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Zivcsaim 400-siais metais riu<3 
pirmosios liet, knygos 
išspausdinimo 15 4 7 

metais
Hm. 1947 Gruodis N 11

Faustas Kirša

M. K. ČIURLIONIS
j Iš knygos Šventieji Akmenys
Tylusis amžinumas — jo minties valdovas.' 
Tyloje pienės pūkas; saulė miško plotuos. 
Tyliuos kalnagūbriuos tylus žaltys vadovas. 
Iš praeities karaliai išdidūs ir sotūs.
Pasaulio pasaka — tik rūkas ir švitimas.
Procesijų atspinduliai ir realybė.
Rex. Piramidžių giesmė. Jūros perlų grimas. 
Žmogus —jėga. Žmogus — kančia. Žmogus — didybė.
n
Iš žodi j akų dvylikos aš išminties nelaužiu: 
Į erdvę puolęs, jų širdy turiu šimtus.
Prie degančių bedugnėj milijonų žvaigždžių laužo: 
Kuriu naujus Vėžius ir Grįžulio Ratus.
Bet tu, kaip liesas burtų jogas, vainikuotą žaltį 
Paleidai tyliai slinkt pro visatos vartus, 
Kad jis nuneštų prarajon kančias, aistras ir kaltę

■ Neišspręsto žmogaus ir darbo jo kartaus.
ni
Su tavimi karaliai, ir žmogus prie kryžių kalno, 
Ir kūdikis, kuriam erelis tuoj suleis nagus, . .
Ir pienės žiedas, toks trapus, kad spindulys jį kelia, 
Ir rojaus paukštės iš anapus, ir dangus.
Bet tu audra, žaibai, perkūnas: jūros perlus sėja, 
Pakilę maldai bokštai aimanų pilni, 
Per piramides ir girias simfonijos praskrieja, 
Procesijom prie Dievo vartų klabeni!

, Lietuvos TSR 
VALS' . : \1- 
B1B-.OU-.KA
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Vilniaus Kelmas

LENKIŠKA KNYGA « * 
LIETUVIŠKAI PASKAIČIUS

(melagingos'knygos paraštėse)
Mūsų tremties spaudoje trumpai yra paminėtas II-jo (Anderso) 

lenkų korpuso 5-sios Vilniaus pėstininkų brigados Romoje 1946 m. 
išleistas, iš eilės III, metraštis „Sitwa“, kurio keistą vardą kažkuris 
mūsų laikraštis ištaisė net į „Litwa“ (Lietuva), bet ir kurio gerai 
lenkiškai mokantieji mūsų tarpe nežino ir nesugeba suprasti. Mat, 
lenkiškai paprastai esame išmokę iš Lietuvos lenkų, o šis vardas nieko 
bendro neturi su Lietuva ir jos žmonėmis, mūsų lenkams yra toks pat 
svetimas, kaip ir mums. Tai yra iš šalies teprimestas Vilniaus lenkų 
brigadai (nedidelei, vos trijų batalionų) Varšuvos gatvininkų žulikų 
(antkų) žargono žodis, kuris reiškia „būrį“, „gaują“ (angį, gang, iš čia 
gengsteriai!), mūsų mokiniškame žargone „bandą“, „chevrą“. Šitokią 
„sitvą“, girdi, sudarą anon Vilniaus brigadon susimetę vyrai.

Palikdami gal kitai progai daugiau pakalbėti apie „Sitvos“ III-jį 
metraštį, šį kartą susipažinkime su kitu jos leidiniu, patraukiančiu 
mus jau savo vardu. Tai „Wilenszczyzna“, tais pat 1946m. ir toje pat 
Romoje išleista 160.ps!. knyga, kurioje apie 70 puslapių yra teksto, o 
viskas kita — nuotraukos, kurių priskaitėme apie 110. Tiek nuotraukas, 
tiek straipsnius surinko Eug. Krolikowski (skait. Krulikovski) iš 
„Sitvos“ metraščių ir kitų leidinių, ypačiai atsiremdamas prieškariniu 
Vilniaus lenkų vaivadijos rinkimu „Wi,lno i Ziemia Wilenska“ ir ana- 
metinio Vilniaus lenkų dienraščio „Slowo“ feljetonisto Valerijono 
Charkevičiaus tremtyje parašytais straipsniais. Pats Krulikovskis p. 
31-56 iš „Sitvos“ pakartojo ir savo 10-ties puslapių, leidiny ilgiausią, 
straipsnį „Region Wilenski“, iš kurio matome, kaip „sitvininkų“ 
suprantamas „Vilniaus regionas“ — Wilenszczyzna, mūsiškai Vilniaus 
kraštas (Vilnija). Tatai bus,.1939m. griovusios Lenkų Respublikos ne 
tik Vilniaus vaivadija, bet dar ištisos Naugardėlio ir Pagirio vaivadijos, 
iš dalies dar ir Balstogės vaivadija (jos rytinė dalis) (p. 43). P. 32 ir 
48 įdėtuose šio krašto žemėlapiuose matome pietuose jį siekiant Pinos 
pelkes ir Pripeties upę ir aiškiai įsikertant į ukrainų (ukrainiečių) 
gyvenamąjį plotą.

Kr. teisingai laiko šitokį Vilniaus kraštą labai sužalota ir 
deformuota buvusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos atplaiša (p. 
43) nuo „likusių už Lenkijos ribų“ didžiųjų Lietuvos plotų (p. 44, 
suprastam: Nepriklausomosios Lietuvos ir Baltarusijos SS Respubli-
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kos), nutyli betgi Ėalstogę, Volkoviską ir daugelį kitų Didžiosioš 
Lietuvos Kunigaikštijos, vakarinių vietovių, o ką besakyti apie Seinus, 
Suvalkus, Augustavą, kuriuos — Lenkijoje įjungtus Balstogės 
vaivadijon — priskirdamas kitiems Lenkijos regionams, jo nekildina
miems iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos (p. 40 Augustavo giria 
bene per apsirikimą vis dėlto paminėta Vilniaus „regiono“ girių tarpe), 
jis ne tik pats dar labiau sužaloja Vilniaus „regioną“, bet ir są
moningai nusideda aiškiai istorijos tiesai — faktams. Šitokie manevrai 
rodo, jog tolesnis jo pareiškimas (tame pat p. 44), ka^puiki (čia-bogata, 
bet p. 43 — wspaniala) „lietuviškai gudiškųjų žemių“ praeitis 
atgysianti drauge su tarpjūrinių (ne tik tarp Baltijos ir Juodosios 
jūros, bet ir su visu Balkanų pusiasaliu, tad ligi Adrijos ir Viduržemio 
jūros, kaip matyti iš 1946m. „Sitvos“ p. 248 įdėto žemėlapio) kraštų 
(16 tautų — albanų, bulgarų, chorvatų, čekų, estų, graikų, gudų, latvių, 
lenkų, lietuvių, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, ukrainų ir vengrų 
— toje pat y.Sitvoje“ p. 250) Vidurinės Europos federacijos įkūnijimu, 
ne mus ar gudus, tik lenkus tegali sužavėti, tik jų reikalus, ne mūsų 
ar gudų, prieš akis teturėdamas. Tad ir toji „federacija“ (su visu 
Balkanų pusiasaliu, net su Albanija ir Graikija!) mūsų pietų kaimynui 
turinti užtikrinti ne tik visa, ir gal net daugiau, ką jis yra iš mūsų ir 
gudų žemių 1919-20m. sau pasiveržęs, bet ir visą Rytų Vokietiją, ne 
tik ligi Štetino, bet ir dar toliau (su Rugijos sala ir Štralzundu, kaip 
matyti iš ano žemėlapio p. 248).

Čia jau tokia augšta ir plona — ne mūsų — politika, jog sveikiau 
mums bus čia nuo jos kuogreičiau pasitraukti ir grįžti prie 
„vilenčiukų“, kuriems yra skiriamas „sitvinis“ „Vilenščiznosrt leidinys 
ir kurių vardu šis pasisako įvairiais Vilniaus ir jo „regiono“ reikalais. 
„Vilenčiukai“, žinoma, taip pat plačiai čia suprantami, kaip ir Vilniaus 
„regionas“, tad kaip šio „regiono“ ligi pat Brastos ir Pinsko pietuose 
ir net kiek įpietesnių plotų gyventojai. Mūsiškai tai būtų per amžius 
čia įsigyvenę lietuviai ir gudai (pietuose ir-Ukrainai), tautiškai išlikę 
arba virtę „lenkais“ (kiti lietuviai ir „gudais“), taip pat nuo seniau 
čia įsigyvenę lenkai ateiviai, su kraštu ir jo žmonėmis sutapę, mielai 
ir „litvinais“ virtę, skirtini nuo vėliau atvykusiųjų lenkų, polenkmečio, 
ypačiai pilsudmečio ar vaivadmečio ateivių, Kurie taip ir.liko svetimi 
vietos žmonėms neįsivietinę varšuviokai ir galileušai, laikydamiesi 
pranašesniais už vietinius, palenkę juos savo valiai, būdui ir reikalui. 
Tą pat lenkai, šį kartą Krulikovskis p. 49, kitaip nusako. Vilniaus 
regione, girdi, „broliškai taikingai“ (w braterskiej zgodzie) gyvteną 
lenkai greta gudų ir „mažųjų tautinių grupių“ (pomniejsze grupy- 
narodowosciowe) — lietuvių, žydų, rusų, totorių, karaimų... Šios 
tautos ir tautelės turinčios ne tik kas sau būdingas savybes, bet ir

•3

5



bendrą lenkišką kultūrą... Šitokie lenkiškai gudiškieji žmonės, kiek 
atmiešti kitomis tautybėmis, statomi mums čia tipingais vilenčiukais. 

' Kas jiems yra bendra, būdinga, vilnietiška, parodo tas pats Krulikov- 
skis p. 53 ir 55-56:

„Vilenčiukas skiriasi nuo kitų savo išvaizda (zewnętsznie), elgsena 
ir galvosena ... judesių ir galvojimo lėtumu ... Jis elgiasi ir vilki kuk
liai, nemėgsta perdėto mandagumo (przesadnie gladkich form), susi
kaupęs, nekalbus, nrotauj a blaiviai ir taisyklingai (sveikai ir teisingai), 
galvoja rimtai (rozwažnie), ramus ir susivaldąs, nekartą neatlaidus 
(zacięty)... Labai gabus kalboms ... nepasitiki mažai žinomais žmonė
mis, vengia svetimų. Savųjų tarpe atviras ir šnekus (rozlewny), ne
kartą pasiremia priežodžiais ir prilyginimais. Vaišingas, brangina visa, 
kas sava (swojszczyzna). Tipingas sėslius (gniazdowy czlowiek), nelinkęs 
pakilti ir kur keliauti, neieško nuotykių. Mėgsta dainuoti. Jo dainos 
dažnai liūdnos ir ilgesio kupinos (brzmi tęsknota), o linksma ar šoktinė 
(skoczna) gaida yra joms bemaž svetima. Daina prisitaikiusi aplinkai 
ir net vietovaizdžiui ..

Čia jau tik aišku, jog ne lenkai turima galvoje, o ir rusenai, tiek 
gudai, tiek Ukrainai, tik iš dalies, kai kuo tetinka šiam apibūdinimui. 
Nieko būdinga čia nerasime nė kitoms Vilniaus „regiono“ „mažosioms 
tautybėms“: nei žydams nei maskoliams, nei turkams nei totoriams. 
Belieka dar tik lietuviai, kurių vardas tūlam Varšuvos politikui- taip 
sunku beištarti (že tež ta slowa przez garla nie przelazi — drąsiau, 
panie Krolikowski!). Taip, nebesunku jau nustatyti, jog augščiau minė
tieji „vilenčiuko“ apibūdinimai kaip tik atitinka tuos tautinio būdo 
bruožus,‘kuriuos dar nuo neatmenamų laikų, ypačiai nuo sulenkėjusio 
vokiečio Vincento Pohlio poemos „Piesn o ziemi naszej“ ligi Senke
vičiaus apysakų, Pilsudskio kulto ir iš viso ligi pat mūsų dienų lenkų 
mokytojai, visuomenininkai, politikai priskiria lietuviams tais pragie
drulių protarpiais, kai jų neplūsta. Pats Krulikovskis, vilenčiukus bea- 
pibūdindamas, ėmė ir prasitarė juos esant tokius pat, „kaip jų gimi
naičiai (pobratymcy) lietuviai“ (p. 55)! Neslavai lietuviai nėra nei slavų 
lenkų, nei slavų gudų, nei slavų ukrainų, nei slavų rusų giminaičiai,, 
taigi ir lietuvių „giminaičiai“ vilenčiukai nebus nei lenkai, nei kiti 
kurie slavai! . . •

Dar aiškiau: Vilniaus pėstininkų brigados leidinio šitaip apibūdi
nami vilenčiukai nebus nei viso Vilniaus „regiono“ (su gudų gyvena
muoju plotu) lenkai ir gudai, tik visų pirma mūsiškai, tad siauriau ir 
šiauriau suprantamo Vilniaus krašto lietuviai, vis viena, ar jie lietu
viškai, lenkiškai, gudiškai kalba ar po prostemu šneka, sveiki ar nu- 
tautę-iietuviai. Tiesa, tai patriotiniuose lenkų muziejuose sumumizuo- 
tos, jų rašytojų ir straipsnininkų savaip kraiporųos Lietuvos išpoėti-
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zuotieji būdovaizdžiai, o tikroji Lietuva — tiek tautinė, jėgų ir gyvumo 
kupina, pažangi ir kovinga, nežmoniškose grumtynėse dėl savo buities 
daliai savo protėvių palikimo atgavusi nepriklausomybę, ryžtingai ir 
atkakliai, aukų nebodama, ją ginanti, tiek ir Varšuvos imperialistų 
paveržtoji, piktuoju ar geruoju apdirbinėjama, nekartą nesavo balsu 
ir įsakytu žodžiu viešai gaunanti pratarti, svetimais rūbais dėvėti, 
svetimoms įtakoms — primestoms madoms nusilenkti ir labiau mažiau 
jų savintis — seniai jau yra juos peržengusi — nepriklausomoji įgai- 
vinusi ir įveiklinusi, pašaliečių jai skiriamus buities rėmus sudraskiusi 
ir naujoje šviesoje pakilusi, o toji — svetimųjų suregionintoii— aname 
politinės poezijos veidrodyje savęs nebepažįsta, galileušiškai išmur- 
zintus savo veidelius šluostosi, vaivadiškai iškraipytą savo dvasią 
atsitiest mėgina — be nepriklausomosios nestengia, o ir išsitiesus, 
atgijus ir sujudus ne baltose ir amarintėse, tik raudonose, žaliose ir 
geltonose spalvose istorijos veidrodyje bus apšviesta ...

Politinė poezija ir prozinė tikrovė! Čia jos jungiasi, čia ir skiriasi, 
čia net susikerta savo tarpe. Kaip gražiai Kr. apibūdinti vilenčiukai, 
tik pamiršta pažymėti, jog tai lietuviai! Kiek gražių Vilniaus miesto 
ir kitų Vilniaus „regiono“ vietovių, apylinkių vaizdų leidinyje patiekta, 
tik vistatai eina ne Lietuvos, bet Lenkijos „šiaurės rytų žemių“ vardu, 
kaip prieš I-jį Pasaulinį Karą maskolių visa tai buvo šaukiama „Sie- 
verozapadnyj Krai“ ir net „Zapadnaja Rus“, o ir mūsų laikais hitleri
ninkų buvo, paversta „Ostland’u“ ir raudonųjų maskolių „Šesnacataja 
riespublika“. Kudirkinio „Tilto“ istorija, tik kur kas bjauresnė ir skau
desnė! Svajojama ne tik apie Vidurinės Europos tautų federaciją, bet 
ir apie (atskirą?) „Pabaltijo tautų, gudų ir ukrainų“ federaciją (p. 44 
Krulikovskis), tik rištis ji turinti per lenkų valdomą, tad vaivadinį 
Vilnių (žinoma, ir Vilniaus „regioną“) su diriguojančia toms tautelėms 
Lenkija, o Nepriklausomoji Lietuva gausianti likti tik „Litwa Kowie- 
nska“ ir drauge su kitomis „federacijos“ tautelėmis jaustis dėkinga už 
varšuvinės „laimės“ joms suteikimą. Kaip gražiai, poetiškai skamba 
palaiminusio šį leidinį Vilniaus brigados vado pulk. Vaclovo Jacynos 
žodžiai apie tuos pat vilenčiukus:

„Vilniuje ir Vilnijoje visados buvo jaučiama širdis. Jų gyventojai 
visoje Lenkijoje yra žinomi savo nepaprastu vaišingumu, giedria Nuo
taika ir romantiškumu, atiduodavo ateiviui savo širdį, kaip atiduodavo 
savo namus, savo kultūros darbus, savo žemės turtus, gamtos grožį, 
stengdamiesi, kad ateivis jaustųsi čia taip, kaip namie“ (p. 4).

Gal nevisai tai sutampa su krulikovskiniu vilenčiukų apibūdi
nimu, bet tikrovėje neprieštarauja Vilniaus krašto lietuvių būdui, kad 
ir nebe taip jau graudžiai poetingam, kaip pulkininko čia mums nu
sakoma. Juk vilniečiai, kad ir, rodos, atsargūs lietuviai, bet drauge
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yra ir uolūs katalikai, per daugelį kartų Vilniaus vyskupijos lenkų 
ir sulenkėjusių kunigų nulenkiami poniškesniems, miestiškesniems ir 
sukresniems ateiviams, tos pat „polckos vieros“ žmonėms, tad senes
niems, lyg ir „grynesniems“, „geresniems“ katalikams, tik šie iš vai
šingų ir dosnių vilniečių, perdaug nesididžiuodami prisiėmę jųjų širdis 
ir namus, žemės ir dvasios turtus, ne tik jaučiasi pas juos „kaip namie“, 
bet, pasisavinę ir jų vardą, statosi tikresniais už senuosius krašto šei
mininkais, draudžia krašto lietuvybei aiškiau pasireikšti, o kai kas — 
grūda lietuvius do Litwy Kowienskiej. Tokį patyrimą turėdami, mes, 
lietuviai, kad ir tebesame žmoniškai nusiteikę svetimiesiems, tik jau 
nebesame jiems tokie atviraširdžiai, kaip kiti mūsų „giminaičiai“ 
vilenčiukai kad būdavo, mickevičiškai kad. ir „širdimis su širdimis“ 
pasikalbame, bet nei širdies, neižemėš, nei kitokio savo turto tikrai jau 
niekam nebeatiduosime, nei tie patys mūsų vilenčiukai — Vilniaus 
krašto lietuviai — nekviestų svečių, kurių jiems iš niekur netrūksta — 
nei iš Rytų, nei iš Vakarų, nei iš Pietų, neberagina jau „jaustis (Lietu
voje) kaip namie“ ... Gana bus: svečiuose — kaip svečiuose.

Taip čia pilka tikrovė poetingiems pašaliečių politikams prilaiko 
augštyn pakylančius sparnus, tik ir pati jau savo žemės kalba pa
prastesnes, bet ir nuoširdesnes giesmes gieda. Betgi eikime toliau šiuo 
painiu, vingiuotu poezijos ir tikrovės suraizgytu keliu.

Truputis žilos ir net nežilos praeities, ne tiek duomenų, kiek tei
gimų. P. 48—49 Krulikovskis drąsiai teigia: bemaž ligi Jogailos laikų 
lietuviai tesivertę medžiokle, apie žemės ūkį dar nenusimanydami, 
kurio tepramokę iš vergijon atsivarytųjų minių minių Lenkijos ūki
ninkų. Taigi lenkai buvę Lietuvos žemdirbystės pradininkai ir lietu
vių čia, kaip ir kitur, mokytojai. Be to, dar XV—XVIII a. Lietuvos 
kaimynai mozūrai savanoriškai ap.sigyvendavę Lietuvoje, ir tuo būdu 
nemažiau, negu lietuvių ir gudų, atsiradę joje lenkų...

, Keistas, vos besuprantamas toks ilgametis, bajoriškas ar mies
čioniškas, .lenkiškų Lietuvos specų užsispyrimas — Lietuvos lenkus 
būtinai kildinti iš belaisvių-vergų! Kai prieš 40 metų, sulenkėjusių 
vokiečių Glogerio ir ypačiai Obsto nuteikta, Vilniaus ir Varšuvos 
lenkų spauda šitaip grindė Lietuvos lenkų pretenzijas joje pirmauti 
lietuviams — gudams į Lenkijos būčį įvaryti, lietuviai gavo susidomėti 
kai kuriais savo lenkų būdo ir elgsenos tikrai lyg ir vergiškos kilmės 
bruožais, tačiau priminę Gediminą ir Jogailą ’kaip (Aldonos) kraitį ir 
(Jogailos) krikšto dovaną anuos pavergtuosius lenkus Lenkijai grąži
nus, ėmė ginti vėlesnį, tad nebevergišką Lietuvos lenkų atsiradimą. 
Tik šis lietuvių gynimas savųjų lenkų garbės ne ką bepadėjo. Neam- 
bicingi šiuo atveju, obstiškai nusiteikę lenkų publicistai ligi pat E. 
Krulikovskio tebesilaiko senos savo („vergiškos“) pozicijos, sakant,
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pro publico bono (ad maiorem Polonfae gloriam?). Taip mudu su Kru- 
likovskiu besiaiškindamu prisivarėva ligi tradicinės bajoriškos kalbos, 
kuria čia ir baigsiva šį savo ne ginčą, tik mudviejų pozicijų ir jų tarpu 
savęs nesuderinamumo išryškinimą, taigi lotyniškai „de gustibus non 
ėst disputandum, o tai mūsiškai ne pažodžiui ir ne paraidei betgi ati
tiktų „negudrauk — neprigausi“, o poniškai būtų „chocby z niewolnikow, 
byle panem Litwy“. Tik šįame priešingame — lenkiškame — „fronte“ 
netikėtai plyšelis yra — ir net senokai — atsiradęs, prieš kokius 20—25- 
rius metus Vilniaus lenkų (Stepono Batoro) universiteto profesoriui, 
nuo Ukmergės lenkui Lovmianskiui daugybe istorijos duomenų įro
džius, jog jau XIII—XIV a., tad nepareinamai nuo kurtų lenkų vergų 
ar nevergų įtakos lietuviams ar šiųjų ūkinio „apmokymo“, lietuviai 
tiek vertėsi žemės ūkiu, jog' kryžiuočiams buvo iš ko prisiplėšti ir savo 
kaizeriniams ir hitleriniams palikuonims tuo nurodyti Drang nach 
Osten ne vien politines („idėjines“), bet ir (riebesnes) ūkines perspek
tyvas. Dar didelis klausimas, katrie iš katrų bus ar būtų čia gavę 
labiau pasimokyti — šio žemdirbio darbo — lietuviai iš lenkų ar 
lenkai iŠ lietuvių? Kaip karo, ne mokslo, vyras, E. Krulikovskis nežino 
prof. Lovmianskio lemiamos reikšmės istorinio veikalo, o ką besakyti 
— Petro Klimo lietuviško tyrinėjimo „Lietuvių senobės bruožų“, 
kurie anai „vergystės“ teorijai atima vieną' iš svarbiausiųjų politinio 
jos tikslingumo atramų — ūkinio lenkų apaštalavimo nuopelną Lietu
voje, kuriam atkritus,' beliktų tik, deja, seniai „litvomanų“ apnuo
ginti ir aptyčioti bažnytinio, mokyklinio,, dvarinio „ir taip toliau“ 
apaštalavimo nuopelnai. Šitokių „nuopelnų“ iškėlimu susipratusių lie
tuvių nebepriviliosi, bet lieka dar „vilenčiukai“, kurių lenkiškam ani- 
mušui palaikyti tenka dar įsikandus ir tų nublukusių „nuopelnų“ ir 
abejotino efektingumo „vergystės“ tradicijų nusitverti, kelti ir pūsti.

Gediminas kaip Vilniaus kūrėjas per amžius ne vien ’ lietuvių 
buvo garbinamas, bet ir pačių lenkų. Prieš 25-rius metus Juozapas 
Pilsudskis rado reikalą Vilniuje viešai pažymėti Gedimino ir kitų di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių valstybiškai kūrybinį genijų, o ir šiame 
„sitviniame“ leidinyje iš kitur kartojamas Stepono Batoro universiteto 
prof. Limanovskis karštai kelia Gedimino kaip Vilniaus kūrėjo genijų, 
drauge pažymėdamas ir nepaprastus Algirdo nuopelnus Vilniui kaip 
sostinei įtvirtinti. Gediminas — Algirdas — Vytautas — tokie vardai, to
kios asmenybės — lietuvių žemės, lietuvių tautos genijai! Čia „sitvinin- 
kai“ susigriebia: Vilnius — ir lietuviai? Iš kaziono (vaivadinio) leidi
nio „Wilno i Ziemia Wilenska“ ištraukiamas Vilniaus archivaro (vil
niečių „archivarijatu“ vadinamo) Vaclovo Studnickio str. ‘„Wilno 
w rzędzie stolic Rzeczypospolitej“, kur šis kerta iš peties: Gediminas 
nebuvęs Vilniaus kūrėjas, tik dviejų pilių-tvirtovių čia statytojas, o ir
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šiaip, prieš jam čion atvykus, jau čia Bokšto kalne gyvenę, tik ne 
lietuviai, bet slavai, — kartoja lenkų publicistas seną maskolių im
perialistų pasakėlę. Tikras Vilniaus miesto kūrėjas tebuvęs' tik Jogai
la, ir iš viso Vilnių pastatę ir iškėlę lenkai, taip jog šis Žygimanto Au
gusto laikais pralenkęs Krokuvą (p. 14 ir kt.). Nors prof. Limanovs- 
kio teigimą apie Gedimino genijų Lietuvos sostinei Vilniaus vietovę 
pasirenkant p. 44 kartoja E. Krulikovskis, bet nepaneigia nei Stud- 
nickio neigimo, o p. 88. Tad. Zajączkowski šiojo priskiriamą Vilniui' 
lenkiškumą išplečia į visą „Vilniaus regioną“ — Lenkijos „Rytų že
mių“ visus gyventojus: „visa, kas sudaro žmogaus esmę — papročiai, 
tikėjimai, gyvenimo būdas (stilius) — visa (tų žemių) gyventojuose 
yra lenkiška, vakarietiška“. Taip, mat, per amžius jau čia esą susidarę. 
Žvilgterėkime tad į šį Vilniaus ir jo „regiono“ lenkiškumą.

„Sitvininkams“ Jogaila ir jo palikuonys, baigiant Žygimantu Au
gustu, eina lenkais, nors nė vienas jųjų tėvo ar motinos lenkų netu
rėjo. Po to Lenkijai karaliavo, o Lietuvai kunigaikštavo prancūzas, 
vengras, švedai, saksai ir tik vienas vienintelis lenkas Sobieskis, be 
to, dar negryniausi lenkai buvo Višniaveckis ir Poniatauskis. Kaip tik 
šie trys lenkai Lietuvai ir jos sostinei gal mažiausiai bus padarę! Ne 
ką bedarė ir anie švedai, saksai ir kiti. Belieka lietuviai — tie patys 
Studnickio keliami Jogailiūnai, kuriuos — prieš Studnickio norą — su
stiprinsime dar Gediminu, Algirdu ir Vytautu: štai kur tikri Vilniaus 
statytojai! Ne tik Lietuvos valdovai statė Vilnių ar, tikriau, jį staty
dino: statydinosi dar didžiūnai — Goštautai, Radvilos, Katkai, Sopie- 
gos, Pociai, Sluškos, Masalskiai — lietuviai, rusenai, — tik ne lenkai. 
Statydinos vienuoliai — pranciškonai, domininkonai, jėzuitai, bernar
dinai, bazilionai ir kiti — lietuviai ir rusenai, net vokiečiai, o 
kai jėzuitai — tai jau tikra tarptautinė! Statydinos ir miestelėnai — tie 
patys lietuviai, vokiečiai, rusenai, vėliau dar žydai ir tik dar vėliau 
lenkai. Vietiniai meisteriai Lietuvos baudžiauninkų ir amatininkų ran
komis, Vakarų ir net Pietų (Romos) pavyzdžiais, su italų ir flamų 
meno pagalba, XVIIIa. vokiečiai Glaubitzai ir Knakfussai, lietuviai 
Žebrys Žebrauskas ir Stuoka Gucevičius — štai Vilniaus statybinio 
meno kūrėjai! O jau XIX-XXa., tikrai, nebetenka kalbėti apie vaka
rietiškai lietuvišką kunigaikštiškos karališkos mūsų sostinės statybą, 
tik apie generalgubernatorišką, maskolišką, kalugiškai' varšuvišką 
„modernios“ Vilniaus statybos stilių. Tik vargiai ar šitokį stilių Stud- 
nickis ir „sitvininkai“ būtų jau linkę savo tautai įsavinti...

