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KAS ir KUR 
• Pabaltijo kraštuose, kaip pra
neša Ost-West-Kurier, įvesti 
bažnyčių lankymo leidimai. Gy
ventoj air norį lankyti bažnyčias 
turi gauti specialius leidimus ir 
sumokėti mokesčius. Taip pat 
išlesti nauji patvarkymai, kad 
bažnyčia nuo bažnyčios negal; 

bgūti arčiau, kaip 7 kilometrai 
Pamokslai ir giesmės cenzūruo
jami. 

• Lietuvoje įsakyta turimur 

kolektyvinius ir valstybiniu-
ūkių grūdus suvežti į centriniu? 
sandelius. Iš jų, paprastai, grū
dai išvežami į Rusiją. 

* • Vokietijoje dabar leidžiama? 
vienintelis lietuvių tremtiniu 
laikraštis Tremtis, kupw turi 
skaitytojų 21 krašte. 

• Anglijos lietuviai kultūri
niams ir visuomeniniams reika
lams įsigiję namus dabar tal
kos būdu ruošiasi juos papuoš
ti lietuvių tautodailės dirbiniais 
ir dailininkų kūriniais. 

• Operos solistė E. Kardelienė, 
dabar gyvenanti Kanadoje, mi
ni 20 metų savo prefesinio dar
bo sukaktį. Balandžio mėn. 1<* 
d. Montrealyje įvyks jos dain» 
koncertas. 

• Lietuvių profesorių draugi
jos valdyba, po įvykusio suva
žiavimo Cicero, 111., tokia išrink
ta: A. Gylys — pirm., K. žal-
kauskas — vicepirm., J. Jonikas 
i— sekr., V. Viliamas — iždin., 
D. Krivickas — narys. 

• Vienybės Sąjūdžio atstovai 
Vlike dėl emigracijos jau kelin
tą kartą keičiasi. Dabar jų at
stovu esąs L. Prapuolenis. 

• Rašytojų premijai skirti ju-

• Dr. J. "Was, istoriko J. Yčo 
sūnus, Iš Anglijos atvyko į Ka
nadą ir apsigyveno Toronte. 

• Dail. Pautieniaus, gyv. Cice
ro, 111., vasario 24 d. buvo ati
daryta apžvalginė paroda. 

• Argentinos lietuviai, minė
dami vasario 16-ąją, radijo mi
nėjimus surengė keturiose ra
dijo stotyse. 

• "Dainavos" meno ansamblis, 
kuris įsikūręs Chicago j e. vasa
rio 16-tosios proga lankėsi To
ronte, Canadoje. 

• VI. Ivanauskui, Jovusiam 
Kauno operos dainininkui, nese
niai Brooklyne padaryta sunki 
vidurių operacija. 

• Vasario 13 d. rašytojui Faus
tui Kiršai, dabar gyvenančiam 
Bostone, suėjo 60 metų amž. 
• Kanadoje suorganizuota kny
gų leidykla "Rūta" pradeda leis
ti knygas. Pirmoji knygų serijii 
išeina "Prošvaisčių" vardu. Tai 
bus 4 knygelės. Jų visu kaina 
1 dol. Pirmoji knygelė Vytauto 
Tamulaičio "Raguvos malūni
ninkas". Rūtos adresas: P. O. 
Box 78 Rodney, Ont. Canada. 
• Agronomai Vyt. Aglinskas. 
L. Garbačiauskas ir V. Kecioris. 
atlikę nustatytus darbus įvai
riuose Kanados vietose, apsigy
veno Toronte. 
• Kan. F. Kapočius, neseniai iš 
Vokietijos atvykęs i JAV, nuo
latos apsistosiąs Marianapolio 
kolegijoje. 
• Visuomenininke Pranė La
pienė rašytojų fondui paskyrė 
100 dolerių auką. 
• Kompozitorius • J. Žilevičius 

\ V '  Apaščla' 

PAKASYNOS 

ry komisiją sudaro: St. Santva- j Čiurlionio Ansamblio garbės na
ras, Antanas Rimydis, Vincą? < rys, parašė naują dainą, kuri? 
Maciūnas, Stepas ZobarskaŠ^ir j skiria ansambliui. Netrukus tas 
Paulius Jurkus. į kūrinys atiduodamas spausdinti. 

