau apybendris vaizdas, kad anglų 
spauda turi neabejotinos reikšmės Anglijos, jos užjūrių ir jos užsienio 
gyvenimui, o ir be to, kad anglų spauda sugebėjo rasti tinkamą kelią į savo 
gausius skaitytojus, tarytum ji vadovautųsi anglų priežodžiu: Where there 
is a will, there is a way (kur yra noras, ten yra ir kelias).

Lituanistų troškimas. JAV ir Prancūzų zonų augšt. mokyklų mokytojai 
lituanistai savo š. m. liepos 10 d. konferencijoje Wurzburge, be kitko, ir šito
kių svarbmenų nusvarstė: Kreiptis į visus lietuvius mokytojus, auklėtojus, 
organizacijų vadovus ir kitus kultūros veikėjus bei veiksnius, kad jie su visu 
rimtumu susirūpintų gimtosios kalbos, tautinės literatūros ir tautinių tradi
cijų puoselėjimu ir ugdymu. - /

Prašyti lietuvių tautos vadovaujamuosius organus sudaryti konkretų planą 
ir rengt sąlygas lietuvių kalbai ir tautinei kultūrai saugoti visuose kraštuose, 
į kuriuos likimas lietuvius jau yra nubloškęs ar dar nublokš.

Gyvenimas rodo, kad mūsų abiturientai, baigę gimnazijas tėvynėje ar 
tremtyje, beveik nė vienas naujai nesiima studijuoti lituanistikos. Mokytojų 

< ir kitų kultūrininkų uždavinys yra šituo mūsų tautos ir kultūros ateičiai 
žalingu reiškiniu susirūpinti ir skatinti jaunimą universitetuose Studi
juoti ir lituanistiką. Lituanistiką studijuojantiems studentams reikėtų skirti 
bent kelias specialias stipendijas.

Kitų dalykų mokytojai, taisydami mokinių rašomuosius darbus ar klau
sinėdami juos žodžiu, prašomi taip pat atsižvelgti ir į lietuvių kalbos reika
lavimus.
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rašytasis Žodis
MUSU Švedijoje mūsų tautiečiai leisdavo
1948 m. sausio 8 d. pasibaigs metai, 

kaip pradėta minėti pirmosios lietu
viškos spausdintos knygos 400 metų 
sukaktis. Kur mūsų stovyklos tos su
kakties neminėjo paskaitomis, paro
domis, vakarais *— dar ne vėlu ir 
būtina minėti.

Gruodžio menes j... LAIC infor
maciniame biuletenyje JA Valstybėse 
K. R. Jurgėla įrodinėja, kad Mažvy
do Katekizmas išleistas 1547 m. ne 
sausio, bet gruodžio mėnesį, nes prieš 
400 metų sausio mėnesiu buvęs va
dinamas dabartinis mūsų gruodžio 
mėnuo. Todėl ir 400 metų pirmosios 
lietuviškos Mažvydo knygos sukaktį 
jis keldina į gruodžio mėnesį.

Lietuviškų knygų prof. Vaclovo 
Biržiškos davimais per 400 metų nuo 
1547 m. ligi šiol yra išleista lig 40 000.

Vėl naujas metraštis po „Trem
ties metų“ metraščio Lietuvių Ra
šytojų D-jos valdybos yra pavestas 
suredaguoti jos sekretoriui poetui 
Henrikui Radauskui. Metraštis bus 
tik literatūrinio pobūdžio.

Argentinoje išeina „Argentinos Lie
tuvių Balsas“: Casilla de Correo 30. 
Buenos Aires. Argentina.

Danijoje eina „Informacinis biule
tenis“, rotatorinis, — nuo 1946 m. 
liepos 19 d., savaitinis: Litauisk Ko- 
mite, Dragbaek lejren, pr. Thisted. 
„Lietuvių Žinios“ buvo pirmutinis 
Danijos lietuvių savaitraštis Kopen
hagoje nuo 1945 m. vasaros ligi 1946 
m. liepos pabaigos; leido Lietuvių 
Komitetas.

Italijoje lietuviai savo rotatorinį 
laikraštį „Lietuvių Balsas“ ėmė spaus
dinti spaustuvėje, kur bendradar
biauja gt. Lozoraitis, kun. J. Bičiū
nas ir k. mūsų tautiečiai.

Kanadoje lietuviai leidžia laikraštį 
„Nepriklausoma Lietuva“: 6642 3 rd 
Ave. Rosemont Montreal 36, Quebec, 
Canada. 

rotatorinę periodinę spaudą, bet da
bar Stockholme imtas leisti ir spau
stuvėje spausdinamas religinės kul
tūros ir visuomeninis laikraštis „Spin
duliai“, redaguojamas kun. J. Tada- 
rausko, atsakomuoju redaktorium 
esant švedui Georg Lander.

Urugvajuje (Pietų Amerikoje) lietu
viai leidžia „Laisvąją Lietuvą“ - mė
nesinį kultūros, mokslo , meno, vi
suomenės kovos žurnalą, einantį 
trečius metus, leidžiamą Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros D-jos; adr.: Li- 
tuania Libre. Rio de Janeiro 4001 
Cėrro, Montevideo, Rep. O. del Uru
guay.

Amerikos lietuvių periodinė spau
da yra paskelbta„ Žingsnių“ Nr. 6—7- 
me, kaip ir Lietuvos konsulatų adre
sai įvairiose šalyse bei žinių agen
tūros.

Pogrindinė lietuvių spauda dabar 
Lietuvoje paskelbta „Žingsnių“ Nr. 
8-me.

Laikraščių dabar Lietuvoje, šalia 
rusiškųjų, yra ir lietuviškų, bet jie 
visi lietuviams svetimos bolševikiš- 
kos-rusiškos dvasios ir kultūros, lyg 
ištisai būtų versti iš rusiškųjų Mask
vos pavyzdžių ir todėl visiškai mažai 
žmonių teskaitomi ir teperkami. Lie
tuvoje dabar teišeina vienas dien
raštis Vilniuje „Tiesa“, kurio lei
dyklos direktorium yra J. Gladu- 
tis, atsak. redaktorius — G. Zi
manas, red. pavad. — Jonas Šim
kus, red. pavad. — Jonas Karosas, 
red. sekr. — Pranas Juška, skyr. ved. 
— Leiba Zelanskis ir speciali kore
spondentė — Roza Šmidtaitė. Savaiti- 
nukai šie: „Komjaunimo Tiesa“ — 
red. Vladas Mozūriūnas, „Valstiečių 
Laikraštis“ — red. Jonas Zinkus, 
„Panevėžio Tiesa“ — red. Julius An- 
tanevičius, „Tarybų Žemaitija“, — 
red. Antanas Bajoriūnas.

Bibliografiniai archyvai tremtyje 
yra 3:
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1. Baltijos Bibliografijos Institutas, 
vadovaujamas prof. Vaclovo Biržiš
kos, prie Baltų Universiteto: (24a) 
Pinneberg (netoli Hamburgo).

2. Lituanistinis Archyvas, vedamas 
Gabr. TaučiauSr (14b) Pfullingen, 
Goethestr. 18, Kr. Reutlingen.

3. Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje, vedamas dr. A. Geručio 
ir globojamas dr. J. Šaulio: Archi
ves Bibliographiques Lithuaniennes. 
Switzerland. Bern. Karl-Spittelerstr. 
22, o Vokietijoje jo atstovas A. Ro- 
žancovas: (13b) Memmingen- Flieger- 
horst, Baltisches Lager.

Šios svarbios įstaigos kviečia leidy
klas, leidėjus ir knygų brangintojus 
joms po 2 egzempliorius siuntinėti 
visų periodinių ir neperiodinių lei
dinių: laikraščių, žurnalų, knygų, 
vadovėlių, brošiūrų, atsišaukimų, pa
veikslų, plakatų... — tiek spaustu
vėje, tiek rotatorium spausdintų ir 
net raš. mašinėle ar ranka rašytų bei 
paišytų. Galop, kiekvienoje mūsų 
stovykloje komitetai raginami tą dar
bą organizuoti ir net patys prašomi 
tokią medžiagą rankioti ir toms įstai
goms siuntinėti, nes ne visose stovy
klose atsiranda individualių spaudos 
brangintojų, o mūsų spauda itin 
brangintina ir atsikuriančiai .Lietu
vai.

Lietuvos Vadavimo Sąjungos Ame
rikoje paskelbtojo konkurso beletri
stikos veikalui, romanui, apysakai ar 
novelių rinkiniui parašyti rakas baig
sis 1948. I. 1. Veikaluose turi būti 
vaizduota kova dėl Lietuvos laisvės 
ar lietuvių kultūros. Skirtos dvi pre
mijos: 15 000 ir 8.000 RM. Jury komi
siją sudarys du L. Tremt. Rašytojų 
Dr-jos du LVS nariai.

Romano ir dramos konkursui Švie
timo Valdyba yra paskyrusi L. Ra
šytojų Tremį. D-jai 10.000 markių o 
konkuso sąlygos bus dar paskelbtos.

Ir literatūros žurnalą Liet. Ra
šytojų Tremtinių D-ja ims leisti: 
duos geros lektūros ir tuo patim rašy
tojai galės išsispausdinti savo rank
raščius. Jį redaguos rašytojas jumo
ristas Pulgis Andriulis.
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Neužmirširmūsų. JAV lietu
vių laikraštis „Draugas“ organizuoja 
fondą, kurio lėšomis bus siuntinė
jama amerikiečių spauda Vokietijoje 
atsidūrusiems tremtiniams. Tai labai 
svarbu, nes ligi šiol jos kai kas tik 
iš giminių tegaudavo, o dažni mūsų 
laikraščiai ar centrai jos neturėdavo, 
ir todėl trūkdavo gyvenimo reikalų 
oriantacijos.

