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Apie Didiji Vilniaus Seimą 1905 m.
<40 m. Sukakčiai paminėti)

Pakliuvę i dideli emigracijos sukuri mes, taip 
tariant, pasilikome be datų, dažnai tikrai neži
nome, neturėdami kame pasiteiraut, koksai ir 
kaip musu istorijos svarbesnis įvykis atsitikęs. 

k Del to ir paminėjimai j u kartais esti tiesiog pra- 
ziopsomi: Štai 1944 m. gegužes men. beveik, pa
miršta paminėt 40 m. musu spaudos susigrąži
nimo sukaktis. Nedaug teuzsiminta musu stovy
klose ir spaudoj apie 1905 m. revoliucija Lietu
voje, apie pirmąjį dienrašti "Vilniaus Žinios" ir 
apie jo kūrėja inz. Petra Vileišį, kuris pries 40 
metu suvirsum buvo padaręs tokia smarkia lie
tuviu invazija i Vilnių. Taip pat, rodos ir nie
kieno neatzymeta, kad pries 50 metu buvo pradė
tas bene pirmasis lietuviu inteligentijos -pasirody
mas Vilniuje — Lietuvos Socijaldemokratu kartu 
su Varpininkais platinimas lietuviu kalba spau
diniu ir kun. Juozo Ambrazevičiaus — Ambrazo 
organizavimas Vilniaus lietuviu kataliku, kad 
išprašytu is vyskupo bažnyčioje lietuviškus pa
mokslus ir priedines pamaldas. Jonas Basana
vičius 1883 m. "“Ausros" Nr. 1 graudeno lietu
vius, kad atnaujintu senovės lietuviu tradicijas, 
nes pagal jo paduota tada lotyniška citata, žmo
nes nežiną savo istorijos pasilieka visados tik vai
kais. Ir musu liaudies'dainos, pasakos, legendos 
tik Kosciuška pamena /1794 /, o apie ankstyves
nius laikus jos beveik neužsimena. Tiesa, rodos, 
exkunigas L. Jucevičius (1846) mini viena lietuviu- 
liaudies daina: "Šokinėjo velnias, pasiraitęs kel
nes", o tas velnias esąs is Rygos rujos. — Tatai 
lyg butu prisiminimas Rygos ir visos Litonijos 
okupantu vokiečiu kalavijieciu. atsiradusiu Rygoj 
apie 1200 m.

Vai, kaip greit mes užmirštame savo praeitu 
1904 m. lietuviai per 40 m. kara laimėjo savo 
spaudos susigrąžinimą ir nušalino nuo savo 
literatūros rusu mums antmetama maskoliskaji 
raidyną. Tais metais prasidejes Rusijos karas 
su Japonija visiems atvėrė Rusijos caru imperijos 

..pusėtina papuvima, nes daugiau kai IK metu 
besiteses karas nedave rusams nei vieno laimėto 
mūšio. 1905 m. buvo sukilęs kuone visos tos 
viešpatijos gyventoju augte augantis nepasiten
kinimas caro monarchine santvarka. Kuone visos 
gyventoju grupes eme nesiklausdamos vyresny
bių organizuotis i sąjungas kurios pagaliau 
susijungė i didžiule visos viešpatį j »s San jungu 
Sanjunga, kurios taryba atvirai posėdžiavo Petra
pily po caro šonu.

Laikrascius, brošiūras ir kitokius spaudinius 
daug eme kas spausdinti neatsiklauses valdžios 
cenzorių. Dažnai net valstybines spaustuves 
naktimis būdavo revoliucioneriu okupuojamos ir 
panaudojamos spaudiniams gaminti pries caro 
valdžia. Kariuomenes pulkai, karo laivyno juri
ninkai dažnai eme nesilaikyt priprastos draus
mes ir darydavo pries savo vyresnybe sukilimus. 
Būdavo net maskolių studentu, kurie džiaug
davosi Rusijos kariuomenes pralaimėjimais 
Mandzurijos laukuose arba Port-Arturo uoste. 
Patsai esu girdėjęs, kaip vienas rusas, Petrapilio 
universiteto studentas, nesivaržydamas buvo išsi
taręs Marijampolėj, kad jo sieloj švente, kai 
Rusijos šarvuotis nuskęsta nes greičiau busianti 
caro valdžios pražūtis. Pačiu *-usu dauguma rei
kalavo suvaržymo caro monarchines .galybes ir 
demokratinio seimo.

Carui ištikimu gyventoja buvo pasilikę naaca.

Net aukštieji kariuomenes vadai, kaip Kijevo karo 
apygardos viršininkas ir general-gubernatorius, 
pakviestas caro pasitarti, atvirai carui i akis buvo 
pasisaipes del vyriausiojo kariuomenes vado 
gener. Koropatkino nepasisekimu. Kai caras 
Nikalojus II buvo besiskundzias, kad japonai 
rusus labai baniutija simozomis /dujiniais ar
tilerijos sprogimais/, tai pakviestasis Kijevo Vieš
patis generolas Dragomirovas išsitaręs: "o mes 
japonams taip pat nedovanojam, jie mus Simo-“ 
zomis, o mes juos ikonomis ir pamaldomis, iko
nomis ir molebnais!" — Mat Kuropatkinas beva
žiuodamas i karo laukus būdavo kuone visose 
gelezkelio stotyse valdininku ir popu sutinkamas 
su duona ir druska, o išlydimas pamaldomis 
/molebnais/ ir ikonomis /šventųjų atvaizdais/.

Savo keliu, nepaisydamas karo nepasisekimu, 
caras po senovei tebesinaudojo policija, žanda
rais, šnipais, kalėjimais, teismais, trėmimais, 
katorga ir net mirties bausmėmis. Žinoma, ne 
visur tos priemones buvo galimos, nes įsakymu 
ne visi valdininkai klausydavo, o suimtuosius 
revoliuconerius kartais is kalėjimu leiste išleis
davo.

Pagaliau Sanjungos Sanjungu Taryba /Dar
bininku Atstovu Taryba/ 1905 m. spaliu men. pas
kelbė visuotini visos imperijos streiką — visi gele
žinkeliai, laivai, vežimai, pastas, fabrikai, dirb
tuves ir kitokios imones, net kai kurios valstybes 
ištaigu rastines liovėsi dirbę. Imperijos sostine, 
Petrapilio miestas, pasiliko be sviesos, be van
dens, be pristatymo maisto. Streikas vieningai 
laikėsi, daugely miestu nebūdavo elektros sviesos, 
tramvajai nevaikseiojo, net vezejai pasazieriu 
neveziodavo savo "drozkomis". Vyriausybes 
viršūnėj stovėjo buvęs taikai su Japonija pasi
rašyt i U. S. A. Portsmuto miestą siustas grafas 
S. J. Vitte, buvęs pirmiau gelezkeliu inžinierius 
ir pasizymejes dar prie Aleksandro III /1894/, kai 
buvo sugriuvęs caro traukinys apie Borku stoti 
Lozova-Sevostopolio geležinkely. Mat tada Vitte 
apžiūrėjęs caro traukini buvo pasakęs, kad jisai 
yra netaisyklingai sustatytas ir gali įvykti trau
kinio gruvimas, arba katastrofa. Taip ir atsitiko. 
Caras su seimą liko gyvi tik dėlto, kad traukiniui 
griūvant caras su seilina sėdėjo, o palydovai pagal 
etiketą turėjo stovėti. Siu daug žuvo, nes vagonai 
buvo senoviski, pertverti nuo grindų tik iki puses 
augscio. Sunkus stogas krisdamas užmušė arba 
suzeįde stovinčius, o pasikoręs ant pertvarų nepa
siekė sedinciuju. Caro garbintojai paskelbė paliai 

.Burkus stebuklinga issigelbejima atsitikus. Dau
gelis vaidininku, kaip gubernatoriai, apskrities 
viršininkai, savo tarnybines karjeras pataisė, ta 
stebuklą paminėdami statymu provoslavu baž
nyčių, kapelų, ikonostasu ir ikonų. Tomis pro
gomis karjeristai siuntinėdavo carui kuo žemiau
sius pasveikinimus pareiksdami istikymybes 
jausmus. Caras telegrama arba rastu dekodavo 
ir tai dažnai būdavo pakankamas pagrindas ini
ciatoriams palypėti nors vienu virbalu aukštyn 
karjeros kopėčiomis. Jei kas tokio ar kitokio 
paminklo "Dievo parodytam stebuklui" jamzinti 
nepajėgdavo, tai nors molebna uzpirkdavo, kad 
tik savo lojalumą carui galėtu parodyt ir save 
kiek aukštyn iškišt. Žandarams ir šnipams tasai 
stebuklas taip pat buvo naudingas, nes jie ga
lėdavo skeptikus iduoti, jei jie paabejodavo, kad 
Borku stebuklo nebuvo. Toksai prasižengimą*

I Naujuosius Metus
1946 metui Europa pradeda liūdnomis aplinkyp 

bėrais: nuo Bresto vakaruose iki Stalingrado rya 
tuose, ir nuo Maltos pietuose iki Murmansko šiaure* 
je, Europos miestai ir kaimai daugiau ar mažiau 
paversti griuvėsiais. Savo istorijos eigoje Europa 
niekuomet nebuvo taip sugriauta, niekuomet ne
turėjo tiek materialiniu nuostoliu, kiek per si 
kara. Ir ne tik Europa guli materialiniuose griu- 
vesiuse: norėtųsi tuose griuvėsiuose pamatyt ka 
nors gera ir gražaus. Deja, ir to nėra, per žmonių 
siela irgi yra perėjusi audra ir palikusi skaudžiu 
pėdsaku ir tai ivyko anksčiau, negu sis baisusis 
karas kaip tik ir kilo is dvasiniu griuvėsiu žmonių 
sieloje ir jos dvasinėse vertybėse. Si kara šukele 
materializmas: kara pradėjo Lenkijoj nacizmas ir 
komunizmas, sudarė atatinkama sutarti. Lenkija 
is vakaru užpuolė naciai, o is rytu' —- komunistai. 
Ir vieni ir antri yra materialistai, atviri krikščio
nišku moraliniu ir religiniu vertybių priešai, tad 
nenuostabu, jog šiam karui pasibaigus dar nėra 
taikos ir nežinia, kada ji ateis. Neklysime pasakė, 
jog taikos nebus tol, kol neatsikels Europa is mo
raliniu ir dvasiniu griuvėsiu, kol žmones nepradės 
gereti ir savo sieloj pradėt senu krikščionišku 
vertybių atstatymo darba. Kol neprasidės dvasiniu 
vertybių atstatymas sieloje, tol negalima bus at* 
statyt sugriautu miestu ir kaimu. Kol bus milijo
nai žmonių, pasirengusiu toliau palaikyt netvarka 
sugriautoje Europoje, tol nebus tikros taikos.

Marsalas Mantgomery vienoj is savo kalbu pa
reiškė: „Musu pokarines civilizacijos atstatymo 
projektuose thrime palikt daug vietos dvasios 
problemoms. Jei statysime tik ant materialiniu 
pagrindu, tad neturėsime pasisekimo. Geresniajam 
pasauliui, kuriame nebus karo, turime turėti geres
nius vyrus ir geresnes moteris“. Sis teigimas visai 
teisingas: kas savo moralėje yra sugriuvęs, kam 
nėra nieko šventa ir kas neturi antmateriaiiniu 
idealu, tas ne tik nepajėgs materialiniu griuvėsiu 
islygint ir naujos civilizacijos sukurt, bet dar 
toliau ves Europa i diaosa ir griuvėsius. Naciu 
konclageriu paslaptys jau atidengtos, ir jos su
krėtė vakaru pasaulio sąžine savo nežmoniškumu 
ir žmogaus teisiu paneigimu, bet dar yra pasaulyje 
ne kiek ne geresniu konclageriu, kurie atskirti nu* 
pasaulio „geležine uždanga“.

Šie naujieji metai turi but dvasinio atgimimo 
metai, dabar pats laikas pradėt atstatymo darba 
musu pačiu saziuese. Karas ir chaosas išviršiniame 
pasaulyje yra ne kas kita, kaip refleksas to, kas 
darosi žmonių sąmonėje. Jei negrisime prie senu 
istorijos išbandytu krikščionišku vertybių, tai ne
busime verti laisvos, nepriklausomos, demokratiš
kos Lietuvos.

prilyginamas būdavo įžeidimui caro asmens ir 
baudžiamas.

Is Borku katastrofos daugiausia pelne Vitte. 
Jisai is paprasto gelzkelio depo viršininko pa
kilo i ministerius ir net i ju pirmininkus ir im
perijos viešpačiu? Nujausdamas, kad visuotini* 
streikas gali pereit i visuotini sukilimą Vitte 
prisispyręs reikalavo, kad caras pasirašytu Vitte* 
sustatyta manifests, kuriuom caro valdžios dalis 
pereina gyventoju renkamam seimui (valstybe* 
durnai). Nugąsdintas caras ir jo artimieji patarė
jai pagaliau manifesto tekstą priėmė ir carais
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1905. X. 30/17 ji pasirase. Apie tai esu skaitės 
Hesseno is Berlyno leistame mėnesiniame lai
krašty "Archiv Russkoj Revoliucii". Pries mani
festą, pries monarchine, santvarka buvo nusistatė 
gyventoju didele dauguma. Po manifesto jie pa
siskirstė i kelias grupes: 1) i salininkus senosios 
monarchines valdymo santvarkos (caristines arba 
monarchistines), 2) i krastutiniuosius revoliuci- 
jonierius. norinčius nuversti cara ir sukurti soci- 
jalistine arba bent demokratine respublika su 
renkamu prezidentu, 3) i sutinkančius manifestui 
pasiduoti, bet siekti dar nauju laimėjimu (Mi- 
liukovo grupe), 4) i apsiimančius pasitenkinti 
manifestu, 5) i tokius, kurie nori atskirom imperi 
jos dalims politines autonomijos. Prie siu priklausė 
ir susipratę lietuviai kurie reikalavo Lietuvai 
demokratines autonomijos (Lietuviu Demokratu 
Partijos Programos projektas 1902 m, Lietuvos 
Socijat Demokratu Partijos Programa 1X96 m., 
Lietuvos Demokratu Programa 1906 m.)

Lapkričio pirmojoj pusėj tuoj eme reikštis im
perijoj eile didžiuliu suvažiavimu, kaip savivaldy
bininku, valstiečiu, Socialistu Revoliucijonieriu, 
įvairiu, profesijų atstovu. Savo keliu provinci
jose rinkose vietiniai suvažiavimai. Maskvoj 1905 
m. lapkričio men. buvo susirinkęs visos imperijos 
savivaldybininku suvažiavimas (rus. Sjiezd Zems 
kich i Gorodskich Diejatelei), kuriame man, kaipo 
Suvalkų gubernijos lietuviu atstovui, teko daly
vauti. Nuo Kauno gubernijos buvo jame atstovu 
Siauliu inz. V. Bielskis ir nuo Vilniaus — P. Vi
šinskis. Musu 3 vardu pasisakė V. Bielskis, kad 
lietuviai manifestu nesotus ir lauks Lietuvos poli
tines autonomijos (Litva za revoliucijų — Lietuva 
uz revoliucija).

Bebūnant mums Maskvoj, gyvenęs tuomet Vil
niuj, buvęs 1891 — 95 m. "Varpo'" redaktorius 
(Tilžei), Jonas Kriauciunas paskelbė "Vilniaus 
Žinių4 dienrašty sumanymą sušaukti Vilniun 
visos Lietuvos atstovus pasitarti savo reikalais. 
Tas sumanymas rado Basanavičiaus ir jo draugu 
pritarima; o toliau ir kitu asmenų ir partijG. 
Basanavičius norėjo, kad tas suvažiavimas butu 
daugiau moksliškas ir padėtu pagrindą seniai jau 
Basanavičiaus propaguojamai Lietuviu Mokslo 
Draugijai. Jo ir M. Davainio-Silvestravicio buvo 
net parašytas apie lietuvius koks tai mokslo 
pranešimas. Kai per "Vilniaus Zinias" buvo 
kviečiami is visos Lietuvos atstovai suvažiuoti, 
tai labai daug kas lauke, kad tasai seimas duos 
nurodymu, kaip reikia siekti tada jau isgar- 
sintos Lietuvos autonomijos.

