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ZlACAMAI
Him. 1948 Vasaris N13

Šiemet 30 metų, kaip 
Lietuva paskelbta 

Nepriklausoma 
Valstybė

Nr. Dr. Vydūnas

Šviesos ir gyvybės slėpiningumas
(Apie tai pasakytos kalbos Mokytojų Suvažiavime Neustadte
1947 an. gruodžio 3 d. suglaustai parašytas turinys.) 1

A. Šviesa ir gyvybė yra kasdienės patirties dalykas. Todėl rodosi, kad apie jiedvi nieko slėpiningo negalėtų būti. Šviesa akimis regima. O gyvybė kiekvieno žmogaus savo žmogystoje nujautiama. Žinoma, ir yra šalia šviesos tamsa ir mirtis ties gyvybe.Bet šviesa ir gyvybė viena nuo kitos regimai priklauso. Gyvybė atsiskleidžia šviesoje. Gyvybė ir tiesiog traukia šviesą savęspi ir tuo įsigali. Žinomi yra ir įmigimas bei atbudimas žmonių ir gyvūnų, ir tarpimas, augimas visų augmenų ir gyvūnų šviesoje. O tai jau kažkaip sįėpiniga.
B. Geriau stebint gyvybę, aiškėja, kad ji yra laipsniuota nuo augmenų per gyvūnus iki žmogaus. Augmenyse gyvybė yra tarsi vienoda, bet gyvūnuose jau dvejopa, o žmonėse tūleriopa. O kad rodosi, kad šviesa težadina tą gyvybę, kuri augmenyse apsireiškia, tad vis dėlto patiriama, kad ji siekia giliau. Šviesai dingstant, gyvūnai ir žmonės įminga; jai auštant, jie pabunda. Tuo tarpu kūno gyvumas liekasi pastovus, bet vidinysis sukyla ir vėl pradingsta.Bet žmogui aiškėja dar kitkas. Pabusdamas jis jautiasi ne tiktai gyvėjęs, ale tiesiog šviesėjęs, pats tapęs šviesa, kame šviesa ir gyvybė sutampa. Ir jis numano šviesą ir gyvybę savo sąmoningume, ypatingame savo sąmonės laipsnyje. O ta sąmonė veikia visa, kas žmogų apspinta, kas jį pataiko. Ji visa tai nušvietia ir^ padaro patirties_____  * i

Lietuvos TSR 
VALSTYBINĖ 
BIBLIOTEKA
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dalyku. Taip pat ir tai, kuo saulė paveikia žmogų, patiriama kaip 
šiluma ir šviesa.

C. Atrodo, kaip kad iš saulės atkylanti šviesa per tolimą erdvę 
iki žemės ir ją visai aptvirista. O tik nėra taip. Iš saulės sklinda 
ypatingos jėgos, kurios, žemę pasiekusios, sukelia tai, kas vadinama ' 
šviesa, — žemė sušvinta, sušvinta taip ir mėnuo bei kitos planetos. 
Bet visa erdvė, tarp jų ir saulės, liekasi tamsi. O kad tos šviesos 
nėra, matome naktyje spyksant tik žvaigždes kaip mažus žiburėlius.

Iš to reikia spręsti, kad žemėje yra tai, kas, saulės paveikiama, 
gyvėja ir šviesėja, nors žemė suprasta kaip didis oro rutulys, kurio 
branduolas yra kietas, akmeninis, iš dalies ugningas ir vandeningas, 
ir kame susikuria visoks gyvumas.

Bet vis liekasi slėpininga, kaip negyvojoje ir tamsiojoje žemėje 
gali sukilti šviesa ir gyvybė. O abi dar pasireiškia įvairiais laipsniais, 
ir kad vienas kitąjį veikia taip, kad jo šviesa ir gyvybė ryškėja. I 
Augmenų gyvumas prisunkia ir gyvina mineralus. Daro tai ir gyvūnų, 
ir žmogaus gyvumas, bet jau tik tai, ką augmenys yra jau gyvinę. 
Bet vidinis žmogaus gyvumas jau kitą uždavinį sprendžia. Ir tame nors 
kiek aiškėja šviesos ir gyvybės slėpiningumas. Savo gyvybe žmogus 

» šviesina, bet ir temdina kitų žmonių ir gyvūnų gyvybę.
D. Senovėje dažnai buvo skelbiama, kad visa, kas yra, — visa 

gyvybė ir visi pasirodymai iškyla iš amžinosios šviesos. O apie žmones, 
apie jų esmę, — būtent, jos sąmonę, — sakyta, kad jie yra pasaulio 
šviesa (Ev. Mato 5,14). Visa visata numanyta kaip šviesos išdava. 
Šviesa — viso gyvenimo motina.

Šviesos pakitimas buvo todėl ir labai stebimas ir ypatingomis 
šventėmis prisimenamas. Tam apreikšti buvo ugnis kuriama. Ji teikia 
šilumą ir šviesą, ir taip yra gyvybės gaivestis. Sventnamiuose lieps
nodavo nuolatai ugnelė ne vien šaltuose, ale ir šiltuose kraštuose, 
kaip ir šiandien žvakėse.

O kurstytojos būdavo skaistios mergaitės, Lietuvių, vadinamos 
vaidilutėmis, Romoje vestalinėmis. Jos tegalėjo būti tam įpareigojamos, 
kadangi moterų numanytos kaip gyvybės nešėjos iš vienos kartos į 
kitą, ir kad ta gyvybė yra šviesesnė, ko yra skaistesnės moterys. 
Skaistiosios todėl ir buvo kaip šventos garbinamos ir tiesiog die-

• vinamos. Dievo apsireiškimas žmonėse teatrodė galimas tik per 
skaistią motiną.

Bet buvo numanyta, kad pagrindinė šviesa yra ir gyvybė, o . 
tikras Didis Slėpinys — iš kurio, kuo ir kuriopi yra viskas (Rom. 11, 
36). O žmoguje šis kilimas Jopi turėtų koaiškiau pasireikšti. Tuo 
šviesos ir gyvybės slėpiningumas tikrai atsiskleistų.
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E. Tai žmonės senovėje visai aiškiai numanė. Bet ir tai, kad 
žmogus ir pats turėtų tam dėti pastangas. Buvo apeigų, vadinamų 
mistėrėmis. Jose žmogus galėtų tapti nauju žmogumi. Naujas gyve
nimas, nauja šviesa turi jame užgimti ir sušvisti.

Tikybiniais padavimais ir yra gražiai pareikšta, kaip tas gimimas 
įvyksta karvidėje, kaip apie jį skelbta gyvulių ganytojams, kaip jie 
raginami nesibijoti, kadangi jiems pranešamas didis džiaugsmas, kuris 
bus patiriamas visų tautų, nes yra gimęs jiems Išganytojas. Ir tuojau 
apspinta šį pranešėją dangiškų galių nesuskaitomas tytveikas, kuris 
visą erdvę pildo skambumu apie Dievo garbę augštybėje, apie ramybę 
žemėje ir apie žmonių pasimėgimą.

Ir skelbiama iki mūsų dienų, kad Dievo apsireiškimui žmoguje 
pasiskirti yra žmogaus gyvenimo prasmė ir uždavinys. Visas žemesnis 
gyvumas siekia įsigalėjimo regimame pasaulyje, juslėms patiriamojoje 
šviesoje. Veikiamas pasaulio jėgų, tokio įsigalėjimo nori ir žmogus. 
Bet esmiškam jo gyvėjimui yra būtinas žmogaus atsigręžimas į 
amžinąją šviesą, į Didįjį Slėpinį. Jam pasišvęsdamas, Jis jį padaro 
naujos gyvybės žmogumi. Žmoguje užgimsta Dievo sūnus.

Sakė Angelus Silėsius: „Jei Kristus būtų tūkstantį kartų užgimęs 
Betliejuje, o ne tavyje, tu liktaisi mirtingas.“ Tiktai Amžinoji Šviesa 
tegali sukelti žmoguje amžiną, nepragaištantią gyvybę, kuri yra ir 
pati šviesa.

Taip tada žmogus išauga iš visų sunkumų ir iš pragaišties. Jame 
atsiskleidia esmiškasis žmoniškumas. Ir atitinkamai jo gyvenimas 
veikia visą gyvenimą, ypatiai kitus žmones kaip Amžinosios Šviesos 
ir Gyvybės atspindys. Nuolatai turi jis į Ją glaustis.

Tada ir visai kitoks atrodo visas gyvenimas. Visa, kas yra, jo 
žvilgiui aiškėja kaip prisunktas ypatingos jėgos ir paliestas gyvybės. 
Visur yra kitimo, kuris liudija gyvenimą.

Bekraštė Visata ir nebeatrodo tuštia ir tamsi, ale pilna neap
sakomu greitumu judantių gyvų galių, kurios švietia ir visą erdvę 
pįldantiojoje tamsoje. Bet už tos tamsos šviesėjusiam žmogui švietia 
be pakitimo Amžinoji Šviesa.

O kad pasaulio gyvenime ir patiriamas nuolat šviesos ir gyvybės 
pakitimas, jos sukilimas ir dingimas, už visa tai laukia jo nepragai- 
štantioji, už mirties laukia jo gyvybė, už tamsos šviesa. Ir šviesos 
bei gyvybės slėpiningumas yra jam atidengtas.
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KŪRĖJAS ILSISI RAMYBĖJE — 
JO KŪRINIAI GYVI SKAITYTOJUI!

Tragiškas rašytojo prof. dr. Balio 
Sruogos, gimusio 1896 II 2 Vabalninko 
vis. ir mirusio 1947 X 16 Vilniuje, liki
mas vertė visus jo draugus neminėti jo 
vardo šiapus geležinės sienos, kąd jam 
nepakenktų — tenai . . . Dabar jėu vis
kas visvien! Jis liko ten ir miręs, išti
kimas savo nusistatymui — savo valia 
neapleisti Tėvynės, kai ji atsidūrė ne
laimėje. Jis turėjo pareigą pas brolius, 
krašte kovojančius: jis norėjo jų dva
sią palaikyti, padėti jiems būti su 
jais . . . Tai didvyriškumas, kurio šian
die ne taip daug sutiksime . . . Tinka 
čia jo kūrinio paskutinieji Kazimiero 
Sapiehos žodžiai:

Eime; dukrel, eime. Širdžių pašildyt. 
Eime žmonėms į širdį viltį sėt. 
Kartot kaip maldą vardą Lietuvos. 

Buvo Balio Sruogos kredo, kurį jis ty
liai, be reklamos, savo raštuose ir gy
venime nesvyruodamas vykdė.

KZ-te parašytoji drama „Pavasario Giesmė“ yra naujas B. Sruo
gos kūrybos žodis, ir užuot ir toliau kūręs istorines dramas, kūrėjas šiuo 
veikalu pasirinko lengvesnį lyrinį dramizmą. Kūrinys buvo kuriamas bai
siomis mirties kaceto sąlygomis: rašytas tarp lavonų, kartuvių, beveik prie 
šviesos nuo laužo, kuriame, perlėtai veikiant krematoriumui, buvo degi
nami nelaimingieji KZ-to kaliniai . . . Čia skelbiamoji to kūrinio ištrauka 
yra išrašyta iš autoriaus rankraščio, draugų kalinių išgelbėto iš Stutthofo 
konclagerio. Kadangi tat dar neužbaigtas savo forma kūrinys, „Pavasario 
giesmę“ tik ilgainiui priruošus tebūsią galima spausdinti, išleidžiant Balio 
Sruogos veikalų pijną rinkinį.

„Apyaušrio dalios“ dramoje vaizduojamas 1769 metų Šiaulių Eko
nomijos valstiečių sukilimas. Ekonomija — cariškoje Rusijoje — stambus 
dvaras, Lietuvos Lenkijos valstybėje — dvarai, skirti karaliui išlaikyti; 
šių dienų „rytų“ terminu kalbant — didžiulis, daug dvarų, dvarelių ir 
sodžių jungiąs kolchozas ar sovchozas. Šiaulių ekonomija buvo stambus anų 
laikų „kolchozas“-„sovchozas“, kurio valstiečiai — vergai yra bandę 
nekartą sukilti.

Sem Benelli „A p s i a u t a 1 o“ 4-rių veiksmų poema B. Sruogos išversta 
teatrui prieš pat jo suėmimą. 1943 m. kovo 17 d. ryte jis pabaigė rašyti 
įvadą tam veikalui — apie 1J4 mėnesio dirbęs ramiai namie, nesvedkavęs, 
niekur neišeidamas ir nesitikėdamas būti suimtas. Pats veikalas, artimas
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AUDĖJA
I
Suk, sesule, tamprias nytis — 
Drobę aušime abu!
Mes nakties karaliai, vytys — 
Mes — smuikeliai tarp žiedų.

Apmesiu aš, tu atausi. 
Tu staklėse, kaip laukuos! 
Drobėn — žiedą mylimiausią, 
Dūšia — žydinčiuos sapnuos!

O pažinę naktį žvainą 
Žiedų drobės pynimus, — 
Ar suprasim aklą dainą 
Dūkios žydinčius sapnus’

Ištesės suvertos nytys — 
Tai minėsiu visados, 
Kad neges sapnai prašvitę, 
Kad sesulė man dainuos.

vertėjui savo dvasia ir stilium, labai jį jaudinęs — nesuprasto, nepripažinto 
poeto likimas. Sem Benelli poemoje buvo jo išgyventas kaip jo pačio liki
mas. Lyg nujausdamas savo nelaimę, jis į vertimą visą sielą įdėjo. Tos 
pačios kovo 17 dienos vakare 11 vai. 30 min. B. Sruoga vokiečių buvo suim
tas. Tuo tarpu režisierius Grybauskas jau buvo pradėjęs ruošti tą veikalą 
žiūrovams rodyti. Bet fronto įvykiai repeticijas ir ruošą sustabdė.

„Bendrabutis po Kreivuoju Tiltu“ tebestovi rankraščiu; 
buvo parašytas specialiai Vilniaus Kunigaikštienės Birutės VIII-ios klasės 
mokinėms Užgavėnėmis vaidinti. JĮ režisavo Jurgis Blėkaitis, 194V.1 mokslo 
metais vairavęs teatro studijėlę toje gimnazijoje.

„Kazimiero Sapiehos“ drama, kaip matyti iš Lietuvos tarybinės 
spaudos, išvydusi pasaulį 1946 ar 1947 m. Lietuvoje.

Esame dėkingi mūsų istorikei Poniai Vandai Daugirdaitei Sruogienei, 
mielai sutikusiai „Žingsnių“ skaitytojams pavesti čia spausdinamas būdin
gesnes ištraukas iš savo Velionies Vyro kūrinių ir KZ laiškų.

Balio Sruogos gyvenimo ir darbų aprašymas yra „Žingsnių“ N 10-me.
Kūrinių kalba redakcijos neliesta. Redakcija.
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Rudens vakaras juoduoja . . . 
Ir'vaidenasi audėja, 
Kaip per naktį nesudėjo 
Pasiilgusių akių.

Per pakalnes, per kalnynus, 
Džiaugsmą, rūpesčius pamynus, 
Į kitus, kitus žinynus 
Draug su vėju skristi — lėkt.

II
Aušros — dienos — staklės, gijos,
Ir dainužė kaip nakčia . . .
Ir pabalusios lelijos
Pinas drobėn nejučia . .

6

Žaibo — mirksnį, amžius ilgus 
Liūdna vieniša dalia!
Staklės, gijos — ir pavilgas!
Ir apleisti nevalia!

Ir lelijos pinas, bąla . . 
Virpa rankos ir daina . 
Trūksta gijos — toli galas, 
Ir laimužė tolima!

Ir pasisupa iš lėto 
Ore ūžesys sparnų . . . 
Dūšia budi, dūšia mato, 
Kad pabėgti nėr takų . . .

Ir liūdnų akių žarijos 
Spindi šviesa pelenų 
Ir pabalusios lelijos 
Laukia rankų balsganų.

III
Rudens vėjo mylimoji 
Vinkšna glaudžiasi, vaitoja, 
Lyg šakomis šaukia, moja 
Draug su vėju skristi — lėkt. ’

8
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• Balys Sruoga

PAVASARIO GIESME
' Trijų veiksmų lyrinė drama 

Parašyta Stutthofo Koncentracijos stovykloje 1943-1944 metais 
III veiksmas 
3 scena 
Aušrinė 
Aušrinė —

Išnyko . . . Lyg nuskendo tamsoje 
Merginos . Kokios jos laimingos visos! 
Gyvenimas joms — pasaka meilė,

Kaip audimą puošė, audė, 
Juoston žiedą baltą glaudė x ’ z
Ir rasa žiedelį plaudė 
Pasiilgusių akių ...

Vėjas siausdamas vakario 
Gėlai vartus atidarė!
Ir vaidenas, kaip ji tarė,
Pasiilgus mirtinai:

Tau,-bernuži, tau vainikas!
s Juostoj paslaptis paliko

Mano laimės ir vainiko — 
Sopulingų mirtinai! 7

" • . Ir vaidenasi audėja,
Kaip ji juostą glamonėjo, ■
Kaip ji posman gėlę sėjo, ’ 
Nesudėjusi akių . . .

Vinkšna gaudžiasi, juoduoja, — 
Rudens vakaras dainuoja, 
Skrendu gandu tolimuoju: 
Nesudėsi tu akių!

Iš B. Sruogos »D i e vų takais“.

7
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Kaip vieversio giesmė ir rožės kvapas . . . 
Aš nepavydžiu jom, motul, — ne ne!
Tik matant laimę jų, gyvenimas 
Man pačiai — dar liūdnesnis. Aš likau 
-Viena, viena be gimtosios pastogės 
Be atramos: klaikioj kelionėj mano 
Tik tu viena priimt mane galėtum, 
Motul, į savąją pastogę . . . grabą . . . 
Motule, ar priimsi? Aš šaukiuos 
Tavęs. Išgirsk mane. Priimk. Priglausk! 
Aš noriu pas tave, motul, aš noriu! . .

(palinkusi ties kapu, klausosi)
Tu tyli. Nieko man neatsakai, 
Nei ženklo nepaduodi. Nieko . . . nieko . . . 
Motule, tu žinai, — aš negaliu 
Toliau čia pasilikt . . . Tenai, kur tu 
Mane mažytę liūliavai daina ....
Mane nešiojai, mokei, auginai, 
Atvėrei į pasaulį man akis, — 
Nereikalinga aš, lyg svetima 
Aš čia pasidariau . . .-Nebėr man vietos . . . 
Atleisk, motule, man ... Aš negaliu 
Kitaip! Aš nepastosiu kelio niekam, 
Aš pasitrauksiu nejučia . . . pranyksiu. 
Sudiev, motule miela! Nežinau, 
Kurion šalin mane nuves likimas.
Bet juk, vistiek kur aš bevargčiau vargą, 
Žemelė ta pati. Tos pačios raudos 
Krūtinę slėgs, ir ašaros riedės . . .
Nors toliai skirs mane nuo tavo kapo, 
Aš būsiu, dvasioj su tavim. Aš jausiu 
Tave, motule, tokią mielą mielą — 
Mieliausiąją pasauly . . . visatoj.
Kaip gaila man tave palikt vieną, 
Kad tu žinotum! . . Ne, dabar neverksiu, 
Ne, ne — nereikia verkt . . . Sudieu, motule!
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Balys Sluogą

APYAUŠRIO DALIA
Trijų veiksmų drama

2-jo veiksmo
Antras paveikslas

Scenovaizdis.
Žagarės piliakalnio viršūnė, — matyti kiek ir jo šonai. Į piliakalnį 
galima įkopti iš visų pusių. Gilumoj — eilė kryžių iš 
piliakalnių įsirėžiančių į dangų. Po kryžiumi — keli šviežiai 
supilti kapai, eglių šakomis apkloti. Už kryžių — platus reginys, 
vasaros nakties dangus.. Mėnesiena.

1
Skudutis

Skudutis
(Scenoje pats vienas, iš trijų Įtarčių stato savotišką varpinę, 
kurioje vėliau ir varpelį pakabins. Betriūsdamas niūniuoja dainą 
apie kunigaikštį Žvelgaitį.) w

Amžių pradžioje bekraitęj, 
Din-dan, din-dan, 

Buvo kunigas Zvelgaitis, 
Din-dan, dali-dan.

Apie galią jo ir narsą 
Din-dan, din-dan, 

Per pasaulį skrido garsas, 
Din-dan, dali-dan.

Kai jis Estijon žygiavo, 
Din-dan, din-dan,

Kuršas baimėj pažaliavo, 
Din-dan, dali-dan.

Grįžo lobiu apsikrovęs,
/ Din-dan, din-dan,
Girioj gudas jį nukovė, 

Din-dan, dali-dan.
Kai žemelė jį apklojo, 

Din-dan, din-dan, 
Lietuva visa raudojo, 

Din-dan, dali-dan,
(Ateina Ieva, labai liūdna.)

9
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2 
Skudutis, Ieva

Ieva
Skuduti . . . tu?

Skudutis
Manei, kad vaiduoklis?

Ieva 
Nusigandau . . .

Skudutis
Numirėlio bijai?

Ieva
Dar vakar vaikščiojo gyvi visi, _ ■
O šiandie, Viešpatie, — prie kapo kapas . . 
Ir kiek dar sužeistų!

Skudutis
Manai, bajorų

Mažiau susmuko? Trylika grabų 
Bažnyčioje sustojo. Viens prie kito, 
Kaip silkės bačkoje. Gerai įpylėm.

Ieva
Gražiai juos laidojo, giesmes giedojo . .

- O mūsiškius net iš šventoriaus metė. 
Nesimeldė. Nešventino. Kapuos 
Net nedavė kampelio prisiglausti . . .

Skudutis
Nesigailėk. Gerai, kad taip padarė. 
Kur guli jie, vietelė garbingesnė 
Už šventintus kapus. Šventorių, dvarą . . - 
Tik pamanyk, jie sugulė šalia 
Žvelgaičio, kurs piliakalnį šį- pylė! 
Žinai Žvelgaitį? Dainą apie jį?

Amžių pradžioje bekraitėj 
Din-dan, din-dan, 

Buvo kunigas Zvelgaitls, 
Din-dan, dali-dan,

Puiki daina. Ją visuomet dainuoju, 
Kai lįūdna man.

Ieva
Pačioj jaunystėj žuvo. 

Devynios verkia motinos. Klaiku 
Per kaimą eit. Toks klyksmas. Širdį veria . . •

10
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Skudutis
Puiki kapam vietelė, nesakyk.

Ieva
Numirėliai . . . tau nieko . . . niekuomet?

Skudutis
Patenkinti numirėliai manim.
Aš savas jiem. Lyg pats pusiau numiręs 
Norėčiau, kad kas nors šiandieną mirtų.

Ieva
Kaip tau ne gėda!

