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švente žmoniųKaip Kiekvienais metais,taip ir 
sielos nusk-eidrin.s ir pakels nuolaika 
jus to pilno -džiaugsme,,kuri pajusdavo 
justi-, t o ss ve jit-ė s - metu ,Kors ■ š i < nd inn 
ir nesprogsta granatos,kaip prieš dve 
mėj e tos trokštamos ramybėsaDor deug 
svetimųjų'junga ,dėug- žmonių gyvena- n 
tarpe,d skursta įį- vaęgš’to alkcnihųr nnūblok
lorr.etru nuo savo gimtine s - Sr ’ mųųų .<t uva („d d
negali'pajusti to pilno kdlėpinid”dz) s ji ė.c r žiauri ši pa
vergta, apiplėšta, o jos veikai-vieni kei;6ia s.u varne .krašte , kiti toli
mo jame ir ^olt-’^eme ■ Sibire,,c trf'ti’j, '/uKOiubsf prisiglaudė 

.Bet' or\.ix ’t-pkijoše arlinkyb.iš^ ir 'okioje nuotaikoj 
moo Kalė du šventės mums nieko neseko , i o sr jos. nereikia i 
mo ir .vilties įTf'i’p,sako, ir labai diugr-Juk ries esama krik, 
gal Kristaus mokslų skausmas’'ir kančios tuzį c iiie.,pi-csm 
čicma t r m valandėlę ,kad džiaugtume s amžinai, ' ”

Tik taip suprantamas skausmas,km (tp{ jutime kiekvi- 
šventės metu-ir kuris nevi-enem išspaus :sera.,-^,1 pesida: 
dus skausmas , skausme s ; kuri s stumtų ne į Jtę’vil ti* ir'nus j m: 
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ų < .... " ’'° RELICIND^pL.UTIĮ^^
Kero’ tautos,nėra b -ndruomenės ,-kuri ’neturėtą... sa/otro<įįt?i ju, 

’papročiu,sovo darbo ir poilsio formų,sr-vo gyvenimo .- etĮlioUs; . .Net 
kiekvienas amžius,šokysim, V'iku emža ūs .turi ipiflstiniu& savo. pone- 

•gius,žeidimus,savo kolbos leksikom,,savos manieros •
•Šęįna ,kc ip seniousis'ir pagiindinė žri(|pių hendruomer.T,yro su- ■ 

kūrusi počir-s. paslaptingiausias ir turtinį-j ausi\-fš t?.ųdi ei jas, jas'is- 
puošuši nekasdieniškomis iškilmėmis ii’ epg-ubųsr_ r .te ii?. Į,p‘Įi.GQmiš. 
Nerasi prseujy j seimų,kuries vedybinio’akt v or-kūdikio atėji; o į; pa
saulį nebūtų ivilkusios i simbolių.veiksmų ir ž-nklu ,k? Ibų, turi aruos 
rictus is-skirib is pilkos kasdienybes ii duoda joms • ?-zkokiųr;.ligi.- 

.. nių misterijų ontspaivį. ...
kiekvienoje tačiau tautoje,pagal rtatink ims- jos buco ir 

.dvasios savumus susidaro skirtingi ir šeim/nini i- p'p-’očici . Tauti
nius š" imu. papročius dažnai ataudžia religinių motyvų_ otf.ud..;i ir 
taip ji’: vieni su antrais susilieja ir .sutampo,.ki-d dažnai gūniai be- 
i s skirt i .'Kadangi nėra tautos,kuri neišpažintų vienojar kita religi
jos. formų, dėlto šitos tautinių ir. religinių papročių suaugimas šei- 

< inų gyve-.nimė • yra visuotinis reiškinys, • \. - ’ ,
liūsų tauta .yra viena is• labi-ausiai' tradicijomis pasizymcjuo

siu tentu.Ilgus šimtmečius: kūrėsi 'įvairūs uoproėicl- ir jie darėsi 
. vis'turtingesni .Gitų. papročių'.centre buvo še Įmini ni'-i ir ji: posi- 
zyme j'o-,člldžiausiu įspudįngvmu,Srvit:'s lietuviški; -šeimų charakteris 

. išliko nėpšžeistas iki U./ro.su kuriuo atėję nelauktas persilauži
mas . Iš gamtos vaikų tautos,is prim.it i viskas nip gyvenime'mes štai - 
gę. pasinešėm į kultili inį tautų gyvenimų.pG?.‘8ileužimas visos-:* sryty- 
ae vyko tokiu spartumu,kokio neišgyvena nė vienrk tout; lu'ropoje . 
Ta nelaukta, -beveik .-revoliucini o pobūdžio pi raain" ,'-negale j-’> nepoao- 

’j?yti ■ nuostolio-šavįtcm tradiciškam musų tra tos gyvenimui'.-li-'-so', 
mes - prisivijome (kitus kraštu.',kurie ilgus šimtmečius ugdė savo pi- 
vllizocijr,; .bet dėl to musų individualinis kultūros•'rhorcktbj is kiek 
nukentėjo,’Knimę statyboje syccifišk-.i 11-- tuviskos ornament-los pa
daras buvo pakeistus ,mic f-'čioi..lsku-ij v-.,:n-?cj onaliėk.i statybo-i tipu, ' 
Knašiai ir visuose papročiuose , net ir . šeimyniškuose , tired - j« .įsi
galėti t? ?ųp-teutįnis civilizacijos stilius,'besikęsinųs nuplyšti ’i- 
ąss pųošm-nus,išskirtinai būdingas musu šeimų gyvenimui,

Praėjus pirmam.-įkers ciui,mcs tačiau prade j cmv•psižibrėti,kad ' 
olvilizPblje anaiptol netrttkdo. tautinėms tradieijnn.sųsidu/ę su ki- • 
tomis -tautomis ir pamatų platesnį pasaulį, isitikinbr-'c k?d i • kitur 
oivillz . ei jos .laime jįmai yra aprengti savais te’-.t i .i J.s rub-is.Tlk 
didieji mieštai liko bespalviai ? ir š-.'iir.os,gyvcnt.nči-.H juose .ratuko 
ryškesnio veido,nes jos kaip lasas p-isk-ndo- didelėj.- civili/;; oi j os 
Jūroje .Pabuvoję gVetur,ir p lygint, s -ve su kitais '.o paste b-’j om., 
kad tautini v.i religinį;-! mūsų savumai yra neri ni.e s ui, be t netg^i 
pranašesni UŽ ūitų«^e<5 postebė jone ,k?<i daug kas gali mums pavydėti 
giesmių ' ir: (U4nų}mūsų senų tautinių šokių,ir tautinių rūbu,:.r 'tšu- 
.tlnėp kanklių muzikus ,ir t’eutinių.mūsų kryžių,Tik (leb’<-r mes .kaip ' 
didelė tautos dalįs, o n^ pavieni s su .nys. ,pama-‘tė-me . <ur gludi mUsu

_. tautinė didybė,-musu tradicijose -papročiuose , iš skirtiname .musų elg- 
. senos bude',mūsų moraliniame pranašume , kuris ne le id šia- .mūmg išskys
ti karo sukurtame -tautu ir papročių .konglomerate, -■ . ’ ■

< Xr? dalykų, kur i e 'mus. ypatinga būdu striboj a. nuo-kitų tautu 
ir išskiria iš jų tarpo .Lietuvos ribos ;.pasibaigic-vai<.tybin- 's ' ii 
etnografines ,rkurt.baigiasi musu kryzir-i .Ties Noručio-(.ž.eru uthvi 
lictuviskasis kryžius1,paskutinė riba>ženklinti!i ,kod įį Ii f-iviti 
d?.r gyv--no,nors nekalba lietuviškai .Seniau,k;.T"Lietuv; buvo vo ru«- 
sris,pravažiuojantieji pro jo pasteb-davo iš .kryžių,k>;r pos’-l jiric 
musu ž mė ir prasideda Rusi jč .Busi ja 'n "turi kry-žių.vLatvija-.-ic^uri,
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.Prūsija -neturi,Lenkija-neturi tokių ir tiek kaip 'Lietuva.NQri«i - ,• -;
' -mes -buvom priyerstt;.p.alikti -tų kryzių'šali .Kaįnp.ietų' tiroliečiai 
..' turėjo apleisti -sųvo'jž'eme ,kuri’ po pidz-Karo teko’;ita’lams}tai jie .
L. daug kaw palike,išSiro've savo .sodybų kryžius ir <erit pečių užsidėję 

ai i vežimus į'guldę ,.persigabeno- i naujas sodybas'.Ir mes.nūnai , 
naujose Laikinose .sodybose bąndoa atkirti savuosius 'kryžius .Reta 
stovykla,kuriose mes nebūtume, jų' pastate .Ne vienas dailininkas ,ku
ris’ Lietuvoje vaįdn.. teptukų, šiandienų ėmėsi peilio , ir dirba mažus 
stalinius lieudies*kryžius ir puošia' jais mūsų-parodėlės ir.vrr - 
.gingus mūsų butus .Gal-j-otė jus .laikui ' ir mes,grįždami i savo šąli ,'

■ : nebenorėsime skirtis.su teis savo kančių liudininkais,išrausime 
; juos-,ir parsigabensime kartu.šū čia gimusiais ir išaugusiais vai

kais .0 jei kuris tu-kryžių paLiks .čia stovėti,mes’pravažiuodami, 
kiekvienų proga aplankysima juos ir jiems nusilenksime .Tik mums 
liks rūpestis, ar juos' palikusius,mokė tų kiti taip gerbti,kaip tik

. lietuvis moka gerbti,ar jų krrtris n: išniekins pikta ranka.’
’■ Negaliu Įskųsti nopecitavęs vieno posmelio iš jauno rašytojo 

užrašu."Kryžius prie kelio,koplytėle,pritvirtinta prie senės•, pu
šies palei taka.Šventas Jonas.Krikštytojas ant kranto upelio,kuris 
'ir vardo neturi-tiek. j is'-mažas .Prie kryžkeles rūpintojėlis-liūdi. 
Su kenčiančia tauta . Jeigu "kryžius prie.-narnų,sesių-daržely je,prie 
žydinčio sodo-,-eik drąsiai'tonai.Ir pavargėlis mielai-kreips iš- 

~ blėsųsį .žvilgsnį,'ir pakeleivių’poilsiui šią sodyba pasirinks ‘ .
• ■ ■'Tėvas stato-kryžiu’įd^kode.mos 'Dicvui ,kad sūnus sveikas grįžo

iš karo .Poteris vykdo pO'žada,kad'jos vyras nepražuvo vargo dieno
se .0,-neduok Pievų; pažado, nd ištesėti .Motina kalba savo sūnui :k-ąi 
tų. buva.1 mažas , slinki. -liga t avė- mums -išplėšti buvo panorus .Prašiau 
jJįųūų, Jį,s gražino tau-sveikatų.p?bar;-tu išaugai, ir. i mokslus iš-

. ■ ėjai'.Prižade j’h u, b e t, neturi jau įš ’ito-tau buvo visi- rūpesčiai • ir 
.pa j p mos .Sunąu', jei dš Kiršiau nepastačius . kryžiaus prie sodybos,tu 
•už mamų ,.. šiki nežinomos . šeimos didybė, štai religiniu papročių- 
žavingumą s" z'Rczmi ,■' . ū ■

rųd.?nųsbi3*enkemaj-amę. anglų lageryje Barline -teko 
.-gyventi 10 d .Buvo įvairių.-tautybių asmenų,net isypačios Indi jos 
. ir’ Šaut-Arabi jos .Visi, ve-lgėmė ’ vienoje' si le j e , susigrupavę flr zni au

si; i pagal-tautybes'.iiji-susidėiiušias pažintis.Lietuviu buvome,-- 
Voš .keistas .Prieš' valgį senu-papratimu pssimelsdavau,p.riaiminda- 

"maš is kieno malonės sis. t aut uy rinkiny s ,bci-e’Ėkss išsigelbėjimo 
č-ionųi, -rieitin.q.si'.Geros..-širdys-,vbį'kiėm'os aukš'ėiėusiojo ‘Gėrio,uš‘c . .. 
•tikrai ..ūžt Anavusios.. dėkingumo,ly'gįąi . kaip' tas ,kuts ,yra visu' žmo-

,- nių..Geibu t b jas-ir įū įtinto jas Jis Ida baigdavau kryžiaus; ženklu. '
_ , ■" Paskutine, /dešimtųjų dienų,buvo 'irį'-'idžiama.ąis pcbvu'is,ku

riame'..be visų L P ndųj okųėdaly't-'vo ir anglų kariai'.Su “vienu si 
patingu latviu pastorium k-?.Lb’'-jOmęs .suprdų ūz st.aįo .Prir rusu - • 
priėjo indus ir ėmė 'kalbinti , Is širdie kpšiv jis parodo- f-otogrpf i; r-r .

