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Sveiki, sulaukė, Šventu, Kalėdų,!
Nuostabioji Betliejaus šviesa

Betliejus turi kažką magiško. Juo domisi 
piemenėliai, Karaliai, net angelai palieka 
dangaus ramybę, kad valandėlei galėtų susi
kaupti ties juo. Dėmesio centre yra mažytis 
Kūdikėlis „suvystytas vystyklais ir paguldy
tas ėdžiuose”. Net po devyniolikos šimtų me
tų jis nenustojo savo žavumo. Vaikai skai
čiuoja dienas, kada bus Kūdikėlio gimimo 
metinės, jaunimas jo ieško, o seneliai laiko 
sau garbe nusilenkti prieš jį.

Kas gi čia stebinančio? Ar tas šalus Ma
žytis vystykluose? Ar tos ėdžios? Ar ta na
tūrali kalno ola, jį priglaudusi? Kiek žmonių 
gimė prieš jį ir po jo — niekas nepelnė to
kio didelio dėmesio, kaip tas Betliejaus Kū
dikėlis. Jo garbei žmonės švęs Kalėdas, už
degs eglaitę ir Kalėdų senis' atveš dovanų 
mažyčiams. Žmonija ims skaičiuoti savo me
tus iki jo ir po jo, paliks senųjų civilizacijų 
ir naujųjų paženklins jo vardu. Daug kas 
dedikuos savo didžiausius veikalus ir darbus. 

.Daug kas dėl jo su džiaugsmu pakels didžiau 
sius vargus ir kankinimus, paaukos savo gy
vybę ir paskutinį kraujo lašų. Jo vardu sta
tys bažnyčias, altorius, steigs vienuolynus ir 
priėglaudas. Apie jį prirašys storiausius to
mus knygų. Kas jį vienų kartų gerai pažino, 
tas jo nebeišsižadės.

Kas jis toks? Pirm jo gyvenusieji jo atė
jimo laukė ir vaizdavosi jį kaip šviesų, ku
ri „patekės rytuose”. Jį, dar negimusį, apipy- - 
nė pasakojimais, kad su jo atėjimu įsiviešpa
taus taika: „liūtas nebepiaus šakalų ir vilkas 
taikoje gyvens su avinėliu”. Kada jis atėjo 
žemėn, ant Betliejaus pasirodė nauja žvaigž
dė, kuri pas .jį pakviečia išminčius — Ka
ralius, žvaigždžių aiškintojus. Jo mokytiniai 
jį vaizduoja kaip šviesų, „kuri šviečia tam
sybėse” ir „kurio veidų pamatyti trokšta vi
sa ėmė”.

Jo charakterio bruožus nupiešia angelai sa
vo giesmėje: „Oarbė Dievui aukštybėse ir 
ramybė žemėje geros valios žmonėms”. Jo 
pašaukimas — atnešti pasauliui taikų ir ra
mybę. Tas Kūdikėlis, paaugęs apie save sa
kys: „Ne taikų atnešiau į žemę, bet kardų”, 
tačiau tas kardas skirtas ne kitiems atimti 
gyvybę, o jiems duoti; ne išžudyti milijonus, 
bet iškirsti savyje visas tas priežastis, ku
rios veda kitų užmušiman. Nužudyti žmogų 
ir toliau bus draudžiama, bet su kardu, kurį 
jis atnešė, reiks iškirsti su šaknimis mumy
se paslėptų piktumų, godumų, neteisingumų . 
ir pavydų. Taika viešpataus, kada bus iš
naikintos žmoguje tos priežastys, kurios ve
da į karų. Taikos laidės yra gera valia žmo
nėse, — gera valia, suprantama ne kaip no- 

' ras jų turėti, ne kaip skambus žodis, kurį 
neapgalvotai ištariame, bet gera valia pa
remti mūsų veiksmai ir darbai. Tos geros 
valios reikalingi visi — didieji ir mažieji, 
galingieji ir silpnieji, skriaudžiamieji ir 
skriaudžiamieji. Nuo geros valios veiksmin
gumo paeina taika ir ramybė. Gera valia 
yra priežastis ir sųlyga, o taika ir ramybė 
yra jos pasekmė ir palydovė.

Tos geros valios stoką jautė antikinis pa
saulis, nors ir nemokėdamas kitaip išsireikš
ti, kaip taikingu vilko ir avinėlio sugyveni
mu, šviesai patekėjus. Jos pasigenda visų 
laikų žmonija. Dėlto yra suprantama ir ta 
didžiulė meilė iš geros valios paeinančių 
taikų ir ramybę nešančiam Kūdikėliui. Nie
kas, tur būt, taip gyvai nėra jos reikalingas, 
kaip šešių metų karo ir dviejų metų netikro 
pokario išvarginta Europa. Ir mes visi, nuo 
neteisybių, skriaudų ir žiaurumų pervargu- 
siejf, esame reikalingi taikos ir ramybės ge
roje valioje. \

Kūdikėlio gimimas nėra pigi reklama, per
kama keliais gražiais žodžiais. Tai yra mis
terija ir gyvenimas. Ne tik antspaudas anti
kiniams amžiams, bet ir šviesa, kuri nušvie
čia iki pat sielos gelmių mūsų valių. Su Kū
dikėliu keliasi tautos taikingam sugyvenimui, 
be jo jos žūsta susmulkėjime, savo užgaidų 
tvane ir rietenose. Be tos geros valios kardas 
žudo valstybes, šeimas ir žmonių bendruo-

Bernardas Brazdžionis

Advento antifonos
L

Venį, Domine, noli tardare...
Ps. 144

Kur ieškosiu Tavęs, Dievo žodi, 
Kur ieškosiu Tavęs po mirties, 
Čia Tavęs man pasaulis nerodė 
Kaip didžiausios dangaus paslapties.

O baisiausiasis Dovydo bokšte, 
O giliausia bedugnių gelmė,

' Aš' vidūdienį nešaukiau „Trokštu”, 
Todrin alkanas naktį esml.

Todrin upių Tavų neišvydęs 
Čia blaškausi sausroj nei žuvis, 
Nors lašely rasos, Dieve didis, 
Nors ant akmenio, Jėzau, sušvisk,

Kaip nukritusls ašaros lašas, 
Po skausmų ir nelaimių nakties, 
Kaip paklydusiam tyruos — miražas — 
Gyvas ženklas dangaus paslapties.

n.
Angelai tenai Tau netarnavo, 
/Viešpatie, kaip čia tarnaus žmogus, 
Viešpatie, žalia šaka Ezavo, 
Kristau, meilės kūdiki brangus.

Viešpatie, viltie keleivio Nojaus 
Pakely bekraščių vandenų, 
Kristau, tų, kur žemėje aukojos, 
Broli mano tėviškės sūnų.

Vfešpatie, likime mūsų metų, 
Švytury visų tamsos kelių, 
Kristau, kalne kalno Ararato, 
Žiede žemės vaisių ir gėlių.

Viešpatie, ateik i mūsų naktj 
Kaip šviesioji advento aušra, 
Kristau, mūsų pulso gyvas takte, 
Atgimimo atgaila tyra.

Angelai tenai Tau netarnavo 
Kaip tarnaut turėtų čia žmogus, 
Viešpatie, širdžių šventovės nava, 
Kristau, nusidėjėlių dangus.

menes, o su ja įsiviešpatauja sugyvenimas, 
meilė ir taika. Kalėdos yra geros valios rek
lamavimo, propagavimo ir (gyvendinimo 
šventė. Įsiviešpataus ramybė žemėje ir dar
na žmonių tarpe, kada bus gera valia vei
kiančiuose ir nieko neveikiančiuose, dirban
čiuose ir, jų darbus teisiančiuose, duodan
čiuose ir/imančiuose. Pirm negu imsime veik
ti bei kalbėti, patikrinkime save, ar turime 
visiškai gerų valių. Kristaus gimimas mus 
įpareigoja pabusti, „numesti tamsybių šar
vus ir apsivilkti šviesos rūbais” (šv. Povi
las). Mums reikia ieškoti pas savo kaimynų 
ne tamsių dėmių, bet šviesos spindulių. Ne 
suvesti klaidų balansų, bet suskaičiuoti ge
ros valios apraiškas. Ne ieškoti dirvos ne
taikūs sėklai, bet jų be pasigailėjimo iškire-

ti atneštuoju kardu savo širdyje. Bloga va
lia iškraipė mūsų veido bruožus,' o geroji 
juos vė| atstatys. Brolis vėl pajus brolį, o 
sesuo seserį. Išnyks priešai, gims draugai. 
Lietuvis supras lietuvį, žmogus žmogų. Mo
tinai Tėvynei bus nuplauta dėmė. Kūdikėlio 
šviesoje mes atpažinsime vienas kitų.

Reikia geros valios. Bet iš kur jos imti? 
Mes patys, mūsų teisės ir mūsų Tėvynė yra 
išprievartauta ir paskandinta neteisybės 
tvane. Aplink save matydami piktų valių, 
kaip mes galime užtekti geros valios?

Nenusiminkimel Paklausykime kų Psalmi
ninkas sako:

„Pažvelkite J jį, kad pralinksmėfumėte” 
(33 Pr.) Betliejaus Kūdikėlyje dangus susilie
ja su žeme, Dievo visa galybė liečia žmo
giškąjį silpnumų. Dievas ateina, žmogus jį 
priima. Todėl ir angelai Kalėdų rytų gieda: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o ramybė žemėje”.' 
Kalėdų giesmėse skamba dangaus ir žemės 
sutartinė — garbės ir ramybės. Dangus 
ištiesia žemei rankų, o žemė pajunta dangaus 
pagalbų.

ŽėmeF reikėjo pagalbos. Žmonės prieš 
Kristų buvo nuveikę didžius darbus: Babilo* 

._nas pastatė pirmų dangoraižį, žydai — auksu 
žėrinčius valdovų rūmus, Egiptas — pyramy- 
des, graikai — akropolį; žmonės didžiavosi 
Hammurabi kodeksu, karo žygiais, nemiršta
mos vertės skulptūromis, literatūra ir poezija, 
o filosofija buvo atsiekusi negirdėto aukštumo. 
Tačiau vieno dalyko trūko — ramybės jų 
dvasiai, atramos taško kūrybai. Žmonės 
blaškėsi, ieškojo, ir nerimo. Tą nerimą no
rėta nutildyti kelių tiesimu, miestų statymu, 
karų žygiais; išbandyta vynas ir kūno geis
mai. Bet veltui. Skriaudžiamųjų ašaros diena 
iš dienos didino neramybę. Tas nerimas pri
verčia šauktis dangaus pagalbos:

„Rasokite, dangūs, lykite debesys, teprasi- 
veria žemė ir teišdaigina mums Išgelbėtojų” 
(Izajas; panašiai Egėjus, Vergilijus, Sokra- 
tes ir k.) Tų žmonijos šaukimų išgirsta dan
gus ir Betliejuje sušvinta šviesa — dangaus 
ženklas žemei. Dangus pabučiavo žemę, o 
žemė palietė dangų.