Periodinėspauda Nepriklau
somojoje Lietuvoje: 1930 m. pradžioje 
buvo 172 periodiniai leidiniai: 142 — 
lietuvių kalba, 13 — vokiečių, 6 — 
lenkų, 7 — žydų, 3 — rusų ir 1 — 
esperanto.

220 periodininiai. Liet. Tremtinių 
Bibliografijos Įstaigos duomenimis 
1946 m. Vakarų Europoje ėjusių buvo 
įregitruota 220 periodinių leidinių: 
Amerikiečių zonoje 100, Anglų — 76, 
Prancūzų — 9, taigi, visoje Vokieti
joje 197; Austrijoje — 8, Švedijoje — 
5, Italijoje — 4, Danijoje — 3, Švei
carijoje — 2 ir Pancūzijoje — 1.

„Lietuvių Žodis“ (Lithuanian 
Weekly News) — vienintelis lietu
vių savaitraštis Anglų zonoje, vyr. 
red. Jonas Kardelis, leidėjas Baltų 
Centrinės Tarybos Lietuvių Skyrius; 
ad.: (21a/Detmold, Wittjestr. 14.

„Lietuvių Žodžio“ laikiniu įgalio
tiniu Anglijoje yra Juozas Dėdinas, 
Full Sutton Hostel, Stamford Bridge, 
Bridlington Road, Near'York.

„Saulutė“-dar iš Lietuvos laikų 
’ redaguojamas ir leidžiamas A. Gie
driaus vienintelis laikraštis vaikams 
tremtyje Vokietijoje: (21a) Detmold, 
Wittjestr. 14. (Anglų zona).

„Pogrindinė lietuvių spauda dabar 
Lietuvoje, pasiekusi Angliją: „Lais
vės Varpas“, „Kovos kelias“, „Švie
sa“, „Už tėvų žemę“ ir kiti.

„Ameriką“ JAV redaguoja paty
rusios pajėgos —rašytojas A., Vaičiu
laitis, dar dėstąs Scrantono universi
tete prancūzų kalbą, ir JAV lietuvių 
žymus veikėjas J. B. Laučka.

„Darbininką“ JAV pakviestas reda
guoti uolus žurnalistas K. Čibiras.
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KITU»
Rusiškos knygos antplūdis Lietu

voje JAV „Keleivio“ pranešimu 
toks: „New York (LAIC) — 1946 m. 
Kaune išleista 50 000 egz. rusų kal
bos Stufevino vadovėlio vidurinėms 
mokykloms“. Kiek gi dabar po metų 
nuo to laiko naujų rusiškų knygų 
Lietuvoje prispausdinta?

Anglų zonoje pereitais metais iš 
viso 210 knygų leidyklų išleido 1474 
naujus leidinius ligi 14,6 mil. egz. ti
ražo. Nuo š. m. vasario 1 d. čia pa
naikintas įsakymas, kad karinė val
džia nebetikrina knygų ir brošiūrų 
tekstų prieš spausdinant.

Vokiečiams nuo š. m. balandžio 1 d. 
amerikiečių karinės valdžios leidžia-

• mo dukartsavaitinio laikraščio „Die 
Neue Zeitung“ tiražas iš IĮ 10000 
egz. pakeltas į 1225 000 egz. Iš šio 
kiekio 50 000 egz. siunčiama į britų 
ir 25 000 į prancūzų okupacines zo
nas. Nuo tos pat dienos iš 400000 į 

.500 000 egz. pakeltas tų pat leidėjų 
leidžiamo dvisavaitinio „Heute“ tira
žas. Padidintas tiražas paskirstytas 
taip: Berlynui papildomai 25 000, bri
tų zonai 50 000 ir pancūzų zonai 
25 000. .

Šveicarijos valdžia uždraudė sve
timšaliams turėti knygų - spaudos 
leidyklas ar jas finansuoti. Taigi, po 
politinio spaudino čia vyksta ir kul
tūrinis kitų varžymas, kuriuo ir 
užsienio spauda pasipiktinusi.

Erdvės laikraštis. Prancūzų orinio 
susisiekimo bendrovė „Air France“ 
ėmė leisti tik 800 žodžių laikraštį, 
nemokamai dalijamą keleiviams, lėk
tuvui pasiekus 7000 m. augštį. Tas 
„Air France, Dernieres Nouveles“ 
(Paskutinės naujienos) teturi 40 eg
zempliorių. Išspausdinamas jis di
džiausiuose Prancūzijos aerodromuo
se prieš pat lėktuvui išskrendant. 
Turinys?žinios apie pastaruosius pa- 

šaulio įvykius ir tos susisiekimo 
bendrovės informacija. Bendrovė, pa
stebėjusi, kad keleiviuose tam laik
raščiui labai sekasi, taisosi leisti ir 
užsienių laidas New Yorke, Kaire, 
Šanchajuje, Dakare ir Rio de Ja
neiro.

- MINĖTINI
Tremties metai — lietuvių rašyto

jų metraštis 1947. 1547—1947m- lie
tuvių knygos keturių šimtų metų su
kakčiai. Redaktorius jv) Brazdžionis. 
Viršelio aplankas V. K? Jonyno, vin
jetės A. Vaičaičio. Knygos gale yra 
autorių biografijėlės su jų atvaizdais, 
kurių dalį piešė J. Penčyla ir A. Var
nas. Išleido „Patria“ Tūbingene, Vo
kietijoje. Tiražas 5000 egz., 607 psl. 
Kaina 25 RM. Metraštyje su poezija, 
beletristika, dramos dalykais, straips
niais dalyvauja 70 autorių; su darbų 
reprodukcijomis — 15 dailininkų.

Asšo. Prof. Dr. A. Rukša — De 
Catųlli carmine LI eiusque exemp
lar! Graeco. Contributions of Baltic 
University N 10, Hamburg 1946. 
18 psl.

Benys • Rutkūnas — Sparnus man 
meta paukštės. Ketvirta lyrikos kny
ga: „Pulsas plaka“ pataisytoji laida. 
Viršeliai ir iliustracijos dail. K. Ži
linsko. Išleido knygų leidykla „At
žalynas“ 1947 m. 158 psl. Kaina 
6 RM. Rinkinyje yra 78 eilėraščiai.

Prof. Dr. A. Salys — Lietuvių kal
bos tarmės su tarmių žemėlapiu. Vy
tauto Didžiojo Universiteto skaityto 
kurso santrauka; pataisytas ir papil
dytas leidimas; rankraščio teisėmis 
67 rotatoriniai puslapiai. Tūbingenas 
Vokietijoje 1946 m.

Stasys Mingaila — Neapkenčiamo 
žmogaus užrašai. Rankraščio teisėmis 
išleista V. Europoje; rotatorinis 119 
psl. leidinys 1947 m. — „aštuntieji 
mano tėvynės laisvės paneigimo me
tai“.

\
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MOKSLAS
MOKSLAS
Tremtyje esama nepriklausomos 

Lietuvos. augštųjų mokyklų net 400 
mokomojo personalo narių.

Lietuvos Profesorių Užsienyje Są
junga įsteigta; adr.: prancūzų zonai 
prof. Dirmantas, (14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94; anglų ir amerikiečių 
zonoms: (14a) Schwab. Gmūnd, Li- 
tauisches Lager.

Baltų Universitetas iš Hamburgo 
norėtų nusikelti į JAV, kur įsikurtų 
lietuvių nusipirktame viename kai
me. Tuo rūpinasi BALFo pirm. kun. 
Dr. J. Končius ir Fondo vykdomasis 
direktorius J. B. Laučka" Amerikoje.

Mūsų studentų Vokietijos universi
tetuose, konservatorijose ir kitose 
augštosiose mokyklose yra arti 2000. 
Britų zonoje pereitą žiemos semestrą 
buvo 440 studentų vokiečių univer
sitetuose ir 279 stud. Baltų Universi
tete — iš viso 719. Kitose zonose: be
ne daugiausia lietuvių Frankfurto 
un-te — per 200. Per 100 žmonių 
ruošia doktoratus, o apie pusę turi 
parašę disertacijas. Geriausios darbo 
sąlygos ar ne Švedijoje, paskum 
Šveicarijoje, nors ir unrriškai nešel
piami. Romoje šv. Kazimiero Lietu
vių Kolegijoje yra 23 kunigai ir 20 
klierikų, studijuoją Gregorianumo ir 
Angelicumo un-se ir specialiuose 
institutuose. Giesseno un-te pernai 
vasaros semestre buvo 10, žiemos — 
15. Freiburge yra apie 110 studijuo
jančiųjų mediciną ir odontologiją. 
Dirba ir V. K. Jonyno Vaizduojamo
jo Meno Institutas. Seninusiame Vo
kietijos Heidelbergo un-te yra apie 
100 lietuvių. Lietuvių kalba dėstoma 
dar Tūbingeno ir Marburgo un-tų 
baltų mokslo proseminaruose.

Anglų zonoje Vokietijoje yra lietu- ’ 
vių mokyklų: 33 darželiai su 997 
vaikais, 48 pradžios mokyklos su 
1954 mokiniais, 4 progimnazijos ir 
10 gimnazijų su 1123 mokiniais, 2 
amatų mokyklos su 219 mokinių, 
mokytojų kursai Stadėje su 24 kur-

IR MENAS
sininkais, 1 prekybos mokykla su 
91 mokiniu, 1 jūrininkų mokykla su 
24 jūrininkais ir Pabaltijo Universi
tetas su 279 studentais.

Tremtinių mokslinimasis, kaip JAV 
armijos Europoje vyr. būstinė skel
bia: DP stovyklose profesinio paren
gimo kursuose mokosi apie 13 700, 
kad jiems būtų lengva kitur įsikur
dinti.

Vilniaus Universitete šiais metais 
studijuoją 1626 studentai, tik nėra ži
nios kiek lietuvių. Tam universite
tui jau 367 .metai. Jis rusų buvo už
darytas, lenkų — lenkintas, o dabar 
vėl svetimųjų kontrolėje.