Keturiomis ar penkiomis denomis pries ta Seimą 
as buvau Marijampolėj žandaru suimtas ir i 
Kauno kalėjimą nusiustas, kad artimiausiu etapu 
bučiau vazamas apsigyventi Poltavos mieste 
(Ukrainoj). Istremimas turėjo testis iki bus Su
valkų gubernijoj karo stovis.

Mat caras ir jo valdžia po manifesto greitai 
■usigriebe perdaug davusi ir jau bene po 2 sa
vaičių Lenkijos Karalijoj, prie kurios buvo pris
kirta Suvalkų gubernija, general-gubernatorius 
Skalonas buvo paskelbęs savo dešimčiai guber
nijų karo stovi, kuriam esant nei manifestas, nei 
normalus įstatymai neveikia, ir general-guberna
torius gali ka nori liept suimt, ištremt, karo 
teismui atiduoti ir net mirtim bausti. Skalonas 
po to tuojau buvo gavės is caro pagyrimą, kad 
jisai pasielgęs taip, kaip paties caro buvo numa
tyta. Tas caro pareiškimas rode, kad caras rū
pinsis nuo manifesto ir nuo valstybes žmonių 
renkamos (pagal manifests) durnos, kitaip nuo 
seimo atsipalaidut ir grizt prie senosios monarchi
nes santvarkos.

Lietuviams besirengiant važiuoti i Vilniaus 
seimą, Sanjungu Sanjungai griežtai pareikalavus, 
Skalonas karo stovi turėjo nuimti. As, prabuvęs 
Kauno kalėjime (Mickevičiaus g.) apie 4 paras, 
aestadieni vakare buvau paleistas ir nukeliavau 
i gelezkelio stoti važiuoti per Vilkaviški namo i 
Marijampole.

Stoty sutikau nemaža nuo Marijampolės pa
danges susipratusiu valstiečiu, važiuojančiu i Vil
nių, kur ryt diena (2. XIII?) turėjo atsiverti 
Seimas. As, neturėdamas kuo padoriau apsitai
syti ir 4 dienas išlaikytas kalėjime, i Vilnių 
nevažiavau.

Kaip paskui is spaudiniu ir buvusiu Seime as
menų, sužinojau, tame Seime dalykai taip eje.

Jau Seimo išvakarėse žinomas lietuviu revo- 
hucijonierius Vincas Mickevicius-Kapsukas, kilęs 
bene is Budviciu kaimo, Pajevonio valsčiaus, buvo 
•uagitaves atvažiavusius valstiečius, kad Basana
vičiaus numatyta tam Seimui dienotvarke, su 
mokslo pranešimais, nugriautu, kad pirmoj eilej 
butu apsvarstyta dabartine Lietuvos padėtis. 
Seimui susirinkus ilgai nesiseke prezidiumo su
daryti. Po ilgu ginču advokatui Andriui Bulotai 
(is Putriskiu, Padovinio valsčiaus) pavyko susi
ginčijusius sutaikyti ir i prezidiumą ijejo — 1) J. 
Basanavičius, 2) A. Bulota, 3) F. Bortkeviciene,
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4) kun. Pr. Bucys, 5) inz. Step Kairys ir dar kas; 
i sekretarijata — 1) Jz. Parsaitis-Gabrys, 2) inz. 
stud. E. Galvanauskas, 3) P. Ruseckas, 4) L. Gira 
ir dar kai kas.

Seimo vadovybei nusistovėjus, tuojau senis 
aušrininkas Mečislovas Davainis-Silvestraitis jau 
buvo beissitraukias is uzant.es savo mokslo pra
nešima skaityt, bet pakilo riksmas, kad tokie 
dalykai reikia atidet toliau, o tuo tarpu užsiimti 
svarstymu esamosios Lietuvos padėties. Teko 
senoji dienotvarke pakeisti ir tuoj pradėt svarstyt 
to meto salies reikalai. Suvažiavime dalyvavo 
daugiau kaip 2000 žmonių. Oratorių atsirado 
daugybe. Tema buvo labai plati. Opozicija (socijal- 
demokratail labai judri, priekabi ir drąsi. Prezi
diumui išėjo sunkus darbas. Pirmininkas, nors 
matomai baisiai nuvargsta, kaip ta gaspadine, 
samčio is savo ranku neišleidžia ir padėjėjams 
nenoriai duoda pirniiuiiikautL Pagalios padaryt 
santrauka kalbu, palaidai pasakytu keliu šimtu 
kalbėtoju, neįmanoma buvo. S? n atspaudinimu 
Seimo nutarimu reikėjo skubintis, kad but galima 
įteikti ju išvažiuojantiems Seimo atstovams Pas
kiau sužinojau, kad sekretorijatas gana sumaniai 
čionai ta klausima išsprendė. Negalėdamas pilnai 
apgalėti oratorių minčių ir ja trumpai parašyti 
jisai sugaudes seimo bendra nusistatymą ir kalbu 
bendrosios rezoliucijos pagrindam paėmė jau 
suformuluotas ir is dalies paskelbtas lietuviu 
tautos užgaidas is tu peticijų, kurios buvo vald
žios leistos jau nuo 1904 m. perdavinet guberna- 
toriam$. Lietuviai ta teise plačiai pasinaudojo ir 
"Vilniaus Žiniose" nemaža ju buvo atspausdinta. 
Jei sulygint Vilniaus Didžiojo Seimo atsisaukima 
su Cipenu peticija, tai galima rasti daug pana
šumo. Prileidziu, kad E. Galvanauskas, būdamas 
Cipeniskiu peticijos sustatytojas, pasinaudojo jau 
atliktu savo darbu ir dali Cipenu peticijos punktu 
idejo i Seimo atsisakima. Tuo budu Seimo rezo
liucija pasiseko laiku užbaigti, duot Seimui nubal 
suot, atspaudint ir Seimo nariams įteikt parsivežt 
namo.

Su nepaprastu greitumu Seimo atsišaukimai 
buvo po visa Lietuva išplatinti, kaikur net ku
nigu perskaityti is bažnyčių sakyklų, išlipinti 
valsčiaus rastinėse ir kitose viešose vietose. Ben
dras gyventoju nusistatymas buvo toksai, jog 
seimas yra pilnateisis organas Lietuvos reikalams 
spręsti ir ka jis liepia, reik visiem daryt

Seimo atsišaukimu, per kiaura nakti P. Vileišio 
spaustuvei dirbant, buvo atmušta ne mažiau, kaip 
30.000. "Vilniaus Žiniose" atsisaukimas patal
pintas ir tuo budu buvo dar apie, 6000—27000 to 
teksto išplatinta, nes toksai buvo to dienraščio 
didžiausias tiražas, o 1905 m. lapkričio menesi ir 
gruodžio pradžioje buvo zmonese didžiausias 
susidomėjimas politika ir didžiausias skaitymas 
laikraščiu. Pradėjusiame gruodžio pradžioj is 
Vilniaus rodytis Demokratu (paskiau Liaudininku) 
savaitraščiui "Lietuvos Ūkininke" anas ' Seimo 
atsisaukimas buvo taip pat atpasakotas ir P. 
Višinskio paaiškintas.

Greitu laiku daugely valsčių atsišaukimo įsaky
mai buvo išpildyti. O jie buvo, kiek is savo galvos 
atsimenu, ’maždaug tokie; arba bent gyventoju 
buvo panašiai suprasti:

1) Lietuva turi gauti teise pačiai savo reikalus 
tvarkyti per gyventoju demokratiniu budu iš
rinktus atstovus (per Seimą);

2) Ju susirinkimas turi dirbti Lietuvos sostinėj 
Vilniuje;

3) Autonominėj Lietuvoj, bet neatskirtoj, visai 
nuo Rusijos imperijos, valstybine kalba yra 
lietuviška, vietos mažumu kalbos respektuojamos;

4) Visi vietos valstybinėse įstaigose tarnautojai 
— vietos gyventojai, turi mokėti lietuviškai;

5) Atėjūnai, ypač rusintojai, pravoslavintojai, 
maskoliai, turi tuojau nuo savo užimamu vietų 
pasitraukti arba būti pasalinti ir pakeisti visu 
pilnateisiu gyventoju demokratiniu budu išrink
tais asmenimis;

6) Suprantama, kad lietuviai caro spaliniu 
manifestu nesijaučia pasotinti ir tęsia revoliucija 
toliau, siekdami demokratines, savo tautines au
tonomijos;

7) Caro valdžia, aišku, tokios autonomijos ne
norės duoti;

8) Del to lietuviai turi patys ja savo zemej 
įkūnyti;

9) Tam reikalui
a) tegul tuojau pasalina, bent is valsčių, caro 

pastatytus, jo rėmėjus, viršaičius, rašti
ninkus, ucitielius (mokytojus), teisėjus, 
policijos tarnautojus, saugotojus mišku 
ir kt.,

b) jū vietoj tegul visai demokratiniu budu 
(ne vien pasi turintiesiems, bet ir visiems 
kitiems suaugusiems balsuojant) išrenka 
tinkamus žmones,

.c) tegul nevykdo caro valdžios Įsakymu,
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Lietuviai Anglijoje
Lietuviu galima užtikti kuo ne kiekviename pasaulio 

kampelyje. Ju taip pat esama ir Didžiojoje Britani
joje. I Anglija lietuviai pradėjo keltis nuo Krymo 
karu, kai čia buvo kiek atgabenta lietuviu belaisviu 
is rusu kariuomenes. Ju ten kiek pasiliko ir karui 
pasibaigus. Prasidėjus emigracijai is Lietuvos i Jung
tines Amerikos Valstybes, dalis emigrantu, pristigusiu 
pinigu toliau bekeliauti, pasilikdavon Anglijoje. 
Čia jie dažniausia įsikurdavo Londone, Liverpooly|e, 
Manchestere, o is čia keliaudavo daugiausia i 
Škotija. Pries didyji kara Anglijoje lietuviu buvo 
apie 4.000 ir Škotijoje apie 8.000. Karo metu, Anglijai 
sudarius tam tikra konvencija su Rusija, daug lietuviu 
buvo išgabenta i Rusija ir tik maža ju dalis vėliau 
begrįžo atgal. Karui pasibaigus dalis lietuviu per
sikėle i Jungtines Amerikos Valstybes, ir 1922 metais 
Anglijoje lietuviu bebuvo apie 10.000, is kuriu apie 
7.000 Škotijoje ir apie 3.000 Anglijoje ir Uelse. (Wal- 
les). Airijoje ju visai nėra. Tik Škotijoje lietuviai 
gyvena didesniais būriais.

Kadangi Anglijoje lietuviai gyvena issiskirste mažais 
būreliais tarp anglu ir, palyginti, maža. teturi inte- 
ligontiniu pajėgu, tai jiems trūksta oraan.izuotomo. ir 
platesnes kultūrines veiklos. Jau is anksčiau Anglijos 
lietuvius moraliai ir materialiai paremdavo Jungtiniu 
Amerikos Valstybių lietuviai, ypač ju kunigai. Vieni 
is ju ten laikinai atvažiuodavo (kunigas Varnagiris, 
kunigas K. Matulaitis, J. Montvyla ir kiti). Anglijos 
lietuviams taip pat padėdavo ir lietuviu politiniai 
emigrantai: Dr. J. Bagdonas, Kleofas Jurgelionis- 
Kaledu Kauke, Vincas Midcevicius-Kopsukas ir kiti.

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje buvo pradėta 
organizuoti pirmoji lietuviu parapija Londone, kuria 
1905 metais kunigas K. Matulaitis sutvarkė. Vėliau 
lietuviškos parapijos buvo suorganizuotos. Skotjjo: ■ 
Mosende, Bellshile. Pirmoji draugija "Susrvienijima» 
lietuviu Anglijoje" Baltr. Yilaviciaus buvo suorgani
zuota Liverpoolyje 1898 metais gegužes 10 d., bet si 
draugija greit žlugo. "Šviesos Draugija" buvo ikurta 
1899 metais rugpiudo men. 1907 metais Londone buvo 
ikurta "Ausros" draugija ir "Šventos Cecilijos Mu
zikos Draugija".

Vėliau lietuviu kultūrinis ir politinis gyvenimas la
biau reiskesi Škotijoje, kur daugiausia buvo susispie
tusiu lietuviu. Pažymėtina, kad. ten žymesne, dalis 
lietuviu yra pasiskirsdusi tarp dvieju kraštutiniai prie
šingu grupiu: Lietuviu Socialistu Sąjungos Didžioje 
Britanijoje, kuri karui pasibaigus virto, artima komu
nistams, ir Didžiosios Britanijos Lietuviu Rymo Kata
liku Sąjungos, su eile smulkesniu katalikiškos orien
tacijos organizacijų.

Del negausingo lietuviu skaičiaus ir stokos intelek
tiniu bei meniniu pajėgu, Anglijos lietuviai. nepaįege 
sukurti savarankiskos literatūros, kaip tatai yra pa
dare Jungtiniu Amerikos Valstybių lietuviai. Anglijos 
lietuviu periodine spauda atsirado devynioliktojo 
amžiaus pačioje pabaigoje ir ji visa laika yra re
miama Europos, o ypač Jungtiniu Amerikos Val
stybių lietuviu. Seniausias Anglijos lietuviu laikraštis 
— "Vaidelyte" 1899 metais Glazgove pradėta leisti 
kunigo J. Vamagirio ir J. Montvylos. 1905 metais 
liepos I diena Škotijoje Bellschill buvo pradėtas leisti 
gavo Petrulis, vėliau J. Gegužis ir pagaliau kunigas 
Ciuberkis. 1907 metais "Laiko" spaustuve. atpirko 
socialistinis [dabar komunistinis) "Rankpelnis", kuris 
1909—1911 metais leido ir jumoristines "Sirses". 1914 
"Laikas", kuris ėjo ligi 1906 metu. Is pradžių ji reda- 
metais Nossende buvo pradėtas leisti D. Britanijos 
Lietuviu R. K. Darbininku Sąjungos savaitrastis 
"Išeiviu Draugas", kuri ligi 1920 metu redagavo kun, 
J. Norbutas, o vėliau kun. J. Petrauskas. Dabart:-,ls 
jo adresas toks: "Išeiviu Draugas", 76, Main Str, , 
Lanarkshire, Scotland.

1930 metais atgavintoji lietuviu "Šviesos" draugyste 
Škotijoje leido lietuviškai ir angliškai tautininku 
orientacijos leikrast "Naujasis Lakas".

Šuo metu Didžiojoje Britanijoje veikia sios drau
gijos: Šventu Juozapo Darbininku Sąjungą. Švento 
Kazimiero Draugija, Škotijos Lietuviu Kataliku Mo
terų Draugija ir dar visa eile kitokiu katalikišku ir 
socialistiniu draugijų.

d) tegul nesinaudoja caro valdžios patarna
vimais, bet naudojasi vienatiniu treciųjų 
teismu,

f) tegul neduoda caro kariuomenei savo 
Tyru.

g) tegul nemoka caro iždinėm mokesčiu.
h) tuoj viešose vietose turi būti rusu kalba 

pakeista lietu viską j a.
10) Neismaneliu žmonių daromas naikinimas 

mišku turi būti tuojau sustabdytas ir mišku 
naudojimas visu naudai sutvarkytas.

11) Išnaudojimas beturčiu, triobelninku, įnamiu, 
turi būti pačiu pasiturinciuju sumažintas, ven
giamas ir salinamas.