Na, o kaip čia bus su „lenkiška vilenčiuko esme“ — jo gyveni
mišku stiliumi? P. Zajączkowski, matėme, drąsiai mums teigia: toji 
„esmė“ Vilniaus „regione“ esanti vakarietiška, tad — girdite — len
kiška. Juk ne tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Lietuvoje — tiek mūsų
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laikų, tiek ir visoje Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje per amžius 
reiškiasi ne Rytų, tik Vakarų kultūra, neginčijame'ir mielai tatai pa
braukiame. Tačiau kiek ir kas joje lenkiška galima nustatyti, prisimin
kime kad ir prof. M. Biržiškos rašinio „Lietuvos Lenkijos santykiai 

" amžių bėgyje“, 1946 m. išspausdinto UchVės „Vagose“, įspėjimą, kaip 
turėtume suprasti Lietuvai teikiamo vakarietiškumo \„lenkiškumą“:

„Lenkija nuostabiai daug yra gavusi ir pasisavinusi iš lotyniškai 
romaniškojo ir ypačiai germaniškai vokiškojo pasaulio. Vokiečių įtaka 
lenkų valstybės užuomazgoje ir Bažnyčios organizacijoje, šliachtos 
susidaryme, miestų- ir net kaimų įkūrime ir organizacijoje, žemės 
ūkyje, daržininkystėje, gyvulininkystėje, amatuose, prekyboje, moksle, 
mokykloje, kariuomenės organizacijoje, statyboje, technikoje, mene, 
literatūroje, tautosakoje, administracijoje, namotvarkėje ir t. t., be
maž visose lenkų gyvenimo srityse, labiau ar mažiau, ne tik kalbinė, 
bet ir daiktinė, ir dvasinė, ir kasdienė (alltaglich), šiokiadienė ir nešio- 
kiadienė, ne tik grynai vokiškoji, bet ir su ja ir per ją dar lotyniškoji, 
itališkoji, prancūziškoji ir t. t. Lenkijoje per visą jos nepriklausomo 
gyvenimo laiką taip persveria visas kitas, dominuoja, lemiamai nu
stato ir formuoja lenkų kultūrą, jog netenka dėl to ginčytis...“ 
(„Vagų“ 1946 m. N 4 p. 13—14).

Ir dar kiek iš to pat rašinio:
„Vakarietiški, romantiškai germaniškieji lenkų kultūros... prad

menys nesikirto su XIII a. Lietuvos karaliaus Mindaugo ir XIV a. di
džiojo Lietuvos kunigaikščitf- Gedimino Lietuvai nustatyta kultūros 
ir politikos kryptimi — plečiant savo valdžią rytų ir pietryčių linkme, 
labiausiai semtis iš Vakarų kultūros ir ją teikti savo valdomiems 
kraštams“. Ir susirišusi su Lenkija Lietuva nenutraukia santykių su 
Vakarais ir iš ten ne tik per Lenkiją, bet ir tiesiogiai sau imasi įtakos 
ir pavyzdžių: „Vakarietiški kultūros pradmenys pilnai pritapo lietuvių 
tautai ir galutinai ją surišo su Vakarų pasauliu, sustiprindami jos 
atsparumą mongoliškoms ir bizantiškoms įtakoms ir neleisdami jai 
nustoti kultūrinio savaimingumo, nuo Rytų ir Pietų slavų jūros su
pamai ... Kiek lenkai ėjo Lietuvai Vakarų kultūros perteikėjais, len
kiškai čia sava tedavė jie lietuviams dažnai tik išorinę (forminę) po
litūrą (poliruotę)..., kurią lietuvių tauta drauge su savo atgijimu ... 
nusiplovė, besitenkindama bendra europine politūra su ryškiais sa
vais lietuviškais bruožais ir tvirtai besilaikydama savo istorinio va
karietiško kultūrinio kelio (ten pat p. 14).

Jei Zajončkovskiai, Krukovskiai ir kiti lenkų publicistai sugebėtų 
aiškiai išskirti ir nustatyti kas kad ir tik vilnietiškame vakarietiškume 
bus ne romaniškai germaniška (tiesiogiai ar per lenkus gauta), bet 

, tiktai lenkiška, kuo gi jie galėtų paremti savo teigimą, jog bu-
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vusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos žemėse ir ypačiai Vilniaus 
krašte, gyventojų „papročiai, tikėjimai, gyvenimo būdas“ esą lenkiški? 
Ar p. Krulikovskis ar kitas kuris leid. „Wilenszczyzna“ publicistas 
bus kada lyginę lietuvių, kad ir tik Vilniaus krašto, to pat krašto 
gudų, totorių, žydų, karaitnų, na ir pačių tenykščių lenkiškai 
kalbančių gyventojų „papročius, tikėjimus, gyvenimo būdą“ su tuo 
pat Lenkijos lenkų? Ar bus kada nosį įkišę lietuvio ar gudo gryčion, 
o ką bekalbėti — ar bus teikėsi lietuviškai pramokti kad ir tam, kad 
pažintų lietuvių tautosaką, labiau įsigilintų į lietuvių tautodailę, 
geriau suprastų lietuvių „papročius ir tikėjimus“ ir patį „gyvenimo 
būdą“, užuot visa tai dabar savo lengva plunksna sulenkinę, nebodami 
gausios ne tik lietuvių, bet ir kitataučių, net kai kurių lenkų litera
tūros, kuri aiškiai nustato vakarietišką tautinės lietuvių kultūros 
savaimingumą? Ką besakyti, jei net kulinarijoje ne lietuvės kurių 
„lenkiškų virėjų“ ar kitų tokių leidinių yra reikalingos, tik Lenkijoj 
namų šeimininkėms teko parūpinti tokie leidiniai, kaip „Kucharka 
litewska“ arba „Gospodyni litewska“! Arba imkime nuo kito galo, 
tikriau, kilkime nuo lietuviškų kumpių, dešrų, kaldūnų ar šaltanosių 
ligi dvasinio pasaulio, ir čia sugretinkime kad ir įžymęnybes, kurias' 
Lietuva yra gavusi iš Lenkijos, su tomis, kuriomis Lenkija yra Lie
tuvą apdovanojusi. Jau tatai yra padaręs minėtasis prof. Biržiška 
Pinneberge skaitytame vasario 16-sios dienos reikšmės apibūdinime, 
„Mūsų kelyje“ 1946. 4. 10. Nr. 15, 5. 1 _ųr. 18 ir kt. išspausdintame. 
Sis sugretinimas ne tik išeina ne Lenkij 3 naudai, bet duoda progos 
lenkų publicistams rimčiau patikrinti savo pigios markės teigimą 
apie visuotinę Lenkijos įtaką Lietuvai ir įsigilinti, ar ir Lietuva nebus 
turėjusi Lenkijai įtakos, gal net kiek pasverti, katra katrai bus jos 
daugiau padariusi?

Na, bet varšuviniams Lietuvos kultūrintoj ains pritrūkus kuriam 
savo teigimui efektingų duomenų ar net iš viso jo pagrindui nutrūkus, 
saviškius nustatant, galima ir be to išsiversti, savaip „pataisius“ 
nepatogius praeities ar dabarties duomenis ir momentus, nepabūgus 
ir šiokio ar tokio jų paklastojimo. Ar ne „idėjinis“ istorijos klasto
jimas bus kad ir „Sitwos“ 1946 m. metraščio p. 11 Redakcijos teigimas, 
jog Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas tarp Baltijos ir Juod- 
marių jungęs, tautas ne Lietuvai (bronbože!), tik Lenkijai (Rzeczy- 
pospolitej) — tas Vytautas, į kurio lūpas lenkų rašytojas Krašiauskis 
kadaise šitokius žodžius yra įdėjęs: „mūru atsiskirsiu nuo jūsų 
Lenkijos, kuri kaip dėlė čiulpia Lietuvos kraują ir jį iščiulps visą“ 
(„Vytauto kovose“)?

(Dar nebaigta.)
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MIELAS BIČIULI!
Jau ketvirtos Kalėdos, kaip nešame tą sunkų tremtinio kryžių, 

kada mes kaskart krentame žemyn, kada mūsų teisės siaurėja, kada 
mes braukiami iš žmonių skaičiaus, paliekant tik kaip kalėjime — 
D. P. Jeigu mes sunyktume, tada ateinančioms kartoms būtų daug 
kalbų apie mus. Tomų tomai būtų prirašyti, mūsų’ vargai būtų 
išaugštinti, išgarbinti. Stovėtų paminklas New Yorke, toj pačioj vietoj, 
kur Fordas paaukojo 8 milijonus dolerių „klounų namams“ statyti su 
užrašu — D. P. — Laisvės Kankiniai.

Bet „keturi“ skaičius rodo pabaigą visų vargų. Keturi... arba 
po keturių mes laisvi. Sibiro šalčiai prislėgs ir „nenugalimąjį“, 
nes jo sveikata, arba jėgos, atsidūrė merdėjimo fazėje. Išauš tautoms 
gražus rytojus, saulėtas ir pilnas gyvenirtio sulčių. Išeisim nešini per
galės vainiku, apipintu erškėčių šakelėmis. Tikiu, kad Nemuno pa
krantėje rasime nusvirusį žilvitį, kuris vidurvasario atokaitoje duos 
gaivinantį pavėsį. Tikiu, kad žiemių Lietuvos alaus statinaitė su 
namie pagamintu sūriu pripildys jaukų namų židinį su pasakomis 
apie vargingą tremtinio dalią, apie nelygią kovą tarp pasaulio galiūnų. 
Bus gražus sapnas, nes tikrovė tokių dalykų negalės įsivaizduoti.

Grįšim! Rasime vėl piemenėlius, mylimus žmones, rasime įspaustą 
priešo pėdą ... rasime paminklų ... rasime daug užžėlusių takų ... 
Bet mes vėl juos mindžiosime. Mūsų bus maža, bet mes patys būsime 
dideli, nes iš mažti dalykų susidaro visas gyvenimas...

Anuokart pas mus buvo atsilankę M. P. Matyt, vokiečių skundas. 
Mes jutome iš vakaro. Dviejuose blokuose rado kiaulių, bet, išaiškinus 
reikalą, jos buvo neliestos ir, žmonės nebuvo paliesti. Bet faktas lieka 
faktu, kad mes kaskart daugiau ir baisiau esame niekinami, stumdomi. 
Kratas darė kiekviename kambaryje. Pas mane pradarė tik spintą ir 
išėjo. Aš su didele šeima turėjau keletą konservų, bet jų neslėpiau. 
Nugalvojau: „karalius davė, karalius gali ir pasiimti“. Dabar gaunam 
vokišką maistą. Maisto davinys juokingas, kaip ir mūsų ašarotos 
dienos. Bet lietuvis, kol jis kruta, nenusimins. Jis moka vargti, juoktis 
ir kentėti.

Baigdamas laiškutį, linkiu savo ir visos šeimynėlės vardu 
geriausių Švenčių. Šitos šventės tebūnie paskutinės,, nes jau ketvirtos. 
Būkit laimingi. Jeigu šalčiai perdaug nespirgintų, atspauskit pas mus 
praleisti Kūčių ir Kalėdų. Vaikučiams žada būti eglutė. Pašnekėtume. 
Dirbu ten pat. Darbas suprastėjo, nes maisto davinys liesas.

Sveikatos ir žemiškosios laimės!
Vytautas
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Prof. Vaclovas Biržiška

IŠ LIETUVIU SPAUDOS ISTORIJOS

Pirmoji Amerikos lietuvių knyga

Ryšium su lietuviškos knygos jubiliejiniais metais pravartu 
išaiškinti ir lietuviškos knygos pradžią Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, juo labiau, kad atrodo, jog visi, kas apie ją rašė, jos pačios nebuvo 
matę. Kartojama, kad tai buvusi kažkoks Mykolo Tvarausko išleistas 
žodynas, o „Tėvynė“ 1898 N. II p. 359 ir ją pakartoję S. Baltramaitis 
N. 988 ir J. P. (Pranaičiukė) „Žvaigždėje“ 1923 N. I, taip pat ir 
A. Milukas, nurodo tai knygai 1874 m., bet niekas jų nepateikia nė 
tos knygos tikslios antraštės'. Ir Jonas (Žilius) Suskaitoj 1900 p. 5 
tvirtina, kad ji buvusi pradėta, bet nebaigta spausdinti 1879 m. Pa
galiau, -Vytautas Sirvydas savo monografijoje apie Juozą Sirvydą, 
išspausdintoj 1941 m. p. 106, irgi kartoja, kad ji buvusi išleista 1879 
m. ir kad jos pasirodę vos keli lankai, nes spaustuvė sudegusi ir 
darbas nutrūkęs. Vienas tik „Garsas Amerikos Lietuvių“ 1896 m. 
liepos . 18 d. cituoja giesmę iš 1874 m. Shamokine išspausdintos 
knygos, taigi iš tos pačios, bet ir čia metai yra neteisingai nurodyti. 
Tačiau, dar priėš keletą metų prieš šį karą man pavyko šią knygą 
surasti Lietuvoje. Tai yra „Tlumoczius arba Slownikas 
Angtelcka j-Lietuwyszkas ir Li e t uw y s z ka j - An- 
gielckas del grejto ir langwo iszmokimo sznekos 
angielckos. Su uwogomis ir apraszimu kožno žodžio 
kajp rejk isztart sudėtas per Mikola Twaraucka 
(iždawymas pyrmas) Shamokin 1 875 Kasztu ir 
Spaustuve Mikolo Twaraucko.“ Knygutėje yra puslapių 
6 nž. + 159, formatas 16X11 cm. Kartu, atskiru lapeliu, buvo išspaus
dintas ir 18X15 cm didumo atsišaukimas „Mieli B r oi e j“, 
kuriame Tvarauskas rekomenduoja skaitytojams savo tais pačiais 
metais išleistą z žodyną. Pilnai užbaigto žodyno pradžioje eina. 
eilėraštis: „Asz pyrmas atėjau pas jus Tlumocžidamas angielckus 
žodžius“.

1874 metai kitiems, rašiusiems apie tą žodyną, atsirado, matyti, iš 
to, kad Tvarauskas tais metais buvo paskelbęs savo numatomam 
žodynui prenumeratą. Apie tai jis pats rašo prakalboje prie to žodyno: 
„piarejusi miata norėjau ižduoti ta knigiala, abznajminau nekurtus 
ape iždawyma, ir no kielu asabu jau po abzajmynymuj aplajkiau 
pynegus, ale turėjau užsylajkitie su iždawymu, nes daugiel piarszkadu
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turėjau... už piartraukima czeso..: turesyte daug gieresni slownika, ba dydesnys ir priklodesnys ira, ne kaip tas ka piarnej but iszejas isz mano drukarnios“. Žodyno turinį ir kalbą užtenkamai nusako ir pati antraštė, bet vistiek tai buvusi pradžia, vėliau, tiesa, neišaugusi į kokią ypatingai vertingą literatūrą, bet ilgainiui davusi nemaža-ir labai mums reikšmingų knygų, kurios ypač į spaudos uždraudimo pabaigą buvo smarkiai ir Lietuvoje paplitusios, na, ir kuriomis tenka ir dabar misti tremtinių mokyklų bibliotekoms, nors jų kalba ir rašyba bent dvidešimčia metų yra atsilikusi nuo nepriklausomosios Lietuvos.Si knyga gal dėl to yra taip reta, kad, galimas daiktas, visas leidinys sudegė spaustuvėje, kaip tai 1900 m. atsitiko ir su J. Šliūpo „Latvių tauta“, kurios po gaisro knygrišykloje buvo užsilikę tik du egzemplioriai — vienas pas J. Sirvydą, o kitas pas autorių.
Pirmasis lietuviškas aritmetikos vadovėlis ir jo likimasJau nuo antros XVIII amžiaus pusės, ypač nuo Edukacinės Komisijos įsteigimo 1773 m., Lietuvoje pastebimas ypatingas lietuviškos liaudies veržimasis į mokslą. Ypatingai jis pasireiškė masiniu stojimu į dvasines seminarijas, kurios nuo to laiko daugiausia papildomos jaunuolių, išėjusių iš liaudies ir tuo būdu atsipalaiduojančių nuo baudžiavos. Bet neatsilieka ir plačiosios baudžiauninkų masės, kurios negalėjo savo „vergingo prigulėjimo“ nusikratyti. Kaip tik tuo laiku pastebimas be galo didelis tikybinių, liaudžiai skiriamų, lietuviškų knygučių ir elementorių pareikalavimo išaugimas, tuo tarpu kai ligi 1772 m. Iš viso Didžiojoje Lietuvoje buvo išspausdinta tik kiek daugiau kaip 100 knygų; laikotarpyje nuo 1772 m. ligi 1800 m., t. y. per 28 metus, išspausdinta tiek pat, kiek per visą praėjusį laiko tarpą ir, be to, spausdinant knygas iš karto daug didesniu egzempliorių skaičiumi. O į XVIII amžiaus pabaigą vis platesniu mastu pradedamos kurti parapinės mokyklos, kurios XIX amžiuje paplinta visame krašte, o vyskupo Valančiaus laikais jos tiek jau išaugo ir sustiprėjo, kad net daugelyje vietų, ypač Vakarų Žemaitijoje, analfabetizmas beveik visiškai išnyksta. Tačiau krinta į akis, kad parapinių mokyklų aprūpinimas vadovėliais yra labai siauras ir nepilnas: elementoriai, katekizmai ir Šventoji Istorija — tai ir visa parapinių mokyklų pedagoginė medžiaga. Ilgai mums buvo neaišku, kodėl, 1822—1824 m. prasidėjus planingam lietuvių tautiniam sąjūdžiui, taip maža kreipta dėmesio į pradinį liaudies švietimą, kad net nepasirūpinta paruošti parapinėms mokykloms aritmetikos pradžios vadovėlio, nors tose mokyklose
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Vaikai buvo mokomi ir aritmetikos, tik, neturint savų vadovėlių, jie 
naudojosi lenkiškaisiais. Juk pirmieji lietuviški aritmetikos vado
vėliai buvo išspausdinti tik „Aušros“ laikais — 1885 m. Spudulio
— kun. Katelės ir 1886 m. Petro Vileišio.

Tačiau, nuo to laiko, kada mums pasidarė prieinami Vilniaus 
archyvai, atskleidę ne vieną mūsų kultūrinio gyvenimo paslaptį, 
paaiškėjo ir šis reikalas. Paaiškėjo, kad mūsų anų laikų šviesuomenės 
čia netenka kaltinti apsileidimu, bet kad tos mūsų kultūrinės raidos 
kliūtys buvo padarytos tam tikrų politinių-visuomeninių sąlygų, 
kurios, nutautinusios žymią mūsų visuomenės dalį, tiems nutautėliams 
atidavė į rankas ir mūsų svarbiųjų .kultūros reikalų sprendimą. Patys 
nutautę, jie visomis jiems prieinamomis priemonėmis stabdė ir 
lietuvių kultūrinį kilimą — tiek literatūroje, neleisdami spausdinti 
lietuviškų pasaulietinių raštų (pvz. Strazdo — Aleknavičiaus 
eilėraščių, Aleksandro Butkevičiaus gramatikos ir kt.), tiek mokyklose
— neįsileisdami ten lietuviškų vadovėlių. Be kito ko, dėl tų priežasčių 
nebuvo išspausdintas ir pirmasis lietuviškas pradžios 
aritmetikos v a d o v ė 1 is , p a r u o š t a s dar 1830 metais.

Štai ir pati trumpa byla tuo reikalu. 1830 m. Vilniaus gubernijos, 
kuri tuo laiku apimdavo ir višą Kauniją, mokyklų direktorius Kaje
tonas Krassovskis, lenkas, nusiuntė atsiliepti ir įvertinti Kražių gim
nazijos matematikos mokytojui Adomui Dambrauskiui (Dąbrovskiui) 
kunigo Stanevičiaus paruoštą Aritmetiką žemaičių kalba. Pats Dam- 
brauskis, nežiūrint į tai, kad savo pavardę rašė visai lenkiška forma 
ir save laikė lenku, buvo vietos žmogus, kilęs iš Vaiguvos parapijos, 
baigęs Kražių gimnaziją o 1818 m. ir Vilniaus universiteto fizinį- 
matematinį fakultetą. Nėra abejonės, kad jis ir lietuviškai mokėjo, 
bet, gavęs recenzuoti aną vadovėlį, jis jį pripažino visiškai netinkamą 
ir tai labiausiai dėl politinai visuomeninių motyvų. 1830 VIII 7 atsaky
damas Krassovskiui, jis kiek pakritikavo vadovėlį metodiniu požiūriu, 
o paskiau rašo (Čia verčiama iš lenkų kalbos. V. B.): „Reikia ir tai 
turėti galvoje, kad mokslinio veikalo (t. y. vadovėlio) rašymas 
žemaičių kalba valstiečiams yra nereikalingas. Valstiečiai, kurie 
nemoka nei kalbos (suprask, lenkiškos), nei rašto (lenkiško), santykiau
dami su kitais tautos klodais, susiduria su nemalonumais, apgavystė
mis ir nuostoliais. Jie patys tai gerai žino ir dėl to, leisdami vaikus 
į mokyklas, svarbiausia turi tikslą, kad jie pramoktų lenkiškai ir 
rusiškai; todėl žemaičių kalbos įvedimas (į mokyklas) yra 
priešingas valstieči-ų gerovei ir norui, be to, jis yra 
priešingas ir bendram mokslo planui, priimtam mūsų mokslo apy
gardoje; taigi kaimo vaikai, iš parapinių mokyklų atvykdami į 
apskričių mokyklas, negalės pasinaudoti mokslu, dėstomu lenkų 
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kalba, jei nieko lenkiškai nemoka. Ir nieko mokslas iš to nelaimės, jei 
jam dėstyti vietoje visuotinės krašto kalbos (lenkų), garsiųjų autorių 
ištobulintos, pavartosime provincijų dialektus, skirtingus kiekvienoje 
gubernijoje ir net apskrityje, išsilaikančius žemame kultūros laips
nyje. Kadangi minėtasis veikalas dėl anksčiau nurodytųjų priežasčių 
yra netinkamas, tai pripažįstu jį nenaudingą“.

Vadovėlis nebuvo išspausdintas. Matyt, ir direktorius Krassovskis 
sutiko, kad žemaičių kalbos įvedimas parapinėse mokyklose yra 
kenksmingas valstiečių gerovei. Bet kas buvo to vadovėlio autorius? 
Susirašinėjime jis tevadinamas kunigu Stanevičium, bet jo vardas 
nėra paminėtas. Iš to laiko žinau net keturius kunigus Stanevičius: 
Pašiaušės filialistą Tadą, karmelitą Hilarioną (mirusį 1854 XII 27), 
Joną, kuris nuo 1829 m. buvo Vilniaus dvasinės seminarijos prefektu 
(mirė 1844 VII 15), kitų painiojamą su Simanu Stanevičium, ir kurio 
atvaizdas Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo laikomas Simano Stane
vičiaus portretu. Tačiau labiausiai čia atitinka kunigas Jeronimas 
Stanevičius. Gimęs 1793 m. Raseinių apskrityje, jis pabaigė 
Kražių gimnaziją ir stojo į Vilniaus universiteto fizinį-matematinį 
fakultetą, o 1814 m., nenutraukdamas mokslo, universitete, stojo į 
karmelitų ordiną. Baigęs universitetą filosofijos magistro laipsniu ir 
paskiau gavęs ir teologijos magistro laipsnį, jis nuo 1819 m: dėstė 
matematiką ir fiziką Kolainių karmelitų gimnazijoje, kur paskiau 
buvo ir mokyklos prefektu, o nuo 1828 m. ligi to ordino uždarymo 
1843 m. buvo ir Lietuvos karmelitų provinciolu. Mirė po 1854 m. Mo
kytojaudamas pačioje Žemaitijos gilumoje ir pats dėstęs matematiką, 
jis, greičiausia, ir susirūpino tuo, kad parapinių mokyklų mokiniai, 
patys visiškai nemokėdami lenkiškai, yra verčiami aritmetikos mo
kytis iš vadovėlių, parašytų jiems visai nesuprantama kalba, — tad 
ir pamėgino jiems parūpinti lietuvišką vadovėlį.

Keliolikai metų praėjus, 1856 m., panašų vadovėlį Užnemunės 
mokykloms buvo paruošęs ir mokytojas Motiejus Pranas Mar
ty na i tis (Marcinskis), autorius 1833 m. išspausdintos lenkiškos 
gramatikos lietuviams. Bet ir jo aritmetikos vadovėlis nebuvo išspaus
dintas, nes atkaklusis lenkininkas, knygininkas ir leidėjas Ądomas 
Zavadzkis, nepanorėjo- jo išleisti. Ir nenuostabu: jau 1844 m. emi
grantas Aleksandras Varkolevičius (iš tikrųjų valstietis Varkalas) 
buvo išspausdinęs Paryžiuje knygutę „Gwiazdka na Žmudzi“, kurioje, 
be kito ko, jis įrodinėjo, kad būsimoje .nepriklausomoje Lenkijoje, 
kuri apipusianti ir Lietuvą, „žemaičių ir lietuvių kalbos turėsiančios 
išnykti, nes tik viena lenkų kalba galėsianti gyventi“. O tokių Var- 
kolevičių tuo laiku ir pačioje Lietuvoje jau buvo pilna.
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V. Čižiunaš

TAUTA IR RASE
(Iš ciklo „Apie tautos būdą ir likimą“)

Mūsų kalbos žodis „tauta“ nerodo jo. kilmės iš „gimimo“ ar 
„giminės“ sąvokų, kaip atitinkami slavų ar lotynizuotų kalbų žodžiai 
„narod“ ar „nation (=natio)“. Tačiau turinį tie žodžiai turi bendrą: 
jais norima nusakyti kilmės ir kraujo giminystė.

Kas žmonijos raidoje yra pirmesnis: ar šeima, ar etninė grupė- 
tauta, dar ir šiandien nėra galutinai atsakyta. Esame pratę laikyti 
pirmykštę šeimą vėliau iš jos išaugusių giminių, kilčių ir tautų pra
dininke. Sunku įtikėti E. Barkerio tvirtinimais, kad ši teorija sutin
kanti rimtų priekaištų, nes nesą taip lengva tautas suprasti tiktai 
kaip išplitusias giminingas grupes. Kalbamasai autorius šitokį tvirti
nimą išveda iš dėsnio, kad kiekviena mažesnė grupė — šeima, giminė, 
kiltis — vadovaujasi tam tikru teisių, įstatymų ir prievolių kompleksu 
(junginiu), o teisinio vieneto, šiuo atveju — šeimos, buvimas turįs 
būti sąlygojamas kitos, didesnės grupės, kuriančios įstatymus ir tuos 
pačius vienetus. Todėl, esą, ir negalima tautos genezės ieškoti šeimoje, 
nes šeima pati atsiradusi tautoje. Antruoju argumentu šitokiam tvir
tinimui paremti, E. Barkeris iškelia faktą, kad beveik kiekviena tauta 
(ypač Europoje) turinti savyje skirtingų rasinių pradmenų ir dėl to 
susidaranti iš įvairių, bet ir skirtingų giminingų grupių arba kilčių.

Vis dėlto šitoks E. Barkerio tvirtinimas dėl tautos ir šeimos 
kilmės pirmumo yra kiek paviršutiniškas. Juk negalėjo pirmykštė 
žmonių bendruomenė išaugti tautiniu junginiu, vėliau organizuotis 
valstybinio gyvenimo lytimis be pirminės žmonių bendruomenės 
užuomazgos — šeimos buvimo ir veikimo. Ir tie patys organizuotos 
visuomenės — tautos ir valstybės — įstatymai, kuriais palaikomos , 
ir globojamos išsidiferencijavusios visuomeninio gyvenimo formos ir 
institucijos, galėjo atsirasti tiktai iš pirmapradiško žmonių mąstymo, 
vienaip ar kitaip formulavusio papročius, susidariusius taip pat tiktai 
pirminėje ir pagrindinėje žmonių draugijinio gyvenimo ląstelėje — 
šeimoje.

Vis dėlto teisus yra E. Barkeris, tvirtindamas, kad tauta nėra 
tik rasės nei tik paskiros giminės ar kilties padarinys. Tauta yra 
žymiai sudėtingesnis ir platesnis visuomeninis organizmas, negu rasė. 
Tačiau, kalbant apie tautą, negalima nutylėti rasės poveikio ir 
reikšmės tautai.

Kas yra rasė? Si sąvoka labiausiai miglota pasidaro, kai ji 
pavartojama, aktualius tautinius santykius nagrinėjant ar politines
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koncepcijas tautiniais motyvais dengiant it ginant. Šios sąvokos 
tujini savaip supranta antropologas, dar savaip gali suprasti filologas, 
etnologas ir, pagaliau, istorikas ar politikas. Pirmam jų rasės sąvoka 
bus biologinė, antram — lingvistinė, trečiam — kultūrinė, ketvirtam 
— istorinė ar net politinė. Iš to kyla ir svyravimai, netpiktnaudžiavi- 
mai, šią sąvoką vartojant. Vis dėlto tik antropologinis rasės sąvokos 
turinys gali būti neginčijamai tikras: rasė yra fizinių, 
bendrų tam tikrai žmonių grupei, savybių visetas.

Nors tauta išauga iš bendros kraujo giminystės ir tą giminystę 
stengiasi amžiais išlaikyti, tačiau pati nesutampa su rasės ribomis. 
Šiandien apie grynąsias antropologines rases, kuriomis skirtųsi viena 
Europos tauta nuo kitos, jau nebegalima kalbėti. Kad suprastume 
priežastį, kodėl taip yra, pamėginsime labai trumpai peržvelgti rasių 
skirstymo metodus.

Antropologai, apspręsdami ir skirstydami rases, naudojasi trimis 
pagrindiniais metodais. Pirmasis jų — žmonių kaukuolių matavimas, 
ypač nustatant santykį tarp jų ilgio ir pločio; antrasis — ūgio mata
vimas; tretysis skirsto žmonių rases pagal plaukų, odos ir akių spalvą, 
taip pat veido, ypač nosies ir skruostų pavidalą. Su šių metodų pagalba 
buvo galima kai kuriuo tikslumu suklasifikuoti įvairias žmonių rases. 
Tuo tarpu tiksliausių duomenų pasiekta, apibrėžiant Europos tautų 
rasinę sudėtį. Šiuo atveju antropologai sutaria, išskirdami tris euro
piečių rasinius kamienus: nordinį (šiaurinį), alpinį ir viduržeminį.