Skudutis
Liūdna man, kai nėr 

Numirėlių. Bet kai miršta kas — 
Oho! Aš tuoj į varpinę. Už varpo ... 
Šerdis siūbuoja. Žalias varis dunda . . .

Amžių pradžioje bekraitėj ’ 
Din-dan, din-dan, 

Buvo kunigas Žvelgaitis, • 
Din-dan, dali-dan,

Žinai, aš pats sudėjau šitą dainelę. 
Įskambino man varpas ją širdin, — 
Tik tu, mergele; niekam nesakyk.

Ieva
O šių, mūsiškių, skambinai vėlėm?

Skudutis
Va, čia ne kaip išėjo. Jau džiaugiausi, 
Pradėjau skambint. Bėga kunigėlis.
— Tu, sako man, — ir šioks, ir toks, — bajorai 
Dar įsižeis, kad skambinai pagonam.
Bandžiau kalbėt, kad visos vėlės lygios, — 
Išėjo dar blogiau. Mane išvijo 
Iš varpinės. Atsakė ir iš vietos.

Ieva 
Vargšelis!

Skudutis
Kai be vietos palikau, 

Saliute iš namų mane išvarė.
Ieva

Neskambintos mūsiškių vėlės liko?

11
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Skudutis
Aš savo padarysiu. Nučiupau
Bažnyčioj prie zakristijos varpelį.
Atsinešiau čionai. Paskambinsiu.
Tiesa, varpelis mažas. Bet kalnelis
Už varpines visas augštesnis. Garsas
Laisvai, kaip vasaros vėjelis, skris.
Pavys vėles, pralenks. Praneš Augščiausiam,
Kad kankiniai ateina devyni . . .
Va, ir baigiau. Tu paklausyk tiktai . . .

(Skambina niūniuodamas.)
Amžių pradžioje bekraitėj 

Din-dan, din-dan,
Buvo kunigas Zvelgaitis,

Din-dan, dali-dan, 
(Atbėga Jurgelis, pasirišęs kairę ranką, — matyti, sužeistas.)

3
Tie patys, Jurgelis

Jurgelis
Skuduti ' >

(Nutraukia skambinimą.)

Skudutis
Paskambinti vėlelėm reikia.

Jurgelis
Išduosi mus! Tu man atkviesi priešą!

Skudutis
Toli girdėt? Žvelgaičio kalnas —■ augštas 
Į vieną pusę pažvelgi, į kitą —
Kalnai, kalnai ir girios ant kalnų ...

Jurgelis
Tu man sugadinai žvalgybos vietą!

Skudutis
Maniau, varpelis man aidės per kalnus. <
Per mėlyną girelę — Debesėlį,
Žvaigždes liūliuojantį . . . Kaip nors pataikys 
Į vargšų širdį ... Į Dievulio ausį ...

Jurgelis 
(Pamatęs Ievą.)

Kalbėk su juo, kad geras!
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Skudutis
Man atrodo,

Kad Lietuvėlė vargstanti išgirs ...
(Nutrina vogčia ašaras, kažką triūsia prie kryžių.)

Ieva
Labai ranka, Jurguti, skauda?

Jurgelis
Et!
Nemirsiu. Būt geriau, kad neskaudėtų.

Ieva
Maniau, kad gyvas tu nebeištrūksi . . .

Jurgelis
Kad tu, Ievute, vaikščioji viena!
Tokia naktis, — gali pražūti be nieko!

Ieva
Nebuvo kam beeit ... Ir man norėjos
Pavojuj būti prie tavęs arčiau . . .

Jurgelis
Jevute!

Ieva
Tėvas liepė tau pranešt,
Kad sergėtum žūtbūt per raistą taką, — , 
Pro jį bajorai veršis į Žagarę.
Taip pat Žvelgaičio kalno neapleist.

Jurgelis
Turiu visa tai padaryti vienas, 

.Su vyrų saujele?
Ieva

Daugiau nebėr.
Jurgelis

Ir vadas, tavo tėvas, mus apleis?
Ieva

Išvaikęs priešus iš penkių dvarų, 
Pasuko Bauskėn.

Jurgelis
Bauskėn? ' i

Ieva
Joniškiečiai, —

Butniūnų, Joniškiu, Azeikių vyrai,
Žiniūnai, Subačiūnai ir kiti . . .
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Jurgelis
Paliko mus vienus!

Ieva
Laikytis prašė.

Iš Kuršo Jagminas pagalbos laukia.
Jos pasitikti tėvas ir nuėjo,
Kad priešo jėgos susijungt nespėtų.

Jurgelis
Su vyrų saujele turiu laikytis!

Ieva ""
Miestelio moterys darbuojas visos, 
Pasiuntiniais keliauja . . . Bet gal aš 
Galėčiau tau atstot kareivį kokį?

Jurgelis
Kaskart sunkiau. Daugiau vis priešų renkas. 
Kas rodės taip arti — nūn jau už marių. 
Šiandieną gyvas, o rytoj . . .

Ieva
Jurguti!

Jurgelis
Kažin, kur susitiksim. Gal ne žemėj . . .
Gyventi taip norėtųs! 1 [

Ieva
Neliūdėk!

Tiesa, dabar sunku. Bet aš žinau: 
Mes turim nugalėt.

J urgelis
Juk aš taip maža

Tegyvenau^ Kad nors krislelį laimės!
Nors, vieną vasarėlę pagyvent!

Ieva
Mes nugalėsim, — aš žinau ...

Jurgelis
Norėjau

Tau pasakyt, jei liksiu gyvas . . . būsiu . . 
Kad aš nebegaliu ...

Ieva 
Dalios ilgiesi?

14
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Jurgelis
Dalia! Kaip mėnesienos šilima.
Kaip vyras kaimas, verkia kaip našlė.
Ir kalba ji lyg giriai, ne žmonėm.
Ir klausosi pamišėlės akim ... ,
Prasmegti galima nuo žvilgsnio jos.

Ieva
Jurguti?

Jurgelis
Nebeklausk. Man prižadėk:

Jei mirčiau kovoje, ant mano kapo
Tu pasodinsi uosį, kad jis švokštų . . .
Apie tave žinelę man paduotų ... x

Ieva
Jurguti, mylimas! Kam taip kalbi . . .

Jurgelis
Ak, Ieva, Ieva! Koks esu kvailys!
Juk visuomet mylėjau, po velnių,
Tave tik vieną . . . vieną visuomet!

Ieva
Jurgut, pažvelk man į akis . . . Gerai?

(Ieva glaudžiasi prie Jurgelio. Tuo tarpu tolumoj, kairėj, pasigirsta 
žirgų būrio kanopų duksnojimas. Jurgelis su Ieva priglusta prie 
piliakalnio briaunos, — sugulę, kad jų iš tolo nebūtų matyti, — 
žiūri apačion, klausosi.)

I e v, a '
Būrys kareivių?

Jurgelis
Kas galėtų būti?

Ieva
Nežinomi?

Jurgelis
Gerai nė nesimato.

Ieva
Gal jie iš Kuršo?

Jurgelis
Kelias ne tasai'.

Ieva
Palauk . . . sustojo!

1®
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Sruoga

tolumoj 
su por- 

kita gatvė

APSIAUTALAS

Sem Benelli
vertė Balys

Keturių veiksmų poema
Ketvirtas veiksmas

Kryžkelė; gatvė eina stačiai į Arno, 
matomą nakties ūkanoje. Dešinėje — namas 
tiku, prie kolonų — akmeninis suolas; 
kerta sceną skersai. Mėnesiena.

Jaunuolis beveik guli ant suolo. Staiga — 
atsistojo, išėjo į gatvės vidurį, laukia. Beveik tą pačią 
valandėlę prieina žmogus su žiburiu.

Žmogus
Ei, kas tu?

Jaunuolis
Savas.

Jurgelis 
Lipa nuo žirgų.

Ieva
Į kalną rodo.

Jurgelis
Jagminas, tikrai!

Ieva
Taip. Jagminas. Kariai su juo.

Jurgelis 
Į kalną kopti nori?

Ieva 
Lipa . . . jau.

Jurgelis
Tu, Ieva, pasislėpt turi.

Ieva 
Bet kur?

J urgelis
Prie raisto, po pušim, skubėk . . . Skuduti, 
Ateina Jagminas. Tu pasilik.
Ką jis kalbės, įsidėmėk. Greit grįšiu.

(Jurgelis nuveda Ievą gilumon.)
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•
Žmogus

Ar žinai, kur sėdį?
Juk tai liūdnai išgarsintasis suolas Varnų.

Jaunuolis
Va, šis!

Žmogus
Taip.*

Jaunuolis
Pravardė keista.

Žmogus ' •
O tai todėl, kad čia diena dienon

i . . ' _ Dorovės saugotojai posėdžiauja —
Šventeivos ir pikčiurnos ir nemokšos —
Ilgaliežuvių niekšų kvailas choras,
Kurių gyvenimo esmė — liežuviai:
Kas eis prošal — tam kaulelius iščiunčins! \

Jaunuolis
Aš nežinojau. '

U- ’■ Žmogus
Aš, pamatęs jus 

Tenai ant suolo, pamaniau: argi 
Į savo šabą varniškę pradėjo 
Pikteivos mūsų rinktis naktimis. 
Tuomet reikėtų suolo pravardė 
Pakeist. Pelėdų suolu, ne Varnų, vadint.

Jaunuolis
Ne, aš ne toks. Esu praeivis svečias.
Florencijoj aš tik antra diena.
Viešiu pas brolį, šiandie patekau
Su juo drauge į linksmą maskaradą.

Žmogus (žiburiu nušviečia jo veidą, su smalsilmu) 
Tai jum pasisekė, — sakyk tu man!

Jaunuolis
/

„Drąsiųjų Riterių“ procesija 
Žavinga buvo!

Žmogus
Aš taip pat žiūrėjau. 

Lydėtuvės labiausiai man patiko. 
Balti, nuo kojų lig galvos, vyriškiai, — 
Įmantrūs šūkiai skyduos išrašyti.
O damos jų! Tarp riterių spindėjo 
Viena skaisčiau, už kitą . . .

Jaunuolis
Pirmąsyk

Aš pramogos tokios paragavau.
Ak, ta Florencija! Per visą naktį

2 ŽINGSNIAI 17

19



v' . ■. ■ j- V 4,r. -r

'f ’ ' '. ' ' ' ' . ■

Audringai linksminausi su naujais
Draugais, su jų meiliom draugėm! Su broliu
Pasimačiau. Tuo tarpu nežinau, " >
Kaip kelias rast namo. Dabar klajoju, —
Gal man nurodys jį koks nors praeivis.

Žmogus
O kur gyvena brolis? •

Jaunuolis
Jis? Renajoj.

Žmogus
Jei taip, draugui, tai jūs beveik namie.
Dar žingsniai du ar trys — ir jau būsit
Renajoj. Reikia tiesiai eit — į Arno.

(Kairėj pasigirsta tolimas balsų gaudesys, vis augantis.)
Jaunuolis

Labai dėkoju.
1 Žmogus

Jeigu aš nebūčiau
Jau prie savų namų, jus palydėčiau.
Na, vienas pats iš kelio neiškrypsi:
Tik tiesiai eik pirmyn.

Jaunuolis (įsiklauso) 
Iš kur tas triukšmas?

Girdi?
Žmogus (apsileidusiai) 

Tai karnavalas.
Jaunuolis

Dar jis trunka?
Žmogus

O, taip! Negreit jisai dar pasibaigs!
Jaunuolis (rodo į kairę)

Žiūrėk! Į mus kažkas knapsėdamas bėga!
Kažkas, atrodo, kostiumuotas!

Žmogus
Taip ... ~

Kas būtų toks?
Jaunuolis

Beprotiškas toks nuėstas!
(Įbėga ilgo bėgimo uždusintas Konsulas, — su nudris
kusiu apsiaustu, pusnuogis) .
Konsulas (šaukia) )

t Pagelbėkite ponai! Aš numirsiu!
Prašau pagalbos! Gelbėkite. Oi! »

(Krinta žemėn kaip pakirstas)
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■y Žmogus 1
Jis mirė? (Prieina prie jo drauge su Jaunuoliu)

x Jaunuolis
Sužeistas? -

Žmogus (Konsului)
f Kas tau yra? 1

Konsulas (išsigandusiu, bet vis dėlto kiek juokingu 
balsu)

Oi, galas man! Paslėpkite mane!
Užmuš mane! Jūs girdite? ■

(Klegesys žymiai išaugo, — žmonės artinasi)
- Žmogus

Kas taip?
Konsulas

Žudikai! ’ \
Jaunuolis

Viešpatie! Greičiau už ginklo!
(Išsitraukia špagą)

( Žmogus
Jų ten perdaug. Mums reikia pasišauki .
Pagalbą. (Atbėga „Apsiautalo“ gauja. Puola Konsulą, kaip

1 vilkai grobi, bet be jokių piktų sumanymų)
\ Noferis

Štai jis!
Ganas

Žemėj susirietęs!
Mainardas

Na, kelkis! Na! (Savo žodžius palydi niuksais. Konsulas sun
kiai vaitoja) • 
Noferis

Tu nevaidink vaiduoklio.
Jaunuolis (eina priekin su špaga)

Messeraa! Kaip gi taip — visi prieš vieną? •
Noferis

Niekaniekiai!
Ganas

Tik gąsdinant mes jj! • .
Noferis,

Vaidinami (Vėl kreipdamasis j Konsulą)
Kelkis, na!

Ganas
Tu! Nesikelsi?

Mainardas
O, gyvis išpūstas! Greičiau! Gana

»• - ' 19
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Bimbsoti tau! •
Noferis (pamatęs gatvėj, dešinėj, Neofitą) 

Žiūrėkit! Neofitas!
Ganas ir Mainardas

Ir jis!
Neofitas (priėjo, mato, suklykė)

Palaukite! Kas tai? Kodėl l
Kankinate jūs jį?

(Visi sustojo. Neofitas priėjo arčiau, pažino Konsulą)
A, Suprantu! , '

Tai Konsulas. Tegu. Bet vis dėlto
Kam plėšyt jis. ' ■*

Gaujos vadas (pribėgdamas iš kairės) 
Et, šungraužos! Užujol

Panūdo gainiotis! ■
Neofitas (Konsului)

Nesibijok!
Duok ranką!

Konsulas (žviegia)
Ne, aš netikiu! Jūs čia

Mane užmušite! '
Neofitas .

Garbe prisiekiu, —
Nieks nepalies tavęs.

Konsulas
O, ne! Ne, ne!

Pats atsikelsiu! Tik mane paleiskit!
Bijausi jūsų! Jūs mane užmušit!

Noferis (Neofitui)
Na, pats matai! Prisiekiu, nieko bloga
Jam nepadarėm, — jis tik nusigandęs.

Ganas
Pakelti jj niuksiukais!

(Šią minutę iš dešinės ateina uždusęs, susirūstinęs
Altovitis)
Altovitis

Pagaliau!
Pagautas! (Konsului)
■ Kaip? Messeras Pjero? • ■ -

Konsulas
Broli,

Pats Dievas siuntė man tave pagalbon!
Apgink, išgelbėk: jie mane nežudė!
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Noferis
Tai netiesa!

Altovitis
Supuvėliai niekšeliai!

Padraikos! Gausite, kas jum priklauso!
Girtuokliai! (Iškeldamas špagą — Neofitui) 

Tu, šlykštusis veidmainy,
Suprantama, ir tu dalyvavai 
Sava niekinga vergo sielele 
Niekšybėje šlykščioj?

Neofitas
Aš? Ne.

Konsulas (žviegia) 
Taip, taip!

Ir tu, ir tu!
Altovitis (Konsului) 

Mėssere 
Jūs eiti galit?

Konsulas
Žinoma,

Galėčiau ... tik . .
Altovitis *

Kelkis!
(Konsulas atsikelia)

Ir eiti patariu greičiau namo!
(Konsulas pradžioje slenka svyruodamas, paskui ima 
kucenti)

Dabar prie reikalo. Na, smarvės veisle, 
Ar jūsų tarpe atsiras kas nors, 
Kurs prieš mane galėtų atsakyti 
Už jūsų rują? Jei neatsiras, 
Tai aš iščaižysiu visus po vieną, 
Va, šiuo! (Rodo špagą)

Gaujos vadas
Berneli! Tu neužsimiršk!

Altovitis
Ne su tavim kalbu. Visų pirmiausia — 
Tegu mane supras, va, šis- nususęs 
Padraika! Jis visų nelaimių indas!
Jis savo plepalais kvailais sukėlė 
Vaidus ir sankrykį. Bet šunsnukiui 
Ir to dar buvo maža, — įsibrovė 
Jis į taurius namus, kurie be galo

. Man brangūs, — atnešė jų židiniui 
Negarbę!

Pjero, kelkis!

galiu . .
. mane apginsi?
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Konsulo beretą. 
sulaiko rankos
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Neofitas 
Jūs meluojat!

Altovitis
Ne, aš visa

Žinau! Tave sekiau — ir aptikau! 
Kol tu atgal kalėjiman pateksi, 
Pirmiau aš tau atkeršysiu, niekei va!. 
Perdaug — girdi tu?" — man perdaug brangi 
Taurioji moteris, kurios tu garbę 
Išniekinai . . .

Ganas ir Mainardas
Ne! Ne! Meluoji! Niekšas!

Noferis (Neofitui; tuo tarpu visa gauja jaudinąs) 
Grąžos jam duok! ;

(Gerardas sviedžia Altovičiui į veidą 
Visi nori kibti į jį. Neofitas juos 
judesiu)
Neofitas

Palaukit. Sis žmogus 
Putoja neapykantos nuodais.
Nekenčia vieno tik manęs. Jūs, broliai, 
Man leidot kalbą šiandie pasakyti, 
Tad leiskit ir su juo man pasiaiškint.

Gaujos vadas
Bet šitas mušeika — melagis stačiai, 
Darkus melagis! Aiškintis nėr ko! 
Gana jis nusipelnė, kad mes jį 
Nebejuokaudami aptvotum kumščiais.

Gauja
Taip! Taip!

Altovitis (grūmoja špaga)
Pirmiau jum kailį nuraitysiu!
(Neofitui, kuris dar sulaikinėja 

Skarmaliau! Tu! Man jų visai nereikia, — 
Aš su tavim kalbu.

Neofitas (draugam, aistraus įtikinamumo tonu) 
O, broliai, jūs

Pagelbėjot man šiandie. Dovanojot, 
Tenai dainuoti leidę, tokią laimę, 
Kurios gelmė ir neapsakomumas 
Suprantami tik man vienam tebus, — 
Ir atmokėt už tai — vienam man dera! 
Taip daugel džiaugsmo širdyje nešioju. 
Ir taip daug skausmo, kad nesudrebėsiu

draugus)
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' ‘ Prieš šitą žmogų, nors jisai ir būtų
Mirtis pati tikriausia mano. Broliai, 
Aš jus prašau dėl meilės tos pačios. 
Kurią parodėte man šiandie, leiskit 

-■ • Apsivalyti -man nuo pikto šmeižto,
Kurį prie jūsų man į veidą tėškė! 
Šio melo akmeni širdy nešiodams, 
Tikėkit, broliai, negaliu gyventi! 
Tad leiskite, maldauju, atsiteisti '
Man su žmogum, nuskriaudusiu mane.

Gaujos vadas ■ ’
Na, tavo reikalas! Kaip nori elkis.

Noferis
Garbė juk tavo.

Ganas
. Taip, tegu atkeršys.

Altovitis (Neofitui)
Mažiau plepėtum. Metas mudviem baigti.

1 ■ Neofitas
Aš pakartoju: melavai! _

Altovitis
Tu! Driskis!

i Nususėlis! Iš skurlių purvinų
Tavųjų kiekvienos skylės kalenąs,
Iškreipus snukį, gėda! o

Neofitas
Tu kaip vaikas 

Mane išerzint nori.
Altovitis

Neišerzint, —- .
Tave ištrėkšt, — tave užmušti noriu!

Neofitas z
Užmušk, kad nori. Iki šiol many 
Taurumą žmonės matė. Tu matai 
Niekšybę ir negarbę. Jeigu taip, 
Nusipelnei, kad mano driskalai 
Prieš tavo ponišką drabužį stotų ... •
Dėkoju tau, kad tu, ištvirkęs sieloj, 
Man gintis leidi vis dėlto. Galėtum 
Su sąžine saVa papjauti stačiai 
Mane. Juk tu matai, esu beginklis-.

■ Jaunuolis (Neofitui, siūlydamas, savo špagą) 
• Jei norite, Messere, duosiu savą:

Nors ji balinė, bet ji įdurti gali.
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Ganas
Pažiūrėk!

Neofitas (ima spagą)
Dėkoju. Te Augščiausias sergės jus.
Dabar gyvybė mano tik šioj špagoj.

(Gaujai)
Atleiskit, broliai . . . Suprantu gyvybę 
Tiktai nesuterštą. Tad leiskit man 
Laisvai pasiekti galą paskutinį: 
Jei Dievas lėmė, amžinąją gėlą!

Noferis
Tu spjauk į tai!

Gaujos vadas
Atstok. Tegu kovoja.

Neofitas
Kaip, broliai? Bijotės jūs dėl manęs?

(Užsidega)
Parodysiu aš jum, kad moku muštis!
Juk netuščia dainuodavau dažnai,
Kaip kovės Adamisas ir Orlando,
Fioravante, Buovo d’ Antona!
Jaučiu, virpėdama krūtinė dega, —
Ją išplėšė poezijos srovė, —
It žaižaruojanti ugninė gėlė,
Joj vyriškumas magina ir auga!

(Altovičiui)
Aš pasiruošęs.

Altovitis
Baigsim, juokdary!

(Puola. Neofitas ginasi kaip moka, bet beveik tučtuojau 
krinta pervertas į širdį. Altovitis, vos kritus Neofitui, bėga 
dešinėn. „Apsiautalo“ gauja buriuojąs aplink sužeistąjį,)

Gaujos vadas
Jis sužeistas!

Noferis
Jis mirė! .

Gaujos vadas
Tarytum lyg alsuoja . . . Ak ... Jis miršta?!
Na, žinoma, jis miršta ...
(Tuo tarpu, kai „Apsiautalo“ gauja palinko ties Neofitu, 
grįžta Altovitis, beveik traukdamas paskui save Silviją, kurią 
lydi Ližė ir Mikelė)
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Altovitis (Silvijai)
Pasidžiauk!

Aš duotą žodį išlaikiau!
(Rodo j mirštanti) 
Jis ten.

Silvija (prieina su Liže, abi apsisiautusios šydais) 
Mes pavėlavom?!