(pabaiga kitame nr.j
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Skambant Naujuju Metu varpams
Naktis be dangaus žiburiu. Tamsus rūkas spaudžia 

žeme. Štai jau arti vidurnakčio. Kartais nuskamba 
vienas kitas melancholiškas dainos posmas. Salia 
apgriuvusio bokšto mirga žiburys. Ton prie stalo 
sėdi vienišas pražilęs žmogus. Jo zvilgnis kažkoks 
sustingęs. Tikrai jis giliai susimastęs. Ji kankina 
seni, didingi prisiminimai. Vėl N. Metu išvakares. 
Jo siela pilna sielvarto. Jis prisiminimuose išklysta 
i praeiti, t gimtąją žeme. Čia tik jo pavidalas tarp 
siu keturiu sienų. |

Griausmingai suskamba varpai. Rodos, aidi visas 
amžinasis Vilniaus miestas. Nuostabu, puiku ir di
dinga. Juk čia kitkart Gedimino sapnuose kauke 
Geležinis Vilkas. Daug šimtu metu šio miesto vardas 
skambėjo pasaulio sostinete, karalių rūmuose. Čia 
ir pirmasis atgimusios Lietuvos laisvas žodis, vėl sus
kambo pasaulio tautoms. Šiandien kitaip. Stai- 
skamba varpai. Bet amžinoji Lietuvos sostine savo 
laisves neturi. Tos laisves jis taip pasiilgęs. Ne 
karta jis keliauja i nepriklausoma Lietuva. Ne karta 
jam graso mirtini pavojai ...

Nauju Metu ryta jis eina siauromis gatvėmis i 
Gedimino kaina. Is ten po kojų matosi visas miestas 
ir jo bokštai. Saule jau pakilusi uz kalvu. Ir vėl 
skamba varpai, skamba visas miestas, lyg jis butu 
is vario nulietas.

Po pusiaudienio jis grizta i savo namus. Durys 
praviros. Jo laukia nepaprasti svečiai. . Jis suareš
tuojamas. Vakare saules nusileidimą jis jau mato 
pro geležinius Lukiškių kalėjimo grotus.

Dar vieneri Nauji Metai Kaune. Vėl . skamba 
karpai. Visas dangus nušvito degančiomis raketų 
žvaigždėmis. Minia džiūgauja prie Karo Muziejaus 
bokšto. Laisves Varpas suskamba Naujiesiems Me
tams. Rodos, jis savo skambėjimo aidu taip ir kalba:

"O/ skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos, 
Tas nevertas laisves. 
Kas negina jos!"

Gatvėse dar ilgai nenurimsta džiūgaujanti minia. 
Visur tik sviesos, iliuminacijos. Visur tik skamba daina 
ir muzika. Dar daug nesurmerktu akiu, kai ryto saule 
pažvelgia i Nemuno slėni.

Grįždamas is Žaliakalnio jis isuka i Karo Muzie
jaus sodeli. Dabar čia tylu. Uz laisve zuvusiems 
paminklas, kryžiai — apsitraukė šerkšna. Pabalę 
ir kiparisai. Dar vakar vakare sudėti gyvu geliu 
vainikai ties Nežinomo Kareivio kapu pražydo žie

mos spalvomis. Ir bronziniai paminklai, rodos, pra
žilo amžių gludumą.

Vėl prabėgo keliolika metu. Užšalusiu Traku ežeru 
skrenda i pili dvejos roges. Keisti svečiai lankosi 
i šia, vieniša, Vytauto pili. Senas, palinkės medis 
stovi tylus. Jokio vėjo. Niekas nenupurto nuo 
medžiu sakeliu uždribusio sniego. Jie, kaip nakties 
vagys, ieina i buvusia kunigaikščiu — riteriu sale. 
Ji tuščia. Keistai skamba žingsniu aidas. Pro sales 
langus matyt uz snieguotu ežeru baltai žalsvi miškai. 
Lyg klajokliai jie nusileidžia i buvusius vyno rusius. 
Nuostabu! Čia, po dabar buvusiu pilies kasinėjimu 
tik krūvos kaulu ir sukiu. Viename kampe, marmu
rines vazos, herbais išmarginti kokliai, ir pabalusios 
žmonių kaukuoles. Kitame kampe sumesti akme
niniai patranku sviediniai. Jie laimingai ikope 
i didiji pilies bokštą, ir čia. Nauju Metu ryta suple- 
vesuo|a trispalve vėliava. Ir taip tad, tokiuose pri
siminimuose, jis pavargsta ir užsnūsta. Dabar, per 
sapna, jis mato Lietuvos vasaros ryta. Prinokė, pa
geltę, nusvirę rugiai. Vidury lauku stovi vieniša 
pūsis ir keletą svyruokliu beržu. Tarp ju apkerpeje, 
pasvirę keli kryžiai, smuikeliai. Akmenines tvoros 
skiria derlingus laukus nuo mirusiųjų miesto. Staiga 
pakyla didelis viesulas. Jis kloja prie žemes pagel
tusius ruguis, laužo pusies sakas, griūva kryžiai . . . 
Jis issigasta ir nubunda.

Saule jau patekėjusi. Gatves skveras apsidengęs 
balta serskna/ Jis praveria duris ir eina gatvėmis, 
pro sudaužytus, ir griuvėsiais pavirtusius namus. Prie 
vienos griuvėsiu krūvos dešimties metu berniukas 
renka marmurines statulos skeveldras. Jis pažįsta 
savo sesers mažoji auklėtini. Valandėlė jis žiuri i 
ji tylėdamas. Paskui paklausia:

— Ka tu čia veiki, vaikeli? . . .
— Ranku puikųjį marmuro. Juk kai prašvis pa

vasario saulute, sutirps per juras ir Nemuno ledai, 
mes grįsime i Lietuva! . . .

žilas žmogus atsidusta.
— Akt . . . Kazin ar as besulauksiu . . .
— Vistiek, dede, mes jusu nepaliksime. Jei nu

mirsi, mes tavo kaulus parveze palaidosime po ža
liąja lauku pušimi! . . .

Pražilęs žmogus eina toliau tuščia, išdaužyta gatve 
pro apgriuvusius bokštus, pro sudaužytas marmurines 
statulas — tačiau jo akys nemato ju. Jam akyse 
sviruoja ošia pusys, beržai Jis jau pailsės ir nori- 
kad išsipildytu bernuko žodžiai, ir nors jo kaulai 
ilsėtųsi gimtoje zemeje.

lyti. ZaBiodas

Naujiems Metams
Ir vėl sutinkam nauja Meta 
Liūdnai — svetur.
Ka jis mums gero duoti keta, 
Nublokš mus kur?

Toli miela'tėvynė liko — 
Graudu be jos! . . .
Ak, kas brangesni mums dalyko 
Uz ja čia duos?

Kas pavaduos mums gimtas pievas, 
Gimtus namus?
Kas čia atstos, brangiausias Dieve, 
Tėvynė mus?

Kas nuramins ta skausmą gilu 
Širdies jautrios, 
Kai ji sianakt varpams prabylant 
Skaudžiai vaitos?

Ak, vėl sutinkam nauja meta — 
Ir vėl svetur . . .
Skaudaus gyvenimo verpetai 
Nublokš mus kur? !
Fulda, 1945. 12. 31.

Mintys apie darba
Viešpats Dievas nori, kad kiekvienas žmogus 

zemeje dirbtu koki savo darba. Jis nemėgsta 
ant lauko ežiu atsisėdusiu ir i sėjėju bei arėju 
darba ziurinciuju. Reikia tau nedelsiant pasi
rinkti darba, kurs duotu tavo gyvenimui tikslą 
ir prasme. G. Papini.

Darbas yra visu geriausias vaistas kūno ir 
dvasios sveikatai laikyti, tam kad žmogus pats 
savimi tenkintus!. Darbas yra tautos subren
dimo, kulturingumo ir nepriklausomybes sai
kas. Darbas neturi kojų, pats i mus neateina. 
Reikia patiems ieškoti visur ir visada.

J. Jablonskis.

Praėjusiu Kalėdų nuotaikos stovyklose
Stovykloje vakaras. Dienos darbai užbaigti. Kai- 

kur prausykloje vienas kitas pasivelaves prausiasi, 
tai vei prijuoste prisidengusi pyragaičiu pintine ko
ridoriumi nuskuba seimininke.

Kambariuose sužiba Kalėdų eglutes. Vienos išpu
oštos labai skoningai. įvairiausi blizgučiai, obuoliai, 
angeliukai bei ivairiakampes žvaigždutes puošia jas. 
Nekurios iliuminuotos tautinėmis spalvomis. Atrodo, 
kad kiekvieno tremtinio troškimas butu nors Kalėdų 
eglutes papuošime ideti ta brangia lietuviškos Ka
lėdų eglutes papuošimo tradicija ir įkūnyti savo 
ilgėsi būnant toli nuo Tėvynės.

■ ‘\Deja. Ne pas visus tas jausmas yra. Kituose 
.kambariuose, nors eglute ir stovi kamputy įsprausta, 
bet tokia kukli, veik joks papuošalas jos nedabina. 
O visu dėmesys sukoncentruotas i daroma aluti, 
arba baigiama daryti misini kažkokiu skysčiu, ku
riems priduodamas "snapso vardas" Ka padarysi, 
visokiu yra, visko ir reikalinga.

Seimininkes didžiausiu kruopštumu dengia stalus. 
Nors ir išeivijoj, bet stalai gana turtingai paruošiami. 
Ir sliziku didžiulis bliudas, silkučių nors su dideliu 
širdies skausmu pirktu (mat pries Kalėdas viena kai
navo net iki 20 RM) priguldytos lekstes, konservuotu 
zuveliu, jau virtusiu ivairiu kotletu formomis, irgi 
netrūksta, įvairiausiu pyragaičiu krūvos, kai kur ir 
tortas išdidžiai užima ant stalo vieta, be to pyragu 
su razinkom, aguonom, ar padegintais sojos milteliais 
keisčiausiom sormom išraitytu, pridestyta, žinoma 
labai retas stalas ant kurio nebutu ilgakakles bon- 
kos, mat toks jau lietuvio būdas, kad sauso niekas 
neklauso.

Prasideda Kuciu vakariene. Visu veidai surimtėja. 
Šeimos galva iškilmingai ima plotkas, perzegnoies 
laužia ir dalina seimas nariams. Beveik visu sirdys 
apimtos didžiulio skausmo, nereto akyse pastebimos 
asaros. Kiekvienas skrenda mintimis i savoji gimto
sios pastoges kampeli, prisimena likusius seimos narius, 
motinoms nejučiom pries akis pasirodo ju vaikučiai, 
vaikams — ju tėveliai, žmonoms — vyrai, ir kiek

vienas lauždamas ir valgydamas ptotkelej, širdyje 
ir mintyse per naujai atgimstanti Kristų, prašo savo 
likusioms šeimoms, artimiesiems palaimos. Jie ir tiki, 
kad ju prašymai bus išklausyti, jie jaučia, kad gal 
čia išeivijoj valgo gal ir neblogesnės Kūčias, kaip 
Tėvynei, bet geriau sekančiose Kuriose valgyti duona 
ir druska savajame krašte, negu svetimam tortus ir 
kitus skanumynus.

Pamažu nyksta ant stalu gerybes. Prasideda gy
vesni pašnekesiai. Jau ir stalo valdove — bonka 
tuštėja. Senesnieji mena taip nesenai pries metus 
praleistas Kurias. Bet kažkodėl mažieji, nenurimsta, 
nenusedi prie stalu, akys vis nukrypsta i duris, ju ausys 
gaudo kiekviena pasalini garso. Kažkoks nujautimas 
juos elektrizuoja.

Staiga koridoriuje pasigirsta didžiulis triukšmas. 
Juokas, klyksmas, šukavimai "Senelis, Kalėdų sene
lis", galutinai išveda mažuosius is kantrybes. Jie 
sprunka pro duris, ir po mažos pertraukos ilydi i 
kambari žilabarzdi Kalėdų seneli su didžiausiu 
krepšiu dovanu.

Pasirodo senelis nėra jau toks dposnus, veltui 
savo krepšio neatidarineja. Prašo padeklamuoti eile- 
rasti, padainuoti, pašokti, klausine|a teveliu ar geri 
ju vaikučiai. Jaunieji nenusimena. Rodo kievienas 
savo gabumus, visu akyse pasirizymas, kaip nors 
pavaikti seneli ir laimėti daugiausiai dovanu.

Neretai paklausti senelio "Kur jusu namai?" — 
Jaunieji nedvejodami atrėžia: "Musu namai — Lie
tuva". "Ar norit grizti?" Vėl neabejojantis atsa
kymas — "Norime, norime! ..."

Senelis patenkintas daro savo krepšį ir apdovanoja 
mažuosius įvairiom dovanom.

Neužmiršta senelis užsukti ir pas suaugusius. _ Vien
gungiams jis linki, daugiau asmenines inciatyvos 
sudaryti lietuviškas seimas kad sdkancais metais, jau 
galėtu apdovanoti ju mažuosius, nekuriems esant 
reikalui, pasisiūlo būti ir piršliu. Mergaitėms ne
laukti atjojant karalaičiu is užburtu pilių, perdaug 
nepasitikėti svetimo šokolado skanumu, o daugiau 

atkreipti dėmėsi i savuosius artojėlius — bemuzelius. 
Spekuliantams linki nebekelti kainu, nes jau ir taip 
pas dauguma baigiasi paskutiniai grasiai. Kūne 
neteko valdžios ar tai per savo kalte, ar per visuo
menes nekultūringumą, perdaug neliudeti, nes kas 
yra pažemintas, tos visada bus paaukštintas. Tie, 
kurie šiandien stovi prie vairo, perdaug nekilti i 
puikybes, nes dabar įsigalėjus demokratiniams rinki
mams, gali liaudis greitai puikybe pastebėti ir teks 
atsisakyti, nuo to, taip pas daugeli musu tautiečiu 
trokštamo idealo. įvairiu komisijų atstovams- 
atatinkamai vesti atskaitomybas knygas, nes negali 
žinoti — gali kiekviena diena, ateiti Kontroles 
Komisija ir tada . . . Ansambliu vadovams, daugiau 
ir daugiau lietuviško kultūrinio meno, duoti išeivijoje 
esantiems progos, keletą valandėlių pasidžiaugti musu 
skambiomis dainomis, graksciais _ tautiniais šokiais. 
Laicrasciu redaktoriams- daugiau jausmo kuriniuose, 
mažiau ivairiu išvedžiojimu, o daugiau sveiko lietu
viško gyvenimo impulso. Na, ir kurie visada nepa
tenkinti, linkėjimai kritikuoti-, saukite, kas blogai, o 
po Nauju Metu tikrai pradės snigti keptais karveliais.

Ir taip senelis keliauja per visus kambarius. _ Ir 
visus apdovanoja įvairiomis dovanomis. Jo Inkejimai 
įstringa kiekvienam giliai i sirdi. Visi įsidėmi jo 
žodžius, — sekančias Kurias valgyti savo Tevyneje.

Artėja iškilminga valanda. Kristaus gimimo va
landa. Vėl visu veidai rimti. Visi pasirenga si iškil
minga momenta atatinkamai sutikti. Tolumoje pasi
girsta didingi varpu dužiai, primindami momento 
rimtumą ir saukdami susikaupti ir pasižadėti širdyse 
mylėti savo artima kaip pats save.

Tyliai bažnyčiose suskamba galinga giesme: 
"Tyliąją nokti" . . . Nejučiomis linksta keliai. Pasijunti 
esąs toks mažas žemes vabalėlis, pries Toji, Kuris 
tuo momentu užgimdamas atneša visom pasauliui 
palaima, ramybe ir taika.

Stovykloje ramu. Kur ne kur languose šviečia dar 
Kalėdų eglutes. Visi miega. Atrodo, kad visus mus 
likimo isblaskytus aplebia taikos angelo sparnai, o 
ausyse skamba žodžiai: "Ramybe geros valios 
žmonėms".

Hanau, 1945. 12. 30. Pov. Tamulenas.
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Trys Karaliai
Visur, tur but, atsimename, kad kasmet pries sau

sio men. 6 teviskeje ant gryčios, seklyčios ar kitu 
gyv. pastato duru (kiti net tvartus ir daržines 
neaplenkdavo) rašydavom sias tris KMB raides. Tai 
reiske, kad laukiame užsukant Trijų Išminčių — ke
liauninku, kad prašome ju palaimos ir savo namams 
jr savo žygiams.