Nordinės (šiaurinės) rašės žmonės gyvena Skandinavijoje, Olan
dijoje, Šiaurės Vokietijoje, vakarinėje Belgijoje, šiaurinėje Prancū- 
nioie. Didžiojoje Britanijoje ir dar kai kur. Jie yra ilgagalviai (doli- 
chokefalai), augšto ūgio, šviesiaplaukiai ir šviesiaakiai. Alpinė rasė 
užima vidurinės Europos kalnynus ir gretimas jiems lygumas, taigi — 
Šveicariją, vidurinę Prancūziją, šiaurinę Italiją, pietinę Vokietiją 
ir Karpatų kraštus. Tai yra apskritagalvių (brachikefalų), žemesnio 
ūgio, tvirto kūno ir tamsesnės spalvos rasė. Viduržemio rasės žmonės 
yra kilę pietinėje Europoje (taip pat ir šiaurinėje Afrikoje), bet vėliau 
paplitę pietinėje Prancūzijoje, Britų salų vakarinėse dalyse, Ispanijoje 
ir Portugalijoje, pietinėje Italijoje; kaip ir nordikai, yra ilgagalviai, 
tačiau žemesnio ūgio ir tamsios plaukų bei akių spalvos1).

Tačiau šios trys rasės neapima visų Europos gyventojų. Balkanų 
tautos priklausančios didele dalimi vad. dinarinei (Denikerio 
pavartotu terminu) augšto ūgio, tamsių plaukų ir akių, apskritagalvių 
rasei. Rytų Europoje esama rytų slaviškosios ir sub- 
nordinės (sarmatiškosios) rasės (Deniker, Czekanowski).

1) Prot J. Žilinskas, Lietusių protėviai, 20—32 psl.
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Kuriai čia minimų rasių priklauso lietuviai? Prof. J. Žilinsko 
nuomone, lietuvių protėvių kilmė aiškintina dvejopai:

\ 1. Jie galėję kilti iš pirmykščios Cromagnon rasės, kuri pasku
tiniame ledų laikotarpyje gyvenusi dabartinės Prancūzijos srityje. 
Ledams tirpstant, ši rasė slinkusi į šiaurę ir išsiplatinusi vidurinėje 
bei šiaurinėje Europoje. Baltijos jūrą ta pirmykštė rasė pasiekusi 
apie 10 000 m. prieš Kristų.

2. Baltijos kraštų gyventojai galėję kilti iš etninės grupės 
pirmykščių žmonių, kurie paskutiniame ledų laikotarpyje buvo gy
venę tarp Juodosios jūros ir Uralo (pietinėje Ukrainoje ir šiauriniame 
Kaukaze bei Pavolgyje). Ilgainiui ši pirmykštė rasė sujudusi keliauti 
į šiaurės ir vakarų Europą trimis srovėmis: išilgai Dniepro, Dniestro 
ir Dunojaus. Pirmosios dvi srovės pasiekusios Baltijos jūrą ir plitu- 
sios į vakarus ir šiaurę jos pakraščiais. Trečioji srovė, keliavusi 
išilgai Dunojaus, neolitinio (šlifuoto akmens įrankių) laikotarpio 
pabaigoje pasiekusi Šiaurės ir Baltijos jūras, išsiplėtusi į Daniją ir 
pietinę Skandinaviją. Ši pirmykščių žmonių srovė davusi pradžią 
nordinei rasei.

Į Baltijos rytų pajūrį atvykę pirmieji gyventojai, plisdami į vaka
rus ir į šiaurę, dėl santykiavimo su kaimyninėmis etninėmis grupėmis 
savo pakraštinėse srityse kūrė pereinamąsias etnines grupes, kurios 
ilgainiui kas kartą svetimėjo baltiškajam kamienui. Toli šiaurėje 
susidūrusi su lapujiečių (lapių) etnine grupe, rytuose — su uraline 
grupe, davė finų, arba ugro-finų rasinį tipą, perėmusį ir uralinės 
grupės kalbą (suomiai).

Pagrindinį ir pastoviausią baltų kamieną sudarė aisčiai — lietu
vių, latvių ir prūsų protėviai. Jie dėl savo centrinės geografinės pa
dėties ir gamtinių krašto savybių per ilgą priešistorinį laikotarpį ne
patyrė beveik jokių svetimų etninių grupių įtakos. Žymiai daugiau 
ėmė darytis vienokios ar kitokios etninės (rasinės ir kultūrinės) įta
kos istoriniais šios baltų grupės gyvenimo laikais.

Prof. J. Žilinskas pripažįsta, kad dabartinių lietuvių tarpe galima 
sutikti šiaurinės, alpinės, viduržeminės, rečiau dinarinės, rasių at
stovų. Tačiau dažniausiai sutinkamas lietuvių tarpe tipas yra savitas. 
Jis yra vidutinio arba augšto ūgio, tvirto sudėjimo, plačių pečių. „Jo 
odos spalva balta, kūno plaukuotumas silpnai išreikštas; plaukai švie
sūs, dažnai nuo linų iki pelenų spalvos, o kartais rausvo atspalvio; 
akys taip pat šviesios, dažnai pilkos arba pilkai mėlynos. Jis yra pla- 
čiagalvis, gana žemo ir plataus veido; apatinis žandikaulis taip pat 
gana platus. Nosies nugarėlė būna tiesi arba kiek įlenkta. Vokų plyšys 
yra horizontalus, vidutinio didumo. Toks tipas jau nuo senovės vy
ravo lietuvių tarpe. Apie tai sprendžiam iš senųjų lie’tųvių pada
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vimų, dainų, taip pat ir iš įvairių aprašymų, kuriuose nuolat minimi 
plačiapečiai, geltonplaukiai, mėlynakiai bernužėliai ir geltonkasė? 
mergužėlės. Toks tipas įvairių autorių vadinamas įvairiais vardais“2). 
Panagrinėjęs kai kurių autorių nuomones dėl šio tipo rasinės kilmės 
ir rasės pavadinimo, autorius prieina išvadą, kad baltų r a s'ė 
esanti savarankiška, turinti nuosavų ir būdingų 
požymių, kurių neturi jokia kita rasė.

Rasinių pradmenų prigimtis ir tų pradmenų jungimosi proporcija 
veikia tautos gyvenimą. Jau Gustavas le Bonas, kadaise aptardamas 
tautų ir kultūrų likimo aplinkybes, labai stipriai akcentavo rasių susi
maišymo poveikį, nors rasės sąvoką sutapatindamas su tautos sąvoka. 
„Natūralinės rasės randamos šiuo metu tiktai laukinių tautose; tiktai 
j ošę- galima rasti gryną, laisvą nuo bet kurių priemaišų, rasę. Dau
guma šių dienų civilizuotų rasių priklauso istorinėms ra
sėm s“3).

Prancūzai yra mišinys, apytikriai beveik lygiu santykiu, visų 
trijų vyriausių Europos rasių. Vokiečiai yra nordikai šiaurinėje jų 
krašto dalyje ir alpinės i-asės atstovai Bavarijoje bei kitose pietinės 
Vokietijos dalyse. Italai priklauso alpinei rasei šiaurėje ir vidur- 
žeminei pietuose su nedideliu nordišku sluogsneliu, keliomis bangomis 
čia ėjusių praeityje šiauriečių nukariautojų liekana.

Rasė yra fizinis reiškinyš. Ar galima jai skirti bent kokių pro
tinių ir moralinių savybių? Iš kokių jos gyvenimo ir veiklos vaisių 
galime pažinti jos dvasinį vertingumą? Rasės tėra tik etninė tautų 
medžiaga, neturinti nei kalbos, nei literatūros, iš kurių galėtume at
pažinti bei suprasti „rasės dvasią“. Rasės nekuria nei kultūros, nei 
civilizacijos, nes kultūros išplitimas nepriklauso nei rasinių, nei kal
binių sienų. Ta proga noriu tarti bent grutę minčių dėl kai kada 
viešai spaudoje pavartojamo „arijų“ termino.

Kai XIX a. pradžioje buvo surasta giminystė tarp senosios šven
tųjų indų raštų, „Vedų“, kalbos — sanskrito ir kai kurių Europos 
kalbų (Fr. Bopp), susidomėjimas ne tik kalbų, bet ir kultūrų giminyste 
(broliai Grimm’ai, W. von Humboldt) tarp Azijos arijų (indų-iranė- 
nų) ir Europos tautų kas kartą didėjo. Buvo susidariusi teorija, 
kad beveik visų nūdienių europiečių protėvynė būsianti buvusi In
dija ar Iranas, iš kur prieš keletą tūkstančių metų europiečiai atke
liavę į dabar jų gyvenamąsias sritis ir atsinešę su savim bendrosios 
visų arijų protėvynės kultūros ir kalbos požymius. Ši teorija jau

2) Prof. J. Žilinskas, Lietuvių protėviai, psl. 125.
3) Gustav le Bon, Lois psychologlques de 1'Evolution des 

P eup 1 es, lenkų vertime (J. Ochorowlez), 16 psl.
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seniai yra atmesta, kaip pasenusi ir neturinti pakankamo mokslinio pagrindo. ~Beveik visos (išskyrus vengrų, suomių ir kt. ugro-finų kalbas) Europos tautų kalbos priklauso vad. indoeuropiečių kalbų šeimai. Tai pačiai šeimai priklauso ir indų bei iranėnų (persų, beludžų, afganų ir kt.) kalbos, senovėje turėjusios bendrą prokalbę ir bendrą kilmę vienoje a r y a tautoje, kuri savo ruožtu labai tolimoje praeityje buvo atsiskyrusi nuo bendro indoeuropiečių kalbos ir kultūros kamieno. Indoeuropiečių kilmės ir pirmykštės tėvynės klausimu yra susidariusi gausi literatūra, atstovaujanti bent keletą teorijų. Naujausieji ir labiausiai patikimi etnologijos ir lyginamosios kalbotyros duomenys įrodo indoeuropiečių protėvynę buvus nebe Azijoje, bet Europoje, jos rytų lygumos pietinėje dalyje (dab. Ukrainoje ir Dono žemupyje iki pat Volgos)4).Jeigu tautos istorija yra tikroji magistrą vitae dabartyje, išaiškindama tos’dabarties reiškinius praeities elementų poveikiais, tai rasinės kilmės klausimas negali būti tylomis apeinamas.■ Rasė negali mums nerūpėti, nes mes gimstame jos substancijoje ir turime ją kraujyje. „Nežinome, kas esanie, tol, kol nežinome, iš kur esame; kiek nežinome, kuo dabar esame, negalime spręsti, kuo būsime“ — sako E. Barkeris. Žinoma, nereikia perdėti rasės reikšmės, kaip yra padarę 'kai kurie teoretikai, iškeldami ją į pirmaeilio veiksnio vaidmenį tarptautinėje politikoje, klasių kovoje, miesto ir kaimo santykiuose (Le Bon, Lapouge, Gobineau ir kiti). Minimųjų mokslininkų mintimis remdamasis ir jas toliau toli gražu ne konsekventiškai plėsdamas,' vokiečių nacionalsocializmas vėliau paskandino Europą ugnies ir kraujo jūroje,, kad sukurtų tūkstantmetį vokiečių trečiojo • reicho viešpatavimą Europoje. Ką davė tokia rasistinė politika patiems vokiečiams ir kokių nelaimių atnešė pasauliui, žinome patys . net perdaug gerai.Rasė nėra tautos lemtis; rasinė tautos sudėtis neapsprendžia tautos istorijos ir charakterio. Atvirkščiai, rasė, kaip sakėme, yra medžiaga, kurią apipavidalina dvasia. Tačiau rasė yra veikli ir judri medžiaga,
• 4) Prof. V. Krėvė-Mickevičius, Indoeuropiečių protėvynė, „Tauta 

ir Žodis". I, II, m Ir IV knygos. Yra išleista ir atskiru leidiniu.
Italų mokslininkas dr. Cesare Carmineti savo veikale „Annuario Missionario 

Italiano" 1934 m. 39—51 psl., rašydamas apie arijus (atsieit, apie indoeuropiečius), 
jau beveik 3000 metų valdančius plačiausią žemės rutulio dalį, sako: „Labai galimas 
daiktas, kad pirmasis indoeuropiečių lopšys bus buvusi Lietuva (Molto probabilmente 
la prima culba degli Indo-Europei lu la Lithuania), nes Lietuva tai ta šalis, kur 
lietuvių kalba, papročiai ir tradicijos palikę platesnių ir gilesnių pėdsakų. Aiškiai 
matyti, kad toje šalyje prieš indoeuropiečius nėra buvę Jei tų.“

Redakcija.

20

22



kurios kilčių kombinacijos yra nuolat veiklios, kurdamos naujas atmainas. Todėl ir tauta nėra ir negali būti abejinga jos fizinį kūną sudarantiems veiksniams, nors jos dvasinis pavidalas yra jai svarbesnis, negu medžiaginis pagrindas. Kaip kiekvienas paskiras žmogus priyalo žinoti, kas jame pačiame glūdi, iš ko jis galėtų formuoti savąjį būdą, taip turi daryti ir visa tauta. Ta prasme yra mūsų visų pilietinė pareiga žinoti tą molį, iš kurio esame nulipdyti.Kad lietuvių rasinė sudėtis, pasak prof. J. Žilinsko, nėra žymiau paveikta santykių su kaimyninėmis tautomis, tai čia daug lėmė istorinis likimas. Normanų-variagų puolimai daugiau buvo nukreipti 'į pakraštinius aisčius — prūsus ir latvius. Tų puolimų lietuviai atsigynė, nes jau žymiai anksčiau už kitus .aisčius buvo pradėję kurti valstybinės organizacijos užuomazgas. Lietuvių valstybinė organizacija vėliau atlaikė ir germaniškąjį spaudimą, nors ilgose kovose su krikščioniškaisiais Europos Vakarais tautos morfologiniai požymiai galėjo kiek pakisti. Įėjus Lietuvos valstybės sudėtin dideliems slaviškųjų žemių plotams, tatai turėjo taip pat atsiliepti lietuvių rasiniams požymiams, nors, prof. J. Žilinsko nuomone, tiek baltų, tiek senųjų slavų rasinė medžiaga buvusi artima, — todėl šiuo atveju galime kalbėti daugiau apie rytinių lietuvių (gudų-litvinų) suslavėjimą kalbiniu ir kultūriniu atžvilgiu, negu apie rasinės sudėties pakitimą. Totorių, žydų ir karaimų priemaišos negalėjo būti reikšmingos, nes buvo aprėžtos siaurų gyvenamųjų vietų ir teisinių santykių atžvilgiais (Žilinskas).Jeigu tautos rasinio pagrindo pažinimas turi nemažos reikšmės ir yra pilietinė pareiga, tai ne mažesnės reikšmės turi ir ne menkesnė pareiga yra sąmoningas rasinių kombinacijų reguliavimas. Kas seka imigracinę kolonijinių valstybių politiką, tas gali lengvai pastebėti, kaip joms rūpi imigrantų atranka. Tatai ypatingai žymu J. Amerikos Valstybių, Kanados, Australijos, o vėliausiai ir kai kurių pietinės Amerikos valstybių imigracinėje politikoje. „Tauta gali plėtotis ir turtintis daugeliu svetimosios imigracijos poveikių, bet kai imigracijos srovė auga nesuvaldoma iki didelės upės dydžio, tada gali susidarkyti tvirta tautos šerdis, tautos tradicijų atrama. O kai tauta praranda savo tradicijas, praranda pati save“ — sako E. Barkeris.Apie tai yra ko ir lietuviams pagalvoti.5)
(Dar bus.)

5) 2r. N 10. ■ \ ■
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Prof. Vaclovas Biržiška

PRIE K. R. JURGĖEOS STRAIPSNIO

APIE MAŽVYDO KATEKIZMO DATA«

Š. m. „Naujienų“ N. 165, o vėliau „Drauge“ ir kitur K. R. Jur- 
gela gan teisingai nušvietė Amerikos lietuvių visumenei Mažvydo 
katekizmo pasirodymo datą, tačiau kai kurie jo tvirtinimai yra reika
lingi ir patikslinimo, ir pataisymo.

' Pirmiausia, neteisingas yra jo tvirtinimas, kad visi Vokietijoje 
gėla gan ^eisingai nušvietė Amerikos lietuvių visuomenei Mažvydo 
katekizmas buvęs išspausdintas 1547 m. sausio mėnesio pradžioje. 
Yra kaip tik atvirkščiai: visi esame jau seniai įsitikinę, kad. jis buvęs 
išspausdintas metų pabaigoje (dėl korektūros klaidos mano 
straipsnyje apie Zablockį Rašytojų Metraštyje išspausdinta vietoje 
„pabaigoje“ — „pradžioj e“) — lapkričio ai- gruodžio 
8-ją. Ir Lietuvių Rašytojų Dragija Tremtyje dėl to ir buvo pasiūlusi 
sukaktį minėti per ištisus metus ir ją baigti gruodžio 8 dieną. Bet 
šis įsitikinimas atsirado ne dėl tų motyvų, kuriuos iškėlė K. R. Jurgėla. 
Tuo faktu, kad lietuviai įvairiose vietose seniau vadino tuos pačius 
mėnesius įvairiais vardais ir tais pačiais vardais įvairius mėnesius, 
kalbininkai jau seniai buvo susidomėję. Pirmas sugretino mūsų mėne
sių senuosius vardus Pr. Skardžius straipsnyje „Mėnesių pavadinimai 
lietuvių kalboje“, išspausdintame 1930 m. pirmame tome žurnalo 
„Archivum Philologicum“ (p. 103—113), nors jis čia Mažvydo kate
kizmo klausimo ir nelietė. Paskiau, visai nepareinamai nuo Pr. Skar
džiaus, vokiečių kalbininkas Erichas Hofmannas išspausdino straipsnį 
„Kultur und Sprachgeist in der Monatsnamen“ (Zeitschrift f. verglei- 
chende Sprachforschung 1933, p. 54—73), kuriame irgi sugretina ir 
lietuvių senuosius mėnesių pavadinimus ir jau, be kito ko, palietė ir 
Mažvydo Katekizmo parašymo datą. Bet iš visų tų grynai kalbinių 
sugretinimų dar negalima padaryti galutinės išvados, kaip reikia 
suprasti 1547 m. katekizmo antraštiniame lape padėtąją datą, nes, pa
vyzdžiui, Sirvydas savo žodyne dar XVII amžiaus pradžioje sausį 
išvertė Januarius, t. y. taip pat, kaip ir mes kad dabar supran
tame, o Mažvydas pats buvo atsikėlęs į Karaliaučių kaip tik iš Rytų 
Lietuvos; taigi jis galėjo pavartoti sausį ir ta prasme, kaip vartojo 
Sirvydas, ar taip, kaip ją vartojo tuo laiku Mažojoje Lietuvoje, t. y. 
lapkričio ar gruodžio prasme.

??
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Spaustuvės klaidos atitaisymas.
Prof. Vaclovo Biržiškos strp. „Prie K. R. Jurgėlos straipsnio apie Maž

vydo katekizmo datą“ 22 psl. iš viršaus antroji ištaisytoji linotipinė eilutė 
be reikalo įbrukta 6-sios būtinos eilutės vietoje. 6-ji eilutė turėjo būti tokia: 
„gyveną lietuvių bibliografai ir kalbininkai yra sutarę, kad Mažvydo“.-
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• Kitas mptyvas, kurį iškėlė K. R. Jurgėla, kad Mažvydas galėjęs 
turėti permaža laiko vertimui atlikti, jei laikytumėm, kad katekizmas 
buvo išspausdintas metų pradžioje, ir man pačiam ilgai atrodė svarus 
įrodymas, kad katekizmas buvęs išspausdintas metų pabaigoje. Tačiau, 
įsigilinus į pirmųjų mūsų rašytojų — Rapolionio ir Kulviečio — biogra
fijas, paaiškėjo, kad protestantiško katekizmo vertimas į lietuvių kalbą 
buvo sumanytas Karaliaučiuje tuo pačiu laiku, kaip ir prūsiško kate
kizmo vertimas, t. y. dar 1545 m. Tas darbas buvęs pavestas Rapo
lioniui su Kulviečiu, bet jį, apkrauti ligi ausų kitais darbais,, turėjo 
atlikti dar 1545 m. pavasaryje į Karaliaučių atkviesti keli jaunuoliai, 
kurių tarpe buvo ir pirmą kartą čia atvykęs Mažvydas. Rapolionis su 
Kulviečiu turėjo juos paruošti ir protestantų kunigų profesijai. Tačiau 
1545 m. gegužės 13 d. mirus Rapolioniui, o birželio 6 d. Kulviečiui, 
teko visą sumanymą,atidėti, ir visi jaunuoliai, o jų tarpe ir Mažvydas, 
buvo grąžinti atgal į Didž. Lietuvą. Bet katekizmo darbo planas jau 
buvo sudarymas dar aniems esant gyviems, ir todėl visai galimas daik
tas, kad ir Mažvydas, greičiausia Vilniuje laukdamas naujo iškvietimo 
į Karaliaučių, turėdamas dar visus metus laiko, jau ten galėjo savo 
vertimo darbą pradėti. Taigi ir antras K. R. Jurgėlos iškeltas motyvas 
nenulemia klausimo, kada buvęs katekizmas išspausdintas.

Bet pozityviai šis reikalas buvo visai teisingai išspręstas Ch. S. 
Stango,-jo studijoje '„Die Sprache dės litauischen Katechismus von 
Mažvydas“, išspausdintoje Oslo dar 1929 metais. Šiame darbe Stan
gas, lygindamas Mažvydo vertimą su tais lenkiškais katekizmais, iš 
kurių buvo išverstos atskiros jo katekizmo dalys, neginčijamai įrodė, 
kad kelios to katekizmo giesmės buvusios išverstos iš lenkiško Se- 
klucijono katekizmo, kuris buvęs išspausdintas Karaliaučiuje tik 
1547 m. rudenyje. Taigi net ir tuo atveju, jei Mažvydas galėjo 
naudotis dar neišspausdinto Seklucijono katekizmo korektūromis, jo 
katekizmas nebūtų galėjęs pasirodyti anksčiau už Seklucijono, ir tuo 
būdu turėjo būti išspausdintas 1547 m. pabaigoje. Deia, su šia 
Stango įdomia studija buvo susipažinę beveik vieni kalbininkai, o 
mūsų platesniajai visuomenei ji liko nežinoma, ir dėl to daug kas 
nežinojo jo išvadų. Bet kaip tik šiuose Stango įrodymuose ir glūdi 
svariausias motyvas, kuris mums patvirtina tai, kad čia Mažvydas 
sausį ėmė ne iš rytų Lietuvoje jo vartojamos pra
smės, bet taip, kaip vartojo Mažojoje Lietuvoje, 
t. y. gruodžioarlapkričio prasme.

P. S. Tuo pačiu reikalu to pačio autoriaus straipsnis yra išspausdintas ir ameri- 
lečlams lietuviams spaUų 17 d. JAV „Naujienose“. Redakcija.
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A. VIENAŽINDŽIO DAINOS
vin*)

Dainos mano, dūšia mano,
Žodžius megzkit, pinkit! .
Kregždūnėlėp lakūnėlės,

' Sparnus pasiimkit!
Skriskit lėkit, vėju bėkit, , • 
Gavę sau sparnelius, . ’ x
Jūs nuneškit meilei mano 
Patiekos žodelius!

Jūs paklauskit ir išklauskit,
Ko svyruoj kvietkelis,
Ko burkuoja, ko vaitoja .
Nekalts balandėlis!

Dainos-mano, sparnai mano, 
Bėkit, bet nebklauskit: . ’ •
Gan jau smūtkai spaudžia širdį, 
Nors jūs nebespauskit!

Dainos mano, ašaros mano,
Jūs skalsiai riedėkit,
Dūsaujančiai, vaitojančiai
Kentėti padėkit!..

Jūs linksminkit, jūs sakykit,
Ko verk upės gilios, . ’ •

’ • • Ko taip sunkiai, ko taip liūdnai
' Dūsauj’žalios girios?

Kodėl dainoms nebeskamba
Lietuvos laukeliai, . ’ - v
Kodėl linksmai nebdainuoja 
Mūsų’vargdienėliai?

Ko nuliūdo ir paukšteliai, 
Vis linksmi, būdami?
Jei sugiesta, tai taip graudžiai, 
Tartum kad verkdami.

Ko gi trūksta, kad taip liūsta
Upės, miestai, paukščiai,’

. Tu supranti, meile mano,
» Kam verki taip apsčiai!..

•) Zr. N 10-me A. S a m u š i o„Kun. A. Vienažindžio gyvenimo kelias ir kū
ryba“ (20—28) psl.) ir A. Vienažindžio 7 dainas (28—33 psl.). Čia jo dainų kitos; be to, 

ir pasakėčia.
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IX
Jau žvaigždė vilties žibėt nustojo,
Viskas ant svieto man juoda:
Ar kas grožybes po kojų kloja, . .
Ar karčią tulžį gerti duoda, — x..

Man vistiekpat, man vistiekpat!
Ar aštrių dagių, ar žalių rūtų ' ,
Jūs man vainiką nupinsit, . .
Man .užmokestis vienodas būtų,
Ar mane, peiksit, ar girsit,— _ ■ . .

Man vistiekpat, man vistiekpat!
Ar aš gyvensiu ant augšto kalno
Puikiausiam rūme — šilkuose,
Ar aš ieškosiu iš procės pelno .
Menkoj grytelėj varguose, —

Man vistiekpat, man vistiekpat!
Tas, kurs numiręs nei girdž’, nei mato,
Nei gailis svietą palikęs, '
Ar kas jam kryžių ant kapo stato,
Ar kas jį keikia užpykęs, —

Jam vistiekpat, j am'vistiekpat!
Jau širdy mano kraujai sukepę,
Akis iš skausmo užmerkiau /
Ir tiems, kur džiaugias mane sutepę,
Nei sakiau ačiū, nei keikiau...

Man vistiekpat, man vistiekpat!
Ar šimtą metų, ar vieną dieną
Dar reiks gyventi ant svieto, —
Dėl manęs, kaip ir dėl kožno vieno, ,
Juodoj žemelėj bus vieta. v

Man vistiekpat, man vistiekpat!
Man vistiekpat, man vistiekpat!

X
Oi tu, sakai sakalėli,

Svietą vandravoji, 
Oi tu, sakai paukštužėli, 

Tu toli lakioji!
Nulėk per plačius laukelius

■ . Už aūgštų kalnelių,
Kur pilni keliai keleliui

Kryžių, koplytėlių, —
' ; 25
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Ten rasi tarp ežerelių,
Tarp žalių girelių

Surakintas prastas gryčias
Mūsų vargdienėlių.

Ten gyvena mūs tėveliai,
Senos motinėlės,

Ten gyvena mūs broleliai, 
Meilios seserėlės.

Pirmiausiais savo žodeliais
Pasveikink tėvelius,

Pasveikink brolius, seseles, 
Visus sosiedėlius

Ir jiems visiems su ašaroms,
Mielas sakalėli,

Apsakyk visas nelaimes
Norint tu, paukšteli!

Sakyk, sakyk, kaip yr liūdna
Sveturmi gyventi,

Kaip mums ilgu, kaip mums nūdna, »—
Pats savęs nebkenti...

Diena metais, amžium naktis 
Dėl mūsų pavirto.

Skaudžiai trėmė Cinakaktis, 
Kurs jau senai nirto.

Kaip miške, svetimoj šaly
Negali paprasti:

Tiktai kelmus atrast gali, — 
Žmogaus negal rasti.

Nieks nepriglaus, nepatiešys,
Nei duos gero žodžio, —

Kur tik eini, ten į tave 
' Kožnas pirštais rodo. 
Oi, laimingi jūs, broleliai,

Ir jūs, seserėlės,
Kad gyvenat ant rankelių

Tikros motinėlės!
Ana jaunus — kožną vieną

Glaudžia prie šalelės
Ir tam sūnui palaidūnui

Negaili rankelės...
Apiprausia, apmazgoja

Ašaroms linksmybės,
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Aukso žiedą dovanoja •
Ant ženklo vienybės.

Oi, Lietuva, tu mieliausia
Mūsų motinėle,

Norint gyvenam toliausia, — 
Pas tave širdelę!

Ar mes gulam, ar mes keliam, —
Vis mintys pas tave;

Neduok pražūt našlaitėliams, ' '
Priglausk mus pas save!

Gardesnė tavo duonelė,
Norint bėralienė,

Negu ašaroms maišyta
Samaros kvietienė. ,

Pas tave linksmi paukšteliai
,• Mums gražiau pagieda

_ Ir sukraun tavo kvietkeliai
Daug gražesnį žiedą.

Pas tave kvepia vėjelis,
Saulelė skaistesnė, — ,

Gal ir ant tavo rankelių į *
Ir mirtis lengvesnė.

Oi, Dievuliau, našlaitėliams
Laimės neblaimėti!

Mums tik biedniems vargdienėliams
Per dienas kentėti!...

Mums paskirta pažadėta
Tulžis dėl gėrimo

Ir lig grabo nešt uždėta t ,
Pančiai ištrėmimo.

XI
Karvelėli paukštužėli,
Ko gi tu burkuoji?
Ar vargelius, ar kryželius 1
Tu savo rokuoji?