• Argentinoje baigiama persi
organizuoti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizaciją. 

Organizacinę vadovybę suda
ro: I. Padvalskis — pirmin., K. 
Norkus ir A. Kuprevičius — 
pavaduotojai, L. Sruoga ir D. 
Gruodis sekretoriai, kun. 
Garšva — iždin., inž. Rama
nauskas, G. Burdulis ir P. Gil-
vydis — nariai. 

• Lietuvos neprikl. šventės pro
ga Gudų Centrinė Taryba per
davė per Amerikos Lietuvių Ta
rybą savo sveikinimą visiem? 
Amerikos lietuviams. 
• Chicagoje buvo susiorgani
zavęs vyrų kvartetas ir jo vado
vu buvo pakviestas muz. A. Ku-
Čiūnas. Praneša, kad dėl \idu 
jinių nesutarimų kvartetas IS-
siskirstė. 

Laikraščiuose dažnai paskai
tome, kad lietuvaitė Marytė ar 
Onutė ištekėjusi už Mr. Bob 
Corrigham ar Mr. Jack Hilli-
yard. Į vestuves suvažiavę dau
gybė svečių (buvę net iš kitų 
steitų!), o jaunoji gavusi krū
vas dovanų. Aišku, kas toliau 
būta: iki devynių prakaitų šok
ta pasiutpolkė, o kai kas ta 
proga nusilesė tiek, jog ir per 
tris dienas vargu ar žmoniškai 
išsipagiriojo. Ne vienas, susi
pylęs savo sterblėn po gerr 
"paintę" tauriojo gėrimo (ne 
džindžirėlos, o tikrosios — ug
ninės), bus ir prakalbą išdro
žęs, palinkėdamas jaunave
džiams laimingiausio šeimyni
nio gyvenimo! Kągi, taip ir turi 
būti vestuvėse ... 

Bet gal tik retas tebus paste
bėjęs, kad visa tai tik monai 
tik akių dūmimas. Kad iš tiesi 
jo ne vestuvėse, o pakasynose 
dalyvauta! Ir gal bus dairęsis, 
kodėl pamiršta pakviesti paty
ręs graborius, t. y. "laisniuo-
tas" laidotuvių direktorius ir 
lavonų balzamuotojas. Jam, o 
ne kam kitam juk priderėjo už
dėti karsto antvožas ant tos 
Marytės lietuviško veido ir lie
tuviškos širdies... 

Ar kam dar gali būti abejo
nių, kad mišriose vedybose Ma
rytė nepavirs į Mary. o jos vai
kai nebus nei Billy, nei Eddy? 
Dar taip nebūta, kad balon puo
lęs kas sausas atsikeltų. Va, 
net grynai lietuviškos šeimos 
veda gaivališką kovą už savo 
tautinį išsilaikymą (ir, deja, ne 
visada tesidžiaugia laimėjimais) 
tai kokia begali būti kalba apie 
mišriąsias? 

Kai kas pasakys: —et, tos 
Marytės ir Onutės — ne tokios 
jau garsenybės. Jei dabar nu-
stryksėjo*4 į* šalį ^*' nedidelis 
nuostolis. Tesižino sau. 

Jei būtume didelė tauta — 
gal ir taip. Bet mūsų tik sauja. 
Nevalia todėl išsibarstyti. Ne 
veltui juk ir Vliko pirmininkas 
šaukia: — Branginkime .lietu
viškas galvas! 