Mokinių Lietuvoje š. m. birželio 
mėnesį buvę: Kauno pradžios mo
kyklose apie 8500, o gimnazijose 
7000; aštuntosiose klasėse, apie 500. 
Gaila, kad nežinoma, kiek čia atė
jūnų vaikų. („Vilnis“, 162)

38 universitetai Vokietijoje su 
77 507 studentais: 14 un-tų Ameri
kiečių zonoje, 12 — Anglų ir 9 — Ru
sų. Daugiausia studentų turi Mūn- 
cheno universitetas — apie 7000.

Iš dviejų milijardų žmonių, gyve
nančių mūsų planetoje, 60 nuošimčių 
— t. y. 1 200 000 000 asmenų — yra 
visiški analfabetai.

MENAS
Čiurlionio ansamblis, dirigento Alf. 

Mikulskio sukurtas ir vadovaujamas, 
JAV zonoje gyvendamas, bet gast
roliuodamas visur, jau yra turėjęs 
ketvirtį tūkstančio koncertų.

Tremtinių Dramos Teatras jau ro
do scenoje 3 veikalus: „Žmogus, kurį 
užmušiau“, „Žmonės, kaip ir mes“ 
ir „Melagėlis“. Dabar lanko JAV zo
nos stovyklas, bet tikimės jį ir 
Anglų zonos lietuvius pasieksiant.

Tremtinių Baletas dirba, pradėjęs 
Coppelia, ketindamas Anglų zonoje 
Hamburge ir Detmolde pasirodyti su 
Čaikovskio klasikiniu baletu „Gul
bių ežeras“.
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LIETUVOS IDARBYTE
1948 m. Vasario 16 Dieną sukaks 

30 metų, kaip Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma valstybė ir visų kitų 
buvo pripažinta tokia de facto ir de 
iure. 25-rių metų nepriklausomybės 
sukakties nebegalėjome laisvi minėti, 
nes buvome brutaliai vokiečių oku
puoti. Ir dabar Lietuva savo nepri
klausomybės šventės negali laisvei 
švęsti taip pat dėl panašios okupaci
jos. Prisikeliančios Lietuvos vardu po 
visą pasaulį išblaškytieji lietuviai jau 
iš anksto organizuojasi kitiemet savo 
valstybės nepriklausomybės 30 metų 
sukaktį kuo iškilmingiausiai atšvęsti 
su tikrai laisvo žmogaus, laisvo lie
tuvio ir laisvo Nepriklausomos Lietu
vos valstybės piliečio ryžtumu.

Lietuvos įgaliotieji užsieniuose mi
nisterial bei atstovai P. Žadeikis 
(JAV), K. Balutis (D. Britanijai), S. 
Lozoraitis (Italijai), E. Turauskas 
(Šveicarijai), Dr. Šaulys (Vatikanui), 
Dr. St. Bačkis (Prancūzijai) ir kt. 
buvo susirinkę Paryžiuje, o minis
teris Žadeikis net ir Vokietijos anglų 
okupacinę zoną ir jos lietuvius lankė.

Žinotina, kad po gerokos pertrau
kos Lietuvos pasiuntinybės nariai 
Londone buvo pakviesti dalyvauti 
D. Britanijos karaliaus pokylyje-, 
raute^

Prof. Mykolui Biržiškai rugp. 
24 d. sukako 65 m. amžiaus. Daly
vaujant solenizantui, Pabaltijo Uni
versitete, Pinneberge prie Ham
burgo, sukaktis buvo iškilmingai pa
minėta. M. Biržiška lietuvių tautai 
dideliai nusipelnęs žmogus: vienas iš 
Nepriklausomybės Akto paskelbėjų, 
pirmosios lietuvių gimnazijos direk
torius, profesorius, vėliau rektorius 
Lietuvos universitetuose, vienas iš 
Lietuviškosios Enciklopedijos redak
torių, musų kultūros istorikas, žur
nalistas, eilės laikraščių redaktorius, 
Vilniaus kovotojas, pedagogas, išlei
dęs į pasaulį daugybę savo mokinių 
ir t. t. ir dabar sėkmingai tebeprofe- 
soriaujantis bei mūsų spaudoje savo 
plunksna bedalyvaujantis.

Ministeris P. Žadeikis, Lietuvos at
stovas JAV-se, buvęs neseniai Pa- 
ryįžiuje Lietuvos valstybės atstovų 
susitikime, lankėsi ir Amerikiečių 
zonoje, kur tautiečiams, be kitko, 
pranešė: „Savo kultūringu, aiškiu ir 
pastoviu laikymusi daug laimėjote. 
Jūs esate sutvarkę savo reikalus taip 
pavyzdingai, kad jūsų priešai nutilo, 
o draugai jumis džiaugiasi. Mačiau 
jūsų sunkias gyvenimo sąlygas. Bet 
jos dar nepalaužė jūsų tikėjimo 
geresne ateitimi.. Kad ir kaip sunkios 
bebūtų gyvenimo sąlygos, už jas 
svarbiau Tautos garbė... Nors ir 
'daug iškentėjote netekę tėvynės, bet 
užtat išgarsinote Lietuvos vardą pa
saulyje labiau, negu kada nors. Jums 
jau nusibodo vargti svetimame krašte, 
bet reikia dar kiek pakentėti, nes 
gal nebetoli tas laikas, kada jūsų 
troškimai. įvyks. Krikščioniškųjų 
principų jėga kartą turės nugalėti 
blogąsias jėgas. Patirtas žinias iš 
gimtojo krašto pažinote pagal jų 
vertę, todėl atsispyrėte prieš ragini
mą repatrijuoti... Jūsų dauguma, 
manau, norėtų persikelti į tą šalį, 
kurioje yra pabojami humaniškieji 
principai ir kuri jus dabar globoja. 
Tas noras, atrodo, gali būti pasiektas, 
nors dar vis ir yra tam tikrų delsimų 
ir atidėliojimų...“

Ministeris P. Žadeikis savo kalbą 
baigė šiais žodžiais: „Mes esame Lie
tuvos vaikai, jais ir liksime, todėl ir 
turime atiduoti visas pastangas tam 
siekiui, kad greičiau, nors ir su per
sėdimu, pasiektume savo gimtąjį 
kraštą. Aš tikiu, kad mes dar susitik
sime savoje tėvynėje“.

Lietuvos žurnalistų suvažiavime 
rugp. 30—=-31 d. Schweinfurte iš Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos 105 narių 
dalyvavo 75 — taigi, gausiai. Šiemet 
25 metai, kaip įsisteigė ta sąjunga. 
Dalyvavo dar ir Amerikos lietuviai 
Devenienė ir Baltramaitis, turintieji 
ir kitų svarbių lietuvių tautai čia 
tikslų.

53

53



Žurnalistė Devenienė, be kitko, pa
brėžė: „Amerikos lietuvių spauda, 
Lietuvos žurnalistų akimis žiūrint, 
nėra tobula ir moderniška, sakė ji. 
Svarbiausias Amerikos lietuvių spau
dos ginklas — visuomenės opinija. 
Mes padarome didelius dalykus, — 
kalbėjo toliau, — iš mažyčių susirin
kimėlių, piknikų, vakarų, parodėlių, 
kai visa tai sudedama krūvon. Mes 
informuojame ir teisingai nuteikiame 
visus rinkėjus, kurie ir sudaro tą 
didįjį Vašingtoną. Mes ten, anapus 
Atlanto, bendradarbiaujame su vi
somis kitų tautų tarybomis. Mūsų 
balsas — 30 000 000 Amerikos piliečių 
balsas, dar daugiau — visos Vidurio 
Europos — ukrainiečių, lenkų, slova
kų, pabaltiečių, vengrų ir daugelio 
kitų nelaimingų tautų balsas. Juk 
amerikiečių tauta į karą išėjo tam, 
kad visos tautos būtų laisvos.“

Be to, ji pažymėjo: „Šiandien dar 
labiau neabejojame, kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma“, o dėl DP 
pasakė: „Galima užtikrinti, kad joks 
tremtinys nebus prievartos būdu grą
žinamas į savo kilmės kraštus ir 
kad Amerikos Lietuvių Taryba rūpi
nasi kuo greičiausiai atimti tremti
niams DP vardą ir grąžinti juos į 
žmones.“

Mūsų veikėjas Baltramaitis,baigė 
sveikinimą suvažiavimui, sakydamas, 
kad Amerikos lietuvių malda ir lin
kėjimas: kitas lietuvių žurnalistų su
važiavimas kad įvyktų laisvoje Lie4- 
tuvoje.

Dalyvavo ukrainiečių ir lenkų 
žurnalistų atstovai. Lenkų žurna
listų vardu vieno laikraščio redakto
rius ir šitaip pareiškė: „Maža paro
dytume politinės išminties, jeigu lie
tuvių ir lenkų santykius grįstumėm 
tais santykiais, kurie buvo tarp I-jo 
ir- II-jo pasaulinio karo.“ . Nurodęs, 
kad šiandieną abi valstybės susilaukė 
vienodo likimo, jis pasiūlė bendrai 
veikti abiejų nelaimingų tautų lais
vei iškovoti. „Aš tikiu, kad netru
kus atgims laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva, mano laisvos Tėvynės kai
mynė.“ x
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Atvykę į suvažiavimą Lietuvos 
laisvės kovų vykdomųjų veiksnių 
atstovai supažindino žurnalistus su , 
tuo, kas padaryta Lietuvos laisvės ' 
reikalu. Jie perdavė taip pat savo 
sveikinimus. Suvažiavimo dalyviai 
šia proga pasiryžo jų kilnias pa
stangas visomis išgalėmis paremti.

Be visokių kitokių svarbių tautai 
ir žurnalistams nutarimų, pageidauta 
ir tremtyje leisti Lietuvių Tremties 
Archyvą, kur būtų atspindintas trem
tinių gyvenimas ir sudėta dar iš Lie
tuvos atsigabentoji brangi medžiaga.