Issiilgusi Mesijo žmonija Jo lauke. Ji žinojo jo 
atėjimo laika ir vieta. Tai jai kartkartėmis primine 
Apvaizdos siųstieji pranašai. Pranašas Izaias, laiko
mas antruoju evangelistu( nusakė net smulkmenas is 
Mesijo gyvenimo. Senasis Testamentas rastu liudijo. 
O tačiau išrinktoji Izraelio tauta pamiršo tai, ka pati 
Babilonijos vergijos metu buvo išplatinusi apie busi
moji Mesijo plačiuose Rytuose. Apvaizda isblaske 
žydus po Babilonija, kad jie, ilgedamiesi issigelbeji- 
mo, ir pagonims pasakytu, kad turi ateiti Išganytojas. 
Despotizmo vergijoj iškankinta žmonija, ypač didieji 
mintytojo! šaukte saukėsi isgelbetojo.

Betlejaus ivykiu metu slenka vilkstine is Rytu. Jai 
vadovauja Trys Išminčiai: Kasparas, Merkelis ir Bal
tazaras ouve ju vardai. Juos lydi minia tarnu, ga
benama daug dovanu Naujam Žmogui — Mesijui. 
Keliauninkus lydi, kelia jiems rodo žvaigžde. Pasiekia 
jie Jeruzale. Deja, čia is ju pasijuokiama, čia apie 
Mesiją nieko nežinoma. Yra Erodas, ir jo viešpata
vimo pakanka jo pataikūnams. Po ilgo klausinėjimo 
išminčiai sužino, kad Betliejus yra Mesijo gimimo vie
ta. Jie slenka i ji. Žvaigžde vėl pasirodo. Ji buvo 
pranykusi ne del ko kito, kaip tik del to, kad Iš
minčiai pirštu prikišamai parodytu puotaujančiai ir 
vergaujančiai Jeruzalei, kad jau Mesijas gimė, reikia 
ji pagarbinti ir pripažinti. Tačiau, tai sužinojusi Je
ruzale, Jo Mesijo, nužudymą planuos. . Išminčiai su
randa Vaikeli, ji pagarbina ir grizta otgime i Rytus su 
didžia žinia. Jeruzale jie aplenkia.

Nuostabus Viešpatie* keliai. Jėzus atėjo pas sa
vuosius, bet savieji jo neprieme. Vos vos apleistoje 
pašiūrėje Dangaus karalius randa vietos nužengti. 
Ėdžios, gyvulėliu kvapas yra jo guolis ir šiluma. Že
mas vaikai jau galanda kalavijus, kad Ji nužudytu, 
ir vėliau jam poruos kryžiaus guoli ir erškėčiu vai
niko.

Rytu Išminčiai, nusivylė Jeruzalėje, nenusiminė. Jie 
’ karaliai — nes didžios karališkos mintys degina ju 
sirdis ir toli siekia ju žvilgsniai. Paniekine. Erodą 
ir rasto žinovus, jie iriasi iki Betlejaus. Neisgasdina 
ju keliones vargai, nesuklaidina varginga Viešpaties 
būkle. Žemai lenkdamiesi, jie kloja po kojų dova
nas: aukso, brangius kvepiančius, aliejus ir smilkalo. 
Aukso dovana jie pripazista Mesijui zemeje karalia-

Algirdas Gustaitis.

Dede Vincentas
Vincenta Rakosiu pažinojo ne tik Saknenu kai

mas, bet visa parapija. Reikia ka apraudoti, gies
mėmis amžinybėn palydėti, jaunavedžiams strimias 
sutiktuves suruošti, naujagimi laime aplaistyti, 
smagiai paarmonikuoti, Trijuose Karaliuose isdai- 
ginai kaimynus aplankyti — visur pirmuoju Vincen
tas Rakosius. Kaip kryžius be kunigo, taip linksmy
bes be dėdės Vincento.

Smagus tai buvo senelis. Gražus pažiūrėti, kal
bus pašnekėti, lipšnus uz stalo prisėsti. Visiems jis 
ievas, visiems jis mokytojas, visiems nelaimėse pa- 
gelbstantis, visems artimas deda. Net kaimo bernai 
sužinoję, jei kuriose vestuvėse nebus Vincento, rau- 
kydamiesi, smukciojancias kelnes trūkčiodami, ne
žinodavo, sutikti ar susilaikyti nuo uzkviestuyiu. 
Be Rakosiaus — nebus smagiu merginu, nebus nei iš
gėrimu. nei dainų sutartiniu, nei išdaigu senybiniu. 
Ir močios nenorės leisti vaiku, kad ir marciosna 
taikomu. Kas žino, kuo baigsis, jei Vincentas ne- 
priziures.

Dažnai pagalvodavau apie jau linktelėjusi Vin
centa Rakosiu, apie jo pasakas ir pasakojimus. Min
timis nulėkęs i gimtaji sodžių, matydavau ir jo 
paslaugia galva, belinkciojancia kiekvienam sutik
tajam. Is kur jis imdavo tiek laiko, tiek nuotai
kos, sąmojaus — daugelis klausdavo, kas rytas, va- 
karas matydami tai sen, tai ten besisukaliojanti 
balzganai pasidabruota, vis usus beraitanti dede.

Lengvas, kaimiškas sąmojus, paprasta laikysena, 
vis smagus, rausvokas veidas, užkrečiančiai traškus 

< juokas, tvirtos, gysluotos rankos — visa jo esybe 
buvo kažkas traukiančio artyn, privadinancio ir pa
leisti nenorinčio.

Labiausiai jo tyra prigimti jutau gyvendamas 
mieste, kurio manieruoti langai, pigios moterys ir 
filmos, pataikūniški baliai taip pjaudavo aki ir 
sirdi, taip vesdavo tolyn nuo gamtos einančiais ke
liais, kad, parklupsnojes kambarin, as stačiai ilgė
davausi dėdės Vincento, tikrybes šaltinio. —
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vimo teise, aliejais, kad Mesijas yra žmogus ir smil
kalais, kad jis yra tikras Dievas, kuriam vienam te
dera smilkyti.

Garsas apie ana Išminčių kelione pasklido ne tik 
po Palestina, bet ir po visa pasauli, ir toji žinia 
išliko iki musu dienu. Tvirtinama, kad Koelne, Vo
kietijoj, esą Trijų Išminčių palaikai. Jie ten ypatingu 
budu garbinami.

Gerbiami yra Išminčiai visam pasauly uz tai, kad, 
nepabūgę tolimo kelio ir vargu ryžtingai ieškojo ir 
atrado Tiesa ir Šviesa nužengusia is Dangaus. Garbe 
kiekvienam, kas ieško Tiesos ir Šviesos. O kas Jos 
ieško, tikrai randa.

Trijų Karalių švente turime sausio men. 6 d. Ir 
per Lietuvos kaimus bei sodybas senaisiais papro
čiais eidavo išminčiai, lydimi susalusiu vaiku būrio. 
Jie sveikino kiekviena gryčia, papasakojo apie Mesiją 
ir linksmino vaikus. Jie nenese, greičiau rinko dova
nas bet užtat kiekvienas aplankytasis priimdavo ke
liauninkus išskėstomis rankomis ir retai kur sutinkamu 
lietuvišku vaisingumu. O po to visiems būdavo daug 

-pasakojimo apie atsilankiusius Tris Karalius: kaip jie 
buvo apsirenge, ka jie papasakojo, ka giedojo ir is vi
so, kas jie tokie buvo. Nelanko siais metais Lietuvos 
sodybų trys karaliai. Ir durys nežymimos trimis ju 
vardu raidomis KMB. Kur tau! Daug pavoju. Ten

Nuo to laiko praėjo visa eile metu. Is kaimietiško 
jaunuolio tapau suaugusiu miestiečiu.

Bekeliaudamas ir tarnybiniai bevažinėdamas, kar
ta nusidanginau tikran uzkampin, kur turėjau kelias 
dienas praleisti.

Lietus begrįžtanti užklupo pamiškėje. Slapsčiausi 
po krūmais, dangsciausi medžiu kamienais, bet lijo 
vis stipriau ir stipriau. Nenorėdamas visai sušlapti, 
nubėgau i tolėliau buvusia trobele.

Pro duris sunkėsi ■ šiltas tabako kvapas.
Pasibeldžiau.
Dar karta.
Nesulaukdamas atsakymo, iejau.
Prie langelio, kojas ant suolo užmėtės, atsirėmęs 
rastines sienos, sėdėjo senelis ir skaitė stora, mažo 

formato, knyga.
— Meldžiasi, — pagalvojau.
— Tegul bus pagarbintas!
Senelis greitai suvožė maldaknyge, nutempė aslon 

kojas, atsirėmęs pažiurėjo pro langa, bet ten nieko 
nematydamas, atsisuko link manes.

— Tegul bus pagarbintas!
— Per amzitp!
Pavadino prie ugnies, imete kelius naujus žabus.
— Ar is toli t — klausia.
— Dabar tai čia pat apsistojau, bet atvažiavęs 

esu is miesto.
— Tai gal koks didelis ponas esi?
— Ka ten didelis . . . Agronomas.
— Tai jau busi kur is kaimo, nes miestiečiai dau

giau i Šiltesnes vietas musasi.
— Teisingai, as kaimietis.
— Ka jau ten juoktis is seno žmogaus, lyg as 

nežinočiau, kaip atrodo kaimietis! Ponas esi ir 
baigta. Gal tik mažiau kvailas uz kitus. Tai is 
kur, gerbiamasis, busi kilęs? Is kur?

— Ne nuo eia, visai nuo kito krašto.
— A nuo kito? Žiūrėkis, nuo kito krašto, jis!

Tai ka, ponas, manai, mes kaimiečiai būtinai turime 
būti visai kvaili ir neišmanyti apie kitus kraštus? 
0 gal gerbiamajam papasakoti apie Amerika, gal
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ne tik Kristus nužudytas šiandien, Karoliu kelionei 
truputi pavojingiau negu Jeruzalėje anuomet, ten ir 
uz kreida padarytus karalių ženklus ant savo duru 
atsidursi kalėjime. Taigi pastarieji laikai piktesni 
uz pirmuosius.

Nezurint to. Išminčių didinga pasiaukojanti kelione, 
isgarsinusi Juos, teuzdega ir . visa mastanti pasauli, 
teuzdega visu nuskriaustuju sirdis: gana auku Mo
lochui, laikas mest šalin Jeruzalės puotas, pajuoka 
Išminčiams ir paneigimo Išganytojo. Išminčių 
žvaigžde tešviečia ir musu širdžių troškimams ir pa
saulio valdovu valiai. Nejaugi po XX a. krikščiony
bės žydėjimo vėl isigales Erodai, Kristus ir jo vaikai 
bus vėl kryžiuojami? K. L. J.
iiiiiiimliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiii

Darbas puošia (larbininka 
Ir apmoka sunkumus: 
Kaip garbe karaliui tinka, 
Taip ir triūsas puošia mus.

Fr. Šileris.

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos is 
pasaulio visos dorybes. Petrarka.,

Žmogaus siela kunijasi i jo darbus, 
H. Ibsenas.

Dangus nepadeda žmogui, kuris nenori 
dirbti. Sofoklis.

apie Sibiro miskus? 0 gal apie kita pasauli, gal 
is knygų paskaityti? Atsirado, matyk, agronomas!

Senelis atmete galva aukštyn, isireme rankomis 
klubus ir prasizerges stovi pries mane, lyg dvikovon 
saukdamas. Akys blizga, bardzda dreba, gyslos 
kaktoje tvinksta.

Bet argi? . . . Argi as ji kada nebuvau sutikės? ..« 
Kur girdėtas tas balsas, matyti tie judesiai? . . , 
Ar tik nebus ...

As is Saknenu kaimo, —staiga pasakiau.
— Saknenu?! . . . Saknenu ...
— Bet ar jus tik ne ... Ar jus tik ne Vincentas

Rakosius ... .
— As Vincentas, bet kas pats ...
Ir jis mane stipriai, stipriai suėmė glėbin. Prisi ' 

glaudė ir laike nepaleisdamas, žodžio netardamas.
.Pasisodino ant suolo ir prase pasakoti apie save, 

kaip laikausi, kaip sveikata, kas naujo pasaulyje.
Tada jis pradėjo:
— 0 as, vaikeli, gailiuosi uz nuodėmės. Atsibodo 

man tos visos piršlybos, suvestuves, piktadeju aprau- 
dotuves, susipykusiu sutaikintuves. , Atkinko man 
liežuvis, ir protas senti pradėjo. Žilas plaukas, ilgi 
metai poilsin saukė. "Nebeisiu daugiau, linksmintoju 
nebusiu" —nusprendžiau viena diena. Kaip tyčia 
ant rytojaus atvažiavo istorininkai, kalbininkai, 
senos praeities turtus saugodami. Paskui vėl 
redytuves, apeigos, o anie nutraukia, užrašo. Tiem 
issigurinus, kaimynai man: "Tu, girdi, tik mieste* 
lenam uz pinigus, o mums tai jau puikinies. Senatve, 
girdi . . .*

— 0 as, vaikeli, tik jau negaliu visa amžių juo- 
kauninku būti. Atgyvenau savo ... Apsiziurejes 
musipirkau šia gritele, kurioje galiu ramus būti, 
apie aukstesnius reikalus pagalvoti.

— Apie kokius aukstesnius, dede, — įsiterpiau.
Apie tai, kas mus sutvėrė, saugo ir po mirties 

musu sprendimą darys. Čia, tai maldaknyge mano 
paties parsigabenta is Prusu, kai ruskiai uz lietu* 
viską žodi bizūnais muse, o uz lietuviška rasta tur- 
man grūdo. Čia tai as dabar randu suraminimą ir 
aukščiausia gerybe, kalbėdamas šventus žodžius ir
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J. Grigolctiiis

Naciu pragare
(Tęsinys is Nr. 1 1945 m.)

Kai tik nebūdavo reikalu, vadinamuoju laisva
laikiu liepdavo sutvarkyti lovas, -arba issirikiavus 
mokytis nusiimti kepures.

Žiema daug vargo sudarydavo sniegas. Kai tik 
nakti pasnigdavo, reikėdavo skubiai susitvarkyti, 
ir iki pusryčiu nuvalyti sniegą nuo aikštes. Ir 
nuo taku. Vieni, po du vyrus, paėmė suolus, 
stumdavo jais sniegą. Kiti kastuvais ir šluotomis 
valydavo ir tvarkydavo, nes pries išeinant i darba 
turėjo būti viskas sutvarkyta. Kiekvienas blokas 
turėjo sutvarkyti savo rajona, ir tada padėti va
lyti stovyklos aikšte ir visus kelius, nes keliai 
ir aikšte turėjo būti svarus. -

Jau nuvargdavom iki pusryčiu. Vos spedavome 
pavalgyti, tuoj skambutis saukdavo i patikri
nimą. Pusryčiams beveik kiekviena ryta duodavo 
kava. Retai kas eeturedavo ryta duonos, nes va
kare, kai duona išdalindavo, ji būdavo tokia 
skani, tiesiog saldi, jog niekaip negalėdavai pa
siryžti palikti nors gabalėli rytojui. Tik kelis 
metus stovykloje išbuvus pajėgėme geriau susi
valdyti, ir duona išsidalinti. Kas to nepergyveno, 
negali suprasti, kaip sunku padėti duona kitam 
kartui, kada esi alkanas. O tikrai sotus as sto
vykloje nebuvau nei karta. Nors kartais suvalgy
davau stebėtinai didelius kiekius, bet vistiek sotus 
niekad nebuvau, nes stovykliniame maiste būdavo 
per mažai riebalu.