Ko burkuoji, ko vaitoji, — . '
Kaklo nieks negraužia; /
Pati myli, vaikai tyli,
Padotkai nespaudžia. '

Nuo laimingo prigimimo *
Esi aprėdytas:
Plunksnoms dailiai, kaip šiūbomis, 
Esi apdarytas.
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Stogs nekiauras, lizdas naujas, 
Kur tavieji tupi, 
Esi sotus ir bagotas, 
Kas gi dar tau rūpi?

Nereik sėti, nei akėti,
Anei žemės arti,.
Su kaimynu, su šeimyna 
Nereik susibarti ...

Ko burkuoti, ko vaitoti, 
Ko jums, paukštužėliai? 
Tik reik Dievui dėkavoti 
Plasdenant sparneliais..

Mus žmonelius vargdienėlius
Tai vargai įveikia:
Mums vaitoti, mums dejuoti
Ir nenorint reikia. -»

Procavojam prakaituojam ” 
Per visą amželį, • i ’ ,
O ką turim, kai pažiūrim — 
Tiktai sermėgėlę.

Bet jau ir tą gal nuvilkti,
Su dantims sukandę,
Kad dėl skladkų ir padotkų
Spasabo nebrandi.

O tas skladkas šiokias tokias
Kas gal išmokėti:
Toks plėšimas, toks lupimas, 
Nebgal išturėti.

Ar yr duonos tau kąsnelis, 
Tavęs nieks neklausia;
Bil tik yra pusrublėlis,
Atimt kuo greičiausiai.

Cinauninkai, kamaminkai 
Vien tik ir važiuoja: 
^Visaip žemę išmieravę, 
Kišenes mieruoja

Sakyč daugiau neteisybių,
Bet užginta yra...
Reik nustoti ir dainuoti,
Nors ašaros byra!
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XII
— Kas ten rėkia, kas ten šaukia, 
Kad net laukai plyšta?
Beg ne mūsų tėtušėlis 
Iš karčiamos grįžta?!

Matulyte, baltulyte,
Kur mums bėgt? Kur mums bėgt?
Kaip čia bus, kaip čia bus?

Kavokitės, kavokitės, 
Vaikeliai mieliausi:
Viens po pečium, kits už pečiaus 
Lįskit kuo greičiausiai!

O aš viena pasiliksiu,
Kaip galėsiu, pasitiksiu
Sirgdama, sirgdama ... •

— Dritum, dratum! — šaukia girtas: 
Kur yr mano pati?
Pažiūrėsiu, ką šiandieną 
Man valgyt pastatė:

Kur kopūstai, kur lašiniai,
Kur kilbasos, kur kiaušiniai
Dėl manęs! dėl manęs?!

— Ką aš valgyti tau duosiu, 
Kad nieko nebturiu, 
Vaikai nuogi, — kent jau badą, 
Aš į smertį žiūriu.

O viską jau pralakęs,
Ir šiandien užpylei akis 
Karčiamoj, karčiamoj.

— Ar tu dar čionai murmėsi, 
Supuvusi Stervą, 
Visą dieną išgulėjus 
Kaipo kokia lerva?!

Kai paimsiu kailį skusti,
Tu pradėsi dūdas pūsti:
Reiks tau bliaut, reiks tau bliaut! 

Ir sučiupo už čiuprynos, 
Kaip vanagas vištą: 
Muša, peša, kojom spardo, 
Kad net seilės tyška.

Pati verkia, Dievo šaukia, 
O jis sako: — Tegul kaukia, 
Kaip kalė, kaip kalė!
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Tą regėdams, vaiks sosiedo 
Pašaukė artoją. ' 
Tas atrado savo sesę 
Alpstančią po kojų;

Jos vaikeliai mažulėliai 
Drebėdami tup kertėj 
Verkdami, verkdami.

— Oi, tu, švoger, gal be dūšios? '
Ką tu gero darai?!
Ar nematai, kad jau pačią
Iš šio svieto varai?

Jei tau ir vaikų nebgaili, 
Tad išpjauk juos ėmęs peilį, — 
Bus greičiau, bus greičiau!..

— Nelįsk, švoger, nelįsk, švoger, — 
Ir tu gausi guzą:
Kai prišoksiu prie pakaušio — 
Ir neši arbūzą!

Aš giminės neveizėsiu — 
Ir tau guzą tuoj įdėsiu, 
Kaip regi, kaip regi!

Tu jau manęs nemokysi,
Tu, ubago vaikas!
Tu man provos nedarysi, ’ '
Kaipo koksai vaitas:

Visas valsčius mane žino, 
Kad aš gėriau su staršina!.. 
Kas prieš man, kas prieš man?! <

Vilkas ir Ožys

Vieną kartą Vilkas Ožį į mišką įvarė 
Ir, it arklį prisėdęs, tokiais žodžiais tarė:

— Ar žinai tu, brolau, ką noriu sakyti? 
Aš misliju dėl tavęs gerumą daryti! . . 
Noriu tave padailint, kad paliktum gašlus, 
Ir į kailį įvilkti, kurs būt puikus, našus; 
Tikrai gaila man tavęs, reik sakyt teisybę: 
Kailis tavo nususęs ir smird kaip bjaurybė; 
Niekam neverti ir plaukai: nuskurę ir šiurkšti 
Ir pats nieko nemoki, kaip tik Ožiu purkšti. 
Pasiveizdėk, kaip mano yra puikūs plaukai, 
Apkaklė kepurota, kailis spind kaip taukai;

1
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Mano kailiu papuoštas, gal eiti naktis kiauras: 
Nebijosi nei žiemos, anei ledų Siauros . ?.
O vards mano ant žemės žinai, kaip yr garsus, — ■ 
Aš iš pat prigimimo esu stiprus, narsus;
Didžią valdžią nuo predkų jau esmi įgavęs, 
Taip kad visur man prigul avinai ir avys ... 
Visus valna man yra papjauti, praryti.
Ir, kaip tiktai aš noriu, taip galiu daryti! . .
O prieš mano šią valdžią jei kas paniurnėtų, 
Tas jau savo tėvynės saulės nebregėtų ... 
Ar supranti, kiek laimės aš tau padarysiu? 
Bet, kad valdžia ir kailis galėtų pritikti, 
Tad reiks tau persiversti ir vilku palikti.

Ožys, Vilką pirmąkart pamatęs,
Klausė, akis išplėtęs ir ausis pastatęs. ' >

— Palauk, — sakė, — tas tiesa: kožnas gal norėti 
Puikų kailį ir valdžią turėti.
Bet čia protas mano maišos, kaip tas gal nutikti: 
Ožiu gimus ir augus, vilku gal palikti? . .
Savo tėvą pažinau: buvo Ožys tikras,
O senelis ir bočius — visi ožiai kaip ikras;
Ožka buvo matušė, savo pienu girdė, \
Tarp ožiuky augino, šalip savęs šildė.

Čia suprasti nemoku, — gal man galvą kirsti, 
Kokiu būdu gal ožys į vilką pavirsti?! .

— Kurs nor suprasti, — Vilks tarė, — suprant ir išmano: 
Bus gan pereiti per nasrus ir vidurius mano . . .
Reikės tave papjauti, iš kailio išnerti
Ir sukramčius nuryti ir kraujus sugerti . . .
Bet suvirints įeisi į gyvybę naują,
Į kaulus, į gyslas ir į mano kraują ...
Taip patamkuose mano jau vilku užgimsi
Ir vilkų naują eilę pats vesti paimsi.

, Ožys galvą pakratė, baltom paveizdėjo
Ir prieš Vilką gan drąsiai turėtis pradėjo:

— Dantų, — tarė, — neaštrink ir tu kavok nagus! . 
Atmink, kad Dievas man davė labai kietus ragus!
Ne taip lengvai tu pats vienas mane sudraskysi, 
O kietais ragais mano tu tik užsirysi.

Bd. Gruodžio, 1886 m.*)

*) Tais metais pirmutinis tautinės minties laikraštis „Aušra“ sustojo, 
pradėjęs eiti 1883 metais.
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DĖL VIENAŽINDŽIO KALBOS
Kada vėliau atskirai gal teks prieiti prie kun. A. Vienažindžio kal

bos a i š k u m o (sinonimų, homonimų.poetinio žodyno žodžių 
prasmės atžvilgiu (epitetų, palyginimų, tropų), poetinės sintak
sės stiliaus priemonių, pareinančių nuo sakinių sudarymo (kartojimo, 
laipsniavimo, priešpriešos, nutylėjimo, kreipimosi ...) ir kitų jo poetinės 
kalbos dalykų. Bet po A. Samušio strapsnio N 10-me yra išspausdinta ir 
A. Vienažindžio gražesniųjų kūrinių mokyklai skaityti bei nagrinėti ir 
šiaipjau žmonėms pasiskaityti. O tie kūriniai turi apsčiai ypač barbarizmų, 
kurių lietuviškus atitikmenis skaitant ne pro šalį patirti. Todėl šįkart 
čia duodame bent kūrinių poetinį žodyną žodžių kilmės atžvilgiu 
(archaizmus, neologizmus, provincializmus, barbarizmus) ir dar šio to. Tai, 
manome, palengvins ne tik kūrinius geriau suprasti, bet ir iš dalies apgins 
19 a. mūsų poetą, kam jis, pavyzdžiui, tiek daug turi tų barbarizmų ar 
provincializmų.

Archaizmų — sėnžodžių, pasenėlių žodžių ar jų lyčių, gyvojoje kalboje 
nebevartojamų ar bebaigiančių nykti, nėra čia daug, pa v.: visur esmu (esu) 
vienut vienas; didžią valdžią nuo pretkų (iš senolių) jau esmi (esu) įgavęs; 
šalip (šalia, šaly) tavęs per nakteles tupi; sveturmi (svetur) gyventi.

Neologizmų — naujadarų nemėgsta daryti, o toks žodis cinakaktis 
tuokart, žinoma, buvo naujadaras, žmonių taikytas rusų žvaigždėtam val
dininkui neigiamąja prasme apibūdinti: .cinakaktis (činakaktis) — cino 
(čino, švino) žvaigždę įsisegęs kepurėje, kad, suprask, lietuviai labiau 
bijotų. '

Provincializmų — tarmybių, bendrinėje (raštų, literatūros) kalboje 
nevartojamų arba mažai tevartojamų žodžių ar jų lyčių tai jau esama, 
pav.: žmonės širdį jau užgavo, — kur man dūšia beprigus (pripras); gar
desnė tavo duonelė, ■ norint (nors) bėralienė (bėralinė), negu ašaroms mai
šyta Samaros kvietienė (kvietinė); dūsuojančiai (dūsaujančiai), vaitojančiai 
kentėti padėkit; kur yr mano pati (Dabar šalia žodžio pati „mandagiau“ 
sako žodį žmona, nors ir terminas „pati“ be galo tikęs ir geras; senoji

Šitoji A. Vienažindžio vienintelė „Vilko ir Ožio“ pasakėčia ir 
Simano Tado Stanevičiaus (g. 1799 m. Viduklės par., Kanopėnuose ir mirusio 
1848 m. Švėkšnos par. Stempliųose), žymiausio 1822—1824 m. laiko lietuvių 
veikėjo Vilniuje, viena iš 6 pasakėčių „Arklys ir Lokys“ („Ten, kur Nevėžis 
nuo amžių pro Raudoną Dvarą (Raudondvarį. Red.) tyrą savo vandenį į 
Nemuną varo, ganėsi arklelis po žolyną žalią, minėjo vargus savo ir sunkią 
nevalią . . .“) yra būdingos iš 19 amžiaus ir' abi politiniais motyvais 
sukurtos. Joms sukurti akstiną davė Vilniaus Universiteto Lietuvos 
garsios senovės ir senos lietuvių kalbos tyrinėjimai, Žemaičių Sąjūdžio lie
tuviškasis įdarbis ir prieš „Aušrą“ prasidėjęs tautinis lietuvių atgimimas 
ir kėlimasis. Redakcija.
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liaudis ir šiandie dar nemėgsta kitaip sakyti.); skliausmas (skliautas); ten rasi tarp ežerėlių, tarp žalių girelių surūkintas (surūkusias) prastas gryčias (trobas, pirkias) mūsų vargdienėlių; bil tik (kad tik) yra pusrublėlis, — atim kuo greičiausiai; jei tau ir vaikų negaili (negaila), tad išpjauk juos ėmęs peilį. 'Dainoje „Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis“ suminėta daug darželio gėlių vardų, vartojamų rytų augštaičiuose.'.Žemaitybės: vaikai nuogi kent (kenčia) jau badą; paveizėti (pažiūrėti), paukštužėlis (paukštelis, paukštelėlis); jie sugiesta- (sugieda, pra- gieda, sugysta, pragysta), tai taip graudžiai, tartum kad verkdami; per naktelę giesta (gieda), skaudžiai čiauškėdama. Tokios žodžių formos buvo įsibrovusios arba vėliau žmonėms tas dainas bedainuojant, arba pačio kūrėjo tai padaryta, beklebonaujant Žemaitijoje, Laižuvoje.Rytų augštaičiai turi priešdėlį be-, o žemaičiai mėįjSta vietoj jo tik b-, tuo tarpu kai Suvalkų žemė to priešdėlio nemesta ir vietoj jo. tesako prieveiksmuką jau: jaunimas nebedainuoja, nebdainuoja, ja- nedainuoja. Vienažindžio kūryboje to priešdėlio"be, išvirtusio į b-, labai daug: nebdainuoja, nebgaili, nebgali užmigti, nebilgu, nebkentėti, neblai- mėti, . nebrandi, nebregėti, nebųžmigsiu. Tokia sutrumpinta, sunertinio žodžio poetinė priemonė duoda disonanso bendrame eilėdaros skambesyje., ■Poezijoje be galo daug rytinių augštaičių ir žemaičių žodžių trumpinių, taip pat poezijos skambesį labai stabdančių, o trumpiniai kartais net sakinio reikšmę dviprasmina: tartum spaudž man (mane) ranka kieta, verkt nenoriu — ašros byr; nieks nebgal (nebegali) man (manęs) nuramint; gal man (mane) ^vadinsi, man (mąne) saujelę dūmo; sakyč (sakyčiau); tup (tupi) ir tt.Augštaičių žųsininkų žodžio priešdėlis užu-,: jau tas kelias užutvertas (užtvertas), daržas padarytas.
Barbarizmų — svetimybių, svetimų, ypač slaviškų ir lenkiškų, žodžių itin daug. Jų iš dainos neišmesi, nors ilgainiui, kas be ko, būta daug išvalyta, pakeičiant juos lietuviškais žodžiais. Ne tik A. Vienažindžio raštuose barbarizmų pilna. Toks jau vaizdas ir 19 amžiuje, ne tik anksčiau. Tai atsitiko todėl, kad lietuvių tauta neturėjo savo tautinės mokyklos Lietuvoje ir kad rusų kalba brovėsi per valdžios ir savivaldybės įstaigas, o lenkų kalba — per krautuves ir dvarus. Vienažindžio dainų mintys, nuoširdumas, mokėjimas į žmogų pradainuoti ir kitos poezijos gausios ir šmaukščios priemonės lyg ir nustelbia tą šiurkštų svetimybių pasaulį.Jo barbarizmų žodynėlis: adyna — valanda; bagotas — turtingas; 

biednas — neturtingas, vargšas; biednas vargdienėlis — vargšas vargdienėlis; bočiai — senoliai, prosenoliai, tėvai, tėvų tėvai, protėviai, seneliai, proseneliai, senelių seneliai; činauninkas — valdininkas; rusų pareigoms; čiupryna, čiuprė — plaukai; čėsas — laikas, metąs; dėkavotl —

3 ŽINGSNIAI , n-a
V. '*

36



B

dėkoti; dūmoti — galvoti, mintyti; svajoti; dūšia — siela; dūšia mano — mano mieloji, -asis (j žmogų); kamarninkas — matininkas, žemės matuotojas; parceliuotojas; karčiama —• smuklė; kavotis — slėptis; nesirodyti ; kilbasa — dešra; kožnas — kiekvienas; kūdinti (kūdas—liesas) — vargti; jau taip amžius reiks kūdinti; kvietkas — gėlė; lenciūgas, retežiai — grandinė; matušė — motutė, močiutė, motinėlė; mieruoti — matuoti; rėžyti; mislytl — galvoti, manyti, samprotauti; nabagas — vargšas, vargingas; palieka — paguoda, nusiraminimas; padotkai — mokesčiai; patamkai, anūkai — vaikaičiai, palikuonys; pečius — krosnis; persekioja meilė — meilė ramybės neduoda, kankina, iš galvos varo (liet, žodis ne tam reikalui); predkai — žr. „bočiai“; priduoti (ašaros man nepriduos skaistumo) — duoti (skaistumo); prietelis — (geriau) bičiulis; procevoti — dirbti, darbuotis; prakaituoti; prova (tu man provos nedarysi kaipo koksai vaitas) — teismas; čia ir: bausmė; rėdyti — taisyti, 'vilkti, rengti, apdaryti; puošti; rokuoti — išskaičiuoti; minėti; kalbėti (rokuodams dejuodams išmokau dainuoti); sermėga — rudinė; palaidinis; paprastas apsivilkimas; skladkos — mokesčių rūšis; smertis — mirtis; sosiedas — kaimynas; spasabas — būdas; priemonė; išganymas; išeitis; staršina — viršaitis; sterva pasiliks kaip keiksmažodis; stonas (jaunystės) — luomas; amžius (kai kada); sutvėrė Dievo galybė — sukūrė, leido; kas kita posakis: tėvas tvorą tvėrė ir jį sutvėrė; svietas — pasaulis; žmonija; svietkas — liudininkas, liudytojas; švogerls — svainis; tėtušis, -ėlis - tėvelis, tėvukas; tiešyti — raminti, maldyti; ubagas — elgeta; vargšas; beturtis, neturtingas; valna man — man leista, neuždrausta; aš galiu; vandravoti, mandravoti — keliauti, per pasauli plūsti. £P. S. Aplamai, Vienažindžio kūrybos kalba nėra žodinga, tik turinti daug poėzinių priemonių ir gana posakiškumo.Dėl versifikacijos (eilėdaros) ir dėl tarmiškumo daugybės žodžių kirtis dažnokai nukrypęs nuo bendrinės kalbos žodžių kirčiavimo sistemos: Ilgu man per visas dienas! Jau taip amžius reiks kūdint. Visur esmu vienut vienas — nieks negal’ man’ nuramint!; Kodėl dainoms nebeskamba Lietuvos laukeliai, kodėl linksmai nebdainuoja mūsų vargdienėliai?; Oigi gražus gražus tolimasis dangus, kada man (mane) pašauksi ten, Dievuliau brangus? (Žodžiai dangus ir brangus iš eilėraščio turi turėti kirčius šakniniuose skiemenyse) ir tt.Sintaksė neįmantri ir kalba trumpasakė, bet šiaipjau yra ir gražių paveikslingų sintaksinių pavyzdžių:Veiksmažodis reikia reikalauja vardininko su bendratimi, bet šalia po to pačio vž. reikia yra ir galininkas su bendratimi, kaip kad pasitaiko ir žmonėse: reik man našta nešti ir krimst plutą kietą.Kilmininkas: pikts žmonių liežuvis daug kalbų priaudė; o prieš mano šią valdžią jei kas praniurnėtų, tas jau savo tėvynės saulės neregėtų,
34

37



sulaukėm gegužės šilto vakarėlio; čia .jums tikra laimė, jūs, velias paukšteliai.Naudininkas: ilgu man per visas dienas; čia jums tikra laimė; kokia man linksmybė; žydi man lelijos; tegul išmano, kam jumis sutvėrė Dievo galybė.Galininkas: oi tu, sakai sakalėli, svietą vandravoji; žmonės širdj jau užgavo; dienelė apsnūdo, šviesą užmerkdama, atėjo • naktelė, poilsį nešdama.Įnagininkas: kada žvaigždėms grįstu keliu vaikštinėsiu?; skriskit lėkit, vėju bėkit, gavę sau sparnelius; ir pirštus kryžium sudėjau; kodėl dainoms nebeskamba Lietuvos laukeliai?; ir pats nieko' nemoki, kaip tik ožiu purkšti; ožiu gimus ir augus, vilku gal(i) palikti; bet: kokiu būdu gali ožys į vilką pavirsti?Su prielinksniais: ir jiems visiems su ašaromis pasakyk visas nelaimes; ir nueisiu per laukelį, pro žalias gireles dūsaudamas vaitodamas, liedams ašarėles.Dalyvinės ir pusdalyvinės (rečiau padalyvinės) žodžių grupės gausios, ir tai senas, praktiškai patogus bei naudingas, mūsų kalbos reiškinys: jie sugiesta tai taip graudžiai, tartum kad verkdami; ko nuliūdo ir paukšteliai, vis linksmi būdami?; xo aš viena pasiliksiu, kaip galėsiu, pasitiksiu sirgdama, sirgdama; skriskit lėkit, vėju bėkit, gavę sau sparnelius; jei tau ir vaikų negaili (negaila), tad išpjauk juos, ėmęs peilį, — bus greičiau.Sudėtiniai sakiniai: tas takelis jau užartas — daržas padarytas, ašarėlių daug išgerta, sesė išvaryta (suj. s.); paukšteliai nutilo, kur linksmai giedojo; kur prapuolė tas takelis, kur pro kryžių ėjo?; Dievas žino, kaip reiks gyvent ir kur numirt; reiks nustoti ir dainuoti, nors ašaros byra.Periodas ilgas gražus yra dainoje „Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis“, prasidedąs žodžiais: „žydi man lelijos . . Bet, minėta, Vienažindžio kalba šiaipjau nėra periodiška.
Solicizmų — kalbos klaidų, priešingų sintaksės taisyklėms, ar apskritai stambių kalbos klaidų, Vienažindžio dainose gana daug, pav.: nuo laimingo prigimimo esi aprėdytas == laimingo prigimimo esi aprengtas, apvilktas...; nemainyčiau tos valandos ant turtų didžiausių = nemainyčiau į turtus...; ant dangaus = danguje; aukso žiedą dovanojo ant ženklo vienybės — dovanojo vienybės ženklu; mums paskirta pažadėta tulžis dėl gėrimo = tulžis gerti; diena metais, amžium naktis dėl mūsų pavirsta = mums pavirsta; aš misliju dėl tavęs gerumą padaryti = galvoju tau . . .; tegul- iš meilės ir numirsiu — miręs dėl meilės Dievui tiks = kad ir iš meilės...; didžią valdžią nuo predkų jau esmi įgavęs, taip kad visur man prigul avinai ir avys = didžią valdžią nuo amžių (iš senolių . . .) jau esmi gavęj, ir visur mano avinai ir avys.
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• 7 Dr. A. RukSa

VERGILIJAUS ENĖJIDĖ
Pirmoji giesmė*)

♦ 9. Didona ir trojėnai
Kol tebesistebi tuo giminės Dardano Enėjas . 

Ir kol įsmeigęs giliai atitraukt jisai žvilgsnio negali, 
Žengia kilniai Didona, karalienė gražioji, šventovėn, 
Apsupta gausingai minios palydovų jaunuolių.
Lyg Euroto krantais ar augštybėm viršukalnių Kinto 
Vaiko ratu būrius Dijana Orejadžių gausingus.
Tūkstantis spiečias pulkais, iš visur prie jos susigrūdęs.
Ant peties eikliosiom strėlėm nešiodama makštį
Ir trypdama už visas ji deives iškilesnė žingsniuoja. - 
Štai kaip džįugi Didona tarp minios iškilmingai artėjo, 
Dirbti karštai trokšdama būsimos karalystės gerovei. 
Priebuty deivės tada ties viduriu skliautų šventovės 
Soste augštam, iečių apsupta, atsisėdo didingai.
Leido įstatymus čia ir teises skelbė ji vyrams.
Naštą darbų ji skirstė lygiom ir burtais dalino. 
Štai, tik minios kamšaty artėjant iš tolo Enėjas 
Mato Antėjų staiga, Sergėstą, ir narsų Kloantą, 
Ir iš teukrų vištos, kuriuos tik verpetas baisingas

•) Zr. n 9 ir 10.

Iš 27 jo dainų čia davėm 12 dainų, pasirinkdami būdingiausių, gra
žiausių ir iš visų tematikos sričių, tardamiesi jas būsiant pravarčias trem
tyje ir mokykloje benagrinėjant jo kūrybą, nes čia tremtyje ir net Lietuvoje 
nebuvo ir nėra naujai išleista jo dainų, o' senųjų čarlaikio leidinių bent 
tremtyje gal tik vienas kitas egzempliorius tepasitaiko. Taip pat išspausdi- 
nom ir vienintelę jo pasakėčią. Eilėraščiai, kaip ir kūrėjo paveikslas, imti 
iš be galo sudarkytos kalbos ir suniokotos rašybos JAV leidinio „Dainos 
parašytos Kun..- Antano Vienažinskio“. Spauda ir lėšos „Vienybės Lietuv
ninkų“ 120 Grand Street, Brooklyn, N 4. 1916 m., 50 psl. Dainų kai kurios 
vietos kiek galint atsargiai kalbiškai išlygintos, kartais prisiminus ir kaip 
jos būdavo žmonių dainuojamos; pvz., leidinyje: „Kada aš tris takus šios 
žemės pereisiu...“, o taisyme: „Kada aštrius takus šios žemės perei
siu ..— o rašyba priartinta šių dienų lietuvių bendrinės kalbos rašybai.

- Redakciją.
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Į tolimiausius krantus išsklaidytus po jūrą nutvojo. 
Išplėtė pats jis akis, apsvaigino taip pat ir Achatą 
Džiaugsmas ir baimė kartu. Viens kitam jie, karštai išsiilgę, 
Dešines troško paduot, nežinia tačiau drumstė jiem dvasią. 
Slepia save ir, skraiste debesų prisidengę, jie žvalgo, 
Kokiam krante jų laivai, išsklaidytų koks vyrų likimas, 
Kas gi juos traukia čionai, nes laivų išrinktieji 
Prieglaudos ėjo ieškot, šaukdamiesi pagalbos šventovėn.

Kai tik, įžengus vidun, jiem leido žodį pratarti, 
Šitaip prabilo ramiai vyriausiasai Ilijonėjus: 
„O karaliene, kuriai Jupiteris pavedė miestą 
Naują įkurt ir .teise tautas išdidžias pažaboti, 
Vėtrų visur po marias blaškyti, mes, vargšai trojėnai, 
Gelbėk laivus, maldaujam tave, nuo bedieviško gaisro, 
Pasigailėk pamaldžios giminės ir pažink mūsų vargą. 
Ne židinių mes Libijos plėšt atvykom ginkluoti • 
Ir ne bandų pasigrobt svetimų ir varytis į krantą: 
Prievarta taip įžūli ir puikybė ne mum nugalėtiem. 
Yr šalis, Hesperijos vardu ją graikai pavadino, 
Karo žygiais garsi ir derliumi žemės nuo sena. 
Buvo kadai ten oinotrų tauta, o dabar jau, kaip sako, 
Vado Italo vardu atėjūnai šį praminė kraštą. 
Čia mes turėjom keliaut:
Kai patekėjęs staiga bangomis Orijonas audringas 
Ėmė mus nešt į paslėptas brastas ir išdykėliai vėjai 
Jau apsemtus Vilnių tarp uolų ir po jūrą išblaškė. 
Vos nedaugelis čia į jūsų priplaukėm krantą.
Kas per žmonių giminė ir tauta taip laukinė, kad leidžia 
Papročius šitaip bjaurius! Nuo svetingo sulaiko mus kranto, 
Kimšto karus ir draudžia sustot net arčiausiam pajūry.. 
Giminę jeigu žmonių ir mirtingą jūs niekinat ginklą, 
Tai neužmirš, tikėkit, dievai nė vienos nedorybės! 
Mums vadovavo kadai teisingasis karalius Enėjas, 
Sąžiningesnio už jį ir didesnio dar kario nebuvo.
Jei tebesaugo lemtis dar šį vyrą ir jis tebeminta 
Oru gaiviu, neatgulęs žiaurion karalystėn šešėlių, 
Ko mum bijot, ir tau griaužtis neteks, jei pirma patarnausi. 
Veikiai, be to, mus priglaus svetingi Sicilijos miestai, 
Platūs laukai ir trojėnų kilmės išgarsėjęs Akestas. 
Leista tebūnie krantan tik sužnekintą vilkti laivyną 
It tik miškuos sienojus paruošt ir nulyginti irklus, 
Kad, jei bus lemta kartu su draugais ir karalium keliauti,
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Lacijun leistumės plaukt ir Italijos žemėn džiaugsmingai. 
Bet jei prarijo tave, o tėve geriausiasai teukrų, 
Libijos marių banga ir praradom beviltiškai Julą, 
Tai kad priplauktume bent per Sikanijos jūrą vietovę, 
Iš kurios atvykome čia, ir karalių Akestą.“ 
Pritarė teukrai visi šiem žodžiam Ilijonėjaus 
Vienu balsu.

Žvelgus maloniai tuomet, Didona prakalbėjo nuo sosto: 
„Liaukitės, teukrai, bijot ir nerimstančias guoskite širdis, \ 
Mano varginga buitis ir naujos karalystės silpnumas 
Verčia šias kliūtis daryt ir sargybas statyti pasieniais. 
Kas nežinos garsios giminės palydovų Enėjo, 
Didvyrių Trojos narsių ir karo siaubingojo gaisro? ’
Negi mes, punai, jausmam tiek atbukusią širdį nešiojam, 
Saulė pajungtais žirgais netoli ir nuo Tiro keliauja.
Ar Hesperijos didžios jūs Saturno laukus pasirinksit, 
Ar Eriko sritis ir šalį karaliaus Akestoį1
Jus išlydėsiu saugiai ir duosiu kelionei gėrybių. z 
Bet jei tik norit šitoj įsikurt su mumis karalystėj, — 
Jums šį miestą statau, eldijas tuoj išvilkit į krantą. 
Trojos ir Tiro žmogus be skirtumo bus lygus man valdant. 
O kad' tie pat viesulai dar ir patį karalių Enėją 
Mums atblokštų čionai! Aš vyrus tuojau patikėtus 
Libijos siųsiu krantais ir liepšiu visur išžvalgyti, 
Išmestas gal kur bangų po girias klaidinėja ar miestus“'.