Nuskambėjo dangui ir žemei skirta giesmė 
— dangui garbė, žemei ramybė. Dievo valia 
turi triumfuoti, kad žemėje susikurtų gera 
valia, ramybės sąlyga. Kaip Betliejaus Kūdi
kėlyje dangus susiliejo su žeme, taip ir mu
myse Dievo valia turi susilieti su žmogiškąja. 
Ne piautis, bet sudaryti vieną akordų — 
Dievui garbę, žmonėms ramybę. x

Kalėdose angelai giedojo geros valios 
himnų. Jo aidas atsimušė kloniuose ir kalnuo
se. Jis buvo įrašytas visoje gamtoje. Kas 
metai Kalėdų naktį žmonės pakartoji: „Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms.” Kol kas šie posmai bus 
šviesa ilgesiu plakančiai žmogaus širdžiai. 
Žmogus nors žinos, kur rasti širdžiai ramybę, 
o tarpusavyje taiką. Tikėkimės, kad kada 
nors jie taps džiugi tikrovė — gyvenimas.

„Kai gili tyla visur išsiplėtė, ir naktis 
buvo tavo (žeme) viduryje, iš dangaus, nuo 
karališkojo sosto, j vidurį sugedusios žemės 
nužengė Visagalis Žodis, kaip didis Kovoto
jas” (Išm. 18, 15). Šiandien mes švenčiame tą 
šventąją naktį. Ji duoda mums tvirtos vilties, 
kad tas „didysis Kovotojas” padarys, kad 
garbė Dievui ir ramybė žmogui geroje va
lioje praskins kelią į žmonių širdis. Betlje- 
jaus šviesa apšvies žemės tamsumas. Žmo
niškoji gera valia, iki šiol klystanti ir klai
dinama, svyruojanti ir besiblaškanti, pasisems 
Stiprybės ir tiesumo iš dieviškosios valios.

K. Steponis
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Sibiriškas šaltis veržėsi pro išdaužytų, už
kamšytų langų skyles. Laužadžių sodyba 
stūksojo šalia didelių neaprėpiamų miškų, 
kurie tęsėsi kaž kur toli | Latviją. Tie miš* 
kai buvo tylūs, susimąstę, liūdni ir pilni 
kančios. Jie buvo paslaptingi ir siaubingi, 
nes juose slėpėsi nežinomi, ginkluoti žmonės, 
draugai ir priešai, laisvės kovotojai ir plė
šikai. Buvo laikų, kada juose slėpėsi tik ban
ditai, kūne naktimis ateidavo, apiplėšdavo ir 
vėl išeidavo.

Laužadžių šeimoj teliko tik moterys, pen
kios moterys. Jų šeima buvo primityvi ir 
gausi: keturi vyrai ir septynios moteriško
sios. Karas vyrus išplėšė, dvi dukterys ište
kėjo, o paliko tik senelė, motina ir trys duk
terys, gyvenimo atlikos. Vyresnysis sūnus 
žuvo vokiečių okupacijos metu nuo banditų 
šūvio, kaž kaip nelaimingai, neišaiškinamo
mis Aplinkybėmis: grįžo iš vakaruškų, susi
tiko banditą ir tas vietoje jį nudėjo. Jis buvo 
Laužadžių visa viltis: stiprus, sumanus ir 
darbus. Jaupiausias sūnus, nors ir konserva
tyvios šeimos, buvo šiek tiek pamokytas, pa
siekęs nuovados viršininko padėjėjo laipsnio. 
Kai lietuviškoji vyriausybė 1941 m. pakvie
tė visus grįžti Į savo pareigas, jis nieko ne
galvojęs grįžo ir įkišo savo galvą į vokiečių 
apinasrį. Jis vėliau nekentė vokiečių, kaip 
ir ruskių, tačiau jis nebegalėjo išsinarplioti 
iš tarnybinių voratinklių, bolševikams antrą 
kart okupuojant kraštą, jam teliko vienas ke
lias: bėgti į Vokietiją.

Vydurinysis sūnus, kuris buvo išėjęs Lie
tuvos kariuomenės mokyklą, dalyvavęs šaulių 
organizacijoje, apsvarstė su tėvu ateitį ir 
nerado kitos išeities, kaip tik trauktis j ne
aprėpiamus miškus. Jie išėjo užimti banditų 
apkasų, slėptuvių, kad galėtų ginti savo gy
vybes . ir lietuvio vardą. Taip šeimoj ir pali
ko tik moterys.

Ona Laužadienė buvo ' vyriška moteriškė. 
Ji buvo stiprios sveikatos,' pasitikėjo savo 
fizinėmis jėgomis ir tvirtai valdė ūkį. Ji iš
kentėjo visas šeimos nelaimes, giliai jautė 
esamą tragišką padėtį ir nesidavė palaužia
ma.' Ašaros nieko nepagelbės, o gyventi rei
kia dėl kitų, dėl dukterų, dėl sūnų, kurių gy
venimas dar nėra susilaukęs savo lizdo.

Agnieška Laužadienė, senelė, buvo visai 
jau paliegusi, per 80 metų sulaukusi. Ji blo
gai matė, nuolat sirguliavo, amžinai įtarinė
ja, kad ją visi skriaudžia, kad jai blogesnį 
kąsnelį paduoda, kad jai švarių baltinių ne
patiekia, kad ją visi niekina. Ji kvakšėjo, 
kaip višta, apie užpečių, amžinai meldėsi ir 
burbleno. Ji nebijojo mirti, jos negąsdino 
banditų ar pdrtizanų įsilaužimas, bolševikų 
įsiveržimai, nes ji žinojo, kad nrrtis nebe už 
kalnų. Tačiau gyventi ji dar labai norėjo ir 
nuolat šnekėjo:.

— Kemeklienė amžiną atilsį išgyveno 110 
metų. Slamienė 115 metų. Oi seniau žmonės 
pagyvendavo. Gal dar ir aš persirisiu per 100 
metų.

Bosais
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12. Neapsilenkiant sti tradicijomis
Jau tolokai nuo manęs nukeliavęs tas me

tas, kada šventės buvo sutinkamos ir palydi
mos su Įvairiausiais linkėjimais. Tie linkėji
mai nebuvo turiningi, ribojosi keliomis fra
zėmis, bet tada ir nebuvo reikalo žodyje ieš
koti turinio, nes pats gyvenimas buvo pakan
kamai turiningas.

— Linksmų švenčių!
— Daug laimės švenčių proga!
Šiais keliais žodžiais sveikinamajam buvo 

suteikiami Įgaliojimai, kad jis turi teisę iš 
hriningo gyvenimo pasirinkti tai, kas jį ga
ktų padaryti laimingu. Kai šiandien iš tolo 
pažvelgi | buvusį gyvenimą, darosi aiški ir 
atprantama šventinių linkėjimų prasmė. 
Anais laikais, ramiai srovenant gyvenimui 
mano tėvynėje, tięk maža reikėjo, kad žmo
gus išeiginėje nuotaikoje praleistų šventes.

Visai kitose sąlygose ir nuotaikose kiek
vienam DP lemta sutikti ir praleisti dabarti
nes šventes. Stoviu prie Kalėdų slenksčio ir 
galvoju, kokius reikėtų parinkti žodžius šven
ti liams sveikinimams, kad jie nusakytų pa
teiktų išgyvenimų skalę ir atstotų tradicinius 
linkėjimus. Apie švenčių linksmumą negali 
būti nė kalbos. Jei vienas kitas, maitojamas 
pdkos kasdienos ar vaikomas įvairių reika
lu bei užgaidų, šiokiadieniais. kartais, ir už
simiršta savo dalį, tai metinių švenčių pro
ga dažnas visu ryškumu Įsijaus, jog nūdienos 
jo gyvenimas tolygus viduryje vandenyno nu- 
slendusio laivo .plaustui, prie kurio įsikibęs 
nuskendusio? Įgulos dalyvis beviltiškai žval
gosi pagalbos.

Rasis ir tokių, kurie tam tikromis dirbti
nėmis priemonėmis užnrrš ta klaikumą, ko
kia nūdien supa mane, tave ir mus visus. Bet 
gi itimli* niekada neatstojo ir negali atsto

Algirdas Gintautas __ _

KURIOS
Ir ji nuolat meldėsi, kad ją Dievas laikytų 

iki šimtinės. ~
Marijona Laužadytė buvo viena iš stip

riausių molinos ramsčių. Ji buvo sveika ir 
stipri, kaip motina, tik ji buvo stambaus, ne
gražaus veido, strazdanuota ir fiziškai ne
patraukli. Ji buvo juodas jautis, kuris tempė 
visą ūkio vežimą. Kitos dvi seserys buvo 
smu.kūtės, liesos, išblyškusios, tarytum, jos 
būtų gyvenusios be saulės ir be oro. Jos 
buvo labiau panašios į bobutę, kuri tik mel
dėsi ir verkšleno, kad ją visi skriaudžia. 
Katrė Laužadytė, priešpaskutinioji buvo šiek 
tiek žvaira, pailgo veido,. kumpanosė, rudų 
akių, o pati jauniausioji Mikasė, nedidelio 
ūgio, mė'ynų akių, kaip tėvas, išblyškusi, 
šiek tiek šluba, kaž kaip mažatvėje susižalo
jusi savo dešinę koją.

Ona Laužadienė ir Marijona daugiausiai 
lakstė besiruošdamos Kūčioms. Liūdnos ir 
nemalonios bus Kūčios, bet gyvenimas teka 
pagal tradicijas, iš reikalo. Ypatingai Lauža
dienė širdies gelmėse išgyveno sielvartingus 
skaudulius. Dirbo lyg nesavom rankom, vis
kas nesisekė, krito, perkępė, sugedo; dirbo 
lyg ne sau. Jos .galva buvo pilna, praeities 
vaizdų: ji matė savo vyrą, dar jauną auga
lotą kaimo vaikiną, labai tylų, bet užsispy
rusį savo siekimuose, kuris ateidavo pas ją 
ir ištisas valandas pratylėdavo, jausdamas jai 
gilią meilę. Jai prisišfatydino žuvusio Vytau- 
tėlio veidas, o malonūs švelnūs briiožai; jo 
išmintinga kakta, jo gilios akys. Ji įsivaiz
davo, kaip miške skurdo ir kentėjo antrasis 
jos sūnus, buvęs šaunus kareivis, sumanus 
ūkio stiprintojas. Ji bandė Įsivaizduoti toli
mus kraštus, kuriuose vargsta jos sūnus po
licininkas, parveždavęa jai iš ni'csto dovanų.

Dieną Laužadienė nejautė jokios baimės. 
Bet vakarop jos širdį užgulė kaž koks blogas 
nujautimas, kažkokia baimė. Ji nebijojo mir
ti, bet ji bijojo patekti į dideles kančias.