Gauja (pagarbiai)
Ta pati! Dama! ■ '

Silvija (palinksta ties mirštančiu Neofitu)
Poete! Meile! Pervėlai skubėjau
Į tavo šauksmą?! Širdgėla mana
Pagelbėti tau nieko nebegali?!
Deja. Tuomet — ko ji pati verta?!
Bet aš raudosiu tartum vėtra. Staugsiu
Kaip vilkė, pasigendanti vilkiukų.
Raudosiu aš dėl tos didingos meilės,
Kuri taip netikėtai gimė — tiesiai
Ir sąžiningai. Žmonės teapkausto - ,
Mane kaip vergę nusikaltusią,
Kad tu tiktai nemirtum! Taip, tave '
Aš nužudžiau — bet argi aš norėjau?
O, mylimas! Juk tu davei man visą •
Grožybę tą, kurią didvyriškumas
Atgimusiai nūn sielai dovanoja . . .
Ak, aš nenoriu! Viešpatie! Jis miršta!
O, gyvastie! Susilaikyk! Kur bėgi?
Ką duočiau tau, kad tu tik sulaikytum
Žudikišką bėgimą?! O, palauk!
Nedaug — nors vieną mirksnį, kad jisai
Suspėtų pamatyti mano meilę!
Juk iki šiol jis tik gailestingumą
Tematė iš manęs. Tas gailesys
Nužudė jį! Nustojo jis gyvybės
Ne per ką kitą — tik gailestingumą . . .

(Neofitas miršta neatgaudamas sąmonės)
Tuščia malda manoji . . . Niaukias akys ...
Į amžiną gyvenimą jis eina ...
O, Viešpatie! Tarytum, dar alsuoja . . .
Kaip mirksniai skrenda . . . Baigta . . . Jau užgeso!

Ližė
O, Silvija.

Silvija (atsistoja ir, atsitraukdama nuo mirusio, siaube) 
Aš! Aš — žudikė jo!

Kaltybė mano! Per mane jis mirė, — 
Ir jo mirtis ant sąžinės manos!
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Beširdiškuoju savo gerumu
Nešiau jam pražūtį tiktai ir pikta . . . 
Dabar jis pasidarė man baisus 
Teisėjas . . . Kaltina, — žiūrėk, — mane! 
Vž gailesį be meilės pražudytas, 
Jis kaltina . . .

Ližė (su gailesiu, nusiminusi) 
Tu, Silvija, klejoji!

Silvija (rodo į Neofito lavoną) 
Žiūrėk! žiūrėk!

Ližė (apglėbė Silviją, — Mikelė taip pat stengiasi 
nukreipti ją į šalį ir nuvesti) x
Jau eisim, Silvija,

1 Prašau tavęs!

Silvija
Kur eisim, kur? Sakyk, 

Kur pasislėpsime nuo to?
(Vėl sustojo — žiūri į poeto lavoną — pakaitomis pereidinė- 
dama iš skausmo į siaubą, tai baimės nuo jo atstumiama, 
tai liūdesio į jį traukiama. Tuo tarpu gaujos vadas pakilo, 
išsitiesė. Kiti — kas, kaip pirmiau, palinkęs ties lavonu, 
kas — tebeklauso.)

Gaujos vadas
6, broliai!

(Visi persižegnojo) 
Pasibaigė taip skurdžiai mūsų pokštas! 
Dabar — kiekvieno sieloj liūdesys, — 
Kiekvienas jaučia, kaip lemties sunkybė 
Prigniaužė paslaptingai ir niūriai, 
Kaip ši naktis, bendriją mūsų visą. 
Nustojome nūn svetimo mum brolio, 
Bet — brolio. Mūsų buvo jis. Turėjom 
Jį sergėti, — ir mes . . . nesugebėjom! 
Poetas žuvo! Sergėsim šventai 
Jo skaistų vaizdą — dovaną dangaus! 
Liūdėjimas dėl jo sustiprins mus. 
Nors ,mum ir plėšosi širdis iš skausmo. ' 
O, broliai! Patys laidosime jį, — y
Te priešo niekšiškų patyčių seilės 
Neniekina poeto palaikų! 
Nežinomas, be giminės, jis buvo — 
Todėl pirma, neg čia ims plūsti žmonės, 
Paimkim ir išneškim jį! 

, (Nusisiaučia savo apsiaustą ir užkloja juo Neofitą)
Apsiaustas, —
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Jį mūsų „Apsiautalas“ tepridengia.Į Arno neškime — čia netoli —Ir prip vandens giliam minkštam smėlely Iškasime jam kapą — ir tenai, Prie upės, jį užkąsim, — te per amžius Skaidriosios vandenų šnekos klausysis. Ir mes dažnai lankysime jo kapą, Težinomą tik mum vieniem, velionio Draugam. Ir Amo mum atidainuos ”isas dainas, kurių poetas mūsų ■tespėjo išdainuot. Ties jo kapuIšaugs žolelė, nendrės, — mum kugždės Nežinomą ir paslaptingą vardą, Kurį jisai tik vėjui patikėjo,Ir vienas vėjas jį težino! Kartais >Gyvosios upės potvynis galingas Išsiplaikstys ties juo sava danga, Tarytum mantija puošnia karaliaus!(Pakelia balsą, sujausmintai) ■Pakilk, poete! Eiki tęsti amžiam Gyvybės ir dainų su upės siela Gimtos sulietų! Ir išmokyk ją, Srovenančią krikštoline tauria Toskanos skambančia šnekta, dainuok Mum tas dainas, kurių slapybę sieloj Nusinešei iš čia — didžiojoj sieloj, Bekraštėj meilėje — kaip visata!(„Apsiautalo“ broliai su maldiška pagarba pakelia Neofito kūną, įvyniotą į apsiaustą, o Vadas tęsia kaitriu, pilnu broliškos meilės, balsu)Tave čia lydi broliai, žmonės — romūs, ’Bet ištikimos širdys. Meilė jų —Dalykas, mielas drauge, patvarus! . . .Na, einam, einam! . . Tu klausyk, poete! Mes šiandie nunešam tave į kapą, Lydėdami su pagarba maldinga, Tegu pastarasai tau žemės garsas, Poete, nuskambės širdies daina — .Daina Tikėjimo ir meilės(Pradeda dainuot „Apsiautalo“ dainą ir lėtai slenka * visi Amo linkme)■> Uždanga krinta.
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IŠTRAUKOS IŠ B. SRUOGOS LAIŠKŲ IŠ VOKIEČIŲ KALĖ
JIMŲ IR STUTTHOFO KONCENTRACIJOS .STOVYKLOS '

1 laiškas 1943 m. kovo 21.
. . . Kaunan atvažiavom kovo 18 d., o į Tilžę geru autobusu kovo 19 d. 

Jaučiamės gerai. Kaune Gestapo valgydino puikiai, elgėsi labai korektiškai. 
Tilžėje maitina gerai, elgiasi su mumis labai mandagiai ir humaniškai. 
Sako, ketvirtadienį, kovo 25 d., reikės važiuoti iš čia. Kur — nežinia . . . 
Vilniuje Gestapo pareigūnas pareiškė kameroje, kad mes esame suimti 
už paskutiniuosius įvykius Lietuvoje ryšium su Lietuviško Legiono reikalu.

(Laiškas rašytas lietuviškai, rašalu. Rašysena labai pakeista, ranka 
drebanti. Gestapo toks „korektiškas“, kad kaliniai, išvykdami iš Vil
niaus, manė, kad juos veža Panerių link — sušaudyti.)
2 laiškas (Be datos, spaude pažymėta: zensiert: 30 Apr. 1943)
. . . Ich wohne in Stutthof und bin gesund. Ich kūmmere mich sehr 

ūber Ihren Schicksal . . . Man kann mir die Pakete zuschicken mit den 
Lebensmitteln . . . Bekommen die Pakette ware es sehr interessant. Zwi- 
schen den Lebensmitteln konnen auch einige Zwibel sein. Uber mich selbst 
habe ich nicht viel zu berichten. Heute ist die Osterfeier . . .

(Laiškas rašytas vokiškai, pieštuku, visai pakeista rašysena, raidės šo
kinėjančios, — tai buvo didžiausio siaubo metas, kada per kelias savai
tes mirė 9 įkaitai lietuviai, badu ir mušimo bei šalčio nukankinti.)

3 laiškas (Zensiert: 19 Mai, 1943)
Von zu Hause habe ich keine Nachricht. Mir am wichtigsten ist ein 

Brief zu bekommen . . .

4 laiškas Stutthof, d. 3. Juni, 1943.
. . .Ich arbeite . . . im Lagerbūreau . . . bei der Arbeit die Zeit sehr 

schnell vergeht und die Heimatweh ist nicht so schmerzlich fūhlbar . . . 
Ich habe jetzt das Recht ein Brief jede Woche zu schreiberi . . . Uber 
meine Gesundheit du kannst vollstandig ruhig sein. Sogar meine Nerven 
sind nicht so schlimm, wie du erwarten konntest . . . Ich hoffe auch auf 
baldiges Wiedersehen ...

5 laiškas. Lager Stutthof, d. 15. Juni 1943.
. . . Phisisch fūhle ich mich gut, aber seelisch — sehr schwer. D. Hei

matweh ist fast unertraglich . . . Ja, in solcher Lage kann man schon 
seelisch krank werden . . . Wię lange werde ich d. Heimatweh aushalten, 
weiB ich nicht, aber ein Ding zu sein ist sehr schwer. Erinnerst Du, wie 
Stefan George sagt:

Was Ich tat Wie ein Rauch
Was Ich Utt Der verraucht,
Was ich sann Wie ein Klang,
Was ich bin? Der verklingt!

2ff
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Es gibt Gerūchte, daB ich bald entlassen werde. Ich bin geneigt zu 
glauben, daB alles das 1st blos Gerede und Quatsch . . .

6 laiškas 29. Juni, 1943._
. . . Ich bin schon viel, viel alter geworden . . . Ich bin noch immer 

bei der alten Arbeit, aber unser Doktor will mir das verbieten. Mit meinen 
Nerven und Herz ist nicht alles in Ordnung . . . Das Herz ist vom Schmerz 
uberfullt, das Heimatweh ist fast unertraglich ...

7 laiškas 5. Juli, 1943.
. . . Seien sie beide stark und nicht traurig — verliere den Mut nicht. 

Ich verliere den Mut nicht!
9 laiškas 13 — VII — 1943
. . . Nach alien Merkmalen scheint es, daB man uns hier nicht lange 

halten wird, aber genau weiB ich nicht . . . Aber wenn ich nach Berlin 
fahren muB, es wird fur mich noch schwieriger Schlag der die Verhaftung. 
Doch will ich nicht glauben, daB den alten Dichter konnte man • so aus 
der Heimat verjagen und das Leben zerstdren . . . Meine Tage vergehen 
einfach, ohne Ereignisse, — ich warte, warte und warte . . . Die Hoffnung 
verliere ich nicht, aber das alles ist so schmerzlich . . .

(Atrodo, kad šituo laiku Gestapo buvo pasiūlęs išleisti su sąlyga, kad 
kaliniai pasižadėtų negrįžti į Lietuvą, — dirbti Vokietijoje. Visi Stutt- 
hofo įkaitai lietuviai atsisakė tai pažadėt, ir liko toliau koncentracijos 
stovykloje.)
10 laiškas 19. Juli, 1943.

. . . Geisfig bin ich wieder stark, zeitweilige Schwache ist schon vorbei; 
ich wiege schon wieder 72 klg. (normalus svoris buvo 95—100 klg.)

11 laiškas 3. Aug. 1943.
. . .Also, es wird fruher Oder spater die Emigration kommen . . . 

Zum Teufel!
13 laiškas d. 15. Aug. 1943.
. . . Bei uns ist schon Herbst, kalter, trauriger Herbst. Die dunnen 

Birken hinter der Drahtwand weinen mit kalten Tranen. Im Herbst die 
Sinnlosigkeit des Daseins ist noch schmerzlicher ... In meiner Seele es 
gibt noch etwas von Jugend — meine Seele ist wieder voll von Poesie. 
BloB hier will ich keine Gedichte schreiben. Doch einmal werde ich wie 
alle Leute :— werde ich frei . . . Ich habe gelemt an die Welt mit Lacheln 
der Weisheit zu sehen, ich kann wieder in der Menge der Menschen ganz 
allein sein, ich lebe wieder in der Welt der Rythmik, wunderbarer Tonen 
und Farben. Durch die Qual des Heimatsweh, der Sehnsucht, ich bin 
junger geworden, als war ich vor zwanzig Jahren. Rechtloser Haftling — 
es" ist doch ein billiger Quatsch.

59 laiškas, Stutthof, d. 14 Januar 1945
Jetzt wird man sprechen uber Eagersperre wegen der Quarantine. 

Es wird entsprechen der Wirklichkeit. Die Sperre kann unbegrenzte Zeit
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Vladas Butėnas

PROF. DR. B. SRUOGOS TĖVIŠKĖJE
Iš Biržų dviračiu pasuku plentu j Vabalninką. Kelio rodyklė rodo: 

Vabalninkas 27 km. Mano tikslas — B a i b o k a i.
Devynioliktajame kilometre nuo Biržų pravažiuoju jaukų, • gražiais 

trobesiais pasipuošus} Gaižiūnų kaimą, kuriame ne vienas atostogas pra
leido rašytojas prof. Mykolaitis-Putinas.

Pravažiavus Gaižiūnus, prieš akis atsiveria lyguma, kur-ne-kur išsi
mėtę krūmokšniai, o kilometro plote matyti trys vėjiniai malūnai. Čia 
jau prasideda Baibokų kaimo laukai. Vabalninkan dar aštuoni kilometrai. 
Kilometrą riedu nauju plentu link Vabalninko. Paplentėje žaliuoja pievos, 
o dešinėje plento pusėje {kalniau matosi javų rėžiai. Seniau, kaip iš 
žmonių pasakojimų esu girdėjęs, čia buvusios nepereinamos pelkės, nak
timis kažkokie žiburėliai matydavęs!. Dabar, rodos, kita žemė: gražu — 
pievos, javų laukai, o juose dirba pluša žmonės. Darbščių Baibokų kaimo 

dauern. Doch, beim guten Willen, konnte man leicht einen Ausweg finden. 
Wo stedkt der gute Wille, weiB ich nicht. An Worte werde ich nicht 
gJauben, wenn werde ich sogar weit hinter dem Tor des Lagers sein. Nur, 
vielleicht zehn Jahre nachher werde ioh den unvergeBlichen Stutthof -im 
Traum sehen. Jetzt traume ich uber Babylonien. So wie so, ich bin 
nicht fur meine Schulden eingesperrt. Ich bin ein Geisel fur unseres 
Volk, und das Bewustsein dieses Opfers erleichtert mir das Leben. Es ist 
doch groBe Ehre fur das Volk ein Opfer zu sein! Gerade hier habe ich die 
groBe unserer tausendjahriger jKuItur, der kultureller Uberlieferungen 
unseres Volkes, schatzen gelernt. Unser armes ungluckliches Volk kann 
von seiner tausendjahrigen Kultur Stolz sein. Es hat ganz andere Begriffe 
der Ehre, der Weisheit u. Dummheit, des Rechtes. Unseres -Volkes traditio- 
nelle ethi'che u. asthetisohe Begriffe sind mir ein MaB geworden. Ich bin 
stolz fur solche groBe innere Kultur ein Geisel zu sein . . . Fur uns ist die 
Hauptsache: unsere menschlichę Wurde, unsere traditionelle ethische und 
asthatische Kultur zu erchalten . . . Alle Dummheiten des Schicksals wer- 
den wir uberwinden. Wir leben nidht fur den heutigen Tag. Wir mit Dir 
sind schon alte Baren, unser Hals bricht nicht so leicht. Je schwieriger ist 
mir — je mutiger und stolzer sehe ich in die Zukunft.

60 laiškas, d. 23. Januar, 1945.
. . . Was geschieht in der Welt, weiB ich nichts. Natiirlich, es gibt keine 

Merkmale, daB ich aus dem Lager entlassen wurde. Ich bin gesund und 
kraftvolL Alle Geschehnisse nehme ich sehr ruhig auf . . . Ich werde nicht 
untergehen, mir wird es in keinem Faile was Boses passieren. Ich bin 
besten Mutes und in die Zukunft sehe ich sehr ruhig. Ich bin Optimist 
wie kann ein Lebensbejahender Dichter sein!

(Tai buvo paskutinis laiškas iš Stutthofo.)
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gyventojų sumanumu ir darbu nuo amžių telkšnojęs pelkėse vanduo nubėgo 
j Tatulos upę.

Privažiavęs prie pat plento stovintį seną, nebenaudojamą vėjinį malūną, 
pasuku lauko keliuku dešinėn. Prieky matyti augštos liepos, topoliai, 
nusitęsę keletą šimtų metrų, o jų pavėsyje stovi sodybos, dengtos šiaudais 
ir raudonomis dokaukomis. Tai Baibokų kaimas.

„Turiu šunį iš Baibokų, o Baibokai ne ant juoko“, — nejučiomis prisi
mena vabalninkėno poeto Leonardo Žitkevičiaus žodžiai, pasiekus Baibokų

kėlimo gatvę. Ieškau akimis garsiųjų Baibokų, to didžiulio kaimo. Bet . . . 
Tematyti tiktai penkios sodybos ir galulaukėje stovįs vėjinis malūnas. 
Tik senos liepos, topoliai ir samanomis apaugusios pamatų liekanos byloja 
praeinančiam keleiviui, kad čia kadaise stovėjusios baibokėnų sodybos. 
Dabar Baibokai išsiskirstę į vienkiemius.

Kaimo gatvė iš pietų eina į šiaurę. Pasuku į pirmąją sodybą pietuose.
Tamsus senoviškas kiemas. Šlama liepos, o jų plačios šakos gaubia 

raudonomis dokaukomis dengtą namą, stovintį galu į gatvę. Tai čia 1896 
metais vasario 2 dieną šios žemės šviesą pamatė Balys Sruoga.

Čia pat prieš gyvenamąjį namą stovi senas svirnas, toliau marka. 
Žalsvame jos vandenyje nardo daugybė ančių. Netoliese matyti tvartai, 
daržinė, klojimas. Trobesiai senoviški, apsamanoję, pasvirę, rodos, žila
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senovė gula jų pečius . . . Tamsu . . . Plačiašakės liepos užstoja vasar
vidžio saulės spindulius. Tik pietuose tolumoje plieskia saulės nušviesti 
Vabalninko bažnyčios bokštai. '

Sutinku pagyvenusią, gal keturiasdešimtuosius metus sukakusią, mo
terį. Išsikalbam. Tai prof. Balio Sruogos brolio Aniolo žmona. Aniolas 
Sruoga ūkininkavo Baibokuose, Sruogų tėviškėje ir 1935 metais mirė. Po 
vyro mirties ūkį valdė Sruogienė viena, 1937 metais ji vėl ištekėjo. Taip 
štai iš Sruogų giminės, Aniolui mirus,Baibokuose nieko nebeliko. - t

Seklyčioje šalia kitų brolių kaba ir prof. Balio Sruogos paveikslas. 
Kampe ant- staliuko pagarbioje vietoje randu kai kurias profesoriaus 
parašytas ir išleistas knygas.

Maloni šeimininkė pasakoja apie nepamirštamą profesorių. Anksčiau, 
kol buvo gyvas brolis Aniolas, profesorius dažnai į Baibokus atsilankydavęs, 
mėgdavęs vienas pavaikštinėti netoliese tekančios Tatulos pakrantėmis, 
pasigėrėti derlingomis lygumomis, kuriose prabėgo jo vaikystės dienos. 
Brolis Aniolas padarydavęs alaus, sukviesdavęs Baibokų kaimo gyventojus, 
ir Baibokuose, Sruogų tėviškėje, būdavę linksma. -Profesorius mėgdavęs 
tada pasikalbėti su artimaisiais kaimynais, vaikystės dienų draugais, šne
kučiuodavęs su žilais seneliais, geisdamas išgirsti iš jų lūpų gyvosios tauto
sakos, burtų, prietarų, padavimų. Ką išgirsdavęs, profesorius užsirašy
davęs savo kūrybos reikalams.

Sužinau, kad Baibokuose yra viešėję biržėnas poetas Kazys • Binkis, 
rašytojas, prof. Mykolaitis-Putinas, važiuodamas į tėviškę, užsukdavęs poetas 
Leonardas Žitkevičius.

Broliui mirus, Baibokai profesoriui liko svetimesni. Didesni giminy
stės saitai profesoriaus su Baibokais jau neberišo. Bet tėviškės jis visai 
nepamiršo ir kartkartėmis ją aplankydavo.

Pasikalbėjęs su šeimininke, pavaišintas garsiu vabalninkiniu alučiu ir 
užkandžiais, pajutęs Sruogų tėviškėje vabalninkėnišką nuoširdumą, pasuku 
iš Baibokų į Vabalninką. Už pusės kilometro nuo Baibokų matosi medžiais 
apaugusios Jasiuliškių kaimo kapinaitės, kuriose ilsisi profesoriaus tėvai 
ir brolis Aniolas.

Šviesiuose laukuose žvanga dalgiai, skardi Patatulio šienpjovių dainos. 
Taip, juk Vabalninkas ir dainų kraštas! Tai patvirtins ne vienas, vabal- 
ninkėnuose buvęs.

Dar kartą atsigręžęs žvilgteliu į Baibokų liepas, topolius, dar kartą 
akyse išryškėja senas namas, kur gimė augo brangus Lietuvai žmogus. 
Bet dabar ten tamsu ir niuru. Gal dėl to, kad nieko nebėra iš Sruogų 
giminės ...

Tolstu tolyn. Baigiasi Baibokų laukai, o lūpose skamba profesoriaus 
Balio Sruogos žodžiai: „Pirmas žiedas, pirmas vėjas iš tėvų laukų . . . 
Kur užaugau, kur mylėjau, kur vogčia slenku! . .“

Taip atrodė Baibokai 1941 metų vasarą. O 1944 metų vasarą, lygiai 
trejiems metams praslinkus po mano paskutinio apsilankymo, kaip atėję 
iš anos pusės žinios liudija, karo viesulas sunaikinęs senuosius Baibokus, 
su žeme sulyginęs ir profesoriaus tėviškės sodybą.

Gi šiandien ir pats profesorius miręs: su pereitųjų metų spalių 16 diena 
jau niekada nebeatkaks parymoti prie savo tėviškės griuvėsių ...

32
\ ' A"

Nr....... .............
\ ' . ' ' f ■ -

34



>■ ■ < ■ \

Prof. Vaclovas Biržiška

IŠ LIETUVIU SPAUDOS ISTORIJOS

„Šaunusis Kauno burmistras“ ir „Kauno chirurgas“

Rašydamas „Žingsnių“ 1947 m. N. 9 p. 23 apie P. Ruigio pateiktą 
dainą „O apvynėli, žaliukėli“, kurią parašęs dar XVII a. pabaigoje 
„šaunusis Kauno burmistras“ ir kuriam kiti yra linkę priskirti ir 
daugiau žinomų dainų-eilėraščių, ir taip pat apie „Kauno chirurgą“, 
kuris parašė 1723 m. išspausdintą vokišką satirą prieš Lietuvą, aš dar 
negalėjau nustatyti, kas tuos eilėraščius parašė, ir tik prileisdavau, 
kad gal jie abudu buvo vieno ir to pačio asmens ir burmistro bei 
chirurgo. Tačiau dabar pavyko aptikti šiokios tokios medžiagos, lei
džiančias apytikriai atsakyti ir į klausimą dėl eilėraščių autorių.