10. Enėjas Didonos svetys
Žodžių drąsinamas šių, jau metas kuris kai nerimo 

Iš debesies išsiveržt ir Enėjas, karys ir Achatas.
Pirmas Enėjui kalbėt narsusis pradėjo Achatas: 
„Deivės sūnau, ką gi tavo širdis dabar ryšis daryti? ' 
Visa saugu, kaip matai, atgavom draugus ir laivyną. 
Vieno tik nėr: jį didžiulės bangos skandinamą matėm. 
Šiaipjau viskas sutinka su tuo, ką motina sakė“.
Spėjo jis tai pasakyt, kai staiga tik juos gaubianti skraistė 
Ėmė giedrėt debesies, po erdves plačias išsisklaidžius. 
Spindi Enėjas šviesoj, kaip dievas gražus ir petingas.
Motina deivė pati buvo sūnui kadaise įdvelkus 
Švytinčius skruostus linksmai spinduliais purpuriniais jaunatvės, 
Žvilgsnį žavingą akių ir puošnumą plaukų garbanotų.
Tartum rankų menu žiba dramblio nudailintas kaulas, 
Ar apkaltas gelsvu sidabras ar marmuras auksu.
Taip tad visiems nelauktai jis kalba staiga karalienei:
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„Štai, ir aš pats čia esu, jūsų ieškomas Trojos Enėjas, < '
Matot išplėštą mane iš Libijos jūros audringos.
Trojos baisiausiem vargam tu vienintelė širdį parodei: 
Mus, likučius danajų siautos, praradusius visa, 
Po marias ir žemes visokiausių bėdų nukamuotus, 
Tu svetingai priimt ketini bendrininkais į -miestą.- 
Atsidėkot deramai, Didona, tau nei mes nepajėgsim, 
Nei visa Dardano gentis, kiek tik jos beišliko, 
Ir kur bebūtų tik ji, plačiam išbarstyta pasauly. ' '
Tad bent dievai tau gausiom dovanom teatmoka už gera, 
Jei kur teisybė yra, jei gyvas dar sąžinės balsas 
Ir jei bent kiek gerieji darbai teberūpi dar dangui. .
Kokia gadynė džiugi, susilaukus tavęs, karaliene, 
Kas per didingi tėvai, pagimdę šitokią dukrą! 
Kol tebeplauks į jūras vanduo, nuo kalnų kol šešėliai 
Šlaitais keliaus ir augštam danguje skaisčios žvaigždės ganysis, 
Tolei skambės tavo vardas garsus ir garbė begalinė, 
Kur bekeliaučiau tik aš“. Taip taręs, tuoj Ilijonėjui 
Dešinę skuba ištiest, o kairiąją duoda Serėstui.
Sveikina paskui kitus: ir Kloantą narsuolį, ir Giją.

Spėjo tik žvelgt — ir apstulbo visai Didona Sidonietė;
Taria nustebinta taip karžygio lemtim stebuklinga: 
„Deivės sūnau, koks likimas skaudus tave taip persekioja? 
Kokia jėga prie laukinių krantų tave čia prirakino?
Ar ne Enėjas tik tu, kurį Venera maloninga
Prie Simoento krantų Dardanėnui pagimdė Anchizui?
Teukras, beje, Sidonan menu, iš namų išvarytas, 
2emių ieškoti naujų su Belo pagalba atvyko. 
Niokojo Belas tada, mano tėvas, turtingąjį Kiprą, 
Versdamas lenktis žemai ir paklust nugalėtojo valiai. 
Žinomas man iš anų jau dienų tavo vardas garbingas, 
'Trojos likimas skaudus ir pelasgų šalies kunigaikščiai. 
Teukrus priešas jisai pagyrimais padangėsna kėlė, 
Kildino pats net save iš senovinio teukrų kamieno. <
Na, tad dabar į mūsų namus jau ženkit, jaunuoliai.
Tik visokiausiom bėdom likimas toks pats prikamavęs, 
Lėmė ir man šitoje šalyje pagaliau apsistoti.
Tik per vargus ir kančias nelaimingiem padėt aš išmokstu.“ 
Tarusi tai, ir Enėją pilin ji karališkon veda, 
Liepia kartu ir šventoves dievų iškilmingai pagerbti. - 
Siunčia krantan ji tuo tarpu draugam jo dvi dešimti jaučių, 
Šimtą šiurkščiaisiais šeriais nugarom pašiurpusiom kiaulių
S ' ■ ■ ■■ . - ' »
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Ir, pagaliau, ėriukų riebių su motinom šimtą — 
Dovanas šventei džiugiai.
O ir pilies jau vidus karališkai puošiamas žiba, 
Rūmuos puota prabangi ruošiama kambariuos viduriniuos. 
Kilimai raštais dailiais didžiuodamies purpuru žėri, 
Lūžta stalai sidabru ir auksu, puošniai išraižytu 
Žygiais tėvų, begalinėj eilėj, vos apžvelgt begalėtum, 
Šitiek narsių karžygių nuo senos giminės įkūrimo!

11. Enėjas kviečia Askanijų pilin -
Tėviškai širdžiai nurimt dėl sūnaus nebegalint iš meilės, 

Siunčia Enėjas tuojau prie laivyno spartuolį Achatą 
Sūnui pranešt apie tai ir paties jo į pilį pakviesti: 
Rūpestis tėvo švelnus vien brangiam Askanijūi skirtas. 
Liepia, be to, dovanų, iš ugnies atgautų Ilijono, 
Dar ir apsiaustą atnešt, pastyrusį aukso paveikslais, 
Ir apaustą gelsvai paraudusiu šydą akantu.’ 
Puošmenas šias Argietė kadai Elena iš Mikėnų ' 
Pergaman vežėsi sau, kai tekėt be vestuvių keliavo — 
Duotas tai dukrai LedSs nuostabus neapsakomai kraitis, — 
Dar Ilijonės, be to, Prijamo dukters vyresniosios, 
Krivę, nešiotą kadai, grandinėlę ant kaklo iš perlų 
Ir iš brangių akmenų ir iš aukso sudėtą karūną 
Vykdo, kas liepta, tuojau prie laivų nuskubėjęs Achatas.

12. Venera Kupidoną (Amūrą) paverčia Askanijum
Bet Kitarietė ir vėl, naujas išgalvojus žabangas, 

Nutarė sūnų pasiųst Kupidoną Askanijaus veidu, 
Kad dovanom karalienę brangiom jis iš proto išvestų 
Ir kad valdovės širdis ugninga iistra suliepsnotų. 
Bijosi ji klastingųjų namų ir tiriečių apgaulės. 
Graužia baisi Junona, ir rūpestis naktį vėl grįžta. 
Žodžiais užtat ji šitais į sparnuotąjį kreipias Amūrą: 
„Tu man, sūnau, atrama ir vienintelė mano galybė. 
Tavo dievybės šaukiuos ir keliaklupsčia puolu maldauti. 
Tu juk žinai, kaip pakrantėm visom tavo brolį Enėją 1 
Tranko po jūras plačias žiauriosios Junonos rūstybė. 
Mano skausmai jau nekartą ir tau buvo širdį pažeidę. 
Žodžiais pritraukus saldžiais Didona Finikietė jį laiko, 
Ir man jau dreba širdis: kur pakryps svetingumas Junonos: 
Posūky taip lemiamam negalės gi iš tikro ji gaišti. 
Tad ketinu tuoj klasta ir. ugnim karalienę apsiausti, 
Kad bet kuri ją .dievybės jėga negalėtų pakeisti
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Ir kad ji meile karšta prisirištų, kaip aš, prie Enėjo. 
Kaip tat reikės padaryt, tu dabar tik manęs paklausyki:

Mano širdies paguoda visa karaliūnas mažytis, 
Pašauktas tėvo brangaus, Sidonan jau taisosi eiti, 
Neliestas Trojos ugnies ir bangų, pasiėmęs gėrybes. 
Jį, užmigdytą saldžiai, aš pašventintoj vietoj paslėpsiu 
Ant statumų Kiteros ar ant augšto Idalijos' kalno, 
Kad nekliudytų jis mum ir klastos pastebėt negalėtų. 
Išrodą jo tik gudriai pamėgdžiok neilgiau kaip per naktį: 
Tau, nesunku apsifnest berniuku ir jo veidą vaidinti 
Kai pasodins jau ant kelių tave Didona įlinksmėjus 
Vaišių pačiam kvaituly, Liėjaus svaiginama skysčio, 
Ir kai švelniai ji, apglėbus tave, ims bučiuot tavo lūpas, 
Ugnį įdvelk paslapčiom ir nuodais apkerėk apgaulingai. 
Motinos savo brangios. tuoj žodžiam paklusęs, Amūras 
Žengia smagus be sparnų ir eigastį Julo mėgdžioja. 
O Kitarietė saldžiai Askanijaus .sąnarius migdo. 
Griebia jį deivė glėbin ir miškuosna Idalijos neša 
Ant ąugštųjų kalnų, kur mėirūnas svaigina glosnusis, 
Dvelkia kvapumą žiedų ir gaubia pavėsiu maloniu.

13. Puota
Ir Kupidonas linksmai jau Achato -lydimas ėjo, • 

Nešė,' liepimui klusnus, karališkas dovanas Tirui. 
Ir kai atvyko' pilin, karaEenė ant suolo auksinio, 
Kilimais dengto puošniais, vidury jau garbingai sėdėjo. 
Renkas vidun ir visi: ir Enėjas, ir Trojos jaunimas. 
Čia jie patogiai ratu tuoj purpuro klotį apsėda. 
Rankom paduoda vandens, iš pintinių jau duoną dalina 
Ir apkarpytais gaurais jiems rankšluosčius neša tarnaitės. 
Penkiasdešimt mergų virtuvėje židinį kursto 
Ir ilgiausiom eilėm pagamintą jau maistą sustato. 
Ištisas šimtas kitų ir tiek pat dar tarnų vienaamžių 
Valgiais skaniais tiktai krauna stalus ir taures davinėja. 
Jau ir tiriečiai pulkais į rūmus per slenkstį linksmybės 
Rinkosi sėst pakviesti ant guolių, marguojančių raštais. 
Stebis tiriečiai Julu, dovanom Enėjo gausingom, 
Ir gaubtuvu, ir akanto kraštais geltonuojančiu šydu, 
Spindinčiu dievo žvilgsniu, ir žodžiais klastingai vaidintais. 
Ypač pražūt nelemtai pasmerkta Didona Finikietė 
Nei beprisotint širdies, nei akių priganyt nebegali: 
Dega brangiom dovanom ir žaviu berniuku apkerėta. 
Kai tik užnėręs rankas ir ant kaklo Enėjui pakibęs,
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Troškulį meilės didžios netikrojo tėvo numaldė, 
Bėgo Didonos glėbin. O ta jį karštai glamonėja: 
Spaudžia stipriai prie širdies ir akių atitraukti negali. 
Vargšei sunku net nutuokt, koks galingas ją pavergė dievas! 
Tas, prisiminęs žodžius savo motinos Akidalietės, 
Pradeda jai palengva atminimą išstumti Sichėjaųs. 
Meile nauja jis mėgina uždegt, iš netyčių užklupęs, 
Jos atvėsintus jausmus ir seniai jau atpratintą širdį.

Baigus puotaut, kai ilsėjos visi ir stalus jau nukraustė, 
Vyno sunkius ąsočius ir pilnas taures vainikuoja. • 
Ūžia įkaitę balsai ir erdviom nuaidi svetainėm. 
Nuo auksinių lubų įžiebti jau karo žibintai 
Ir deglai liepsnomis žėrėdami nugali naktį. 
Prašo paduot karalienė tada pripildytą vyno, 
Svarų nuo brangakmenių ir aukso aukojamą indą, 
Belo vartotą kadai ir jo ainių visų iškilmingai. 
Čia jau nutyla viskas, ir rūmai apmiršta be žado. 
„Teises svečių, kaip sako, juk tu, o Jupiteri, saugai, 
Tad malonėk, kad būtų džiugi ši diena mum tiriečiam, 
Trojos išeiviam svečiam ir minėtina mūsų anūkam.
Tu, Junona, tik geroji ateik ir, džiaugsmingasis Bakchai, 
Širdį atverkit ir jūs, o tiriečiai, per pokylį bendrą.“

Tarė ir stalą lašais ji aukos dieviškosios suvilgė. 
Pirmus nuliejus šlakus ir lūpų kraštais paragavus, 
Bit'ijai padavė tuoj palinkėjus. Šis, godžiai pajėmęs, 
Aukso taurėm išsrėbt nedelsia putojantį indą. 
Gėrė po jo kunigaikščiai kiti. Ėmė kanklėm auksinėm 
Linksmint svečius Atlanto kilnaus išmokytas Jopas. 
Saulės vargus ima jis apdainuot, ir mėnulį klajūną, 
Ir Hijadžių liūtis, ir abu Trijonus, ir Arktūrą. 
Kaip atsirado lietus, kaip ugnis, ir galvijai,^ ir žmonės, 
Saulė žiemos dėl ko skuba taip greit pasinert vandenynan, 
Ar vėlyvosiom naktim kas danguj pasirodyt sukliudo. 
Ploja tiriečiai karštai, sužavėti jiem pritaria teukrai.

Pošnekiais ir Didona nelaiminga praleido tą naktį. 
Godžiai ji gėrė žodžius, amžinai užkerėjusius širdį, 
Hektoro koki vargai, koks Prijamo likimas, ji klausė, 
čia — kaip greiti Dijomėdo žirgai ir kaip augštas Achilas, . 
Čia vėl Auroros sūnus su ginklais kokiais atkeliavo.
„Bet jau verčiau mums, svety, nuo pradžios tu viską apsakyki: 
Ir danajų klastas, ir nuotykius sau artimųjų, 
Ir klajones savas. Juk tranko tave klaidinėjant
Vasara jau septinta po marias ir žemes visokiausias“. plrmoslos gplJbJįgS,
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Doc. T. Daukantas

ARGENTINA
į Argentinos žemės ūkis

I. Pampa
Pampa — beribiai žolynai. Panašūs sutinkami Ukrainoje, Kazachstane 

— Sibire, Puštos — Vengrijoje, Pietų Afrikoje ir kaikur kitur. Rusų 
mokslininkai pirmieji ištyrinėjo tokius savo plotus, ir todėl jų duotas 
vardas „stepės“ priimtas mokslinėje literatūroje. Bet, kalbėdami apie Ar
gentinos stepes, vadinsime jas argentiniškai — pampa.

Pampa yra gamtiška ganykla. Bet joje nebuvo nei raguočių, nei stirnų, 
nei ožkų, nei arklių. Tik Andų priekalniuose, plokštakalnių ir kalnynų 
pašlaitėse veisėsi gyvulys — lamos vardu (patelė — vicuna, vikunja), 
tinkamas mantai gabenti, giminiškas Afrikos bei Azijos kupriui, bet be 
kupros.

Pampos plotai apima bemaž visą Buenos Airės provinciją, provincijų 
Santa Fė bei Ėntrerios dalis ir, išeidami iš Argentinos ribų, siekia Urugvajų 
ir Pietų Braziliją.

Geografiškai pampa Argentinoje yra daloma į dvi dalis: drėgnąją su 
daugiau kaip 550 mm kritulių ir sausąją. Drėgnoji pampa, turėdama 
Buenos Airės miestą kaip centrą, užima 550 km spinduliu apskritimo plotą. 
Šiandieniniame Argentinos žemės ūkio gyvenime ji turinti didžiausios 
reikšmės bei svorio. Dėl to nuo jos ir pradedame, palikdami nuošaliai 
senas išnykusias indėnų čiabuvių kultūras, pvz., Quechua ir kt., buvusias 
ir kadaise klestėjusias augštakalny, dabartinės Argentinos šiaurės vaka
ruose. Vadinasi, imsime žffinės ūkio naująją istoriją, neliesdami laikų 
prieš Kolumbą.

Pampa yra žemuma, lygi žemuma. Kiek akis mato, nėra nei kalnelio, 
nei medelio, — visur vienodumas. Nėra iš ko orientuotis, rasti reikiamos 
tikslui pasiekti krypties. Dėl to indėnui pampa buvo tartum sausumos 
žmogui jūra, t. y. sunkiai nugalima kliūtimi. Net XIXa. vidury, kai Walės 
(Uelso) kolonistai iš Britanijos išsilaipino panašiuose į pampą Patagonijos 
krūmokšniuose prie Chubut (Cūbuto) upės žiočių ir keli jaunuoliai, atsiskyrę 
nuo viso būrio, išsinėrė į kraštą, visi kaip vienas žuvo, neradę kelio atgal, 
nors draugai ir triukšmą kėlė, ir ženklus davė. Diena buvo apsiniaukusi, — 
jaunuoliai paklydo, ir tik po kelerių metų buvo rasti jų išdžiūvę griaučiai. 
Pampa, panašiai kaip sniego pusnynai atvirame lauke arba girios tankumy
nai, yra baisi savo vienodumu ir beribe erdve.

Pampos beribius žolynus peržengti, pro juos peržygiuoti pėsčiam, — 
indėnas buvo nepajėgus. Neapgyvendintuose plotuose, kur, žmogau, rasi 
maisto? Su savim jo daug nepaneši. O kaip gi įsikursi, kai nėra ant ko
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krovinio pakrauti. Gi arklių pampoje nebuvo. Dar blogiau. Net vandens reikėjo mokėti rasti, nes kartais pampos vanduo yra sūrus ir netinka gerti. Upių vos dvi trys, ir tos pampos pakraščiuose. Upelių, upokšnių mažai. Jų lengvai neatrasi, jų slėniais nekeliausi: žiūrėk, vienas kitas pranyksta smiltynuose, ypač kai kaitros metu vanduo smarkiai garuojamo ištroškusi žemė likučius sugeria. .Krypties nesusivoksi, kai saulės arba žvaigždžių nesimato. Indėnas neturėjo arklio. Kai 1536 m. į kraštą pirmą kartą įsi- . brovė ispanai, atvežė per 500 žirgų bei kumelių. Aplinkiniams indėnams reikėjo 5 metų, kol sugebėjo ispanus išnaikinti ir tai daugiausia dėl jų pačių ginčų.Ispanų atgabenti ir pasilikę be šeimininkų žirgai su kumelėmis, radę žolynuose žiemą bei vasarą gatavo pašaro, puikiai veisėsi ir, kai 1580 m. buvo įsteigtas antrą kartą Buenos Aires, aplinkui laisvai ganėsi tūkstančiai arklių.a. Arklių ūkis pampoje. Arklys, randąs visur kur pampoje gatavų, gamtos jam įtaisytų, ganyklų, galėjo žmogui'patarnauti, gabendamas per pampą pasiryžusiam keliauti drąsuoliui.ne tik maistą, bet būstui medžiagas ir kitų reikmenų. Turėdamas arklį, žmogus buvo įgalintas juo per pampą keliauti, pakely atsargas sukrauti ir pagaliau pampoje įsikurti. Tokiu būdu arklys buvo pirmasis pampos kolonizatorius. Žmogus siekė arklio. Jam buvo naudinga ir prasminga arklių auginimu verstis. Tačiau Europos būdai arkliams veisti nebuvo pampoje tiek našūs, kad kas negalėtų dar jų patobulinti. Čia atsiskleidė europiečiui indėno sumanumas.Indėnai mikliai priprato arklį naudoti kelionėms ir veikiai pralenkė ateivius arkliams mankštinti ilgam žygiui. Mat, jie, besitraukdami nuo baltųjų nugalėtojų vis gilyn, turėdavo didesnius atstumus nugalėti. Indėnas mankštindavo kiekvieną arklį atskirai. Bet ir arklio jėgos ribotos. Tai suprato, Europoje pašto arklius įtaisydami, t. y. ilgai kelionei arklius keisdami pastotėse. Kur gi indėnui paštą steigti? Užtat pampoje' priviso arklių tiek daug, kad net būtų galima varyti su savim visas bandas; tik dalį turėti prikrautų, o kitus varu varyti. Pašaro pampoje iki valiai.Indėnai nenaudodavo kumelių jodinėti, neimdavo jų ir krauti. Kumelė indėnui buvo visų pirma maistui. Arkliena apsaugojo indėnus nuo atgabentos jiems iš Europos džiovos. Ir šiandien šiaurės tautos, — skandinavai, olandai, belgai, — arklieną valgydami, apsisaugoja nuo susirgimų. Volgos totoriai, kur važiuodavo džiovininkai kumiso, irgi geria kumelės pieną.Kumelės linksta prie žirgo, kuris yra joms vadu. Prižiūrėk tik žirgą, o kumelės nuo jo — nė žingsnio. Užtat pati kumelė yra arkliams vadas. Varydami 30—40 arklių bandą, ispaniškai vadinamą „tropilla“, žmonės jai skirdavo vieną kumelę, visam būriui vadovę. Nė piemens nereikia. Kur nakvynei sustojus, patogioje vietoje prie vandens arkliams ir žmonėms, pririšdavo kumelę, o arkliai prie jos ganydavosi, niekur nebėgdami. Nebuvo
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su arkliais didelio rūpesčio. Arklius keisdami, žmones galėdavo keliauti net greičiau, kaip pas mus pašto arkliais. Baltieji indėnų atrastąjį būdą veikiai suprato ir patys pradėjo arklius masinai veisti. Atsirasdavo vis daugiau arklių „tikrųjų šeimininkų“. Laukiniai pradėjo nykti. Raitas žmogas buvo pirmasis sąmoningas kolonizatorius.Tada „tropillos“ augindavo nuosekliai, aptverdami dažnai joms ganyklas. Ten arkliai laisvai vaikščiodavo, jaunikliai žaisdavo, bėgiodavo, savo kanopomis „dirvonus ardami“. Kai žmonių skaičius pampoje padidėjo, atsirado reikalo prekes gabenti, į susibūrimo vietas 'pristatinėti, prekyba verstis, atskirus, už pampos ribų įkurtus miestus tarpusavy jungti.Daugėjo arklių. Vietos pašaro pritrūko. Reikėjo gabenti. Pasirodė pampoje vežimas. Pampos vežimas — savotiškas pastatas, pritaikintas savotiškoms kelionėms. Nors pampoje upokšnių nėra daug, bet vis dėlto .pasitaiko. Medžių nei akmenų nėra. Kaip tiltą pastatysi? Mažai lyja, tiesa. Bet, kai palis, upokšnis, per kurį vakar višta brido, šiandien pasidarė arti 2 metrų gilumo. Kaip pervažiuoti, kad manta, kartais vertingos prekės, neperšlaptų? •Pampos vežimas — gili pusantro metro dėžė, kiek siauresnė apačioje, platesnė viršuje, erdvi, pailga, su nuimama užpakaline arba priešakine sienele, iš viršaus dar uždengiama išlenkto stogo griaučiais,,— tikri namai, o stogas apdengtas jaučio odomis nuo lietaus. Visas tas namas pastatomas ant dviejų, 3—i metrų skersmens, ašimi sujungtų ratų. Čia ir- virtuvė, ir miegamasis, ir salionas pasitiktiems kelionėje bičiuliams priimti. Keliauninkai būdavo visiškai nepriklausomi išorės, autonomiški, panašiai, kaip ir -miestai, kuriuose jų turtingesnieji gyveno. Taip išsiugdė ir dabar pasi- reiškiąs įvairių valstybės padalinių autonomizmas, vietinis savotiškas patriotizmas, bet be separatizmo, nes arklio su žmogumi nugalėtos pampos jungiamos, ne skiriamos, kaip pirma būdavo. Arklių tokiam vežimui reikėdavo keliolikos, o su pakaitais — vėl visos „tropillos“.Vežimo pasirodymas pampoje ženklina laikus, kada ■ pampa pradėjo rutuliotis iš jūros, kur nuolat niekas negyvena — tik ja keliauja, į žemyną, galimą kolonizuoti, galimą gyventi ir, įdėjus darbo, sunkaus darbo, praturtėti pačiam, praturtinti valstybę ir joje dygstančius miestus, ypač visos pampos širdį bei smegenis — Buenos Aires.Pampoje žmogaus sodybų atsiradus, arklių skaičiui padaugėjus, pritrūko vietoje pašaro. Menko, lieso neapsimokėjo gabenti, tai teveždavo geresnio, o šerdavo pačiose ganyklose. Jokių arklidžių, arba tvartų, nebuvo, nes nebuvo statybinės medžiagos vietoje, nebuvo ir reikalo: atvirame ore arkliai puikiai jausdavosi tiek žiemą, tiek vasarą. Arklių kanopomis „suartoje dirvoje“ nubyrėjusi nuo pašaro sėkla puikiai dygdavo, o iš dalies arklių augintojai patys sėti pradėjo. Atsirado dirbtinių pagerintų ganyklų, geresnės rūšies, negu buvusios gamtiškosios. Gerėjo ir arklių veislės. Šiandien Argentina, milijonus arklių augindama, turi jų įvairiems tikslams:
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ar lenktynėms, ar jodinėti, ar pasivažinėti, ar transportui, ar kariuomenei. Tai puiki arklių medžiaga. Jos žirgynai yra garsūs, o lenktynės, polo ir kitų žaidimų arklių sportas, net dirbtiniu ledu subtropinėse Buenos Aires’e yra garsūs visame pasaulyje. Automobilis ir traktorius neišstumia arklio aname krašte, kur arklio amžius vos 450 metų. Teatre, kai rodoma argen- tiniška opera, iš anksto žinai, kad žirgas, gyvas tikras žirgas, tikrai pasirodys scenoje. Arklių skaičius, laikinai nukritęs, vėl pradėjo augti, praūžus mašinų kraštutinio vartojimo karštligei. Argentinietis myli arklį, brangina jį. Jokey Club’o nariai savo metinius nario ženklelius, nešiojamus prie sagos, turi padarytus iš garsiųjų, kadaise lenktynėse pasižymėjusių, žirgų veteranų odos. Arklys iš tikrųjų užima garbingą bei garbinamą vietą keturkojų valstybės piliečių tarpe. Arklys, pampą kolonizavęs, duoda žmogaus verslui uždarbio, odos, ašutų, t. y. tiesioginai iš arklių subproduktų. Bet geresnis pašaras ir pagerėjęs dirvožemis bei dirvos įdirbimas leido žmogui imtis veislinių galvijų auginti, gerinti mėsos kokybę, didinti kiekybę ir vartoti tobuliausius jos gamybos ir konservavimo metodus. Čia priėjome prie pampos kitos žemės ūkio šakos, — būtent, gyvulininkystės.b. Gyvulininkystė iki geležinkelio pasirodymo. Pampoje žmonės gyveno labai retai, panašiai kaip šiandien matome Patagonijos plokštakalny „meseta“. Jų gyvenimo standartas buvo nėaugštas. Augindami gyvulius, turėjo mėsos, kiek norėjo. Dėl to mėsa Argentinoje buvo ir yra pagrindinis liaudies, varguomenės, maistas. Mėsa minta visi: ir turtuoliai, ir vargdieniai; ir profesoriai, ir beraščiai. Bažnyčia, atsižvelgdama į tokias ypatingas sąlygas, pripažino mėsą, kaip pas mus duoną, kasdieninę ir leido mėsą valgyti net Gavėnioje.Raguočiai pampoje pirmiausia buvo auginami mėsai. Transportui arba žemei įdirbti pakako arklių ir tik vėliau tokiems reikalams, ir tai retai, kur-ne-kur, imigrantai italai arba ispanai, pripratę tėvynėje žemę arti jaučiais ir jais gabenti krovinius, taip juos ėmė vartoti. Einąs į skerdyklą raguotis Argentinoje yra jaunas, 2-3 metų, jokio darbo nepažinęs, skanios mėsytės gyvulys. Specialiai pienui gyvulių auginti nebuvo kaip: vietoje nebuvo pienui laikyti indų, nei medžiagos juos pagaminti. Užtat, papjovus karvę ar jautį, nereikėjo^ nė mėsinėti. Kiek išvalius vidurius, iškepi visą jautį, net odos nenulupdamas. Kur gi dėsi odą pampoje, kol dar mechanizuoto transporto priemonių, geležinkelių nei sunkvežimių nebūta?Toks kepsnys, dabar rečiau pasitaikąs, vadinamas „asado con cuero“, kepsnys su oda, yra ir šiandien argentiniečiui gardumėlis, kaip mūsų suvalkiečiui skilandis arba didikui — jerubė su upėtakiu. Suprantama, kodėl Argentinos konsulas Kaune, svečius vaišindamas, ypatingais atvejais pats gamindavo jiems kieme laužu „asado“ iš ėriuko. „Asado“ iškepti — tai yra menas. Reikia mokėti mėsą prikimšti lašinėlių; taukų ir kitokių prieskonių. Tikrai skanu būdavo Kaune, kaip ir pampoje, kurioje taip pat pavyko ir teko porą kartų „asado“ pasigardžiuoti.
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Tačiau net pampoje neįmanoma, vos keliems žmonės susirinkus, visas jautis, kiekvieną kartą valgant, kepti. Buvo reikalas kaip nors mėsą konservuoti, — saulė žmogui padėjo. Vasarą smagiai kaitina. Oras sausas. Viskas greit džiūsta. Atsirado specialistų, vadinamų „xarqueadores“ — šarkėadorų. Anie įgudę jautieną plonučiai pjaustyti, kiek iš viršaus druskos apibarsčius, džiovinti, kaip skalbinius. Tokią džiovintą mėsą — šarkę — buvo galima kelis mėnesius laikyti iki kitos vasaros. Druska buvo gaunama pačioje pampoje, o mėsa transportui arba kelionei buvo suvyniojama į ryšulius.Ne tik džiovinti, bet ir šlapiai sūdyti žmonės pradėjo. Tam reikalui atsirado įmonės, „saladeros“ (salado — sūrus, sal — druska; druskintuvės). Be pjaustytojų, džiovintojų, pasirodė „saladerų“ darbininkų — druskintojų, sūdytojų. Pampa pradėjo traukti žmones.
c. Pampos ūkio sutrikimas. Pasitraukusius į krašto vidurį indėnus pradėjo traukte traukti nuolat gerėjanti naujakurių bei senų ūkininkų būklė. Viliojo valdžios silpnumas, baltųjų ilgos tarpusavio varžybos dėl valdžios. Baltųjų gyvenimo standartas gerėjo. Indėnų — tie patys palapinių kaimai „tolderias“, tos pačios odomis dengtos pampinės, ta pati kumeliena, o ten — turtingi ūkiai, „estancias“ ir „haciendos“, galvijų nesuskaitomos bandos, vaišės, šokiai, besipuošiančios linksmos moterys. Indėnuose — vien skarmalai ir nuolatinis maisto rūpestis, tolyn vis labyn gugantis, kartu su baltųjų brovimusi, spaudimu. „Pulti įsibrovėlius, atimti jiems bandas, užgrobti moteris, sudeginti ūkius.“ Sumanyta, pasiruošta, įvykdyta. Taip gimęs pampoje „molon“, staigus, kaip žaibas greitas, indėnų užpuolimas ir atgal į pampos gilumą pasitraukimas. Negelbėjo baltųjų pradėtieji statyti įtvirtinimai. Iš tokių įtvirtinimų išaugo daugelis dabartinių Buenos Aires provincijos miestų. Baltieji siuntė į priekį sargybas, persekiojo užpuolikus, bet jie su savo arklių būriais buvo nesugaunami, greiti, o jų iš vietos į vietą besikilnojančios „tolderios“ dažnai nesurandamos. Ne tik'saugumas menkėjo, bet ir kerštas palikdavo neįvykdytas. Visai besiginančios pampos ūkiai drebėjo iš baimės dėl netikro rytojaus. Ruošiamos ekspedicijos pasilikdavo nebaigtos. Indėnai dažniausiai laiku sužinodavo baltųjų sumanymus, jų judėjimą ir išsidangindavo iš nesaugiųjų vietų. Nuolatinė karo būklė visus vargino.Pagaliau buvo priimtas gen. Roca planas sutelkti iš karto dideles jėgas ir pulti indėnus iš visų šalių pas ,juos namie. Kelios kolonos karių, paklusniu vieno vado valiai, prieš apie 70 metų galutinai išvarė indėnus su jų „tolderijomis“ iš pampos ribų už Rio Colorado į Patagoniją, iš kurios aprimę indėnai daugiau nebedrįso išžengti.Netrukus geležinkelis padidino pampoje prekių mainus ir naujųjų miestų, miestelių statybą.
d. Pampos ūkis, geležinkelį nutiesus. Po arklio, raitojo žmogaus, galvijų augintojo ir mėsininko tolimesnis pampos kolonizatorius buvo geležinkelis.
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Jis brovėsi į pampos gilumas atsargiai, apskaičiuodamas. Privačių bendrovių 
tiesiamas, nežiūrėjo pirmiausia viso krašto reikalų, ateities uždarbio, bet 
troško greitai pradėti pelnyti. Todėl buvo tiesiamas palaipsniui, šuoliais. 
Jo paskutinė stotis „cabeėera“ — „gaivine“, įsinerdavo truputį toliau, už 
tirščiau apgyventuosius plotus. Bet. vis dėlto geležinkelis galėjo didesnius 
kiekius prekių ir keleivių gabenti. Jis traukė juos į save iš aplinkos. 
Didėjo krašte apyvarta. Buvo lengviau darbo rankoms rasti, beb sunkiau 
darbo rankų. Pradėta jų ieškoti iš svetur. Atsirado vadinamoji kregždžių 
imigracija iš užjūrio, svarbiausia, iš Italijos. Lauko darbininkai, atsidirbę 
vasarą savo darbus Italijos laukuose, keliaudavo per vandenyną, nes, kai 
Italijoje žiema, kaip tik Argentinoje darbymetis, vasara. Žemdirbys gali 
du kartus per metus užsidirbti. Be to, uždarbiai pampoje buvo augštesni, 
negu Italijoje: pastarojoje tik pragyvensi, o pirmojoje — ir sutaupysi, net 
už kelionę apsimokėjęs. Tokios kregždės labai prisidėjo prie pampos ūkio 
kilimo: Tas laikotarpis, su pertrauka pirmojo karo metu, apima prieška
rinius ir pokario, iki italams emigruoti uždraudimo, metus. Geležinkeliai 
patogiai -ir palyginti pigiai pristatinėjo darbininkus, iš užjūrio atvyk
stančius, o garlaivių’bendrovės, — italų, prancūzų ir ispanų, juos vežė per 
jūras. Matydami pelningą biznį, prisidėjo ir kiti: britai, olandai, vokiečiai 
su savo laivais. Kita vertus, važiavo ir tikrieji imigrantai iš visų' Europos 
kraštų; būta ir lietuvių, pirmiausia tų, kuriems, atsirasdavo kliūčių 
keliauti į JAV. * '

