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TAUTŲ VIEŠPAČIUI

Tau likimo Viešpatie
Ir
Po
Ir

Ir
Ir
Ir
Ir

Tu saugai 
šėmę ję ir sienas ję ir jęję likimus 
Tavo stogu jos, kaip kedro medis, auga, 
ant bedugnię drąsiai stato sau namus.

Tu esi ję skydas ję karionėj 
prieglauda ję kritusioms kariams, 
plieno užtvanka, kad nepaskęstę kloniai, 
žiburys audroj, užgesus žiburiams!

Tautę likimo Viešpatie, ir musę 
Tu glauski tautą po savo sparnu, 
kurs gynei protėvius nuo jungo rusę-prūsę, 
Tu buki priebėga ir širdžiai ję sūnę.

i _
Tu būki ginklas josios laisvės partizanę 
Ir/nakčiai stogas jos benamię tremtinię, 
Eūk šiltas vėjas, siaučiant pūgai Kazachstano 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinię.

Po Tavo stogu, Dieve, musę viltys auga
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai 

Tu saugai 
mūs namai.

Ir nyksta mirtys.
Tautę likimo Viešpatie, 
Kad į bedugnę nenupultu
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Sekdami tėvę papročius, susirenkame šį vakarą prie bendro stalo, 
simbolizuojančio šeimos altorię. Sustoję ties juo, mes atnaujiname tą 
vidinį ryšį, kuris sieja, mus tarpusavy, su musę šeimom, musę tauta ir 

- musę .Dievu. .
Šį' šventą vakarą, kada užviešpatauja išorinė tyla,, prabyla širdys, 

šaukiasi viena kitos, viena kitai atleidžia, viena kitai velija pačię 
gražiausię v-ilčię išsipildymo. . .. ‘ •

Šį vakarą susikryžiuoja šviesa dvieję pasaulię -kosminio ir virš- 
kosmįnio. Saulė, perėjusi, save slenkstį, lyg atgimsta, skleidžia daugiau . 
dienos šviesos ir gimdo, mumyse džiaugsmą, gyvybę, grožį. Didžioji šviesa, 
didesnė už saulę - Dievas,- praėjus laikę slenksčiui, išsiunčia lyg naują 
spindulį, savo Sūnę, kurs gimsta žmogumi ir neša dvasinį persikeitimą, 
o su juo ramybę, meilę, laimę.

■ Laikę pervartos.visuomet-atžymėtos persikeįtimę paslaptimis. Gimi
mo slėpiniai lydi perėjimą iš nebūties į laikiną būtį, mirties slėpiniai 
~ išsineriant iš laikinumo į amžinybę. Tas.pats metę laikę pervartoje. At
gimimu, pilnu mistikos ir žavumo, paženklintas persilaužimas į pavasarį; . 
apmirimu, matomu, bet ir. nesuvokiamu palydimas vasaros atsisveikinimas. 
Ir istorinię epochę lūžiai, kuriuos seka negirdėtos suirutės, revoliucijos 
karai - neša gyvybę ir.mirtį, naują dvasią ar'seną, būsimą ar buvusia.

Kalėdos yra didžioji laikę pervartos Šventė., Šviesa - kosminė ir 
virŠkosminė - apreiškia savo pergalės paslaptis. _Nauji gyvybės_daigai_pra
veria žmogaus, .viltimis naujus pasaulius. Ir penki pojūčiai - tie kasdie
niški, ir, tikroviški žmogaus pojūčiai - išgyvena kažkokį persih-.itimą. Žmo
gus, rodos, mato gimstančias naujas žvaigždes, girdi giedant angelus, klau 
so gyvylię - jie kalba žmonię kalba, - ragauja paprastą vandenį,_o jis 
virtęs -vynu. Prisiliečia daiktę ir šie atveria ateities duris, Kūčios pa
sidaro paslapčię vakaras! .