• 'tarp kurių-vienoj buvo jiį -pats , ky- i p S aut-A rabi j os uzs.reik. mi-
< histeris,Pą-naribi jos .ministrių korif'rmei joj,stovis ša-lir .-k:'r'-

'liaus Parūko-Pasikeici.am .adresais', rr .jis-užraso-filosofi j o.-, dek-
?. taras' Kanas,, atseit', kunig-tikš tie ’toks, ir toks,Studijavę r-: įvaiūiuc-

' šė- kraštuose-.,kolba-piįikįoi vokiškai ,'t.rancūzišk.ai ,Angliškai .Gino -- 
pa-jis pažistr- tr-lp/gej’ąl ,ks.ip irė-t.on 'čuropietis .Patg .ešas • iiiaehme- 
tonas ,.bet-įs. Visos . šįrųies gerbiąs krikščionybe .Tik’“ ji galinti 
išgelbėti .Euą?opa% iš,-šųšmuki-mot ' č.-J-ų’' .' ,Ą . ■ •'

Ko L mono kcimynns./.paųto'ziįuS' -nuėjo’’,'i salį, indas (ėmė man p-;:sa-
• kpti :spe eikliai.-: n.or;’..jnų. su.: jumis su s į paginti .Atkreipė -mano demf-ųi

r: ' juąų maida';.prie._ stcLo’-.Is'iT'.izdifokite-,v,is.oj; to j--minioj ,ku-ri .' ■ktip..-J-
gyvu Lų-Ii a į. pribėgu, .pilk., m? 1st o-, -kemša; į .burria,pamicicū vienoy-ŽT^ogrų-_ 
kuris išsiskyrė iš yisų.Mrn: b'trodQ,.žhogųs,tj_k~duto;i3>'in.skiri'o-prie

; 'K .stalo,ko.d jis- pf'oimcldžia . :. \t/. ’' : ~ ..
. i’V -/ bus ■ daugiau /'. ■ ' ■ '
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Kur tu, sesuo gera,kur jūs', draugai, likimo
I'vakarus ar šalta šiaure- nunešti?• • *.
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo,

' Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

TartumiKaledu’baltos gėlės,baltos eglės '
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos j r kalnuos,

. Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio
Apie kūėias mana dukrelei taip niūniuos.: . •

.xMMūsu parapijos bažnyčios prekertelės,
Kur.gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai... .
Ten nuo altoriaus*krito rožės Teresėlės, •'
0 šia aplinkui - sniegas, u >los ir kalnai...'" į

Ir širdi liūdna spaus kančia kaip ledo-pančiai, ’ 
Ir kaip šešėlis - tiesis juodas ilgesys, 
Ir, niekur Karnteno kalnuos nera-dus -ramšeio,.
Zigzagais širdi vįdnuma plės ir raižys.

Ir atminty atgis Bernelis šventos Mišios,
Ir kaip žarijos,visos žvaigždės atsigaus.,
Ir, širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir vargonų r-icldofc gaus.’

Tik neateis sesuo, nei jie,- draugai, likimo
Bangos i nežinią bedugne; nunešti,
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo,’ - ■

■ Tik bėgs pavasariu žiemos takai balti... .. .
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Neregėti sušris! Taip prailgo naktis ..š^.tout ?s 
p.ict. ■■ ir pranašo skunda^ torio šiandien. kiekvieno lic.tuvi? 
širdis .■ Naktis be aušr ■ t-prailgo vsvyi.ėje vis i e tas - ir tiems, 
kurie,laisvės neteka , skaito dienos kalėjimuose; ir tiems , 
kurie pasiryžo dėl laisvės.kovoti cr mirti,bet tik .laisvi 
Lietuv s miškuoseir tiems,kurie.tebėra savo namų židiny,, 
bet,kaip paskutini^’ ašu?l" lapelis,b?-ugioi laukia luuens ve
ja nuplėšiami ir sunaikinami ... ’ ’>

Kada,.’) Viešpatie,kada?..... kyla Dangun :• murdęs ir 
teisingume; šaukimas panieki nt© Lietuvos zm gcur is Altajau.?, 
iš Peči iros,Kazakstan?,sykiu su milijonu, paikuti.ii.'i;’ duse - 
viriais... ... .

Ir dešimtys tūkstančiu lietuviu vąįttii kreipia akjs 
nuo Hamburg.?, Hcmeu,nuc Voralbergo ir.Svsrit?si-s Ronos ar 

■San Paulo i tėvu namus prie Baltijos krantu. .. . •
Ilgi kentėjimo ir.baidymo mėtai.Bet.jie nep?lauže 

lietuviu pasiryžimo- būti nepriklausomiems.Jie nesunsikin> 
lietuviu teises i laisve.Jie daugeliui užčiaupė lupas, bet

• n'.išspaudė iš pasaulio opinijos ir .Vakaru _ Didžiu j.u_ Der-iokm- 
fe^džio, kuriuo ric^ būt utie ibbrcukianc i e turi, .cm te r. c 

gyventi laisvei,demokratiškai ir tuokiu terptaūtinicme gy
venime būtu Įteisintas ir palaimintos smurto triumfą- s . _ 

Lietuviu tout >s valia,vykdome - i>'.r išlikusių? musu 
valstybes tradicijų reiškė jus, Lietuv. .-r. (.'iplomutir.es ;t;:t.ov;-- 
bes.,per belaisviu metais .iš pači. tautos kilusiu rezisten
cija vadovybe VLIK’e tebclcidžia atkakliai r paroulr*- sąži
ne'ir r i’v luuja tout-.s vardu tie •principui,kurie Didžiųjų 
Demokratijų buvo paskelbti nbujoj - pasauli >’ pagrindu,, kuriai? 
turi būti atstatyt ".s smurtu užgrobtoji s vy IstiĮoe c ,gražinte 
t isc patiems dcm“kretiškai savo valio reikšti, tie .princi
pai turi būti toik.-i.-.i įr lietuviu tautai .Tautai,kuri tėra n - 

. kalt' imperialistiniu varžovu auka,bet kuri aktyviai pareiš
kė r.' r. u t i nks nt i L ūt i no inu -b j c kt u ' r •? nk ■ s o pre ki a u t ■ j u. f. ■ u- 
tomis,-'.-.’pripešist£nti r.-_.i' raudui-j /,nei rud :jm. t ata lizr?? 
prievartos,sukurdama savo krašte Kzistcncijo ir irijungde- 
me tuo keliu i Vakar : Demokratijų skelbt.’ k-ve tautu ir žmo
gaus 1 isvės ve rdu. _ ’ . . . t . . . ■

Kovu su laisves ir o. ..nokre a j s priešu asre ^brnig ta
il- Lietuvos byla nėra- išspręsto .Tvenkiasi naujas didžio.?!-s 
pasaulio cv-'-liuci jnc -stopas ,kuriame- ir lietuviu t’isctas ir- teisias reikalas turės rasti išsyiundiur ^-ir.srus ir d'- 
mou-truojamoe t- -nrik •: galybė?.Dar didesniu irtn.syvumu 
te -ava. ros p.u. j ė gos .Hint is s, įsitikinimu evoliucija
vyksta- ne --ingėje, iy loję ir dideliu tTpu kaip izanga. i nau
jus laikus. , ’ j .

y . Neaiškaus temimo,b-t. lemiami ir neiovergicmai;.- 
cteisioncisi y c. landai., lietuviu -jęg turi būti paruoštos.. 
Peruos t-.i nue-viršūnes iki pat’ apčbi os .*' ' ■

Tautinio ir net i nv i dualini? likimo kovui vojlovou-. 
ja veiksniai savo.pasitarime ;sia diena visišku nuturimu su- . 
derino ir sujungę savo jėgas^ijr-uLt a r ė s u-k u. r t į 
n a u j a d. u r; b o, b e i\ k o v.:ė;s n r- g a n ą,kuris.
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vykdytu visus uxdrviniiis,r-?ikolingus laisvės k’voi iki or.o !'•- 
rl^ ' «. Broliai lit tuviai, s :s£s I •Uždarytis’ji*1-']^ ^kytic ji 
v>r.kinerieji ii' kovojantieji! .Lietuviai Tėvyne ja ,ęii<ir': ,t™r’ 
įvic, laisvieji Amerikos ir"virese pasaulio o.aiy^ ; Loriienoji 
Ateitie ir. naujo įpareigoja įr įgalino nūs-, nenuleis tigvlvcc 
Į,-, r r-kui Ipar.-igojr j$si laikyt i įr stiprėti yra-irgi, tt-npri^, 
J. Kovinga Pajėga. Drausmingai susijungti e pi* ,
,.,-iįru oio jus . Jų- žygisuos organizuoti parama ,rąotGria.Line ir e.x~ 
^'li.-.c .irrldolyti barais laisvės ir išlikim ,;ko.v V-. f z- yte. 

-* v. •' •sToliži-Amerikos;-lietuviai yra pa jagiaut i g lyti
-..-•line parsi is ir organizu-ti opini jo . dę ū-gieusią P.yS^ uli-1“ 

jąnenoioj.e. sa-l.yjc.-.Ki:-kądos jie neturėjo tokio r in' lingą, 
',;įG;-j;-in£o irkkavot-ąjui .g rb.;. tzikianco '.kor: b --;-di 'f j k v -je .

. . lietuviui'. tremtiniui tenka pakalti'. žvilgsni nuo.
’zssui'-į-iniu Ąjprit. aklių nuo tarpus avi-i smulkiu ią?sus įpratimu, 
dulkios o.srĮninė< ,-&r ;.grupines kovos, nuo fu vėsu. „nuodingu' 
dulkiu i.r-^Hrūpsuri u os. p/laiko ir platina dažnai rpusu tarpe 
„^įKŠciąjnntis nūsu si3 kino priešas,kad nuo .narkotizuotu. .. 
^pztiriėr-s- Išritąs beras ,kuri.ape jie būtu. eks-p^n-v-ts-į., gyvieji 
t į vyzdžiai pasąiaiio '. opini jo i, kurie ' sėvęė buvimu -bylotu, jog _ 

''^įąjo.o- žmoniškumo ir'. laisves sūkių snžiujin'ši-' l.ąiį’yės iiusipšl“ 
Į-f. įrior.ės yra pr likti , be tciąingūsė,bc žmoniškumo, oe,- įeyynės, 
Kuri j ions yra prievarte išplėšta ir'del kurios.- grozinino. jie 
rraj: nukreipę ..vilties kupinus žvilgsnius ’ i': V.'karu Demokratijos.