Pradėjo smarkiai keistis ir pampos ūkis: šalia gyvulininkystės atsirado 
laukų — kviečių, amerikoniško augalo kukurūzų, miežių. Rugiai Argen
tinoje sėjami žaliam pašarui. Iš pašarinių pirmą vietą turi liucerna, 
daugiametis augalas, alfalfa vadinamas. Jam visi kiti užleidžia vietą, kai 
ateina laikas liucernai dirvoje sėti. Net nuomininkai turi išsinešdinti kartu 
su savo namais ir manta. Tuo tarpu pradėjo vystytis ir pramonė, pirmiausia 
kietai surišta su gyvulininkyste. ..Vietoje šarkės bei saladėrų pasirodė 
šaldytuvai — „frigorificos“, ir jų produktus Argentina pradėjo eksportuoti 
į Europą. Augo mieštai. Jų senesni užleido pirmenybę naujiems. Pvz., San 
Juan, San Luis, provincijų sostinės, senos tradicijos nešėjai, tokiam naujam 
Rosario (su daugiau kaip pusė milijono gyventojų). Ateiviai atnešė su savim 
savąsias kultūras, pvz., žydai pietų Buenos Aires provincijos kopose augina 
bulves ir atvežė su savim iš Ukrainos rusiškų stepių piktžolę „Perekati 
polė“, keliauninką aplink dirvą, l^ukariedį. Tankus geležinkelių tinklas 
supančiojo pampą voratinkliu; voras yra pats Buenos Aires.

’ Pats pampos ūkis supramonėjo. Varžytynės žemei ir jos produktams, 
skerdyklų gyvuliams ir reproduktoriams, organizuota ir kanalizuota 
prekyba. Net kadaise užmirštas pienas atsigavo,' ir argentiniškas 
„Pienocentras“ — „La Mortona“ juo aprūpina miestų gyventojus, ręsto - 
tanus; valgyklas, ligonines. Pienas vartojamas ir pramonei, pvz., iš jo 
pagaminamas kazėinas, kuriuo Argentina užima pirmąją vietą pasaulyje.
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rašytasis žodis
MUSU C
Rašytojų dėmesiui. Per rašytojų 

suvažiavimą Augsburge buvo nu
tarta leisti lietuvių rašytojų metraš
čio antrąjį tomą, ir rašytojai buvo 
raginami ruošti jam medžiagą. Šiuo 
metu pradedami parengiamieji met
raščio leidimo darbai, ir kolegos ra
šytojai (gyveną tiek Vokietijoje, tiek 
visur kitur už Lietuvos ribų) malo
niai prašomi siųsti rankraščius, — 
jei galima, perrašytus mašinėle, — 
Liet. Rašytojų Tremt. Dr-jos Valdy
bos paskirtam metraščio redaktoriui 
šiuo adresu: Henrikui Radauskui, 
(14b) Reutlingen, Seestr. 11. Pra
šoma siųsti vien tik grožinės litera
tūros dalykus (dėl straipsnių litera
tūros temomis į autorius bus kreip
tasi individualiai). Siųstini tik nie
kur nespausdinti dalykai, ir autoriai 
prašomi jų ir ateity spaudai neduoti. 
Rankraščius prašoma siųsti iki 1948 
metų sausio 15 d.

Henrikas Radauskas, 
L. Raš. met. redaktorius.

Bibliografijos reikalu. Rašydami 
N 9-me apie bibliografinius archy
vus, praleidome „Lietuvių Bib
liografijos Tarnybą“ Mem- 
mingerie. Tai yra visai savarankiška 
įstaiga, materialiai remiama LTB 
Sviet. V-bos bei vietinio komiteto. Ji 
rūpestingai registruoja visus trem
tyje pasirodančius leidinius. Įstai
gai vadovauja ir tą darbą dirba bib

liografas A. Ružancovas. Tuo - 
tarpu L. B. Tarnybos bibliotekoje su
registruota (pirmasis skaičius: kny- t 
gos ir brošiūros, antrasis — žurna
lai ir laikraščiai ir tretysis — iš viso)’■

1945 IV—XII mėn. — 91 4- 136 — 227
1946 I—XII mėn. — 248 -j- 233 — 461

1947 I—X mėn. — 148 4- 92 — 240 

spaudai parengtų ar rengiamų: 
203 4- 4 = 207. — L. B. Tarnyba jau 
išleido: 1945, 1946 ir 1947 m. (I—VIII 
mėn.) tremtinių bibliografiją (leid. NN 
11,4 ir 12), 1945 m. periodikos straips
nių bibliografiją (leid. N 6), liet, ra
šytojų kūrybą tremtyje — J. Balčiū- 
nas-Svaistas, S. Santvaras, B. Braz
džionis (leid. NN 2, 3, 7), liet, perio
dikos straipsnių (1945—1947) biblio
grafija — 000 bendrybės, 070 žurna- 
lizmas, 920 biografijos (leid. N 5, 10 
ir 1). Tolimesnius leidinius sulaikė 
rengėjo A. Ružancovo liga, po kurios 
žmogus jau pradeda taisytis. L. B. 
Tarnybos bibliografiniai leidiniai 
siunčiami Baltų Bibliografijos Insti
tutui, prof. Vaclovo Biržiškos vado
vaujamam, prie Baltų Universiteto 
Pinneberge, netoli Hamburgo, Lietu
vių Bibliografiniam Archyvui Švei
carijoje — Berne, Vatikano Apašta
linei Bibliotekai, Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centrui, Pennsylvani- • 
jos Universiteto Baltų Kalbų skyriui, 
Italijos Bibliogr. Institutui, Biblio- 
thek D. Instituts F. Weltwirtschaft
ir 1.1. Iš kai kurių įstaigų siunčiami 
leidiniai mainais.

Visa žemė kadastruota, surūšiuota, nėra jokios painiavos ir nesu
sipratimų, kaip kad gretimoje Brazilijoje. Gal vienintelis žemės ūkio 
negalavimas pampoje yra priemiesčių chuliganėlių invazijos, savotiški 
visų užmiršti indėnų puolimai, — būtent, vagystės kaime. Kiek pačiame 
mieste neteko pastebėti kišenvagių, tiek kaimas kenčia nuo gyvulių, 
paukščių vagių. Tai yra priemiesčių problema, tebestovinti prieš civilizuotą 
argentinietį.

. (Dar bust)
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Dėl leidinių pavadinimų. LTB Vyr. 
Valdyba prašė parašus antkapiuose 
ant mirusiųjų lietuvių tremtinių ka
pų rašyti dviem kalbom: lietuviškai 
ir vietine kalba (vokiečių, italų, danų 
ir t.t.). Vertėtų tos pačios taisyklės

• laikytis ir knygų leidėjams. Kitoje 
titulinio lapo pusėje reikėtų duoti 
knygos pavadinimą vokiškai, ang
liškai, prancūziškai, lotyniškai ar es
peranto kalba. Lietuvių knygos at
siduria ir svetimose bibliotekose 
(pav., renka jas Deutsche Bibliothek 
Frankfurte, kiti asmens siunčia jas 
j Vatikano Apaštališkąją Biblioteką 
ir t.t. Tad būtinai reikia, kad 
knygos pavadinimas būtų savo ir 
dar viena didžiųjų kalbų. Daugumas 
laikraščių ir žurnalų jau taip daro. 
Stambesniuose žurnaluose, kaip an
tai „Aidai“, „Pėdsakai“, „Žvilgsniai“ 
ir kt., reikėtų dar skelbti ir turinį 
viena didžiųjų kalbų. '

Bibliografas.
400 metų sukaktį nuo pirmosios 

- lietuviškos knygos — M. Mažvydo 
Katekizmo išspausdinimo 1547 m. 
„Žingsniai“ minėti baigs savo N 12-ju, 
išeisimu 1948 m. sausio mėnesį.

Vargas su mažais miesteliais. Spau
dos rinkėjai, bibliografai ir visi tie, 
kuriems rūpi tremties spauda ir sto
vyklų istorija, turi nemažo vargo su 
mažesniuose miesteliuose sutalpin
tomis stovyklomis. Kur jos yra? Ku
riame krašte? Būtų gera, kad mies
tukų stovyklų pavadinimų visada 
būtų pažymėti pašto apygardos nu
meris, apskritis arba bent artimiau
sias miestas, pvz.: NN bei/XY.

Iš Amerikos atsiųstų knygų (o gal 
dar ir iš kitur) lietuvių, latvių, estų 
kalbomis buvo daug netoli Olden- 
burgo UNRRAos sandėliuose. Lie
pos mėnesį tas kpygas YMCA per
ėmusi išgabeno į Lūbecko sandėlius, 
ir tos knygos tebėra nenaudojamos. 
Stovyklų komitetai 'galėtų jų pa
prašyti, nes žmonėms lektūros labai 
trūksta.

„Kalbos kampelį“ iš laikraščių tik 
vienas „Mūsų Kelias“ Dillingene tėra
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įsitaisęs, jo jau davęs per 40 kartų. 
Reikalas svarbus ir kiekvienam savo 
lietuvių kalbos gryninimo atžvilgiu.

Lietuvių biuletenis — „Lithuanian 
Bulletin" Published by the Lithu
anian American Council; 233 Broad
way, New York 7, N. Y. — Ameri
kos Liet. Tarybos leidžiamas anglų 
kalba jau nebe pirmi metai. Jame 
išryškinama visa kova dėl Nepri
klausomosios Lietuvos ir apskritai 
Pabaltijo. Žurnalas pasiekia visus 
svarbiuosius pasaulinės politikos po
stus.

„Naujoji Aušra“ — lietuvių kultū
ros žurnalas, gero popieriaus, paveik
sluotas, stiprių bendradarbių. Iš
leidžia jį Kultūros Institutas. Re
dakcija: prof. Dr. Kazys Pakštas, 
kun. Dr. J. Prunckis, rašytojas An
tanas Vaičiulaitis ir Eug. Tautginas. 
Amerikoje tai pirmutinis toks tvir
tas žurnalas lietuviuose. Adr.: 10729 
So. State st., Chikago, III.

..Tėvynės Balsas“ iš bolševikų oku
puotos teritorijos skiriamas DP agi
tuoti į SSR (Rusiją) repatrijuoti. To
nas ir kalba „patrijotiškai“ pritai
kinta sugraudinti, tik DP tiek jau 
matęs ir patyręs, kad ir be „tėvynės 
balsų“ labai gerai žino, kur kas kaip 
kvepia ir ka reiškia XX amžiaus vi
duryje į tam tikrą sferą „repatri
juoti“.

Pirmieji neperiodiniai leidiniai 
V. Sąjungininkų okupuotoje zonoje 
ar tik nebus S. ir J. Grabauskų „Lietu
viškai angliškas žodynėlis“, Kempte- 
nas, 1945 V 17 ir vienkartis leidinys 
„Dega Joninių žiburiai“, Hassendorf 
prie Oldenbūrgo 15345 V 24.

Pogrindžio laikraščiai nacių lai
kais: ,Aidai“, pasirodę Mūnchene 
per Kalėdas 1944 m.; Pietų Norve
gijoje buvo leidžiamas „Tremtinio 
Balsas“. Abu jie lietuviškos dvasios.

„Lietuviška Informacija“ pasirodė 
1945 III 21 Koburge, vėliau perkelta 
leisti į Seligenstadtą ties Wūrz- 
burgu. Tai vienas iš pirmųjų laisvo
sios lietuviškos minties laikraščių 
po Hitlerio kapituliacijos.
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tJchtės Lietuvių Stovyklos „Vytis"* 
Biuletenis, rotatorinis, išeinantis ket
virtadieniais ir šeštadieniais ligi 7 
(kartais gal ir daugiau) psl. ir turin
tis, be dienos žinių, stiprių poli
tinių ar spaudos apžvalgų. Kada pra
dėjęs eiti — nežinia, bet 1947 XI 5 
jo išėjo N 567.

Anglijos lietuviai apie 20 m. ėjusi 
laikraštį „Išeivių Draugą“ pakeiSHino 
turiniu, skirdami jj ir atvykusiųjų 
lietuvių reikalams. Jau yra D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Organiza
cinis Komitetas, pradėjęs Londone 
leisti savo biuletenį. Nuo ateinan
čiųjų metų pradžios jis virs laikraš
čiu. Lietuviai atsakingoms instituci
joms siuntinėja memorandumus Lie
tuvos ir tremtinių gelbėjimo reika
lais. Lietuvių, Latvių ir Estų — Bal
tijos Taryba atsidėjusi dirba, visur 
veikdama ir kalbėdama 7 milijonų 
vardu. Londone yra lietuvių klubas.

„Britanijos Lietuvis“ N 17-ju pa
siekė ir mus; 8 psl. rotatorinis laik
raštis, leidžiamas D. B. Lietuvių Są-' 
jungos; adr. 3, Marlboraugh Gate 
Stables, Lancaster Gate, London, 
W. 2. Skaitytojų paskelbta 850. — 
Duoda lietuviams patarimų, mums 
retų politinių žinių ir žinių iš Lie
tuvos. Netrukus ketinama išleisti 
vienkartinį leidinį fotografuotiniu 
būdu.

„Gimtoji Šalis“ — Briuselio Belgi
joje tremtinių lietuvių rotatorinis 
laikraštis, ėmęs eiti nuo spalių 24d., 
leidžiamas „Sėjos“ draugijos — lie
tuvių tautinei idėjai saugoti ir ug
dyti. •

Dienraščio „Draugas“ redaktorius 
Leonardas Simutis, LRKSA prezi
dentas, ALRK Federacijos sekreto
rius.

Prof. Dr. K. Pakštas redaguoja 
JAV jaunimo žurnalą „Vytis“.

„Darbininkas“, JAV Lietuvių R. K. 
Sv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
organas X 19 sukako 32 metus. Pa
čią sąjungą 1915 m. įsteigė tuokart 
atsidėjęs JAV dirbęs vėliau Dotnu
vos Akademijos prof. kun. Fabijo

nas Kemėžis. Laikraštis eina 2 kar
tus per savaitę, bet ketina būti dien
raščiu. Ilgiausiai, net 18 metų, jį re
dagavo rašytojas kun. dr. Kazimie
ras Urbanavičius, slapyvardžiu Jo
nas Kmitas, dabar „Darbininke“ 
spausdinąs didelę apysaką „Partiza
nai“ iš Lietuvos partizanų gyvenimo. 
Dabar laikraštyje dirba ir vilnietis 
žurnalistas K. Cibiras-Verax, Vil
niuje per bombardavimą žuvusiojo 
didelio vilniečių veikėjo kun Čibiro 
brolis.

„Dirva“, redaguojamas ir leidžia
mas K. S. Karpiaus JAV Clevelande 
laikraštis, šiemet šventęs savo 30 
metų jubiliejų, dalyvaujant iškilmių 
programoje kompoz. Ant. Vanagai
čiui, dainininkams sopranui Apol. 
Augustinavičienei, tenorui Pr. Nei- 
manui, pian. Bir. Smetonienei, 
akomp. Reg. Brazaitienei.

„Gimtinės Garsas", Lietuvių Prof. 
S-gos Amerikoje leidžiamas; ats. 
red. Algirdas Devenis, fkt. red. P. Da
gys; 52 Frank St. Waterbury, Conn., 
USA.

Laikraščių Vilniuje 14: 10 lietuvių, 
3 rusų ir 1 lenkų kalbomis. („Prze- 
gląd Polski“ XI 11).

KITU<
Gudų tremtinių spauda. Vokieti

joje ir Austrijoje leidžiama per 30 
žurnalų ir laikraščių. Visi jie rota
torium spausdinami. Įdomiausieji 
„Sypšyna“ (Erškėčiai), Literatų Są
jungos organas, „Slacham Žycia“ 
(Gyvenimo keliu), „Bielaruskaja 
Dumka“ (Gudų mintis) ir kt. Be to, 
leidžiami laikraščiai Paryžiuje, Lon
done bei Brūsselyje. Leidžia juos 
vietinės gudų darbininkų organizaci
jos. Ekzilinė Gudų vyriausybė (Gu
dų Tautinės Respublikos Taryba), 
su dipl.inž. Abramčyku priešakyje 
yra Paryžiuje.

Vokiečių bibliografiją leidžia šiuo 
metu Deutsche Bibliothekti Frank
furte a. M., įstaiga, kuri atsirado tik 
šiemet kaip centrinė bibliografinė 
įstaiga Vokietijos vakarų zonoms.
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Anais laikais įsteigtoji Deutsche Bū- 
cherei liko Leipcige ir aptarnauja 
Rusų zoną. Naujasis leidinys vadi
namas „Bibliographic der Deutschen 
Bibliothek, Frankfurt a. M.“ Pirma
jame sąsiuvinyje surašyta per 300 
pavadinimų.

UNESCO išleido specialų „Žmo
gaus Teisių Memorandumą“, kurio 
autoriai: Jaques Maritain, Mahatma 
Gandhi, H. G. Wells, Alfons Huxly, 
Benedetto Croce ir Arthur Compton.

Pasaulinės konstitucijos projektą 
ruošia JAV „World Republic“ sąjunga, 
leidžianti „World Government News“, 
skirtą pasaulinės valstybės propa
gandai. Ruošimo komisijai pirminin
kauja Čikagos un-to rektorius.

Anglų karalius iškilmingai atidarė 
naują skyrių pasauly išgarsėjusios 
Bodleian Library Oksforde. Šis nau
jas tos milžiniškos bibliotekos sky
rius yra skirtas mokslui ir tarptau
tiniam susiartinimui. Skyrius atsiėjo 
milijoną angliškų svarų, suaukotų 
atskirų aukotojų. Didžiausią įnašą 
įnešė Rockefeller’io steiginys.

Švedijos akademija — Nobelio pre
miją už literatūrą paskyrė žinomam 
prancūzų rašytojui Andrė Gide. 
Jis (gimęs 1869) po pirmojo karo 
buvo didelis komunistų simpatikas. 
1936 m. kartu su žmona pakeliavęs 
po Sovietų Sąjungą, komunizmu nu
sivylė ir virto jo priešu.

Didysis belgų rašytojas Maurice 
Maeterlinck, septynerius metus 
išgyvenęs JAV, sugrįžo vėl į Pran
cūziją, kur ruošiasi išleisti septynis 
naujai parašytus scenos veikalus. 
Autorius jau yra 86 metų amžiaus.

Maskvos komunistų bendrakelei- 
vis-multimilionierius Marshall Field, 
kuris leidžia „The Chicago Sun“, 
išperka „Daily Times“ Čikagoje dau
gumą akcijų ir tą dienraštį ima į 
savo kontrolę. Tuo būdu vadinamųjų 
komunistę „bendrakeleivių“ spauda 
vakaruose bus sustiprinta.

Į leidžiamus dienraščius — Čika
goje „The Sun“, New Yorke — „PM“
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Marshall Field per šešerius metus 
įdėjęs apie 25 milijonus dolerių, ir 
kasmet jie neša ne mažesnį, bet di
desnį deficitą.

Reikia stebėtis, kad toks multimi- 
lionierius paremia, kad ir netiesiogi- 
hai, komunistus, kurie iš pačiu pa
grindų griauna JAV demokratinę 
santvarką. („Draugas“ 173.)

Lenkų rašytojas Dr. Aleksander 
Jackiewicz, šiuo metu lektoriaująs 
Vienos universitete, išleido romaną 
„Der Magier“, kuriame nagrinėja 
lenkų darbininkų kovą prieš gesta
pininkus ir prieš lenkų kasyklų iš
plėšimą vokiečių okupacijos metais. 
Knyga dėl didelės moralinės ir lite
ratūrinės vertės susilaukė nepapra
sto dėmesio.

„Prievartos darbas Sovietų Rusi
joje“ — 331 psl. knyga, išleista JAV 
David J. Dallin ir Boris Nicolaevsky, 
paremta konkrečia medžiaga ir ob
jektyviai vaizduojanti milijonų dar
bo vergų gyvenimą Rusijos miškuose, 
kasyklose ir Sibiro ūkiuose. Pabrė
žiama, kad prievartos darbo sistema 
rodanti augimo tendenciją. JAV kriti
kai leidinį teigiamai vertina.

JAV netrukus pasirodys Gerharto 
Hauptmanno scenos veikalas „Die 
Finstemisse“, kur vaizduojamas žy
dų persekiojimas Hitlerio valdymo 
metu. Šitą veikalą autorius prieš pat 
mirtį sutiko išsiųsti Amerikon.

MINĖTINI
Prof. K. Pakštas — The Mo

dern Lithuania, kur nušviesti Ne- 
prikl. Lietuvos kultūriniai ir ekono
miniai laimėjimai.

J. Aistis — Nemuno ilgesys, 
Groene Maine; Lietuvos Pranciškonų 
leidinys, 1947, 78psl.

Ant an as Vaičiulaitis — 
Kur bakūžė samanota —12 novelių ir 
tiek pat pasakų. Kultūros Instituto 
leidinys. Viršelis J. Valaičio. New 
York, 1947, 288psl.

šventasis Raštas. JAV kun. Pr. M 
Juro lėšomis „Darbininkas“ -naujai
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išspausdino Arkivysk. Juozapo Skvi
recko verstąjį Naująjį Testamentą.

Prof. J. Endzelinš (Endzelinas), 
latvių didžiausias kalbininkas, lat
vių kalbos mokslinės (čia plačiai 
liestai ir lietuvių kalba) ir mokykli
nės gramatikų, latvių kalbos žodyno 
ir kitų darbų autorius, 1945 m. Ry
goje išspausdino įvadą į baltų (ais
čių) kalbotyrą, kurios žymiausią dalį 
sudaro trumpos žinios ir apie įvai
rius lituanistus.

23 svetimieji. Nobelio premijos 
laureatų, akademikų, garsiųjų ra
šytojų novelės, apysakos, romanų 
ištraukas. Redagavo Vytautas K. 
Prutenis. Viršelis dail. P. K. Išleido 
„Venta“ Wiirzburge 1947 m., 264 psl. 
— Gerai, kai ir kitų tautų kūrėjų 
verstinių leidinių lietuviams pasi
rodo. Gerai ir šįkart. Bet pats tas 
leidinys tiek sklidinas kalbos klaidų, 
kad „Aidų“ N 6-me A. Gražiūnui 
net tam tikrai teko gana to leidinio 
kalbos panagrinėti ir savo ilgą na
grinėjimą šitaip baigti: „... tokia 
kalba, kokios randame šioje knygoje, 
yra pasityčiojimas iš mūsų gimto-

MOKSLAS
MOKSLAS
Liet. Kultūros Fondo Komiteto at

sišaukimas: Kūrybos valia mes išsi
laikėme gyvenimo kovoje, pabudi- 
nom save tautiniams siekimams ir 
suartėjome su žmonijos dvasios lai
mėjimais. Amžių slinktyje milijonai 
širdžių ir protų mums patikėjo neį
kainojamas kultūros vertybes, kurių 
ugdymui ir apsaugai esame įparei
goti kiečiausiai ištvermei ir sun
kiausiam bandymui.