— Marijona, ar tu nejauti, kad kaž kas ne
gero gali atsitikti —: paklausė motina, be- 
sitriūšdama po gričią.

— O man kaž kodėl atrodo, kad šiandien 
mūsų vytai iš miško pareis — atsakė Mari
jona, beruošdama, Kūčioms spanguolių kisie
lių.

— Mane šiandien ir kaž kokia baimė apė- 
mė, tarytum, šiąnakt tykotų manęs pati mir
tis — atsiliepė iŠ užpečkio, iš lovos senelė.

Agnieška Laužadienė, nakčiai artinantis, 
jau dažnai jautė mirties baimę, nes ją kanki
no nemigo naktys, kuriomis ji galvojo apie 
gyvenimą ir apie mirtį, ir mirtis labiausiai 
Įsiviešpatauja pas senuosius nakties gilumo
je.

Gryčia .buvo ruošiama Kūčioms. Joje bu
vo aptvarkomi išmėtyti daiktai, ruošiamas

ti taisyklės, lygiai kaip kad mažuma nega
li atsverti didžiumos nuotaikų.

Geriausias linkėjimas, kuris atitiktų kiek
vieno pP lūkesčius, būtų patikinimas, jog 
sekančios šventas bus švenčiamos savoje tė
vynėje. Bet, atsižvelgiant Į priešais akis sto
vinčią netikrumų prarają, tai prilygtų pra
našavimui, jog ateinančią vasarą bus tokie 
dideli karščiai, nuo kurių išdžius visos jūros 
ir visi vandenynai...

Tačiau yra ženklų, iš kurių matyti, 
jog aš, benamis DP, būsiu gundomas ir ra
ginamas grįžti verguvės surakinton tėvynėn. 
Baigianti savo dienas Unrra gavo Įgalioji
mus mane skatinti grįžti namo, ši pastanga, 
kuri pošventiniu metu įgaus konkrečios ak
cijos formas, man primena kovą su vėjo ma
lūnais. Nemaža asmenų, nešiojusių mano rai
des, jau yra išvietinta iš globos stovyklų. Jie 
liko be bet kokios paramos, atestuojančios 
žmoniškumą. Be to, tie žmonės pateko Į to
kius naujų išgyvenimų spąstus, kuriems de
ramas vardas dar nėra surastas. Tad mane 
iki šiol globojusiai Įstaigai, kuri altruistini 
reikalą žada iškeisti J policininko pareigas, 
prieš imantis naujo vaidmens, aš negaliu šių 
švenčių proga nieko kito palinkėti, kaip ap
lankyti iš stovyklų išvirintuosius. Jei ras 
bent vieną, kuris nustojęs gautosios paramos, 
grįžo liepsnojančiom mano tėvynėn, tegu ta
da ragina ir mane tai padaryti, nors ši misi
ja, atlikta švelnioje formoje, primintų moki
nio vaidmenį, kuris imasi mokyti mokytoją 
(juk aš už būsimus įgaliotinius bolševizmą 
žymiai geriau pažįstu!), gi naudojimasis ki
tokiomis priemonėmis būtų lygus pavadini
mui, prieštaraujančiam laisvą apsisprendimą.

Emigracijos Biūrai yra laukiami 
paukščiai aplinkoje, kurioje aš gyvenu. Vie
nu jau atsirado ir kviečia pakvėpuoti Pietų

Kūčioms stalas, visur švarinama ir gražina
ma. Tyliai tvarkė gryčią abi jaunosios Lau- 
žadyfės. Jos ypač rūpestingai tvarkė ant sie
nų, re’.ig.nius paveiksliukus, Dievo Motiną, 
Kristaus gimimo vaizdus. *Vyrų pa inti 
tautiniai paveikslai. Vytis, dr. V. Kuu.rka, 
Basanavičius buvo seniai jau išnešti ir pa
slėpti, kad priešai ir moterų neapkaltintų ir 
neišvestų į tolimus Rytus. Taip pat visos šel
miškos fotografijos buvo ne tik nuo sienų, 
bet ir iš spintų išimtos ir suslėptos, kad ne 
nustatytų, kur ką vyrai yra dirbę. Ne tik 
gryčia, bet ir Laužadžių Seklyčia buvo tuš
čia, apleista, lyg svirnas. Namuose matėsi, 
kad nėra vyriškų rankų, kad laikai yra užė
ję sunkūs ir netikri. • -

— Ar Kūčias anksti pradėsim, ar lauk
sim vyrų? — paklausė Laužadienė.

— Vertėtų palaukti — patarė Marijona.
Kurį laiką jos tyliai triūsėsi — ir laukė. 

Bet jų laukimas kėlė tik daugiau baimės. 
Lauke šuo spiegė kaž kokiu melancholišku 
balsu.

— Nebelauk'm. Nieko nebešu'auksim — 
baigusi tvarkyti stalą siūlė Kairė, kuri gy
venime nepasižymėjo kantrumu.

Penkios moterys liūdnais veidais susirinko 
prie stalo. Senutė vos ne vos atsvirdėjo ir 
atsisėdo iš šono galustalės. Laužadienė, kaip 
šeimininkė, užėmė stalo galą. Katrė atsisėdo 
šalia senulis, O Marijona šalia motinos 
priešais senutę. Keletas vietų buvo palikta 
tuščių, it simboliškai, vyrams. Prasidėjo 
maldos, kurios buvo kalbamos už žuvusį 
Vytautėlį, už miške kenčiantį tėvą ir Anta
nėlį, už svetur, gal būt, badaujantį Petrelį. 
Motina valdėsi visais nervais, tač:au ašaros 
vis tiek riedėjo iš akių. Taip pat jautriai iš
gyveno Katrė ir Mikasė, kurios nesuvaldė 
ašarų. Tik senelė ir Marijona mažiau reaga
vo, nes senelei buvo išsekusios ašaros, o" Ma
rijona bendrai viską išgyveno labiau vidumi, 
negu paviršiumi, labiau viena sau negu bend
rai. • a./ 4 f Aį. . •

— Ar nesakiau, kad Dievo tylutė dubaus 
tuos piktus žmones, kurie negerbia senųjų, 
kurie nemyli Dievo — pasibaigus maldoms 
prašneko senutė.

— Ką čia, babune, Dievo rykštė, o, žiū
rėk, bedieviai persekioja kunigus, naikina 
bažnyčias, o nei jų kokia Dievo rykštė bau
džia, nei nieko —- prfesinbši Marijona:

— Ir tu, kaip bedievė, pradedi burnoti — 
įsikišo Į kalbą pamaldž'ojt Mikasė.

Lauke pasigirdo kaž koks šlamesys, it 
žingsniai. .......

— Tur būt Paulauskas sukinėjasi palangė
mis ir šnipinėja, ar kartais vyrai nėra grį
žę iš miško -—tyliai pasakė .motiną. Visos 
moterys Įtempė klausą ir norėjo nustatyti,

Amerikos oru. Dėl stokos kuro mano patal
pai žymiai atvėsus, gal būtų ir nebloga bent 
žiemos metui išsikelti Į šiltesnio .klimato ša
lis. Bet kadangi ten neturiu nė vieno gimi- 
nės, tai, atrodo, būsiu priverstas čia ’ žiemą 
praleisti. Gal būt (iki gyvo kaulo Įgrisus ma
ne supančiai pilkumai ir dargi pradėjus pūs
ti žvarbesniems vėjams) aš ryžičausi savo 
gyvenime leistis Į dar vieną avantiūrą — iš
bandyti emigracijos skanėstų. Tačiau kur? 
Ten manęs nenori, o ten bijosi, gi kur aš 
nenoriu — ten, esant pakankamoms protekci
joms, gal ir priimtų. Ir čia neturiu pasirin
kimo. Dėl to švenčių proga „orėčiau emigra
cijas padangėje pamatyti giedrėjančius debe
sis r— ir jų pakaks ne vienam pražūti...

Saviesiems, žinoma, priderėtų šilčiau
si linkėjimai. Ypač mane nuolat smaugtinai, 
smaugia tyla ir nežinojimas žinotinų dalykų. 
Esu, kaip jau nekartą minėjau, eilinis DP. 
Taigi nieko nereiškiantis ir neturĮs jėgų 
(ypač turint galvoje susisiekimo priemonė
mis man naudotis tebegaliojantĮ varžymą) 
kuria nors linkme pajudėti ir žinotiną suži
noti, Yra, kurie lyg ir valdžią sudaro. Va
dinasi, kaip kad valdžiai pridera, rūpinasi 
mažu žmogumi. Suprantu; kad manoji val
džia srėbia tokią pat sriubą ir gauna tokią 
pat duoną, su šiokiu tokiu dirbančiųjų prie* 
du. Taigi ji mitybinės mano būklės negali 
pagerinti, to aš ir nelaukiu. Bet gi yra ir ki
tų reikalų. Kad ir minėtoji emigracija. Vie
ni, savo laimei ar nelaimei,; jos nori, kiti sa
ko: — palauksim. O štai,’ manoji valdžia, 
galvos, kurios pražilo belinksniuodamos de
mokratiją, ėmė ir parašė net į New Yorką, 
jog nei aš nei kiti nenorim iš Europos kelti 
koją. Gal ir taip, bet po tiekos d’ktatūrinių 
persekiojimų laisvo apsisprendimo šalinin- 
‘kams būtų buvę ne pro šalį padaryti repe
ticiją, atsikiausiant pilkąjį DP, ką jis mano. 
Taigi aš, eilinis DP, šių švenčių proga te
galiu savo valdžiai palinkėti didžiausių Jai- 
mėjmų bevykdant iki šiol tylėjimu užkastus 
užmanymus ir, svarbiausia, juos išryškinti 
demokratinių galimumų skalėje, už nieką ne
laikant ir mažo žmogaus nuomonės.

Maža išpažintis. Vyksta, kiek pajė
giu susigaudyti iš spaudos skilčių ir iš ra
dijo pranešimų, kieta kova su juodąja pre
kybai įsteigtos specialios Įstaigos, kurios , iš

kas tai galėtų dėtis. Paulauskas tai buvo jų 
kaimynas, mažažemis, didelis g.rtuoklis, ko
munistėlis, kuris pavydėjo bet kam geresnio 
gyvenimo. Jis dažnai sukinėjosi apie Lauža
džių namus, kad nustatytų, kur yra pasidėję 
jų vyrai, ' - ‘

S.os penkios moterys gyveno baime, liū
desiu ir ateities neaiškumu. Jos valgė labai 
mažai, nes kąsniai springo jų burnose. Tik 
senelė daugiau valgė, nes ji mažiau išgyve
no šią tragediją, ji sielojosi tik savo rūpes
čiu, kaip apsiginti naktį nuo mirties minčių 
ir kaip ilgiau išgyventi. Katrė ir tvixase dar 
bandė iš po staltiesės traukti šiaudelius ir bur
ti savo ateitį, ar jos ištekės ar ne, tačiau ir 
tas jų negalėjo nuraminti, nes šeimos trage
dija buvo perdidelė, o baimė dėl išvežimų 
buvo nemažesnė.