Kai vakare reikėdavo duona padėti i spinta, 
dar nusiplaudavau kampeli, dar visiškai 
menkute riekute, ir taip tas menkutis 
gabalėlis duonos tiesiog išnykdavo. O kai jau 
belikdavo visai mažai, pegalvodavau, kad tiek 
mažai visikai neverta palikti kita dienai. Ryta, 
kada kiti valgydavo, susede žiūrėdavom ir išgėrė 
kelis gurkšnius kavos eidavom i darba. Taip nuo 
sestos valandos vakaro reikėdavo išbūti nevalgius 
iki dvyliktos valandos kitos dienos, kol duodavo 
pietus, o tie pietus, tai nepilnas litras setinienes 
sriubos.

Bloke visus darbus turėjo atlikti naujokai. Blo- 
kovas mums isake, kad per tris menesius nuo 
atėjimo, dienos mes, naujokai, kiekvienu atveju, 
kai reikia ka atlikti, turi bėgti neraginami, viską 
pamėtė. Kas nenoriai si isakyma vykdydavo, tas 
dar būdavo atskirai nubaustas.

Likimo draugu tarpe buvo tokiu, kurie su dide- 
liausiu malonumu sutikdavo toki blokovo 
nuostata, nes jiems nereikedavo tiek dirbti ir ga
lėjo mus stumdyti ir mušti, kad mes negreit ka 
nors atlikdavome.

Skaitytojas pamanys, kaip pareigūnai, patys 
būdami suimtieji, turėjo tokia didele galia. I tai 
galiu tik atsakyti, kad, pav., blokovai ir vor
arbeiteriai suimtuju atžvilgiu turėjo absoliutine 
galia. Jie galėdavo ir turėdavo stovyklos vado
vybes skatinami suimtuosius kankinti ir žudyti. 
Kuris Mokovas turėdavo savo bloke daugiau ne
gyvu, tas buvo laikomas geru Mokovu.

Laisvo laiko visiškai nebūdavo. Bendrai laisva
laikis buvo trumpas, o dar per savaite reikėdavo 
viena karta eite pirtin, du vakarus iki pasku
tinio skambučio bulves arba sėtinius skusti. Be 
tokiu nuolatiniu reikalu atsirasdavo dar nauju. 
Je nebūdavo ko kito, tai parėjus is darbo vary
davo ‘sutvarkyti" miegamąjį. Kokia beprotyste! 
Pries einant gulti dar tvarkyti ir dailinti, lyginti 
lovas po tokios baisios darbo dienos, alkanam, 
užguitam!

Blokovui ir bloko pareigūnams pasipriešinti 
jokiu budu nebuvo galima. Jei kas mėgindavo 
atsispirti, o neturėjo galingu užtarėju, tas būdavo 
pribaigiamas tiesioginiai arba netiesioginiai. 
Jei pareigūnai nenorėdavo suimtojo, kuris jiems 
pasimaise po kojomis, patys nukamuoti, tai ji 
issiusdavo su atatinkama "rekomendacija" i tokia 
darbo stovykla, kur jis tik per stebuklą galėjo 
išsilaikyti. Bet blokovai galėjo kiekviena suimtąjį 
uz bet koki tariama nusikaltimą patys bausti, 
arba perduoti stovyklos vadovybei nubausti su 
visomis pasėkomis.

Ryta, tuoj po pusryčiu, mes issirikuodavome 
prie bloko ir laukdavome, kol suskambęs skam
butis. Kai tik skambutis pasigirsdavo, visi blokai 
is karto pajudėdavo i aikšte ir sustodavo įprasta 
tvarka. Issirikiavus ir issilygiavus, reikėdavo 
perskaityti gretas. Tada aikštėje girdėdavome 
lyg sunu lojimas — Vienas, du, trys... penkiolika, 
šešiolika, septyniolika ... dvidešimts devyni, tris- 
desimts, trisdesimts vienas

Tuo tarpu ateidavo bloku vadai (smogikai) pa
tikrinti bloku suimtuju skaičius. Kada bloko va
das pasirodydavo, blokovas paduodavo komanda: 

■— Ramiai! Kepures nusiimti! Pagarba! ... Ke
pures reikėdavo nuimti vienu kirčiu taip, kad 
jos suplotu garsiai pries rietą. Tai buvo pats 
svarbiausias patikrinimo numeris. Jei jis pavyk
davo pakenčiamai, tada patrikrinimas praeidavo 
paprastai be incidentu. Bet, jei nors vienas pasi
vėlindavo akimirksni, visas blokas turėdavo tuoj 
vietoje, ir dar po vakarinio patikrinimo, lais
valaikyje daryti pratimus.
Kiekvienas blokovas turėjo savo bloko knyga per

matomoje makštyje. Blokovas, atraportuodamas 
bloką, knyga perduodavo bloko vadui, kuris pasi* 
rases knyga, eidavo atraportuoti savo blokus ra* 
porto viršininkui.

Kol bloku vadai patikrindavo savo blokus, atei* 
davo raporto viršininkas su raporto raštininku 
— suimtuoju. Tada bloku vadai eidavo rapor
tuoti savo bloku ir vėl sukomanduodavo: — Ra* 
miai! Kepures nusiimti! Pagarba...

Žiema, kada smarkiai šaldavo, reikėdavo kar
tais stovėti iki penkiolikos minuciu ramiai be 
kepurių, o galva, visiškai plikai nukirpta, nepa
kenčiamai šaldavo. Saitas vejas lyg peiliais raižy
davo kuna, nes drabužiai buvo labai ploni ir 
suliesėjusi kuna gelte geidavo.

Kada visi bloku vadai atraportuodavo ir skait
lines atitikdavo, tada ateidavo Stovyk- 
ninkas. Jam raportuodavo, tada ateidavo stovy
klos viršininkas. Jam raportuodavo raporto vir
šininkas. Vėl pasigirsdavo tos pačios komandos 
ir ypatingai buvo kreipiamas domesys i tai, kaip 
bus išpildyta komanda "kepures nusiimti!" Mes 
jau drebėdavome is baimes, kad vėl gales išeiti 
negerai, nes tada visiems tekdavo kentėti. Tuo 
metu Klinkerio stovykloje buvo apie 1600 suim
tuju.

Vos atraportavus stovyklos viršininkui, stovy
klos seniūnas —- suimtasis paduodavo komanda:

— Darbo komandos renkasi!
Tada mes kaip issautos strėlės bėgdavome i 

vietas, kur rinkdavosi musu darbo komandos. 
Visai tai turėdavo įvykti be galo greitai, ness tuo
jau vorarbeiteriai bėgdavo prie vartų, atrapor
tuoti darbu tarnybos viršininkui, kiek suimtuju 
kiekvienoje komandoje išeina i darba. Kas greit 
neatbegdavo prie savo darbo komandos, tas gau
davo žandu. Todėl kiekvienas stengdavosi bėgti 
kuo greičiausiai.

Tuo momentu aikštėje būdavo baisiausias susi
grūdimas. Kumštimis ir alkūnėmis kiekvienas 
skindavo sau kelia. Silpnieji ir senieji virsdavo, 
gaudavai tokiu smugiu i pašone, kad kartais is 
skausmo pratindavai rėkti. Dalis sveikųjų ir stip
resniųjų visiškai neatsižvelgdavo i savo likimo 
draugus, o žiauriai stumdavo ir trypdavo visus 
is kelio. Is ryto komandos susirinkdavo sklan
džiau, nes suimtieji būdavo siek tiek pailsėję. 
Todėl rytais suimtieji nevirsdavo taip masėmis, 
kaip po pietų krūvomis, po kelias dešimtis.

Kai tik vorarbeiteriai atraportuodavo darbu 
tarnybos viršininkui komandos sudėti, komandos 
pradėdavo žygiuoti i darba. Prie vartų stovėdavo) 
pradedant stovyklos viršininku, visi smogikai — 
pareigūnai ir suimtieji — stovyklos pareigūnai, 
ir žiūrėdavo, kad komandos išžygiuotu tvar
kingai, nes pro stovyklos viršininką reikėdavo 
kiekviena karta pražygiuoti kaip kareiviams pa
rado metu pro tribūna.

(Bus daugiau)

niekingai musdamasis i krutinę. Dieve mano, ne
apkenčiu to laiko, kuriame Tavęs nemylėjau. .Noriu 
būti su visu Tavimi šiame laike ir amzinysteje! 
Ateikit, sutvėrimai, ateikit visi mylėti Dieva mano!

— Bet gi, dede Vihcenai, taip visa laika vienam 
būti labai nuobodu, nyku. Kaži ka.gali dar susi
galvoti! . . . Gali dar kokia nelaime ištikti . . .

. — Vienatine tikra nelaime yra nemylėti To, kurs 
yra aukščiausia gerybe.

— Dede Vincentai, kam tiek daug maldos žodžiu, 
kam tiek daug liūdesio ir nusiminimo?

— Ach, tu, mano vaikeli, jaunas būdamas, ir as 
kitaip maniau, bet dabar reikia apgailėti uz senus 
nusikaltimus, todėl maldeles kalbu kievienoje va- 

( blandoje ir ant kiekvienos vietos, kurias be jokio 
V sunkumo, pildant kasdieninius darbus, ne tik lu

pomis, bet ir širdingomis mįslėmis su didžia nauda 
galima kalbėti. Nesijuok, mano sunau, bet be ilgu 
maldų, su didele meile kalbu visa eile kitu maldelių, 
duodančiu daug naudos ir nesudarančiu jokiu sun
kumu.

Jau temo. Blėso ugnis. Tinguliuodamos ant 
langu karstėsi muses. Uz lango zirzė uodai. Lizdan 
kugrizusi sveikino gandriene. Amsėjo šuo.

— Dede Vincentai! — pasakiau, lyg surikau.
— Nepertraukinek mano maldų!
Ir tik pabaigęs:
— Ka mano vaike?
— As — as . . . norėjau paklausti, kiek jums 

metu?
— O saule Šviesybes, sudzia mano Viešpaties Jėzaus, 

sasimilk ant manes, kad jau gyvenimas mano bai
gsis, tegul išvysiu Tave loskava tada, kai akys mer
ksią uzspausdamos astuoniasdesimtuosius metus.

— Dede Vincentai, jus dar ilgai galėsit gyventi, 
dar ir i vakaruska užeiti galėtumėt, — bandau 
juokauti.

—, Vaike mano, vaike! Tu ir pats nežinai, ka 
kalbi! Juk. tos vakaruškos arba sunbaliai, kuriuos 
velniai taip labai priplatino po musu sodžių ant 
prapulties amžinos nelaimingos jaunuomenes, galima 
vadinti surinkimu visu priežasčių, vedančiu i ne
vysta. Ten visi žabangai ant to isstatyti. Kiek ie 

priežasties vakanisku eis i pragara, kiek per amžius 
verks is prezasties nesuskaitomos daugybes sunkiu 
ir biauriu grieku, kuriu jaunuomene dasileidzia ant 
vakarusku, ant to atminus kruvinomis ašaromis 
reikia verkti. Tie taip biauriu daiktų dasileidzianti 
žmones neverti yra, kad juos žeme nešiotu, neverti 
būti sunais ir dukterimis Dievo, išrinkta gimine 
Dievo! Tos pačios krikščioniu akys, kurios bažny
čioje veizi ant šventu paslapčių, tenajos, ant tu 
vakarusku, per begedingus žvalgymus išleidžia žai
bus paleistuvingos ugnies. • Burnos, tankiai priiman
čios Švenčiausi kuna ir kraują Sunaus Dievo, tenai 
dasileidzia kalbu biauriu, gieda biaurias giesmes, 
subiaurinancias net pati orą. Del ko gi is dangaus 
nenuzengia ant palcistuvingu miestu ir sodžių musu 
ir nepraryja ir nesudegina ju, kaip kitados Sodoma 
ir kitus paleistuvingus miestus, — kaip sako šventas 
Jonas Auksaburnis. As žinau, tu juokiesi is manes 
širdyje savo, tu kvailini mane sena, tu manaisi 
daug išmanantis ir daug galintis, bet žinok, kas 
didžiuojasi, bus pažemintas, kas niekinamas, bus 
isaukstintas. Kaip as žinau, kad greit uzslinks 
tamsa, taip as jaučiu, kad greit užeis nelaime, kuri, 
kaip baisus tvanas, užlies ne tik laukus ir kalnus, 
bet dykumomis padarys kaimus ir klaikiais tyrais 
pavers miestus. Kentes žmones, verks kunigai, bet 
nelaime nežiuręs nei verksmo nei ašarų. Ji praeis 
naikindama visa pasauli. Ir nei murai, nei vendenys, 
dei ginklai jos nesulaikys. Ir kai viskas bus sunai
kinta, tada atsigaus pasaulis ir stebėsis savo žiau
rumu. Tada is naujo kelsis Lietuva, ir pelenu vietoje 
augs nauji, gražus namai, platus miestai.

Kas ištiko Vincenta? Jis kraustosi is proto ar 
pranašu manosi esąs? Jis suvaikejes senis ar gilaus 
patyrimo žmogus? Jis. neismanelis ar didelis sava
mokslis? Jis verkšlenantis elgeta ar ramus kam
pininkas? O gal jis po senovei sposininkas, nauju 
raktu einas pro uzklestas duris. Gal jis is naujo 
beatgimstas kovotojas uz lietuvybe, gal jis politinis 
bėglys? . . , , . . • <
r Nepažinojau as, nepažinojo jo visas Saknenu kai
mas. Ar senesniais laikais jis skurdžius buvo, nega

lėčiau sakyti, bet, ar turtingas- galvos neduočiau. 
Ar jis turėjo pinigu nusipirkti šitai bakūžei? Kaip 
jis čia, taip toli nuo savo gimtojo kaimo susirado 
gūžtele? Gal ji vyriausybe, kaip sena knygnešį ir 
veikėja, senatvėje pager.be, suteikdama sąlygas 
ramiai mirties sulaukti? O gal jis pamokslininkas 
kaimiečiams? Gal važiuojantis tėvynės pažinimo 
sunkiu uz praeiti kovu mokytojas.

Staiga, savo pasakojimus baigės, Vincentas nuo 
priekrosnies paėmė mano džiovusius daiktus ir, pro 
žilai skurdžia barzda šyptelėdamas, pasakė:

— Jau sausi. Vilkis ir eik savo reikalais! Ac 
čia turiu vienas uzsiemiipo.

Besisagsciojanti palikes viduaslyje, jis nuejea 
užsižibino lempa, pries tai su degtuku nuvalęs knata. 
Šviesa krito siauru trikampiu ruožu ant' puses sta
lelio.

— Dar neišėjai? — balse džiaugsmas ar nisrt*- 
bimas.

— As jau ... As jau, dede Vicentai . . .
— Koks as čia pačiam dede, jei esi baigės mokslus, 

agronomas. Ot, kada piemeniu buvai, kada ne tik 
agronomo, bet ir strainesnio žąsino bijojai, tada tai 
kaip ir dede buvau. O dabar . . .

— Ka jus čia . .
—Jei turėsi kada laiko, užeik. Žodžiu kitu perei- 

trenksim. Ar nepasipuikinsi, a?
— As . . . mielai ...
— Ar mielai? Na, tai labanakt, ponas agrcnomel
— Labanakt, de . . . Vincentai!
Vakare laiko, nors maišais pardavinėk. Bučiau 

geriau likes pas seneli, pasiklausęs jo pasaka ar 
pasakojimu.

Neilgai trukus turėjau išvažiuoti, nesuspėju Vin
centa aplankyti. Is miesto norėjau laiska parašyti, 
bet nežinojau antrašo.

Kas gi tas pagaliau Vincentas Bakoslns. visu del 
įo malonumo vadinamas dede? Kas gi jis yrat 
Kokia paslaptį jis turi savyje?