Šį tatai vakarą susirenka žmonės prie bendro stalo, vienintėlio 
savo rūšim metuose. Jis nėra iš kasdienybės, iš paprastumos, ne kūnui

- neša gyvybę ir.mirtį, naują dvasią- ar'seną, busimą ar buvusia.Kaičios yra didžioji laikę pervartos Šventė. Šviesa - kosminė ir
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pastiprinti, nei jį pradžiuginti jis, rodos, skirtas. Plotkelė, neraugin
ta duona, kviečiai, žuvis - tai valgiai iš pašvęstu puotą. Ir giesmės, 
kurios aidi prie šio stalo, ir maldos, kuriomis pradedama ši puota, ir 
rimtis, kuri lydi dalyvius, šį pobūvį apsupa šventumo skraiste

Kušlą stalas mena puotą, vykusią kitados Mokytojo mirties akivaiz
doje ir palikusią persiesybinimą - vienintėlį istorijoje ir labiausiai 
paslaptingą. Toje puotoje paprasta kviečiu duona virto paslapčių duona, 
kuri maitino labiau dvasią, nei kūną. Ir per tris šimtmečius po to, bū
reliai Žmonią rinkosi į nuošalius namus, į katakombas ir, sėdę uŽ bendro 
stalo, laužė tą duoną dvasinės vienybės ženklan, vienybės tarpusavy ir 
su ją Mokytoju. . ; t. ■ ■

Nūnai šią puotą niekur re bėrasi pasulyje, tiktai Pabaltijo kata
likuose, Lenkijoje, Rusijoje. Kažkas perkėlė jas iš amžią glūdumos, iš 
krikščionybės lopšio į šiuos kraštus ir išlaikė per šimtmečius iki mūsą
dieną.

Musą kūčios yra vienintėlė iškilmė, sujungianti paskutinės vaka
rienės stalą ir Betliejaus ėdžias. Plotkelė ir šienas yra tie du simbo
liai, kurie mena vieną ir.antrą. Plotkelė kalba apie kunu tapusią duoną, 
šienas - apie kūnu .tapusį Žodį. Tie du Dievo•persiesybinimo priminimai 
guli ant vieno kūčią stalo, kaip gilioj krikščionybės senovėj ant vieno 
altoriaus gulėjo šalia vienas antro Ostija ir Evangelija - gyvoji duona
ir -gyvasis -žodis. ' :

Šitos dvi paslaptys'- Kalėdinė ir Velykinė - savo esme yra tokios 
pačios. Tai, kas įvyko prakartėlėje, ir tai, kas vėliau paskutinės vaka
rienės salėje, yrą tarsi tas.pats Šviesos spindulys, tik dvejose spektro 
spalvose. Išskirti, ją, Žiūrint, visumos', nėra, galima. Viena be kitos būtą 

jos nesuprantamos ir, sakytume.,; nepateisinamos. Kaip meteoro Švysterdji- 
mas būtą buvęs. Dievažmogi. atėjimas, jei jis nebūtą įsikūnijęs amžiams • 
kitais pavidalais. Tai,, kas prasidėjo gimimu,'turėjo.būti atbaigta eucha
ristiniu pėrsiesybinimū.

Sakėm, kūčios paslapčią vakaras. ’Nūnai matom, jos ir vienybės 
vakaras - dievišką paslapčią'ir žmogišką širdžią vienybės vakaras.

•Pagaliau ta pati vienybė- kas gi ji, jei ne paslaptis. Kažkas 
nepaprastai plona, jautru ir šventa riša širdis. Nežinai, kaip ima ir per
sitempia '.gijos, ir žmogus pats būni bejėgis atmegsti tą ryšį, kuris tave 
sieja su.tavo broliais ir tavo Dievu'.

PĮotkele, kuri iš mažystės lankydavai mūsą namus ir tą šventą
K vakarą atvirdavai širdis atlaidumui ir-meilei, leisk nūnai laužyti tave, 
kaip savo širdies dalį ir dalintis su likimo broliais.