Kaip tik tos nežymiosios Ma
rytės ir Onutės pabėrė į Lietu
vos žemę šimtines narsiųjų lais
vės kovotojų 1919-20 metais, 
tokių pat paprastų Maryčių ir 
Onučiu sūnūs ir šiandien Lietu

vos miškuoae veda lutbūtinę ko
vą prieš pavergėjus. O kur da 
garsieji Lietuvos valstybės vy 
rai, mokslininkai, auklėtojai, 
menininkai? Ir jie ne kokių prin 
cesių ar grafienių, o tų pa
rastų Lietuvos moterėlių vai
kai!... 

Kalbėkime trumpai: net i 
paprastos, "nežymios" Marytė? 
ir Onutės, ištekėdamos už sve
timtaučių, papildo tautinę sau 
žudybę (aišku, tas pats pasaky
tina ir apie lietuvius jaunuo 
lius). Tačiau dar baisesnę sau 
žudybę, dar didesnį nusikaltirm 
prieš savo tautą atlieka tos Lai 
mos ar Giedrės, kurios turi uni 
versitetų baigimo diplomus (in 
teligentės?), kurių tėvai Lietu 
voje buvo žinomi, kaip atkaklu? 
kovotojai prieš caristinę ir, pa 
galiau, komunistinę priespauda 
Tos šeimos ten, Lietuvoje, rodė 
si esančios tie karštieji lietuvy 
bės ir patriotizmo židiniai, švie 
čią ir kaitiną visą kraštą. Deja 
net ir iš tokių šeimų kilusio' 
dukros jau kuria mišrias šei 
mas! Pats laikas pasakyti: pe-
daug ^tautiniu pakasynų, dievą 
ži! 

Kodėl taip atsitinka? Atsa 
kymų ir motyvų galėtų būt 
įvairiausių, bet gi pagrindinį 
priežastis vis ta pati — norą? 
turėti užtikrintą (?) ateitį. C 
atviriau kalbant — doleris, įsi
gytas ne per darbą "šapo j e" 
o per vedybinį biznį. Todė1 

kiekviena lietuvaitė, kai ji ves
tuvių puotos metu pasilenki? 
pabučiuoti "savąjį" Mr. Jack 
Hilliyard, ištikrųjų bučiuoja nr 
jaunikį, o tik į jo rūbus įsivil
kusi didžiulį dolerį. Pasakykimr 
tai aiškiai kiekvienai ir kiekvie
nam. 

AS LAIKIAU PAMALDAS U' 

S T A L I N Ą  

įdomus stačiatikių dvisiškif 
pasipasakojimas. 60 puslapii 

Galima užsisakyti Dirvoje, siun 
knygelė. Kaina — 50 centi 

čiant 50c pašto ženklais, arbs 
$1.00 už dvi 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie vasario 26 d. laivu "Ge

neral Blatchford" į New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

Bagdonas Zigmantas — Bridge
port, Conn. 

Brakas Martynas, Frieda, Ado
mas, Jurgi s-Gintaras — Bro
oklyn, N. Y. 

Buga Antanas — Philadelphia, 
Pa. 

Cinką Juozas, Viktorija, Rim
vydas, Valentina.— Chicago,111. 
Damijonaitis Vitali® — Pitts

burgh, Pa. 4 

Danauskas Jonas, Anastazija. 
Tatjana — Rockford, 111. 

Feiferis Jonas, Ona, Walter J. 
Vincas W. — Detroit, Mich 

Gailevičius Vytautas, Natalija 
— Bronx, N. Y. 

Grebliūnas Veronika, Dalia — 
Rockford, 111. 

Jankauskas Jeronimas — Grand 
Rapids, Mich. 

Jurėnas Jurgis — So* Boston. 
Mass. 

Kojelis Tadas — Hartford, Conn 
Milašius Jonas, Elena, Algi

mantas, Gintautas, Rita — 
Chicago, 111. 

Panavas Leonas — Cleveland 
Ohio. 

Serapinas Benediktas — Chica
go, 111. 

šilinis Jadvyga, Algimantas' — 
Chicago, 111. 

Sneideraitis Jonas — Chicago. 
111. 

Styra Antanas — Rochester. 
N. Y. 