Turėjo ir didelę lietuviškos'spau
dos parodą, suorganizuotą Br. Kvik
lio: 7 skyrių per gimnazijos 6 klases.

Naujais Žurnalistų Sąjungos gar
bės" nariais išrinkti šie lietuvių tautos 
kėlėjai ir Lietuvos laisvės kovotojai: 
buv. Lietuvos Respublikos III Prezi
dentas Dr. Kazys Grinius (dabar 
JAV), rašytojas filosofas Dr. Vydū
nas, literatūros istorikas prof. My
kolas Biržiška ir sociologas prof. kun. 
Mykolas Krupavičius.

Nutarta išsiųsti atsišaukimus į vi
sus lietuvius tremtinius ir į pasaulio 
žurnalistų sąjungą ir pasveikinti 
VLIKą, Vykd. Tarybą, Lietuvos pa
siuntinius ir Amerikos lietuvių or
ganizacijas, Šventąjį Sostą, Ameri
kiečių karinę valdžią, lietuvių tautos 
draugus bei užtarėjus.

Naujoji S-gos valdyba: A. Merke
lis, S. Urbonas, V. Trumpa, H. Bla- 
zas, J. Būtėnas, J. Cicėnas, P. Gaučys, 
J. Kardelis. Kandidatais — G. Galva
nauskas, A. Laikūnas ir K. Obolėnas. 
Revizijos komisijom A. Klimas, V. 
Kasniūnas, H. Žemelis. Garbės teis
mas paliktas senasis: prof. St. Yla, 
V. Oškinis ir Alseika. Valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. A. Merke
lis, vicepirmininkai H. Blazas ir J. 
Būtėnas, sekr. P. Gaučys, ižd. S. Ur
bonas, reikalų vedėjas Penikas, o 
kiti — nariai. Atrodo, kad Hanau 
bus valdybos būstinė.

BALFas nuo 1947 I 1 ligi VI 30 tu
rėjo ir išleido lietuvių tautos reika
lams 100 545.05 dolerių..
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Atsišaukimas i demokratinio pa
saulio rašytojus bus paruoštas pa
vergtųjų tautų, taigi ir lietuvių, 
organizuotų rašytojų.

Amerikos Jungtinės Valstybės pri
pažino Lietuvą de iure 1922 m. lie
pos 27 d. Tai buvo prieš ketvirtį 
amžiaus. Tuomet sunkiomis prisi
keliančiai Lietuvai sąlygomis Ame
rikos didžioji lietuvių kolonija iš
plėtojo akciją Lietuvos valstybei 
pripažinti. Laimėta. Po 25 metų šie
met Amerikos lietuviai visus savo 
nenuilstamus darbus šviesesniam Lie
tuvos rytojui apvainikavo suruošta 
Lietuvos Diena visoje Amerikoje, 
kur dalyvavo ir Amerikos visuome
nė, ne tik lietuviai, ir buvo aukos 
renkamos keliančiai Lietuvai bei nu
šviečiami mūsų šalies ir tautiečių 
vargai. JAV lietuvių diena šiemet 
iš eilės 18-ji.

Seedorfo. memorandumą, lietuvių' 
pasirašytą ir išsiuntinėtą įvairioms 
atsakingoms įstaigoms Lietuvos gel
bėjimo reikalu, per kelis numerius 
nuo Nr. 150 1947 VII 26 persispausdi
no JAV „Naujienos“. Tas memoran- 

"dumas įdomus savo istoriniais, eko
nominiais ir politiniais faktais.

Kultūros Fondo organizacinio ko
miteto pirm. Liudas Dovydėnas, vice- 
pirm. prof. Stasys Yla, sekr. Stasys 
Leskaitis, ižd. prof. Vytautas Žem
kalnis ir narys Vytautas Alantas. 
Komitetas dirba išvien su Rašytojų 
Draugijos Valdyba. Adresas: (13b) 
Ingolstadt, Litauisches Lager, L. Kul
tūros Fondas.

Rašytojų Tremtinių Draugijos Val
dyba: pirm. Stasys Santvaras, vice- 
pirm. Bernardas Brazdžionis, sekr. 
Henrikas Radauskas, ižd. Pulgis And
riušis ir narys Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas.

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjungos vi
suotinio narių suvažiavimo rugp. 
21—22 d. Flossenburge, kur nacių 
sudeginta 2480 lietuvių, į naują savo 
valdybą išrinkta: J. Ramašauskas, 
Alksninis, kun. Parancevičius, Zič- 
kus, kun. V. Pikturna ir Kojelis, o 

kandidatais liko: Henrikas Žemelis, 
Abromas Leskauskas ir A. Žiedas; 
revizijos komisijom Dr. Valančius, 
adv. Biknaitis ir Saulius; garbės 
teisman: prof. kun. Yla, prof. Ka
minskas ir adv. Vaitiekūnas.

Vėl susiartins lietuviai ir latviai,^ 
atnaujindami Lietuvių-Latvių Vie--' 
nybės organizaciją. Tuo reikalu rū
pinasi Lietuvių-Latvių Vienybės pir
mininkas Julius Bračs.

Latvių-Lietuvių Vienybė kvies šio 
mėnesio pabaigoje Lūbecke bendrą 
latvių ir lietuvių spaudos konferen
ciją.

Inžinierių kongrese Darmstadte da
lyvavo prof. S. Kolupaila, perskaity- 
damas net 3 referatus ir aktingai da
lyvaudamas diskusijose. Apie 500 
mokslininkų čia įvairių šalių buvo. 
Taigi, iš Pabaltijo tautų tik Lietuva 
tebuvo atstovaujama. T. Rusijos, Len
kijos, Čekoslovakijos ir Balkanų 
valstybių inžinieriams irgi niekas čia 
neatstovavo.

JAV lietuvių atstovė E. Devenienė 
lankosi Vokietijoje DP reikalais ir 
pasikalbėjime su „Lietuvių Žodžio“ 
redaktorium J. Kardeliu, be kitko, 
pareiškė: „Jūs žinote, kad JAV lie
tuviai veikiame ir, turiu pasakyti, 
nemažai ir nuveikėme. Vieno jūs, 
galbūt, nežinote, tai to, kad, jeigu ne 
Amerikos Lietuvių Tarybos akcija, 
tremtinius jau būtų grąžinę į kilimo 
vietas... Žinoma, pagrindinis musų 
tikslas, pirmaujantis ir tremtinių šel
pimo bei įkurdinimo reikalui, yra 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymas. Jam reikia atiduoti di
džiausias jėgas!“ Taip, to mes trem
tiniai nežinojome, bet jautėme, kad 
mus nori repatrijuodinti, t. y. vėl Ru
sijos piliečiais padaryti, kaip caro 
laikais, kad atsižadėtumėm Nepri
klausomos Lietuvos ir savarankiškos 
augštos savo kultūros. Pirmaisiais 
mėnesiais po kapituliacijos dėl tos 
„repatrijacijos“ net baisių scenų tek
davo girdėti ar spaudoje pasiskaiti
nėti. Bet, mat, pasauly nieko nėra 
amžino.
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LIETUVIAI TREMTYJE
STADfiS STOVYKLA
Šiemet prieš Velykas Seedorfo lietuvių stovyklą palietęs didysis „sukrė

timas“, organizuojant tenai pereinamąją Anglijoh vykstantiems pabaltie- 
čiams stovyklą, vieną tos stovyklos dali atbloškė į šį, vokiečių vadinamą 
žemutinės Elbės miestų perlą — Stadę, vieną seniausių Hanzos ir prekybos 
miestų, savo laiku net didžiulį Hamburgo miesto rungtyniautoją. Prieš karą 
teturėjęs vos 14 000 gyventojų, o dabar išaugęs net per 25 000 gyventojų, 
Stadės miestas labai kuklioje vadinamojoje „Pulverweg“ stovykloje .pri
glaudė per 600 lietuvių tremtinių šeimą. Stovyklos patalpos, kaip ir dau
gumoje anglų zonoje, mediniai barakai. Tad šešiuose tokiuose barakuose ir 
įsikūrė. Stovykla. Atsikėlus stovyklą administravo UNRRA Team 235, o 
dabar administruoja CCG, kurios direktorium yra sumanus ir rūpestingas 
Capt. W. H. Davies. Kitas stovyklai artimas žmogus yra A. Coventry, ka
rininkas DP reikalams prie Military Guvemement’o, taip pat atsidėjęs ir 
tremtinius atjaučiantis, savo rūpesčiu įsteigęs stovyklai fondą ir pradžiai 
įnešęs 10 anglų svarų Komiteto ir stovyklos Direktoriaus dispozicijon su 
sąlyga pirktis anglų krautuvėse, nekeičiant sterlingų į markes.

Stovyklos vidaus reikalus tvarko patys lietuviai. Pradžioje kurį laiką 
veikė dar Seedorfo stovyklos liet, komiteto nariai, o dabar naujai’gyventojų 
išrinktas stovyklos komendantas ir komitetas.

Stovykla skirta tik lietuvių mokykloms ir kultūros įstaigoms, bet yra iš 
Seedorfo atsikrausčiusių ir nieko bendro su mokyklomis ar kultūros užda
viniais neturinčiųjų ir „manančiųjų“, kad tai ne „mokyklų stovykla“. Todėl 
dažnai sunku mokykloms savo tiesioginis uždavinys vykdyti bendraisiais ir 
visuotinaisiais švietimo nuostatais. Maišosi ir vienas kitas nelietuvis. Šiaip 
ūkiškai stovykla nusiteikusi: visas palanges, kiemo pakraščius ir užstovyklį 
daržais pavertė, ir dabar kai kurie turi ko prisidurti valgyti bei parūkyti. 
Anglai tuo darbu patenkinti. Be to, aplink Stadę pilna sodų, nuo seno 
peninčių Vokietijos užsienius ir didmiesčius, bet jie — „draudžiamoji zona“.