(Pabaigt hitam* »rj ,
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Is Lietuvos padanges
Rinkimai Lietuvoje

Amerikos lietuviu dienraštis „Draugas“, rem
damasis, savo korespondento pranešimais is Pary
žiaus, paduoda siek tiek žinių apie isisiubavusia 
priešrinkimine kampanija Sovietu Sąjungoje, o 
taip pat ir Lietuvoje, sovietu skaitomoje viena is 
daugelio sovietiskuju respublikų Rinkimams numa
tyta 1946 metu vasario 10 d. „Draugas“ lapkričio 
14 d. numeryje pastebi, jog is situ rinkimu pasau
lis nelaukia nieko nauja, kadangi juose dalyvauja 
tiktai viena komunistu partija, ir dabar turinti 
pilna diktatūrine valdžia salyje, todėl vyriausybes 
pasikeitimas yra partijos, bet ne rinkėju reikalas. 
Vis dėlto Sovietu Sąjungai, kiek dabar matyti is 
pradėtos priešrinkimines kampanijos, šie rinkimai 
daromi labai svarbiu ir reikšmingu ivykiu. Falv'- 
kuose darbininkai iseje i socialistines lenktynes, 
nasaus darbo rezultatais siekdami atžymėti istorine 
diena, miestuose, miesteliuose ir net kaimuose 
rengiami mitingai, kuriuose atvykę is centru agi
tatoriai žmonėms aiškina Stalino konstitucija ir 
Sovietu Sąjungos demokratiškumo principus ir 1.1, 
ir 1.1. Lietuvoje priešrinkimine kampanija yra ypa
tingai sugyvinta Esą susidaro ispudis, jog sovietai 
vėl bandys operuoti procentiniais rinkimu duo
menimis, irodinedami pasauliui visiška lietuviu 
solidarumą su Lenino-Stalino partija. Laikraščiai 
agitacijai uz reikalą dalyvauti rinkimuose pašven
čia istisus puslapius, radijas šiam reikalui atiduoda 
istisus pusvalandžius. Agitacija uz dalyvavima 
rinkimuose eina per imones, ištaigas fabrikus ir 
net mokyklas. t

Laikraštis toliau rašo, kad tikresnei balsavusių
jų kontrolei dabar paskubomis nuo lapkričio 15 
d. ivedami nauji pasai. Pasai privalomi visiems 
Lietuvos gyventojams nuo 16 metu amžiaus. Balsa
vimo teise duodama vyrams ir moterims, sukaku
siems 18 metu. Renkamaisiais gali būti vyrai ir 
moters, nejaunesni, kaip 23 metu. Is pirmųjų 
kandidatu jau įpinimi prof. Kairiukstis, Vilniaus 
dekanas ir dabartinis politiniu mokslu direktorius, 
buvęs Naslyciu pradžios mokyklos vedėjas Buki
nas, geležinkelietis Elcukas ir Kauno spaustuves 
darbininke Danute Staneliene, kuri 1941 m. kartu 
su raudonąja armija buvo pasitraukusi i Rusija, 
ten istojo i Raudonąja armija, dalyvavo kovose, 
du kartu buvo sužeista ir yra apdovanota trimis 
garbės ordenais.

Šie rinkimai yra demokratiskesni uz rinkimus, 
buvusius Lietuvoje 1940 m. liepos 14—15 d. d. 
ir 1941 m. sausio 12 d. Tiesa, ir siuose rinkimuose 
tėra tiktai vienas renkamųjų sarasas, pastatytas 
komunistu partijos, ir rinkikams nėra ko rinktis 
ar pasirinkt, tačiau rinkikai gauna teise balsuoti 
uz ar pries. Tuo atveju, jei nepatinka kandidatas, 
rinkikas gali mesti balta kortele. Laikraštis abejoja, 
ar tas gali nors kiek itakos turėti i rinkimu rezul
tatus, kadangi po pravedamu rinkiminiu kampani
jų krašte lieka tokios nuotaikos, kad net Rusijoje, 
kur 1937 m. buvo apie 100 mil. rinkiku, baltas 
korteles imesti paduoti teišdrįso tik apie 600.000.

Bimbos sutikimas
"Laisve" gruodžio 6 d. numerye talpina Augustino 

Griciaus kablegrama apie iškilminga amerikiečiu lie
tuviu komunistu vado Antano Bimbos sutikima Vil
niuje. Is kablegramos paaiškėja, jog Bimba Vilnių 
pasiekė lapkričio 28 d. Jis buvo siustas amerikiečiu 
lietuviu .komunistu vyriausiojo komiteto, patikrinti, kiek 
"amerikiečiu lietuviu parama pasieka Lietuvos žmo
nes ir kokia parama Lietuvai reikalinga". I Lietuva 
jis nuvyko per Švedija, Suomija Leningrado. Žymia
jam amerikiečiui komunistui Vilniuje buvo suruoštas 
tikrai turis padaryti ispudi sutikimas ir priė
mimas, kuriame dalyvavo "apie 120 literatu ir me
nininku, ju tarpe rašytojai Korsakas, Vaičiūnas, Sruo
ga, Boruta, Tilvytis, Mieželaitis, tapytojai-artistai Mi
kėnas, Gudaitis, Vienožinskis, Vaineikyte, Jurkūnas, 
kompozitoriai Benderius ir Klenickis, Toliau dar mini
mi Justas .Paleckis ir prof. Kostas Korsakas. Tilvytis 
ir Liudas Gira paskaitė savo poezijos. Kavecko 
akompanuojama Kaupelyte padainavo kelias lietuviu 
liaudies daineles. Pianiste Juodvalkiene paskambino 
savo kompozicijų. Is Antano Bimbos pasakytos kal
bos susidaro ispudis, jog jam Lietuva is šio sutikimo 

įdariusi nepaprastai gera ispudi, ir jis esąs paten- 
ntas savo kelione, o taip pat tvirtai tikis, jog "kul

tūriniai Lietuvos veikėjai savo darbais atstatys nor
malu gyvenimą musu nuniokotoje republikoje ir už
gydys karo padarytas žaizdas." Jo kalba susirin
kusieji palydėjo garsiais valio ir sugiedojo tautos 
himną "Lietuva, tėvynė, musu".

Lietuvos teatru repertuaras
Lietuvos teatru repertuaruose, kaip praneša "Lais

ve" 274 nr. padaryta nemaža papildymu, tarp kuriu 
pirmiausia pažymėtini:

"Vilniaus valstybinis dramos teatras, parodęs Če
chovo vodeviliu spektakli, stato to paties autoriaus 
"Vyšnių soda". Be to, numatyta paruosti Afinoge- 
nevo "Balandis", Labiso "Šiaudine skrybėlė’’ ir 
Ostrovskio "Be kaltes kalti".

Kauno valstybinio teatro opera atnaujino Čaikovs
kio ‘Tiku dama", ruošiasi statyti Ručinio "Madam Bu- 
’-rfley", Rosini "Sevilijos kirpėja", gal but, ir ”Ki- 
,_za". Drama ruošia Belą Belaso 6 paveikslu kome
dija "Žemiškoji ir dangiškoji meile", be to, numato 
pastatyti M. Gorkio "saules vaikus". Baletas ruošia 
Delibo baleto "Kopelia".

Kauno jaunimo teatras, pastatęs opera-pasaka 
vaikams "Žiogas ir Skruzdele", numato dar si sezoną 
atnaujinti S. Čiurlionienės "Dvylika broliu juodvar
niais lakstančiu". Rudens sezonui buvo numatyta pa
statyti O. Miciutes "Stebuklingoji dezute" ir Fonvi- 
zino "Neūžaugos".

Kauno muzikines komedijos teatras, ka tik atnauji
nęs Leharo operete "Grovas Liuksenburgas", ruošiasi 
atnaujinti taip pat Leharo "Linksmąją našle" ir pasta
tyti Kalmano 5 paveikslu operete "Marica".

Siauliu dramos teatras, neseniai davės premjera 
Grušo "Tėvas ir sūnūs, pradėjo ruošti nauja Afinoge- 
nevo veikalo "Pavasaris", vėliau numatoma pasta
tyti Seridano "Piktžodžiavimo mokykla" ir Pagnolio 
'Topazas".

Panevėžio dramos teatras si sezoną duoda B. 
Dauguviečio pjese "Nauja vaga", Čechovo "Dede 
Jonas“, J. Grušo "Tėvas,.ir sūnūs", Cepulytes ir Kri- 
nickaites "Tėvu namai".

Vilniaus lėliu teatras jau poruose Cepulytes ir Kri- 
nickaites "Sigute" ir baigia ruošti B. Sruogos "Ait
varas teisėjas". Be to, ruošiama S. Čiurlionienės 
"Dvylika broliu juodvarniais lakstančiu" ir A. Tolsto
jaus "Auksinis raktelis".

Amerikiečiu žinios is Lietuvos
Amerikiečiu lietuviu komunistu organas „Laisve“ 

lapkričio 16 d. numeryje paduoda žinių apie Vil
niuje įvykusia muzikos ir dainn švente. Švente 
užtruko, kelias dienas, ir per ta laika buvo duota eile 
koncertu, kuriuose lietuviu ir rusu kompozitorių 
kurinius išpildė A. Ilcuko vadovaujamas Valstybes 
Filharmonijos choras, smuikininkai L Livontas, I. 
Taricius ir pianistas B. Dvarionis, Tarybines liau
dies simfoninis orkestras, vadovaujamas prof. M. 
Stainmano, tarybines liaudies artistas Kipras Pe
trauskas, tarybinis kvartetas is smuikininko Targis- 
kio A. Radro, violisto E. Statkeviciaus ir celisto 
L. Siuldelio. Ju pirmasis minimas kaip Vilniaus 
konservatorijos profesorius. Šventas užbaigiama
jame koncerte programa išpildė Švedo vadovau
jamas Valstybes Filharmonijos ansamblis, ypatingo 
pasisekimo turejes I. Švedo rapsodijos „Praeities 
Garsai“ išpildyme.

Kataliku dienraštis „Draugas“ lapkričio 13 d. 
numeryje paduoda „Pravdos“ 234 nr. tilpusią žinia 
apie pradėta kinofikacijos darba Lietuvoje. Pagal 
„Pravda“ iki šiol Lietuvoje jau atidaryti 36 miestu, 
15 kaimu ir 7 kilnojami kinai. Artimiausiu laiku 
numatoma atidaryti dar keturi kinai. Iki siu metu 
pabaigos Lietuvoj veiks is viso 62 pastovus ir 10 
kilnojamu kinu.

Tame pačiame „Draugo“ numeryje spausdina
mas vienas is Lietuvos gautas laiškas, kuriame 
tarp kitko rašoma: „Ir vėl mes sveikiname jus po 
didžiosios pergales ir išlaisvinimo. Dabar mes visi 
esame gyvi ir sveiki Beveik nieko nenukentejome 
nuo praeinančiu frontu, bet daug kas nukentejo 
nuo išbėgančiu vokiečiu. Jusu tevelia tai visai nie
ko nenukentejo. Jis laimingas, jo laime tikrai pa
vydėtina. Ir dabar jam labai grea. Su laiku ir mes 
atsikursime ir busime lygiai toki pat laimingi“. 
Laikraštis siūlo atkreipti dėmėsi i paskutines cita
tos eilutes, kur kalbama apie teveli, pažymėdamas, 
kad minimas žmogus jau senokai yra mires.

Komunistu „Laisve“ lapkričio 13 d. numeryje 
rašo apie neseniai įvykusi rastytojn suvaziavima 

Vilniuje. Be rašytoju ’suvažiavime dalyvavo ir eile 
vyriausybes ir partijos žmonių. Suvažiavime ati
daromąja kalba pasakė Justas Paleckis, iškeldamas 
tarybinio rašytojo tikslus ir uždavinius. Suvažia
vimui pirmininkavo Lietuvos Rašytoju Sąjungos 
pirmininkas Kostas Korsakas. Toliau pranešime 
minimi sovietu, rašytoju delegatai is Baltgudijos 
Linkov ir is Latvijos Grigulis. Suvažiavimo dalyviu 
lietuviu rašytoju plačiame pranešime minimas tik
tai Liudas Gira .

Utenoje. Anykščiuose, Molėtuose ir Leliūnuose 
pravesti iškilmingi liaudies rašytojos Julijos Ze- 
maites-Zymantienes 100 metu gimimo sukakties 
minėjimai. Utenoje minėjimas buvo Sovietu Sąjun
gos didvyres Melninkaites vardo saleje, minėjime 
pranešima padare mok. Genys, o po pranešimo 
buvo suvaidintas vienas Žemaites kūrinys „Išrink
tasis“.

„Laisve“ lapkričio 13 d. paduoda siek tiek ži
nių apie pradžios mokyklas Vandžiogalos valsčiuje 
ir Sargenuose. Vandžiogalos miestelis per kara ma
ža tenukentejes. Mokykla yra senose pradžios mo
kyklos patalpose. Prie mokyklos yra biblioteka, 
skaitykla ir vaiku darželis. Valsčiaus ribose yra 
13 pradžios mokyklų, kuriose dirba 27 mokytojai. 
Valsčiaus vykdomasis komitetas remia pradžios 
mokyklas, ir kultūros darbuotojai čia turi geresnes 
darbo sąlygas, negu kitur. Mokyklos čia aprūpintos 
žeme, turi kuro, mokytojai laikas nuo laiko is vyk
domojo komiteto gauna realios paramos. Laikraštis 
pazimi, jog Ibenu pr. mokyklos mok. Jankovskis is 
vykdomojo komiteto uz pedagogini darba gaveskarve. 
Sargenu pradžios mokyklos vedeju yra J. Norkus, 
be jo dirba mok. 0. Grinaite, komjaunuolis Klas- 
tauskas ir kt. Si mokykla yra mokyklų inspek
toriaus T. Suravino žinioje. Sargenu pradžios mo
kyklos mokytoju kolektyvas turi dideli partijos 
pasitikėjimą ir skaitomas vienu is pavyzdingiau
siu mokytoju kolektyvu.

Mirė Felicija Bortkeviciene
ls Vilniaus Jonas Šimkus amerikiečiu lietuviu ko

munistu dienraščiui "Laisvei" praneša: "Senyvo 
amžiaus visuomenes veikėja Felicija Bortkeviciene 
numirė Kaune. Bortkevicienes veikla žinoma ne tik 
visoj Lietuvoj, bet ir visame pasaulyje, kur yra dides
nis išeivijos būrys.

Dar seniai pries pirmoji pasaulini kara ji su Dr. Gri. 
nium isteige "Žiburėli" ir daug darbavosi jaunimo 
tarpe-jo švietimui.

Bortkeviciene buvo steigėja "Lietuvos Ūkininko" ir 
buvo to laikraščio ilgamete redakcijos nore. Taipgi 
velione buvo "Moksleiviu" redakcioįos nare, artimai 
buvo susirisusi su "Vilniaus Žinių" leidimu^ kaip tik 
buvo iškovota is caro valdzos spaudos teise.

Laike pirmojo pasaulinio karo Bortkeviciene ener
gingai darbavosi nuo karo nukentėjusiu šelpimui. Ji 
su karo pabėgėliais anuo metu vyko i caristine Ru- - 
sija, padėjo žmonėms apsigyventi ir jaunuomenei 
tęsti mokslą.

Velionei visuomet buvo prie širdies liaudis. Ne
žiūrint, ar reakcija siautė, ar kitoki gyvenimo sunkumai 
jo liete, niekad nepasitraukė nuo darbo, kuris-suristas 
su žmonių laisve jr gerove.

Felicija Bortkeyiciene buvo Steigiamojo Seimo nare.
Daug dirbus ir sulaukus gilios senatvės, mylimoji 

Lietuvos duktė palaidota gimtajame miestelyje, kur 
ii gimė ir augo-Krėkenavoįe, Panevėžio apskrityje. 
Ten ji buvo iškilmingai palaidota".

Pranešime nepaduota žinių, nei kada Felicija .Bort
keviciene mirė, nei kokios mirties priežastys, nei ko
kios aplinkybes.