Valiūnienė Maria — New Ha
ven, Conn. 

Valiūnas Vytautas — New Ha
ven, Conn. 

Veselauskas Romualdas — Chi
cago, 111. 

Zemavičius Albinas — New Ha
ven, Conn, 

Apie vasario 28 d. laivu "Ge
neral Taylor" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Aukštuolis Jonas, Anna, Sosis 

Eugen — Omaha, Nebr. 
Banaitis Irena, Donatas, Irena 

— Brooklyn, N. Y., 
Bardzilauskas Juozas, Franciš-

ka, Josef — Warren, Ohio. 
Bepirštis Albinas, Elena — De

troit, Mich. 
Bulkaitis Julija, Eimutis — De

troit, Mich. 
Briedis Anastazija, Petronelė, 

— Pittsburgh, Pa. 
Daneris Otonas, Teresė, Biruta 

— So. Boston, Mass. 

Danieliūtę Bronislavl -r- Phila
delphia, Pa. 

Gudavičius Pranas, Vanda — 
W. Orange, N. J. -< 

Jakimčieni Paulina »— Roękford. 
111. f • 

Jurkevičius Vincas, Marija, Ger
da, Jonas, Hildegard, •Imgarc" 
— Chicago, 111. 

Gudavičiūtė Danutė — W. 
Orange, N. J. 

Jankevičius Antanas — Pitts
burgh, Pa. 

Kacionytė Irena — Brooklyn. 
•N. Y. 

Konstaitis Jonas, Marija — W. 
Roxbury, Mass. 

Kroniene Marija*— Stamford, 
Conn. 

Martyšius Jonas, Emilija, Emi
lija, Danguol® — Norwood 
Mass. 

Mikalauskas Valerijonas Mew 
York, N. Y. 

Naumanas Mikalojui, Ona — 
Pottsville, Pa. 

Panka Julius — Kenosha, Wise. 
Polekauskas Petras — Hart

ford, Conn. 
Skudis Marinke — Connelsville 

Pa. 
Slivinskas Juozas, Elzbieta, Re

gina, Elizabeth — Waterbu-
ry, Conn. 

Slyteris Jurgis, Petronelė, Mais-
tavičius Herman — Norwood, 
Mass. 

Trumpionas Vilius, Marija, Vi
lius, Angelika, Arvidas — 
Connelsville, Pa. 

Verbyla Juozas, Marijona, Juo
zas — S. Boston, Mass. 

Ziupka Stasys — Maspeth, N.Y. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 

Yaskevičius P., Amsterdam, 
N. Y. $1.00-^ 

Demikis K. Nefy Britain, 
i Conn* 1£0 

Kenstavičius A., Canada, 1X0 
Cesiunas Galina, East St; 

Louis, 111. 1.C0 
Šimonis J., Santa Barbara, 

Cal. . 1.00 
Petkevičius A., Windsor,. Ca

nada, 0.5" 
Dilba Adolfas, Bridgewater, 

Conn., 1.00. 
Naujokaitis Jonas, Philadel- ; 

phia, Pa. 1.00 
Pečiulis L. Dr., S. Dakota 1.00. 
Sutkus Vyt., Cleveland, O. 1.50 
Rukšėnas A., Cleveland, O, l.Oi) 
Pračkaila L., Chicago^ 111. 1.0') 
Brazauskas J., Cleveland,' O. I.06 
Peteris J% Cleveland, O. 1.00 
Lapinskas V. Chicago, 111. 1,00 
Maciulaitis J., Detroit $1.00 
Račkauskas D., Amsterdam 1.00 
Rakauskas J., Cleveland 1.00 
Griauzdienė E., Nashua, 1.01 
Stosel Elizab., Cleveland 1.00 
Melinis A., Cleveland 1.00 
Salagubas P. Cleveland 1.00 
Germanas K., Charles, 111. 1.00 
lYankauskas V., Yonkers, l.oo 
|Nasvytis Ant. Cleveland 2.00 
| Kriaučiūnas K., Nê rYork 1.00 
įžvynys B., Detroit 1.00 
Strockis Anie., Boston 1.00 
Maziliauskas E. Cleveland 1.00 
Bajorinas St. Waterbury 1.00 
Radzevičius A., Amsterdam 1.00 
Baranauskas F. Cleveland 1.00 