Po kūčių senutė užpečkyje pasakojo šiur
pulingas istorijas iš caro laikų baudžiavų, iš 
juodašimčių metų, apie rusų caro policininkų 
siautimus. Ji tas istorijas gražino šimterio
pai padidindama, kad atrodytų, jog anais 
laikais ji kur kas daugiau išgyveno negu da
barties lietuviai.

Į vidunaktį pasigirdo mašinos urzgimas. 
Ona Laužadienė pašoko iš lovos ir ėmė šauk 
ti dukteria, kad greičiau slėptųsi. Jos visos 
išbėgo į seklyčia, atidarė asloje vyrų pada
rytas rūsio duris ir sulindo į rūsį. Tik vie
na senelė buvo palikta, kad neatrodytų visai 
tuščia ir įtartina ir kad sumeluotų bolševi
kams apie jų išvyk'mą pas gimines.

Šuo ėmė smarkiai loti ir mašinos sugarmė
jo į kiemą. Pasigirdo smarkus stuksenimas Į 
duris ir po kelių minučių keli bolševikai įsi
laužė Į trobą.

Kur jūsų vyrai? —
— Nėra čia jokių vyrų. Juos išvežė vo

kiečiai pasakė senelė.
— Kirsk jai bizūnu, tai ir atsiras vyrai — 

įsakė bolševikų vyresnysis.
Senutei du bolševikai kirto taip bizūnais, 

kad jai kraujas prasiveržė.
— Galit mane užmušti, bet nėra jokių vy

rų-
— O kur moterys? Juk čia turi būti dar 

keturios moterys. •
—• Jos išvyko švęsti Kalėdų į Kamajų 

valsčių pas gimines.
' — Dar drožkit jai bizūnais.

Bolševikai dar kirto keletą smūgių senutei 
ir ji daugiau neištarė nei žodžio.

— tai ją išvežklm į Sibirą.
Senutė' į tuos žodžius tik vaitojo.
— Tegul ji palieka čia stipti, ta bestija— 

dar paspyrė koja bolševikas ir pirmasis iš
movė pro duris. Po to ir kiti1 išsėlino.-

Senelę rado rytą sunkiai 5 sergančią, bet 
dvasiškai stiprią ir tikinčių, kad ji išgyvens 
100 metų. islNjįrsęr ■ . . ? ; . •

Keturios Laužadžių moterys; išdrebėjo visą 
naktį vienam drebulyje ir visą laiką jautė 
svetimųjų baimę, nieko nežinodamos apie 
Roosevelto laisvę nuo baimės, kaip lygai Roo- 

(Nukelta, Į 4 p.)

stojusios kovoti su kiekvienu, kuris leidžiasi 
Į poskverm'nę prekyba. Esu atviras ir ne
mėgstu veidmainiauti. Dėl to laikau reikalin
ga čia atžymėti, jog ir aš kartais (pagal ki
šenės pajėgumą) šĮ tą prisiperku, Aukso ir 
kitų brangenybių nesupirkinėju, nes tokiai 
prekybai nesu pajėgus ir, svarbiausia, pasku
tiniu metu pilvo reikalai stovi arčiau širdies. 
Tad šį tą prisiduriu iš savęs. Kartais kepa-' 
liuką duonos, kartais kokĮ mėsgalj, nes Unr- 
ros išvirtoje sriuboje beveik niekad nerandu 
man skirto mėsiško davinio. Vieni sako, kad 
tasai davinys dėl ilgo virimo suverda, kiti 
tvirtina, jog jis kuo nors kitu būva pakei
čiamas. Nesvarbu, kaip ten bebūtų, bet aš 
esu didelis mėsos mėgėjas ir, ypač skilvio 
skatinamas, stengiuosi save palaikyti kitu ke
liu. Tai yra tam tikros rūšies' nusikalt mas. 
Ir, be to, dar gi brangiai apsieina. Taigi, 
kad nebūčiau Į tokius Inusikaltimus stumia
mas, Kalėdų proga maistininkams ir virė
jams noriu palinkėti, kad jie ateityje suras
tų kitą virimo būdą, kuris mane sotintų ir 
nesūvirintų Į niekį, kaip iki šiol, man skir
tą mėsgalį... "

Užmiršti Raudonąjį Kryžių, vei
kiantį mano tėvynės vardu, yra beveik neį
manoma. Ne dėl to, kad aš tikėč-ausi ką nors 
iš. jo gauti bei būti sušelptas. Visai ne. Gy- , 
venų nuo jo toli ir tik tada sužinau, kad. ten 
kas nors galėjo būti, kai mano ausį pasie
kia aiškinimai, kodėl tas tą, o anas kitą ar
ba nieko negavo. Ir ne tai man rūpi. Dau
giausia mane domina tai šen, tai ten prie 
šito lovio vykstančios varžytynės. Tiesa,, kol 
kas apsieinama be peilių. Bet vis dėlto čia 
daugiausia stumdymosi. Kryžiaus pirminin
kas skelbia, kad netrukus prasidėsianti rink
liava. Yra pavojaus, kad tada gali kilti dar 
daugiau triukšmo, nes padidės interesai (ne 
visų, tik tų, kurie, dar tuštokam loviui esant, 
jau susikibę už plaukų). Nors ir demokrati
niams pokalbiams artimas Kryžiaus pirminin
kas, bet jei jis nesuranda recepto neramumus 
pašalinti, tepasinaudoja madinguoju veto. Rei- 
kalas eina ne tiek dėl teisybės, kiek dėl triukš 
mo pašalinimo...

Visiems kitiems, skendintiems , to- \ 
kiuose pat netikrumuose kaip ir aš, švenčių 
proga bene deramiausiaa linkėjimas: — iš
tvermės!
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Zemaitlska
Sako, žemaičiai tylūs ir užsidarę: kol 

burbtels kokį žodi, kito nusibos belaukiant. ' 
Arba vėl: girdi, paniurę ir linksmumo nė 
jokio. Žinoma, kai ne juokų laikas, nėra ko 
dantis rodyti arba niekus pliaukšti. Taip, 
sakysim, gavėnios ar advento laike nesi
klausyk, mielasis, neužgirsi žemaičių sodžiuj 
dainos aidint, ir armonikos garsų negirdėsi, 
nes gi ir vyturėlis savo giesmei turi laiką ir 
gegutė pilkoji žino savo metą ...

■' — Agi, visoki linksmi išsimislijimai už
drausti nuo bažnyčios šventos; tam gi ir 
nuodėmingas kūnas apsčiais pąsninkais kri- 
vidijamas, kad nelabos mįslės žmogų rečiau 
belankytų, kad jj atvestų ant maldos ir pri- 
gatavytų sutikti Tą, kuris ateis, — senai, 
labai senai, plėšydama plunksnas nuobo
džiam advento laike, pasakė viena bobulytė. 
‘ Tačiau Avėtąjį Kalėdų rytą, tartum Užgi- 
musysis šitai nevaliai atleidžia visus varžr- 
tus, ir su Jojo džiaugsmingu atėjimu džiau
giasi' visi žemaičių žemės žmonės. Tuomet 
atkrupštink, šviesusis, užsnigtais'laukais laz
dele pasiramsčiuodamas, pro beržynėlius ap
šarmojusius, eglinėlius prisnigtus, kiškio pė- 

' dėlių vedamas žerk tiesiai per sodo tvorą, 
spustelk per kiemą, eglišakių •kujelėm rau
donskruosčių pribarstytą — kalėdiškai pasi
puošus}.
; Taigi, nepasid’džiuok, paveizėsi, vieną ki
tą besirukuodami nulenksime .1. Ateik, pra
šom labai.

Taip Kalėdų rytą gaspadorius, grįžęs iš 
bernelio mišių, apsuptas savo šeimos ir sam
dinių, patsai patenkintas ir džiaugsmingas 
sėdi pačiame stalo gale, kaip karalius soste. 
Nudribę vešlūs ūsai neįstengia paslėpti pra
virose lūpose žaidžiančios šypsenos. Rodosi, 
visą amžių jisai kitoks ir nėra buvęs. Seimi

ninkė iškaitusi ir raudona, kaip daržo aguo 
na kudrėtoji, atnešusi, anot jos, paskutinę 
pateikmėnę pastato ant stalo, sunkiai beras- 
dama vietos. Nubraukusi nuo kaktos prakaitą 
ir keldama koją per suolą, taria:

— No, balondele, kouskėt, kaštavokėt, vo 
par adventą gana prisėposninkavot ■

■ Ir ko tiktai nėra, ant šito kalėdinio stalol 
Sniego baltumo pyragų vėpūtiniai priversti, 
bliūdai mėsos su kaupu1 prigrūsti... Žo
džiu, perlinkęs ąžuolinis stalas, ir jeigu nie
kas neimtų ir nevalgytų, Dievaži, ilgai jisai 
neišlaikytų. Po vieno triokštelėjimo visa šita 
Dievo dovana atsirastų ąsloje.

. ' Ir kai šeimininkė yra jau atsisėdusi ir, 
sunkiai besuvaldydama saVo riebumą; pūkš-- 
noja pailsusi ir!ialtimis vis dar ieško kieno 
lėkštė nepilna, klėtid šaukštas ne rankoje, 
gaspadorius pasikelia ir pranyksta alkie
riaus duryse. Už-'valandėlės jis grįžta su... 
buteliuku rankoje.

Ach, nepamanykit, kad dabar tai jau pra
sidės besaikis pijokavimas. Saugok, Dieve, nė! 
Tiktai gaspadorius susidauš su savo šeimy
na, vaikiu, gaspadmė, trinktels su merge, 
idant tarpusavio meilė ir džiaugsmas esamo
mis gėrybėmis dar labiau išryškmtas taptų. 
Tai, tarsi, po sunkių darbo metų lyg ir leng
vas atsikvėpimas.

•Ir kai po keletos tokių kaip ir „kleboniš
kų’! veiduose pradės ugnis karšta bladėti ir 
pamatys, kad bėra vos ant bonkos dtigniuko

i .;. Gal dar išeis viena, o gal ir ne.Laimė, 
kad dabar gaspadinės eilė!

A, tas vaikis Ignacius, tas tik yra kartą.— 
Taip supynė, sumakaliojo, kad tik paskutinė 
atitektų šeimininkei. O iš seno žinoma: pas
kutinis pila ...

Bet ką ten šunės nelabieji dabar užpuolė? 
Toks lojimas, toks grandinių žvanginimas — 
atrodo, tvarto kertę nugriaus.

Pro langus kažkas prakimėžuoja. Neužilgo 
priemenėje sukaukši medis, pasigirsta trepsė
jimas ir šluotražio smūgiai. Prasivėrus du
rims už Ivirtusio šalčio debesio ant slenks
čio pasirodo senukas.