Žurnale „Familien-Geschichtliche Blatter“ 1935 m. N. 9 p. 305—310 
ir N. 10/11 p. 349—356 E. Seuberlich yra išspausdinęs straipsnį apie 
protestantų kunigus Kaune ir apie jų šeimas. Medžiagą savo staipsniui 
autorius ėmė iš Kauno protestantų parapijos archyvo ir metrikų, ir jo 
pateikiamieji sąrašai yra visiškai tikri. Penktuoju Kauno protestantų 
parapijos kunigu jis nurodo Povilą Pannoniusą, gimusį Frankonijos 
Mitelberge, 1579 m. įsimatrikuliavusį Rostoko universitete ir 1588 m. 
pakviestą Kauno protestantų parapijos kunigu. Nors jis pats atsikėlė 
Lietuvon iš svetur, bet čia jis susikūrė šeimą, ir jo ainiai liko tame 
pačiame Kaime. Jis turėjo tris sūnus ir vieną dukterį. Gimęs Kaune 
Kristupas 1643 X 15 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, bet 
apie jį daugiau nieko nežinome. Kitas sūnus, Kristijonas, gimė Kaune 
1639 m., čia, matyti, buvo ir pirkliu ar amatininku ir čia mirė 1692 
TV 14, iš kitų tarpo neiškilęs. Duktė Marija, gimusi 1640 m. ir mirusi 
1676 V 14, buvo ištekėjusi už Lietuvos kariuomenės kapitono Jono 
Reisso, mirusio Kaune 1684 I 10. Tretysis sūnus, Jokūbas, gimė Kaune 
1623 m. Vėliau jis pasivadino Preisu Pannoniusu. Jis buvo Kauno 
pirklys ir Kauno burmistras. Mirė Kaune maru 1710 II 18. Ir 
šis Jokūbas Preisas-Pannonius, greičiausia, ir yra anas 
„šaunusis Kauno burmistras“, nes laikas visiškai atitinka Ruigio 
nurodymus.

Bet tas pats Seuberlicho straipsnis leidžia nustatyti ir aną „Kauno 
chirurgą“. Juo buvo ne tas pats Preisas Pannonius, bet jo žentas. 
Burmistras turėjo dvi dukteris, kurių viena, Regina, buvo ištekėjusi 
už Kauno pirklio Andriaus Petersono. Antroji, Gertrude, gimusi 
Kaune 1666 m. ir mirusi maru 1710 VII 14, 1702 m. ištekėjo už 
Kauno chirurgo Enriko Pretoriaus, greičiausia iš tos
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NEPRIKLAUSOMYBĖS.
AKTO SKELBĖJAI

Lietuvos Tarybos nariai, 1918 m. Vasario 16 Dienos Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo aktą pasirašę lygiai prieš 30 metų:

Dr. Jonas Basanavičius, gimęs 1851 mį, Lietuvos Patriarkas, 
mirė Vilniuje 1927 m. vasario 16 d. — prieš 21 metus.

Saliamonas Banaitis, gimęs 1866 m., lietuviškos spaustuvės įstei
gėjas Kaime carinės Rusijos priespaudos laikais, mirė 1933 m. Kaune prieš 
15 metų.

Mykolas Biržiška, gimęs 1882m., profesorius ir mokslininkas,akade
mikas, dabar tremtyje ir profesoriauja Pabaltijo Universitete Pinneberge 
prie Hamburgo.

Kazys Bizauskas, gimęs 1893 m., diplomatas, ministeris, bolševikų 
sušaudytas su kitais lietuviais ir nelietuviais prie Červenės 1941 m. — 
prieš 7 metus. *

pačios šeimos kilusio, kaip ir žinomasis Motiejus Pretorius. Kito 
chirurgo Kaune šiame ląike, kada buvo parašyta toji satira, nežinome. 
Šis Kauno chirurgas gimė 1664 m. ir mirė maru Kaune 1710 VII 13.

Kad jis tą satirą buvo parašęs, patvirtina ir jos išspausdinimo 
aplinkybės. Ją išspausdino M. Lilienthalis „Erleutertes Preussen“ 
žurnalo 1723 m. lit. 2 s. p. 142 ne savarankišku eilėraščiu, bet dalimi 
Motiejaus Pretoriaus straipsnio, išspausdinto iš išlikusio rankraščio, 
„Nachricht von der Littauer Arth, Natur ind Leben“. Straipsnio 
pabaigoje Pretorius pažymi, kad „ąuidem Chirurgus Caunensis 
sequentes fecit versus“ ir pateikia jo tekstą, kurį pravartu ir dabar 
prisiminti ne tik dėl to, kad jis būdingai vaizduoja anų laikų Lietuvos 
buitį per tas suirutes ir karus, kurie tada Lietuvoje siautė, bet ir dėl 
to, kad, jei jo autorius dabar gyventų Vokietijoje,-tai, be abejo, ne 
ką kita būtų ir apie ją parašęs: „In Samaiten und Litthauen Findet 
man wenig fromme Frauen, Viel Stadte und wenig Maurer, Viel 
Waldes und wenig Feldes, Viel Kaufleute und wenig Geldes, Viel 
Rader und wenig Eisen, Viel Graue und wenig Weisen, Viel Bett und 
wenig Feder, Viel Schuh und wenig Leder, Viel Herren und wenig 
Knecht, Viel Galgen und wenig Recht“. Motiejus Pretorius galėjo tą 
eilėraštį ir tiesiog iš pačio autoriaus gauti, nes jie abudu buvo 
giminaičiai, ir Motiejus mirė už aną anksčiau, 1707 metais.

Taigi atrodo, kad šįuo tarpu, kol nėra kitų pretendentų į anų 
eilėraščių autorystę, su dideliu tikrumu būtų galima juos priskirti 
Jokūbui Preisui Pannoniusui ir Enrikui Pretoriusui — ir juos abudu 
įvesti į mūsų literatūrą.
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Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 d. vienu balsu nu
tarė kreiptis: t Busijos.Vokieti Jos ir kitu valstybių vyriausybės 6iuo 

pareiSkinu:
Lietuvos Taryba;*daenintelė lietuviu tautos atstovybė, randamo s 

pripaiintaja tautu apsisprendimo teise ir lietuviu Vilniaus konferencijos 
nutariau rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somą. demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu,kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuvos valstybės pama
tas ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai' nustatyti 
klek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budo 
visu joe gyventoju išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai........................ .................
vyriausybei,prafro pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybe.
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Pranas Dovydaitis, gimęs 1886 m., profesorius, mokslininkas, prieš 
7 metus, 1941 m., T. Rusijos 'ištremtas į Sibirą ir ten nukankintas.

Steponas Kairys, gimęs 1878 m, inžinierius, visuomenininkas, dabar 
tremtyje dirba Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo darbe.

Petras Klimas, gimęs 1891 m., istorikas, diplomatas, prieš 3 metus, 
1945 m., T. Rusijos išvežtas į priverčiamųjų darbų stovyklą Varkutoje, ir 
nebėra jokios žinios.

Donatas Malinauskas, visuomenininkas ir diplomatas, mirė Kaunes 
1936 m. — prieš 12 metų.

Vladas Mironas, gimęs 1880 m., kunigas ir ministeris, 1944 m T. Ru
sijos buvo ištremtas i Sibirą, prieš maždaug 2 metus gražintas į Lietuvą 
ir netrukus vėl areštuotas ir išgabentas į T. Rusijos gilumą.

Jonas Narutavičius, inžinierius, diplomatas ir visuomenininkas, 
mirė Šiaulių aps. 1935 m. — prieš 13 metų.

Alfonsas Petrulis, gimęs 1873 m., kunigas, visuomenininkas, mirė 
ŠešuoHuose 1928 m. — prieš 20 metų.

Antanas Smetona, gimęs 1874 m., prezidentas, žuvo Jungt. Ameri
kos Valstybėse 1943 m. — prieš 5 metus.

Jonas Smilgevičius, gimęs 1870 m., visuomenininkas, mirė Telšių 
aps. 1937 m. — prieš 11 metų.

Justinas Staugaitis, gimęs 1866 m., Telšių vyskupas, visuomeni
ninkas, mirė 1943 m. — prieš 5 metus.

Aleksandras Stulginskis, gimęs 1885 m., agronomas, prezidentas, 
T. Rusijos nukankintas Sibire 1942 m. — prieš 6 metus. I

Jurgis. Šaulys, gimęs 1879 m., gyvena Šveicarijoje ir yra Lietuvos 
nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministeris.

Kazimieras Šaulys, gimęs 1872 m., Kaimo arkivyskupijos general
vikaras, yra tremtyje ir gyvena Šveicarijoje.

Jokūbas Šernas, visuomenininkas, mirė 1929 m. — prieš 19 metų.
Jonas Vailokaitis, ekonomistas, parėmęs lito valiutos išleidimą, 

mirė Vokietijoje 1944 m. — prieš 4 metus.
Jonas Vileišis, gimęs 1872 m., ministeris, visuomenininkas, miręs 

1942 m. Kaune ir palaidotas Vilniaus Rasų kapuose — prieš 6 metus.
Iš jų 14 mirusiųjų, 2 be žinios ir 4 gyvi. Iš jų bolševikų aukų 7. Prieš 

bolševikmetį yra 7 mirę.
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Dr.tA. Rukša

VERGILIJAUS ENĖJIDĖ
Antroji giesmė

5. Žirgas gabenamas į miestą
O tuo tarpu angiai pasileidžia šliaužti šventovėn. 

Kopia judriai augštojon pilin Tritonietės rūsčiosios, 
Rangos po kojom šventom, po skydo danga slėpdamiesi. 
Siaubas šiušus nupurto ir vėl šiurpuliais išgąstingais 
Drebančias širdis minios. Pelnytai Laokoontas 
Nubaustas, kalba visi, kad šventąjį įžeidęs stuobrį 
Durklu aštriu, nugaron nusikalstamą siiiogdamas iešmą. 
„Vesti paveikslą pilin ir maldauti galias dieviškąsias!“ — 
Klykia vieningai minia.
Keliame miesto vartus, mūrines jau ardome sienas. 
Dirbti suskato visi: pariedėjo jau ratai po kojų; 
Užneria arkliui tampriai virves smaluotas už kaklo. 
Pilnas šarvų, kiek tik gali panešt, šis pabūklas lemtingas ^ 
Žengia į miestą. Aplink berniukai ir skaisčios mergelės 
Giesmes gieda šventas ir džiaugiasi virvę palietę.
Žengia vidun arklys, grasindamas rieda į miestą. 
O tėvyne brangi, o mieste dievų, Ilijonę, 
O dardanėnų pilie, per karą plačiai pagarsėjus! 
Keturiskart prie vartų pačių ant slenksčio sustojo, 
Keturis netgi kartus ir šarvai viduriuos sužvangėjo. 
Puolam prie darbo karštai, įspėjimą apakę užmirštam 
Ir šventojoj pily pražūtingą pabaisą statom.
Net ir Kasandra pati pranašavimui atveria burną. 
Tėukrai, dievo valia, niekuomet jos kalbom netikėjo. 
Mes šventoves dievų žalumynais puošniais vainikuojam. 
Šventės džiugios tai diena, — turėtų ji būt paskutinė.

6. Iš žirgo kraustosi kariai
Sukas tuo tarpu dangus, ir naktis, jau iš jūrų pakilus, 

Gaubia šešėliu plačiu ir žemę, ir visą padangę, 
Ir mirmidonų klastas. Sukritusius tėukrus po miestą 
Miegas nutildė saldus, sąnariai ilsėjos išvargę. 
Jau argolėųų kariai, laivus surikiavę, žygiavo 
Prie krantų žinomų, palikę Tėnėdo salą.
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Laimino žygį tyloj pilnaties bežadis mėnulis. 
Žiebia ženklus ugnies karaliaus laivas bematant, 
Ir, nelabu dievų lėmimu pasikliovęs, Sinonas 
Velkę atsklendžia slapta. Danajus, viduriuos uždarytus, 
Leidžia laukan atrakintas arklys. Iš tuščiavidurio 
Stuobrio vadai išsikrausto linksmi: baisusis Uliksas, 
Stėnėlas ir Tėsandras, nušliaužę per virvę nuleistą, 
Ir Achilo sūnus Nėoptolėmas, ir Akamantas.
Pirmas suskato iššokt Machaontas, taip pat Mėnėįajus, 
Dar išradėjas klastų Epėjas patsai ir Toantas.
Apsvaigintą vynu užpuola per įmigį miestą: 
Sargą išžudo pilies ir leidžia, vartus atidarę, 
Įspėtus savo draugus. Susijungia būriai įžygiavę. .

7. Enėjui sapne pasirodė Hektoras
Kai malonė dievų pirmasis miegas saldžiausias 

Gretinos jau prie vargo naštos nukamuotų bedalių, 
Hektoras liūdnas sapne man štai prieš akis atsistojo. 
Graudžios ašaros jam per skruostus liejos upeliais. 
Vargšą, kaip ir kadai, vežimas dvikinkis vilko. 
Dulkės ir krešuliai subjaurino visą jį baisiai. 
Kilpa užnerta ant sutinusių kojų šikšninė 
(Kaip pasikeitęs, vaje, ir kaip šis Hektoras skirias 
Nuo ano, kurs pargrįžta šarvais pasipuošęs Achilo 
Ar danajų laivus ugnimis apsvaidęs frigėnų!). 
Styri apšepus barzda, plaukai kruvini susivėlę. 
Rodo atvertas žaizdas, kurių daugybę jis gavo, 
Gindamas miestą tėvų. Jį verkdamas kalbinu, regis, 
O iš krūtinės gelmių man žodžiai liūdni išsiveržia. 
„O dardanėnų šviesa, o viltie trojėnų tikriausia, 
Kur gi buvai taip užtrukęs ilgai? Iš kur atkeliauji, 
Lauktas svety? Kokiom gi akim mes tave čia sutiksim, 
Kalnus tau artimų palaidoję, patys pailsę, 
Miestui ir žmonėm baisiausių vargų iškentėjus? 
Kas per niekšybė šlykščiai tavo skaistų subjaurino veidą? 
Žaizdos iš kur?“ — Neatsako. Tuščiai klausinėti neduoda, 
Bet iš pačių krūtinės gelmių dejuodamas sunkiai, 
„Bėk“, taria, „deivės sūnau, ir iš šių liepsnų išsiveržki. 
Griūva nuo augšto šelmens jau Trojos pilis nugalėta. 
Gan paklojom aukų Prijamui ir savo tėvynei.
Pergamą jei dešinė apginti būtų galėjus; , 
Ši manoji ranka tikrai jį būtų apgynus.
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Troja paveda tau penatus ir kitas šventenybes; 
Šiuos pasiimk likimo draugus, jiems miestą parūpink. 
Didį jį, pagaliau, pastatysi, jūrą išklaidžiojęs.“ 
Baigęs kalbėt, iš šventovės vidaus jis rankomis savo 
Vestą galingą, raikščius ir amžiną išneša ugnį.

8. Nakties kautynės
Staugia tuo tarpu kauksmai po visą sumišusį miestą 

Vis garsiau ir garsiau, nors namas tėvo Anchizo 
Gan nuošalus, nuo gatvės toli ir pridengtas medžių. 
Šauksmas vis aidi skardžiau ir žvanga ginklai šiurpulingai. 
Šokęs iš miego, lipu ant šelmenio stogo augščiausio 
Ir, ištempęs ausis, klausausi: tarytum pasėlius, 
Dūkstant audroms, užlieja liepsna ar upokšnis pratrukęs 
Čiurkšlėmis nuo kalnų laukus aptvindo pasruvęs. 
Kloja javus vešlius, jautelių prakaito vaisių, 
Velka ir blaškia medžius. Piemuo apstulbintas klausos 
Nuo augštos akmens keteros, nenuvokdamas nieko. 
Taip tad išėjo aikštėn danajų klasta ir žabangos. 
Griūva Vulkano ugny erdvieji namai Dėifobo, 
Ukalėgonas greta jau liepsnoja. Platieji Sigėjaus 
Vandenys žėri ugnim. Girdėt jau šūkaujant vyrai; 
Gaudžia trimitų garsai. Pagaliau, nebetekęs jau proto, 
Veikiai už ginklo griebiuos. Bet kautis nepataria protas. / 
Dega tačiau dvasia, kovos pulkais susibūrus, 
Bėgti pilin su draugais. Įtūžimas man pritrenkė protą. 
Dingt man galvon tik mintis: grąžu kovojant numirti.

Štai išvengęs, žiūrėk, achajų strėlių Otrijadas 
Pantas, Foibo žynys, pily pastatytos šventovės, 
Rankom savom nugalėtus dievus ir kitas šventenybes 
Velka pats paskubom ir, vaikaitį mažytį pagriebęs, 
Leidžiasi bėgt, nebetekęs galvos, į rūmus Anchizo. 
„Kaip lemiamoji kova, o Pantau, kur atsparą rasim?“ 
Vos tik tariau tuos žodžius, vaitodamas taip jis atsakė: 
„Laikas Dardanijai žūt, atėjo diena paskutinė. 
Dingo trojėnų garbė, nebėr garsaus Ilijono. 
Žuvo puikybė didi ir vardas tėukrų garbingas. 
Perleido Argui valdyt rūstusis Jupiteris visa. 
Miestas skęsta ugny ir žiauriai viešpatauja danajai. 
Riogso didžiulis arklys, augštojon pilin atgabentas, 
Pilias iš jo vidurių būriai danajų ginkluotų 
Ir, apsvaigintas sėkmės, pašėlusiai dūksta Sinonas: J
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Kursto visur gaisrus ir panieką rodo išdidžią: 
Daugelis pro vartus, parėjai atvertus, žygiuoja: 
Tūkstančiai jų kadai iš didžių atkeliavo Mikėnų. 
Skersgatvius puola kiti, strėlėm svaidydami priešą. 
Kovai kardai pakelti, jų ašmenys saulėje žiba. 
Gintis tebando tiktai sargybos pirmosios vartų, 
Stojusios drąsiai kovon, nors Marsas nuo jų nusisuko.“ 
Panto išgirdęs žodžius ir valiai dievų nusilenkęs, 
Puolu kovos kvaituliu, kur šaukia Erinijos baisios, 
Kur kovos klegesys, kur riksmas kyla padangėn. 
Stoja Ripėjus kovon ir grumtis prityręs Ėpitas, 
Mėnesienoj sutikti, taip pat Hipanidas, Dimantas 
Ir, pagaliau, prie mūsiškių gretų prisidėti sutiko 
Tuo atkeliavęs metu Migdonidas Korėbas jaunuolis. 
Vyko jis čia frigėnams padėt ir uošviui Prijamui, 
Žentu trokšdamas tapt, — jo širdis liepsnojo Kasandrai. 
Vargšas, neklausė jisai įkvėptos sužadėtinės žodžių. 
Juos kaip tik pamačiau, išdrįsusius stoti į kovą, 
Šitaip ėmiau aš jiems dar kalbėt: „O narsūs jaunuoliai, 
Net didžiausia drąsa jau nieko padėt nebegali. 
Juk susilaukėme to, kad iš aukurų ir šventovių 
Jau visi pasitraukė dievai, kurie tik šį kraštą 
Laikė savo globoj. Juk ginat jau degantį miestą.
Jei pasiryžot karštai kovodami galvas padėti, 
'Pulkim pačian kovos sūkurin ir mirkime drąsiai. 
Jei nugalėtas esi, nebelauk išganymo jokio.“ 
Taip jaunuolių drąsa įkaito lig pamišimo.
Tartum plėšrieji vilkai, kuriuos iš guolio išvijo 
Naktį ar rūko tamsoj išalkusio pilvo šėlimas, 
O namie palikti gerklėm išdžiūvusiom laukė 
Jų mažyčiai vaikai, aklai mes brovėmės priekin 
Į mirties tikriausios nasrus per strėles ir per priešus 
Viduriu miesto pačiu. Mus, savo šešėliu aprėpus, 
Gaubė tamsioji naktis. Ar kas apsakyt bemokėtų 
Tos nakties žudynes žiaurias ir kas suskaičiuotų 
Kalnus lavonų baisius? Raudom net ašarų stinga. 
Griūva ilgus metus viešpatavęs miestas senovės. 
Kūnai be skaičiaus gatves ir namus po miestą nuklojo, 
Guli taip pat pasliki ant slenksčių šventovių lavonai. 
Atperka savo kaltes krauju ne vien tiktai Tėukrai: 
Ir nugalėtiems drąsa sugrįžta kartais krūtinėn.
Krenta danajai tada nugalėtojai. Kur tik pažvelgsi, —
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Šiurpas, skaudus liūdesys ir mirtis daugybėj paveikslų.
Pirmą danajų tuomet su gausingu būriu susitikom 

Ąndfogėjų, kuris, per klaidą saviškiais palaikęs. 
Kalbina draugiškai mus, nes tikros padėties nenutuokia: 
„Vyrai, skubėkit greičiau, delsdami kur ilgai taip užgaišot? 
Plėšia ir grobia kiti jau degančią pilį Pėrgamo. 
Jūs tik dabar teateinat, laivus augštuosius palikę.“ 
Tarė ir mirksniu akies tarp priešų baisių pasijuto, 
Nes klausiami mes jam deramai atsakyt .nesumojom. 
Visas nutirpo ūmai ir žingsnį, ir kalbą sulaikė. 
Lyg erškėtyne dagiam kas netyčia užmynęs gyvatę, 
Prirėmė koja kietai ir bematant pašokęs paleido; 
Galvą ji rietė piktai ir žydrąjį išpūtė kaklą, 
Metės atgal ne kitaip Androgėjus, šio vaizdo pabūgęs. 
Vietoj visai svetimoj apkvaišintus baimės siaubingos 
Spiečiu ginklų tankiu užpuolę apsiaustus priešus, 
Klojom be skaičiaus krūvom. Šypsojosi laimė iš pradžių. 
Čia, apsvaigintas sėkmės, įžūliai didžiavos Korėbas. 
„O draugai“, tarė jis, „likimas kur tik parodys 
Kelią tikrosios kloties, pėdom palaimintom ženkim. 
Patys danajų ženklais pasipuoškime, skydus pakeitę. 
Ko čia beklaust, drąsa ar klasta, jei kovoji su priešu. 
Ginklų jie patys mums duos“. Kalbėti šitaip pabaigęs, 
Derinti pradeda sau Androgėjus šalmą kuoduotą, 
Puošmenas skydo dailias ir argišką kardą prie šono. 
Daro džiaugsmingai tą pat ir Ripėjus, ir visas jaunimas, 
Net Dimantas patsai. Nurengęs priešą nukautą, 
Skuba kiekvienas čia pat laimėtais šarvais pasipuošti. 
Žengiam kamšoj tarp graikų; nebelydi jau laimė mūsiškių, 
Ir, nakties glūdumoj susirėmę su priešu daug kartų, 
Siunčiam danajų pulkus pas Orką, pragaro dievą. 
Bėga vieni prie laivų, prie kranto saugaus kad priplauktų, 
Siaubo šiurpaus nusigandę, kiti 'niekšingai į žirgą 
Milžiną kariasi vėl ir slepias į pilvą tą patį.