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Knyga apie Lietuva
LAIC, kaip praneša "Draugas" lapkričio 27 d. nu

meryje, lietuviškai ir angliškai išleido E. J. Harisono 
knyga, duodančia platu ir teisinga Lietuvos istorijos 
vaizdo, ypatingai laikotarpio, pradedant šio karo 
pradžia ir baigiant vokiečiu okupacijos pabaiga. 
Amerikoniškoji veikalo laida per pora menesiu buvo 
išsemta ir dabar tenka pakartoti antru kart.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
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Kongreso atstovas O'Konski 
apie Lietuva

Is JAV gauta žinių, jog senatorius Willis ir 
kongreso atstovas Kelly Kongresui patiekė rezo
liucija, kurioje reikalaujama gražinti Lietuvai ne
priklausomybe. Kaip amerikiečiu lietuviu dien
raštis „Draugas“ 264 nr. praneša, kongreso atsto
tas O Konski, pasisakydamas atstovu rūmuose del 
sios rezoliucijos, tarp kita ko pareiškė: „ po 
raudonojo fašizmo valdymu daugiau negu trečdalis 
visu Lietuvos žmonių yra iššaudyti, išvežti i Si
birą, sugrusti j kalėjimus arba neteke visu savo 
nuosavybių ir konstituciniu teisiu. „Toliau at
stovas O Konski pažymėjo, jog tylėjimas apie Lie
tuvoje vykdoma terorą yra nusikalstamas ir todėl 
smerktinas ir savo kalbos pabaigoje pridūrė, kad 
„kaip ir kiekviename krašte po sovietu dominacija, 
maistas, drabužiai, galvijai ir visi ūkininkavimo ir 
imoniu įrankiai buvo jėga išpiešti is Lietuvos žmo
nių, ir dabar tie žmones yra prislėgti neturto ir 
vargo didesnio, negu gali įsivaizduoti žmogus“. 
Visu lietuviu vienas tikslas-nepriklausoma valstybe.

Londono lietuviu kolonijos vardu kun. dr. Ma
tulaitis prisiuntė Amerikos Lietuviu Tarybos 
ruošiamam antrajam Bendram Amerikos Lietuviu 
Kongresui sveikinimą, kuriame visiskaj solidari
zuojama su kongreso tikslais ir pažadama Londono 
lietuviu visokiariopa parama bendram didžiajam 
reikalui —Lietuvos nepriklausomybes atstatymui. 
Šia proga „Draugas“ 266 nr. tarp kitko rašo: „Lon
done ne taip jau daug lietuviu gyvena. Bet jie yra 
gerai susiorganizavę, ir kiek ju sąlygos leidžia, 
gina Lietuvos žmonių teises i nepriklausomybe. 
Jie yra isleide anglu kalba knygų apie Lietuva ir 
jas plačiai paskleidė. Didz. Britanijos vyriausybei 
jie yra iteike prašymu stovėti uz Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo reikalą.“ Toliau laikraštis 
rašo, jog Kanados lietuviai vieningai nusprendė 
dalyvauti kongrese. Taip pat Čikaga gavusi ži
nių is Pietų Amerikos lietuviu kolonijų apie vie
ninga pritarima kongreso tikslams. Pirmosios gau- , 
tos is JAV žinios apie buv. kongresą akcentuoja 
ypatinga kongrese pasireiskusi lietuviu vieningumą, 
priimant rezoliucijas, reikalaujančias atstatyti ne
priklausoma Lietuvos valstybe, gražinti i Lietuva 
tremtinius is Sibiro ir sudaryti sąlygas grizti tė
vynėn po įvairius Europos kraštus isblaskytus lie
tuvius pabėgėlius, pasalinti is Lietuvos ne tik 
rusu kariuomene ir NKVD, bet taip pat užkirsti 
rusams bet kokius kelius kistis i Lietuvos vidaus 
reikalus.

JAV vyriausybė pažadėjusi 
rūpintis lietuviais tremtiniais
Amerikiečiu lietuviu socialistu dienraštis „Nau

jienos“ lapkričio 12 d. numeryje paskelbė įdomius 
JAV Karo Departamento Vasingtome patikinimus 
lietuviu tremtiniu, esančiu Vokietijoje, amerikiečiu 
zonoje, reikalu. Pereita vasara Amerikos Lietuviu 
Taryba, patyrusi apie daugeli nenormalumu lie
tuviu tremtiniu gyvenime, išplaukusiu is per mažo 
amerikiečiu kreipto dėmesio i pabaltijiečiu rei
kalus, kreipėsi i JAV Valsybes ir Karo departa
mentus, memorandume pirmoje eileje prasydama 
apsaugoti lietuvius tremtinius nuo nesiliaujančio 
sovietu politruku sauvaliavimo, neišduoti juos so
vietams ir suteikti lietuviams tremtiniams, esan
tiems amerikiečiu zonoje, amerikiečiu globa. Me
morandumas buvo pailiustruotas eile faktu, is 
kuriu buvo aišku, jog tremtiniu padėtis Europoje 
buvo pakankamai aliarmuojanti daryti del jos pa
gerinimo žygiu Vašingtone. Abu departamentai, 
priimdami memorandumą, parode visiška amerikie
čiu lietuviu rūpesčiu supratima, pažadėjo reikalą 
ištirti, atitinkamai patvarkyti ir apie tai savo 
ruoštu paiformuoti memorandumą įteikusia organi
zacija. Memorandumas tuojau buvo pasiustas i 
Vokietija Jungtiniu Amerikos Valstybių Karo Pa
jėgu vadui Europoje, bet tik lapkrivio 3 d. ALT 
buvo raštiškai painformuota apie memorandume 
įskeltus reikalus. Tame rašte JAV Karo Departa
mentas praneša ALT, jog jos iškelti faktai yra 
ištirti ir visi nenormalumai pasalinti. Rašte pri- 
pazistama, jog buvo eile atsitikimu, kai sovietu 
karininkai lankėsi ne sovietu piliečiu stovyklose, 
bet kiekviena karta, pažymima rašte, amerikiečiai 
i tai atkreipė ypatinga dėmėsi, o dabar ir visiškai 
apsaugojusi ne sovietu piliečius nuo tokiu berei
kalingu lankymus!. Rašte taip pat pažymima, jog, 
nežinomas nei vienas atsitikimas, kad kuris nors

Pabaltieciu tragedija Švedijoj
"Draugas", lapkričio 23 d.: ,New Yorke Time'se 

pasirodė žinia, kad Švedija nutarė pildyti Rusijos rei
kalavimus išduoti rusams apie 157 Pabaltijo pabėgė
lius, kurie buvo mobilizuoti i Vokietijos kariuomene, 
bet pabėgo i Švedija. ' Anot raporto, rusu laivas jau 
vykstąs i Švedija paimti tuos bėglius. Amerikos Lie
tuviu Taryba per atitinkamus sluogsnius sužinojo ten 
esančiu lietuviu vardus: Ambraziunas, Langis, gyd. 
Zenkevičius, Jancys, Plevokas, Lengvelis, Vosylius, In- 
gelevicius, Dranseika.

A. L. Taryba per savo ištaigas tuojau kreipėsi i 
atitinkamas Amerikos ištaigas, ieškodama pagalbos 
tu lietuviu gyvybėms isgelbeti. Taryba taipogi pa
siuntė protesto telegramas Švedijos karaliui, užsieniu 
reikalu ministerial, abieju Švedijos parlamento rumu 
pirmininkams ir astuoniems svarbiausiems švedu dien
raščiams. Tuo pat metu ALT pasiuntė atsisaukima 
ir Šventam Tėvui. Šiomis dienomis taipgi bus atsi
kreipta i įvairias įtakingas Amerikos organizacijas.

Patirta, kad Amerikos latviai ir estai patriotai taip 
pat daro žygiu savo tautiečiu pabėgėliu išgelbėjimui 
is rusu nagu".

Tas pats "Draugas" lapkričio 27 d. numeryje pra
neša apio tolimesnes Amerikos Lietuviu Tarybos 
pastangas ir jos vedama kova uz pabaltijiečiu kariu 
isgelbejima is pavojaus būti gražintiems Sovietu Są
jungai. Laikraštis rašo: "Visi Hearsto dienraščiai Ame
rikoje editorialu puslapiuose praėjusi šeštadieni idejo 
Amerikos Lietuviu Tarybos Informacijų Centro direk
toriaus K. Jurgelos laiska, rašytam didžiajam lai
kraščiu leidėjui William Hearst, prašant, kad padėtu 
sustabdyti "mirties marša". Praėjusia savaite kon- 
gresmanas Daniel J. Flood Baltijos valstybių tremtiniu 
gelbejimo reikalu kalbėjo kongrese ir tarp kitko pa
sakė: "As noriu panaudoti Kongreso forumą ir atsi
šaukti i jo didybes Švedijos vyriausybe, kad ji per
svarstytu savo nutarimo išduoti sovietu valdžiai 157 
tariamus karo belaisvius is Baltijos provincijų. Šitie 
tariamieji karo belaisviai yra kai. kurie lietuviai, ke
letas estu ir žymesnis skaičius latviu, kurie buvo prie
varta paimti i vokiečiu armija, bet, pirmai progai pa
sitaikius, pabėgo Svedijon. As esu tikras, kad puiki 
Švedijos laikysena, liudijanti apie jos kooperavima

lietuviu butu prievarta išvežtas i Sovietu Sąjun
gą situ neautorizuotu sovietu karininku apsilanky
mu rezultate“. Rašte Karo Departamentas pa
brėžia, jog JAV vyriausybe pati rūpinasi lietuviu 
tremtiniu globa. Tremtiniai, rašoma tame pačiame 
rašte, agyvendinti kartu su visais kitais benamiais 
stovyklose arba net atskiruose namuose, gauna i 
diena maisto davinį, nemažesni, kaip 2.300 kol. 
vertes, rūpinasi sudaryti tokias sąlygos, jog žiema 
nereikėtų tremtiniams kęsti salti. Laikraštis ta 
proga reiškia pasitenkinimą, jog ALT žygiu i Val
stybes Departamenta ir Karo Departamenta yra 
pasiekusi pakankamai daug, jog butu galima būti 
ramiems Europoje išblaškytu lietuviu tremtiniu 
bent artimiausiu savaičių likimu.

Lietuviams tremtiniams 
išdalinta 50 to drabužiu

"Draugas" lapkričio 27 d.: BALF pirm. kun. dr. Juo
zas B. Končius gavo pranešima is Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininko is Tuebingeno, okupuotos 
Vokietijos, kad ten siomis dienomis gauta 1340 maišu 
drabužiu ir 62 dezes batu, is viso apie 50 tonu.

Tame pačiame pranešime sakoma, kad pries kuri 
laika buvo gautas didelis siuntinys vaistu-690 deziu, 
apie 25 tonos. ‘Toliau" Draugas rašo, kad šie siun
tiniai tiktai dalingi patenkins reikalingus pašalpos 
liatuvius, nes 300000 bent vdutiniskai aprūpinti reikia 
ne 50, bet mažiausia 3 000 tonu drabužiu. Laikraštis 
mano, kad Vakaru Vokietijoje tiktai vaikučiu yra apie 
30000.

Shenandoah miestas davė 
net 980 kariu

Lietuviu kolonija Shenandoah mieste, Pensilvanijoje, 
amerikiečiu armijai davė net 980 kariu, is kuriu fron
tuose krito 26. Kiek sužeistu kol kas nėra žinių. Nors 
karas seniai baigėsi, bet lietuviai skundžiasi, jog tik
tai vienas kitas is situ vyru grizta i savo seimas. 
Kolonijoje vedama didele akcija, kad is kariuomenes 
grizusieji vyrai nesiskubintu leistis i bizni ar i darba, 
o pasinaudotu kariams veteranams valstybes siūloma 
pagalba mokytis. Vyriausybe is iždo besimokantiems 
kariams per metus skiria 500 dol. pašalpos apmokėti 
uz mokslą ir 50 dol. pašalpos kas menuo pragyveni
mo reikalams.

žmoniškumo dalykuose ir visuose klausimuose, kurie 
liečia isvietintus asmenis, paskatins ja perziureti savo 
nutarimo".

Toliau laikraštis rašo, kad "kadangi Švedijos vy
riausybe ir specialiai sušauktame posėdyje nepakeitė 
savo nusistatymo išduoti nelaimingus tremtinius i bol
ševiku rankas, todėl ALT veda savo akcija toliau. 
Kongresmanas D. Food vakar antra karta kalbėjo tuo 
pačiu reikalu. Specialus "Chicago Tribune" kore
spondentas is Stocholmo praneša, kad nepaisant 
Švedijos bažnyčios vadu, visuomenes ir spaudos 
protestu, švedu vyriausybe yra pasiruosusi tremtinius 
perduoti bolševikams. Tam tikslui specialiai is Rusijos 
atplaukęs laivas, geležinkeliu vagonai laukia pa
ruosti nelaimingiesiems pervežti i laiva. Toji trem
tiniu mirties kelione turėjo prasidėti lapkričio 26—27 
d. d. nakti".

"Draugas" sekančios dienos numeryje, lapkričio 28 
d., šiuo klausimu rašo: "Išvykimas Pabaltijo ir Vo
kietijos koriu i Rusija buvo atidėtas. Švedijos vy
riausybe vakar turėjo nepaprasta posėdi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tremtiniu perdavimo Sovietu Sąjun
gai reikalu. Prašymai ir protestai be paliovos plau
kia i karaliaus palociu ir valdiškuosius rumus. Di
džiuma Švedijos gyventoju priešinasi Pabaltijo žmo
nių išdavimui rusams ir protestuoja prieš ta savo vy
riausybes žygi . . . Visoje Švedijoje ir ypatingai 
Stocholme šiuo metu vyksta aštrios diskusijos tarp 
priešingu partijų. Jungt. Švedijos kariuomenes virši
ninkas gen. Helge pareiškė, jog gali prieiti' pavar
toti jėga, norint deportuoti 2 700 vokiečiu ir Pabal
tijo tremtiniu."

Kaip žinome, tiek pabaltijiečiai, tiek vokiečiai 
J si Švedijos vyriausybes nutarimo atsake savizu- 
dystengis, bado streiku ir kt. panašios rusies prote- 
tais. Sovietai issiveze dali Švedijoje buvusiu vokie
čiu kariu, bet pabaltijiečiai ir žymi dalis vokie
čiu liko švedu ligoninėse. Sovietu spaudimas i šve
dus atiduoti jiams ir likusius pabaltijiečius nepaliau
jamas, kaip lygiai nepaliaujama ir amerikiečiu lie
tuviu kova pries prievarta.

Anglu moterys sveikina 
lietuves Hanau stovykloje

ls šio musu antrojo laiško gal butu jums idomu 
sužinoti daugiau apie musu veikimą.

Kaip jus žinote, mes esame tik vienas is mazuju 
Anglijos kaimeliu. Kiekvienas kaimas turi savo Mo
terų Institutą, kuri valdo jo apskritis. Rainow yra 
Cheshire apskrity, o apskritys su savo daug kaimu 
priklauso Tautiniam Komitetui, kurio vyriausia būstine 
yra Londone. Musu globėja yra mylima Karaliene, 
ir abi — Karaliene ir princese Elzbieta, yra nares 
netoli ju namu esančio kaimo Moterų Instituto.

Mes sužinojom, kad jus turite Moterų Komitetą 
stovykloje ir mums idomu ar jis yra panašus i musu 
Moterų Institutą, ir mes jam linkim visokeriopo pa
sisekimo.

Musu krašte medžiai ir krūmai puikiai atrodė ru
denio spalvose, bet greit visi lapai bus nukritę ir 
žiema ateis ir jai praėjus bus vėl gražiausias metu 
laikas — pavasaris, kuris visuomet atrodo toks pilnas 
vilties ir pažadu.

Mes norėtumėm si laiska pritaikyti šiam laikui lin
kėdamas Jums visiems labai linksmu Kaladu, tegul 
Naujieji Metai jums buna pilni vilties ir džiaugsmo 
ir tegul nuneša jus atgal i Jusu numylėta Tėvynė 
ir namus.

Tikimės, kad mums parasysit ir mums visada bu» 
idomu gauti naujienų nuo jusu.
p. H. Dubton ,_

'Thornset Farm" Rainow

Rainow Moterų Institutas
W. Macelesfield Cheshire..