PĮotkele,. kuri šį vakarą eisi per tukstąnčius ir .tūkstančius mano • 
brolią ranką, vi., uos pasaulio kraštuos sudėtą ant kučią stalo, neaplenk 
ir mano artimąją. -Būk jiems mano stalo trtipinėlis - ją paguodai ir tvir
tybei '

, Sis žodis autoriaus parašytas koncent a- 
cijos stovykloje Stutthofe ir pasakytas 
likimo draugams prie kuklaus Kūčią 
stalo 1944 m.
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aušrine patekės 
tyl i tylu visur - 
prie stalo tėvas, levies visus, 3 paplotėlį padalins

s. ir sveikatos palinkės..

Danguj ; 
ir bus 
prieis 
po balt: 
ir laimės, ir sveikatos palinkės.

Kalbės ir apie mus šį vakarą 
daugiau.nei visuomet - 
Kur vaikas, kas su juo? - 
Visi nutils, minty gūdžioj paskęs 
ir slėps delnuose ašaras.

Sugrįš! jei Dievas taip žadės, 
tiktai kada, ar tuoj? - - 
Ir ims jie burti laimę mūs 
ir trauks pluoštelį šieno iš po stalo 
ir akimis žvaigždes lydės. 1■5
Sugrįš! o gal šį vakarą? ~ 
raminsis motina viltim.
0 gal ! - kai kieme šuo sulos, 
kai vėjas į duris pabels.
0 gal! - ir nesiskubins kloti patalo.

Ir tėvas, ėmęs pašaro, 
išeis į tvartą gyvuliu pašert - 
dalins visiems po kuokštą stalo šieno 
ir paslapčiom klausys, ką kalba jie - 
gal apie mus šį šventą vakaią?

0 bus tylu tylu visur - 
danguj aušrinė nemirksės - - 
Prie stalo sėsiu vienas aš ir Dievas - 
nebus gal paplotėlio anei kuokštės šieno 
Prarymosim ir pratylėsim vienu du.
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Vlada
Prosšiūnaitė

ŠVENTASIS KŪDIKĖLIS

7<.< '■ 
ii-,v?

Vieni, vieni,
lyg be piemens paklydę avys, 

’jie pražiūrėjo laukime akis į tolį.
i-Tu ateini, -

' o jie - jie dar neparuošė Tau guolio 
ir vaikui, n nušluostė ašarėlių, 
Šventasis Kūdikėli.

Tu ateini. . -■
po tūkstanšio devynių šimtiį metiį,

. . ir mes jau nepražiūrime aki į toli - 
milijonai mūs - mes ne : e vieni...

' Bet mes - mes dar nespėjome paruoŠt Tau 
nei vaikui nenuŠluostėm ašarėlių

\ per tūkstantį devynis šimtus metij, 
Šventasis Kūdikėli ...

guolio

ŠįS&r'v-J
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. . ■■ ■ Kai Marijona Vindašienė praveria akis,yra. visiškai tam
su,tarsi trobojėAnėra nei vieno lango.Visą rudenį,visą žiemą, ji atsibun 
da taip anksti,tačiau ji nepuola prie- nesibaigiančių darbų-ji guli ir 
galvoja.Kartais: j ai atrodo.,kad ji yra rugio grūdas,ir nepaleįsdamos jį 
spaudžia ir laužo, girnos-tokios yra jos:-mintys,Kartais ji sapnuoja,kad 
miega, padėjusi galvą ant vinių,ir nepabudusį žino,kad tai mintys neats
toja nuo jos ir per sapną. Ir dabar jai atrodo,kad ji guli vidutyje vieš 
kelio sulaužytomis kojomis ir negali pasijudinti.Per ją vąžiuoja gele
žiniai vežimai,šliaužia patrankos,ją mindo gyvulių ir žvėrių kojos,o ji 
guli ir žiūri. Ištisas dienas ir savaites-guli ji, praeina paskutinės ■ 
spalio dieno s,krinta lapkričio lietus,šąla gruodis,ir taip praeina lai
kas iki šios dienos.