Ak, jau dievams ar kas betikės, jeigu jie nepalankūs! 
Vilko plaukais palaidais štai Kasandrą, Prijamo mergelę, 
Iš buveinės šventos dieviškosios Minervos. Ji veltui 
Žiburius savo akių skausmingai kėlė į dangų, — 
Kelti gležnučių delnų jai pančiai kieti nebeleido. 
Vaizdo tokio nebegali pakęst įsiutęs Korėbas.

Bus daugiau 
P. S. Enėjidės 1-ji giesmė „Minties" NN 1, 2-^3, 1946 m. Ir „Žingsnių“ 

NN 9, 10, 11.

Sts
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Skaitytojams palengvinti
Redakcija nuo savęs duoda Publijaus Vergilijaus Marono (gimusio 

78m. prieš Kr. Mantujos mieste ir mirusio 19m- po Kr., tuoj, jam grįžus 
iš Graikijos, kur buvo nuvykęs arčiau susipažinti su „Enėjidėje“ savo 
aprašomomis graikų žemės vietomis) tautinės herojinės „Enėjidės“ poemos 
trumpą turinį, o dėl' gilesnių samprotavimų apie tą kūrinį žr. „Žingsnių“ 
N 9-jo dr. A. Rukšos str. 32—38 psl. „Vergilijus“. Vienuolika metų 
kurtoji „Enėjidė“ dainuoja Trojos karžygį Enėją, jo kelionę į Italiją, 
žygdarbius ir Romos valstybės įkūrimą.

Nakčia graikams su mediniu savo arkliu klastingai įsibrovus į Trojos 
miestą, trojėnų ginamą, ir tą miestą nudeginus ir griuvėsiais pavertus, 
dievų Merkurijaus ir Veneros sūnus karžygys Enėjas su paliegusiu savo 
tėvu Anchizu, pačia Krėuza ir sūneliu Julu išspruko iš Trojos. Tamsumoje 
ir sąmyšyje pati kažkaip atsiskyrė, ir daugiau jos gyvos niekas nebematė. 
Enėjas su sūnum, tėvu ir likusiais trojėnais įlipo į 20 laivų ir išplaukė 
naujos tėvynės ieškoti.

Pakeliui priplaukia Trakiją, paskum Kretą. Čia buvo norėjęs sustoti, 
bet siaučiąs maras neleidžia. Pasiekia Siciliją, kur miršta tėvas Anchizas. 
Tik po 7 metų klajonės Enėjas atsiduria Lacijuje. Betgi Jupiterio pati, 
romėnų sutuoktuvių ir gimdymo deivė Junona, globodama Kartaginą, 
nenori naujos valstybės įsikuriant. Todėl ji kelia audrą, ir paleistieji 
graikų mitologijos vėjų dievo Eolo vėjai Enėjo laivus nupučia link Afrikos, 
kur juos maloningai sutinka Kartaginos įkūrėja karalienė Didona. Enėjas 
išsipasakoja visas jai savo nelaimes ir taisosi toliau keliauti. Bet pami
lusi karalienė, sulaužydama ištikimybę Sichėjui, nebenori keleivio 
išleisti. Junona su romėnų grožio ir meilės deive Venera (atitinka graikų 
Afroditę) rengia Enėjui ir Didonai jungtuves. Bet vyriausias romėnų 
dievas Jupiteris įsako karžygiui vykti ten, kur jam skirta likimo (fatum, 
lot.; moira, gr.; Moira — graikų likimo deivė; liet, likimas, liktinė, lykis, 
laimė, skirtis, paskirtis, nuoskirtis, prieskirtis, skyrimas). Dievų valios 
Enėjas paklauso ir slapčia iš numylėtinės toliau išplaukia. Iš sielvarto 
nuoširdžioji energingoji Didona sau galą pasidaro.

Gi Enėjas pasiekia Sicilijos salą ir galop Italiją. Nusprendęs savo 
ateitį patirti, Enėjas Kurnu mieste, aplankęs Apolono šventyklą, nusi
leidžia į požemio valstybę-pomirtinį pasaulį (Hadas — graikų mitologijoje 
požemių-pomirtinio pasaulio dievas; taip pat ir pats pomirtinis gyvenimas; 
dabar rusiškai ad — lietuviškai pragaras,- lenkiškai pieklo — „pekla“, 
.kepykla“, tik ne kur duona kepa). Čia Enėjas susitinka savo mirusį 
tėvą ir Didoną ir sužino savo giminės ateitį: pamato busimuosius Romos 
karžygius, pradedant Romulu ir Rėmu ir baigiant Cezariu, Pompėjum ir 
Augustu, kuris išplėsiąs Romos valstybę ir - duosiąs ramybę karų nuka
muotai tautai. Karalius Latinas (latinai — tautelė, gyvenusi dabartinėje 
Italijoje, iš kurios tarmės ilgainiui susidarė lotynų-latinų kalba) Enėją 
su palydovais maloniai priima, leidžia įsikurti, duoda žemės miestui statyti 
ir Enėjui pažada savo dukterį gražiąją Laviniją. Tik toji jau buvo 

sužadėta su rutulu karalium Tumu. Todėl prasideda ilgos kovos. Kovos 
pasibaigia Enėjo ir Tumo dvikova, kur pastarasis žūsta.
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V. Cižiunas

KALBA
būdą ir likim

savo širdį, sielą ir dvasią taip,

TAUTA IR
(Iš ciklo „Apie tautos 

i
„Ir niekuo kitu tauta neapreikš 

kaip savo kalba“ — sako Vydūnas „Tautos gyvatoje“1), nagrinėdamas 
tautinio savitumo reiškimosi būdus.

Iš prigimties esame linkę sutapatinti tautybę su kalba. Mums 
atrodo, kad bendri jausmai ir mintys savaime reikalauja bendros 
kalbos, kuria galima juos išreikšti, kitiems perduoti. Tačiau esama 
pasaulyje reiškinių, kurie mums liudija kažką priešinga. Pvz., kai 
kuri žrponių bendruomenė gali sudaryti tautą, neturėdama vienos 
bendros kalbos. Tokia yra šveicarų bendruomenė, kuri istorinio likimo 
dėka yra tapusi tauta, nors kalbanti beveik keturiomis kalbomis. Taip 
pat yra britų tauta, nors Didžiojoje Britanijoje kalbama trimis kal
bomis. Iš kitos pusės, gali būti tokia žmonių grupė, kuri, kalbėdama 
viena bendra kalba, jau nebesudarys vienos tautos. Taip yra su 
žmonėmis, kalbančiais anglų kalba: jie, gyvendami skirtinguose kon
tinentuose, jau yra skirtingų tautų nariai. Čia mūsų paminėtuosius 
reiškinius plačiau aptaria Dr. A. Maceina savojoje studijoje „Kultūros 
sintezė ir lietuviškoji kultūra“2), išaiškindamas juos, kaip kultūrinių 
žygių bendrumo bei vienodumo arba skirtingumo 
padarinius.

Vis dėlto, nežiūrint į augščiau minėtuosius faktus, kaip tik tai, 
kad tauta yra mąstymo ir jautimo tradicijų padarinys, o mintys ir 
jausmai yra neišvengiamai glaudžiai susiję su kalba, mums įrodo 
stipriausią tautos ir kalbos sąryšį ir giminystę. Kalba tai nėra tiktai 
žodžiai. Kiekvienas žodis ir posakis yra rišamas su vaidiniais, kylan
čiais mūsų jausmuose ir mūsų mintyse. Negali dalintis su mumis 
jausmais ir mintimis tas, kurs kalbos raktu neatveria tų vaidinių 
lobyno. Todėl, galbūt, įžvelgti į svetimos tautos širdį ir pažinti jos 
dvasios negalima tol, kol nepažįstama jos kalbos. Ir atvirkščiai, kai 
svetimoji kalba mums pasidaro gerai pažįstama ir suprantama, 
gauname pajausti, kaip su ja ir per ją veikia mus kažkoks naujas 
svetimo mąstymo turinys, naujas dvasinis pasaulis. Ir vis dėlto net 
ir gerai pasisavinta svetimoji kalba nebyloja mūsų širdims visai taip 
pat, kaip gimtoji kalba. „Vienos tautos žmogus, kalbėdamas kitos 
tautos kalba, vis pasiliks kaip nors savo apsireiškime suvaržytas, kad 
ir svetimoji kalba jam lengvesnė būtų kalbėt, negu prigimtoji. Asmens 
gylybės nesravės tiek drauge su tariamaisiais žodžiais“, — sako Vy
dūnas jau minėtame jo veikale3).
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Kad su kalba pasisavinami ir kultūros pradmenys, mums tatai 
įrodo kai kurie istoriniai faktai. Dabartinės romaniškosios, arba 
lotynizuotos, tautos ne vieną pačią lotynų kalbą arba tik jos prad
menis pasisavino iš romėnų, bet kai ką ir iš jų kultūrinių tradicijų. 
Buvo kadaise Romos imperija, kuri politiškai jungė visas tautas, 
šiandien sudarančias romaniškųjų kalbų grupę; todėl tai, ką vadiname 
lotyniškomis savybėmis, siekia toli atgal į laikus, kada Roma ugdė ir 
platino lotynų kalbą, o kartu su ja ir bendrą lotyniškųjų sąvokų 
lobyną visoje pietų - vakarų Europoje.

Lenkų kalbos, kartu su ja ir kultūros, smelkimasis į Lietuvą 
nedavė panašių į augščiau minėtuosius rezultatų. Taip atsitiko dėl 
to, kad iš Lenkijos į Lietuvą smelkėsi tik lenkų objektyvinė kultūra 
(regimieji ir kt. patiriamieji jos ženklai bei pavyzdžiai), užuot ėjusi 
gyva, tautos kūrybinę galią žodinanti, dvasinė srovė. Dr. A. Maceina 
šitaip nusako čia kalbamąjį reiškinį: „Lietuviškoji individualybė 
ieškojo dinaminės gyvos jėgos, o vietoje josios gavo statinių sustin
gusių objektyvinio gyvenimo pavidalų. Visai kitas dalykas yra 
■prisiimti gyvąją dvasinę jėgą ir ja apvaisinti savo dvasią ir prisiimti 
objektyvines gėrybes jau sukurtas, jau atbaigtas ir jau nebegyvas. 
Gyvosios jėgos prisiėmimas skatina savą kultūrinę iniciatyvą ir kūry
biškumą. Objektyvinių gėrybių prisiėmimas šitą kūrybiškumą slopina 
ir naikina originalumą, versdamas pamėgdžioti, nes prisiimtos sveti
mos kultūrinės gėrybės paprastai esti paverčiamos modeliais4).

Kad tokia gyvoji, teikianti lietuviškajai individualybei kūrybinių 
impulsų, dvasinė jėga negalėjo atsirasti ten, kur lenkiškuosius kata
likybės apaštalus traukė beveik išimtinai politinis interesas, kur 
lenkiškųjų herbų, titulų, kontušų ir neribotų „laisvių“' kultūrinė buta
forija skynė kelią ankstybajam Lenkijos magnatų imperializmui, 
geriausiai liudija mums kun. K. Prapuolenio istorinis tyrinėjimas 
„Polskie Apostolstwo w Litwie“ (1913 m. Vilniuje, vėliau išverstas į 
lietuvių kalbą „Lenkų apaštalavimas Lietuvoje“).

Iškilusi XVI a. viduryje lietuvių bajorų tarpe ir vėliau gerokai 
išplitusi teorija apie lietuvių kilmę iš romėnų nemažai pakenkė 
lietuvių kalbos kultūrinio įpilietinimo pastangoms. Minimoji teorija 
kėlė anuometinės bajoriškosios lietuvių šviesuomenės ambiciją lenkų 
bajorų akivaizdoje, o viršinis lietuvių kalbos panašumas į lotynų 
kalbą ir kai kurie tariamieji lietuvių ir romėnų mitologijos panašumai 
tą teoriją tik dar labiau iliustravo. Lietuvių liaudies kalba buvo 
laikoma sugadinta lotynų kalba, todėl buvo reikalaujama mokytis 
lotynų kalbos, kaip augščiausio kultūrinio išprusimo reiškėjos ir 
tariamosios protėvių kalbos. Toksai bajorijos nusimanymas apie lie
tuvių kalbą ir , nusistatymas jos atžvilgiu nemažai kenkė ir trukdė
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pasireiškusiai reformacijos laikais visų tautinių kalbų emancipacijai 
(išsivadavimui) žymiau paliesti Lietuvą, nedavė lietuvių kalbai, išsi
kovoti sau tinkamų kultūrinių pozicijų, plėtotis ir tobulėti, kad 
patenkintų anuometinės šviesuomenės skonį ir kultūrinius reikalavi
mus. Deja, taip neįvyko, kaip kan. M. Daukša XVI a. pabaigoje, pa
teikdamas tautiečiams Wuikd „Postilės“ vertimą į lietuvių kalbą, 
karštai ragino ir reikalavo. Lietuvių kalba sparčiai traukėsi iš 
viešosios vartosenos bajorų ir miestų šviesuomenės lūpose, užleisdama 
vietą nebe lotynų, bet lenkų kalbai.

Iš prigimties receptyvi (imli) lietuvio siela buvo ir dar. šiandien 
yra gabi savintis viršiniams svetimosios kultūros pavidalams. Mūsų 
diduomenė ir bajorija, ištisais šimtmečiais po 1569 m. unijos atsto
vaudama Lietuvos valstybiniam separatizmui daugiau luominių, negu 
tautinių motyvų įtakoje, sparčiai polonizavosi kalbos ir papročių 
atžvilgiu. Kultūrinė bedugnė tarp didžiūnų ir bajorų iš vienos pusės 
ir lietuviškosios liaudies iš kitos — kas kartą gilėjo ir platėjo. Tuo 
pačiu laiku, kai bajorijos, miestiečių ir dvasininkijos gyvenimas nuo 
paviršiaus iki pat savojo vidinio turinio kas kartą svetimėjo tautiniam 
kamienui, paliktam primityvioje būsenoje be sąmoningos globos ir 
kultyvuojamos raidos perspektyvų, tam tautiniam kamienui atsto
vauti paliko pati viena kaimo liaudis iki XIX a. Ji to amžiaus antroje 
pusėje tapo židiniu, kuriame iš menkai, iš paviršiaus žiūrint, beruse
nančios tautinio savarankiškumo sąmonės įsižiebė galinga tautinio, 
kultūrinio ir valstybinio atgimimo liepsna.

Glaudūs ir subtilūs ryšiai, kurie jungia kalbą ir mintį, rodo mums 
didelę kalbos reikšmę tautinio organizmo raidai. Iš vienos pusės — 
tautinis sąjūdis prasideda gimtosios kalbos gaivinimu. Taip vyko čekų 
tautinis atgimimas XIX a. pirmojoje pusėje; taip prasidėjo airių 
tautos atgimimas XIX a. pabaigoje. Tai nebuvo tik vienas atoveikis 
svetimai persvarai: tai buvo pastangos susigrąžinti senąją tautinę 
sielą, dvasinę esmę, glūdinčią kalboje. Iš kitos pusės, tauta, atmiešta 
tautinių mažumų, kalbančių kitomis kalbomis, dažnai yra linkusi 
varu stiprinti ir plėsti savo kalbos pirmavimą ir įtaką. Tuo atveju 
ypač sunkiai yra pakenčiamos kalbinės „salos“ ir „pusiasaliai“. Ir tai 
nėra tik vienas atoveikis svetimybėms, tautinis agresingumas ar „im
perializmas“: tai yra pastangos iškildinti ir suvisuotinti vienalytiškam 
dvasiniam pradui su kalbos ir jos įtaigos pagalba. Deja, kaip rodo 
dažni Europos istorijoje pavyzdžiai, tos pastangos buvo vykdomos 
nevisada išmintingai ir humaniškai. v

Apskritai, galime tvirtinti, kad, kaip kadaise bendra kalba labai 
žymiai veikė pirmųjų istorijoje tautų susidarymą, t^ip pat ir šiandien 
bendra kalba yra tas svarbiausias ryšys, jungiąs tautą, ir būtinas 
pagrindas tautinio charakterio formavimuisi. „Visi, kalbą viena
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' A. Rinkūnas

LITUANISTIKOS DALYKŲ 
DĖSTYMAS IR LIETUVYBĖ

A. Lituąnistikos vieta kitų dėstomųjų dalykų tarpeAmžiuose keitėsi žmonių pažiūra į mokyklą, į mokymo ir apskritai į ugdymo reikšmę bei tikslus. Nuo to pareinant, keitėsi ir mokyklų tipai, dėstomųjų dalykų sąrašas bei jų įvertinimas svarbumo atžvilgiu. Taigi, jeigu mes ^šiandien norime paliesti klausimą, kokią vietą lituanistikos dalykai turi ir privalo turėti kitų dėstomųjų dalykų tarpe tremtinių mokykloje, tai neišvengiamai turime apsižvalgyti aplinkui, prisiminti, kaip šis reikalas buvo sprendžiamas Nepriklausomosios Lietuvos mokykloje ir kokius naujus reikalavimus lietuviškajai gimnazijai duoda šių dienų sąlygos.Mūsų Laisvoji Lietuva savo gyvenimo pobūdžiu priklausė senajai, tradicinei Europai. Taigi ir mūši* laisvoji mokykla buvo viena tradicinės Europos mokyklos atšakų. Ji buvo atremta į Europos kultūrinio žydėjimo ramsčius — a) krikščionybę, b) geriausia prasme suprastą tautiškumą,c) pagarbą žmogui bei toleranciją žmogaus mintims bei įsitikinimams,d) technikos pažangos pakankamą įvertinimą, tačiau nepastatant technikos augščiau Dievo, tautos ir žmogaus. Iš to išeinant, ir nepriklausomojoje
į mokykloje dėstomieji dalykai buvo grupuojami šitaip: a) tikyba, b) lituanistika, c) įvairūs kiti humanitariniai bei meno dalykai, formuojantieji bendrąjį žmogiškumą, d) tikslieji mokslai. «Karai, revoliucijos bei įvairūs perversmai gerokai iškraipė tradicinį senosios Europos veidą. Įvairūs naujieji reformatoriai sukūrė teorijas ar ištisas filosofines sistemas, naujai pervertinančias visas ligšiolines vertybes. Politinės aplinkybės sudarė sąlygas vietomis šitas naująsias teorijas pritaikinti gyvenimui. Tuose kraštuose ir mokyklos atsistojo ant naujo pagrindo.kalba, — sako E. Barkeris, — nebūtinai turi sudaryti vieną tautą, ir politika, pagrįsta šitokia tendencija, neturi pasisekimo; betgi visi, sudarą vieną tautą, stengiasi kalbėti viena kalba, ir bendroji kalba darosi juo labiau būtina tautos dvasiniam vieningumui, juo gilesnė yra tautos dvasia.“

1) „Tautos gyvata“, 1920 m., 7 psl. '
2) „Židinys“ 1939 m. Nr. 11, 497—8 psl.
3) „Tautos gyvata", 8. psl.
4) Dr. A. Maceina „Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra“, „Židinys“ 1939 m. 

Nr. 11, 505 psl.
V. Cižiūno „Ta uta ir kalba“ yra iš ciklo „Apie tautos būdą ir 

likimą“; buvo išspausdinta rotatorinių „Žingsnių“ N 8-me. Kad to ciklo 
grandis neiškristų ir mintys tolydžio susijungtų, ši straipsnį čia iš eilės 
Skaitytojams pakartojame. Redakcija.
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turime jau 
tris grupes:

Tačiau Europos širdis, tikrieji senieji europiečiai, pasiliko prie senųjų 
tradicinės Europos principų — krikščionybės, nuosaikiosios savojo krašto 
meilės, pagarbos ir tolerancijos žmogui. Ištikimi senajai vakarietiškai 
Europai pasilikome ir mes. Tad ir mūsų mokyklos esmėje liko nepriklau
somosios mokyklos pagrinde ir dalykų vertinimu taip, kaip tai buvo 
laisvės laikais.

Tačiau šiokio tokio skirtumo yra. Pirmiausia, Nepriklausomojoje Lie
tuvoje visa lietuviškoji aplinka, augmenija ir gyvūnija, gamta ir žmonės 
ugdė mokinį ir nejučiomis buvo dideli mokytojo padėjėjai. Dabar visa 
tai atpuolė. Antra, nepriklausomojoje gimnazijoje mokiniui arba bent jo 
tėvams buvo maždaug aiškios jo ateities perspektyvos, jo busimieji galingu
mai, kartais net ir profesija. Dabar viso to taip pat nebėra. Šios ir eilė 
kitų aplinkybių daro ugdymo darbą tremties mokykloje žymiai sunkesnį, 
negu tai buvo Lietuvoje, ir verčia daugiau pabrėžti tuos dėstomuosius 
dalykus, kurie ypač padeda auklėtojui išlyginti spragą, likusią auklėjimo 
darbe, mokiniui laikinai gyvenant svetimoje žemėje. O šitie dalykai yra 
kaip tik lituanistika.

Einant toliau į konkretų klausimo nagrinėjimą, tema suskyla į dvi 
' dalis: a) lituanisto darbas tremties mokykloje ir b) lituanisto 

mesnėje emigracijoje.
darbas toli-

B. Lituanisto darbas tremties mokykloje
Mokiniai
Mokinių, buvusių gimnazijose Lietuvos laisvės laikais, 

nedaug. Šių dienų gimnazijos mokinius galime skirstyti į
a) buvę Lietuvos gimnazijose okupacijų laikais,
b) buvę Nepriklausomosios gimnazijose ir padarę nemažą mokslo 

pertrauką,
c) baigę pradžios mokyklas tremtyje.
Buvę gimnazijose okupacijų laikais sudaro tautiškai mažiausiai sužalotą 

grupę. Jiems Lietuva tebėra realybė. Geografiniai vietovardžiai, istoriniai 
vardai, beletristikos šiužėtai jiems tebesusisieja su matyta ir pergyventa 
realybe. Jie tikrai tebesijaučią laikinėje tremtyje.