TREMTIS 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 meti 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicairos miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chi capos miestui ir Kanadai _ 
W. Stuogis, «1114 Florence A v®., Kvanski, I1L 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

LENKIŠKA KNYGĄ 
LIETUVIŠKAI PASKAIČIUS 

Melagingos knygos paraštėse * 

VILNIAUS KELMAS 

Mūsų tremties spaudoje trumpai yra 
paminėtas II-jo (Anderso) lenkų korpuso 
5-sios Vilniaus pėstininkų brigados Romoje 
1946 m. išleistas, iš eilės III, metraštis 
"Sitwa", kurio keistą vardą kažkuris mūsų 
laikraštis ištaisė net į "Litwa" (Lietuva), 
bet kurio ir gerai lenkiškai mokantieji mū
sų tarpe nežino ir nesugeba suprasti. Mat, 

•lenkiškai paprastai esame išmokę iš Lietu
vos lenkų, o šis vardas nieko bendra neturi su 
Lietuva ir jos žmonėmis, mūsų lenkams yra 
toks pat svetimas, kaip ir mums.. Tai yra iš 
šalies teprimestas Vilniaus lenkų brigadai 
(nedidelei, vos trijų batalionų) Varšuvos 
gatvininkų žulikų (antkų) žargono žodis, 
kuris reiškia "būrį", "gaują" (angl. gang, 
iš čia gengsteriai!), mūsų mokiniškame žar
gone "bandą", "chevrą". šitokią "sitvą", 
girdi, sudarą anon Vilniaus brigadon susi
metę vyrai. 

Palikdami gal kitai progai daugiau pa
kalbėti apie "Sitvos" III-jį metraštį, šį kar
tą susipažinkime su kitu jos leidiniu, pa
traukiančiu mus jau savo vardu. Tai "Wi-
lenszczizna", tais pat 1946 m. ir toje pat 

* Šis straipsnis rašytas 1947 metų pavasarį. Pa
baigtas 1948 m«tų sattsio 20 dieną. 

Romoje išleista 160 psl. knyga, kurioje apie 
70 puslapių yra teksto, o viskas kita — nuo
traukos, kurių priskaitėme apie 110. Tiek 
nuotraukas, tiek straipsnius surinko Eug. 
Krolikowski (skait. Krulikovski) iš "Sit> 
vos" metraščių ir kitų leidinių, ypačiai at
siremdamas prieškariniu Vilniaus lenkų vai
vadijos rinkiniu "Wilno i Ziemia Wileriska" 
ir anametinio Vilniaus lenkų dienraščio 
"Slowo" feljetonisto Valerijono Charkevl-
čiaus tremtyje parašytais straipsniais. Pats 
Krulikovskis p. 31-56 iš "Sitvos" pakartojo 
ir savo 10-ties puslapių, leidiny ilgiausią, 
straipsnį iš "Region Wilenski", iš kurio ma
tome, kaip "sitvininkų" suprantamas "Vil
niaus regionas" — Wilenszczizna, mūsiškai 
Vilniaus kraštas, (Vilnija). Tatai bus 1939 
griuvusios Lenkų Respublikos ne tik Vilniaus-
vaivadija, bet dar ištisos Naugardėlio ir 
Pagirio vaivadijos, iš dalies dar ir Balsto
gės vaivadija (jos rytine dalis) (p. 43). P. 32 
ir 48 įdėtuose šio krašto žemėlapiuose mato- • 
me pietuose jį siekiant Pinos pelkes ir Pri
petės upę ir aiškiai įsikertant į ukrainty 
(ukrainiečių) gyvenamą plotą. 