, , -Kūčios,-ūmai atsimena ji.-Šitiek darbo,ir aš guliu,Nuo
visokių, užsiėmimų, visi skuba į darnus, ir- namai turi, būti paruošti.

Ji šypsosi,kai galvoj a -tai, ir atsikelia lengvai,be. jokių ■' 
. Skaudė j imu, kurie, .nuolatos suka, jos sąnarius.

Ji užkuria ugnį,paruošia veršiukui gėralą,ir dabar kitoje lo- 
, vo j e pabunda -mergaitė . ...

i -Kur teta eini?-sėdasi ji išsigandusi.-į tvartus?Ne,ne!
Aš- tuojau keliu,

-Gulėk-sako.. Vinda.ši.enė ,-gulėk,vaikeli. Tu kasdien prisi;- 
1 aks tai, aš---visai-sveika, einu pati pažiūrėti savo turto.

Ji užsidega žiburį ir apsivelka vyro kailinukus.Kieme.-pilka 
šviesa,kaip aguopų pienas-diena. jau;..prasideda, ji; nusėda ant trobesių ir 
žemes.Dideli tvartai yra tušti,kaip, po maro, tiktai pačiame gale, girdėti 
kaip, atrajoja karvė,, . ■ i ; •

-Jūsų reikia ieškoti- su žiburiu,-taria šeimininkė ,— štai 
šitaip pasilieka, po bolševikų, atsilankymo. • ■ • .. • • .

Veršiukas aštriu liežuviu lyžteli jos ranką,paskui pradeda - 
linksmai čiulpti putrą-ir šeimininkė paglosto mažą gyvuli jautriai,kaip 
žmogaus kūdikį. Ą
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-Sausi ir ta,-sako ji karvei,ir eina į darž inet pašaro.
Kokia stipri ji šiandien jaučiasi-galvoja ji apie save ir džiau 

giasi-tarsi kelios vyrų rankos sunkia kabliu plėšia dobilus ir šieną iš 
kietai sumuštų šoninių.Ji prideda pilnus užėdžius trupančių kvapių žolių 
juodmargei ir nuneša pilną regstį į arklidą.Ir čia stovi motina-žiūri šei
mininkė ir svarsto,kiek dienų bėra iki to laiko,kada reikės ir žia padė
ti gyvuliui atsivesti kumeliuką.

-Jūs kaip pirmieji gyvuliai rojuje,-galvoja ji-jūs kaip 
tie,kurie plaukė Nojaus arkoje,išsigelbėti nuo tvano-iš jūsų turi kilti 
naujos gyvulių padermės ir atstatyti mūsų žemės ūkų.Tiktai reikia išsau
goti jus,tiktai išsaugoti.

Tris kartus ji grįžta' prie šulinio ir pripilia jiems vandens. 
Paskui ji eina į vidų ir rūpinasi pusryčiais sau ir mergaitei.Pavalgiusi 
ji sako:

-Verute,susiruošk eiti pas motiną.Gali pasilikti tenai per 
visas Kalėdas.

-Bet kaip jūs,teta. ..
/Nesirūpink, tavo motinai būtų liūdna vienai šveisti,Aš pa

ieškosiu šio to nunešti jai.Ir eik netrukdama.
Ir kai mergaitė išeina,Vindašienė pradeda savo didžiuosius darb

us.Nuo aukšto iš slaptų užkampių ji atneša baltų miltų ir paruošia kepti 
Kūčių sausainius ir Kalėdų pyragus.Ji neša grybas ir uogas,neša šeiminin
kės rūpesčių ir taupumo vaisius ir ruošia viską šio vakaro vakarienei. 
Paskui prasideda grindų plovimas,reikia nušveisti stalą ir suolus paplau
ti langų stiklus,kad pro juos galima būtų toli matyti. f"