Padarę moksle ilgesnę pertrauką yra dažniausiai buvę įvairus vokiečių 
prievartos ir darbo vergai. Jie buvo taip brutaliai atitraukti iš savojo 
krašto, o nelaimingoji pavergtoji tėvynė taip mažai jiems tegalėjo pagel
bėti, kad jie jaučia savyje tam tikro kartumo visiems, neišskiriant nė 
mokytojų. Tai daugiausia rūpesčio sukelianti moksleivijos dalis.

Pagaliau tie, kurie Lietuvoje tebebuvo maži vaikai, pradedantieji 
naują mūsų mokinio tipą, nebemačiusio tėvynės, apie ją tik girdėjusio 
ar skaičiusio.

Darbas su žemesniosiotnis klasėmis
Šiose klasėse mokiniai daugiausia trečiosios grupės, ir jiems tėvynė — 

Munkantieji kūdikystės vaizdai. Taigi pirmiausias lituanisto 
darbas šiose klasėse —šiuos palaidus ir nykstančius 
tėvynės vaizdus sujungti ir sustiprinti. Tam tikslui pir
miausia reikėtų praplėsti į žem. klases pradžios mokyklos programoje
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esančius aplinkotyrinius pasikalbėjimus, padarant juos kaip plačius įžengia
muosius pasikalbėjimus prieš straipsnelių skaitymą. Lietuviškųjų sodybų 
artimesnė ir tolimesnė aplinka, su savo augmenija ir gyvūnija, kaip neats
kiriamu elementu, turi vis ir nuolat iškilti mokiniui prieš akis.

Iškėlus šį klausimą, kartu iškyla ir kitas — litua
nistikos dalykų sugretinimas, ypač žemesnėse klasėse. 
Tėvynės vaizdai bus ryškesni, kai lietuvių kalbos pamokų pasikalbėjimai ir 
skaitymai, Lietuvos geografijos, istorijos, gamtos ir net dainavimo dalykai 
bus sujungti į vieną visumą. Kur tad įmanoma, reiktų tuos dalykus gru
puoti, bandant pavesti juos dėstyti kiek galint mažesniam mokytojų skai
čiui arba net vienam mokytojui. Jei to ir nebūtų padaryta, tai minimųjų 
dalykų mokytojai turėtų suderinti savo, mokomosios medžiagos paskirstymą 
taip, kad vienas kitam kiek galėdamas padėtų ir papildytų.

Ryšium su tuo iškyla ir to mokslo priemonių klau
simas skaitymui ir pavaizdavimui. Didžiulė mūsų švietimui 
žala, kad iki šiol nepavyko išleisti žemesniosioms klasėms skaitymų chresto
matijos. - Tuo lituanisto darbas keleriopai pasunkėja. Praktiškai dėl knygų 
stokos dažnai skaitymas visai išleidžiamas. Arba tenka durstyti, rankio- 
jant medžiagą iš įvairių spaudinių.

Kita labai svarbi ir visai nepajudinta mokslo priemonių sritis — 
tėvynės paveikslai. Negalime mokiniams parodyti tėvynės vaizdų Almos. 
Tai reiktų visaip stengtis įsigyti bent vieną zonoje epidiaskopą. Arba bent 
jį pasiskolinti iš vietos vokiečių. Tam reikalui turėtų būti išleistos bent 
kelias serijos gerų fotografijų ar net spalvotų reprodukcijų, surišančių į 
vieną visumą atskirų Lietuvos rajonų būdingesnius kultūrinius, geogra
finius, istorinius bei gamtinius elementus.

Nuolatinis dvasinio ryšio su tėvyne palaikymas, ugdymas vaikuose 
meilės lietuviškai aplinkai, augmenijai ir gyvūnijai, vietovaizdžiams ir 
žmonėms yra jau didelis žingsnis užkimšti tai spragai, kuri susidarė, ugdant 
vaikus be tėviškės aplinkos.

Antrasis žingsnis tautinio ugdymo kryptimi yra 
tėvynės meilės ugdymas abstraktesne prasme. Tam 
tikslui tenka panaudoti skaitomąją medžiagą, dailųjį žodį ir istorijos da
lyko surišimą su literatūros bei kalbos pamokomis.

Tėvynės meilės jausmo ugdymui ypač tinka ly
riniai - p a t riot ini a i kūriniai. Laimei su šių kūrinių tekstais 
stovime kiek geriau, nes daugiau jų yra išspausdinta. Jau vien Maironio 
leidiniai didelę dalį šios spragos užkaino. Blogumas čia pirmiausia yra tas, 
kad ne visi colleges lituanistai yra pakankamai tvirti lyrinio kūrinio skai
tymo pamokos metodikoje, ypač žemesnėse klasėse. Nesinorėtų ir šios pas
kaitos rėmuose plačiau į tai gilintis, nes tai būtų atskira tema. Tad pa
sitenkinsiu čia tik paminėjęs pagrindinius tokiai pamokai privalomus me
todinius reikalavimus: a) tinkama klasės nuotaika, b) geras parodomasis 
paties mokytojo arba geriausiai skaitančio mokinio skaitymas, ę) neperpla- 
tus logiškasis nagrinėjimas.

Geras viešas dailusis žodis yra taip pat galinga 
tautinio auklėjimo priemonė. Be reikalo kai kurios mokyklos
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to kiek lyg ir privengia. Deklamuojantis mokinys pasiekia keleriopų tikslų: 
a) pats deklamuojantis mokinys dar daugiau į dalyką įsijaučia ir tuo laimi 
savo paties ugdymui, b) pats deklamuojantis mokosi dailiai kalbėti, c) duo
dama progos ir kitiems tąja dvasia pagyventi.

Nemažos naudos tautinio ugdymo kelyje gali duoti 
ir tinkamas istorijos pamokų susiejimas su kalbos- 
literatūros pamokomis. Literatūrinė medžiaga paįvairina istori
nių faktų dėstymą, juos sureljefina, Antra vertus, istorinė medžiaga duoda 
puikų foną atitinkamiems literatūriniams kūriniams, beletristiniams ga
balėliams ar eilėraščiams skaityti. Todėl lietuvių kalbos ir literatūros bei 
istorijos mokytojai, turėtų gerai išdiskutuoti mokomosios medžiagos išpla
navimą ir kiek galint vienas kitam padėti.

Darbas su augštesnėmis klasėmis
Augštesnėse klasėse, kaip jau minėta, turime mokinius, buvusius Lie

tuvos gimnazijose. Visi šie moksleiviai turėjo laimės jau sąmoningai 
pagyventi Lietuvoje. Tad jiems tėvynė dar tebėra tikra realybė, nors ir 
pradedama kiek pamiršti.

Sprendžiant lietuviškojo ugdymo klausimą su šiais mokiniais, tenka 
išnagrinėti du dalykus: a) nesilpstančio tėvynės vaizdo išlaikymas ir jos 
ilgesio ugdymas ir b) paruošimas sutikti ir tinkamai atremti tuos pavojus, 
kurie lietuvybės atžvilgiu jau gresia ar ateityje užgrius šį jaunimą, jei teks 
ilgesnį laiką pagyventi emigracijoje. Tai yra dvi specifinės problemos. 
O šiaip ir šiems moksleiviams tinka daugumas tų pastabų, kurios iškeltos, 
kalbant apie tautinį ugdymą žemesnėse klasėse.

Tėvynėsvaizdo išlaikymas čia turėtų eiti kiek panašiai, kaip 
ir žemesnėse klasėse: pasikalbėjimai, vaizdai ir, priedo, rašiniai tėvynės 
tėmomis. /

Pasikalbėjimai, žemesnėse klasėse buvę kaip visai savarankiški 
pasikalbėjimai, panašūs į pradžios mokyklos, čia turi įeiti į lietuvių litera
tūros pamokų rėmus. V klasėje tai rišama su tautosakos pamokomis. 
Nesigailėti plačių ekskursijų į nūdienės Lietuvos etnografinę buitį, sujun
giant su tuo piešimą, karpymą, modeliavimą ir kitas pavaizdavimo prie
mones. Labai patartinas čia būtų ir inscenizavimas. Mokyklos, kurioms 
dėl esamų vietoje sąlygų būtų pavykę ką nors geriau inscenizuoti ar šiaip 
ryškiau pavaizduoti, turėtų nesigailėti pagastroliuoti ir aplankyti tas 
mokyklas, kuriose tam sąlygų nėra. Pagaliau net ir tautinių šokių visuo
tinis atgaivinimas, — ne tik stilizuotų, bet ir paprasčiausių.

VI klasėje būtų patartina neapsirįboti senąja kultūros bei literatūros 
istorija ir, kur tiktai galima, viską sieti su laisvosios ir šių dienų Lietuvos 
gyvenimu, būtove, aktualiomis problemomis.

VII ir VIII kl. — pati dėkingiausia dirva tėvynės meilės jausmui ugdyti
ir šiaip įvairioms tautinėms problemoms kelti, nes tautinio atgimimo litera
tūros motyvai daug kuo labai svarbūs ir nepasenę ir dabar. Todėl šiose 
baigiamosiose klasėse tėviškės vaizdai gali užimti lyg ir antrąją vietą, duo
dami pirmenybę įvairioms tautinėms problemoms. ,
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Tremtinio moksleivio paruošimas esamoms ir būsimoms tremties 
problėmoms
Mūsų mokyklos dirba pagal Nepriklausomosios Lietuvos programas. 

Tačiau esamosios ir busimosios tremties sąlygos kelia visą eilę naujų 
aktualių problemų. Daugumas visų tų problemų yra labai glaudžiai susi
jusios su mūsų tautiniais reikalais, tad jų įnešimas į mokyklų augėlesniąsias 
klases yra būtinas, juo labiau, kad tai galima padaryti ir esamų programų 
rėmuose. Norėčiau čia grutę tokių problemų iškelti.

a) Lietuvio darbštumas, išorinis ir vidujinis tvar
kingumas
Su šiais dalykais mūsų tautoje būta visaip, pareinant nuo regijoninių 

ir individinių aplinkybių. Tačiati, turbūt, neapsiriksim pasakę, kad, aps
kritai paėmus, išvykdami iš Lietuvos, darbštumą išsivežėme ketvertukui, 
o tvarkingumą — trejetukui. Tremties gyvenimas padarė įtakos. Tos 
įtakos rezultate (tvarldngumas pakilo, o darbštumas krito. O abi šios dorybės 
dabarčiai ir ateičiai yra lemiamai reikalingos. Jos svarbios ne tik moks
leivio būsimam asmeniniam gyvenimui, bet ir visos bendruomenės ateičiai. 
Šioms problėmoms kelti ir ryškinti kiekvienoje klasėje galima rasti progos, 
nagrinėjant autorius, pvz., V — Donelaitį, VI — Valančių, VII — Žemaitę, 
VIII — Vaižgantą.

b) Lietuvos santykiai su kitomis tautomis
Lietuva užsienio turistų buvo mažai lankomas kraštas. Lietuvoje gyvenę 

kitataučiai buvo aklimatizavęsi ir jokios didesnės įtakos mums nebedarė. 
Tad tinkamų santykiavimo su kitataučiais formų mes nedaug kur galėjome 
išmokti. Mūsų literatūra tam reikalui taip pat nedaug tepatamauja, nes 
kitataučiai mums visą laiką buvo tik engėjai ir supuvimo nešėjai. Tačiau, 
kruopščiau paieškojus, pavyzdžių literatūroje vis dėlto galime rasti. 
Pirmoje eilėje Vaižgantas, kuris labai subtiliai jautė žmonių santykius. 
Šios problemos tęsiniu iškylą ir kita — tautinio atsparumo ir „šeimos vėžio“ 
problema. Neperstiprūs šiuo reikalu buvon^e ir namie, o tremtis tai dar 
pablogino. Su skaudančia širdimi retkarčiais matome, kaip mokinys,-ė 
kartais išstoja iš gimnazijos ir susideda su kitataučiu,-te. Visas mūsų 
kruopštus lietuviškojo auklėjimo darbas tuo atveju yra žuvęs. Jei jau taip 
pasitaiko dabar, tai kas bus, kai išsisklaidysime? Su visu rimtumu šiai 
problemai duotina vieta nuo pat V klasės.

ė) Savarankiškumas ir iniciatyva
Esame žemdirbių tauta. Mūsų miestiečiai nesuspėjo pasidaryti tikrais 

miestiečiais. Jie iš esmės dar tebėra kaimiečiai. Taigi miesto savybėmis — 
dideliu savarankiškumu bei iniciatyva pasigirti negalime. O tai būtinai 
reikalinga kovai už būvį. Priemonėmis šiam ugdymui tektų siūlyti: a) sa
varankiškus namų rašomuosius darbus, b) referatus, mokinių parašytus, 
skaitomus ir diskutuojamus. Duokime vyresniųjų klasių mokiniams ko 
daugiausiai savarankiškai kurti, ieškant atsakymo į įvairias aktualias pro
blemas bei nagrinėjant esamąjį, buvusįjį ir busimąjį Lietuvos gyvenimą. 
Tuo mes ne tik ugdysime savarankiškumą ir iniciatyvą, bet ir palaikysime 
nuolatinį dvasios ryšį su tėvyne.
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' K. A.

PRAEITIS KARTOJASI
Beveik lygiai prieš tris šimtus metų Lietuvą buvo užplūdusios 

svetimų kariuomenių bangos. Vienos nuo Skandinavijos — švedų — 
buvo užėmusios vakarines Lietuvos dalis, kitos iš rytų — rusų — 
užėmė rytines ir centrines dalis su sostine Vilnium. Krašto atsparumas 
palūžo, gyventojai išbėgiojo, jų dalis net atsidūrė toli vakaruose, ir 
žymiausioje Lietuvos dalyje įsitvirtino okupacinė rusų kariuomenė, 
„tvarkiusi“ kraštą ištisus septynerius metus, kol pagaliau naujų 
politinių ir karinių įvykių įtakoje turėjo kraštą apleisti, palikusi tik 
lavonus, sudegusių miestų ir kaimų griuvėsius, badą ir marą. Deja, 
nei istorinė literatūra, nei vėlesnioji poezija ar beletristika nenupiešė

Čia, žinoma, išvardinta tik "viena kita aktualioji šių dienų problėma. 
Jų yra žymiai daugiau! Nemažai jų nurodo ir gimnazijų visuomeninio 
ugdymo programa. Mokytojas privalo visa tai gerai išsistudijuoti ir rūpes
tingai įtraukti į savo mokyklinį darbą.

C. Lituanistas emigracijoje
Nedaug ką tegalime tuo reikalu pasakyti, nes dar galutinai nežinome, 

kokiais keliais ir kaip toji emigracija įvyks. Viena, kas iš anksto aišku — 
bent pradžioje jokių lietuviškų mokyklų niekur, išskyrus kelias JAV (USA) 
kolonijas, nebus. Ir tai gali užtrukti keletą metų. O tuo tarpu mūsų vai
kai ir jaunimas praleis laiką arba visai nesimokydami, arba mokydamiesi 
kitataučių mokyklose. Tose kitataučių mokyklose jaunimas išmoks visko, 
tik ne lituanistikos dalykų. Ir štai čia vėl pirmiausia reikia kreiptis į litua
nistus! Mūsų pareiga padėti jaunimui ir vaikams tuo pereinamuoju laiko
tarpiu! Kol įvairiuose kraštuose vienaip ar kitaip susitvarkys lituanistinis 
švietimas, būkime tais žiburiais, skleidžiančiais apie save šviesą!

D. Pabaiga
Sunkus ir atsakingas mokytojo darbas negreit teparodo rezultatų. Tik 

kai buvę mokiniai išauga, kai jie pasirodo gyvenimo kovoje, tada pama
tome, geri ar blogi buvo jų mokytojai, geros ar blogos buvo jų lankytos 
mokyklos. Su pasididžiavimu tada turime konstatuoti, kad lietuvis moky
tojas,'ypač lituanistas, savo pareigą gerai atliko. Tai liudija gausūs mokinių 
kiekiai visuose rezistenciniuose sąjūdžiuose, pogrindžiuose, kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, — visur ten, kur reikėjo aukų už idealus! Tad ir 
dabar mokytojas tebėra nepalūžęs. Jo veidas, kaip Vaižganto „Dėdžių ir 
Dėdienių“ Mykoliuko, dvelkia giedra. Ir niekas negali to būdingo bruožo 
nuo mokytojo veido nutrinti, nes tai nekyla iš šios nejaukios aplinkos. Ir jai 
neskirta! Tai remiasi vidiniu lietuviškuoju pasauliu. Tai skirta — Lietuvai!

Tai santrauka paskaitos, skaitytos augšt. mokyklų liet. k. ir matem.- 
fizikos mokytojų konferencijoje 1947 xn 3—s Neustadte prie Hannoverio, 
Anglų zonoje.
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mums tikro vaizdo, kas vyko tuomet Lietuvoje. Bet išsiliko vienas 
autentiškas dokumentas, parašytas tik pačiai okupacijai išnykus. Tai 
nedidelė istorinė giesmė, vėliau vadinta „Giesme ciesu praėjusių 
Lietuvoje“. Nors jos autentiškas leidimas iš XVII a. nėra išsilikęs, bet 
jau XVIII a. ji buvo nuolatos kartojama giesmynėlyje „Balsas širdies“, 
o su naujai kiek pasendinta 1655 metų data greta ir kitos maždaug 
iš to paties laiko giesmės „ciesu nepakaju“ buvo dar spausdinama ir 
XIX a. pradžioje, jau naujos rusų okupacijos laikais, kol pagaliau 
rusų cenzūra ją visiškai uždraudė. Tos giesmės autorius nėra tiksliai 
žinomas, tačiau prileidžiama, kad ją bus parašęs ar pačio to 
giesmynėlio leidėjas kunigas Pranas Šrubauskis (gimęs 1621 m. 
ir miręs 1680 m. birželio 27 d.), ar jo buvęs mokytojas Vilniaus 
akademijoje kunigas Jonas Jaknavičius, visą tą okupacijos 
laiką praleidęs Vilniuje, kur savo akimis gavo stebėti visus okupacijos 
žiaurumus.

Štai ir pats tos giesmės tekstas:

Giesmie Ciesu Praėjusiu Lietuwoy
Buk pagarbinta Szwenciausi Marya, 
Dangaus yr žemes skaysciausi lelia. 
Tawęs szaukieme, tawęsp duksaujeme, 
Tawa malones mes grieszni laukieme, 

Nes Tu Motina esi Sunaus Diewa; 
Duktie gražiausi, amžinojo Tiewo. 
Usztark Panna swentoms maldoms Tawa, 

. Mus neapleyski, glausk po sparnu sawa.
Regiem ant musu tayp sunki korony, 
Nupul už griekus wysokiemy stony1, 
Iszbarsty žmones, pawargo Poniste, 
Nupuoli labay musu Karaliste.

Tūkstantis žmonių ing newale wary, 
Szwedas, Maskolus kalinius pridary, 
Sunkia korony wysi apturiejo, *
Nekalty žmones krauju apsiliejo.

Bažnicies Szwentas, miestus ir miestelus,
Dwarus ir sodus degin neprietelus, ,
Altorius pliesza, Wiera iszjuokdamy, 
Bažniczes bjauren, arklus statidamy.

Kunigay, Diewa tarnay, Zokonikay, 
Paneles Szwentas yr kity Minikay, 
Isztremty stojos, kayp awis isz garda, 
Jau nug Bažnicziu, nug Wieszpaties warda.
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Doc. T. Daukantas

ARGENTINA
ŽEMĖS ŪKIS

2. Nę Pampos sritys
a. Sričių įvairumo ir skirtingumo priežastys

'Pampos ūkio raida vyksta iš vieno centro, iš Buenos Aires. Visi kiti 
Pampos miestai augo iš pampos ūkio plėtotės, arba iš įtvirtinimų (fortų), , 
kurių įgulos gynė ūkininkus nuo indėnų puolimų („molones“). Visas 
Pampos kolonizuotasis plotas buvo kietai susytas ir susisijęs su Buenos 
Airės miestu, vėliau ir su jo uostu. Iš augimo ūkių, miestų, miestelių ir 
ekspluatuojamųjų naudojamųjų žemių augo sostinė ir augino naują prie
auglį erdvėse.

Kitos sritys kūrėsi savarankiškai. Jų centrai įsikūrė istoriškai vienu 
laiku su Buenos Aires. Visi ryšiai su metropolija (Ispanija) ėjo per Peru, kur 
buvo ispanų centras Limoje. Buvo uždrausta tiesioginis La Platos susisie
kimas su Europa. Kelias buvo vienintelis — per Alto Peru (dabartinė Boli
vija). Jame įsikūrė Jujuy, Salta, Tucuman, Cordoba, negalėję viso, ko reikia, 
gauti iš Europos, ir vien dėl to turėjo patys apsirūpinti, iš savęs augti. Jų 
atstumai vieno nuo kito buvo tiek dideli, kad silpnutės naujakurių koloni
jos neturėjo pakankamai jėgų tarpusavio ryšių palaikyti. Ryšius palaikė 
ispanai, kuriems buvo draudžiama giminiuotis su vietiniais. Kiekvienas 
miestas, saugumo centras, jungė aplinkinius kolonistus, tuo pačiu atskirda
mas juos nuo kitų tolesnių sunkiau pasiekiamų miestų. Ilgainiui skirtingu-

Kurios tyrionis ant wietos užspiejo, 
Senas yr jaunas krauju apsiliejo, 
Wargino žmones, isz skuros lupdamy, .
Nejokio daykta namie nelikdamy.

Yr krūtis pjausty, waykus iszwirdamy, 
Liepy motinoms jesty, priwersdamy. 
Kokius motinas sopulus turiejo

. Gywus, kad werdant waykialus regiejo.
\ Lietuwos žiamy kajpo but prazuwo

Septinius metus, kad newaloy buwa.
Bet Diews padėt didy meyly sawa, 
Duodams Patroną pagalba gatawa . . .

Keletas paskutinių giesmės posmų aprašo jau ne pačią okupaciją, 
bet šv. Kazimiero užtarimą. Tačiau, jei pakeistumėm šioje giesmėje 
senovišką rašybą ir eiliavimo būdą, — gal daug kas nepatikėtų, kad 
tai rašyta XVII amžiuje, o ne XX a. Ar daug kas čia mūsų poetams , 
tektų keisti, norint duoti jau ne praeities, bet dabarties, kelerių 
paskutinių metų vaizdą?
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mas didėjo. Tuo būdu Cordoba išaugino žemdirbius. Tucumane buvo cuk
raus nendrių stambių dvarų ir cukraus fabrikų (malūnų) savininkų. Salta 
ir ypač Jujuy vertėsi gyvulininkyste. Alto Peru anais laikais buvo admi
nistruojama dabartinės Argentinos. zBet išsivadavimo kare išryškėjo tau
tinio susipratimo ir laisvės troškimo atsilikimas kalniečių tarpe. Ispanai 
lengvai juos išlaikė paklusnius. Tiek visos ispanų pastangos nusileisti iš 
Alto Peru (kur gyventojai buvo jiems palankūs) į dabartinę Argentiną nu
ėjo veltui, nes jiems nepavyko nužygiuoti toliau Tucumano, tiek visos argen- 
tinų pastangos įkopti į Alto Peru baigėsi pralaimėjimu. Šios dienos siena 
tarp Bolivijos, išvaduotos šiauriečių, ir pačios save išvadavusios Argentinos 
ženklina šiuos 'įvykius.