Stovykla iš karto buvo rasta apminta. Dabar tvarka. Vidury kiemo kasdien 
keliama Lietuvos vėliava, kurios stiebo papėdėje iš akmenėlių išdėliotos Lie
tuvos ir skautų emblemos. Taip pat vidury kiemo yra vandens baseinas, kur 
ypač šiltomis dienomis knibžda besimaudančio jaunimo ir senimo.

Kultūrinis darbas buvo imtas pagrindan, keliantis čionai iš See
dorfo. Todėl, atsikėlus beveik išimtinai su visomis kultūrinėmis įstaigomis, 
darbas mažai tesusitrukdė.

Gimnazija, svarbiausia dėl kurios dauguma Stadėn kėlėsi tėvų su 
vaikais, po pertraukos pradėjo savo darbą. Šiemet ji minėjo savo dvejų 
metų darbo sukaktį. Dabar gimnazijoje mokosi 134 mokiniai. Dėsto 24 mo
kytojai. Jau dvi laidas abiturientų išleidusi, trečiai laidai ruošia 9 aštun
tokus. Nesant vadovėlių ir kt. mokslo priemonių, gimnazija jų pasirūpina 
savo jėgomis, ar pasiskolindama, ar paruošdama rotatorinių leidinių. Gim- 

. nazijos direktorius yra J. Vedegys, o vicedirektorius ir švietimo vadovas — 
A. Kasperavičius.

Mokytojų kursai, pradėję savo darbą Seedorfe 1946 VHI 8, dirba 
be pertraukos jau keturioliktas mėnuo, ruošdami jauną mokytojų prieauglį 
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tremties mokyklai. Nors darbas-buvo numatytas anksčiau baigti, bet, esant 
sąlygomis, dar dirbama ir toliau. Kursus lanko 22 kuršininkai, dėsto 27 lek
toriai. Kursų vedėjas ir jų iniciatorius tremtyje yra P. Būtėnas. Tai jau bus 
antroji jo kursų, laida (pirmoji Flensburge). Seedorfe kursus organizuoti 
padėjo ir ginui, insp. A. Kasperavičius. Baigusiems kuršininkams tuoj atsiras 
ir mokyklinio darbo, kiek iš švietimo centro patirta.

Pr. mokykloje, kuri, deja, žymiai nutrupėjo dėl persikėlimo, iš apie 
200 mokinių Stadėje susirinko apie 60 mokinių. Mokyklą veda J. Yvoška, 
p. mokytojų dar 3. — •

Vaikų darželis pradėjo veikti vėliausiai, nes jau gimnazijos ir pr. 
mokyklos sąskaiton gyventojai turėjo šiek tiek susiglausti. Tik vėliau įrengta 
patalpėlė, o vasaros laiku ir ore mūsų jauniausieji puikiai praleidžia laiką, 
savo vedėjos Leikienės, o anksčiau B. Volmerytės prižiūrimi.

Suaugusiųjų švietimas, ypač profesinis, nenutraukiamai varomas. 
Čia baigė darbą dar Seedorfe pradėję šoferių kursai, naujai veikia elektro
monteriai, stalių grupė dirba mieste, turėdama sąlygas naudotis įvairiais 
įrankiais, moterų siuvimo-kirpimo kursai subūrė nemažą grupę. Yra naujos 
rūšies specialybe susidomėjusių: tai laikrodininkai. Jiems artimiausiu laiku 
bus sudaryta atskira grupė. Kalbų kursai (anglų k.) veikia dviem grupėm. 
Grupė netinginiautojų, mokytojų padedami, privatiškai rengiasi pavasario abi
tūros egzaminams.

Meno ir Poilsio Komitetas rūpinasi kultūrinių pramogų organi
zavimu ir globoja stov. veikiančius meno mėgėjų vienetus. Iš Buxtehudes 
ką tik atsikėlė režisierius J. Petkūnas, tai tikimasi vėl atkurti vaidybos 
sekciją. Laukiama ir akordionisto atvykstant.

„Aušrinės“ choras, vadovaujamas dirigento M. Liuberskio, nors ir 
magesniu sąstatu, negu Seedorfe, skina kelią lietuviškai dainai. Neskaitant 
jau mums dainuojamų dainų, kurias girdime per minėjimus ir akademijas, 
„Aušrinė“ dalyvavo du kartus koncerte Stadės vokiečiams. Šių abiejų repre
zentacinių koncertų programas padėjo atlikti ir komiteto kviestieji me
nininkai iš Detmoldo Liet. Tremtinių Operos: operos solistai Juzė Augaitytė 
ir Ipolitas Nauragis. Chorui ir solistams akompanavo pianistas Valys Dva
rionas iš Rotenburgo. „Aušrinė“ dabar dažnai kviečiama koncertuoti ir anglų 
kariams.

Tautinių šokių grupė, sudaryta iš gimnazijos moksleivių, vedama 
mok. St. Cilvinaitės, savo menu rodėsi ir stovykloje, ir už jos ribų, dalyvau
dama koncertuose kartu su „Aušrine“.

Skautiškasis jaunimas susibūręs „Aušros“ tunte, daugeliu progų 
prisideda prie stovykloje ruošiamų minėjimų ar pats ką nors suorganizuoja 
atskirai. Paminėtina jų Patrono šv. Jurgio šventė, Joninių vakaras. Skau
tiškojo. jaunimo eilėse dabar yra 128. Tunto vadas — psktn. mok. Alf. 
Samušis. ' • '

Ateitininkų sendraugių yra per 20, o vaidyboje: pirm. adv. Br. 
Plokštys ir O. Jokūbauskaitė su mok. J. Kantonu. Ateitininkai moksleiviai 
susikūrė 1946'VI 14.ir turi per 40 narių, kurie, be lavinimosi darbo bendrai 
ir sekcijomis, dar buvo dvejose bendrose studijų dienose ir dviejose bendrose 
ekskursijose (bei at-kų suvažiavime) P. Vokietijoje.

YMCA buvo surengusi vasaros poilsio stovyklavimą mokiniams trimis
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grupėmis po 2 savaites gimnazijai ir pf. mokyklai. Po to nuo rugp. 1 d. 
(gaila, jau mokslo metuose) ji buvo surengusi gimnazijai (dalyvavo ir' paša- ‘ 
liečiu) maždaug 10 dienų ekskursiją į P. Vokietijos Alpių kalnus. YMCA 
rūpinasi ir filmų parodyti, bet gaila, kad pačios filmos fterdaug krimina- 
lingos.

Svarbesnieji mūsų tautiniai ir visuomeniniai momentai minimi 
atskiromis programomis. Pvz., deramai paminėta motinos diena, mūsų 
išvežtieji ir kt. Buvo skaitomos atitinkamos paskaitos ir atlikta meninė 
programa vietinėmis jėgomis. Nuolatinių paskaitų nėra.

Atskira proga buvo suruošta liet, paYoda. Ją suruošė stov. liet, komitetas 
UNRRA sritinio direktoriaus gen. Marshall apsilankymo proga. Parodoje 
buvo surinkti gyventojų turimi liet, tautodailės ir istorijos eksponatai. Tiesa, 
tai nebuvo didelio masto paroda, kurią (spaudos, istorijos ir tautodailės) 
pernai buvo suruošę lietuviai Seedorfe, bet ir čia daugumoje teko tais 
pačiais eksponatais pasinaudoti. Paroda domėjosi ir vietos vokiečiai.

Sporto Komitetas, susidedąs iš 5 asmenų, organizuoja sportą. Stip
riausiai veikia krepšininkai ir stalo tenisininkai. Kitose sporto šakose dar 
tik pradedama reikštis. Su Buxtehude, Glūckstadtu, o gimnazistai su Olden- 
burgu draugiškose rungtynėse bandė savo jėgas.

BALFo iš Amerikos atsiųstųjų lietuviškų knygų teko ir Stadės liet, stovy
klai. Jos yra gimnazijos žinioje: gali naudotis ir mokiniai, ir visi kiti.. 
tik maža bent kiek uolesnių skaitytojų. Skaityklos nėra.

Ketinama iškilmingai minėti Tautos Šventę rugs. 8 d. — su paskaita, 
scena, choru ir su 400 m. lietuvių pirmosios knygos sukakties minėjimo bei 
tautodailės paroda.

Plunksnos darbas. S. Narkėliūnaitė su dail J. Steponavičium dar 
Seedorfe yra gavę UNRRAos užsakymą išleisti didesnį Seedorfo DP (lietuvių, 
latvių ir estų) ir pačios vietinės UNRRAos gyvenimo albumą su tekstais. 
Tuoj tas darbas pradėtas, bet Hamburgo spaustuvėje buvo jis susitrukdęs' 
dėl elektros srovės suvaržymo. Dabar jau turės netrukus dienos šviesą 
išvysti.

Mok. Br. Ketarauskas atidavė spaustuvėje spausdinti 7—8 klasių mate
matikos kursą: „Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pagrindus 
(begalinių mažybių analizę)“, ir vadovėlis turėtų netrukus pasirodyti.

Mok. J. Guobys su P. Markoniu spaustuvėje perspausdina 1922 m. išleistą 
A. Vyreliūno Užeuropio kraštų geografijos ■ vadovėlį, tik, rodos, naujai geo
grafiškai neiškoreguotą.

Juozas Mikštas yra paruošęs spaudai įvairių laiko tarpų savo poezijos 
didelį rinkinį; tikimasi prie spaustuvės pritūpti.

Dėl popieriaus stokos tebestovi rankraščiais dar Seedorfe parašytieji: A. 
Kasperavičiaus Bitininkystė, St. Stašio Daržininkystė ir St. Šmaižio So
dininkystė. , .

Beletristas Jurgis Jankus, atlikdamas nuo gimnazijos ir kitų šeimos darbų, 
priepuoliais toliau varo ilgą, dar Lietuvoje pradėtą romaną ir parašo novelių 
„Tremties Metams“ bei periodinei spaudai.