Ima brėkšti,pamažu pradeda temti,ir vis ,ji dirba nepavargdama 
ir neilsėdama.Pagali au-ji gali nusiprausti pati ir apsivilkti geriausius 
švenčių drabužius.Po šito ji tik užkabina ant lango užuolaidas,pakloja 
ant stalo .šieno ir tiesia st ai dengt et. Toj i dvelkia, skrynios ir audeklų 
kvapu ir spindi iš baltumo.Paskui ji išeina už jaujos ir prilaužo eglių 
ir pušų šakų. . '

-Kaip gerai,-sako ji sau-,kai p gerai,kad mes .gyvename miš
ke ir. toli nuo plentų.Kaip gerai,kad ima snigti šitokį vakarą ramiai ga
lima laukti švenčių,diek ės svetimas neišdrįs artintis į tokią .nuotolių 
vietą, .

: Dabar bereikia tiktai viską sudėti ant stalo,galvoja ji,ir su-
krausto valgius- ir indas.Prisitraukia dar vieną suolą-šeši žmonės gali 
čia laisvai sėdėti prie šito stalo,ir ji kiekvienam paskiria vietą,prisi- 

. mena kiekvieno vietą.Uždega didžiąją lempą,į agnų prideda dar pagalių, ir 
visa, troba šviti,nėra nei vienos tamsios dėmės.Tuomet jį.;iš spintos išima 
užpernykščių plotkelą ir padeda viduryje stalo. Ir atsisėda pati laukti. 
Už šventųjų paveikslų kvepia? pašų šakos,kvepia trapas šienas ir staltiesė 
ir valgiai-ant suolo murkia katinas,o po suolu alsuoja šuo.Yra labai ramu 
ir už lango šlama sniegas-ji žiūri į duris ir laukia. '

-Laikas,-mano ji,-laikas pradėti šventą. Kūčių vakarienę. 
. -Kur jie. taip ilgai gaišta? ■'
■: : Pirmasis įeina vyras,Kazimieras Vindašius,ir sėdasi šalia jos.

Ji linguoja galva ir atsižiūrėti negali į jo veidą,protingą ir gerą,ne- 
ajtsižiūri,nors jų vaikai galėtų vaikų turėti.-Širdis, nepražilsta nei 
raukšlė jasi,-yra pasakąs jis,kaip svetimieji stebėjosi jų meile. Taijtf,'dabar 
jis atsisėda ir tuojau įeina Dajiutė.-Ji liekna,kaip stiebelis ir be per
traukos šypsosi*Ir ji,ir tėvas,abu jie pavargą ir sudulkė ją.
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-Aš nesistebiu,kad jūs pavargą,-sako motina,-kad jūs 
apiplyšę^ ir beveik basi-juk iš Sibiro toksai kelias.Bet ar mano ašaros 
nenuplovė jūsų dulkių,ar mano vaitojimai nenudžiūvino jūsų prakaito? 
Di-eye mano,kaip jūs nepasikeitė t,nors neregė jau jūsų ketverius metus. 
Vis Šia buvo svetimų žmonių,mes samdėm darbininkusTvisą laikų troba bu
vo pilna balsų,o jūs nepasirodė t. Ar jūs atleidote man,kad nemačiau jūsų 
išvykšt ant,kad nevažiavau drauge? Kam jūs gi tada nuvežė t mane į ligo- 
nineę su sulaužyta ranka,kodėl jūs nepasiėmėt manejs pakelėje?Kodėl aš 
sugrįžau į tuščius namus?Bet,gal būt,to ir reikėjo,kad likčiau čia ir 
laukčiau jūsų,kad jūsų grįžimas nebūtų toksai baisus,koksai buvo mano, 
kada pasveikusi parėjau namo.Grįžau penktpdienį,o sekmadienio rytas iš
gelbėjo daugelį.Ach,kodėl jūs negalėjote užtrukti tas tris dienas,nagais 
įsikabinti į sienų,geležįir sulaukti.Kodėl negalėjote išbėgti į miškat, 
kaip Stasys,kodėl .nebuvote Kaune,kaip Vytautas ir Stepas?