— Dėdė Albins! No, sene bematyts! — 
Visi be galo nudžiunga senuko pasirodymu.

Dėdė Albinas per daug žinomas pasako
rius, juoko mėgėjas — štukorius, bet neuž
gaulus, niekam neįduriąs per skaudžiai, kad 
jo apsilankymas nebūtų laukiamas.

že mininkas kviečia dėdę už stalo, siūlo 
krėslą.

Albinas vos tėra pasakęs „Tegul bus pa
garbintas ...” prie durų į kertę nusimeta 
klumpes, zuikinę kepurę ant gembės paka
bina ir dabar jisai visus sveikina .su šv. Ka
lėdomis. Pradedant gaspadoriumi ir baigiant 
piemenuku, kiekvienam turi 
vinčiavonę širdingą. Taip 
tydamas dešinę porina:

Gaspadoriou Kalėdas 
das: šeimyna nu meita — 
Jė auksinėlių negailės, vėsas už vyrų Ište
kės. .. — patsai akimi švysteli į užstalėje iš
raudusią Domicė’ę — pačią vyriausią iš tri
jų jaunų dukružėlių.

■ Seiminiųkei vėl: — Kad pyraga rūgtęm, 
nieką netrūktom. Albinėlis, kad ateis, kad 
vės būtom aleleus...

Samdininkams, šeimynai ta:p pat yra por
cija garuojanti, neataušusi, tik dabar iš pa
sakoriaus širdies išėjusi, kaip vėgėlė išsly
dusi:

DCde Albinas

vedo išmeseu, 
alkieriaus du- 
ni lakelė...

žodel; dailų, pa- 
šeimininkui, kra-

— tos palės bė- 
pėrš'.ė j vėlia...

— Ė pu Kalėdų darboukitės nerongouki- 
tės... Neganykėt saulės, nedarykėt apgau
lės, jė kas štokavos, — Pondėivs pakoros...
— pirštu pagrąso Albinas.

Ach, Albinėli, be tavęs nebūtom pėlna 
šventė — trūktom jpuką... — užgiria gaspa
dorius: — To atstoji pėina kunkolynė... Aš 
tonke pamėslėjo: kas tou tarpą užpildys, kad 
to parsėkėlsi l ontra posė zomata?„ — pa
graudena dėdė.

— Gyvensio dar, Kazimierėl, ėlga dar vė- 
seliosious... — sėsdamas prie pečiaus spi
riasi senukas.
. Seimininkė kuone tempdama kviečia Albi
ną prie stalo, bet šis atsisakinėja, atsipraši
nėja. Girdi, tabakas drėgnas, nedegsianti 
pypkė, nugarai vėsu. Čia ir žarijėlė prie ran
kos ir patogumas pelenui nukrapštyti. Jeigu 
ji galinti ten pamūravoti pečių kodėl ne, — 
ateisiąs tuoj!

Albinas išsiima iš kišeniaus pūslę naminio, 
ilgu . ir kumpu cibuku pypkę ir tuoj ims ją 
kimšti. Bet nuo stalo atkrypuoja šeimininkė 
ir neleidžia dėdei dabar su labokomis terlio
tis. — Paskui galėsiąs su šita pavėtre smar- 
dintis.

z — Kad, dėde, ateje, ta jau
— sako ji linksmai, verdama 
ris: — bet kėtėms. nepalėkseu

Grįžusi pripila ir sako:
— No, Albinėl, kad dar tėik Kalėdų su

lauktum!, kėik splauke!
Ne, senukas negalįs 

akys šypsosi ir pypkė 
seniai sugrįžusi kiše
nėn. Kas pažĮsta dėdę 
Albiną, žino j( jau
nystėje ne girtuoklĮ 
buvus, bet, kaip pas 
mus sako neatsisa
kant „loskos” priimti;

— No, ar dėdė, 
•jau nikumet ė nekaš- 
gerti. Kratosi. Bet jo 
tavoje? — ne’škenčia, 
nepaklausęs vaikis.'

—„Dėdele maža, dė
dele.

Seniai, sako Albi
nas, tik labai seniai, 
tuojau po ruskio grum 
tynių, atsitikę trupu
ti truktelti. Ale, tai 
buv^ęJ1IRd!i»>y<!3r 
denų, toli. — Su pa
čiu karaliumi tada iš- 

, lenkęs. Kai jje sulupę 
turką ir nustūmę to
lokai nuo Juodųjų, at
važiavęs pats karalius 
savo akimi pažiūrėti 
tų, kurie taip smar
kiai ir tikrai pasidar
bavę. ..

— Ta ano cccorėškoji šveisybė priėję maž
ne pri pat monės ė klaus vėsos rolės: „Kas 
gera trbpėj?” Nieks neatsėrond, vėsė tyl 
kap užkėštė. Tik rotnasis kumšt mon | pa
šonė: ,.Albin, gavari!” Ta aš ė sošokau: „Aš 
jūsa dėdenybe!” — išsitempia dėdė Albinas 
ir rodo, kaip jis lygus ir jaunas, prieš dau
geli metų stovėjęs prieš visos Rusijos val
dovą.

r- Cars tikta kapt nu sava galvos keporė 
ė švilpt l vėršo. Vo aš tou štoką bovau gir
dėjęs, — vėskou turėjau gatava. Tik teikš 
veina, teikš ontra kartą, bet jau keporė bo
va pri pat žemės, net grenkolkė nuzvembė. 
šėrdės tada kad plost, kad plost pu mun- 
dierio, kap vėsta sorėšta. No mėslėjo, jė ne- 
patropėjau, kor akis rėks kėštė? Rotnasis 
pajėmė nu žemės keporė ė- prinešės kara- 
liou rodą. Jau iš to'.o matau dvijos veitos 
kap koust iškousfa. „Sėta vėinas, sėta ontra”, 
rotnasis skaįta kiaurynės. Paskou priėję pri 
monės, patapšnojė par pėti: „Maladiec Al
bin! Gausi Jurgį”.

— Vo, butomėt matė! Jo šveisybė Alek- 
sendra kišenė beturįs posbunkĮ. Ale tokį pat, 
kap pri musu, so mėlėno kvartugelio, ė sa
ka mon: „Gera šauda, bajavoj!” Išlenkė 
pats porą gerų burnų ė padavė mon. Vo, to 
vaikei, vėsa rotė šauk „U-raaa, u-raaa!” — 
ūžte — už. Vo vėdo su Aleksendro pasėmai- 
nydamo tep ėr išlinkę v tou posbunkį. — Al
binas nusiskanindamas rankove nusišluosto 
lūpas,, l tartum ką tik sugrąžino karaliui iš
tuštintą indą.

— No; ėr nusakė, dėde... Karalios tau su 
savėm ncšlosės posbunki!.. — Ignacius ne
nori tikėti. -

— Karalios tik ė tegalėję toukart turėtė. 
To, vaikė!, nežėna, kas par dakts toukart 
bovą šnapšė, Ne tep, kap šeindėin, — su
kasi dėde.

įsikiša šeimininkė:
— Albinėlis jau nemelotis, ons netoks. — 

Ji neša dėduliui stikliukėlį. Pamyluodama, 
paglostydama per pečius, kaip kultuve, pla
čia ranka, ragina:

— Ka. jau so svetemo karalio galėję iš
geri, dėdei, ta jau su monėm tou labeu.

"rs =pjaudo dabar dėdė labai, nuverčia. 
Bet moteriškė yra pristojusi arti dėdės ir

Jonas Nevardauskas

Kalėdų* ryta
Per langeli sniegu užpustytą, 
Liūdnom akim, su sielvartu širdy, 
Žvelgs motina Kalėdų rytą. — 
Ten puošis snaigėm putinai balti.

nenu- 
nubė- 
aštuo-

links-

pila iš eilės dar „ant antros”. Čia šiek tiek 
blogiau. Dėdė Albinas šokstasi l kojas, tarsi 
užpykti norėdamas, bet pagaliau nusileidžia. 
— Žmogus — ne arklys: viedra išgeriąs ir 
užtenką . . . Taigi ir dėl tos žvirblio ašaros 
nekeisiąs didelio trukšmo. Ale paskutinė!

— Ta i vėsu sveikata, i mona živata! ... 
Albinas visiems atiduoda sveikinimą.

Dabar atrodo, kad jau tikai, anot jo, ši
tos bjaurybės nė už jokius pinigus net iš 
paties jo didenybės Aleksandro nebeimtų | 
rankas. — Taip ji nupurto ir sulenkia, kad 
visas suolo galas apkraulas užkandos nebe- 
nustumia užtūpusio kosulio.

Dėdė Albinas dabar yra pačiame pasa
kojime.

— Tė, tata, Kazimierėl, atsėmeno vėinas 
tokės, kap šės šventės, kad aš pri tava pa- 
ponele už vaikĮ šiužėjau, — papsėdamas sa
vo uolinę „liulką”, su linksmumu ir 
vargęs mėgina pargabenti užpakalin 
gusias vienas Kalėdas, kadajis dar 
niolikinis tebebuvęs.

Ach, nepalyginamai dabartiniams
mesni buvę laikai! Ir žiemos! Kas dabar žie
mos ... Tada tai būdavusios: vaikai su ro
gutėmis nuo stogų, kaip nuo kalnų švilpdavę 
žemyn, lyg aitvarai lėkdavę. — Ot, tai bū
davę sniego! O speigelis!... ; Gruodžio 
pradžioj kaip sukabindavęs, tai taip kol špo
kai parlėkdavę. Acho seniau! ...
'■ — Teisybė, Albinėl, ėr aš atsėmeno, kad 

f' mėdė važioudavom 
unt lygė lauka liob- 
arkle lig papilvių sok- 
rės. Dabar praein žei- 
ma, kartas nėr kumet 
iš pastogės ragių iš
traukt, — ir gaspado
rius Kazim’eras pasi
genda traškančių ir 
gilių žiemų. Kai ku
rapkos, niekur negau- 
damos žolelės anei 
šaknelių, atbėgdavu
sios*} daržinę prie pe
lų, ar net t priemenę 
prie jovalo.

— Tep, kap apte- 
ma, motrėškas apejė 
žygius, vedo so on-1 
trojo vaikio gyvolems 
l ttžjėdtus• Ivertėv po 
gerą glėbi šeina. Ale, 
tik pamislytė rėk vėi- 
na šeina toke bonda! 
Papunėlis jau par 
posdeini tep bova lei- 
pės. - *Toksai papro
tys buvęs iš seno, kad 
Kalėdų niktl būtinai 
grynu šienu pamylėti 

gyvulius. Esą, teęu ir gyvulėliai pajuntą Ka
lėdų džiaugsmą.