Portugalu spauda apie Lietuva 
ir Pabaltijį

LAIC „Draugo“ 265 nr. praneša, jog „Lisa
bonos laikraštis „A Voz“ rašydamas apie Tautu Sa- 
jongos susirinkimą, pažymi, kad i ji turi būti kvie
čiami visi senieji nariai, ju tarpe ir Lietuva kartu 
su kitomis Pabaltijo valstybėmis. Toliau laikraštis, 
rašydamas apie karo nusikaltėlius ir aptardamas 
punktą, kuriame karo nusikaltėliais skaitomi ir 
nnsikaltusieji pries komunizmą, pabrėžia, kad i 
karo kriminalistu skaičių primoje eileje turi būti 
įtraukti ir tie, kurie deportavo Pabaltijo žmones“.
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Politiniu įvykiu apžvalga
Vokiečiu ir sovietu 
bendradarbiavimas

Nurnbergo byloje gruodžio men. 10 d. nagrinė
jant kaltinamuosius dokumentus, paryškėjo ir 
Sovietu role del paramos hitlerinei Vokietijai ir 
jos karuose iki 1941 m. birželio men. 22 d. Oficia
lus dokumentai patvirtina, kad sovietu ūkiška 
pagalba šukele Vokietijos vadu tarpe nuošird
žiausia pasitenkinimą, pav., didysis admirolas 
Boeder, tuometinis karo laivyno vadas, pareiškė: 
„Husu ūkiška pagalba yra lemiama ir gausi tiek, 
jog ji daro britu blokados pasisekimą negalima". 
D. Britanijos prekybos sutartis su Sovietais 
šukele dideli Vokietijos pasitenkinimą. Vokiečiu 
dokumentai pabrėžia, jog Reichas skaitėsi su 
faktu, kad kaucukas ir cinkas, kuriuos D. Bri
tanija turėjo eksportuot i Rusija, bus Rusu ati
duoti Vokietijai.

Greta sėkmingo ūkiško bendradarbiavimo c’n 
- grynai ir kariškas bendradarbiavimas. Raeder 

diskutavo su Hitleriu del pasiūlymo Rusijai pa
vest savo povandeninius laivus vokiečiams, ir 
duot jiems lengvatų bazių pavidale tolimoj 
šiaurėj.. Nėra abejojimo, teige Raeder, kad šitie 
pasiūlymai Maskvoj bus palankiai sutikti. Vo
kiečiu juru atache Maskvoj savo laiku pranese, 
kad Kremlius pabrėžia glaudaus bendradarbia
vimo su Vokietija reikalinguma.

Toks pat stengimasis suprast vienas antra 
■ pasireiske ir politikos srityje. Rusu elgesys su 

Baltika, ir ju gilinimas savo įtakos Pabaltijo 
valstybėse, sutiko pilna Reicho priturima. 1939 m. 
spaliu men. Rusija paaukojo Vokietijai juru 
baze Murmansko apylinkėje, o Raeder tuo lai i. u 
savo pokalbiuose su Hitleriu pabrėždavo ta verte, 
kuria turėtu norvegu bazes įgytos per Rusu 
spaudimą.

Sovietu Sąjungą - patvirtino kaltinamasis 
aktasstengesi realizuot visas savo ekspansijas, 
•turėdama pilna priturima is vokiečiu politiku 
puses. Ji trukdė Turkijai parodyt savo palan- 
kuma alijantams ir nesutiko praleist britu ir 
prancūzu karo laivu per Dardanelus. Be atodai
ros i tai, ar Kremlius vaidino dvilype role ar ne, 
Berlynas buvo visiškai patenkintas tokia poli
tika. Molotovas savo kalbose užsieniu politikos 
temomis pabrėždavo draugiskmo su Vokietija 
pastovuma ir kaltino D Britanija, kad ji savo 
blokada laužanti tarptautine teise. Apie lab ai 
artimus santykius tarp tu dvieju valstybių rodo 
faktas, kad Rusija rado galima prašyt konstruk
ciniu karo laivu planu, kaip "Tirpitz’o".

(Is Londone išeinančio "Dziennik Polski i Dzie- 
nnik Zolniorza" 1945 m. gruodžio men. 12 d.) Hit
leris, — pareiske toj pačioj byloj Goeringas — laike 
Vokiečiu ir Sovietu pakta perversmu Europos 
santykiuose ir garantija, kuri užtikrina Vokie
tijai karo reikmenų ir maisto tiekimą. "Užteks 
mums maisto, visam karo metui, — sake Hit
leris, — nors karas užtruktu kažkiek laiko."

"Rusija netrauks is ugnies kaštanu vakaru 
didžiosioms valstybėms. Stalinas bijo pavojaus 
Rusijai, o Lenkijos nekenčia is visos širdies". 
(Is to paties laikraščio 1945. 12. 8 d.) 1940 m., per 
savo traktato su Vokietija metines sukaktuves, 

, Molotovas pareiske: "Esu laimingas, kad išnyko 
tas bjaurus Versalio traktato padaras — Len
kija*. Is "Slowo Polskie" 1945 m. gruodžio men. 6 
d. Nt. 41)

Anglosaksu nuolaidos 
Balkanuose

Praėjusia žiema, karo veiksmu išdavoje, 
didele Balkanų dalis atsidūrė rusu įtakoje. Vos 
spėjus rusu kariuomenei užimti Rumunija, Bul
garija, Vengrija ir dalis Austrijos, tuojau buvo 
sudarytos komunistu vadovaujamos vyriausybes. 
Nebuvo atsižvelgta nei i komunistu itakos dydi, 
nei i kitas demokratines partijas.

Tokia būkle tęsęsi iki rūginčio men, vidurio, 
Tuo laiku Londone pradėjo posėdžiauti naujai 
išrinktasis parlamentas su didele darbieciu dau
guma. Jau savo pirmoje kalboje užsieniu rei
kalu ministers Bevinas primine Balkanų rei
kalus. Jis pasakė, kad čia vienas totalitarizmas 
yra pakeitęs kita, o sudarytos vyriausybes neat
stovaujančios gyventoju daugumos. Tai buvo , 
signalas.

Rugpiucio .men. 21 d. Rumunijos karalius 
Mykolas kreipėsi i Amerika, Anglija ir Rusija, 

prašydamas padėti jam sudaryti nauja vyriau
sybe, nes dabartine vyriausybe, karaliaus nuo
mone, neatstovaujanti daugumos gyventoju 
nusistatymo. Amerika ir Anglija su tuo sutiko, 
Rusija atsisakė. Karaliaus bendradarbiavimas 
su dr. Groza vyriausybe nutruko, juo labiau kai 
sis, karaliaus paprašytas atsistatydinti, nesu
tiko. Nuo rugpiucio men. pabaigos apie Ru
munija nieko nebesigirdejo.

Tuo pačiu laiku paaštrėjo būkle ir Bulgarijoje. 
Rugpiucio men. 26 tureje Įvykti rinkimai i parla
menta staiga buvo atidėti. Motyvu nurodyta ne
buvo. bet raikia manyti, neliko beitakos to paties 
Bevino pareiškimas, kad nedemokratiniu rin
kimu įstatymu pagalba sudarytos vyriausybes 
nebus pripažintos. Rinkimu įstatymas buvo kiek 
modifikuotas, bet ne tiek, kad opozicijai butu 
buvę galima lapkričio men. 11 d. įvykusiuose 
rinkimuose dalyvauti atskirais kandidatu sara- 
sais. Nepaisant to, rinkikai balsavo tik totali
tariniuose kraštuose įprastu uolumu, ir atidavė 
kuone visus savo balsus uz ta viena "liaudies 
fronto" kandidatu sarasa .

Panašus rinkimai ivyko lapkričio men. Jugo
slavijoje. Ir čia tebuvo vienas kandidatu sara- 
sas, bet pasireiske labai veiklus rinkiku dalyva
vimas ir vieningas pasisakymas uz vyriausybes 
salininku kandidatu sarasa.

Vengrijoje ir Austrijoje ivyko kitaip. Čia buvo 
galimumas dalyvauti rinkimuose visoms parti
joms. Rezultato komunistai per įvykusius tikrai 
demokratinius rinkimus (Vengrijoje iapkricio’ 
men. 4, ir Austrijoje lapkričio men. 25 d.) kata
strofiškai pralaimėjo. Rinkimu išdavoje suda
rytos vyriausybes anglosaksu tuojau (dalinai dar 
pries rinkimus) buvo pripažintos. Pripažino jas 
ir rusai. Taigi bent 2 Balkanų kraštai — jeigu 
prie ju galima priskaityti ir Austrija — is rusu 
itakos išėjo. Tiesa, rusai turi pakankamai gali
mumu savo įtakai paremti, būdami kraštus 
kariškai ir ūkiškai okupavę. Tai ypatingai liečia 
Vengrija, kui-i, be to dar, pergyvenia didelius ūki
nius sunkumus.

To paties negalima butu pasakyti apie Jugo
slavija, Rumunija ir Bulgarija. Jdaskvos konfe
rencijoje susitarta pripažinti Rumunijos ir Bul
garijos vyriausybes, jeigu jos bus papildytos 
dviem opozicijos atstovais. Panaši kombinacija 
buvo padaryta su Lenkijos vyriausybe. Ji irgi 
buvo praplėsta keliais opozeijos atstovais, kas 
jai suteikė visus demokratiškus požymius ir 
pasalino kliūtis pripažinti is anglosaksu puses. 
Šiandiena net pati anglosaksu spauda neslepia, 
kad Lenkijoje po vyriausybes "sudemokrati- 
nimo" niekas nepasikeite. Vargu ar kas nors 
pasikeis ir Rumunijoje ar Bulgarijoje. Ir tai 
lygiai gerai žino visos susitarusios Salys. Todėl 
ir paties susitarmo negalima pavadinti kuo nors 
kitu, kaip anglosasku nuolaida.

Čia dar reiketu padaryti pastaba, kad Rumu
nijos karalius ir praplėstoji vyriausybe susitari
mu įpareigoti įvykdyti krašte demokratinius 
rinkimus i parlamenta, ir įgyvendinti pagrin
dines piliečiu teises. Galima tad turėti vilties, 
kad praslinkus tam tikram laikui, vyriausybe 
gales tapti lasai demokratine, jeigu tik bus su
darytos visos sąlygos demokratiniams rinki
mams, kaip numatyta susitarime. Kas del Bul
garijos, tai jos praplėstai vyriausybei nebesta
toma jokiu sąlygų ir tuo pačiu lapkričio taen. 
18 d. rinkimu teisėtumas pripažįstamas. Bul
garijos komunistu vadas Kolarov gali trinti ran
kas, kad opozicijos nepabūgo ir rinkimus 
Įvykdė...

Neturi pagrindo nusiminti ir Jugoslavijos 
maršalas Tito. Ir jo suorganizuotieji rinkimai 
susilaukė įteisinimo po to, kai Londonas ir 
Washingtonas pripažino naujojo parlamento 
paskelbtąja Jugoslavijos federaline respublika, 
o karalių Petra nustume i monarchijos seniem 
sandeli. Aplinkybe, kad Washingtonas prie 
pripažinimo notos pridūrė keletą pamokymu, 
kaip mars. Tito turėtu tvarkytis pas save, 
pastarojo, tur but, nelabai tejaudina.

Taigi jungtiniai demokratijos laimėjimai Bal
kanuose iki šiol nėra dideli. Jeigu ja yra pavykę 
išpiešti iki Rumunijos vakariniu sienų, tai 
totalitariniai režimai, tvirčiau nei kada nors 
anksčiau, remiasi i Adrijos jura ir nusitraukia 
Indijos pakraščiais iki Vladivostoko.

Dargi pats Amerikos užsieniu reikalu min. 
Byrnes savo spaudos konferencijoje Naujuju 
Metu išvakarėse rado reikalo pasiteisinti del
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menku pasisekimu Balkanuose per Maskvos 
konferencija Pasak jo, buvo norėta žymiai 
kitoniskesnio vyriausybių praplėtimo, bet deja.., 
Gerai esą dar tai, kad rusai is viso sutiko su 
vyriausybes praplėtimu, nes tam jie riuo Jaltos 
konferencijos atkakliai priesinesi.Taigi, pasirodo, 
nuolaidu esama is abieju pusiu .,. A. T.

Kultūrine kronika ■
Žymusis musu poetas Bernardas Brazdzio- 

nis musu mažiesiems yra nemažai eilerasciu 
parases Vytės Nemunėlio slapyvardžiu. 1945 
m. lapkričio men. išleistas Vytės Nemunėlio 
eilerasciu rinkinys „Tėvu Nameliai“. Išleido 
Spaudos Darbuotoju Sambūris BALTIJA Haff* 
kruge. Iliustravo ir piešinius i matricas per* 
vede dailininkas Algirdas Mečys Šimkūnas. 
„Tėvu Nameliai“ isspausdinti rotatorium. Rin* 
kinelio 44 puslapiai. Kiekvienas puslapis gra* 
ziai iliustruotas.

Jonas Kuzmickis Lehrtes lietuviu stovykloje 
1945 m. lapkričio 14 d. taip pat išleido rota
torium spausdinta vaikams eilerasciu rinkinėli 
„Vieverselis“. Rinkinėlis 28 puslapiu. Tiražas 
100 egz. Rinkinėlyje 20 eilerascin. Rinkinėlis 
taip pat gausiai iliustruotas.

Tas pats autorius Lehrtes lietuviu stovykloje 
1945 m. lapkričio 16 d. išleido rotatorium 
spausdinta vaikams scenos vaizdeli „Kalėdų 
Senelis“. Knygele 28 puslapiu. Tiražas 60 
egzempliorių, i,Kalėdų Senelis“ gausiai ir gra- , 
ziai iliustruotas.
Atgaivinama Kauno Konservatorijos dainavimo 

klase
Dainavimo mokytojas Jonas Butėnas, šiuo 

metu gyvenas Liubecke, stengiasi atgaivinti 
Liubeke Kauno Konservatorijos dainavimo 
klase su privalomais teorijos, dainavimo ir pia
nino dalykais. Jonas Butėnas kviečia visus 
savo buvusius mokinius norinčius tęsti studi
jas toliau ir taip pat norinčius naujai pradėti 
studijuoti dainavima, rašyti jam Laiškus Liu
beko Lietuviu Komiteto adresu: Liibeck, Unter- 
trave lll'Z112. Darbas numatoma pradėti .siu 
metu pradžioje.

Paieškojimai
1. PAUSAITIS Rapolas, ieško Kairio Jono, Palisal- 

cio Stasio, Tamošausko Leono, Motiekos Bene
dikto ir Janeliunu Kazio ir Leono. Rašyti: Hers- 
feld-Hessen, Kriegsschule, Autlaenderlager. 
Lietuviai, gyvena Puidoje, lietuviu stovykloje, 
ieško giminiu ir pažįstamų:

2. ZOKAS Bronius, ieško giminiu ir pažįstamų.
3. ŽALYS Bronius, ieško giminiu ir pažįstamų.
4. MATULEVIČIUS Vladas, Tauragės m., ieško 

giminiu pažįstamų.
5. Keršyt Mečislovas, ieško broliu Algirdo ir Vlado; 

atsiliepti-Hamburg. Neugraben, Fischbeck, Bal
tic Camp 514.

6. Marija Jatulyte- Girdvainiene, gyv. Hanau,, lie
tuviu stovykloje, ieško sūnėno stud.-techn. Fausto- 
Liongino Galvono, 1944 m. birželio men. išvežto Stuf 
hofan.

7. Anele Trembelyte-Makaroviene, gyv. Puidoje*, 
liet, stovykloje, ieško savo dukters Marytes Makaro- 
vaites.

Skaudžioje širdgėlos ir liusdesid valandoje 
mirus mylimai žmonai Elenutei -

d r. Jonui Gečui
reiškiame giliausia užuojauta.

Juze ir.S tąsys Čiuža i.

Skaudžioje širdgėlos ir liusdesio valandoje 
mirus mylimai žmonai Elenutei

d r. J o n u i G e c u i 
reiškiame giliausia užuojauta.

Stefa ir Stasys Buskai
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