. Dabar į trobą įeina Steponas ir sėdasi prie Danutė s-dvynuką i 
sėdi šalia vienas kito.Panašūs ir jauniausi iš visos šeimos.Jo balti 
marškiniai prasegti,ir kakle didelė tamsi dėmė.

• , ■ . -Oh,kas iš to,kad tu buvai ne Žemaitijoje,kad tu buvai
mieste irtavųs nepagavo,-šako motina.-Kokios gležnos jūsų rankos,jūs 
vaikei,moksleiviai, ir jūs pakėlėt prie pečių šautuvus, plėšė t iš rusų 
tankus, gynė t fabrikus. Ir mirėt.Taip, tavo žaizda sausa,žemė nuvalė krau
ją, tėviškės žemė,juk dėl jos užmiršot e,kad žmogus greitai miršta,Tu juk 
dar nieko nežinojai apie tėvą ir seserį,tai nebuvo tavo paties kerštas. 
Ar tau nešalta gulėti po ta žeme ir šu šitais plonais marškiniais?Juk 
aš: nežinau,kurioj e vietoje tu guli,nors ir aplankau-jūsų bendrus kapus. 
Ar neišardė dabar jų tie žvėrys,ar leidžia jums ramiai ilsėtis?

,Ji apsižvalgo,kad priešais,ją sėdi Vytautas,sėdi jos vyrieu- 
.• sies sūnūs, gydyto j as-ir pasididžiavimas ir džiaugsmas apima ją.

■ • ■-Kaip gerai,kad-tu paklausei'mūsų ir pasitraukei laiku. 
Tu buvai laimingesnis už Stepą ir birželyje išlikai nuo kulkų,tačiau 
jie būtų suradą dabar tave,būtų suradą.Tu nenuslnešei tuščių delnų ten, 
kur'tave: priglaudė,tu sugidai zaiždą ir išplauni pavojinga mirusį kau- 

; lą.Tu-tvirtini save ilgesyje ir svetimoje žemėje,kad grįžęs galėtum neš
ti paguodą ir gydyti sužeistą žemą.Kaip gerai,kad Tu paklausei ir. pasi
traukei; laiku; Bet Stasys to jau negalėjo padaryti.Kur jis dabar gaišta? 
-klausia ji neramiai ir žiūri į duris.-Jis nesuspėjo ir, galimas daiktas 

-kad jisai nenorėjo suspėti.Jis kalbėjo,kad čia turimlikti vyrų,kurie bū’ 
tų teisėjais savo ž.emės pardavikams ir slapta baime svetiemiems atėjū
nams.-"Mes būsime tokie,-kalbėjo j is-,kurie krinta,kaip plyta nuo kiek
vieno namo,kaip žemė,kuri prasiveria uždėjus koją,kaip slaptas liūnas. 
Jie nematys mūsų ir amžinai bijos, ir daug bus išgelbėta dėl jų baimės". 
Jis kalbėjo,kad ir aš turiu gelbėtis svetur,bet jūs usprantate,kad aš 
negalėjau.0 jeigu iš ištrėmimo atvarys jus prie sunkių darbų čia? O jei
gu aš savo buvimu galėsiu jus apginti nors vieną medį,nors vieną gyvu- 
lį?Argi aš neišslėpsiu jų?Argi aš užleidau nors vieną ūkio darbą,suvė
linau, jį,nors esu tik viena su giminaite?Gal būt,pavasarį aš nebeturėsiu 
kur dirbti,gal būt,jie atims žemą-tačiau pavasaris yra stebuklų metas,ir 
įneš galime būti isgelbcti.Nepykite,kpčL ss likatuJis verčia jus lpukti ■ 
nes negalima paliesti plotkelės,kol n.ra visi susirinke.Gal būt,mes pa
giedosime ką nors kalėdiško tuo metu? 1