Taigi, po visų darbų, jie tą Kūčių vakarą 
susėdę švęsti Kūčių. Kazimiero mamimėlė 
stalą uždengusi kraitine, nesakytum sniegas 
balta raštuota staltiesei ėglių šakelėm ap- 
dėliojo, šienu apibarstė. O jau valgymų, 
valgymų! Sližikai viename aguonų piene, 
visokių visokiausių bundulių prikepta, pri
taisyta. Viename bliūde kuone gyvi karosai 
plauko, kitame marių viešnia — silkė. Sau
gok, Dieve, viskas be pieno lašelio, be 
tauko! Sausam daiktui nustumti, troškuliui, 
jei atsirastų, numalšinti pasieny giros bač
kutė. Skanios, uobuoliriės giros. Tik be 
stiprybės, kuri galėtų galvą apsukti, be pri- 
maišymų, kurie galėtų kojas nuvai ginti ir 
nevaldomai per kelius lankstyti ...

Kazimieras tada vaikigalis tebuvęs, tai jo 
■ tėvas-papunėlis persižegnojęs ir, kaip šeimos 

galva, padalinęs visiems plotkeles, saky
damas: „Valgykėkem prisimindami 
naktj mūsa dongėškoje Karaleus į šin svietą 
varginga atėjima”. Salia jo buvusi palikta 
tušti vieta papunelio broliui Vincentui, kuris 
ką tik neseniai prieš pat Kalėdas, už nešmą 
iš Tilžės knygų, nuo ruskių buvęs l Ame
riką išbėgęs. Dar nebuvusi gauta žinia, ar 
gyvas Vincentas nuplaukė l kitą krantą, ar 
gal, kaip dėdė Albinas nupasakoja, ba’s'ai 
plėšri ir begaliniai stambi žuvis — vilioriba 
bus vargšą sušlavusi. Gal būt ir Albinas 
š’andien kur nors po Bostoną ar Naujorką 
blizgančiais batais sau pakš, pakš lygiais 
trotuarais, kaip ponas vaikštinėtų. — Labai 
giminės norėję jauną Albinėl; Amerikon 
ištraukti, ale jis bais’ai bijojęs vilioribos, 
nes šita biaurybė ir Titaniką, prarijusi.

Tai tą Kūčių vakarą papunėlis pradėjęs 
pasakoti apie tai, kad Kalėdų nakų gyvu
liai kalbasi žmogaus kalba. Alb’nas dėjęsis j 
galvą. Jis eisiąs pas-klausyti. Dar papunėlis 
patikinęs, kad tai jokia melagystė, tik esą 
reikalinga ramiai klausytis ir nesikišti i 
pašnekės;, nes tuomet ga’.Į nieko nebeišeiti.

“lad nesušaltų, pasiėmęs ilgus kailinius ir 
atsargiai užlipęs ant tvarto. Iki" pat lubų 
pras'kasęs šieną, pridėjęs aus;, idant aiškiau 
viską girdėtų ir išsitiesęs.

— Tata goiio ė klausaus: avelės šeina

Kaip žvaigždės ašaros subėgą
Skarelėj liks rakinant jai duris.
Tik vienos pėdos grims baltajam sniege, 
Iš tų namų, kur eidavo būrys

Takeliai sniego pūku bus nukloti, 
Prie kebo pušynėliai snaus.
Močiutės mintys tuos takeliuos ims klajoti, 
Ir plėšys širdį žaros raustančios dangaus.

Nebus tiek daug žmonių bažnyčioj, 
Kur lino rūbais marguodavo keliai. 
Sugrįžus iš Bernelių, grįčlojM 
Ant tuščio stalo leisis saulės, spinduliai.

Ten brolis nepasveikfns savo.brol'o, 
Ir rankų motinos nejaus ant pečių. 
Į ten plauks mintys tremtinio — varguolio 
Kalėdų rytą tarp snieguolių krintančių.

šiokė

apysaka
kromta, gerdo, atrajo, karvės vėl — gromol. 
Arkle krumšt, krumšt, vo aš tik savė mės
lėjo: kad tik neužmigčio.

Taip gulįs, gulįs, o miegas, kad jau eina, 
kad eina, nors tu ką nori daryk.

— No, ar išgėrda ku? — susidomi vaikis. 
Bet atrodo jis daugiau nori paerzinti pasa
korių.

— Kapgis, būčio girdėjės ... ale tep su- 
įėmė mėigs, kad, vot, rodos unt tos veitas 
kudė šėrdės, — tep ėr užmėgės ...

Ir Albinas tvirtina, kad ir čia tas pats, 
kaip su paparčio žiedu, — židįs, bet ne kiek
vienas galįs rasti. Gyvulėliai irgi kalbasi 
Kalėdų naktį, bet ne visi gali išgirsti. Jo 
dėdukas girdėjęs! ...

— Vo, a nėžėna kū anei saka, dėdei? — 
baisiai nori išgirsti gaspadinės jauniausioji.

— A, nevalna niekam pasakot. Kas to ne- 
pėlda, tou koronė ištink.

Židikuose kitą kartą gyvenęs toks švilpis. 
Tai jisai vieną Kalėdų naktį pas'klausęs ir 
ant rytojaus pradėjęs plepėti 
tuoj štnakš ir netekęs žado.

— Vajerau! — pasigirsta iš
Kai dėdė Albinas prisimena 

mą, antrą, ak, dar net ir trečioji diena bū
davusi švenčiama, reikia didelio maišo tų 
dienų visam linksmumui susemti.

Ir ko jie neišsigalvodavę, kokių žaidynių 
nepras’manydavę!

Prūdo vidury per storiausią ledą iškirsda- 
vę skylę, ten 1 pat dumblą Įvarydavę ilgą 
kuolą. Ant jo užmaudavę vežimo ratą su pri
tvirtinta kartimi, prie kurios galo pririšda
vo roges. Dideles arkliais važiuojamas ro
ges. Vieni atsistoję prie rato už karties ga-, 
lo sukdavę, o kiti suvirtę | roges, kaip vė
jas lėkdavę aplink prūdą. Net baisu pagal
voti kokiu smarkumu išsisukdavę, kad mer
gos klykdavusios, ne savo balsais cypuavu- 
stos, kaip katės pagautos. Sūkynė būdavusi 
linksmas įrengimas!

■ Vakare kur nors būtinai būdavęs sulėki- 
mas. Po salyklinio aleleus pasidarydavusios 
baisiai lengvos kojos šok’mui. Na, ir šokda
vę. Bet ne lokius kaip dabar, anot Albino, 

„apžarginius”, bet tikrus šokius: kertini, 
. jonkeli, blezdingėlę, kadrilių. \

Ach, kaip jie šokdavę dobilini melninką!
— Albinas nusitveria už galvos ir krūtinėje 
pasidaro per ankšta, kai atsiminimai atplau
kia iš aštuoniolikinio amžiaus dienelių.

Dobilinis melninkas ištempia -seną Albiną Į 
ąslos vidurĮ. Pasikėlęs abu kailinių skvernus 
bando smarkiai pasviesdamas Į šalis kojas 
keletą kartų šoktelti. aukštyn dainuodamas: 
„Tata poikos, tata polkos dobilinis mel- 
ninks...”

— Dėde, pašok, pašok vėsą dobilini, 
prašo šeiminmkė ir šeimininkas kažkaip 
benulaiko kojų po stalu.

— Ak, ne mona metelems, ne mona 
nėms kaulelems, — pasirodymą baigia 
patrepsendamas Albinas. — Per daug Albi
nėlis jaunystėj buvęs „šumnas”, per daug pri
sišokta, prisiįralyta. Gal dėl to dabar nere
tai pritruksiąs kvapo ir sveikatos pasigendąs.

Tai teisybė, kai tą metą prie papūnėlio 
buvęs už vaiki, gal aleleus paveiktas, o gal 
ir pats kipšas nagus prikišęs, antrąją Kalėdų 
dieną pareidamas iš vakaruškų paklydęs. Ei
nąs, einąs ir priėjęs tokius puošnius rūmus, 
palocius nematytus, kad paugu ir pro šalį 
eiti. Nežinąs nė ką bedaryti. Tiktai kai už
girdęs gaidj, brūkšt kaip kok’a migla ūma! 
nuo akių nukritusi. Atsižinęs kaimyno An*- 
palio kiemą.

— Turėsi ė’ga omželio, Albinėl, ė’.^a šė
mė švietė klaidžiosi, — sakąs papunėlis.

— Tasgatės ė nemelava omženatė’salis... . 
Nu šv. Mėkola aštonta dešimtėi pėnktus jau 
ožkabėnau, vo rodos vėinas joukas alsavau,
— didžiuojasi Albinas daug dienelių pro Ša-. 
Ij praleidęs.

Gaspadorius atsimena Albiną, kai šis^pas 
juos labai, labai seniai tarnavęs. Tikrai gv- 
vas ir nepatįžęs buvęs Albinas. Už tai juodu 
dabar turi, susigerti.

— Dabar, A!b'nėl. nu monės vė’ną,. 
spiria senuką, — Kad lė'žuvėlis būtų lunk»- 
tėsn’s, kad kels būt trumpesnis ...

Valais taip pat norėtų dėdei palinkėti lai- 
mmgo kelio, bet šis 
ga'ėdamas pataikyti 
zuikinės.

Šeimininkė prišoka 
susirasti. Išlydi į priemenę, kad duris neuž- 
rištų, dienos neišneštų...

— Prašom, Aibinė!, ant Naujų Metu pri 
mūsa, — kviečia jį. ,

Nežinąs, kaip būs;ą su Naujais Metais. 
Jei sveikata leisianti, atkrūpštinsiąs. — Lie
pia paieškoti birkavą švino, kerų vežimą: 
Naujųjų Metų vakarą lies i ąs laimes... Pasi
dėjęs laikrodi, veizėsiąs J ve'drodj...

Klumpėms išslydus į kiemą, pasig>*Ma 
dėdės sena dainelė:

Vo žvaigždėlių spindėjėmas,
Vo kojėlių lingvėjėmas. 
Splndėkėt žvaigždėlėėės, 
Lingvėkėt koj-'ėėės...

Paulius Gaubys

kitiems. Tai

užstalės.
Kalėdų pir-

ne-

se-
dar

jau triūs:a ker.-'ė’". ne- 
į klumpes ir graibosi

padėti senam žmogui
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(MINTIS) Kas dangaus savyje nenešioja, veltui jo ieškoti]

visame pasaulyje. O. Ludwig.

3 SALYS, KUR KALĖDOS ŠVENČIAMOS NERIME
Nors Antrasis Pasaulinis karas baigėsi 

maž daug prieš pusantrų metų, tačiau pa
saulis tikrosios taikos ne tik kad nesusilaukė, 
bet priešingai, randasi vis ryškesnių židinių, 
kuriuos tenka vertinti karinių konfliktų po- 
’žiūriu. Paskutiniu metu vis dažniau minimos 
trys vietovės, kuriose vyksta ginklo konflik
tai. Graikija, Azerbeidžanas ir Ki
nija tuo tarpu yra vitetinio pobūdžio gink
luoti konfliktai, | save atkreipę taikos išsiil
gusios žmonijos dėmes|. Tačiau tie vietini 
charakteri turį kariniai konfliktai taip pat 
gali būti ir užuomazga, aštrinanti ir taip jau 
maža švelnumo turinčius ryšius tarp didžiųjų 
Rgų.