Dar ryškesnių skirtumų pamatysime, kai žvilgterėsime į kitas vienišas 
provincijas, esančias nuošaliai nuo pagrindinio kelio Ispanija-Lima-Buenos 
Aires. Nėra ryškesnio pavyzdžio, kaip Uruguajaus Montevideo, tiek artimo 
ir lengvo geografiškai pasiekti, tiek skirtingo savo dvasia nuo Buenos Aires. 
Banda Oriental, t. y. Uruguay, atkrito nuo Argentinos net pirmiau už 
Boliviją. Assunciono miestas buvo įsteigtas bemaž vienu laiku su Buenos 
Aires įsikūrimu. Ten ispanai tvirtai laikėsi, ir sritis įrengė atskirą kelią į 
Limą. Iš ten nereikėjo keliauti pro Tucumaną. Net Paragvajaus, atsiskyrusio 
nuo Argentinos, jėga (generolo Belgrano ekspedicija) negalėjo priversti grįžti 
prie centro. Tačiau šiuo atveju pasiliko gana gyvi santykiai su La Plata. 
Corrientes, Santa Fė, Parana (Entrerios provincijos sostinė) išaugo ryšium su 
tuo. Čia vyrauja žemdirbystė, o iš Santa Fė provincijos Rosario išaugo vienas 
svarbiausiųjų respublikos uostų ir antras po Buenos Aires pramonės centras.

Iš senosios kolonizacijos pasilieka paminėti kelią į Gili su centru Men
doza, iš kurios ir buvo išvaduota Cili, Peru ir Ecuadoras. Į Mendozą gravituoja 
(traukia), (panašiai, kaip Salta ir Jujuy į Tucumaną) San Juan ir San Luis 
(Švento Jono ir šv. Liudviko) provincijos. Pagaliau net šiandien sunkiai 
prieinamos Catamarca ir La Rdoja ryškiausiai išaiškina senųjų Argentinos 
miestų izoliavimosi savarankišką, skirtingą nuo kaimynų gyvenimą. Pirmoji 
grupė verčiasi vaisių auginimu, vyno gamyba ir kalnų gyvulininkyste; 
antroji — tai primityvus ūkininkavimas, kiek plistelėjusi kalnų pramonė ir 
vėl gyvuliai vietos reikalams, seni metodai, patriarkų gyvenimas.

Visi čia išvardintieji miestai, pradedant Buenos Aires, baigiant Cata- 
marcos sostine, yra vienmečiai — iš 16 amžiaus. Kalnuose prisiglaudė La 
Rioja ir Catamarca provincijos. Jų gyventojų skaičius kiekybiškai labai 
mažai išaugo. Turėjusios 2/is visų gyventojų, dabar reliatyviai labai sumažė/o 
ir turi jų vos ’/so- Jos mažą svorį teturi visame ekonominiame gyvenime. 
Jos mažai traukė į save imigrantų ir yra tokios, kaip Argentina 19 amžiaus 
viduryje. Jos yra svarios iš tradicijų, folkloro (tautosakos), muzikos, šokių, 
dainų, našystos ir drabužių. Poncho tucumano — tukumaniečio importuotas 
apsiaūstas-skara yra pigios medvilnės fabriko medžiaga, verta 12 litų, o 
pončho-andino — vietinių moterėlių rankų darbas iš vikunjos (lamos patelė) 
vilnų, kaštuoja kelis šimtus ir laikomas „chic“ (luksusu); nors dėvimas 
piemenų, bet branginamas ir turtuolių, ir užsienio lordų. Betgi churupa — 
apatinis apsiaustas (žemiau liemens) vietoje mūsų kelnių, tekstilės fabrikantų 
jau įveiktas, iš spalvingos dryžuotos medžiagos, avių vilnų, — dažniausiai
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perkamas krautuvėje už apie 30 litų. Valstybės senate, kur atstovų skaičius nepareina nuo provincijos gyventojų skaičiaus, šių dviejų provincijų balsas yra lygus kitų provincijų balsui, bet atstovų rūmuose jos yra nustelbtos, kaip ir jų ūkio reikšmė, imama valstybiniu mastu. Vietinius savo reikalus jos patenkina.Ūkinė raida pampoje išugdė milžiną — pasaulinės reikšmės Buenos Aires su daugybe tikrų modernių miestų, kaip, pavyzdžiui: Avellaneda, Bahia Blanca, La Plata, Mar de Plata. Kitos sritys nelygo pampai, bet vis dėlto svoringos ir vertos paminėti.b. Siaurinių provincijų grupėTai yra padausių (subtropikų) sritis, kurios svarbiausią centrą sudaro Tucu- mano provincija, vadinama „respublikos sodu“, tirščiausiai apgyvendinta visoje Argentinoje (apie 20 gyventojų vienam kkm, t. y. dukart tirščiau, kaip drėgnojoje pampoje). Tai yra senosios kolonizacijos sritis. Svarbiausią vaidmenį turi cukrus, jo auginimas ir gamyba. Rio Doce, Saldžiosios upės slėnyje, derlingos dirvos; šilimos netrūksta. Retai pasitaikiusi nedidelė šalna nekenkia cukraus nendrei. Slėnį aplinkui supa senosios kilmės (godvanų) kalnai, keliolikos šimtų metrų augščio, aptikti su atslenkančia iš rytų Atlanto oro srove, atimantys jai visą drėgmę. Lietaus pusantro tiek, kiek Lietuvoje. Patogus žemės paviršius leidžia taupyti vandens perteklių ir naudoti, kai reikia, sausesnio laikotarpio metu. Cukraus nendrės lengvai sodinamos (panašiai, kaip karklynai), prinoksta per 18 mėnesių, nereikalaudamos ypatingos priežiūros. Tik pjūties metu reikia daug darbo rankų, nes pjaunama (kertama) trumpais kirveliais rankomis. Bet darbo rankų yra vietoje. Indėnai iš Peru, atėjūnų inkų nugalėti dar prieš Kolumbą ir Pizano, priprato dirbti žemės ūkyje svetimiems. Pakluso. Imigrantai mažai eina j žemės ūkį, kuriame vyrauja stambi nuosavybė. Iki uosto Buenos Aires 1500- 2000 km. Be to, Rio Doce slėnys užkrėstas maliarijos ligos, daugiau kenksmingos naujai atvykusiems. Imigrantai, nuklydę j šiaurę, daugiau linksta į kalnus, kur įrengtos geležinkelio įr pramonės įmonės reikalauja kitataučių įgudimo ir amatų. Bet cukraus plantacijoms ir čia pat esantiems fabrikams f pakanka čiabuvių. Tik iš mechanikų ir kitų kvalifikuotųjų amatininkų randama ateivių arba jų palikuonių. Transportas nesumaltoms nendrėms į „malūnus“ gabenti iš laukų nėra tolimas, nesunkus. Arkliai, mulai (asilėnai), • jaučiai pirmiau, sunkvežimiai ir traktorių velkami vežimai dabar yra skirti tokiam reikalui. Nuo amžių ispanų ir jų palikuonių įdėtas kapitalas, „criollos“ šeimų nuosavybė, tikrųjų argentinų pinigai ir organizacinis sumanumas bei darbas praturtino kraštą. Kad nepareitų nuo oro permainų, kad žmogus nugalėtų saulės kaitros dirvas džiovinančius spindulius (neužmirškim, kad geografinis plotis kaip Sacharoje), plačiai išplitęs papildomas drėkinimas iš kaskadomis (pakopomis) krentančių nuo kalnų upokšnių. Nedidelės, vietinės reikšmės elektras jėginės tiekia energiją cukraus pramonei.Miestai papuošti pavėsio duodančiais medžiais; dažnai pasitaiko gražiai žydinčių, pavyzdžiui — perobos. Kitos gatvės vėl pasipuošusios apelsinų medeliais, pavasarį žydinčiais „fleur d’orange — baltais žiedais“, vėlyvą rudenį — nokstančiais oranžinės spalvos vaisiais. Miestai įsitaisė ištaigingų sodų ir parkų. Iš dalies pačių dvarininkų giminės, iš dalies pasiturintieji
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pirkliai bei amatininkai vasaros kaitros metu keliauja vasaroti į artimų 
kalnų (apie kilometrą augštumo) šlaitus, jaukiu mišku-montes apaugusius. 
Slėny tik darbininkų namukai. Turtuolių rūmai mieste ir kalnuose. Ten 
puošnūs namai, vilos, vasarnamiai, pensionai ir viešbučiai. Pats miestas 
papuoštas didvyrių paminklais, kurių daugumas gyveno, bent laikinai, 
Tucumane, nes pati Argentinos nepriklausomybė buvo steigiamojo susirin
kimo proklamuota (paskelbta) šitame mieste, o Buenos Aires’e tuomet 
viešpatavo nesantaika ir anarchija. Kaip 1810 m. gegužės 25d. Buenos Aires 
„Cabildo abierto“ deklaravo, kad yra pasibaigusi Ispanijos vicekaraliaus 
valdžia, lygiai taip steigiamojo seimo rezoliucija apie galutinę Argentinos 
nepriklausomybę buvo priimta 1816 m. liepos 9d. Tucumane, — tai ir yra 
dvi nepriklausomosios Argentinos tautinės šventės. Dvi gretimos šiaurės 
provincijos ūkiškai panašios į Tucumano provinciją, nes iš vienos pusės yra 
arčiau pusiaujo, iš kitos — augščiau, kaip Rio Doce slėnys. Todėl visų trijų 
provincijų temperatūra bemaž vienoda, ir drėgmės ūkiui pakanka. Vaisiai, 
šilkas, cukrus, o kur augščiau — kiek kviečių laukų ir ganyklų.

Tucumano provincijoje randame seną ir stiprią lietuvių, susipratusių 
tautiečių (kelių tūkstančių) koloniją. Jos centras susispietė prie valdiškų 
geležinkelių dirbtuvių miestely Tati Viejo (sename Tali). Lietuviai turi 
santykių su kitomis kolonijomis ir yra organizuoti. Gyvena pasiturinčiai. 
Paaugliai, gyvendami mieste, nenutrūko nuo gamtos. Ekskursijose su jais į 
„montes“ šlaitų ir kalnų miškus kiek jie yra davę vertingų gamtinių žinių! 
Augmenija (flora) ir gyvija (fauna), tiek skirtingos nuo lietuviškųjų, kaip 
reikiant jų pažįstamos. Miškas yra įdomus ir įvairus. Jis yra dar įdomesnis, 
kai palyginam jį su už 20 geografinių laipsnių esamaisiais į pietus Patagonijos 
krūmais. Chanar yra didelis medis Tucumane. Tas pats chanar yra obelaitės 
didumo Patagonijos ,,mesetoje“(plokštakalnis). Kiti augalai panašiai > kinta 
skirtingose klimato sąlygose. Kai kurių visai nerasime pietuose, pavyzdžiui, 
laurel (lauras), apaugęs epifitais (Neparazitiniai augalai, įsitvirtinę ant kitų 
augalų), gražiai žydinčiais įdomiais pažiūrėti bei tirti; lauro-vyšnia, amžinai 
žalias ąžuolas ir kiti medžiai. Daugiau skirtinga gyvija yra giminiška 
Brazilijos gyvijai.

Lietuviai, dirbą dirbtuvėse, gerai aprūpinti, pasistatę puošnius gražiai 
įrengtus namelius skoningais baldais, bet su saiku. Jie neišėjo į „ponus“, 
■gyvena neprabangingai, bet pasiturinčiai ir kultūringai. Pasiliko demokra
tiški, kaip buvo jų tėvai Lietuvoje. Tai pajutau, dalyvaudamas vienose 
gegužinėse, tėvų surengtose vieną sekmadienį. Jie buvo sujaudinti ir aprašė 
savo įspūdžius Buenos Aires lietuviškoje spaudoje, kad įsirengiau į ekskursiją, 
apsitaisęs, kaip jie yra įpratę rengtis, apsiavęs jiems įprastą apavą ,',zapatillos“ 
(batukus be kulnių), kaimiškus, patogius kalnais laipioti. Žmonės savo 
nuoširdumu, savo lietuvišku vaišingumu ir kilnia dvasia paliko autoriui 
tikrai malonų, jaukų ir didelį įspūdį. Jie, patys darbininkais būdami, išaugino 
gražius būrelius šviesuomenės, ir toji šviesuomenė pasiliko lietuviška, gražiai 
lietuviškai kalbanti, nors niekuomet nemačiusi Lietuvos, taip nuo Tucumano 
tolimos. Susigyvenimas, susiklausymas ir vieningumas skiria šią koloniją 
nuo kai kurių kitų kolonijų. Praleistasis laikas su mūsų tukumaniečiais 
tikrai buvo malonus lietuviui, naudingas geografui. (Dar bust)
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' '

Arnold J. Toynbee

PASAULIO KULTŪROS SUSIDURIAArnold J. Toynbee čia dėsto savo mintis ir spėliojimus gana drąsia forma, nors ir visur pabrėždamas, kad tai esanti jo asmeninė nuomonė. Tat ir verčia manyti, kad jo straipsnio kai kurias vietas reikėtų priimti su tam tikrais rezervais. Betgi negalima nuneigti tai, kad A. J. Toynbee, kaip retas kitas, suprato istorijos rutulio- jimosi ir pasikartojimo dėsni labai plačiu mastu. Tai ypač iškelia šio jo kultūros istorijos sraipsnio vertę.' ' , ■ L. P.IČia stengiamasi įsivaizduoti, kaip ateities istorikai, šimtmečiams praslinkus, įvertins mūsų laikmečio įvykius, kai jie, • žiūrėdami į 20-jo, amžiaus pirmosios pusės įvykius, juos mėgins aprašyti su tokiu tiesos mastu, kokį kartais patiekia laiko perspektyvos.Manau, kad tai nebus tie sensacingi, tragiški arba katastrofingai politiški ar ūkiški įvykiai, kuriais mus maitina nūdieniai mūsų laikraščiai savo pirmųjų puslapių antraštėmis; ne karai, revoliucijos, pjautynės, deportacijos, badas, pertekliai, konjunktūrinės krizės, bet kažkas kita, ką mes vos pusėtinai tenumanome ir iš ko jokio laikraščio antraštė nesiduoda nukalama. Kas rėkiančiose antraštėse sužiba, tas atkreipia mūsų dėmesį, nes tai plaukia gyvenimo srovės paviršiuje; tas pats nukreipia mūsų dėmesį nuo tų lėtų, nepajuntamų ir neryškių sąjūdžių, kurie veikia po paviršiumi ir skverbiasi į gilumą. Tačiau kaip tik šie gilūs ir lėti sąjūdžiai, savaime suprantama, daro istoriją, ir jie yra tas, kas ilgainiui išryškėja, kai dienos sensacijos būtovės perspektyvoje nublunka.Manau, kad ateities istorikai pasakys, jog 20-jo amžiaus didžiausias įvykis yra vakarų kultūros susidūrimas su visomis kitomis tuo metu gyvavusiomis visuomeninėmis formomis. Šis susidūrimas, pasakys jie, buvęs toks milžiniškas ir visuotinis, jog jis užgavęs kiekvieną paliestąjį ir padaręs įtakos kiekvieno vyro, moters ir vaiko elgesiui, pažiūrai, jausmams ir tikėjimui. Tuo pačiu buvo užgautos ir žmonių sielų stygos, kurios šiaipjau dėl išorinių materialinių pajėgų veikimo lieka nepaliestos, kad ir kaip būtų svarios ir baisios šios pajėgos. Štai šitaip, greičiausia, spręs istorikai iš palyginti trumpo laiko nuotolio — 2047 metais apie mus, rašydami mūsų laikų istoriją.Ir ką pasakys istorikai 3047 metais! Jei mes gyventumėm prieš šimtą metų, tai aš už šiuos fantastiškus aiškinimus turėčiau atsi-
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prašyti, nes galvoti apie tai, kas bus pasakyta ar padaryta po vienuo
likos šimtų metų, būtų perdrąsu, ypač kad žmonės tuomet tikėjo, jog *- 
pasaulis sukurtas 4004 metais prieš Kristų. Tačiau, \pradedant mūsų i 
seneliais, mūsų laiko apskaičiavime įvyko tokia revoliucija, kad aš, 
atsižvelgdamas į laiko skaičiavimą nuo mūsų planetos gimimo, įvykius 
per vienuoliką šimtų metų imuos paprasčiau matuoti.

3047 metais istorikai turės ko įdomesnio papasakoti, negu jų kole
gos iš 2047 metų, nes jie žinos daugiau apie tą istoriją, kurios mes vos 
pirmąjį skirsnį tepergyvenome. Todėl manau, kad 3047 metų istori
kai labiausiai domėsis tais priešveiksmiais, kurie išplaukė iš vakarų 
kultūros susidūrimo aukų. Reikia manyti, kad ligi 3047 metų mūsų 
vakarų kultūra per 12 ar 13 šimtmečių bus taip esmiškai pakitusi, 
kad, mūsų akimis žiūrint, ji bus sunkiai beatpažįstama, ir tai dėl 
priešingai spinduliavusiųjų įtakų, kurias mes šiandien' savo pasaulyje 
vos tik pradedame pajusti, — įtakų iš ortodoksinės krikščionybės (Ats
kilusioji nuo Romos Bažnyčios, t. y. nuo katalikybės, graikų Bažny
čia ir jos padaras — pravoslavų Bažnyčia. L. P.), islamo, induizmo 
ir iš Tolimųjų Rytų.

4047 metų istorikams atrodys, kad šio meto taip likiminai sun
kus skirtumas tarp vakarų kultūros - puolėjos ir kitų šio laikmečio 
kultūrų - aukų nebuvęs jau toks reikšmingas. Po įtakų spiduliavimo 
bus sekęs priešspinduliayimas, ir susidūrimas, pĮalietęs visą žmoniją, 
bus jau įvykęs; bus žinomas įvairių kultūrų susidūrimas, ir tokiu 
būdu iš šio susidūrimo išaugęs palikimas ant griuvėsių išvystys naują 
visuomeninį gyvenimą. 4047 metų istorikams atrodys, kad antrojo 
tūkstantmečio antrojoje pusėje įvykęs vakarų kultūrų susidūrimas 
su kitomis ano meto kultūromis buvo tasai naują epochą nulemiąs 
pirmasis žingsnis žmonijai į vieną vienintelę bendruomenę sujungti. 
Gal tuomet žmonių vienybė bus žmogiškojo gyvenimo sąlyga, — 
atsieit, natūralinė ir savaime suprantama pasaulio tvarka. Ir tuomet 
reikėtų smarkiai išvystytos fantazijos įsivaizduoti tam bažnyčių 
bokštų horizontui, kuris buvo savaimingas pirmųjų šešių tūkstančių 
metų istorijos kultūros pionieriams.

Jei atėnietis yra galėjęs iš sostinės pasiekti tolimiausią savo val
stybės vietovę per vienos paros žygį ir jei amerikietis ar kuris kitas 
šiuo metu gyvenąs jo bendras per 16 valandų galįs nuskristi į toli
miausią užjūrio kraštą, kaip jie atskirai kiekvienas gali apsirėžti ir 
galvoti, kad jų pasaulis baigiasi už jų mažojo krašto sienų?

O 5047 metų istorikai? Įsivaizduoju, kad jie pasakys, jog šio žmo
nijos visuomeninio susijungimo reikšmė glūdėjo ne technikinėje ar 
ūkinėje plotmėje, ne karo ar politikos srityje, bet religijos srityje.
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II
Kodėl drįstu pranašauti, kaip atrodys mūsų gyvenamojo laiko

tarpio istorija žmonėms po kelių tūkstančių metų? Todėl, kad mes 
žinome savo praeities 6000 metų istoriją nuo tų laikų, kai žmonės 
mėgino sudaryti visuomenines gyvenimo formas, kurias mes „kul
tūromis“ vadiname.

Šeši tūkstančiai metų yra labai trumpas laiko tarpas, palyginus 
jį su stuburinių gyvulių ekzistencija, su planetų ir jų sistemų amžiais, 
su mūsų saulės, esančios vos nežymia dalele tam tikrame žvaigždžių 
susibūrime, amžiumi. Neatsižvelgiant į 6000 metų trumpumą, tą laiką 
vis dėlto galime naudoti savo tikslams, palygindami jį su studijuo
jamu fenomenu, turint galvoje įvairių kultūrų susitikimą. Jau dabar 
turime pranašumo, nors ir ne tokio laipsnio, kaip 3047 arba 4047 
metų istorikai, daryti savo išvadą, žinant istoriją ligi šiai dienai. 
Tokių kultūrų susitikimą praeityje turėjau galvoje, kai prileidžiau, 
kokiu būdu ateities istorikai spręs apie mūsų dienų kultūrų susi
tikimą. ,

Panagrinėkime graikų-romėnų kultūros istoriją taip, kaip mums 
rodo šios dienos perspektyvos.

Aleksandro Didžiojo nukariavimo rezultatai buvo tie, kad grai
kų-romėnų kultūra išsiplėtė į didesnę senojo pasaulio dalį, į Indiją, 
į Britų salas, į Skandinaviją ir į Kiniją. Vienintelės tuomet nepalie
stos kultūros liko Meksikos ir Peru kultūros. Vadinasi, graikų-romėnų 
kultūros tuometinį išsiplėtimą plotu ir pajėgumu būtų galima paly
ginti su kultūrų susitikimais mūsų laikais. Pažvelgus į Romos ir 
Graikijos paskutiniųjų prieškristinių šimtmečių istoriją, krinta į akis 
didelis išsiplėtimo ir įsiskverbimo sąjūdis. Ano meto Graikijos ir 
Romos gyventojus kankinę ir išorinai veikę karai, revoliucijos ir 
ūkinės krizės mums daug nereiškia, palyginus tai su graikų-romėnų 
kultūros įtakos banga, kuri skverbėsi į Mažąją Aziją, Siriją, Egiptą, 
Babiloniją, Persiją, Indiją ir Kiniją.