Tėvynė je" li'kūvičji .br ->lia'i,kuriuossunki ausi ai pa- 
ųįGko nūsu balsai,la.iko, didžir-usic barc^ba:ra,kuriax’.i: kovotojos 
į.urf k'vąti iivriirti/b t rn pa ė Įtrauki i, kurine jo kraujas, . 
VisaT'-a ir tylūsį atc;i’dūsįnai įri-i.ūr':.io į žeme ir .paverčia-.ja ( 
i'vct-t '.jo vieta, trauki a neik, j. n.; f auti" čius,kaip ■ povas oris paukš- 
£j;ųs ėkra-jūnus ,ir v< rėic. .d.’-;l jįįjs -gyventi ir kovoti .

' . Broliai! Subendrini ir .sųiktinsyvinų kovos pajėgos
Viršūne j : jSuvie.nįjkiiiū Ir.-ąiištiprinkiric- jais iki pat apačių .-To 
proga- psgerbkiąie savo širdyje visus-iausu žinomus .ir ne žinomus 
•tautos k.'-v įt ?jūst i?:- ^koąkiolus ,pąJuekiriG- dėkingumo tcbekovojoi.- 
ticn.2 • ^alitinįu žygi u, y lankėme ,pinigu nr. kitu būdu ir eikime 
toliau kiekvienas sev;- poriigus ,pūgai’savo- sąžine ,koip. kov.5- 

• j:nci-os toutos, rinktiniai ..nąridiiĖikime ■ jo- ne ;. vclęmdcoJ,nc> šovei- 
tf ,b-'.-t viso .laikę kol mūsų šventes-’reikalas bus loiri.ct.es’,tikė- 
5ūmi -U poetu :. — ’ O tcci.--u • Li-.:tuvc' atburn...

., Tad - ' VARLnk TOS-... LIJ’.jUV0-S ... • .

•■ ■■ ■ Lic-tuve.i išlaisvinti V- d v ūij-.-p-piu Vriksniu ė vardu
- Iriausias, liktuvos iiisvihlko KQioiTkTAS.. - >

■ * ■ ■” 1 • •• • .' ■ ',w ■ **♦.•.! • A *. ■ .

-* • •.• ’ - ' ,..■ •' +++ . •’ ■’ • ■ ■ -

. .. Salzburgidcio austi.ė- sukurtoji ir pasaulyje plačiai'
pagarsėjusi kalėdinė giedjįe >;£tille Kacht yh--iligį ;.k.-cht,: rusu 
užimtoje Vokietijos zpnoje .giedoti uždrausta. • ,

Neseniai Įvykusi .taikos, konferencija.- Paryžiuję •i’ran- 
cūzijai kaštavo 136 milijonus frankų.Kag di.trna buvo, sunaudoja
ma’ 50 tonu popieriaus -ir 4ŪC00 litru^ benzirij- diplortatu važinė- 
jimūi-.Konfcrencūjojc -'alyvavo 2.520, žurnalistu,kurie pasiuntė 
puse milijono' laiš-ku,8.0/JC; "telegramų ii turėjo.-15,000,.pasikelk' 
.limu du-užsieniu . . ; Ū-.< -p i - ag... >•;; •
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LIETUVIU TREMTINIU ATEITI • SPRENDŽIANT .
Li-tuviu DP prSblaįios Jungtiniu Tautu Ore.gcnizoci j oje

"Jungtiniu Tautu Orgenizecije vienokiu ar kitokiu bū
du turi išspręsti visu DP Šelpimo ir ateities problemą-. Kad 

• ' JTO.ture tu tikra mūsų lietuviu tremtiniu,padėties vaizde, 
ji žinotu ko mes .norime ir ko iš JTO laukiame, lietuviams 
tremtiniams vadovei?.jcncios 'it ike lietuviu DP liečiančiais 
klausimais memorandume,kurio -svarbesnes vietas čia'spaus - 
d inane. ’ : , ...
Sutrauktai išdėstęs mums visions gerai žinomus priežastis, 

privrtusies E-ltijos valstybių piliečius,taigi ir mus lietuvius 
apleisti dideliame • kiekyje savo krašte (Vokietijoj ir kitose 
Europos valstybėse viso 77.275 lietuviu tremtiniu.) memorandumas 
nupesrkoja padėti,kuri:j yra

LįetirvįfA.&tini.^A .Y-K?/’1.Pk&.PJiPj'pL Vokietijoj 
ir Austrijoj •

Visose.trijose okupuotose Vokietijos zonose,o taip .pat 
Austrijoje baltai tremtiniai yra gay. DP statusą.Tačiau tikrumo
je kas yrc-DP,kmkie jo t .isinė padėtis,iki šiol tiksliai nėra 
nustatyta ir DP navienod.i’Įvairiose zonose traktuoj?mį,Viffto - 
mis bę-itons DP leidžiama ,palyginti , savarankiškai tvarkytis, ta
čiau daugumoje vietų Ir ik ni pilie čiais sui generis^,nenorimo, 
pripažinti ju estiškoji,latviškoji ir lietuviškoji pilietybe , 
nepaisant tos aplinkybės,kcd toriendš tu valstybių inkorporaci
jos i Sovietu Sąjungą nepripažino nė viena didžioji valstybe ; - 
jiems n ■leidžiama laisvai judėti ,tur’ti sava# organizacijas ir 
t it.Lit tuviai DP jaučiasi turi mažiau teisiu, negu vokiečiai, 
ypač Austrijoje .Tremtini oi nuolat tikrinami ..Vyksta screening/i. 
Korimo atrinkti ir išjungti iš jų tarpo karo nusikaltėlius,ko- 
ltboracionistus ir tuos,kurie savo noru buvo įstoję i vokiečiu 
ko r i u-r.:? ne .Lietuviu tarpe tokiu berik nebuvo,gal,tik vienas 
kitas individas ,J"i i>' tirpdytu,kad. prie DP yra prisiplaka ir 
tokie asmenys ir jei iš jų būtu atimtos DP statusas, totai būtu 
tik t‘-is inge .Išv • ngimui n susipratimu reikia tačiau,kad

■ Darant ’ S erėj,_ning.ua • būtu.kops uit upjani ir prtįkinį. , pa čiu 
tremtiniu- atstovai ,

"kurie geli suteikti visu reikalingu paaiškinimu ir suda
ryti sąlygas screenings poli•stiras ju teutie šiems pasiteisin
ti ir pasiaiškinti. x

Palietes optontu ir Klaipėdos krašto lietuviu faktine ir 
teisino būkle,nustatęs ,k: d. ir jie yra Lietuvos piliačiui, nu- 
siskundes vykdomu sere innu netikslumais ir pareiškęs abejo
nių,ar tik panašiai kaip dabar vy k-idmį screenings neturi tiks
lo sumažinti lietuviu DP skaičių,juos išblaškant,nekarto nete 
išardant šeimas,memorandumas pareiškia panašiais serceningu* 
metodais nepasitenkinimo.

JąO yrą prašoma '
a .tremtyje Atsidūrę lietuviai yra Lietuvos, piliečiai; j. i 

tik jiė nėra savo noru optave kitos valstybės pili .tyb s;
b.turint galvoje lietuviu tauto? 'razistenciju ir jos įne

ša i Vakaru Demokratijų kova prieš nccionalsocializiar ir fašiz
me.,tremtyje atsidūrusius lietuvius traktuoti taip pat,kaip' ir • 
Jungtiniu Valstybių piliečius,leidžiant jiems laisvai judėti, 
turėti savos organizacijas ir naudotis kitomis laisvėmis,.
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-c .lietuviai buv.umsiedl&riai,o t->ip pat ir kilusieji i 
ipidos -krašto, jei, tik jie* nėra ’.buv?' kolaboracionistai ar 

kero nuš-'ilcl.tėliai ,būtu laikomi DP ir jiems būtu t .-ikieno'vi 
sokoriopc. pcgclbo;analogiskei traktuoti ir iš Sov-.So jungos- 

. okupuotos Rytu Prūsu dili-s - .Mrž.lųios Lietuvos— kilusias 
tremtinius lietuvius. _ V

d .nebūtu ■ daromu- diskriminacijos ti?ms n..? gausingiems lie i* 
tuviams,kurie naciu okupacijos .metu buvo okupaciniu organu

ąųiforma ir privers 
i C' liniuosc,pir~ 

laisve ir 
globot* i

.sugauti,prievarte Įvilkti i .v Okie ei o ..keri o 
t i tarnauti p c g c 1b i n i u o s -.- Reich o k oriu om ■ n 
mai progai pasitaikius —sidov.
ši-ndi?n iš jos a tp? i e t i .Atrisi 
reikštu didele n-. t’- isyb" i~ ne 
šiai 'karo auku —t ■gorijai skriaudų.

Paliesdamas lietuviu, ir bendrai baltu tremtiniu nedžiu
ginę būkle nsnor-a-ndum: s. kor.stotu: j" ,kr<l bent šiuo r.etų, d-' ka

■ Vakaru Ali juntu karinės valdžios -ii' UMBRA ■ prielankumo ir rū
pesčio daugumoje vintu. ’ '

y T—ritiniu. mdžirgi—'d*tis. yratenkinma,zynioX_blp- 
gieu- su į—itog—'

• : Ten,kur yra didesni lag-riai,Įkurti buvusiose,dažnai
suboribintom k: reivin’sc ,padėtis yra tiesiog nep ’kančiana . 
Svarbiausi:- dėl šios ori. žostics kai kuriuos? lag- riuosc lie-

yra net iki 60%.Ar-

i Vak.-ru Ali, 
cym? s tokius ■ 
;ik mdžiegin’

tuviu tremtiniu veiku,rsaguojan 
t’-j-nt žiem-i butinei raikytu p _ _
mis,ypačiai tose vietose,kur yra didesnės beitų DP e glonc ra
cijos .Toki a. j padėty,kaip tremtiniai _ siąndim yra Vakaru Ali 
jantu okupuotoj Vokietijoj ir Auzti-i j oj ,li?tuvi-. i DP geli 
išk.-sti ,prie geriausiu aplinkybių,o ar ateinančia. zienc.lie
ko Ibont jau opi-:-, t-. i, kad jie gulo, sunkio nešto okupacinėms 
valdžioms .ir dažnai su n ■■apykanta traktu j arai vitjs vokie
čiu administracijos orgenu,p<-rgrnit pamiršusiu,k.-d .yrą k-" lt.: 
k;id toks dideli" baltu kiekis buv .> priverstas opi isti savo 
kr-čtns ir k-'ip Li- tuvoje š'-imi rinke v o vokiečiai .Gyvenimas 
enk‘tos< patalpose,’dažnai — k--lies šeimas viename kambaryje 
b-, kiek tikresniu "tciticr 
tiriu s v. -i kate, ir j u morale 
bl'iu Europoje turi būti is 

Tremtiniu kleuaim-' įs

mini
k-- li

• rspcktyvu,n-igicmci veikia vr .m 
Br . .its iaikos ,k:. dr tremtiniu pi?o 
asm"s išspręste.
-orendim1 s

iena mintimi , 
sugrįžti i ’savo norius ir Įsijungti i ko- 

j.p p— okupacijų nur.r ■-kotš s'vo kraštu ■- bstatjma.i ei u jie 
griį”'tik i nuo -v t irios -kupo.cijos laisvo Estijo,Latvija ir 
Lietuve-.Išdėstoma,kas lauktu tremtinius, jęi ji' grįžtu i savo 
oku’-juot's tėvynes debar .R . — trie c i jos g- limum.s atpuola.