Ypač dažną europietj ir neeuropietf politi- 
■i stebėtoją domina jau kuris laikas Graiki
joje vykstą ginkluoti susirėm mai graikų tau
tinės kariuomenės su Maskvos simpatikų 
komunistų bandomis. Graikijoje padėtis tiek 
jau yra Įkaitusi, kad kalbama apie Jugosla
vijos, Albanijos ir Bulgarijos nedraugišku
mą Graikijai, apie ginklais ir žmonėmis rė
mimą graikiškųjų sukilėlių bandų. Tuo rei
kalu skundai jau pasiekė JT ir prašoma vie
toje padėt] ištirti. Neseniai Graikijoje apsi
lankymas anglų aukštų karininkų kalba už 
tai, kad Graikijos viduje vykstą susirėmimai 
domina ne vien graikus. Be britų, jais domi
si ir Maskva. Paskutinėmis žiniomis vieto
mis graikų sukilėliai pradėję pasiduoti, ta- 

' čau per drąsu būtų iš to daryti išvadą, kad 
Graikijos viduje vykstąs konfliktas eina prie 
galo ir dargi gerojon pusėn. Priešingai, ten 
interesų susikryžiavimas yra tokios didelės

ji bus daugiau psichologinio pobūdžio faktas. 
Azerbeidžano įvykiai taip pat yra 

ne vien vietinio pobūdžio susikirtimas. Persi
jos vyriausybė, kuri praėjusi pavasarj dėl 
Azerbeidžano provincijoj kilusio Sąjūdžio, iš
šaukto pašalinių jėgų įsikišimo pasėkoje, lai
kėsi defenzyvoje, dabar, prieškalėdinėmis sa
vaitėmis staiga perėjo Į ofenzyvą, pasiųs
dama karines pajėgas atskilimo politiką ve
dusią Azerbeidžano provinciją perimti | cen
trinės vyriausybės rankas. Siauro masto su
tiktas pasipriešinimas greit buvo palaužtas 
ir svetimų jėgų padiktuota Azerbeidžano vy
riausybė kapituliavo, pasitraukdama svetur. 
Daug komunistų, šeimininkavusių Azerbei
džane, Londono radio pranešimais, Įžygia
vus Persijos'karinėms pajėgoms, vietos gy
ventojų buvo išžudyti. Sovietų ambasadorius, 
ryšium su Įvykiais Azerbeidžane pareiškė, 
jog | juos „sovietai negali ramiai žiūrėti ir 
laukti”.

Si Persijos vyriausybės perėjimą ofenzyvi- 
nėn taktikon ginant savo vidaus reikalus 
taip pat tenka vertinti kaip faktą, turinti at
ramą daug toliau už Persijos vidaus Įvykius; 
atrama šakojasi toli vedančiomis politinėmis 
gijomis, siekiančiomis šių dienų politikos 
aukštumas.

Trečiasis viet'nio karo ž'd'nys — Kin:ja. 
Kinijos centrinės vyriausybės žinių agentū
ros pranešimu 15.000 ginkluotų komunistų 
Centrinėj Mandžiūrijoj antrojoj gruodž’o pu
sėj peržengė užšalusią Sungari upę ir -tai 

_ ___  ____  _________________  _____ reiškią, minėtoji agentūra pareiškia, žiemos 
apimties, kad aprim’nio "ženkŪi negalima gre'-t ofenzyvos pradžią. Kinijoje jau kuris laikas
laukti. Jei ir (vyks kuriam laikui ramybė, tai vyksta vidaus karas, remiamas dviejų pajėgų.
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tas Lenkias atsakymas An gi“ ai
Londonas. Lenkų vyriausybė atsakė Į pas

kutinę britų notą dėl rinkimų. Atsakomas 
(teiktas britų pasiuntiniui Varšuvoje. Atsa
kyme neigiama britų teisė kištis | rinkimų 
reikalus, nes Lenkijos vyriausybė nėra dėl jų 
įsipareigojusi Britanijai. Jei Britanijos 
vyriausybė dėl Lenkijos rinkimų susitarė su 
TSRS ir JAV, tai prie ko čia Lenkija. Paga
liau ne D. Britanija Lenkiją, bet Lenkija D. 
Britaniją tegali kaltinti ir būtent: už nele
galios egzilinės vyriausybės palakymą Lon
done, už aukso užlaikymą ir už trukdymą 
lenkų kariuomenei grižti | namus. Londone 
politinis komentatorius šiuos kaltinimus laiko 
mažiausia įžūliais, nes Londone nėra jokios 
Lenkijos vyriausybės, o kad auksas neatiduo
damas ir kariuomenė nenori gr|žti, tai esanti 
kalta pati Lenkijos vyriausybėj kuri nepasi
rūpino reikiamų sąlygų savo krašte ir santy
kiu su kitais kraštais užtikrinimu.

Persai priart jo prie Fasp’fos
Teheranas. (UP) Gruodžio 13 d., Azer

beidžano vadams kapitulavus, centrinės 
Persijos vyriausybės kariuomenė užėmė prie 
Kaspijos jūros Astaro uostą, prie pat so
vietų — persų sienas. Iš miesto išvytiems 
banditams sovietų pasienio postai leido pe
reiti sieną. Persų vyriausybė dėl šito fakto 
pareiškė sovietų pasiuntiniui Teherane pro
testą. Azerbeidžano dmokratų vadas Jafor 
Pisivari, DANA-os pranešimu, pabėgo ( 
TSRS. Ligšiolinis Azerbeidžano gubernato
rius dr. Silamullah Djavid, ir anksčiau buvęs 
provincijos tarybos šefas iš Tebrio išvežti | 
Persijos sostinę. Valdžios kalbėtojo pareiški
mu, jie nėra areštuoti. Tačiau vadovaujantieji 
Azerbeidžano ir Persijos karinmkai,. perėję 
| Azerbeidžano pusę, yra suimti. Ministerio 
pirmininko Saltaneh vadovaujamos demo
kratinės partijos opozicionieriai, Tudeh 
partija, skatina gyventojus boikotuoti būsi- 
muosius rinkimus, nes jie tik tam daromi, 
kad laiduotų ministeriui pirmininkui nea
prėžtą valdžą.

Mūsų laikraščio mašininkei
T. POGIRSKIENEI, 

!os brangiam vyrui mirus, nuoširdžią 
r gilią užuojautą reiškia „Minties” 

Redakcija ir Administracija.

MŪSŲ MALON'EMS SKAITYTOJAMS 
Dėl švenčių ir dėl e’-ktros suvaržvmų se- 

kailis „Minties” nr. išeis sausio 30 d.
Redakcija.

PATIKSMN1M? S
„Minties” Nr. 235, 1 pusi, informacijoje 

„JAV okupavus Jugoslaviją, karas dar ne
kiltų” turi būti: „JAV Japonijos okupacija 
karui negresia”. Sakinys tekste: „Taip pat 
Jugoslavijos am-rikoniška okupacija ne
grėstų kata«trofa” ta’^mas: — Japonuos 
amerikoniška okupacija negresia katastrofa”.

ypač kai po ištežimo vokiečių

naujienos
Londoi. i. Dėl prasidėjusių šalčių anglų 

zonoje užšalo upės ir jas jungę kanalai. Jų 
transportą turėsią perimti geležinkeliai, ku
riems šiuo būdu gręsia perkrovimo pavojus. 
Taip pat rusų zonoje užšalo Elbė ir Oderis. 
Ta proga Saksonijos karinis gubernatorius 
aprėžė susisiekimą geležinkeliais ir snglies 
taupymo sumetimais nuo gruodžio 21 iki 
sausio 1 dienos uždarė visas [mones, išsky
rus maitinimo srityje dirbančius.

Berlynas. (AY1) Britų karinės valdžios pra
nešimu sovietų (vykdytas vokiečiu darbinin
kų išvežimas paskatino dar neišvežtuosius 
masiniam bėgimui | britų zoną. Butų stoka 
ir noras specialistų įsigyti pradžioje sunkiai 
derinosi, 
technikų Jenos specialistai bėgo grupėmis 
po 300—400. Amerikiečių įstaigų daviniais 
vokiečių specialistų prašymai darbams ( 
Ameriką paskutinėmis trims savaitėms pa-' 
dvigubėjo.

Londonas. Britų pasiuntinys Ispanijoje 
ateinant) antradieni apleidžia Madridą. Ispa
nijos pasiuntinys iš Londono jau išvyko.

Londonas. Prancūzų Indokmijoje vyksta 
sunkios kovos tarp prancūzų dalinių ir vie
tinių sukilėlių.

Londonas. Kinų komunistų partijos centro 
vadovybės kalbėtojo pareiškimu stovima 
prieš neišvengiamą pilietinio karo Įsiliepsno- 
jimą Kinijoje. Centrinės Kinijos vyriausybės 
pranešimu vyriausybės kariuomenei būsiąs 
duotas Įsakymas pulti, jei komunistai sulau
žys paliaubas.

Jlemm'ngeno «Lan'ut Tra!ediniū 
gerasis darbe.is

S'omis d'enom's Memmingeno skaučių 
„Dubysos” ir skautu „Lituanicos” tuntų 
skautai išsiuntė apie 30 siuntinėlių su maistu 
ir knygomis lietuviams, esanfems Berlyne, 
belaisvių stovyklose, ligoninėse, studentams 
ir pan.

Be skautų suneštų maisto produktų, d’delę 
dal[ sudarė vasaros stovyklos metu sutaupyti 
konservai, kurie buvo numatyta panaudoti 
tunto metmės šventės proga surengtų bendrų 
pietų metu. Tačiau dėl supraūtamų priežas
čių nuo šio sumanymo ats’sakyta ir visi pro
duktai išsiuntinėti jų reikalingoms asmenims, 
kurių sąrašai gauti iš LRK ir stovyklos vi
suomenės.

Tokių s'unt’nėlių mima*" s,'m*’"4fi 
ir ateityje, ypatingai belaisviams ir ligo
niams.

A. A. JONO POG'RSKIO 
LAIDOTUVIŲ TVARKA: 

ryt, antradieni, š. m. gruodžio 24 d. 8 
vai. gedulingos pamaldos Memmingeno 
aerodromo koplyčioje, prieš piet kūnas 
parvežamas iš Mtten-heno ir. pašarvo
jamas Memnrn"'eno m. kap’n’ų koply
čioj, 14 v. lai-vės Memmingeno kapinėse.