Todėl mums šiandien yra svarbus graikų-romėnų kultūros susi
dūrimas su ano meto kultūromis. Pirmiausia graikų-romėnų kultūra 
puolė kitas, o vėliau kitos kultūros puolė jąją. Šis priešpuolis buvo iš 
dalies taip pat atliktas, kaip ir pirmykštis antpuolis — su ginklų pa
galba. Betgi šiandien mums nelabai įdomu, kaip kadaise žydai Pale
stinoje priešinosi graikų ir romėnų imperializmui, arba kaip persai, 
valdant Sasanidų dinastijai, sėkmingai puolė į rytus nuo Eufrato, 
arba kaip ankstyvojo islamo arabai išvadavo iš graikų-romėnų vieš
patavimo Viduriniuosius Rytus, tuos rytus, kurių Aleksandras Didy
sis prieš tūkstantį metų negalėjo nukariauti.

Tačiau buvo kitas priešpuolis, kuris ne ginklais palenkė provin-
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cijas ir tvirtoves. Tai buvo dvasinis priešpuolis, įsiskverbęs į širdis 
ir protus. Šį puolimą vykdė naujosios tikybos misionieriai, puldami 
graikų-romėnų kultūros nukariautą ir pavergtą pasaulį. Šių misi- 
jonierių kunigaikščiu buvo Šv. Povilas, kuris iš Antijochijos drąsiai 
žygiavo į Makedoniją, Graikiją ir Romą; net Aleksandrui Didžiajam 
toks žygis kadaise nepasisekė. Naujoji tikyba buvo kitokia, negu 

i senosios graikų-romėnų pasaulio tikybos: graikų-romėnų pagonybės 
i I dievai tebuvo vietiniai ir „politiniai“, kaip antai Atėna, Polias, For

tūna, Praenestina, Dea Romą; naujosios tikybos Dievas nebeparėjo 
' nuo vietinių sąlygų: Jis buvo ir yra universalus ir nešė ir neša iš

ganymą visai žmonijai — tiek žydams ir nežydams, tiek skitams ir 
graikams.

Imkime nagrinėti abu žodžius: „Jėzus Kristus“. Šie žodžiai 
turi mums be galo didelės reikšmės ir, galima drąsiai pranašauti, 
turės jos ir per tūkstančius metų ateityje. Šie du žodžiai yra liudinin
kai graikų-romėnų ir Sirijos kultūrų susitikimo, kurio įtakoje ir 
gimė krikščionybė. „J ė z u s“ yra vienaskaitos trečiojo asmens se
mitų kalbos veiksmažodis; „Kristus“ yra pasyviosios bendraties 
graikų kalbos veiksmažodis. Šis dvigubas žodis rodo, kad krikščionybė 
atėjo į pasaulį dviem kultūrom jungiantis.

Panagrinėkime ir šių dienų kitas augštesnes taip pat pasaulinės 
reikšmės religijas: islamą, induizmą ir budizmo Mahayanos formą 
(Tolimuose Rytuose). Visos jos, istoriškai imant, atsirado graikų-ro
mėnų kultūrų susitikimo rezultate su kitomis tuo metu buvusiomis 
kultūromis. Krikščionybė ir islamas atsirado kaip siriškojo pasaulio 
atsakymas į graikų-romėnų kultūros prasiveržimą. Budizmo Ma
hayanos forma ir induizmas yra indų pasaulio kovingas ir kartu 
švelnus atsakymas į graikų-romėnų kultūros iššūkį.

Graikų-romėnų pasaulio susidūrimas su ano meto kitomis kul
tūromis prasidėjo 4 amžiuje prieš Kristų Aleksandro Didžiojo nu
kariavimais; neatsižvelgiant į tai, graikų filosofų ir mokslininkų 
raštai dar daug metų buvo verčiami į vietines kalbas ir dėstomi Arti
miausiuose Rytuose dar ir po to, kai ankstyvojo islamo arabai jau 
buvo tuos kraštus išvadavę iš Graikijos-Romos viešpatavimo. Nuo 
4-jo amžiaus prieš Kristų ligi 13-jo amžiaus po Kr., taigi beveik 1600 
metų, truko graikų-romėnų kultūros susitikimas su ano meto kitomis 
kultūromis. *

Dar bus
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Įh o k¥ĮCž^~ e £
Lietuvių studentų Vokietijoje 28 

universitetuose yra 2000: anglų zo
noje — 565, prancūzų — 370 ir ame
rikiečių — 1050. Mediciną studijuoja 
500, techniką — 542, gamtos moks
lus — 145, humanitarinius mokslus 
— 350, teisę — 220, agronomiją — 
100, meną — 60, muziką — 30, miš
kininkystę — 30, veterinariją — 25, 
teologiją — 35; doktorantų yra 262. 
Austrijoje studijuoja 70, Italijoje 37, 
Švedijoje 30, Prancūzijoje 19 ir Švei
carijoje 14. Daugumas jų studijuoja 
technologiją ir mediciną.

Emigravo pernai iš anglų zonos 
202 lietuviai studentai: 122 į Kanadą, 
73 į Angliją ir 7 į Australiją.

Doktoratus tremtyje įsigijo jau 
202 studentai. Tokio didelio skai
čiaus niekados mūsiškiai nebuvo pa
siekę. Rimtai ruošiamasi visoms Lie
tuvos mokslo, meno, ūkio ir kt. ša
koms atstatyti.

Liet. Kultūros Fondo įstatai jau 
spausdinami. Bus svarbu kiekvienam 
lietuviui su jais gerai susipažinti.

Prof. M. Biržiška, pasirašydamas 
Vilniaus Universiteto Rektorius (-in 
exilio), „Lietuvių Žodžio“ N 5 (Det- 
moldas, Anglų zona) paskelbė dabar 
Lietuvos okupantų paskirto Vilniaus 
rektoriaus prof. St. Jankausko iš
tisinį radijo atsišaukimą, raginantį 
kai kuriuos profesorius ir studentus 
grįžti į Lietuvą. Ir tuoj po tuo „at
sišaukimu“ prof. M. Biržiška išspaus
dino savo ilgą, išsamų, be galo įdo
mų, svarių argumentų ir labai laiku 
paskelbtą pranešimą, nurodantį, ko
kiose vietose p. St. Jankauskas labai 
yra prasilenkęs su tiesa, ir išaiškin
damas, kodėl lietuviai negrįžta į da
bartinę Lietuvą, bei duodamas prof. 
St. Jankauskui dešimtis vieno už kitą 
įdomesnių svarbių klausimų ir rei
kalaudamas, kad pastarasis (p. St. 
Jankauskas) irgi per Lietuvos radiją, 
Lietuvos spaudą ir laišku jam (prof.

M. Biržiškai) atsakytų ir žmonėms 
Lietuvoje tai paskelbtų. Turim pa
brėžti, kad, deja, nei p. St. Jankaus
kas, nei niekas kitas iš Lietuvos į 
prof. M. Biržiškos klausimus pilnai 
ir teisingai negalės atsakyti dabar
tinėje Lietuvos sukaustymo ir teisy
bės užčiaupimo tvarkoje. Mūsų Vil
niaus Universiteto Rektorius prof. 
M. Biržiška baigia savo raštą prof. 
St. Jankauskui: „Iki pasimatymo, 
Profesoriau, laisvoje, savoje Lietu
voje!“ Prof. M. Biržiškos kreipimusi 
ir to kreipimosi turiniu bei išradin
gumu, pastebime, visi tremtiniai 
entuziastingai patenkinti. Reiktų, 
kad ir užjūrio lietuvių spauda ko 
plačiausiai tą straipsnį paskelbtų, 
net ir į kitas kalbas išverčiant.

Spaudinių įsigijimas
Kai kurios mokyklos nusiskundžia, 

kad negalinčios gauti mokyklinių 
vadovėlių ar kokių ir šiaip mokyklai 
reikalingų leidinių. Geriausias ga
vimo būdas toks. Pati mokykla juk 
ima mūsų periodinės spaudos, kur 
nuolat galima rasti minima visai 
naujai išėjusi spauda, Švietimo 
Valdybos, T. T. Švietimo Įgaliotinio 
Anglų Zonoje: (21a) Detmold, Witt- 
jestr. 14 leidiniai, lietuviškų knygų 
leidyklos. Patartina rūpimąsias vie
tas laikraščiuose arba pasibraukti, 
arba išsikirpti ir reikalui mokyklos 
bylose pasidėti. Jei stovykloje knygų 
gavimo negalima sutvarkyti, — tada 
galima tiesiog į vietą kreiptis ar in
formacijų, ar jau ir spaudinių. Tai 
tikriausias kelias. Kai- kurios moky
klos taip daro. Kitaip ir mokslo me
tai praeis, ir teks kitus kaltinti, — 
ir knygų vistiek nebus susilaukta. 
Apskritai, įstaigoms patartina visa
dos sau adresų turėti: mūsų centrų, 
atstovybių, rūpimųjų mokyklų, spau
dos įstaigų, atsakingųjų žmonių ir 
mūsų įgaliotinių Vokietijoje ir kitur. 
Pagaliau_ įstaigos tuo galėtų patar
nauti mūsų tremtiniui.
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IBTUVIAi ^RSHTYOH
„Aušrinės* 2 m. sukaktuvės.
XII 28. Stadės „Aušrinė“ šventė 

2-jų darbo metų sukaktuves. .Auš
rinė“ gimė iš branduolio, sudaryto 
1945m. birželyje Hassendorfe. Pra
dininkai yra Kreivys ir A. Narbutas. 
Hassendorfe, A. Narbutui vadovau
jant, choras surengė 4 koncertus ir 
išvyką. Stovyklą perkėlus į Dorver- 
deną, chorą laikinai vedė kun. Br. 
Zdanavičius. Tų pačių metų lap
krity Liet. Komitetas pakvietė chorą 

, vesti dirig. M. Liuberskį, visiems jau 
' Lietuvoje pažįstamą choro vadovą. 
Perorganizuotas, papildytas ir pert
varkytas 1946 XII 29, dalyvaujant 
Britų kariuomenės ir UNRRAos at
stovams, liet, komitetų, organizacijų 
vadovams ir visuomenei, choras bu
vo pakrikštytas „Aušrinės“ vardu. 
Aušrinė dažnai minima liaudies dai
nose, kur rodosi lietuvių liaudies ge
nijus, reiškia šviesos pradinę ap
raišką, o simboliškai — Laisvės ryto 
pradžią.

.Aušrinės“ krikšto tėvai buvo: 
maj. Mikalek (Anglijos lietuvaitė, 
UNRRAos apygardoje svarbų postą 
turėjusi karininkė), vienas Britų 
armijos pulkininkas, Vilniaus Ope
ros solistai Augaitytė ir Kutkus ir 
liet, stovyklos atstovai: Petkūnienė, 
Labutis, Baltakienė ir Kripas.

Per dvejus metus „Aušrinė“, veda
ma M. Liuberskio, išvarė plačią kul
tūrinio gyvenimo vagą. Prie choro 
ligi 1946 VI 15 buvo „Aušrinės“ tau
tinių šokių grupė, vedama D. Liu- 
berskytės, o vėliau programą paį
vairindavo gimnazijos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mok. St. 
Cilvinaitės. Be to, „Aušrinei“ kon
certuose padėjo Vilniaus Op. sol. J. 
Augaitytė ir pianistas V. Dvarionas. 
.Aušrinė“ koncertavo ne tik visuo
menei, bet ir Britų kariuomenei ir 
kitų stovyklų gyventojams: Alt- 
Gangėje, Ladėje, Horneburge, 

Glūckstadte, Rotenburge ir kt.; taip 
pat pasireiškė bažnytiniu giedojimu, 
davė religinių koncertų ir dalyvavo 
beveik visose bažnytinėse apeigose.

„Aušrinės“ darbą trukdė dažnas 
stovyklos kilnojimasis. „Aušrinė“ 
dirbo Dorverdene, Seedorfe, Stadėje 
ir dabar Dedelstorfe. Nors persikė
limo metu nutrupėdavo žymus cho
ristų skaičius, bet iki paskutinės die
nos choras išlaikė pirmykštį choristų 
skaičių, pasipildydamas naujais, ir 
meninę vertę; joje choristais dabar 
yra ir gimnazijos mokinių choras.

XII 28 Stadės visuomenė ir kitų 
stovyklų „Aušrinės“ mėgėjai, įver
tindami choro pastangas, gražiai pa
minėjo sukaktuves. „Aušrinė“ su
rengė savo' gyvenimui pavaizduoti 
iliustracinę parodą: choro istorija, 
iliustruota fotografijomis, įvairūs 
padėkos lapai, koncertų recenzijos, 
diagramos, vaizduojančios choro au
gimą, repertuarą, darbo valandas, 
išvykas, choristų emigraciją ir kiti 
įvairūs dokumentai, kaip gaidos, 
plakatai, didelis kiekis šapirografu 
chorui spaudinių gaidų. „Aušrinė“ 
turi moterų, vyrų ir mišrųjį chorus; 
yra 71 choristas. Per 2 metus choras 
turėjo 432 repeticijas (dirbo 648 vai.). 
Repertuare yra 138 dalykai; koncer
tavo ir pasirodymuose dalyvavo 321 
kartą. Sukaktuvių proga „Aušrinė“ 
surengė koncertą, po kurio .Aušrinę“ 
sveikino stovyklos įstaigų, organiza
cijų ir visuomenės atstovai, o cho
ristai buvo apdovanoti padėkos 
lapais.

„Aušrinė“ vertintina ne |tik 'dėl 
meninio lygio kitų Anglų zonos chorų 
tarpe, bet ir dėl savo darnaus darbo 
ir ištvermingumo sunkiose sąlygose, 
pajėgusi iki šios dienos ištverti. Jos 
nuopelnas glūdi kruopščiame darbe 
dėl mūsų tautos ateities, apie kurį 
byloja dokumentai ir anglų-ameri
kiečių karinės valdžios atstovų, vo-
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kiečių žurnalistų, lietuvių vadovau
jančiųjų asmenų, menininkų ir kitų 
įvertinimai ir įrašai „Aušrinės“ gar
bės svečių knygoje.

Dedelstorfas
Įsakymu iš augščiau Stadės lie

tuvių stovykla likviduota, nes reik
sią jos vietoje lenkų moteris Suval
kais apgyvendinti. Lietuviai buvo 
perkelti I 20-22 už 150 km į Dedel- 
storfą — maždaug puškelis ligi Ber
lyno, į „senelių prieglaudą“, kaip 
seniau vis oficialiai kalbėta, bet kur 
dabar suvežta visokio amžiaus ir 
sveikatos latvių ir lietuvių; dalis lie
tuvių ir iš Lehrtės. Prašymai, mo
terų maldavimai, peticijos žiemą 
niekuo nenusikaltusių vyrų, moterų 
ir vaikų į kitą stovyklą ir dar į 
T. Rusijos okupuotosios srities pa
sienį nekelti vėjais nuėjo. 562 lie
tuviai (seniausias 80 m. amž. ir jau
niausias 6 mėnesių) dieną naktį ke
lias dienas dviem transportiniais 
sunkvežimiais buvo nugabenti su 
manta į Stadės stotį, iš jos trauki
niais — į Dedelstorfo stovyklą, 
įrengtą buv. vokiečių aviacijos da
linio kareivinėse toli nuo Ulzeno ir 
Cellės, arti prie bolševikų linijos 
tarp didžiulių girių — Lūneburgo 
šilų. Gyventojų suspaudimas didelis, 
nors tuščių barakų ir šiaip didelių 
kapitalinių pastatų dar yra pasili
kusių negyvenamų. Pabaltijininkai, 
įpratę vargti, nenusimena — tvar
kosi, nors ir sunkiai. Globėjų vado
vybė, atrodo, pamačiusi, kad atvy
kėliai irgi kultūringi žmonės, ilgai
niui, tikimasi, taip pat viskuo padės 
ir pasidarys draugais globėjais, kaip 
kad buvo ir Stadės anglų vadovybė.

Dar atvykusiems lietuviams nes
pėjus įsikurti, stovyklon atvyko

Administracijos pranešimas
Grąžinantieji neišplatintuosius 

„Žingsnių“ egzempliorius prašomi 
įrašyti savo vardą, pavardę ir adresą.

Prašome kiek galint greičiau atsi
skaityti, nes mes turime laiku ir su 
spaustuve atsiskaitinėti.

Kas iš žurnalą gaunančiųjų bū

T. Rusijos papulkininkas su savo* 
vertėju, lydimas anglų kareivių 
ginkluoto būrio. Buvo pakviesti lie
tuvių ir latvių komendantai, sto
vyklos vicedirektoriui būnant. Ru
sas klausėsi visuomenės opinijos ir 
ar žmonės ketiną grįžti į Lietuvą ir 
Latviją. .Į tai lietuvių komendantas 
atsakė, kad lietuviai ne tik važiuoti 
važiuotų, bet ir pėsti grįžtų į Lie
tuvą, jei tik ten nebūtų komunisti-; 
nės santvarkos. Į klausimą, kiek sto
vykloje yra inteligentų, atsakyta, 
kad esama įvairių luomų ir išsila
vinimo žmonių. Sovietininkas dar 
pasiklausė, ar yra kas repatrijavęs 
į T. Rusiją. Atsakyta, kad A. V. 
grįžęs į Lietuvos TSR ir ten nusi
žudęs. Tada rusas paklausė, iš kur 
ši žinia. Musų komendantas atsakė, 
kad jis pats skaitęs šią žinią pra
neštame laiške, kuris turi Vilniaus 
pašto antspaudą. Sovietų atstovui 
duoti klausimų komendantas atsi
sakė. — Čia toliau įdedame minė
tojo laiško turinį:

„Mielas Prieteliau! — Jūsų.. A. 
atvyko pas ... 1947 XI 23 labai susi
jaudinęs ir išsiblaškęs. Neramus pa
gyveno iki XII 2 ir tą pačią dieną apie 
10 vai., pasilikęs vienas bute, peiliu 
save sunkiai sužalojo ir tuojau pa
simirė. Palaidotas XII 6 Skaisgirio 
parapijos kapuose“. (Ir t. t.) — 
A. V., pagyvenęs inteligentas, iš 
Stadės stovyklos išvyko Lietuvon 
X 23. Lietuvą pasiekęs apie lapkri
čio vidurį, matyt, neradęs sau ar
timų žmonių ir net pažįstamų, pa
tirdamas nesitikėtą gyvenimą ir vi
so ko nelemtas permainas, nebeat- 
laikė savo ir Lietuvos nelaimės. Ta 
skaudi žinia sustabdė ir kitų neap
sigalvojusiųjų vykimą į okupuotąją 
Lietuvą.
tumėt kurio numerio negavę — tuoj 
mums praneškite.

Savo Senųjų bičiulių iš užjūrių 
laukiame mums savuosius adresus 
parašant.

Pranešama, kad kai kurie žurnalo 
naujieji numeriai anksčiau, nueina, 
negu senieji numeriai. Prašytumėm 
mūsų nekaltinti.
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Prieš diktatūrą. Vakarų sąjungi
ninkams esanti būtinybė išbandyti 
kardus su sovietais per artimuosius 
12 mėnesių, jei jie ją nori nuga
lėti. Todėl: turi būti atstatytas Vo
kietijos karinis suverenumas ir ne
priklausomybė su 1914 m. sienomis; 
Lenkijos sienos turi būti tos pačios, 
kokios jus buvo Rusijos imperijos 
integraline dalimi, o Rytų Prūsijos 
sritis būtų perleista Lenkijai j jūrą 
išeiti; Lietuva, Latvija, Estija ir 
Suomija vėl turi tapti suvereninėmis 
valstybėmis ir atgauti turėtąsias sri
tis, jų buvusias ligi 1939—1945m. ko
vų. — Tokio turinio laiškas buvo 
„Daily Mail“ Lothian Graham-Scott 
(Count de Tancarville) Constance.

Stalinas plus Hitleris. JAV Rūmų 
atstovas Jonas Taber Paryžiuje pa
reiškė, kad Josif Vasarjonovič Stalin 
Džiugošvili yra blogesnis už Hitlerį. 
Hitleris buvo visiškai be gailesčio, — 
Stalinas toks pat. Rusijos piliečiai ir 
žmonės, esantieji jų saugai ir valdi
niai, nakčia dingsta. Ten tik vergai 
darbininkai, kuriems atlyginimą nu
stato vyriausybė, neatsižvelgdama į 
nieką, išskyrus diktatoriaus užgai
das. Taber’iui yra pranešta, kad Sta
linas turi 15 000 000 savo nuosavų 
žmonių, uždarytų vergų, darbams Si
bire, už Uralo, ir visi jie yra politi
niai kaliniai. Jo nuomonė: jei norime 
žengti ateitin, turime dabar itin 
stengtis komunizmo grėsmę pašalin
ti žmonijos laisvei, kaip darėme Vo
kietijoje naciais nusikratyti. (NYHT. 
Associated Press.)

JAV kariams. Kad visi grįžtan
tieji iš kariuomenės galėtų toliau 
mokytis, Amerikoj leista jiems lan
kyti ir moterų koledžus (college; vi

durys tarp gimnazijos ir universi
teto). Tas leidimas sukėlė JAV vi
suomenėje ir spaudoj labai gyvas 
diskusijas dėl moterų koledžų teisių 
ir apskritai dėl studentų koėduka- 
cijos.

JAV kariuomenėn ir karo laivyno 
aktyvion tarnybon po demobilizaci
jos jau priimta 28 000 karininkų, ir 
dabar jau yra aktyvioje kariuome
nėje 40 000 karininkų.

Saugumo sumetimais JAV užsienio 
reikalų ministerijoje nebegalės tar
nauti komunistinių, fašistinių ir na
cinių partijų nariai. Antikomunis
tinis sąjūdis smarkiai plinta.

Sveikatingumas. Sovietai grąžina 
kas mėnesį po 1500 vokiečių karo be
laisvių, bet jie sergą ir darbui nebe
tinką. Todėl jie laikomi ligoninėse ir 
maitinami 2600 kalorijų per dieną iš 
vakariečių išteklių. („N. Z.“)

JAV Kariuomenė iš Europos, nei 
iš Berlyno nepasitrauks, kol pasau
lyje nebus įgyvendinta visuotinė 
taika, — pareiškė JAV zonos Vokie
tijoje karinis gubernatorius gen. L. D. 
Clay. (D.-J.)

UNI (Union Nationales des Intel
lectuals) tikslas — žmogaus minties 
laisvę ginti. D-ja įsteigta G. Duha- 
melio po Prancūzijos išvadavirpo ir 
jau turi 200 000 narių: mokslininkų, 
menininkų ir rašytojų, nacių oku
pacijos metu dalyvavusių rezi
stenciniame sąjūdyje. Dabar jos 
pirm. J. Cassou._________________

„Žingsnių“ vardą viršeliui ir įžan
giniam puslapiui, viršelio piešinį ir 
visų skyrių antraštes nupiešė daili
ninkas Alfredas Puodžiūnas, ir 
už tai Redakcija jam didžiai dėkinga.
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