x Kai kuriu ištaigu siūlome iso’prųsti b-'-'ltu DP problema, 
absorbuojant juos i gyvenime, tu nrestu,kuriuos^,jie šiandien- 
r-nde°i B-1 kės žino' —dėti ir. nuotaikos Vekoru An jo nt u oku
puotoje Vokietijoj ir Austrijoj,k'ms yrc. beitu DP masės,turės 
sutikti,kad toki galimybė šiandien nėra reali ir todėl nesvors- 
tytllJ"Emigracija i tropinius ir '.panašius užjūrio prastus,net . 
i-i' atitinkamos valstybės ir .sutiktu, isil-isti .didesnius, bei-' 
+u DP kiekius-.r-'ikbtu ju išblaškymo ir' išnykimo.; Iš Užjūrio - 
V istvbiu lietuviams geriausiai .tiktu JAV, kame,-yra’ Įsikūrusi 
"-nic 25$ visos lietuviu tautos d r kerne lietuviai DP geistu 

. palyginti lengvi: u rasti yle-ikim pastoge, iki susidarys jiems

Visi lietuvi i

IS-

•t
o
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galimybė grįžti i. rrnus įle isi-, tevyno .&nMeu’gelinurit‘i visai 
lietuviu ,DP m?šei?p: tekti, i".JAVjb.-.nt. šiuo moiar ntu,atrodo 
dbugi'ėų. nii? probiąija tiški j. - 'i /. . ’ . .••■’ ... ■ •.' ■ ’

■ ęįįrįiusias." _įį c t uviams. DP;.?prilr£tirį»sr„į-sjprsndimo būdas i” 
: b.ū-tų jū prdvižorihis- • re sp t tiems iii • Europoje .Tėtei, reikštu , 
kod -Ii c tuvi o i (trip p 11 -latviai. ".ir- estei? DP butu apgyvr n"- ; 

„diųti kpfipąktinc nes?-kurioje ųors--Vakaru Vokietijos ęrity.-. 
: je ,sakysim'Po-rsiny j",iš. kurios rūtų iškeldinti vokiecici. 
■Toji .sritis būtu JTO or jos-.išrinkto pob.g.lions globoti or- 
gėno administruoj i ro.Lietuviai DP. g-7 lėtu.’.gyv '-nti maždaug 
kaip normalūs pili” ei'..'i,užsiimti z'mčs ūkiu,pr- kybą,pramone , 
turėti savo ?dm.inistracij.os,polici ją,mokyklcų ir kitas kultū
rines. Įstaigas.Savuine suprantama.,l:od ir toks provizorinis 
i-.-s-ttl-r.icnt būtu r-ikalingas JTO jn.džiuginės.parmos . Gi 
iž v'ki-'cik p roikoi utoji suks tik nežymią dalim r.fit. isytu 
t" .”■'<?ši-gin': .ir politini; žo.lą_,kurią Lietuvei yru pądor-iusi 
Uiti rio Vokietiją! ■ '

tk lt i jos ve lst;.’biu..j>ili;-ši'.lL-'P?. PtPibL6Įį yrą, terptą utine. 
■Ji -bus”"toki'e,iki"'jšus pežeįiiiti visų agresijų padariniai * ir 
bus atstatytos Estijos,Latvijos ir Lietuvos valstybių ouverc- 

■ nario vykdyme ,ka ip to r eikalauja teise ir teisingumas šiltin
to Cm'i-to., iv JTO et.-tute s .Li- tuvisi DĄyro tiesiogines pa
saulinio kero kr.2 ; ūkas.Ji” j'UČiesi turį t isc; į tarptau
tiną. globą ju didžičusįojc nr.ltimes v; landoje .Ju laikysena 
šio pas-ulinio. kot; klizrio m: tu buvo ue priekaištu,ju ibtiki- 
ręybo Vak-ru prnokrntijoms ir idealams,.už kuriuos jos kovojo,’ 
apmokyto gausingu lietuviu tūtos sūnų krcuju,kc .-..čiotiis . ir 
turtu. . . ■ •

a -Liftuvį.-'i.. DP pi ėo Jlū.:.
D. pr-”Eizuoti ir pcryškiiivi ju t iširi statuso;
2. leisti Lietuvos voietybės konsul'ns !■ goį į. i veikti 

■oku'ūuotojc Vokietijoje ir Austrijoje ir ginti savo piliečiu 
teises ir int-rcsuc i?iic Vikaru Ali jautu okupaciniu v'ldžiu;

3. pavesti Dl- globojančioms įst igons .pagerinti lietu
viu r.i džiuginęs sąll£?s > ' . ■ . . . <.

4. nutarti proy.izovini 'i ikurtinti,prade dent ateinančiu
p.ovasariu, lietuvius DP .Vakaru • "Vokieti joje ,kr ip tat šiaiiic rr.- 
riorendun.- išdėstyta; " ’ ( ,

5. Visti lis. tuviu DP atstovais, isd-styti j u pageidavi
mus ir nusistrtymo terptautin'es institucijose ,k'irios. bus 
Pašauktos ict mi j u'klausim’” > • -

"'-.nor., nduocs ■.-.ūdom' s-žo-.-ziai?-: Lietuviai DP tikisi , 
kad šis jų..b'dos: ii- psgclbos balsas bus JTO išgirstas ir-. 
.’ "!'T ■■ ; c - Q-- S . " ■ . ■ ■ ■

' Lenku p'-l’tiz-iioi š ”imirįnkavo' . Krokuvoje .: . '
Vieno iš. paskutiniųjų _Krok.ubos gyvento-

j '* i. buy o su j ctvįi-ū^ i ii\; p’bpxc. s*t o j i c Krokuvos knl.ę j ino 
priv: žiąy'b ket-ūri s-unkv-'žiniai 1; hkų^ partizanu, (orrii jp.^krc- 
j owe.) , puolė, ko Įė jimo. s argybos ^ įsi vorzę . į n kę įc j imą ■ ir įisvą - 
.dąvo . bpię kuĮįniUjShyoąkalc--j-isafi -patekusius draugus , Ųz^ *• 
:pųolltiasėj^vykoąir:'i3U'rifeiei-svI^tighsgT^iinians. ppyykb - ... ,n 
Pi'Sprūkti;<,ą.. k r i .-..e•''3- ’’ ’ " 7/ į.-' . ; '•••L;.

- ■ -.k- iii ’ m eM'tSš.
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Lic’fct’.V" ,r.rn: ’.ipuršs' pošvaistė
Ir C; 1 
Kas .ki
lę- ko

.<■ si'tb'inių ryt^,".
auju tuvi v-ida-hulnistš 
raudi yri kryskilAš tu?

'Ak, .reud .-cinu -ir t-s epe įkabinus..
Tav:..knjos gintoj’pakrl’.-jį . . ■
Kad iš t?vo padangės lininės
Kris'-u dži ups.-.o dienos spinduliai,

Kad sugx|bts - ixt. K s raurj •-> kranto • . ■ ■• .
iš tx’ini k.; lion's r uduos -
Glausči:.u,t./rtun r^lĮkvijo švinta*

P-'1 •■•’.£ si nksti. “u nu pdlmuas* 
* . ’ v . -

". •.- ' cicu ■_ ud-:>tį iš džiaugsHo
■J- Ii tjkšd p kojoia-66iw.

Li -tu,1 s ž'.dį švęniiausi.asa
’ Li tuvs laim šviesi!'-

23. du. —lubutf

i-š.tu sodu niekt d :: ruLniršiu. - t - - ’ . . •
Obelų ir vyšnių žydinčiu t nuį,.
B? gcp,uAio rytf.i'-čin-nlrsiu, • > 
Kol raibos g- gu A s iii^iĖgįrslu - ’- ' -- 
Mahometus' kukuęjoiiciaEi .liulnai,.,

Man tos žalios pievos -vis regėsis 
Ii balti; rariuniu bu.'-••••_; i liįi s pnai, 
Gundys ši':n--piudio naktys šviesios, 
Sauks _H-’kvipts licpži: Aži;?.is puvėsis, 
K-ol n<-grisiu p<ilo.i'. tinsi. , .
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7 7 -7.. » <7; : i'r . .•■

i ■■ P_. LESTUS IK JOS ĮVYKIAI .

Kaip žinome,Šventoje Žemėje -nebe nuo šiandiena vyksta ne
ne ramuma i ,Euo to laiko kai Palestina antra karta buvo žydams 
pažadėta(pirma karta Dieses pažade j o, ’antra karta-britu vyriausy
bė per aavo'užsieniu reik.ministre. lordą Lrthure James Bolfanra, 
paskelbusi-19'17 .XI .2 d .vad.Eclfonro deklaracija) preside jo po pir
mojo Didžiojo Karo didesnio mesto žydu imigracija Palestinon. 
I tai tuojau reagavo arabai;prasidėjo kruvini susirėmimai;arabei 0 
užpuldinėjo žydus ir stengėsi juos atgrasinti nuo imigracijos^ 
Šita ju kova tesėsi iki pcskutiniuju laiku.Tačiau po antrojo Pa
saulinio karo susidarė Palestinoje naujas arba dar vienas fron
tas :Zydai paskelbė žūtbūtine kova,tik ne savo”amžiniems priešams” 
arabams,bet anglams.Žiaurūs teroristiniai aktai.Štai britu iš
leistoji vad.’:Bcltoji kgyga” smulkiai išskaičiuoja tuos žydu pa
darytus prieš juos per paskutini pusmeti teroristinius aktus;pa- 
sikėsinimai pries valdžios pastetus,karinius Įrengimus,radio sto
tis ,geležinkelius ,britu kariuomenės - ginklu bei maisto sandėlius, 
karininku pagrobimai.To didžiausio ir puošniausio visuose ^rt, 
Rytuose ’’Karaliaus Dovydo’’ viešbučio (kuri tarpkitko, pačiu žydu ka
pitalu pastatytas) susprogdinimas.Griuvėsiuose žuvo 12J asm,bai
tai,arabai,žydai.Vienas anglu karininkas,rodydamas i tuos griu
vėsius pasakė vienam spaudos atstovui:”Stui guli žydu valstybės 
griuvėsiai”.Tame-posakyje,matyt,ieškota tam tikros prasmės.Britu 
ryr.karo būstinės išsprogdinimas pegrliau išvede iš- kantrybės 
vyr.britu komisaru Palestinoj gen.sin. Cunnigham,ir buvo imtasi 
grieštesniu priemonių pries teroristus:buvo paskelbta Jeruzalėje 
bei Tel-nvive apsiausties stovis,preside jo nusikaltėliu gaudymai, 
kratos,masinici suėmimai.Palestinos miestas buvo užimtas sunkiai 
apginkluotos kariuomenės daliniu.Šventoji žemė vėl virto karo lau
ku. Visi p-’šaulio autoritetai,pradedant prez.Trumanu ir baigiant 
’’Žydu atstovybes- Jewish agency ’’pirm.dr .Ch imu Vlcmanu-pripažino 
šias žydį: teroristu priemones, ne vykusias ir pečiu žydu, interesams 
kenksmingas.Tačiau žydu kraštutini:i elementai-teroristai laikosi 
savo nuomones bei taktikos ir kova tęsia visu atkaklumu.Bombų s pro 
ginsi nesiliauja,auku skaičiai vis .didėja.Pries kelitt dienu su
sprogdinta Jeruzalės mokesčiu ištaiga,Ta neto j a atentatu banga pra
sidėjo tuoj po n.-ūju rinkimu i sionistu organizacija,kur daugume > 
balsu gavo kairiosios sroves,ir po to,kai buvo.viešai pranešta 
apie prieš-teroristinib frnnto sudarymą.Sionistu taryba paskelbė 
nutr-ūkianti su teroristais visokius rysius.Už tai .žydu pogrindžio 
org;-nizacijos”Irgun,isleptasis radijas smarkiai puolė •!priesteroris«- 
tini frontą”.Britu valdžios organai sutiko te’’ontitcrmristlni iron 
ta”labci palahkiai.Imta rašyti ir kalbėti apie pilietini žydu ka
rą. ■. .