Įmonių ir įstaigų skyrius, veikiąs prie liet. stov. komiteto, spvo 
žinioje tini dar šiuos vienetus:

1. Stovyklos dienraštis „Aktualiosios Informacijos“, leidžiamos liet, komi-
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tėte, redaguojamos kolektyvo: red. L. Pilypavičiaus, J. šilainio ir J. Minel- 
gos. Stov. gyventojams patiekia naujausių žinių iš pasaulio bei informuoja 
apie vietos gyvenimą, kasdien išeidamos.

Užsiminus apie spaudą, reikia paminėti ir „Žingsnius“, rotatoriumi leistą 
kultūros žurnalą, kurio nereikia jungti „įmonių ir įstaigų skyriaus“ žinion, 
nes tai atskira iniciatyva, šio žurnalo redaktoriui P. Būtėnui atsikėlus iš 
Flensburgo Seedorfan gyventi, „Žingsniai“ rodėsi Seedorfe, o vėliau kartu 
su redaktoriumi žurnalas kėlėsi naujon vieton. Seedorfe išėjo šio žurnalo 
Nr. 6 — 7, 66 psl., o Stadėje Nr. 8, 72 psl. Dabar žurnalas turi karinės val
džios leidimą ir išeina spaustuvėje Nr. 9-ju.

2. Lietuviška spauda: laikraščiais ir knygomis stovyklą pakankamai ir 
reguliariai aprūpina liet, paštas, įsikūręs dar Doerverdeno liet, stovykloje, 
vedamas A. Petrauskienės. Taip pat paštas išsiunčia ir įteikia gyventojams 
korespondenciją ir pašto perlaidas. Spaudą labai perka, tik gaila, kad mažai 
teskaito, dažniausiai tedvilktelėdami į politines ir tai kai kurias žinias, tuo 
tarpu kai yra daug įdomių visokių laikraščiuose ir žurnaluose straipsnių 
visiems.

3. Meno ir dailės dirbtuvė. Mūsų tautiškųjų juostų ir lėlių ilgainiui čia galės 
kiekvienas užsisakyti. Ateityje numatoma praplėsti dirbtuvę, įrengiant ir 
drožinėjimo skyrių. Dirbtuvę veda M. Šaulienė.

4. Siuvykla ir batsiuviai. Pagal komiteto išduodamus leidimus stov. gyven
tojai neaugštomis kainomis gali pasisiūti ir pasitaisyti batus.

Liet. Raud. Kryžiaus Stadės skyriui vadovauja pirm. agr. J. Nor
kūnas, sekr. dipl. jur. V. Paulionis ir ižd. mok. P. Protas. Tai, esą, vienin
telis iš britų zonos skyrių, savo lėšomis šelpiąs pr. mokyklą, gimnaziją ir 
mok. kursus.

Prekyba. Prie visuomeninių organizacijų minėtinas vartotojų kooperaty
vas, kuris įsigalintiems nusipirkti parūpina retkarčiais įvairių kasdieninio 
vartojimo prekių.

Tikybiniais stovyklos gyventojų reikalais rūpinasi stovyklos kape
lionas kun. J. Adomavičius, OPM. Be savo tiesioginio darbo, kun. J. Adoma
vičius dirba gimnazijoje ir su skautais bei ateitininkais. Apie pusės kilo
metro atstume nuo stovyklos yra vokiečių R. katalikų bažnyčia, kuria stovy
kla naudojasi. Sekmadieniais 11.30 vi. stovyklos gyventojams laikomos šv. 
Mišios. Dievo Kūno šventė buvo minima kartu su Stadės katalikais vokie
čiais. 1947 VI 26 stovyklą vizitavo J. E. Vyskupas Brizgys. 94 asmenims 
suteiktas Sutvirtinimo Sakramentas. 1947 VII 4 iškilmingų pamaldų metu 16 
stovyklos vaikučių priėmė pirmąją Šv. Komuniją.

Sveikata. Yra ligoninė ir ligonių. Pamažu miršta, mažai gimsta. Tu
rėjom gydytoją Efimovą, kuris dabar kitur iškeltas. Gydytojai lietuviai iš 
Seedorfo į Rotenburgą ir'į Anglijon pereinamąją Mūnsterio stovyklą nusi- 
keldino. Dabar Stadėn žada atkelti gydytoją vilnietį. Šiaipjau žmonių, svei
katingumas menkėja. Ypač vaikų jau yra daug džiovininkų, kuriems (kartu 
su suaugusiais džiovininkais) ir atskira valgykla įtaisyta. Valgis nuo ano 
rudens sumenkėjęs ir vokiečių tiekiamas, dažnai iš labai toli vežamas, mo
notoniškas ir nuvitaminėjęs. Šeiminiai žmonės, sausą davinį imdami, geriau 
raitosi, o viengungiams — reikalai pėnašūs į pirmųjų karo fronto linijų 
užkandį, nors jau ir seniai po II pasaulinio karo.
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Stovyklininkai dirba mokyklose, kursuose, stovyklos darbuose, 
dalis anglų žinios odos fabrike, spaustuvėje, aerodromo darbuose, dalis 
kaip daržininkai prie anglų, dalis šoferiauja anglų žinyboje ir dalis mišką 
kerta pačiai stovyklai.

Iškeliavo į Kanadą 5 mergaitės ir viena 4 žmonių šeima. Į Angliją 
vykti dar vasarą visi buvo susirašę, bet ir lig šiol nė vieno dar neišvežė. 
Į Braziliją kakti norėjo apie 20, bet dabar atvėso. Apsčiai viengungių vyrų 
buvo norėję miško darbams, o moterų ligi 40 kvalifikuotomis siuvėjomis į 
Kanadą išplaukti, bet dabar jau vėl tylu.

Rusijos atstovai nebesimaišo čia ir net čia jų nė karto nebūta, ir 
žmonės patenkinti ramiai bedirba. Vykstančiųjų j Rusiją repatrijantais 
(t. y. Lietuvos valstybės pilietybės išsižadėjėliais) čia nebuvo ir nėra. Dabar 
DP išsigandę apstojo ir laiškus Lietuvon rašinėti kad saviškiams nepakenktų. 
Laisvos Lietuvos grįžimo nė vienas lietuvis nėra atsisakęs.

Lietuviškos dainos ir tautinio šokio melodijos dažnai vakarais 
nuaidi Stadės mieste, gal pirmą sykį šio miesto gyvenime {rašydamos ir savo 
žodžius į jo istoriją. O jo istorija keitėsi kaip ekrane. Stadė yra visko ma
čiusi. Viduriniais amžiais kultūros žydėjimas ir jėga šį miestą užtiko griu
vėsiuose ir pelenuose. Pradžioje Bremeno vyskupijai priklausęs, po 30 metų 
karo — švedams, vėliau neilgai danams, Napoleono I dekretu priskirtas 
Westfalijos kunigaikštystei buvo laikinai Prancūzijos dalis. Šiandien tik 
kai kurios istorinės liekanos liudija miesto praeitį. Švedas, danas ir prancūzas 
čia ėjo kaip nugalėtojai ir valdovai. Šiandien lietuviška koja nedrąsiai, bet 
Stipriai mina čia žingsnį kultūriniame bare. Nematė šis miestas senovės lie
tuvio ant žirgo. Nūdien miesto centre plevėsuoja provincijos vėliava: rau
doname fone baltas žirgas. „Palauk, juk ir jūsų panaši vėliava?“ — ir vo
kietis susidomi, klausia daugiau ir vis daugiau apie tą kraštą, kurio dainas ir 
šokius tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvių merginos jam ką tik pa
rodė ir dar rodys.

Taigi ir mes būsime to miesto istorijoje šalia tų nugalėtojų svetimtaučių 
vardų. Tik būsime kitčkie nugalėtojai savo dvasine kultūra.

. S. Narkėliūnaitė,
DP anglų zonoje. Did. Britanijos 

min. Mayhew Atstovų Rūmuose pra
nešė, kad anglų zonoje Vokietijoje 
yra 246 000 DP. jų tarpe 113 000 len
kų, 40 500 latvių, 20 200 lietuvių, 
10 800 estų, 14 900 jugoslavų, 3 000 
rumunų, 2 900 vengrų ir 40 000 ne
aptariamų.

Baltų yra: Anglų zonoje: latvių 
48%, estų 46%, lietuvių 40%; Ame
rikiečių — lietuvių 51%, estų 49%, 
latvių 47%; Prancūzų — lietuvių 6%, 
estų 3%, latvių 2,5%; Austrijoje vi
sose 3 zonose seniau buvo (dabar be
veik visi jau iš ten iškeldinti): lie
tuvių 3%, latvių 2,5%, estų 2%.

Baltų tremtinių Vokietijoje ir Aust

rijoje yra 250 000.
Švedijoje pabėgėlių būta: 32 000 

norvegų, 29 000 baltų, 15 000 danų, 
7000 suomių ir t.t. 1945 I 1 buvo 
192 700, arba 3% bendro Švedijos gy
ventojų skaičiaus. O Šveicarijoje ta
da buvo 100 000 pabėgėlių, arba 
2,4% visų gyventojų. Jei JAV su
tiktų priimti savo gyventojų, skaičiui 
atitinkamą procentą pabėgėlių, tai 5 
milijonai tremtinių galėtų išvykti į 
Ameriką. Švedai jau perdaug gerai 
supranta tremtinių nelaimę ir kodėl 
jie negrįžta. Todėl juos remia, jiems 
kursus steigia, net Pabaltijo valsty
bių diplomus ir atestatus pripažįsta. 
Tremtiniai, nors ir dirba, bet įverti-
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na švedų svetingumą, nes jiems yra 
žinomos sąlygos, kuriose tremtiniai 
kitur gyvena, kol laisvi.galės į savo 
kraštus grįžti.