Mūsų šviesos, tiesos meilė neat
skiriamai susieta su pagarba žmogui 
ir laisvei. Žmoniškumo, teisės su- 
niekinimo įvykiuose mes gynėm 
kultūrinee vertybes, kaip pagrindą 
žmogaus, valstybės bendradarbiavi
mui. Daug kartų kardas ir klasta 
grūmojo sunaikinti kultūrą, gyve- 

sios kalbos ir lietuviškosios knygos*. 
Be to, čia norėčiau dar ir kitką su
minėti. Redaktoriaus žodyje pasisa
kyta: „Apgailestauju, kad dėl įvai
rių aplinkybių šiuo metu negalima 
paskelbti šių vertėjų pavardžių ...“ 
Kitkart esu išvertęs ir išspausdinęs 
J. Turgenevo „Džiūgautinės meilės 
dainą“ (49—68 psl.), kuri, iš vertimo 
vietų pažįstu, dabar yra išspaus
dinta šioje knygoje, tik kažkodėl kita 
antrašte ir vietomis nebe manos ver
timo kalbos. Esu tikras, kad tos „23 
svetimųjų“ knygos ruošėjų mažiau
siai du svarbiausi žmonės gerai ži
nojo ir žino mane tremtyje atsi
dūrus ir kur begyvenant. Jei man 
būtų parašyta, būčiau: 1) pasakęs, 
kad mano vertėjo pavardės nėra rei
kalo slapstyti ir 2) savo jau kuris 
laikas atlikto vertimo kalbą būčiau 
apsiėmęs kaip reikiant iškoreguoti. 
Be to, redaktoriaus žodyje bendrumu 
pasakyta, kad tam jo darbui tal
kininkavę ... vertėjai. Iš tikrųjų nei 
čia, nei Lietuvoje, nei kur panašiais 
reikalais gerb. knygos redaktoriaus

- bent į mane nebuvo kreiptasi.
P. Būtėnas

IR MENAS
nimą, ir mes praradome daug kūry
bos dienų ir plotų, tačiau jokia jėga 
mums nesunaikino kultūrinių laimė
jimų, tėvų žodžio, vaidilos giesmės.

Šiandieninės piktos jėgos išsiver
žimas temdo žmonijos protą, varžo 
žmogų būti žmogumi, ir mes nūn iš
blaškyti pasaulio platumoje, tačiau 
tik mes atliksime mūsų kultūros, ti
kėjimo ir laisvės mums uždėtą pa
reigą. Ir kur mes gyvensim savo 
vargų dienas, mes nebūsim niekur 
svetimi, kur bus nors viena krūtinė, 
mums artima kultūros meile.

Lietuvių Rašytojų Suvažiavimas 
Vokietijoje, Augsburge, liepos 12 d., 
jausdamas atsakingumą, neatide
damą mūsų pareigą, nutarė įsteigti 

’Lietuvių Kultūros Fondą.
Keturių Šimtų Metų Lietuviškos
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Knygos jubiliejaus dienose įsteigtasis 
Lietuvių Kultūros Fondas tebus pa
minklu vaidilai, knygnešiui ir neuž
gesinamam tėvų židiniui. Tebus 
paskatinimu ir įsipareigojimu lietu
viui — laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas tesu- 
jungs viso pasaulio lietuvius kultū
ros, mokslo ir gėrio laimėjimams. 
Ateities tėvynės laisvės dienose su
grįšime į savo tėvų žemę ugdyti kū
rybos, mokslo laimėjimų lietuvių ir 
žmonijos šviesai ir gerovei.

Mokytojų konferencija
Gruodžio 3—6 d. Neustadte prie 

Detmoldo buvo Britų Zonos augšt. 
m-lų lietuvių k. ir matemat.-fizikos 
mokytojų konferencija, kurioje iš 
16 vietų dalyvavo 32 mokytojai.

Suvažiavimas buvo pradėtas pa
maldomis, kurias atlaikė dek. kun. 
Starkus, pasakydamas konferencijos 
proga atitinkamą pamokslą. Po pa
maldų YMCA namuose konferencija 
pradėta vyr. insp. M. Krikščiūno 
įžangine kalba. Po to suvažiavimo 
dalyvius pasveikino YMCA atstovas 
p. Radzinš, inž. Nasvytis ir perskai
tytas Mokytojų Prof. S-gos sveiki
nimas. J prezidiumą buvo išrinkti: 
dir. V. Čižiūnas, insp. A. Rinkūnas 
ir prof. K. Rindzevičius.

Pradžioje įžanginę paskaitą skaitė 
dr. Vydūnas „Šviesos ir gyvybės 
slėpiningumas“. Apie lietuvių švie
timą Anglų Zonoje pranešė vyr. 
insp. M. Krikščiūnas. Po to buvo 
perskaitytas Šviet. V-bos praneši
mas „Lietuvių švietimo keliai Vo
kietijoje“. Po pranešimo buvo dis
kusijos įvairiais mokyklų reikalais.

Toliau visiems konferencijos da
lyviams skaitė paskaitas: prof. My
kolas Biržiška „XVI-jo amžiaus 
reikšmė Lietuvos kultūros istorijoje 
ir jos nustatymo svarbumas mūsų 
moklyklos darbui“, prof. Vaclovas . 
Biržiška „400-jų metų lietuvių kny
gos kelias“.

Kitos paskaitos su diskusijomis w 
vyko atskirai lituanistams ir atski-' 
rai fizikos-matematikos mokytojams.
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Lietuvių kalbos mokytojams pas
kaitas skaitė: mok. Pr. Naujokaitis 
„Lietuvių lyrika“, dir. V. Čižiūnas 
„Gyvojo žodžio kultūros ugdymas 
tremties mokykloje“, insp. A. Rin
kūnas „Lietuvybės ugdymas su li
tuanistikos dalykų dėstymo npgal- 
ba“, mok. Pr. Naujokaitis „Litera
tūros dėstymas tremties mokykloje“ 
ir prof. V. Maciūnas „Antanas 
Strazdas naujų dokumentų šviesoje“.

Matematikos-fizikos mokytojams 
buvo skaityta: prof. Viktoras Bir
žiška „Matematikos esmė“ ir „Mate
matika istorijos šviesoje“, prof. K. 
Rindzevičius „Fizikos dėstymas 
tremties mokykloje“ ir vyr. insp. 
M. Krikščiūnas „Matematikos kurso 
apimtis ir mokymo metodas aug- 
štesniojoje mokykloje“.

Po baigiamųjų diskusijų ir klau- 
simų-sumanymų buvo priimtos re
zoliucijos mokytojų ir mokinių emi
gracijos, Lietuvių S-gos visame pa
saulyje išplėtimo, vadovėlių leidimo, 
bibliotekų organizavimo, mokyklinės 
administracijos, svetimų mokyklų 
lankymo, sakomojo žodžio kultyva- 
vimo, kalbos klausimų populiarini
mo reikalais.

Pirmosios mokytojų konferenci
jos proga nusiųsta sveikinimai lietu
vių vadovaujančioms švietimo įstai
goms, lietuvių bendruomenės cen
trinėms įstaigoms ir švietimą globo
jančioms tarptautinėms organizaci
joms.

Suvažiavimo dalyviai, įvertinę 
šios konferencijos rezultatus, numa
tė ypač svarbiu tremties mokyklai 
laiku dažniau panašių konferencijų 
kviesti.

„Žingsnių“ N 12 bus daugiau ko iš 
šios svarbios konferencijos darbų.

Gen. doc. Teodoras Daukantas, 
„Žingsnių“ bendradarbis, pernai lap
kričio 15 d. išvykęs iš Seedprfo Pa
baltijo Jūrų Mokykloje Flensburge 
dėstytoju, lapkr. 29 d. grįžo gyventi 
į Stadės lietuvių bendrabutį, tik pa
vasarį dar nuvyks į Jūrų Mokyklą 
astronomijos kurso baigti. S. m. gruo-
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džio 20 d. sukanka jam 2 5 metai 
pedagoginio darbo Lietuvoje 
ir čia tremtyje.

Liet. Inžinierių Tremtinių D-jos 
antrasis suvažiavimas Augsburge, 
be kitko, nutarė rengti amatų mo- 

/ kyklas pramonės tikslams ir susi
rišti su pasaulio inžinierių sąjunga. 
Draugija turi 15 skyrių su 330 narių, 
o apie 100 inžinierių dar neorgani
zuotų.

Baltų Institutas steigtinas, rašo 
Dr. J. Balys „Mūsų Kelio“ Nr. 35, 

■ ir, geriausia, Prancūzų zonos Frei- 
burge. Jis apimtų: kalbotyrą, lite
ratūrą ir bibliografiją, tautosaką 
ir etnografiją, liaudies meną su pri
taikomuoju skyrium ir archeologiją 
bei istoriją. Mat, reikia sudaryti 
galimybes mūsų šių sričių speciali
stams toliau dirbti savo darbą: tyri
nėti bei skleisti savo darbų rezul
tatus moksliniu ir supopuliarintu 
pavidalu tiek savųjų, tiek ir sveti
mųjų tarpe.

Pedagoginis institutas Vilniuje 
„Tiesos“ Nr. 101 buvo puolamas, 
kam jame nepakankamai iškeliami 
ir šalinami mokymo ir auklėjimo 
trūkumai. Jo dir. A. Jucys „Tiesos“ 
Nr. 140 VII 10 pranešė, kad insti
tuto taryba savo posėdy pripažino, 
jog iškeltoji kritika teisinga, ir nu
tarta: pakelti mokymo ir auklėjimo 
lygmenį, sistemingai gilinant mark
sizmo-leninizmo ideologiją, indivi
dualiai studijuojant marksizmo- 
leninizmo klasikus. — Vakarų Euro
pos galvosenos ir išsimokslinimo 
žmogus pagalvotų, ar čia ne siaura, 
ar čia naudinga — ir griebtųsi tam 
reikalui jau išbandytų ir tikrų mo
kymo ir auklėjimo pagrindų, nes 
mokykla, šiaip ar taip, tik visuotinė.

Nobelio premija už nuopelnus me
dicinos ir fiziologijos srityje paskirta 
prof, dr Carl Ferdinand Cori, jo 
žmonai dr. Gerty T. Cori (abu iš St. 
Louis Vašingtono vardo universiteto), 
ir dr Bernardi A. Houssay iš 
Buenos Aires, Argentinoje.

Gal gi susipras. Amerikiečių rašy
toja Pearl B u c k kreipėsi į Jung
tinių Tautų visuotinjji susirinkimą, 
reikalaudama pradėti ruošti konven
cijos projektą, kad tautų žudynės 
būtų pripažintos tarptautiniu nusi
kaltimu.
Mat kaip! Viena mokykla Mofe 
(Bavarijoje) gavo iš vieno Tūringi- 
jos grifelių fabriko tokio turinio laiš
ką: „Mes galime jūsų mokiniams pa
siūlyti 80 grifelių, o už tai mums 
būtų malonu gauti 4 svarus lašinių ir 
2 kg sviesto“. („Mintis“, 93)

MENAS
Dainininkė Ona Kaskas Amerikoje 

įdainavo plokštelėse 5 lietuviškas 
dainas: Gruodžio — Visur tylu, 
Aguonėles ir Rugiagėles, Šimkaus 
— Lopšinę ir Dirvinskaitės — 
Sapnus.

Cėlistas M. Saulius sėkmingai kon
certuoja Augsburge ir kitur JAV 
zonoje.

„Europos vaikai“ — tokiu vardu 
viena šveicarų firma suka filmą iš 
DP gyvenimo ir pirmiausia bus ro
doma JAV ir Šveicarijoje.

Filmą „Vaiko gimimas“, pagamin
ta, globojant Anglijos „National 
Baby Welfare Council“, kai kuriuo
se Vid. Anglijos mažesniuosiuose 
miestuose dėl savo realizmo buvo 
visai uždrausta rodyti. Londone ji 
buvo rodoma atskirai vyrams ir at
skirai moterims.

Metropolitam — Muziejaus direk
torius Francis H. Taylor ameri
kiečių klube Paryžiuje padarė pra
nešimą, pagai kurj aiškėja, jog so
vietai iš savo okupuotųjų Vokietijos 
zonų yra pagrobę 2800 vokiečių pa
veikslų iš įvairių muziejų.

Pasaulinė sporto Olimpijada buvo 
prieš 11 metų Berlyne. 1948 m. va
sarą ji bus Londone, kur dalyvaus 53 
kraštai, išskyrus Vokietiją ir Japo
niją, o T. Rusija — jei įsteigs savo 
olimpini komitetą. O Pabaltijo Val
stybės? . .
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Mene — Hollywoode, JAV filmų 
gaminimo centre, buvo susisukęs liz
dą komunizmas, varęs propagandą 
prieš JAV santvarką. Ir čia dabar 
menas nušvarintas nuo politiškai 
propagandinių užmačių, o „svetimos 
valstybės propagandos agentai“ ša
linami ar izoliuojami.

Sovietą filmą. Hamburgo „Water
loo“ kino teatre buvo demonstruo
jama lenfilma „Sugrįžimas“. „Nie- 
derdeutsche Zeitung“ šiaip šią fil
mą apibūdina: „Filmą mėgina at
vaizduoti sovietų šeimos gyvenimą. 
Staigmeniškai veikia tai, kad filmą 
nerodo šio gyvenimo iš gražiosios 
pusės, nors šiaip ji kelia padangėn 
staliniškas auklėjimo tendencijas. 
Pasikėlusioje iš proletariato į smul
kų miesčioniškumą netriukšmingoje 
šeimoje ir proteguojamo buržuazine 
prabanga spindinčio naujojo moks
lininkų, direktorių ir politikų sluo- 
gsnio fone šios filmos vyriausias 
veikėjas — miesto vaikigalis valkata 
Nikita su visos savo menkutės as
menybės energija pasiekia tai, kad 
jo persiskyrę tėvai vėl sueina kartu 
gyventi. Visa sovietų etimologija su 
savo „herojais“, „stachanoviečiais“,

LIETUVOS
Reikalauja. Latvijos ministeris Va

šingtone dr. Alfredas Bilmanis parei
kalavo Pabaltijo valstybių klausimą 
iškelti Jungtinėse Tautose (UNO), 
kaip kad anksčiau buvo to pačio 
pareikalavęs ir Lietuvos ministeris 
JAV Povilas Žadeikis, nurodant, kad 
Pabaltijo valstybės, Lenkija ir k. 
šalys buvo rusų pagrobtos pagal bol
ševikiškąjį naciškąjį Ribentropo- 
Molotovo susitarimą prieš 8 metus 
ir prašant, kad neatidėliotinai būtų 
pradėtas veiksmas prieš sovietų agre
siją okupuotuose kraštuose.’

Demokratinėje Uruguajaus respu
blikoje, kur reziduoja Lietuvos Pa
siuntinybė Pietų Amerikai, susiorga
nizavo Alianza Cultural Democrat!ęa 

„ordinais“ pabrėžia tam tikrą kolo
ritą, o tai mums vokiečiams atrodo 
tarytum „pažįstama“. Puikus pasta
tymas, ypatingai mažytis Nikita 
(Vova Tumalarjan) ir nepriekaištin
ga „babuška“ (L. Kartaševa) leidžia 
šios vidutinės vertės filmos žiūrėto
jams numanyti, kad vaidyba yra ge
ra rusų tradicija“. L. P.

Vokiečią filmą. Naktis. Menkai 
apšviestas geležinkeliu stoties pero
nas. Ant lagaminų ir ryšulių snau
džiančių arba kietai miegančių api
plyšusių ir pavargusių žmonių krū
va — tai vienas iš daugelio naujai 
statomos pokarinės vokiečių „Junge 
Film Union“ bendrovės filmos vaiz
dų. Filmą sukama Hamburge, ir jos 
fabula paimta iš vokiečių karo trem
tinių gyvenimo. Pavadinimas — 
„Žmonės Dievo rankoje“. Kaip ma
tyti, filmos siužetas ir pavadinimas 
daug atitinka ir mūsų tremties buitį, 
tik gaila, kad šie mūsų daug didesni, 
rodos, nesibaigiantieji ir, atsižvel
giant į mūsų nekaltumą, daug skau- 
desni vargai lieka filmoje nefiksuoti, 
neparodyti pasauliui ir nepalikti 
istorijai. Tuo turėtumėm pasirūpinti.

L. P.

IDARBYJE
Uruguyo-Lituana (Kultūrinai demo
kratinė uruguajiečių - lietuvių są
junga), kurios tikslas supažindinti tą 
šalį su Lietuva, lietuviais ir jų ko
vomis laisvei atgauti. Valdyba su
daro įžymios asmenybės.

M. Lietuvos Taryba tremtyje įsi
steigusi jau 'veikia Maž. Lietuvos 
tautiečių ir Lietuvos atkūrimo nau
dai.

Baltramaitis Kazys Vincas iš JAV 
atvyko atstovauti War Relief Ser
vices ir dirba JAV konsulate kaip 
Amerikos Katalikų Misijos atstovas 
Pabaltijo tautų tremtinių emigraci
niams reikalams į JAV. Jis kilimo 
amerikietis, betgi studijavęs Kauno 
ir Vilniaus universitetuose, didelis
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patriotas ir labai gerai žino sąlygas 
ir priežastis, kodėl tiek lietuviai bė- 
go nuo bolševikų pas Vakarų Ali- 
jantus. Tikimės, kad ir visus Anglų 
Zonos lietuvius jis aplankys.

Tylos sąmokslas su Paryžiuje įvy
kusiu pavergtųjų tautų milžinišku 
mitingu jau paliestas. Viso pasaulio 
spaudoje vis drąsiau pasisakoma 
prieš XX amžiaus viduryje suorga
nizuotą „tylos sąmokslą“ dėl Pabal
tijo valstybių, tartum jų pasulyjė nė 
būti nebūtų buvę. Vistiek vieną ku
rią netrunkamą 'dieną tas „tylos 
sąmokslas“ iškilmingai turės pasi
baigti. Prie to jau einama. 7 mili
jonai nekaltų pabaltijininkų to 
laukte laukia ir žūtbūt sulauks.

Mūsų Valstybės atašė prie Šven
tojo Sosto Stasys Lozoraitis (iunior) 
naujai prie Vatikano akredituotuoju 
diplomatu {trauktas išleistame Va
tikano valstybės diplomatiniame me
traštyje. Vatikanas pripažista tik 
suvereninės Lietuvos Respublikos 
pasiuntinybes.

Argentinoje sudarytas Pabaltijo 
Tautų Komitetas Buenos Aires so
stinėje.

Argentinos lietuviai jau daugiau 
nei pusmetis turi iš Buenos Aires 
radijo valandą sekmadienio rytais, 
šv. Cecilijos choras, varg. V. Ryma- 
vičiaus vedamas, duoda liet, dainų 
ir giesmių.

Argentinos lietuviai jau rodo vie
nybės pavyzdį. Išeivių Diena čia 
sėkmingai praėjo.

Baltų Komiteto Emigracijos Rei
kalams Argentinoje adresas: Elco- 
mite Baltico Para Los Asuntos Emi- 
gratorios, Calle Mendoza 2280. Avil- 
laneda, Buenos Aires. Rep. Argen
tina.

Brazilijos lietuviai organizuotai 
įteikė Lietuvos gelbėjimo ir tremti
nių reikalais' memorandumą Pan- 
amerikos (visos Amerikos) konferen
cijai Rio de Janeiro. Priminti ir At
lanto chartos visų tautų laisvės 
punktai.

Urugvajuje prieš mūsų valstybės 
pasiuntinį Dr. K. Graužinį, taigi ir 
prieš nepriklausomą Lietuvą bolše
vikai buvo surinkę ligi 1500 parašų 
ir įteikę Urugvajaus prezidentui. Pa
rašų tik keliolika lietuviškų, net yra 
ir vaikų parašų. Kai patyrė, kad ne 
duonos prašo atpiginti, bet ta peti
cija eina prieš lietuvių tautos intere
sus, pasirašiusieji parašus ėmė at
siiminėti, ir' peticija sulaukė tikro 
fiasco. (E)

Latviai ir ėstai Amerikoje savo - 
senų išeivių labai maža teturi. Bet 
čia jų dirbama išvien su lietuviais. 
Lietuviai, būdami čia gausūs ir or
ganizuoti, padeda ir latviams su 
ėstais bendrame darbe Pabaltijo val
stybių suverenumui atstatyti.'

Rašytojas prancūzas populiarina 
Lietuvą. Žinomas prancūzų rašyto
jas Jean Mauclere išleido nedidelę 
knygą prancūzų kalboje „Le Rayon- 
nement de la France en Ldthuanie“ 
(„Prancūzijos įnašas Lietuvoje“). Tai 
yra nebepirma šio autoriaus knyga 
apie Lietuvą. Jo knygos „Po pilku 
Lietuvos dangumi“, „Baltojo raite
lio kraštas“, „Lietuvos žmonės ir ke
liai“ ir „Lietuvių literatūros pano
rama“ padėjo Lietuvos vardą išpo
puliarinti prancūzų visuomenėje. Sa
vo paskutiniame veikale Jean Mau
clere rašo apie prancūzų kultūros 
įtaką Lietuvoje nuo seniausių laikų 
ir daug dėmesio skiria religinės kul
tūros klausimui. •

Prancūzų laikraštis „Nouvelle de 
France“, aprašinėdamas JT posė
džius, pastebi: „Paskutiniame savo 
pranešime, kalbėdamas apie įgulų 
atitraukimą ne iš priešo kraštų, Mo
lotovas nepaminėjo dar trijų kraštų, 
kur laikomos rusų įgulos: Pabaltijo 
kraštų (Estijos, Latvijos ir Lietuvos), 
kurie prieš karą turėjo 6-milijonus 
gyventojų ir kuriuos Sov. S-ga 
aneksavo. Toliau ponas Molotovas 
pamiršo paminėti Kurilų salas ir 
pietinę Sachalino dalį.“
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LIETUVIAI
Spakenbergas
Reikia saulėtos dienos, tai tada, 

nuo Spakenbergo lietuvių stovyklos 
kalno pasižiūrėjęs žemyn, kaip ant 
delno, turi Hamburgą, skendintį rūke 
su toli ištysusiais fabrikų kaminais 
ir uostų kranais, o čia pat papėdėje 
Geesthachto miestelis su geležin
keliu, Elbės prieplauka ir keltu, 
jungiančiu Hamburgą su Lūneburgo 
traktu. Traukiniai kelioliką kartų 
per dieną jungia miestelį su Ham
burgu. Tai galima sakyti kad Geest- 
hachtas ■— Hamburgo priemiestis. O 
iš Geesthachto tik pakopki į kalną, 
ir būsi Špakenbergo lietuvių stovy
kloje. Salimais, taip pat didelių 
raudonų namų blokais, spindi lat
vių Spakenbergas.

1946 m. pavasarį čia pirmieji lie
tuviai atsirado iš Fišbeko ir Weh- 
torfo, sudarydami Spakenbergo lie
tuvių stovyklos pradžią. Netrukus 
prijungtos ir mažesnės apylinkės lie
tuvių stovyklos: Holdigbaumas, Sma- 
lenbekas, Ratzeburgas ir 1947 m. pa
vasarį — Svarcenbekas. Tuo laiku 
stovykla turėjo 2.000 gyventojų, 
taigi, po Seedorfo ji buvo antroji 
savo didumu visoje britų zonoje.

Pradžioje stovyklą administravo 
UNRRA, kurios vienas direktorių 
nepripažino jokių tautinių komitetų, 
leisdamas tik stovyklos komendantą. 
Dėl to, tikros padėties nežinant, kar
tais 'Spakenbergas net viešai spau
doje buvo pakaltinamas demokrati
nių rinįomų nesilaikymu. Gi iš tikro 
tai neparėjo nuo komendanto: jis 
pats kaip tik rūpinosi, kad komite
tas būtų legalizuotas. Pasikeitus 
UNRRA-os direktoriui, dar prieš „de
mokratiškuosius“ bendrus UNRRA- 
os patvarkymus dėl komitetų rinki
mų, čia komendanto iniciatyva pa
daryti komiteto ir revizijos komi
sijos rinkimai.

Šiuo metu stovyklą administruoja 
CCG, o tiesioginiu stovyklos virši
ninku — DPACS direktoriumi, deja, 
ir vėl stovykla nelabai tegali pasi-

TREMTYJE
džaugti, nes ir jo administravimas 
daug kur nesiderina su demokrati
niais principais, nesiskaitant su gy
ventojų rinktaisiais asmenimis. Tai, 
žinoma, nuotaikos nekelia, bet ir 
neatima vilčių, kad, keičiantis di
rektoriui, kada nors ir būklė ne
pakąstų.

Stovyklos vidaus gyvenimą tvar
ko gyventojų rinktas komitetas, pir
mininkaujamas teisėjo P. Zieniaus. 
Nuo pat stovyklos-įsikūrimo ligi 1947 
m. rugsėjo mėn. pabaigos stovyklai 
sėkmingai vadovavo pulk. A. But- 
kūnas, kurį neteisėtai DPACS direk
toriui atleidus, išrinktas naujas stov. 
komendantas Biveinis.

Kultūros darbas, gyvenant tokioje 
didelėje šeimoje ir turint pakanka
mai darbuotojų, buvo organizuoja
mas dideliu mastu. Šiam darbui 
gerus pagrindus davė Fišbeko sto
vykla, atsikėlusi su visomis veikian
čiomis kultūros įstaigomis (gimna
zija, pr. mokykla, vaikų darželiu ir 
kt.), tenai suorganizuotomis švietimo 
vadovo pulk. A. Butkūno ir A. Šal
tuko (gimn. direktoriaus) rūpesniu.

Stovyklos gimnaziją lanko apie 100 
mokinių, dėsto 15 mokytojų. Dviem 
laidom išleista 27 abiturientai. Gim
nazijos direktoriumi yra V. Kava
liauskas. Be mokymosi, jaunimas 
domisi ir literatūros darbu. Susida
ręs literatūros mėgėjų būrelis iš
leido net tris savo leidinėlius su 
pirmaisiais plunksnos bandymais.

Gimnazijoje veikia moksleivių 
ateitininkų kuopelė, vadovaujama 
kun. Ant. Sabo ir mokytojų ateiti
ninkų sendraugių. Viso 36 nariai. 
Mišrų „Rambyno“ skautų tuntą sto
vykloje taip pat sudaro mokyklinis 
jaunimas. Skautų gimnazistų yra 40, 
apie 50 pradžios mokyklos mokinių. 
Tuntininku yra psktn. J. Gepneris, 
skaučių vadove — vyr. skltn. A. Gas- 
nerienė.

Pr. mokykla savo keturiuose sky
riuose turi 170 vaikų. Moko 15 mo
kytojų. Vedėjas mokyt. Žitkus. Mo-
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kytojo RastapkeviČlaus vadovau
jami pr. mokyklos vaikučiai suruošė 
keletą vaidinimų su dainomis ir de
klamacijomis.

Vaikų darželio lankytojų skaičius 
visą laiką svyravo tarp 50—80. Šiuo 
metu jj lanko 72 vaikai. Nuo pat 
pradžios vedėjavo Zapkuvienė, o jai 
išvykus į JAV, — V. Petrušaitienė 
dirba su trimis padėjėjomis.

Suaugusiems šviesti ruošiami įvai
rūs kursai ir paskaitos. Per 200 kur
santų baigė anglų k. kursus, dabar 
tebedirba 40 asmenų. Šoferių kursai 
išleido net 5 laidas — 253 asmenis; 
baigusieji gavo vokiečių eismo val
dinių įstaigų pažymėjimus, duodan
čius teisę vairuoti įvairias motori
zuotas susisiekimo priemones: jų 
tarpe 52 asmens — visomis klasė
mis.

Buvo suruošti kirpimo-siuvimo, 
radijo mechanikų, vokiečių k., o 
dabar veikia ispanų k. kursai, radę 
gyvo pritarimo gyventojų tarpe. Įvai
riais aktualiais klausimais stovy
kloje suruošta 15 paskaitų, kurias 
daugiausia skaitė Hamburgo Pabal
tijo Universiteto profesoriai: Vikt. 
Biržiška, J. Balys, V. Maciūnas, Sal- 
dukas, Stanka, Čiurlys ir kt.

Gyventojus informuoti kasdieną 
išeina rotatorium vidaus ir pasaulio 
žinių biuletenis „Pasaulis šian
dien“, Kl. Prielgausko redaguo
jamas, savo pradžia Siekiąs dar 
Fišbeko stovyklą. Lietuviška spau
da, išeinančia tremtyje,' aprūpina 
paštas, Keželio vedamas, atlikdamas 
taip pat ir tiesiogines savo pareigas, 
patarnaudamas gyventojams, per
siunčiant korespondenciją.

Meninis stovyklos gyvenimas reiš
kėsi kultūrinėmis pramogomis, kon
certais ir minėjimais.

Stovyklos choras, pradžioje netu
rėdamas pastovaus ir prityrusio di
rigento, tenkinosi vien tik pramo
kęs keletą bažnytinių giesmių ir 
liet, liaudies dainų. Vėliau choras 
pateko į patikimas muz. Valt. Ba
naičio rankas ir daug nuveikė liet, 
dainos srityje. Buvo suruošta keli 

gražūs mūsų tautinių švenčių minė
jimai, kurių meninę dalį choras ir 
atliko.

Tautinių šokių grupė rodėsi ne tik 
savo, bet ir kaimyninėse stovyklose. 
Vėliau, išvažiavus daugumai choristų 
ir šokėjų, darbas nutrūko. Vietinių 
meno mėgėjų: dainininkės Vasiliaus
kienės ir išraiškos šokio šokėjos 
Šimaitienės buvo suruošti solo-kon- 
certai.

Stovykla svečių menininkų net 
labai daug turėjo, nes stovyklos va
dovybė stengdavosi nepraleisti pro 
šalį keliaujančias nė vienos meni
ninkų grupės, nei pavienių meninin
kų, nekoncertavusių Spakenbergo 
didžiojoje salėje; tikrai tinkamoje 
meniniams parengimams: erdvioje 
ir skambioje. Štai čia koncertavu
sieji menininkai: dainininkai — J. 
Augaitytė, St. Baranauskas, J. Bū
tėnas, A. Kalvaitytė, P. Kovelis, Iz. 
Motekaitienė, V. Jonuškaitė, Ip. Nau- 
ragis, pianistai — V. Dvarionas ir 
VI. Jakūbėnas, išraiškos šokio at
stovės — Ciurlytė ir Kviecinskaitė ir 
baleto šokėja O. Nauragienė. Su „Jo
ninėmis“ lankėsi Wiesbadeno lietu
vių ansamblis, o su „Bubuliu ir Dun
duliu“ — Detmoldo lietuvių dramos 
teatras „Aitvaras“.