Kas gi yra tie teroristai it ko jie nori?Teroristci 
yra pusiau karinės organizacijos "Irgun Zvai Leumi y narioi, su
dera koiriji sionistu organizacijos spo.rna.Ju skaičius siekia 
apie 60-80.000 žmonių. Ju vedas -Kinachem Bcrgin buvūsis len-
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ku ernitfos, keproloė.Jis tisine i jokius kompromisus.Jeigu paskutiny
sis .karas yra peg'iade.s visa-eile, marš e.lu, kurie jokio karinio laips
nio niekuomet ;pėrū ture j e, tai kodėl j is,kapralas,Menachem Bergin 
neg-ali'pDsidaryti”žydu tautoj? maršalu”? Nesenai jis paskleidė Pales 
tinos'mi'cstuoše. lapelius su šūkiais "Kara.s prieš anglus , iki nebus iš 
kovota laisvė1',Britu organai panoro su juo susipažinti asmeniškai 
ir paskyrė net 2000 sv.sterlingu už-jo sugavima.Tačiau dar neteko 
skaityti,kad kas taja vyliojancia suma būtu pasinaudojęs.Priekin - 
gal,prie teroristu organizacijos prisidėjo vad."Zvaigždininku’'gru- 
pč,t.-ip pat radikaliai nusistačiusi,kaip ir"Irgun Zvąi L- ur.i-l.Sju 
abieju organizacijų žymiąją dalyvių dali.sudaro fonetiškai nusista
tęs žydu jauninas,neperseniai petekeę'i'Palestina legaliu ir relcgr-- 
liū kėliu,Ginklus ir žymias pinigu- sūrias .jie gauna is Pietų nrrri - 
kos ir is Pietų Afrikos.Prieš keikta rrnęsiU prie teroristu prisi - 
dėjo ir ”Palraah"sajunga,o taip.pet ir žydu k-riu sajupga,kuri anks
čiau laikėsi rezervuotai. • ’
V-. ■ Minėta britu "Baltoji, knyga'' keltina ne'tik kres-tutiri žydu 
j šunims.,-but’ laiko atsakingais uz smurto v-iksmus- ir penkis-žydu 
tautinės (atstovybės" Jewish Agcncy'"‘yykdoriojo komiteto narius,kurie 
Birželio tie n.5 d^buvo suimti;teėiūti-->susidarius žydu antitereris - 
žinion- -f rinitui irsionistu tarybai 'etsirub-žiebus.nuo- teroristu,jie 
buvo lapkričio iiičn*pradžiojc vėl paleisti .Britu vyriausybe nori ge
ru, santykiu su žydu tauta, ir.deda vilčių i priesteroristini-žydu 
jaunina., laikydama ' ji geros valios pareiškimu.Britai tikėjo,kad žy
du -atstovybės pirmininko čir .Velemeno "utoritetui pavyksią kraštu- 
tlhiyfs'’Jewish Agency "narius palenkti i legalia politika.

' Atrodo,jog prieš teroristinis frontas stiprėjo,nes iš Jeru
zalės pranešta,kad pusiau karinė žydu orgr nizeci ja'"!? g?nahi'x,uošiu- 
si aktyviau konon su teroristais .Iš viso sionistu pusėje esąs rim
tos nusistatymas aktyviai kovoti su ter.-ristu’ organize ei j orais, ne s 
jos. labili kenkiančios sionistu reikalui .Tačiau tos m narnos"aktyvios 
kovos"prieš teroristus kol kos vaisiu n .-/p? rodė .-Smurto veiksmai ne
mažėjo ,bėt didėja ir"populi: rė ja".

-J-r. Išžiūrint britu draudimo,žydu masės atkakliai briaunos! F-.'- 
ikitinon.Štai vėl atplaukė laivas su 3.?00 neleg'liu žydu pabėgo - 
liu.Britai atsisakė juos įleisti i Palestina.Jefos žydai,protas 
tuodarai prieš si britu draudime,paskelbė pusantros valandos strei
ko. .Tie pabėgėliai mėgino prasimušti pr.o britu užtvara,bot buvo .at
gabenti i Kipro sala. į

Žydu sukilėliu(ty.tcroristu)kovos tiknls-i^o taip pat ir to' 
kovos priemones yra suprantamos ir priimtinos visai žydu t'utai, 
po.pasauli išblaškytai.Žydai kovoja už neribota žydu imigracija 
Pale stinon,ton pazc-detog.on zeraen,ir iiz įgyvendinimu t.-n amžiais 
svajotos, nepriklausomos žydu veks*”^*• Kraštutiniu kovos priemenių 
žydai griebėsi atrodo todėl,jog ji- turėjo pakankamai laiko(25 mt) 
Įsitikinti,kad kitip> ju tautines espirešjos vergu bebus kada įgy
vendintos .Kairiosios žydu srovės savo r?ikoIšviraus argumentuoja 
taip: šiame Pa s sulini am f korj žydri yra tu?.'ėje nepaprastai dideliu 
nuostoliu,suku,todėl britams esantį moraline prievolė įgyvendinti 
žydu reikalavimus,Sis žydu balses neliko pasaulyje be atgarsio, 
ypėb .J^A,Valstybėse .Trunanas užstojo žydus, ju reikt lavimuose ,kcd 
anglai leistu. 100,000 žydu Įvažiuoti Py'lr sįinon.Jis net pažadėjo, 
kad A.A.V.vyriausybė suteiks pinigine pas-Ip’a žydams pervežti bei 
jiems kolonizuotis Palestinoje.Tačiau ar g;Ii būti surastas toks 
sprendimas,kuris būtu tuo pat metu priimtinas- anglams,žydams ir 
arabaiisTKad sis klausimas atrodytu suprantamesnis,pažvelkime i pro-

. . . Anglu _įnt:. rasei -
Subirėjus 1918 mt.senajai Turki j*-'i ..palestina liko svarbus 

strateginis atrsmos punktas Viduržemio juroje ir Artin.Rytuose^Bc
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to,nutiesus 1934 metais naftai vamzdžius-iš Irbfco 1 Eaifos uoqta,

■ Palestina virto tos'naftos sandėliu.;-’/’ ’■
•> Kovose šu Turkija britai -aukštai vertino'arabu pagalba.Pin

amojo Pasaulinio kuro metu britai pareiškė savo sutikime Įsteigti 
ateityje didele arabu valstybe.Britu užsienio reikalu ministeri
ja įgaliojo 1915 m.spaliu mėn.tuometini britu., rezidente Kaire 
sir .Henry Meliahona ,pranešti laišku arabu vadui,Mekkos šerifui -} 
kad britai sutinka pertvarkyti būsimas c raibu valstybės sienas , . 
įjungiant i jas Palestina,iš kurios išskiriama tik siaura, juos- 

.'ta šiaurės pakraštyjc .Tas britu valdžios laiškas ir iki ri.-i die-
irai sudaro arabams teisini pagrindo, ju reikalavimams.

Tariau slaptasis britu-prancūzų susito-rimes numoti visai ki- 
Itoki Art.Rytu padalinime.Tuo susitarimu Palestinai. buvo planuoja - 
-■mos tarptautinis valdymas .Arabai buvo labai nusivylė, kai sužino - 
jo apie ta britū-^ranoūzu 1916 m. susitarimą.Ju nusivylimas dar 

■padidėjo,kai jie patyrė btitu užs,reik.ministro Balfonro anksčiau 
.minėtos 1917 m.deklaracijos oficialų turini .Toje šeklar. Gijoje 

'.ržydu tautai buvo pažadėta įsteigti Palestinoje tautine tėviškei 
Ten buvo sakoma:"Britu vyriausybė darys didžiausias pastabas šiam 
Įtiksiu! pasiekti.Žinoma,neturi būti daroma tai,kas kenktu ne Zy- ' 
du bendruomenių pilietinėms bei tikybinėms teisėms".Tuomet bri- 

■tai . davė sutikima įsteigti jau. minėta žydu atstovybe-Jewish Agen- 
•cy" .Šita Balfonro deklaracija virto viro p&šaulio sionistams še
ivos -rūšies Magna Charta( t.y .didžioji laisvių charta-raštas)«Ta- 
biaų.-.-jos. turiny je . nėra būtino aiškumo apie politine bei’vaistyti- 
nc/-ž./du tautos ateiti .Tas ir sudarė svarbi ausia nesutarimo prie
žastį tarp"J?vish Agency" bei Londono vyriausybės iš vienos pu - 

gses- ir. žydu bei srebu-is kitos, . • •
I Į_. 1917-meteis Pa lotinoje buvo 55.000 žj du ir..660.000 'rabu. 
j Dabartiniu mėtų žydu priskaįtoma virs 450.000’(pagal-kitus sal - 
įtinius/apie 600.0007, tuo tarpu-kai arabu gyventoju skaičius vos 
.pasiekė milijono riba .Šie skaičiai nušviečia žydu erebu santyki. 
•Jis- turėjo privesti prie konflikto.Bergždžios buvo mandatines .. 
..vy’rį ausytes. pastangos ta santyki išlyginti .Palestine., turint i ’26 
■26„519:kv.km.(pagal kitus sritinius 27.009 kv.\km.„) virte Art.Ry- 
tu neramumo-zydiniu. ’ - -

Neramumai Pele įtino jc pirmu arabu svliilimu 1921 metais- 
■pries žydu. i voži avima .Tie sukilimai kartojosi k-s .treji-k?, t veri 
Ine-ta-į. .-Jiems išvengti buvo' Įvairiu p lamu, kur i u rimčiausias buvo- 
■lordo'Pc 11 pasiūlymas Palestina -p'.-dalyti’i-žydu ir arabu velsty- 
■be,paliekant šalia ir britu "likučio mandate.1'.Arabei ta’pasiuiy- 
■rxatnt-tc ir 1938 meteis .padarė suk-: Įima . kurie s ?vo dydžiu pra- 
jjfecko visus iki tol buvusius.Tik stipri''" oris ne s- peg-l.be. pa- 
g.vyko sukilimą numalšintiIPe 11*io‘planas ncpavjkOdPo. to,kui ".ra- 
sbcr-is britu vyriausybės buvo duoti nauji pažadai, jie‘ laikėsi vi -.
.sikkui. remiait, ’ ’ . • ‘ - ... ' ”

■•Tačiau'dabar,kaip rodo naujausia ji Įvykiai ,neramumus žydai 
ėmė/kelti .Britu vyriausybė ,mėgindama .Palestinos klausime išspręs-, 
•tiįb.uvo .sušaukusi.! Londone Palestinos žydu bei ’ erebu. konferen
ciją, -i kuria buvo pakviesti ir kitu arabišku-žemiu atstovai „Si 
tokiom t'ktikor. britai buvo ėmėsi’ j.ąu > ii .anksčiau:' 193-9 mt.buVo ; -•*- 

’iiscukta Palestinos .konferenci ja .Tačiau prabai tuomet’-atsisakė - . 0 
susėsti drauge su žydais, už vieno, vadinimo j o-, "apvaliojo' konferen
cijos ' staiby .Britai ’ tilte jo visai atskirai vesti pasitarimus čia

. su arabais,čia su’žydaisykol,pageliau,konferencija visai suiro, y.’-. 
‘ 1946 mt .konferencija taip pet nepevyko.Si ’kerte, žydais pesimoke iš 
praeities',buvo .atsargesni ir užbėgdami arabams už akiu,atsisakė 
konferencijoje dalyvauti«Ji buvo atidėta neribotam laikui,