Trys minėtieji karinio pobodžio žibiniai— 
Graikijoje, Azerbeidžane ir Kinijoje — turi 
tas pačias šaknis: L y. ginkluota pastanga iš- 
spręsti klausimą, kas tose valstybėse turės 
lemianti žodį. Būdinga tai, kad šiose vieto
se susikerta interesai ir kitų valstybių, šian
dien, iš pirmo požiūrio, esančių stebėtojų 
vaidmenyje, bet iš tiesų tiek Maskvai, tiek 
Vašingtonui, tiek Londonui nebūtų nereikš
mingu faktu, jei ne vieni, o kiti vietini po
būdi tuo tarpu turinčiame konflikte išeitų 
laimėtojais.

Graikija, Azerbeidžanas ir Kinija yra vie
tovės, kur ne tik vietos gyventojų Kalėdos 
bus praleistos nerimo ženkle, bet ten vyks
tančių (vykių raida trukdys Kalėdas iti po
litikams. A. R.

nu- 
pa-

Amerilco" spauda apie 
liet u v kryl.a

Plačiai per Amerikos lietuvių spaudą 
skambėjo apie lietuviško stiliaus naujai 
statytą kryžių Elizabetho lietuvių parapijos 
bažnyčioj. Laikraščiai ta proga išsamiai pri
minė skaitytojams apie lietuviškuosius rū
pintojėlius, Apie Elizabetho lietuviškąjį 
kryžių parašė ir didžiulis „New York Times” 
dienrąjttis.

Elizabetho lietuviai šiuo kryžiumi atžymėjo 
savo parapijos 50 metų jubiliejų. Kryžius 
pastatytas parapijos klebono kun. J. S:mo- 
na’čio rūpesčiu; kryžių padarė Stasys Va
latka, prieš kelioliką metų atvykęs iš Lietu
vos (beje, gimęs Amerikoj), kur šio darbo 
mokėsi Ukmergės amatų mokykloj. Prieš 
keletą metų tas pats Stasys Valatka padarė 
dar vieną kryžių pagal. lietuviško kryžiaus, 
buvusio išstatyto Pasaulinėj Parodoj New 
Yorke, kopiją. Sis kryžius puošia Elizabetho 
lietuvių parapijos bažnyčios didĮjĮ. altorių.

Stasys Valatka, kaip pabrėžia amerikoniš
kieji laikraščiai, yra talentingas šios rūšies 
specialistas, mokąs puikiai atkurti lietuviš
kuoju stiliumi. St. Valatkos stengimasis per 
lietuviškąjį meną kelti mūsų tautiečių tarpe 
tėvynės meilę vertas vien pasigėrėjimo ir 
pasididžiavimo.

Už prievolių neatlikimą tremia iš Lietuvos
„Tiesos” numeryje randame bolševikinio 

teismo posėdžio Suvalkų Kalvarijoj apra
šymą. Iš jo matyti, kad už pyliavų neprista- 
tymą ūkininkas Jonas Varanka nubaustas 
dvejais metais kalėjimo ir konfiskuotas visas 
jo turtas. O Vincas Padimauskas iš Gude- 
liškių kaimo, Krosnos valsč, už tą pat| „nu
sikaltimą” nubaustas tokia pačia bausme, bet 
atkalėjęs jis dar bus trejiems metams ištrem
tas iš „Tarybų Lietuvos”. Juozas Bartaška 
iš Egliakalnio, Kalvarijos valsč, nubaustas 
pusantrų metų kalėjimo ir konfiskuota jo 
karvė bei 6 avys, kurios buvusios nuslėptos. 
Vaclovas Šerkšna iš Naujiebėlės, Kalvarijos 
valsč, nubaustas pusantrų metų kalėjimo.

Iš tų bylų aprašymo galima šiek tiek su
žinoti ir apie duoklių dydį. Pav., iš Padi- 
rnausko už 1943 m. jo valdytus 27 ha buvo 
reikalaujama 965 kg (beveik 20 centnerių) 
grūdų ir arti 5000 rublių pinigais. Tas ūki
ninkas nepriklausomoj Lietuvoj per metus 
mokėjo apie 100 litų visokių mokesčių, taigi, 
tiek pinigo jis galėjo surinkti už 12 — 14 
centnerių grūdų arba vieną gerą bekoną. Da
bar gi bolševikai iš jo reikalauja dvigubai 
daugiau grūdų ir dar 500 rublių. Iš kur gi 
jis tuos rublius gali paimti, jei grūdus valsty
bei tenka beveik veltui atiduoti, o spekuliuoti 
dar griežtesnėmis bausmėmis uždrausta.

Kaip bolševikams Lietuvos žemės ūkio ga
miniai nepaprastai reikalingi, matyti ir iš 
„teisingumo ministerio” K. Domaševičiaus 
pareiškimo teisėjų suvažiavime, kuriame jis 
įtikinėjo teisėjus, kad svarbiausias tarybinių 
teismų uždavinys — tai kova prieš buožes, 
nevykdančius valstybės nustatytų prievolių.

„Tiesa” rašo, kad ir dabartiniai mokyklų 
inspektoriai (dabar jie vadinami Kultūros- 
švietimo skyrių vedėjai^) esą „ts’pare’goję” 
organizuoti plačią deri’aus valymo ir grūdų 
valstybei pristatymo akciją.

Rugpjūčio 10 d. valdžios nutarimu už
drausta privatiems prekiautojams ir valstie
čių ūkiams parduoti ar mainyti grūdus, m!'- 
tus ir keptą duoną, iki bus Iv'-Mytas duo 
ainių grūdų valstybei atidavimo glaoaa.

Trumanas rūpinasi palengvinti 
ivazlavima i JAV 

t *. •
Wašingtonas. (Dana) Prez. Trumanas rū

pinasi, kad tie pabėgėliai ir DP, kurie turi 
vizas ( JAV ir kurie laukia susisiekimo 
priemonių, galėtų greičiau ir lengviau (va
žiuoti. Jis paprašė laivų bendrovę, kad 4 lai
vai, kurie kiekvienas gali po 9 000 žmonių 
paimti, būtų j Bremerhaven pasiųsti, kad 
ateinančių metų pradžioje galėtų žmones per
vežti. Tokiu būdu galės įvykdyti amerikiečių 
zonoje skirtą mėnesinę kvotą 3400 asmenų. 
Bremerhaven šiuo metu laukia, kaip United 
Press praneša, 2100 keleivių ( JAV.

Turkija švede karo stovi..*
Londonas. Gruodžio 17 d. Turkijos vyriau

sybė (vedė apsiausties stovi visoje euro 
pinėje Turkijos dalyje, (skaitant ir Konstan
tinopoli. Tai padaryta ryšium su revoliucinio 
elemepto valjano akcija. Tos akcijos ribose 
uždaryta dauguma kairiųjų partijų jų tarpe 
socialistinė partija, socialistinė ūkininkų pan- 
tija ir profesinės sąjungos, kadangi jos kurstė 
nepasitenkinimą ir siekė sutrikdyti ūkinę ir 
socialinę Turkijos 'sistemą. 44 asmenys su
imti ir keletas periodinių ir neperiodinių lei
dinių konfiskuota.

Londonas. TSRS komunistų partijos orga
nas „Pravda” savo vedamajame, paskaitytam 
ir per radio, aštriai puola Turkiją už „anti
demokratines” priemones, t y. prosovietines 
spaudos ir prosovietinių organizacijų uždary
mą, kai kurių asmenų suėmimą, apgulos sto
vio (sivedimą Europinėje Turkijos dalyje ir* 
nei nemanymą demobilizuotis, kai tuo tarpu, 
ir kariavusieji kraštai baigia demobilizuotis;

Jugoslavija puola Saugumo 
Taryba

j- -*-. Londonas.-Jugoslavijos spauda aštriai puo
la Saugumo Tarybos nutarimą pasiųsti ty-

' rimo komisiją | abi puses šiaurinės Graiki
jos sienos, taipgi . ir | pietinę Jugoslaviją. 
Girdi, dėl neramumų Graikijoje esanti kalti 
tik Graikijos vyriausybė, o ne kaimvnai. Ju
goslavija nebijanti komisijos sprendimo, nes 
joje viešpataujanti tvarka ir rimtis, tačiau 
kaip tik dėl to jaučiasi esanti užgauta tokiu 
nepasitikėjimu ir įtarimo persunktu Saugumo 
Tarybos sprendimu.

Teisėjai, kaip ir pirmos okupacijos meta, 
matyt, gauna jau iš anksto parašytus bau
džiamuosius sprendimus ūkininkams, neat- 
likusiems pyliavų, kuriuose telieka tik 
(rašyti kaltinamojo pavardę. Kaišiadorių tei
sėjas Bareišis, matyt, nebuvo ūkininkams pa
kankamai griežtas. Už tai rugpjūčio 2 d. 
„Tiesoje” .rfiinisteris” Domaševičius skelbia 
savo nutarimą, kuriuo teisėjas Bareišis, kurie 
esą „spręsdamas bylas taikstosi su buožių 
sabotažu, iš pareigų atleistas, jo sprendimai 
atitinkamose bylose panaikinami ir perduo
dami spręsti jau kitiems teisėjams, kurie 
(„ministeris” tai jau iš anksto užtikrina) 
paskirs buožėms „pelnytą” bausmę.

Kaune tikrai buvęs potvynis
Apie didžiuli š| pavasari Kaune buvusi 

potvyni neseniai užsiminė ir Vilniaus radi
jas. Komunalinio ūkio profsąjungos atstovų 
suvažiavimo Vilniuj proga, iškeliant tos ša
kos darbuotojų nuopelnus, buvo pranešta, 
kad „didžiosios Kauno nelaimės-potvynio 
ištiktiems profsąjungos nariams buvo duotos 
po 1000 rublių pašalpos”. Iš viso apie pot
vyni viešai mažai tebuvo kalbėta.

Ukmergės „vienybė”
— žemės ūkio mašinų stambesnė įmonė, esą, 
praplėtusi savo veiklą ir dabar pagaminanti 
pustrečio karto daugiau nei prieš karą. Šiau
lių odų fabrikas „Stumbras” jau lapkričio 
mėn. viršijęs metini planą.

KŪČIOS
(atkelta iš 2 psl.) 

sevelto šalis nieko nežino apie tas moteria, 
tuos vyrus, kurie gyveno nuolatiniame pavo
juje ir nuolatinėje baimėje. '

Kalėdų rytą liūdnai skambėjo bažnyčios 
varpai,, tarytum apgailestaudami savo kuni
go išvežimą, melancholiškai ošė miškai, ta
rytum gailėdamies partizanų kančių, ir liūd
nu balsu kaukšėjo Laužadžių šuo, nesulauk
damas savo šeimininkų vyrų. Varnos skaus
mingai kranksmo ant anSsrtmiu’in eglių vir- 
■jin:ų, tarytum jausdamos visos Lietuvos liū
desį.
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