Kai motina šitai pasako,visi sėdintieji už stalo ima giedoti 
šventą bernelių giesmą.Iš pradžių ji gieda drauge,o paskui tiktai klaust 
osi-jų oalsai yra tokie skardūs ir gražūs,kad ji pradeda verkti.Ir ūmai
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viduryje giesmės kažkas lauko pusėje uždaro vieną,antrą ir trečią Įau
giną.Iš po suolo pašoka šuo ir urgzdamas puola į duris.Ir durys‘atsive
ria. ' , • . ' '

-Mama,-taria tyli.ai įėje^s Stasyš.-Kaip tu neatsargiai sėdi 
prie t.okios didelės šviesos? Kas žino,kas čia dabar gali valkiotis?

-Tu nut.arukei ją giesmą,-sako ji priekaištingai, ir kai mato 
jo nustebusį žvilgsnį-prideda: Tėvas ir visi buvo čia atėją,tik tavevs 
trūko-. ' r ’

-’•-Mama,-šnibžda jisai išgąstingai,ir tada ji nusišluosto' akis 
ir atsipeikėja.

. . -Kaip • stiprai ir keistai regėjau aš .juos savo mintyse,-sako 
ji.-O-tu esi man vienas,vienas---- Ir staiga j i .išbąla:-Kieme sninga,o
tavo-kailini ai visiškai sausi-tu taip pat esi tiktai šmėkla.

i.-Senai nusigiedrijo,-kalba jis ir bučiuoja jos ranką-Aš esu. 
gyvas, gyvas,barzdotas' ir • alkanas. Esu stiprus -ir sveikas,mama. ■■

Ir dabar ji iš naujo nusigąsta: . • , ‘ :
r ' • • -Kaij?' tu atsiradaičia,kaip tu nebijai? .' ■ • ■’ •

Jis užgesina lempą, užkabina duris ir įmeta ą ugnį malką.Šitoje prie 
blandoje jis- sėdi šalia motinos ir valgo'. Paskui pasako j a,kaip netoli čia 
laikėsi .su. dvejetu draugu ir-negalėjo ištverti neužėjęs namo.

• -Ir nesibijok,mama, aš visuomet budžiu.Ir kaip toli benueičiau, 
aš visuomet žinau,kaip tu gyveni ir visuomet grįšiu laiku. . . "A

Jie.pasėdi valandą,kitą ir jis sako: . • ... ;'.
. '■ -Eisiu.

Ji tylėdama išeina iš trobos-ir grįžt a,rankose laikydama baltus 
drobinius marškinius.

- Per sivilk,-sako, ir ištiesia, vienus ant., suolo šalia jo.
Ir ji kloja į maišelį dar ir dar. baltinių, renka nuo stalo valgius, 

išeina ir grįžta s‘u pulnomis rankomis,ir viską deda į maišą.Ant■ viršaus 
uždeda plotkelet ir parodo maišą sūnui: - • ■:

-Tavo draugams. , ■ ; ■ "
• ■ Ji iš,ydi ' jį-yr-a žviguliuojanti skaisti naktis,ir jie eina.pro 

tvartus.Vęlandėlą jis stabteri ties tvartą durimis:lengvai subliovė ver
šiukas ir toliau suprunkštė arklys. • . ...

, -Vidurnaktis,.-sako mot ina,-jie’kalbasi,Bus• 1 aiming! metai,jeigu
gyvuliai kalbasi per Kūčias. - . . ■

Ji. skubiai bučiuoja jį ir grįžta. Ant slenksčio sustoja ir.pažvel
gia atgal-tačiau’toliau juoduoja miškas,ir žemai yra sniegas,nieko kito 
ji nemato,nieko,Paskui ji pakelia akis į viršų: . . .

■ -Kiek žvaigždžių,-sako ji,-kiek žvaigždžių-bus. vaisingi mėtai;-

'.- ... - —/OoO/— . ’ j.;.'.'' '//' .
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Jurgis
Baltrušaitis

■ AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS
į Kalddų žilą naktį aš žiūriu -

.Daug beglobes žemds žiburių, 
Daug Žvaigždžiu, žvaigždynų aš matau, 
Jų stebuklas, žemšs kurmi, - tau!