Pi 10 s tina pasidarė britams tuo"bcisiu- ju kūdikiu"(Lnfnnt*tcG- 
rriblc ),kuriam nuraminti jie "nesurerir1'-v “"irnoniu.Žinoma, jei
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britu vietoje ;butu soviet?!, ji tūč tuojau jis suręstu.Prlcstiiir 
verda ir kunkuliuojaj ji virto tikru ugniakelniu.Jos yribline rci 
kc-ling'- tokio p?t 'skubaus iėsprcridimo,ksip Triesto ir kitu pokeri 
niu klausimu-:’-Kede Svertoji Z-rie nurims, ii tūkst?.nci"i maldinin
ku iš visu pas. alio kraštu vėl galės ne trukdome i •. 1 nky t i te Kris 
■hr.Hei ž--n.;,atrodo,nieks- šiandien tikrai ringeli-pasakyti jP-'lcstina 

yra vienos didžiųjų p- ąs.ulines politikos-nežinomuju. ,
1 rašiniui-pėsinendote .is/štr-vipsriiu apie 'Palestine is 
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Iš Aukštutinės Austrijos . " .
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' ■ ■■ ■■ '- -■ LIjjTUVIO TMlilTIO TL'ISilAS •’ . '
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Bi do lietuvių kultui o.s D- j r suruošė gruodžio ei.8 d.stovy
kloj vies-'' lietuvio tremtinio t-leme;. isno tikslas buvo p-(lody
ti li-juvio tr/utinio ydas ir dr-i ug. paskatinti jų v. ngti/r imo 

f pradžioj p rs'k ityt^m: k ltimamajame akte lietuvio .tremtinio 
ydos Jbuvo suskirstyto'’ 'triniė požiūri ais ,būtent :kulturiniu-viruo- 
mcniniu,t- utiniu ir. mor’ liniu..'.'.iekvi nu šių požiūriu . lietuvis 
tremtinis buvo kr Itin.' m-"s ii ginamas .1 -• d k-lbėjo trys kelt into - 
jei,būt-nt: p.p. Strazdas ,pfcof> Vitkus ir Virkutis ir gyn: j-Į - 

. Ta-mulionis,.Jakštas ir inz.Gog'Ils,Ti k koĮtintoj ;i ,ti'k gjn'jai 
i palietė gyvus Ii-tuviu buities faktus ir juos aiškino.Gynyba ne-, 

nūn'igd.'.ne iš esmės esamų ydų,stengėsi tik jes paaiškinti susi - 
dariusiomis aplinkybėmis it tuo būdu lietuvio emigranto elgsena

I d ugeliu atveju p-'t-isinti. '•
Po k'Įtininujų ir gynėjų k'lbų,t ismos,vadovąujnnrs ' gi • ■ 

b'c i liūno, paskelbė toki spr noimų, • . '
| "Žmoniškumo,žmogaus i- t; Ūtos garbės vardu Ki >o Ii'tuvių

" teismas,išžiūrėjus Lietuviu kultūros D-jos Įskeltų Ii-tuviui emi
grantu i kr Įtikimų, ped -r? 'toki sprendimų, . ,

Į.Nors paskiri musu kultūrinio darbo vo.dovi ',ukodaml---ci ne- 
. ė a „nedėkinga. ir sunkių kultūrinio d~rho nrštų,vis tik d uęum" mū- 
. su tautiečių yra perd ug p-syvi. kultūrini e m darbui ir tod/’l teis - 
■mos pripažįstama kelte ir-|p'.-r'igojama neatidėliojant suaktyvinti 
j darbų ir visi lietuviai turi būtinai d lyvauti.

' . ’ 2.Nepaisant visų l-ngvin'-nčių "plinkybių d lit lietuvių, erai- \ 
gr.- ntu moralinio pakrikimo požiūriu pripažįstam' k- Itc .Nusikaltimo 
laipsnis viršijo visas švelninančias aplinkybes ir d;l to t.ism's 
iprr-igojo lietuvį '•migrante, savo ligšiolini gyvnino būda p: kristi.

O del spekuliacijos-ji pe t "isinerao ,kai naudoj ame savo ir s;vo 
š 'irios •'•gzist.enci j •'■i _ išlaikyti .Pikta spekuliacija alkoholiu ir pik
tas s'vo t ’utlecių išnaudojimas p"smerkiam-s visų griežtumu.

. p.dJr:tuvis c’migr-nt s pripažintas kaltis del vieningumo stokos . 
Teismas kviečia visus .lietuvius baigti-tarpus'vio intrygos 

ir sujungti savo jėgas b ngrcm mūsų, tautos int-r sui .
i •’ 'P ts teismo sum-'n; -r s ir jc įvykdymas priklauso ..nlturos D-jos 

: pirmininkui p.C Liutikui, kuri s sud- re ir parudėc p- oia^ teismo pro
grama, s ur daguod'mas jo kaltinama j i akt; .T'-Įsmos susilauk*'' '-idclic 
visuomenes pritarime ir k Ibctoju buvo otidži' i s'kami^

|. J. T.-

I ’ STOTCLOS ILTINIS <.

. _ ;. Gruodžle 1 i. Ki dš stovykla- r-iin jo metine sukakti. _8 diena bu 
v* iškilmingas sktss,kuri metu ir.Jencricnstcinss Ui-db ...-s ■ variu 1?a- 
seke-gražu z^di ii ^azsi jc ii toli- u tj .'mtlnisiS rū.pintis.

• ••-■■-žkt<t n dalyvavęs st .vykios < i i kuorius ’ Sveikinir-i-'( atsiimt, i ; s- 
tuiStovykl-'s vadoves pe-a. ? m-.tin-, st vykl.-s ;.yvenim apžvelgs,Lietu
viu giu.p's ve-r u kalboj - J.’.'•crv-'lis . ■ , : ,

iC ncėrtinėj Ely ?asirędfe vy u kt'tFs,4ad;Sicioniukbci',s lis- 
■ t as. Br , .ę .Ą j ošius . Jiems ek.m^ r.ev n epu l^nyt? .

8ie* pr-.ge t nks SpgEii-■ steuti ,-kad m-s iki šiai -ar n'-turim■ 
choro iv h-gai.ėjc >e. su- e'.in ■ pEsirb-’yti,'-.aiį tai pa-cr“ "ūsu likime- 

' draugei .Dainininkų, btrr- i ,eūtu iš k e-ei inkži .Tam tikra stagneoi jo 
ir ilu atv-’ju ryški. * ■ •
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Č.Grincevifcius

„■.-/Senolis Labūnavos klsb-Ynas, atkalbėjęs brevijorių,<’lrx ilgai mel
dėsi’ už savo parapijos mirusius-kad. ji?- greičiau išvystų Amžinąja 
šviesą, ir uz gyvuosius., kad juos Viešpats saugotu nuo netikėtu nclai- 
riiu'-ir sunkių nuodėmiu^yi.,eč girtavimo,iš kurio kyla ir visi kiti pro- 
siž-.hgimei .Paskui užpūtė žiburį ir atsigulė .Jau trečią, dešimtį metų 
kleboną v; s Labūnavoj senelis gerai'-ašinejo pam pavestų .atvesti prie 
šventojo Petro vartų sis 
ju nemažai krimtosi ,Tai{-
jii'o įvyki,x-?-’ kurio viena vyruką tek 
vežti,nemažai susijaudino senelis i

i P Ji
:ą , prisiminęs per’sito s akina d i'.; - 
.net į ligonine uz poros mylių 
n-.geiėjo užmigt i.La i j cm psb.ido 

.vartytis,kšlf-si Iš lovos ,susi jieškojo degtukus, įsižiebs lempą ir ati
darąs knygų spintą išsitraukė, r.-?dldcĮą knygelę,'

- Beskaitant miegas greičiau suims,- mąstė 
Įsitaisąs lovoje’.

Daug skdtyti neturėjo kada ir nem 
kaip kunigui buvo būtina, ir d.er šį ’b r i 
reiškinius ir. laukinius' paukščius-.Irm'- 
<lu vadovėlių;- 

Pamokslus reikia si 
ms kunigams, 
mė skaityti pasakoji? 

t v e. r t s , b <•• t b u v o ’ p e g a. u t a s . J ? 
su tuo skambančių' daiktu pa

- V ilk ui b u v o p r a s t - i .
l-mp?,.- Tam galganui taip į:.- rc ikė ji.ū-'t ir

■ vsiruląs akyse ragėj- vaizdi p-.s-iy vilk 
ja- -o miške, ir negalį -etšiin.styti va:.i>elio,k 
tolo išpi.sta-ir nu? jo bėgt-Vilkui.žinoma,r 
mirtis y-, a labai baisi, Jis vis tik n'keltss, k

tik tai,kas

; n ii-io j ne is knygų kydev
j

i r vi- ną vili 
rišo - kakli

pa linge v

visi į 
žvėris

oje- kas pad. ryti i 
n? i:t naktį bėgio 
si gyviai ji iš, 
badu stipti,ir si

k< d
ming

tai t nuo šaulio 1 L

krd t s i o i
iktt-'m z -agui ,sakysim,vagiui ,0. i* 
e r s *v ų, -i ^rov.-istų! — 1a i ■, . b gc 1 

riekti klebonas jabuėt : -ii- įš 
eip. ' .

it \1

j U’

v ?
n? išgali bū-: 
ei*.s varg--m- n

m

Ju. nuo j u i.i r? su k u 
nage r-i,- ...f.gdv 
i-a esu , n c si; gird

i laiįitai
vali rių.-_ Kaip gyvas 
raki nt u bę žny či ą , k? r s 
kirs nelodijos .Keikės par. ;

Klebonas apsivertė ant
migo. •''■_■• ■ ‘

Pytų kėlėsi' iprastr. la iku,be t is : 
tai kažko į .ūko j.ir’Ikodarlas tam pri-~: 
vargonų.>. ii? bent kiek ..pyktelėjo.-

-As jam pasakysiu,kas dera ir n-? 
ras. vidurnakti groti ,.ta.i j'iį . geli ripmi 
klavišais k i s k- t i k ja m l.nnfl ‘

Nuėjęs i bažnyčia.- Denis 
nieko n*sakes atlaik^ llišias 
kui lir-oš prarūkti Danielių

ZC

s k .' iii f 1 n p r i t" i s y t i 
0 j tas iiir.as -ra

1 v

r>U'

Lis

-d t-s keltųsi vidurnakti 
•vargonų ir ten’gr otų vis 
i, reikė s.- '• ■
n^ėci nieko nemąstyti ir

>1.-??. P 
r. T* &

rado
’’.

er i s v - J,

uz-

•.savi jau

ui uzei n-a no- 
?tsipušieis

gemų,Niekam
• v.n e -k T 3 ;->T' :“i . V P 1
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■'_ Gerbiamasis,ar p-n ei r h ’neužtenką dienosįkad kelia ši vidurnakti 
ir bažnyčioj’ lengi.'.koncertus? ‘ " ■., .’ . . . .

- Xtlr-iskite ,klebone ,h.?t ,cs-i^uprf’ntų,ke . jūs tuo .norite pese- 
■kyti?- nustcbc.s-požiūrėj ?. į grūstų kl-.bono vr-idų.

-.Cie nėra k:- h<-suprasti-žš''ikl-:;uai.ū-;k.oks paibelis p^t.i .nešė šie 
nokti ant vargonų? GeIi : groti- visa di-'nąįbet naktis yra. naktis,ir ' 
padorus žmogus .naktimis' bažnyčios- duru neverstu ir vargonais negroj c .
- . _- Klcb.oneli ,’ke jūs’ sakote ’• ūrkčs rimtai grojo vargonais? Kaip
ne ne gyvo matote,nieko opic t'ci: nežinau'ir negirdė jeu-.Miegojr u, kaip 
užmuštos. ’’ x

- Nemanyk,kad esu kurčios arba pa sapnavau. Buvau i??--degtuke už
degęs ir valandų žiūrė jau.Girtas todip p"t nebuvau.