Įvairiomis, tautinių ir bažnytinių 
švenčių, progromis stovykla ruošė 
minėjimus-akademijas su atitinka
momis paskaitomis ir menine dali
mi, vietinių meno jėgų atliekama.

Kultūrinį stovyklos gyvenimą žy
miai paremia ir lietuviai rašytojai, 
tiek gyvenantieji stovykloje, kaip 
N. Mazalaitė, tiek už jos ribų, bet 
viestiek priklausą Spakenbergo lie
tuvių bendruomenei — netoliese 
esančioje DP sanatorijoje besigydą 
J. Kruminas ir A. Rimydis.

Sportas gražiai kultyvuojamas, J. 
Sablinsktų-ir Baleišai vadovaujant. 
Be krepsminkų, kurie buvo sti
priausi, dirbo tinklinio ir futbolo ko
mandos, boksininkai ir šachmatinin
kai. Ypač krepšininkai savo laimė
jimais taiįistovyklinėse žaidynėse 
gerai gynė Spakenbergo spalvas.
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Darbas. Didžioji gyventojų dau
guma įjungta į darbą stovyklos ri
bose. Atskirai suburti amatininkai. 
Siuvėjai dirba 3 dirbtuvėse: 1 vyriš
kųjų ir 2 moteriškųjų drabužių siu
vyklos. Kurpiai dirba 2 dirbtuvėse. 
Radijotechnikai taip pat dirba 2 
dirbtuvėse. Veikia dar laikrodžių 
taisymo, skrybėlių, elektros įrengi
mų,medžio dirbinių ir kt. dirbtuvės.

Be šių grynai amatininkų dirbtu
vių, stovykloje yra dar keletas skai
čiumi darbininkų negausių privačių 
dirbtuvių, priskirtinų taikomojo 
meno sričiai. Tai, pirmiausia, tau
tinių drabužių dirbtuvė. Stovyklos 
gyventoja Tutlienė 1947 m. pra
džioje pabandė austi tautinius- dra
bužius, tai ir dabar su pasisekimu 
tebedirba. Sis darbas nėra greitas, 
tačiau iš Tutlienės staklių išėjo jau 
per 30 liet, kostiumų. Tamulaitienė 
audžia tautines juostas, kaklaraiš
čius. Stovykloje taip pat siuvamos 
ir liet, lėlės. Pažymėtina, kad visi 
šie dirbiniai nėra bet kokios kokybės. 
Jie yra tikri meno kūriniai.

Ir vyrai imasi meno. Siaučiulis 
išdrožinėjo lietuviškų kryžių, kurie 
šalia kitų gausių liet, liaudies meno 
pavyzdžių, buvo rodomi stovykloje 
suruoštoje tautodailės parodoje. O 
to pačio Siaučiulio ir Kiaušo darbo 
lietuviškasis kryžius, pašventintas 
per Dievo Kūno šventę 1947 m., puo
šia stovyklos rajoną. Stovykloje gy
venantis spaudos fotografas žuma- 
listaŠ"rVyt. Augustinas savo darbu 
prisideda prie parodų ruošimo, o 
savo meniškomis nuotraukomis spau
doje vazduoja stovyklos gyvenimą.

Bažnyčia susirūpinta nuo pat pir
mosios dienos. Atitinkamai pertvar
kius buv. garažą, gauta jauki pa
talpa, kurioje pastatytas lietuviško 
stiliaus (Vyt. Augustino projektas ir 
darbas) altorius. Tikybiniais reika
lais stovykloje rūpinasi kun. dek. V. 
Dabušis — Apišt. Sosto Delegato at
stovas anglų zonai, ir kunigai: A. 
Sabas ir V. Sarka. R. Katalikų tikin
čiųjų šeima — apie 1.000 asmenų. 
Per 300 asmenų yra evangelikų. Sto

vyklą vizitavo Jo Prakilnybė Sv. 
Sosto delegatas kan. F. Kapočius 
ir J. E. vyskupas V. Padolskis.

Visai prie pat stovyklos yra ’ vo
kiečių miesto kapinės, kuriose ir 
DP turi savo skyrių. Lietuvių ini
ciatyva su latviais ir estais pašven
tintos pabaltiečių kapinės ir pasta
tytas bendras paminklas su trijų 
(lietuvių, latvių ir estų) kalbų užra
šais. Kaip taikliai pagavo K. Bra- 
dūnas tremtinio skausmą šiuose ant 
balto antkapio iškaltuose žodžiuose:

Kai svečiajam kalnely gulėsiu, 
o šventa tolima Lietuva, 
aš nė dulkės Tavos neturėsiu 
pasidėt po galva!

Jau devyni Spakenbergo lietuvių 
bendruomenės nariai atgulė šių ka
pinių smėlyje. Pora lietuvių kapų 
yra ir iš sanatorijos. Kapai prižiū
rimi, gražiai apsodinti gėlėmis.

Emigracija labiausiai stovyklą pa
lietė, išimdama pačius fizinai pajė
giausius bendruomenės narius. Į 
Angliją išleista 336 vyrai ir 91 mo
teris, į Kanadą — 66 vyrai ir 3 mo
terys, į Australiją — 2 vyrai ir 1 
moteris (ligi š. m. lapkričio mėn. 
1 d.). Tačiau stovykla ne tik nurašo 
savo gyventojus. Per savo buvimo 
laiką stovykla prirašė 68 narius: tai 
lietuviukai, gimę DP.

Šiuo metu stovykloje yra 1285 gy
ventojai. Ateityje, kas žino, gal 
gausės, o gal ir mažės gyventojų 
skaičius. O tas vėjas, kuris čia be
veik kasdien pučia, kada nors pa
kils toks smarkus, jog paims ir 
nupūs lietuvius iš Spakenbergo, 
išsklaidydamas juos po visus konti
nentus, net užpustydamas čionai 
per dvejus metus išmintąsias pėdas. 
-Toks jau nepastovus tas DP gyveni
mas . . . S. Narkėliūnaitė.

Aa. Balys Sruoga Stadės liet, sto
vykloje XI 16 paminėtas Literatūros 
Mėgėjų Būrelio viešu vakaru: rašyt. 
J. Jankaus paskaita, A. Jasaitytė pa
deklamavo: Kas vakarą tylų, Alpių 
vėjais, J. Puodžiūnienė — Ar atmin
si, bernužėli, Juodas laukas—bega
lybė, Palšas rūkas slegia žemę, A.
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Valavičius: Pjovėją, Senovės girią, 
A. Puodžiūnas solo smuiku, pijaninu 
palydint M. Liuberskiui: Larghetto 
iš Bandelio sonatos D-Dur ir Largo 
iš Handelio sonatos F-Dur, VI. Būtė
nas skaitė prisiminimus iš B. Sruo
gos tėviškės. Būrelio pirm. A. Puo
džiūnas gražiai įrengė pritaikintą 
sceną, o joje kabėjo jo pačio kūry
bos didelis B. Sruogos portretas. 
Apskritai, Būrelis kas savaitė susi
renka darbo posėdžio, kur kartu su 
vyresniaisiais dalyvauja ir mokiniai 
plunksnos mėgėjai.

Tremtiniuose lietuviuose Vokieti
joje iš 75 000 žmonių yra 14 000 
mažamečių — toks Lietuvos prie
auglis čia.

Kanadoje, Montrealyje visiems iš 
Europos atvykusiems lietuviams vie
tiniai lietuviai, senieji čia gyventojai, 
suruošė gražų sutkimą. Prasideda 
lietuvių susiartinimas ir bendradar
biavimas. Kai kurie (tik dalis) iš 
komunistuojančiųjų išsireiškia, kam 
tremtiniai negrįžtą dabar į Lietuvą. 
Mūsiškiai atsako: „Dabar grįžkit jūs, 
o kai Lietuva bus vėl nepriklausoma, 
tada mes be jūsų rasim kelią į Lie
tuvą!“ Vietinė lietuvių spauda sten
giasi visus nuvykusius tremtinius 
susirasti.

Slaptoji sovietų instrukcija DP 
provokuoti daug laikraščių jau yra 
paskelbta. Nors instrukcija ir suma
ni, ir akiplėšiška, bet, jei tremtiniai 
bus vieningi, — „auksas paperais 
nušvilps“. Jau nebe viena „anos pu
sės“ instrukcija savo tikslo nepa
siekė, nes DP supranta, ką reiškia 
repatrijacija, repatrijantas, repatri
juoti. O Mikolaičikas vis dėlto išsire- 
patrijavo, nors ir „per aukas ir pa
sišventimą“.

NYHT spalio 25 d. pranešimu 
Ženevoje IRO konferencijoje paaiš
kėjo, kad vieno DP per vieną dieną 
išlaikymas kaštuoja: Italijoj — 57, 
amerikiečių ir prancūzų zonoje — 35 
ir britų zonoje — 29 amer. centai.

Apsukri kelionė. Iš -Čikagos laiškas 
išsiųstas š. m. rugp. 18d. adresu: 

Team 225 Lithuanian DP Camp 
Stade, bet ėjęs per SSSR, nes yra 
Vilniaus pašto antspaudas 27. 8. 47. 
Mat, ir šitaip dabar pasitaiko.

LTB Vyr. Komitetas, įteikdamas 
EUCOM ir Amerikiečių zonos PC 
IRO raštą, pageidavo, kad Vokieti
joje bei Austrijoje apie 70 000 lietu
vių būtų įkurdinti JAV ar Kanados 
žemės ūkyje ir iš dalies pramonėje, 
nes tų kraštų klimatinės sąlygos lei
stų produktingai naudoti mūsų tau
tiečių ūkinį patyrimą ir intelektines 
jėgas.

Gen. St Raštikis Šeinfeldo lietu
viams Tautos Šventėje IX. 8 turėjo 
paskaitą, kviesdamas tarpusavy la
biau susiklausyti., turėti vienybės ir 
kantrybės, neverkšlenti, neištižti. Ra
gino daugiau dėmesio kreipti į savo 
tėvynę, prisiminti kur kas didesnia
me varge esančius brolius ir nekar
toti kasdieninių temų apie maistą, 
Ameriką ir kiaules. Dėl ateities iš
reiškė viltį, kad Europos žemėlapis, 
kuriame yra ir mūsų kraštas, turės 
dar pasikeisti. („T. G.“)

Paspirties Anglijos lietuviai šau
kiasi, kaip rašoma „M. Kelio“ Nr. 35, 
irišvykėliai siūlo mums čia likusiems 
ar kitur esantiems šit ką: 1) Tuojau 
teikti materialinę paramą Anglijos 
lietuvių kultūriniam gyvenimui 
organizuoti; 2) Greitai turi būti 
surastas kelias, kuriuo nuolatine 
srove tekėtų iš Vokietijos į Angliją 
musų ten kuriamos kultūrinės ver
tybės; 3) Nenutraukti Vokietijoje 
spaudos darbo, kol tik bus galima jį 
dirbti ir kol kas nors panašaus bus 
suorganizuota Anglijoje, nes geresnių 
sąlygų, kaip Vokietijoje, vargu kur 
galima tikėtis; 4) Rašytojai, leidėjai, 
spaudos darbininkai, mokytojai, kol 
dar galite išsiversti, duokite savo 

i tautai, ką galite, nes Anglijos lietuviai 
spaudos badą jau ir dabar patiria. 
Anglijoje reiktų lietuviams nors 
keletos pradžios mokyklų, vaikų 
darželių, bent vieno stipraus lietu
viško laikraščio, ansamblio turėti.

Londone buvo tarptautinė tautinių
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Šoklų Šventė, kur „DP tautos“ neda
lyvavo. Prieškarinėje tokioje šven
tėje Londone lietuviai už „Kepurinę“ 
yra gavę pirmąją premiją,

Atsidūrus Anglijoje, kiekvienam 
lietuviui šit kas pravartu numanyti.

Anglijon išvykusiųjų žmonių orga
nizaciniams, kultūriniams ir šalpos 
reikalams tvarkyti Londono lietuvių 
iniciatyva įsteigta D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, kurios 
sekretorius yra M. Šilkaitis, 12 Su
therland Street, London S-W-1. Visi 
nuvykusieji kviečiami organizuotis j 
tos tiek reikalingos sąjungos skyrius. 
Anksčiau projektuotoji atskira nuvy- 
kusiųjų lietuvių tremtinių organiza
cija nebebus steigiama.

„Lietuvių Žodžiui“ Anglijoje 
platinti 1. generaliniu įgaliotiniu pas
kirtas J. Dėdinas: Full Sutton Hostel, 
Stamford Bridge, Bridlington Road, 
Near York.

Senas lietuvių laikraštis Anglijoje 
tėra vienas „Išeivių Draugas“: 76 
Main Street, Bellshill Lanarkshire, 
Scottland. Nutarta jis smarkiai pra
plėsti. Rūpinamasi bent vieną ir 
kultūros žurnalą imti leisti.

Lietovos atstovo D. Britanijai 
ministerio Balučio adresas: Lithua
nian Legation, 17, Essex Villas, Lon
don, W. 8.

‘Londono Liet. šv. Kazimiero bažny
čios ir kun. J. Sakevičiaus MIC adr.: 
21, The Oval, Hackney Rd, London 
E. 2.

Lietuvių parapijos Glasgowe adr.: 
Kun. J. Gutauskas, 74, Hopehill Road, 
Glasgow, N, W.

Rašytojo kun. J. Kuzmickio, čia 
Vokietijos tremtyje ėjusio „Žibinto“ 
redaktoriaus, adr.: Blanckney sto
vykla, kur jis lietuviams katalikų 
bažnyčioje laiko pamaldas, o gyvena 
Ewerby hostely.

Rašytojo Stasio Lauciaus: Thomp- 
stones Cottages Sheepy Magna Nu
neaton. England.

Anglijos lietuviai pasiilgę mūsų 
tremtinės spaudos.

Anglijon nuvyko 21 000 DP, o 12 500 
jau gavę darbo.

Reikiamų knygų pasiimti, vykstant 
į Angliją ar kur kitur labai ne pro 
šalį! Mat, būtinai atsitiks taip, kaip 
mūsiškiams buvo Vokietijoje prieš ir 
po kapituliacijos, kol prasidėjo lie
tuvių spauda čia tremtyje, Mokyklos 
tuokart kūrėsi — knygų neturėjo; 
taip pat ir žmonės nuobodavo be sa
vos knygos, žurnalo, laikraščio. Jau 
ir dabar iš užjūrio ne vienas atrašo 
laiškų, nusiskųsdamas lietuviškosios 
spaudos ten badu. Taigi, knygomis ir 
periodine spauda iškeliaudami apsi- 
rūpinkit, nes ir nusiųsti spaudinys 
yra brangu. Kreiptinas žodis į mo
kytojus, šiaip inteligentus ir tėvus, 
turinčius vaikų darželio, pradžios 
mokyklos ar gimnazijos amžiaus vai
kų. Gi reiks ir tenai savo šeimos mo
kyti, ir lietuviškai mokyti. Taip pat 
mokytojui ar ir šiaip inteligentui gali 
pasitaikyti mokyti, ir pasitaikys, o 
kai mokslo priemonių neturėsi — 
pats ir tavo mokykla ar kursai nu
kentės.

Anglų kalbos pataria smarkiai mo
kytis visi išvykėliai į Angliją, Kana
dą ar JAV-bes. Latviams ir estams, 
esą, lengviau, kaip daugiau tos kal
bos išmanantiems; esą, ir lengvesnių 
darbų galį gauti.

BALFas per 1947 m. birželio ir 
liepos mėn. lietuviams tremtiniams 
Europoje gelbėti pasiuntė šiokias 
gėrybių siuntas: 20 statinių žuvies 
taukų už 1600 dol., 25 830 svarų šal
dyto kondensuoto pieno už 6000 doL, 
45 000 svarų šaldyto kondensuoto 
pieno už 10 000 dol., įvairių drabužių 
14 242 sv., 556 p. vyr. batų, 1570 p. 
mot. batelių, 483 p. batelių vaikams, 
194 p. kaliošų, rankinukų, skrybėlių, 
diršų, siūlų, kitokių smulkmenų 75 
sv., mokykloms reikmenų 40 sv., vai
kučiams žaislų 109 s v. ir 7464 skar- 

• dinukes kūdikiams maisto už 31 216,50 
. dol., 100 sv. penicilino, 260 sv. sacha

rino ir 16 500 svarų riešutų sviesto 
už 7074 dol., 60 000 svarų kvietinių 
miltų už 3810 dol. — Anglų zonoje iš 
to viso dar nesulaukę kai kurios lie
tuvių stovyklos.
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Jei BALFas Amerikoje ir surinktu, 
prof. Dr. K. Pakšto nuomone, 525 000 
dolerių nelaimingiems tautiečiams 
gelbėti, tai kiekvienam V. Europos 
tremtiniui tetektų tik apie 7 dolerius. 
Jis sako: „Turėtumėm intensyviau 
šelpti savo mokslininkus, rašytojus 
ir menininkus, studentiją ir mokslei
viją, rasti lėšų būtiniausioms lietu
viškoms knygoms išleisti. Priešingu 
atveju rusų tikslas tuomet būtų pa
siektas: juk tam jie Lietuvą ir oku
pavo, kad sunaikintų mūsų kultūri
nius laimėjimus, su dideliu vargu 
pasiektus per 20 metų.“

Greičiau šoksiu Bodeno ežeran, 
negu grįšiu dabartinėn Lietuvon, — 
tvirtindavo aktorė Vosyliūtė — Dau- 
guvietienė savo pažįstamiems. Štai ji 
jau „limuzinu“ rusų karininko nu
lydėta Minskan, o iš ten Vilniun ir 
jau skebia: „Nedorų žmonių buvo 
padėta daug pastangų, kad tas kelias 
į tėvynę būtų man amžiams užkir
stas. Daug teko išgyventi bauginimų 
ir įvairių gandų.“ — Taip naiviai 
kalba vadinamoji sena kultūrininkė, 
kitkart Lietuvoje extra gerai mitusi. 
Bodėno ežeran (prie Šveicarijos) Vo
syliūtė neįšoko, o Lietuvą prašoko. 
(TG. 93.)

Lietuvon rašyti laiškų giminėms ar 
pažįstamiems visa Amerikos ir aps
kritai užsienio bei Vokietijos lietuvių 
spauda griežtai nepataria ir įspėja, 
kad į ten rašomieji laiškai cenzūruo
jami, registruojami, o kiti net foto
grafuojami. Ateina iš Lietuvos laiš
kų, kur rašantieji prašo jiems dau
giau neberašyti, kad nepakenktų. 
Suprantama, neapdairumas kartais 
brangiai artimui atsieina.

Su 13 valstybių PC IRO yra pasi
rašiusi sutartis tremtiniams įkur
dinti: sieks 100 000 tremtinių. Bel
gija priimsianti 17 000 angliakasių 
su šeimomis ir toliau dar numato įsi
leisti 23 000; Prancūzų Maroko — 
10 000, o 350 darbininkų su šeimomis 
jau turi; Kanada — 1000 miško dar
bininkų ir 2000 kanadiečių artimųjų, 
bet praplės ligi 10 000 darbininkų; 
Brazilija — 1500 su šeimomis; Pran

cūzija — 50 000 angliakasių su šei
momis ir dar 20 000 žemės ūkio dar
bininkų ir neribotą skaičių tekstilės 
ir kitokių pramonės specialistų, o 
šeimos nariai galėsią atvykti po 90 
dienų; Olandija 3500 viengungių vy
rų ir 4500 netekėjusių moterų; Au
stralija — 12 000 darbininkų ir jų 
šeimų, iš jų 4000 turi išvykti ligi š. m. 
pabaigos; Anglija — 20 000 moterų 
darbininkių iš amerikiečių zonos; 
Švedija, Venecuėla ir Bolivija — po 
500 tremtinių šeimų; Ekvadoras ir 
Cili po 200 šeimų.

JAV zonoje rugp. mėnesį buvo 
327 213 DP.

Austrijoje dar yra 1403 lietuviai, 
vargingai gyvenantys. Salcburge per
nai įsteigta gimnazija; išleido 7 abi
turientus. Riede yra pr. mokykla. 
Insbruko ir Graco universitetuose 
būta apie 70 studentų. Specialybių 
įsigyti čia sunku.

Estu vyr. tremtinių vadovybė 
spiečiasi Švedijoje, kur patogiausia 
aprėpti visus estų tautos darbus ir 
rūpesčius. Be to, Švedijoje daugiau
sia susiburta estų, jų kultūrininkų ir 
politikų.

Be vizos jau 4 kartą laiveliais 
išplaukia estai; išplaukę iš Europos 
VII 22, jau pasiekė Floridą.

Gudų skautai. Tremtyje gudai turi . 
daugiau kaip 1000 organizuotųjų 
skautų. Leidžiama keli skautiški lai
kraštėliai, knygos, statutas ir kt.

Iš spaudos ir įvairių svarbių insti
tucijų atstovų kalbų matyti, kad tie 
veiksniai, kurie yra nukreipti prieš 
žmogų, vis labiau paraližuojami. 
„Europa nenori amžinai būti kartu
vių šešėlyje ir jausti baimę nuo nuo
lat aidinčių baudžiamųjų komandų 
(karatelnyje otriady) šūvių. Mes grisi 
norime dirbti bendrai, kad galėtu
mėm kvėpuoti ne kraujo garais, bet 
tyru oru“, — taip Britų atstovas Sir 
Hartley Schweross pareiškė UNO 
Teisinėje komisijoje SSSR prozėli- 
tams. (D.—R.)
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DABARTIS
Viena didžiausiųjų JAV profesinių 

sąjungų federacijų „American Fede
ration of Labour“ steigia prieškomu- 
nistinės propagandos centrais kovai 
su komunizmu. („New York Times“)

Vokietijos socialdemokratų vadas 
dr. K. Šumacheris, važinėja po Vo
kietiją, Angliją, Ameriką, Norvegi
ją ir kt., ir savo kalbose visų kraštų 
komunistų partijas vadina kvislin- 
gais Maskvos tarnyboje. Stokholme 
Šumacheris pabrėžė, kad Rusų zo
noje yra 9 lageriai skirti surinkti 
žmonėms vežti į Sibiro priversti
nius darbus.

T. Rusija nuo 1939 m. de fakto 
aneksavo 725 000 k v km plotą su 22 
milijonais gyventojų, tuo pat metu, 
kai Vakarų Demokratijos dirbo 
tautų ir valstybių suverenumo srity
je, — pasakė čikagiečiams savo 
didelėje kalboje užs. reik. min. 
Maršalis.

Nustatyta, kad iš bu v. vokiečių 
karo belaisvių, grįžusių iš Sov. S-gos 
per Waldschanke stovyklą, tik 16 % 
tėra darbingi. (Dena)

T. Rusijos gyvenimo standartas 
(lygis), net 100 % įvykdžius penk
mečio (petilietkos) planą, 1950 metais 
bus žemesnis, negu 1938 m. buvo. 
Tada bus pats XX amžiaus vidurys. 
(„Die Weltwoche“)

Žydtfi vėl bėgti ėmė iš Lenkijos: 
per 15 000 žydų per mėnesį peržengė 
Čekoslovakijos ir Vokietijos sieną. 
Priežastis: Jungt. Tautose (UNO) 
sunkumai tarp T. Rusijos ir JAV. 
(„Ž“ 46)

Sovietų pulkininkas su savo karei
viu buvo amerikiečių suimtas, kai 
jiedu Berlyne mėgino pagrobti ci- 
vyh vokietį. Tokių pagrobimų ten 

daugiau iš spaudos Vis pasiskaitortl. 
Vadinasi, „piliečio neliečiamybė“, 
bolševikinio nusigalvojimo supra
timu. („M“ 134)

330 bilijonų dolerių JAV išleido 
hitlerizmui Europoje pašalinti. Nuo 
Vokietijos ir Japonijos kaptuliacijos 
per 2 m. JAV išleido 11 b ii. dol. 
Europai.

21 milijardo dolerių reikia pusėti
nai Europą atstatyti, o per 4 metus 
lėšas turėsianti duoti JAV; iš jų 15 
milijardų dol. tik maisto produktais.

Europos pagalbos projekte JAV 
skiria Europai 5750 milijonų dolerių 
vertybių, iš kurių apie 3,5 milijardo 
būsianti dovana. SSSR dėl to didelis 
nepasitenkinimas ir rūpestis. Su
vargusi Europa stosis ant kojų.

Sovietų zonoje iki 1946 m. pabaigos 
pabėgusių raudonarmiečių yra ligi 
69 000. Rusų dezertyras pasakoja pa
vasarį matęs 3500 sovietų armijos 
kalinių 165 stovyklose Rusijoje prie 
Jasniki. („MK.“ 44)

Pataisytina „Ž“ N 10 prof. Vaclovo 
Biržiškos strp. „Nežinomas 18 a. poe
tas T. Jurevičius“ 15 psl. iš: Juozas 
Kossakovskis į: Jonas Kossakovs- 
kis (Juozas buvo 1794 m. pakartas, 
o čia buvo kitas Kossakovskis), strp. 
„Seniausias lietuviškas laikraštis ir 
jo redaktorius N. P. Ostermejeris“ 
35 psl. iš: Loeberichto į: Loebe- 
n i c h t o.

Dėkojame Mokytojų Kursų lekto
riams pp. Juozui Kazlauskui ir 
Osvaldui Nakui už savo tų kursų 
atlyginimo skyrimą „Žingsnių“ rei
kalams. Redaktorius ir Lei
dėjas.

Approved for Comd. 66 D.P.A.C.S. Stade. Military Government 65 DPACS. 
Redaktorius Petras Būtėnas. Leidėjas Antanas Kasperavičius.
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’ Rotatorinių „Žingsnių“ turinys

N 4—5(1—74 psl.). 1946 bi. rugsėjis. Flensburgas—Seedorfas
Psi.

Kun. A. Kėlėris — Mažosios Lietuvos patrįarko Martyno Jankaus 
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... 47

• ■ 49
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. 51

Juozas Senkus — Patriarkas Martynas Jankus .... . 
Jis žodžio kūrėjas . . . . . . . . . . . ... ■
M. Jankaus — Nemunas sveikina Baltijos jūrą (eilėr.), 
P. Būtėnas — Bitėnai . . . Flensburgas 
Aušrininko laidotuvės . . .,.. . . . . . ... . ....’. .. 
J. Pronckaus žodis t- Išrautas ąžuolas . . . .
J. Senkaus žodis . .
Užuojautos telegramos . . . ■ ' • - - . • -
Vainikai byloja . . . . • • . . . . ’. . . .
Padėka (velionies giminių)......................... ..................................

: M. Lietuvos būtovės datos .............................. .............................
St. Laucjus — Pasilikusiai seseriai (eilėr.) . . . .
Myk. Venclauskas — Mes tikim (eilęr.) ....... 
VI. Būtėnas — Vasaros svajonės (eilėr.) . .....................
Jurgis Jankus — I ateitį’(Iš romano „Žemė ir žmofiės“) . 
Vyt. Girdausk.as — Dienų šešėlyje (eilėr.).........................

' jonas Minelga — Dainuojančiai sesei (eilėr.) ...... 
V. Nastopka — Jonuko kelionė.......................................
Juozas Mikštas — Rudeniui artėjant (eilėr.) ...... 
L. Pakalnis — Pavasaris (eilėr.).....................
L. Virbickas — Ar sugrįši? (eilėr.)................. .....................
Myk. Venclauskas — Regėjimas (dialoginis fragmentas) . 
Elena Dubysa — Ant fijordo krantų . . .’......................
A. M. — Pirmasis nacionalsocialistus teisė Lietuvos teismas! . 
Komunistų valdžia sulaužė 27 sutartis ,■................. .... ■ . . .
V. Siskinas — Kanada
H. H. — Amerika nėra Europa, o NewYorkas— ne Amerika (žiupsnelis 

svetimų papročių ir neįprastų sąlygų; laisvai vertė L. Hlypavičius)
P. Būtėnas — „Dienos be Tėvynės“ ...........................................
Seedorfo lietuvių parodą................. .....................
„Vestuvės“ Flensburge .................................................................................
Tautosakos rinkimas . . . . ., . . . ._ . .... . . . . .

^Būtovė kvėpuoja“: Pirmutinis mūsų, muziejus. Narsybės 
sukaktis (Pilėnų pilies gynimas). Nelaimingieji metai. Nemuno 
pąkrantėnūs. Ostrakizmas...................... . ... f _.... 66

Lietu viškas. žodis“: Jei esi lietuvis. Pirmutinis mūsų bota-?
nikas (kun. J. A. Pabrėža). Švietėjo sukaktis (v. M. Valančiaus) 
Pirmasis kalendorininkas, (L. Yvinskis). Beletristės sukaktis 
(Žemaitės). Išsapnavo spaudą (Vaižgantas). . . . . . . ... .

„Įvairybės“: Nuotoliai. Kasmetės’ musų datos. Kokių gėrybių 
nustota dėl karo. Lietuvos apskričiai. . ‘............................... :

.3 fotografijos: M. Jankus. M. Jankus senatvės patale’ir M. 
Jankaus gyvenamasis namas Bitėnuose, kur jis spausdino lie
tuviškas knygas lietuvių spaudos draudimo gadynėje, kai Lie
tuva buvo Rusijos pavergta. ~
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