Priešnaciniamę pasipriešinime kan
kinta 25 500 lietuvių, t. y. tiek mūsų 
tautiečių praėjo tik Vokietijos kace- 
tus ir kalėjimus. Iš jų žuvo trečdalis, 
o kiti .išėjo palaužtos sveikatos ar 
visiški invalidai. Kas žuvusiuosius 
bepakeis mažai tautai ir jų šeimoms? 
Ypač žudyta kultūros, visuomenės, 
politikos darbininkai iš Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos. KZ žuvo: Flossen- 
burge 2480, Stutthofe 1100, Oranien- 
burge (Sachsenhausene) 600, Dachau 
180, Mauthausene 270, Salaspilyje 
(Latvijoje) 400, Pravieniškėse 3000, 
Kauno sunk, darbų kalėjime buvo 
sušaudyta per 700 politinių kalinių. 
Čia dar ne viskas žinoma. Lietuviai 
buvo kalinti 103 Gestapui priklau
sančiose įstaigose, iš jų: 16 kacetų, 
13 priverčiamojo darbo stovyklų ir 
74 sunkiųjų darbų ir policijos kalė
jimuose. — Tai dar ne visos lietuvių 
aukos už Lietuvą, lietuvių tautą ir 
žmogaus teisę: nei pasaulis, nei juo 
labiau lietuvių tauta šiuo metu ne
turi galimybės apskaičiuoti galutinių 
ir milžiniškų savo žuvusiųjų skaičių. 
Niekuo nenusikaltusi ir net nega
lima pakaltinti Lietuva vien tik savo 
tautiečiais, proporcingai imant, la
biausiai yra nukentėjusi. Ta proga 
pasidžiaugtina, kad „Žiburių“ išėjo 
Nr. 34 vien tik specialiu KZ numeriu, 
duodančiu ryškų tos Lietuvos nelai
mės vaizdą aprašymais, statistikomis, 
fotografijomis, dokumentais, pieši
niais, poezija.

Vokietijos karinis gubernatorius 
generolas Clay, kalbėdamas Stutt- 
garto srities Tarybos 23 posėdyje, 
tarp kitko, pareiškė: „Karinė vyriau
sybė yra įsitikinusi, kad 1550 kalorijų 
dienai vienam asmeniui yra būtiniai 
reikalinga. Į valdininko, esančio „va- 
dovaujamoj vietoj“, tvirtinimą, kad 
juodoji birža esanti palaikoma DP ir 
kad pastarieji priklausą grupei, ne
pasiduodančiai jokiai tvarkai, gen. 
Clay pareiškė: „Šis pakaltinimas yra 

visiškai beprasmis ir negražus. Mi
nister! ų pirmininkai apie juodosios 
biržos apimtį yra lygiai tiek pat in
formuoti, kaip ir aš, ir vokiečių me
todai kaltę dėl juodosios biržos kles
tėjimo suversti vien tik ant DP — 
yra netikslu.“ („N. Z.“ VIII 8)

IRO globa. Nuo rugsėjo 1 d. Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
(IRO) Parengiamosios Komisijos Zo
ninė įstaiga pradeda anglų zonoje DP 
ir už stovyklos ribų esančių tremti
nių patikrinimą, kad galėtų nusta
tyti, kas iš anglų zonoje esančių DP 
jįr pabėgėlių turi teisių į šios organi
zacijos globą bei paramą pagal jos 
statutą. Patikrinimas bus praveda
mas tuo būdu, kad kiekvienas trem
tinys, ar DP, ar išskrininguotas, ar 
ligšiol iš viso į tarptautines globos 
organizacijas nesikreipęs asmuo, tu
rės surašyti specialę ankietą, pava
dintą: „Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos Pareng. Komisijai prašymo 
lapas“ (Application Form PCIRO). 
Turintieji DP teises gauna šias an- 
kietas savo stovyklose per savo 
DPACS’us. Neturintieji DP teisių 
surašymo reikalu turi kreiptis į ati
tinkamus punktus, kur surašomieji 
prašymo lapai dalinami.

Brazilijos imigracijos delegacijos - 
pirm. Art. Neira ryšium su 2000 DP 
imigrantų atplaukimu į Rio de Janei
ro uostą pareiškė: „Šitoji imigra
cija, atliekama sąjungininkų lėšomis, 
yra puikus biznis. Tie žmonės kaš
tuoja tik po 130 cruzeirų (5 dol. 20 
centų). Jie yra augštos kokybės, svei
ki, kultūringi ir gerų papročių“. 
Baigdamas Neira dar pažymėjo, kad 
netrukus jis vėl grįšiąs į Europą 
naujiems kontingentams surinkti, 
nes tokios progos nesą galima pra
žiopsoti.

Baltų Komiteto Emigracijos Reika
lams Argentinoje adresas: Elcomite 
Baltico Para Los Asuntos Emigrato- 
rios, Calle Mendoza 2280. Avilla- 
neda, Buenos Aires. • Rep. Argen
tina.
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DABARTIS
Latvijos prezidentas. Latvijos Vyr. 

Taryba pranešė visiems Latvijos pi
liečiams, kad, mirus Latvijos Res
publikos Seimo pirm. Dr. P. Kalni- 
niui (1946 m.) ir vicepirm. adv. K. 
Pauliukui (1945 m), ji konstatavusi, 
jog pagal Latvijos Respublikos 
Konstitucijos 16 ir 52 skyrius dabar 
Valstybės Prezidento pareigas eina 
antrasis Seimo vicepirmininkas 
Juozapas Rancans, katalikų vys
kupas.

Katalikų Akcijai jau 25 metai. To
dėl per radiją kalbėjo popiežius Pi
jus XII, dalyvaujant Italijos min. 
pirm. De Gasperri’ui, JAV preziden
to įgaliotiniui Taylor’ui ir diploma
tiniam korpusui. Popiežius prašė 
pasaulio valstybes maisto išteklius 
teisingai padalinti, kad tautose ba
do nebūtų. Tai verčia daryti so
cialinės ir ekonominės priežastys. 
Buvo pastebėta, kad kai kurių vals
tybių vyriausybės perviršijančios sa
vo valdžią gyventojų atžvilgiu, o ki
tos vyriausybės pasiduodančios at
skirų asmenų biznieriškai įtakai. Po
piežius pabrėžė, kad jau atėjęs metas 
Bažnyčiai imti aktingai veikti. Po to, 
rugs. 8 d. (Lietuvos tautinė šventė) 
Popiežius kalbėjo šv. Petro aikštėje 
į 100 000 žmonių sambūrį. Be to, Va
tikanas pakviestas dalyvauti Ženevos 
pasaulinėje maitinimo konferenci
joje. Tai yra pirmas atsitikimas nau
jausioje istorijoje, kad Vatikanas da
lyvautų tarptautinėje konferencijoje. 
Toje konferencijoje nedalyvauja T. 
Rusija ir Argentina.

Nobelio taikos premijai gauti 1947 
metams numatyti 3 kandidatai: Po
piežius Pijus XII* Ruzveltienė ir buv. 
SSSR pasiuntinė Stockholme Ko- 
lontai.

Gudai - baltgudžiai Amerikonų zo
noje jau irgi susiorganizavo ir suda
rė BMR — Bielaruskają Mižlaher- 
nają Radą, t.' y. Tarpstovyklinę Gu
dų Tarybą; adr.: (13a) Michelsdorf 
b/Cham (Oberpfalz), WeiBrutheni- 
sches DP Lager N 4. Anglų zonoje
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tokia taryba jau anksčiau yra susi
kūrusi.

Su televizijos pagalba pasauliui 
buvo perduoti pirmieji paveikslai iš 
Vatikano.

Iš Frankfurte leidžiamo vokiečių 
laikraščio „Frankfurter Rundschau“ 
leidėjo Emil Carlebach Hasseno ka
rinės valdžios atimta licencija lai
kraščiui toliau leisti. Carlebach yra 
komunistų partijos narys Hesseno 
provincijos parlamente, o jo laikra
štis pasižymėdavo DP, ypač pabalti- 
jininkų užpuldinėjimais ir šmeižtais.

85 % jugoslavų, „L’Osservatore 
■■ Romano“ pranešimu, nesimpatizuoja; 

nei komunistams, nei jų vadui Titui. 
Čia dėl to režimo jau esą žuvę 400 000 
žmonių gyvybių. - ,

Mechaninis žmonių kilnojimas 
Tarybų Rusijoj XX amžiaus vidu
ryje. Šiuo metu sovietų okupuotoje 
Vokietijoje yra 13 žinomų KZ ir Pri
verstinųjų darbų stovyklų, NKVD 
administruojamų: Sachsenhausen,
Berlin-Hohenschonhausen, Frankfurt 
a. O., Jamlitz, Fūnfeichen, Schwerin, 
Torgau, „Pistor“ Roitsch-Bitterfeld, 
Mūhlberg, Altenburg, Bautzen, Alten- 
hain ir Buchenwald. Be šių didžiųjų 
KZ stovyklų, yra dar daug mažesnių. 
Smulkesnių žinių esama apie šias 
stovyklas: Buchenwalde — 11000 ka
linių; Schwerino KZ stovykloje — 
25 000; KZ Mūhlberg veikia nuo 1945 
metų, pastoviai esama 20 000 žmonių. 
Iš jos nuolat išvežami transportai j 
rytus. Stovyklą „papildo“ suimtieji iš 
kalėjimų, administruojamų sovietų 
prokuratūros (pav., Leipcige, Maltke- 
str.). KZ — Neubrandenburg ir KZ 
Sachsenhausen veikia nuo 1945 metų.