>"' Ginčytis ilgai kleb-nds n'-mėgo'ir į kambarį grižo nep-etenkin - * 
t-s ,2a t '••ūktas pusryčiu, no tuoj nuėjo i valgomąjį. •_

- B-ora bočius I - taiė klebonas maišydamas arbata.
•E«. rrbošius? K. s jis..toks?-'paklausė Zuzana,sanoj į klebono šei . 

min.inkč ,•• ir vėl kės negero atsitiko?- Klebono rūsti kaktų ni.'.ko ge
ro šeimininkei rr žadėjo. .. ’ . ' - ,

- zš kalbu apie -tuns,kurie neskiria dienos -nuo-nekti-š. ir ml-
m kode- kas tinką r-r netinka . • ’

- Tai’.tur būt,bernai v ji trankėsi per nokti . • '
- -Ne, ši, korte ni bemei. ' ’ ’
- ik b.err'i ,tei Ros?-Ar nrdrvZ; mirgėti? 0 gal gaidys vėl po lc-n

gu tupėjo ir rakti giedojo?- stengėsi Zuzan-’ viską pati Įspėti.
• — Turiu galvoj vargonus.' ’ ’ "■ '' ■

Tekio mįslingo atsakymo Zuzana insitikėjo.Gerai pažinoUme kle- 
bonc suprato,'kad neverta jo čę.ug klausinėti ir suneraminto, vaikščio
jo visų oi-rą . • ■ •

Kit: naktį klebone-? v-'l nubudo. 4
- 0 Viešpatie,proto n.’ už kapeika! Kas jam pasidarė? - is. bažny

čios skįido tylūs .švelnūs vargonų g/rs-i.
- Si k; m r.i n nr.išsigins . ,
Su-Įbes degtukus uždegė žibintą,Buvo trys ketvirčiai antros.

ūė antklode, pri;j pi i c lango ir jį atdarė.Į kambarį padvel
kė vė saus., b-ct kv-\..ous or si'iv.--,l";u' 7iūėio n-'lities tyloje vargonų gar
sai skambėjo n- žemiškai, ir jis ju ilm-’i susijaudinęs klausė si Liene - 
lis ..risiminė vienoj knygoj matytą pi šini,kur vok'r p pri-blandoje, 
pri<- v-rg;-niį sėdėjo šventąjį Ceciliji išleistais plauk is,o jos klau
sėsi aplinkui sutupe ii ■■n’-; kumščiu. f,,-lvužcs parm-.ų apskritagcIvir i 
•-ng: liuką i . ’ (

-G--r;-i gr ; ja ,pr .įgr prįino s iko .Božny čia. yia .ui .vo namai, 
j.., i rikio gerbti ir rega linai joj- k-žihk . iš darinėti .0 • gp-1 Danielius 
lunatikas ir v-ikšt i. rži:na. s? r--,mėnuli-- danguje hm: tyti ,be t ', v 
pats, vfrunss užlipąs ir ne •'■arrus . -■ 4 k-> a . -:.ad kas pamintų dumples.

Uždaręs langė užpūtė ir sv’ngzsi .užmigti,bet jautė p? d įė
jusi susierzinimo, ir miegais neėmė,’ • ■ : ■ ■*

- Simper a-ccidit it.ųuod non s per-'va rimus-dažna i atsitinka’ tai,
ko nesitikime,- r’'i'-imirėtd.ar iš r/nkykl' s laikų posaki ir ji kalis _• 
sykius lotyniš’-r-į p.-’;- - ^ojo.n „eskui kaip negale jo ’fco sakinio iš ■ 
galvos ■’i; jui, - ' * .-e '

•0 vėrgo'icis vis grojo,ir kl-b >n'.s negalėjo užmigti,n žiūrint, 
■ kad j a n rr.mi r;uzika nicka-d nckliuoyd.sv i miegoti.Vargonus,be to, jis 

-.'ypatingai rn.rg-.-i .Ilgai vartosi tai ant vieno,tai ant kitu šono, keli s...? < 
.. sykius'U.k-.-ičiavo iki šimto', bet užmigti negalė jo .Vargonai'.liovėsi ' 
groję g:-' iš karto,Imt palengva,dienu-i c.ušt-?nt.

Kai i riicganojį prasiskverbė pirmieji tekančios saulės spindu
liai ,kl b .ras pakilo iš lovis' ir aosivilkąs išėjo prū’duris .įėjus 

: i šv r.torių, p7trmp<! . vis"s b-^žny c j os-dūris ‘ ir radęs jos kr užr'-kin* <~ 
į tas , i Ig'ii vaikštinč j o aplinkui .

’ x> - išmaldų -p.- ts nu? j n >as Danielių* •,• ■■■ ■ T: \ y-:

18



G
'?/ - - -,/ . . . -■ - - - ... ... .. ,.v.

.'-Meldžiamasis,susimildamas,kas ’ gi pačiam pasidarė? Tik jau našiu 
k taip išskėtęs akis į mane ir nemėgink gintis,tas tau nepasiseks.

^Naktimis vargonuoti draudžiu! Štai kas yra! ' - >?
l . Stebuklus pasakoj ate,klebone! Kas gi galė jo prieiti prie var- 
įgonų? Aš'pats tai mokykloj užsibuvojąu’iki'po vidurnakčio,grįžau,at
siguliau ir nič nieko negirdėjau.šaudyt tai šaudė’kažkas už Nevėžio, 
taip porą? kartų:’’bum,bum:',paskui antrą‘kartą vėl tas pats. ■-

- Ką tu tuo nori pasakyti? Gal manai,kad aš patikėsiu,vaiduok 
liais,ar gal-koks nabašninkas kėlėsi iš karsto ir grojo' vargo - 
neis,ar aš neskiriu tavo :,bum,-bum’' nuo grojimo?

Klebonas buvo kietas ir nesiduodavo perkalbamas .Kaijj jo dvasios- 
vadovas,priminęs dar kelias vargonininko silpnybes,jį išbarė,ne leido 
jam kalbėti ir’paliko sumišusį.

Išsikvietęs zakristijono 'vaikus,kurie,paprastai,mindavo vargonų 
-.dumples, j-uos išklausinėjo.Šie sakėsi ramiai miego ję ,niekas j u nežadi 
nes ir išviso nieko jie negirdėję;be jų,didžiavosi,’niekas kitas taip' 
gerai dumplių minti ir nemokąs., '

Senelis.grįžęs klebonijon pirmiausia nuėjo į virtuvą ir sutike;s 
•Zuzaną. ją paklausė: . ’• .. .'?'

• - -ir•šiąnakt' nieko negirdėjai? ' _ -" ; • ' ? :•
- Pono karaliau,tai ar vėl kas nutiko?Girdėt tai ni -ko negird/.

jau.Be.to,kiek čia tos nakties^er dieną tiek prisibėgioju,kad., užmie
gu nespėjusi nuvirst į lovą,. . v / .

->.Taip,tau galėtų iš armptų šaudyti po langu,galėtų bažnyčia į 
kambafį įvirsti,-tai įr tada tu nieko negirdėtum. ’ . " ' ■

- Tai kas gi atsitiko.?.'Ar sudegė kep,ar ka naktį išnešė?- išgąs 
tingai susirūpino gerojd moteriškė. . . •

-Šiąnakt vėl kažkas bažnyčioje vargonais grojo.Dėl jų ir'užmigti 
negalėj'au,- klebonas stengėsi ki=k galėdamas ramiau paaiškinti.

- Na kas gi kitas, jei ne Danielius’Tai naktibaldai - jai-, atrodė 
viskas aišku* • •

- Ne,gal ir nė'Jis .Prisiekinėja nieko nežinąs.
- Gal vėjas naktį' kamine staugt prieš oro atmainą.
- Naktį.jokio vėjo nebuvo, ‘ ' ’ ■ * "
- 0 gal naktigonininkai dainavo?
- Ar aš. neatškirčiau dainavimo nuo vargonų?
l-.iotariškė nieko daugiau neklausinėjo,t.ik krūptelėjo prisiminus 

vaiduoklius,kurie gal jau ir čia atsibastė .Primintų reikalą bažnyčią 
iš naujo pašventinti,juk tas nieko nepakenktų,jeį ir nieko nebūtų , 
bet nujausdama nepalankų atsakymą, nuo savo pasiūlymo susilaikė.

Klebonas "pravaikštinėjo kažkur .visą dieną,net nė pietų neparė 
jęs .Vakar?,kai bažnyčios varpas pašaukė maldai ir poilsiui,'jis paju
to baime tam,kas gali vėl pasikartoti,

- Argi ir šia, • naktį?...
aj- Naktį skaitė ilgaikol miegas-j į visai suėmė .Senelis norėjo ne- 
pabus-Jamcs išmiegoti iki ryto ir negirdėti šių neprašytu vargonų.

D-jt likimas klebonui nebuvo labai, palankus .Dar miegodamas s'apnc- 
regėjo savo bažnyčią pilną žmonių,kaip'per Apvaizdos atlaidus,o var
gonai gaudė taip gražiai ,lėeip dar niekad,ir jais grojąs ne Danielius 
bet šventasis Mykolas.* • ■ • * ‘ ‘

’ - Ką turi bendro Šventasis'Mykolas su vargonais? Jo reikalas 
dangaus kariuomenės legijonus tvarkyti ir saugoti rojų-nuo tamsiųjų 
.dvasių,- kilo.pirmoji mintis sėneįiui,vos'tik jis pabudo,.

Viešpatie,ir vėl'vargonai ! • ' ' ?.- "-' ”'■■? ’•
Greit nusimetė antklode.,šusijieškojo apsiaustą,įsiavė šliures 

ir pasiėmęs’ lazdą išėjo pro duris.Keli žingsniai per darželi,ir jis 
/•šventoriuje*.? ’ • - ' ...?•;

Aš pats su juo pasikalbėsiu,kuris čia taip"pamėgo musų vargo
nus. '• •••■»■■' ■-

7^ į?Nuo aukšty tonu net me dines bažnyčios, sienos, virpėjo.Ii* pedalai 
buvo ^girdėti .Išskyrė- ne.t atskirus registrus.
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. - .Rodos , girdžiu Bacho fuga? Įjungė "tromolo", taip, o dabar visais
* ,ftūttiy.Ną ,to . ir bet-rūko./kaip p<r vestuves ,marša, užplėšėi kad tu kur 

” atšalfuml ' ‘ t' s • ■ . • .. ‘.
Durys- į -vargonus buivo- užrakintos',Taip pat rado Užrakintas ir vi- 

■‘■.sas ''.kit/s, -dtęnip*i - . •••“•'D. ,■ ’ ; '
-^Užsirakino ir’ raktą išsitraukė.,nelabasis. '
iš ąveiĮtoriaus kiebonas-.pas.ifko i' kitoj pusėj bažnyčios stovej u - 

sius parapijasnamus . N, amų durys buvo'iš vidaus užkabintos.Priėjęs 
prie-vargonininko’ianfeo-,'i ji, smarkiai babe.ldėfIš karto*niekas neatši- 
liepė,ir klebonas širdy džiaugėsi,'kad Dahieliuss/kambary -ir nėra, ir 
kad 'jis',vadinasi,ten ir groja ...

• Kas. tėh? - ir pasirjądė pro štikl/ą pilkas, band ei i aus veidas.
Sis atsiliepimas s.c-nel-į naujai išgąsdino, ir j i s šįkart ■ nešusi -

■ graibė/ne .kas atsakyti.Vadinas,atsirado kažkoks slapukas,kuris ten 
. vargonus- Ir .drasko naktimis., . .