Kr. teisingai laiko šitokį Vilniaus kraš
tą labai sužalota ir deformuota, buvusios. Di

džiosios Lietuvos Kunigaikštijos atplaiša 
(p. 43) nuo "likusių už Lenkijos ribų" di-

, džiųjų Lietuvos plotų (p. 44, supraskim: 
Nepriklausomos Lietuvos ir Baltarusijos SS 
Respublikos), nutyli betgi Balstogę, Volko-
viską ir daugelį kitų Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos vakarinių vietovių, o ką be
sakyti apie Seinus, Suvalkus, Augustavą, 
kuriuos — Lenkijoje įjungtus Balstogės vai-
vadijon — priskirdamas kitiems Lenkijos 
regionams, jo nekildinamiems iš Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos (p. 40 Augustavo 
giria bene per apsirikimą visdėlto paminėta 
Vilniaus "regiono" girių tarpe), jis ne tik 
pats dar labiau sužaloja Vilniaus "regioną", 

•bet ir sąmoningai nusideda aiškiai istorijos 
tiesaį — faktams, šitokie manevrai rodo, 
jog tolesnis jo pareiškimas (tame pat p.44)* 
kad puiki (čia — bogata, bet p. 43 — 

iwspaniala) "lietuviškai gudiškųjų žemių" 
-praeitis atgysianti drauge su tarpjūriniu (ne 
tik tarp Baltijos ir juodosios jūros, bet ir su 
visu Balkanų pusiasaliu, tad ligi Adrijos ir 
Viduržemio jūros, kaip matyti iš 1946 m. 
"Sitvos" p. 248 įdėto žemėlapio) kraštų 
(16 tautų — albanų, bulgarų, chorvatų, 
čekų, estų, graikų, gudų, latvių, lenkų? lie
tuvių.^ rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, uk-

, rainų ir vengrų — toje pat "Sitvoje" p. 250) 
Vidurinės Europos federacijos įkūnijimu, ne 
mus ar gudus, tik lenkus tegali sužavėti, tik 
jų reikalus, ne mūsų ar gudų, prieš akis te
turėdamas. Tad ir toji "federacija" su visu 
Balkanų pusiasaliu,%net su Albanija ir Grair 
kija!) mūsų pietų kaimynui turinti užtikrin
ti ne tik visa, ir gal net daugiau, ką jis yra 
iš mūsų ir gudų žemių 1919-20 m. sau pasi-
veržęs, bet ir visą Rytų Vokietiją^ ne tik 
ligį štetino, bet ir dar toliau (su Rygos sala 
ir štralzundu, kaip matyti iš ano žemėla
pio p. 248). v 

•čia jau tokia augšta ir plona -*- ne mū 

sų — politika, jog sveikiau mums bus nuo 
jos kogreičiau pasitraukti ir grįžti prie "vi-
ciukų"? kuriems yra skiriamas "sitvinis" 
"Vilenščiznos" leidinys ir kurių vardu šis 
pasisako įvairiais Vilniaus ir jo "regiono" 
reikalais. "Vilenčiukai", žinoma, taip pat 
plačiai čia suprantami, kaip ir Vilniaus ''re-
gionas", tad kaip šio "regiono" ligi pat Bras
tos ir Pinsko pietuose ir net kiek įpietesnių 
plotų gyventojai. Mūsiškai tai būtų per am
žius čia įsigyvenę lietuviai ir gudai (pietuose 
Ukrainai), tautiškai išlikę arba virtę "len
kais" (kiti lietuviai "gudais"), taip pat nuo 
seniau čia įsigyvenę lenkai ateiviai, su kraš
tu ir jo žmonėmis sutapę, mielai ir "litvinais7' 
virtę^ skirtini nuo vėliau atvykusiųjų lenkų, 
polenkmečio, ypačiai pilsudmečio ar vaivad-
mečio ateivių, kurie taip ir liko svetimi vie
tos žmonėms neįsivietinę varšuviokai ir ga-
lileušai, laikydamiesi pranašesniais už vieti
nius, palenkę juos savo valiai, būdui ir rei
kalui. Tą pat lenkai, sį kartą Krulikovskis 
p. 49f kitaip nusako. Vilniaus regione, girdi, 
"broliškai taikingai" (w braterskiej zgodzie) 
gyveną lenkai greta gudų ir "mažųjų tauti
nių grupių" (pomniejsze grupy narodošeio-
we) — lietuvių, žydų, rusų, totorių, karai
mų ... šios tautos ir tautelės turinčios ne 
tik kas sau būdingas savybes, bet ir bendrą 
lenkišką kultūrą ... šitokie lenkiškai gudiš
kieji žmonės> kiek atmiešti kitomis tauty
bėmis, statomi mums čia tipingais vilenčiu-
kais. Kaš jiems yra bendra, būdinga, vilnie-
tiška, parodo tas pats Krulikovskis p. 53 
ir 55-56 : • 