(F P Nr. 60).
„Plain Talk“ žurnalo redakcija vie

name New Yorko krautuvės lange 
iškabino žemėlapį, kuriame patei
kiami dokumentais ir gyvų liudi
ninkų tvirtinimais paremti duomenys 
apie vergų darbo stovyklas Sovietų 
Sąjungoje, kuriose yra marinama 
kankinių mirtimi 14 mil. žmonių.
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Apskaičiuojama, kad visi tie milijo
nai išmirsią per 8 metus. Tose vergų 
stovyklose marinami ir tūkstačiai lie
tuvių.

Tautų kraustynės. 13 milijonų vo
kiečių pabėgėlių, suspaustai apgyven
dintų, viename trečdalyje sugriautos 
Vokietijos, persikėlimą galima pava
dinti dižiausiu bet kada žinomu pa
saulio istorijoje. Šitie žmonių milijo
nai nesudaro vienos masės, pėrsikė- 
lusios su visais savo turtais, bet šim
tus tūkstančių išardytų šeimų, išblaš
kytų po visą sugriautą Vokietiją. Vi
sose Vokietijos zonose be perstojimo 
vyksta žmonių kilnojimasis, kuris dar 
daugiau apsunkina padėtį. Vokiečių 
tautos uždavinys yra kuo greičiausiai 
pabėgėlius įkurdinti ir įtraukti dar
ban, kad jie negalėtų su laiku tapti 
revoliucionierišku elementu. Taip pat 
labai svarbu, kad pabėgėliai būtų 
proporcingai apgyvendinti visose Vo
kietijos zonose. Mažiausiai pabėgėlių 
yra apgyvendinta prancūzų zonoje. 
Amerikiečių zonoje vienam kv. kilo
metrui tenka 160 gyventojų, tuo tar
pu kai anglų zonoje — 228. Rusų zo
noje, galėtų būti dar 3,9 milijonai 
žmonių apgyvendinta. Šitie skaičiai 
vaizduoja, kad vokiečių tauta stovi 
prieš sunkią problemą, kuri gali pa
daryti visišką Vokietijos socialinės 
ir ūkinės struktūros pakeitimą.

Pavojinga sritis yrazT. Rusijos va
karinė dalis ir prie jos prijungtos Ru
munijos bei Čekoslovakijos žemės. 
Ten viešpatauja, šiltinės epidemija 
kur dar prisideda bloga sveikata dar
bininkų, grįžusių iš Vokietijos. Gal 
kiek geresnės sąlygos yra Pabaltijo 
respublikose, kurias vokiečiai savo 
ilgos okupacijos metu pavertė maisto 
produktų išvežimo centralėmis. Ten 
ypač nukentėjo ir dabar dar kenčia 
miestų gyventojai. (The American 
Magazine).

Cvirkos mirties birželio 17 d. minė
jime Vilniuje dalyvavo J. Paleckis, 
A. Venclova, J. Baltušis, K. Korsa
kas, armėnų poetas Ašot Graši, R." 
Šarmaitis, stalininės premijos laurea
tas B. Dauguvietis ir kiti. Ir „Tiesa“ 
Nr. 140 toliau rašo: „Jie atėjo prisi

minti lietuvių tautos didį, pirm laiko 
mirusį rašytoją Petrą Cvirką“... ku
rio kabantis portretas „mums sako 
apie tą skaudžią žaizdą.. netekus di
delio rašytojo“. „Mes pasižadam eiti 
tuo keliu, kuriuo ėjo P. Cvirka“, — 
baigdamas kalbą, pasakė A. Venc
lova. Dar paaiškėjo, kad P. Cvirkos 
pomirtinis palikimas būsiąs apie 10 
tomų. Betgi iš to „Tiesos“ straipsnio 
Cvirkos mirties priežastis nėkiek ne
paaiškėjo.

Rusijoj radijo imtuvų esą 5 milijo
nai, o gyventojų 1791^ milijonai. Tai
gi, vienas radijo aparatas tetenka 
nepilnam vienam komunistų partijos 
nariui. Kitiems draudžiama radiją 
turėti. JAV apie 140 milijonų .gyven- 
togų šiemet turi 60 milijonų radijo 
imtuvų. Ar ne didelis skirtumas? 
Lietuvoje, žinome, dabar visai skysta 
privačių radijo aparatų: juos atsto
davo ir atstoja ruporai miestų ir mie
stelių vidury visiems „po prikazu“.

Per 3000 pareigūnų rusai turi JAV- 
se ir visi gali laisvai judėti, o T. 
Rusijoje tėra tik apie 250 amerikie
čių, ir tai suvaržytų. („Dirva“, 30).

JAV armija pradėjo viešą kovą su 
komunizmu savo karių tarpe. Išleista 
gerai paruošta knygelė, kuri dalija
ma kareiviams. Joje atskleidžiama, 
kas yra Amerikos komunistų partija 
ir komunizmo kenksmingumas demo
kratijai. Nurodama, kaip komunizmą 
pažinti. Knygelė skubiai išsiuntinėta 
taip pat ir JAV kariams užsieniuose. 
(„Dirva“).

JAV armija dabar turi 10 divizijų, 
o sovietai ir jų kontroliuojamosios 
šalys — 300 divizijų. JAV tegalėtų 

■paleisti apie 4000 karo lėktuvų, o so
vietai per 10 000. („Dirva“, 30)

Kviečių derlius. JAV šiemet rekor
diškai didelis. Buš eksportui apie 400 
milijonų bušelių kviečių. Iš pereitųjų 
metų derliaus teišvežta 75 mil. buše
lių. Bušelis (angį.) - anglų bėralų ir 
skysčių matas, maždaug 3 kibirai.

Estų vyr. tremtinių vadovybė spie
čiasi Švedijoje, kur patogiausia ap
rėpti visus estų tautos darbus. Čia 
daugiausia' estų, jų kultūrininkų ir 
politikų. -
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DEL TARPZONINIO DP SUSISIEKIMO PASKELBTOS
Šitokios taisykles

Ir DP turi gauti tam tikras lengvatas apsilankyti kitose zonose su tikslu 
susisiekti su giminėmis, patvarkyti bei atnaujinti teisėtus prekybinius san
tykius, sutvarkyti šeimos susijungimo reikalus ar sudaryti asmeninius 
planus įsikurdinimui bei emigracijai ir t. t. Savaime suprantama, kad tam 
tikri suvaržymai turi likti, tačiau teisėtų važinėjimų atžvilgiu DP turi būti 
skiriama žymiai daugiau laisvės, negu iki šiol. Šios susisiekimo taisyklės tarp 
britų, amerikiečių ir prancūzų zonų įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Nė vienas DP neturi teisės važiuoti į kitą zoną, jei jis neturi nustatytų 
kelionės dokumentų. Kelionės dokumentus išduoda tos Karinės Valdžios 
Komandos viršininkas, kurio ribose DP registruotas. Kelionei duodamas lei
dimo terminas jokiais atvejais negali viršyti 14 dienų, įskaitant ir važiavimo 
laiką. Kiekvienas DP, gavęs kelionės leidimą, maistu aprūpinamas savo A/C 
direktoriaus. Maisto norma išduodama tokiam laikui, kuriam duodamas ke
lionės leidimas, ir maisto išdavimas priklauso turimų jo išteklių. Jei ke
lionei nėra galima išduoti atitinkamo maisto kiekio, tai, gavęs kelionės 
leidimą, DP turi teisę pasirinkti, ar imti tokį maisto kiekį, kuris jam duo
damas pagal turimus išteklius, arba kelionę laikinai, atidėti. Kelionę DP 
atlieka geležinkeliais ir kitomis bet kuriomis susisiekimo priemonėmis savo 
lėšomis. Įvažiuoti į Prancūzų okupacinę zoną reikalingi papildomi doku
mentai, kurie gaunami per prancūzų PWX/DIA misiją Bad Salzuflen’e.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
„Žingsnius“, kaip ir lig šiol, platinti išsduntinėjame mums žinomoms 

lietuvių stovyklų spaudos agentūroms ar komitetams (kur nežinome agen
tūros vedėjo pavardės), ar šiaip adresatams. Reikale prašytumėm suteikti 
mums nurodymų, kad kitą kartą jau žinotumėm į kur tiesiog kreiptis. To 
paties pageidaujame ir iš į Angliją ar kur kitur išvykusiųjų lietuvių ir jų 
sambūrių. Jei kas platintojų „Žingsnių“ nesulauktų, prašom mums savo 
pageidavimus ir adresą atsiųsti, kad galėtumėm nusiųsti žurnalo reikalingą 
kiekį. Žurnale kainos nėra pažymėta: ji įdėta siuntiniuose atskirais lapeliais. 
Platintojams duodama 10 %. Kadangi spaudiniai, nuolat siuntinėjami, 
susitrina, prašytumėm dar nespėtų išplatinti egzempliorių neskubinti 
grąžinti. Taip pat prašom pranešti, po kiek egzempliorių kitų numerių 
stovyklų spaudos agentūroms siuntinėti. Atskiromis, individinai, užsisakan
tieji praneša egzempliorių skaičių ir adresą, o gavus pagal įdėtą pranešimą 
atsilygina. Taip ir su Nr. 8-ju.

Kai kurie platintojai dar nėra suskubę atsiskaityti už rotatorinius 
„Žingsnius“. Kadangi jokių pašalinių lėšų, be žurnalo- pajamų, neturime, 
prašytumėm kiek galint laikiau atsiskaityti, kad žurnalo leidimas palengvėtų.

Kas norėtų „Žingsnių“ Nr. Nr. 4, 5, 6, 7 ir 8 įsigyti, tepranešie: nusiųsim 
juos su atsiskaitomuoju pranešimu, o jūs, tai gavę, pinigus administracijai 
atsiųstumėte. s. .

Approved for Comd. 66 D.P.A.C.S. Stade. Military Governement 65 DPACS. 
Redaktorius Petras Būtėnas. Leidėjas Antanas Kasperavičius.

Adresas: (24) Stade/Elbė, Pulverweg, Lithuanian Camp.
Spaudė Stader Zeitungs- und Verlags-Druckerel G. m. b. H., Stade 
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