' • £ Girdi?.; Vargonų i"-groja !• Eikime i bažnyčią!
Danielius-atidarė'-langą • •?’ ' - *
0 vargšas klebonas! Tur būt jč'žodžius nugirdo naktibalda vargo

nininkas , tas nekvie stasis,.ir liovė's'i'grojąp .Danieliui taip ir neteko 
jų išgirsti. . •

Klebonas su Danielium,pasieni- -po žvake, ir raktus -ir Įėjo i baž
nyčią, užlipo prie vargonų,.Viduje buvo neišpasakyta .tyla”1.Girdėjo tik 
savo alsavimą ir sieninio laikrodžio stuksenimą .Juodu patys, atrodė 
Ijrg -vaiduokliai . '. ‘ - • •• ■

Vargonų klavitura buvo uždaryta-,gaidos nepaliestos .Atidarą gaidų 
spintą, žiūrėjo Į vargonų vidų,išvaikščiojo visus kampus ir,nieko nera
dę tylėdami’ nulipo .Klebonas buvo prislėgtas . Jis tikėjosi užtikti nors 
kokius Įsibrovėlio pėdsakus .Dabar imsią visi sakyti" ji .i senatve pami
šus. ‘ - •* ’

Danielius suprato sunkią klebono nuotaiką ir ji palydėjo.i jo 
kambarį .Dalindamiesi jaunystes prisiminimais abu prasėdėjo .iki ryto *

Klebonui vargonai neiš -jo iš galvos., visą dieną,ir jis nieko nega-- 
, Įėjo dirbti .Vakare" vėl atėjo Danielius,ir buvo nutarta,kad jis nakvos 

klebono kambary ii -gal tokiu būdu išgirs paslaptinga vidurnakčio mu - 
zikav. - ' -

’ Pramiegojo Danielius pas kleboną visa, savaite,bet jsm nė. karto 
nepasisekė kas nors išgirsti,Kai Klebonas ji-pažadindavo,vargonai nu- ■ 
tildavo,., o. kaąa.bu .--prasėdėdfvo visą -naktį. akių ne sumerkę , vargonai neiš- 
dris'dave, groti . .. . . - .. .' .

- Tai. balsėj iš anapus,- sykĮ -pasakė Danielius' Zuzanai,-Tik tu 
nieko jam apie tai nesakyk,nesiginčyk,.ir j o.,neklausinėk,Ncsudrumsk jo 
gal jau paskutinių dienu su'mumiš. ’

Senelis per šias dienas sublogo, sulyso,nusikamavo .To,kas. dėjosi 
naktimis, negalėj o pernešt i, o kai jam buvo pasiūlyta išvažiuoti pasii

lsėti- kur i kaimą'ar i kitą parėpiją,atsisakė.
. - Esu vienas parapijoj,jei kas šauktųsi kunigo?.Piemuo., nuo savo 

aveliu negali pasitraukti nė valandėlei., ..
• ' Viena rytą senelis jau nekėlė ir Danieliui.tarė:

- Pasiųsk ką nors pas Josvainiu kanąūniųka.Pasiilgau.ąsįo,dū&e- 
, lės.Tik -jam ir galiu atidengti savo gyvenimo silpnybes,Ka gali žino
ti,kada reikės Jam p.atiekt gyvenimo apskaitą.

Danieliui nebuvo reikalo nakvoti^pss kleboną,ten miegojo kanau
ninkas.- ... .. '< - . į; ;>• ■ ■ ■; *. D . ,'r-•■■■■../ .- ..f

- Savo geriausią: bičiuli dabar aš pasaugosiu,sakė kanauninkas. ' 
■Pirmąją ųaktĮ klebonas ramiai miegojo'ir vargonų negirdė jo,bet

antrą ją jkarš čia vo,blaškė s i', ir šaukė gryno oro .Staiga .'sušuko:
- Kanauninke-,.broli.,ar 'girdi?.’■ Girdi.? Tai. mūsų vargonai.
•- Girdžiu,girdžiu,- ramino kanauninkus4 . ••
.- Bet kaip nuostabiai groja..!Tokių balsų,rodos,mūsų vargonai ir 

neturėję? Matyt,Dąnieliūš juos slpt’-ei ‘Įtaisė; .0,-ar matai kas groja? 
Ar matai? Ir vėl prie vargonų sėdi šventasis Mykolas,žibonėiais^sar- 
vais apsisiautęs .Sakyk,ar matai? . . - - • .
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■ — iiat'aUjinaialifTaip'j'tai svyrimasis ju ~ ■1 '•■;.•-it-'.' .-•■'’ .
-»• Ir- kie^' &ihę>riiu pi’i6©ririko"4.. ba'zycia! Tik negaliu suprasti,ko 

jiems reikia?^ Juk tie-atlaidai ,fcvęta Ona-jau ątšventėm,, i Iri 'dižia - 
-Jo altoriaus, žvakės, jau .uždegtos,o.'aš čia ..dar .guliul-Leisk,kanaunin
ke., kai ,ęl ura i i. Juk' man. ,r ę iki a. i" .b¥žn-: j čią'.='y"7 ’ i ' ' '.’

* ' 7 -. 'Nieko’ palauks'Zįp" ji'citfs -pašak'iauĮ,kbdl'ši8ridiėria;‘’''pa,riš£d-oš.:bus't k
.. .yė-liaų.; rz- . ,<k-’;i ■ ■ -■>-.■> ■ '‘.K*'.:•■■

oxj: ■■••<-S„enę IĮ /šiaip taip; ;pa.v.ykri\-.riiui:aini'xfcj.'- ;ii•■/j-įri'.•uzmlgo-jK-anaunirikes ..-:r
■ M?: čkĮfi? i prie. j o -sėdėjo. , Paskui.'- pa j utr;fyki<-’ jis :gė roka&? pavargęsur.'.u 
/ miegas 3Sėdėdamas otslrįmė. į pagalvei ir užsnūdo« '■Įv
/j -.Kai kanauninkas, nųb.udo, bu v b...v is p i. .Č7iysu"-.'Pi,rmif’;ušia. pąmatė'įjke.č)-?-.-i 
"klcbo.no ’ kambary.. nyrajo joVa buvo.rip t' .j jjišalūs iJTos' kąriauninka'. iš- 

-/ £e,s d ike; ir- jiš ■ j autė’s i b'lriįaT; .į.-j 'š lė'ug.yt pj o. p’~r.eiga'by Vadina s i', s.e -
J ncliui v jl karštis buvo ^ikijĮs','iin ■jlė'.kifi iškellavksiGiiei’fr£i'-i? įyaž'aA 

?d.ino Zuzana ir perbėgo visus kambarius'.Senolio nebuvo.Duri-s;:r.a'do at-.' 
rakintas e Išbėgąs laukan tiesiais-, pasuko >• r šventorių i zakristiją.
Ištolo, pamatė duryse raktą, ir'jį pbėni.ę. siaubas ^Įbėgęs; i', zak/^sti ja-, 
nieko rierpdo,'-!.! Įpuolė • i ???ezbitsri ja 'ir sus.tbjo,Jyg ^ųd’į^ii'įj'ps.vVa 
landėlą neteko nuovokos ir ji pati . prakaitas i 'cėhe:li-s,“apsivil
kęs liturginiais drabužiaisjba.-ltų.'prnctij '"'-ij parpuolęs ant kilimo 
prieš’ altorių, ir atodė. sirstinge^sjxilt- uriaus žvakės-'baigė degti r?

- Tai buvo jo paskutinės Kiši s,.kur:as šiąnakt atlaikė’.tiems,. 
-kuriuos pirmiau matė'ir at,i e kuriuos man pa šakoj o j-~: pagalvojo’-kana u-.
ninkas,- Eet jis ■’pssk.ut.in/ gyvenimo V/landa buvo laimingas: juk jam 
-vargonavo-pats šventas is - Ky kr-icę <. . -. .

O kur balta'rami rytine saulė, 
6-kur'nukris -žvaigždė man vakarinė?
kinu tylici aš .savo sunkų?kąlįs 
Svetur jiešrodomt. t-vyn; s ..

.Tau saulės spinduliai kalnų viršūnes glosto, 
Ir spindi sniegas ant aukėtų...urxlų...— 
Tik čia u Jony-tamsu ir šaltas v-jas 
Paliečia stingstančius kelius...

C taip norėtųs-išsiveržti, iš Nakties, 
O taip notėtus byto spinduliuos 
Pavargusias rankas'plačiai ištiest-.., 

iiple i s. v i- mainus, s legienčius, ty liūs , 
Nųskrif t į tėviškės laukusi plačius 
Ir '.prif berželio svyrančio .priglust . c,

•:- p ■ /..-j >■• ■■■■■ ■ ■ Julija Šyebaitė .
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. • • ’ ffuvųs. Austrijos Lietuvių Tarybos ir :Salzburgd ‘Lietuviu' komi
teto pirmininkes^GI^shnbacho stovyklos ''lietuvių komendantas/ve

-• lirų lygtris Antanas Skėrys nuo tų pareigų atsisekė ir persike - 
lė i Vokietija, Tr.įp pat iš pareigų'pasitraukė ir-lietuvių kome n - 
drntas Henrikas-. Siaurys, Lapkričio m»J0 d. Glescnbacho .lietuvių 
■susirinkimas naujeisxpareigunais išrinko dr,'V. Dambratą ir Jonų

. Balčiūnų,kuri: pasiskirstė p.reigomis šiaip? dr.V.-Dambrevc lietUu 
Vių kolonijos lyderis,o Jonas Balčiūnas - komendantas, •

-M-++.
'Gruod<23 .d. stovyklos dir ekcija rengi.? moksleiviams ir 

v:ulkabis eglutę .Programoj žada pasirodyti visų"tautybių atstovai.

Glbsėnbacho lietuvių gimnazijoj atostogos presid .da gruodžio 
m.20 . po visų pamokų,Mokslas prasideda sausio m.7 d*.

: ‘ jj-y " . ■' /■ ++++ . ...
.Li/tuviskoj i stovyklos‘vadovybė susirūpind surengti 1947 m.

Vasario 16 d.minėjimų n;' kiek nepraste.sni,negu praėjusiais me- 
teihiParengiamic ji darbai jau. pradėti. . .

+-;-++ ■ * .
. Apie Naujuosius Lietus. spaustuvė jc bus baigtas spausdinti ; 

ketvirtas "Tėvynėn” žurnalo numeris.
++++

"Ttvynen”' redakcija išleido rot'toriam atspausdintų Antano > 
M'knos Lietuvos Istorija.Viršelis spr usūintos spaustuvėje. Iš
viršiniai knyga atrodo dailiai.Norintisji Įsigyti užsakymus ir 
pinigus prašomi siųsti "Tėvynėn" redakcijai arba dr.V.Dambravos 
vardu: Glasenboch b. S o Izbųjį g. JJĮįRrl?.. Lag? r Į9I, 8 barakas,, ? kam - 
berys. Kaina 8 šilingai. . * -------

Gydytojas : Jei dsr^nori gyventi, 
turi ~v’sti g^rti.Kai užeis noras pa 
sigerti,apibėk sykį aplink baraką, 
bus lengviau pernešti, - ų . 

;s iiį i//n ■ / i * • Ba ci j ent as: Be t aš ne ge liu taip
,4'? i-r/l' \k-‘d.?žnai aplin baraką bėgioti.

■■■-■‘r ' “ : ; -

Laikraštį- leidais ir redaguoja Spaudos Bartgiotojų Kolektyvas .Ęe d ak 
oi jos ir administracijos adr. :Glašėhbaęh,UI]kKA. Lager 191,2 bar.20.

_____ -žĮisakįngas_re daktorįų s _ęJ,GrincGvičįųs_^-.__=____=1==

. • - . • Nr,kaina d šilingas
/■ .L- -r ’
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