"VilenčiUkas skiriasi nuo kitų savo iš
vaizda (zewnętrznie), elgsena ir galvosena... 
judesių ir galvojimo lėtumu... Jis elgiasi ir 
vilki kukliai, nemėgsta perdėto mandagumo 
(przesadnie giadkich form), susikaupęs, ne
kalbus, protauja blaiviai ir taisyklingai 
(sveikai ir teisingai), galvoja rimtai (roz-

wažnie), ramus ir susivaldąs, nekartą neat
laidus (zacięty) ... Labai gabus kalboms . 
nepasitiki mažai žinomais žmonėmis, ven
gia svetimų. Savųjų tarpe atviras ir šnekus 
(rozlewny), nekartą pasiremia priežodžiais 
ir prilyginimais. Vaišingas, brangina visa 
kas sava (swojszczyzna). Tipingas sėslys 
(gniazdowy czlowiek), nelinkęs pakilti ir kur 
keliauti, nejieško nuotykių. Mėgsta dainuo
ti. Jo dainos dažnai liūdnos ir ilgesio kupinos 
(brzmi tęsknota), o linksma ar šoktinė 
(skoezna) gaida yra joms bemaž svetima. 
Daina prisitaikiusi aplinkai ir net vietovaiz
džiai..." 

čia jau tik aišku, jog- ne lenkai turima 
galvoj, o ir rusenai, tiek gudai, tiek Ukrainai, 
tik iš dalies, kai kuo tetinka šiam apibūdi
nimui. Nieko būdinga čia nerasime nė kitoms 
Vilniaus "regiono" "mažosioms tautybėms": 
nei žydams nei maskoliams, nei turkams nei 
totoriams. Belieka dar tik lietuiviai, kurių 
vardas tūlam Varšuvos politikui taip sunku 
beištarti (že tež ta.slowa przez garta nie 
przelazi — drąsiau panie Krolikowski!). Taip, 
nebesunku jau nustatyti, jog augščiau minė
tieji "vilenčiuko" apibūdinimai kaip tik ati
tinka tuos tautinio būdo bruožus, kuriuos 
dar nuo neatmenamų laikų, ypač nuo sulen
kėjusio vokiečio Vincento Pohlio poemos 
"Pieš n o ziemi naszej" ligi Senkevičiaus apy
sakų, Pilsudskio kulto ir iš viso ligi pat mūsų 
dienų lenkų mokytojai, visuomenininkai, po
litikai priskiria lietuviams tais pragiedrulių 
protarpiais, kai jų neplūsta. Pats Krulikovs
kis, vilenčiukus beapibūdindamas, ėmė ir pra
sitarė juos esant tokius pat, "kaip jų gimi
naičiai (pobratymey) lietuviai" (p.55)! Ne-
slavai lietuviai nėra nei slavų lenkų, nei sla
vų gudų, nei slavų ukrainų, nei slavų rusų 
giminaičiai, taigi ir lietuvių "giminaičiai" vi
lenčiukai nebiis nei lenkai, nei kiti kurie 
slavai ! > ' 