Kur tik' žvelgsižšri atdarai-
Aukso.bokštai, arkos, aukurai - 
Ar:nemoki melstis, negali, 
Mano žemšs prote, nebyly?

Vien- žvaigždžių nakties'tyla pilna! 
Va, ant žemšs veržiasi viena!
Va, kita! Greičiau praverk duris - 
Bus, kaip ji, ir tavo žiburys ...
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P e t ras 

.Babicką s

KLAJŪNO KALĖDOS

Ar tu atsimeni Kalėdas? Snaigės krito 

Ten Lietuvoj, mūs tėviškoj prie kelio 

Toks šiltas., , giedras buvo švenčių rytas 

0 snaiges tolydžio po kojų mums vis krito 

Ir skraidė, kaip drugeliai

Kalėdų toes,.klajūnai 

pastogės .ir. tėvų .. •

Ir nūn sulaukėme 

Neteką Lietuvos, 
‘Vėl krinta- snaiges, bet tarp mięsto dūmų 

Mūs’ sielą veria durklas neramumo1 

Atsiminimų ir' žaizdų gilių.

Ir norime tikėt, kad snaigių to.s žvaigždutės

Sutirp s pa.va sarį - saulutės ■-.-s p indui i uo s.
Mes liksime gyvi kovot už naują būtį' > 

Ir Lietuvai ir sau neleisime pražūti;♦ 

Nurimą atdusiuos, viltinguos ir tyliuos, ė

_ ę -AJja-
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Seimą La ger 1'3 f

’APTE K- ALĖJ) Ų ROŽESi 3 G E N B A

Plėšiko žmona, kuri gyveno Gbinge miško 
lindynėje, išėjo vieną dieną elgetauti.į klonį. 
Pats plėšikas buvo apšauktas belaisviu ir jam buvo 
neleista išeiti iš miško, jis turėjo tenkintis tyko
damas, ar pro miško pakraštį nepravažiuos kas nors. 
Bet tuo laiku šiaurinėje Skapeje nebuvo jau ti k 
daug keliaujančiu. Ir jeigu atsitikdavo, kad vyrui 
nepavykdavo kelię savaičių medžioklė, išsileisda- 

’vo tada žmona į kelią. Su savimi pasiimdavo ji 
penkis savo vaikus, visi jie būdavo apvilti suply
šusiais odiniais, drabužėliais, apauti tošies vy
žomis, ant nugaros nešdavo jie sulig savęs didumo 
maišus. Jai įžengus .pro duris., niekas neatsakydavo 
jai to, ko ji norėdavo, nes jai nieko nereikšdavo 
ateiti sekančią naktį* ir padegti namus, jeigu jos 

kaip reikiant nepriimdavo. Plėšiko žmona ir jos. vaikai buvo pikčiau vilkę 
ir daugelis būtę norėję persmeigti juos ietimi, -bet nedrįso žinodami, kad 
jos vyras liko miške ir kad jis imsis keršto, jeigu kas nutiks jo vaikams
arba senei.

Ir taip j beeidama iŠ kiemo' į’kiemą, vieną gražią, dieną atėjo ligi 
Ovedo, kur tais laikais Vienuolynas stovėjo. Ji pasiskambino prie vienuo
lyno vartę ir pareikalavo valgyti,’ sargas atidarė mažą vartę langelį ir 
padavė jai.šešis apskritus duonos kepaliukus, vieną jai ir po vieną vaikams.

Mo.tihai tyliai bestovint prie vartę, vaikai bėgiojo aplink. Vienas 
iš.j'ę sugrįžo, timptelėjo motinai už sijono - tai buvo ženklas, lead jis 
kažką atrado, ką ji turėtę pamatyti, ir- plėšiko žmona nuėjo paskui jį.

Vienuolyną supo aukštas ir stiprus mūras, bet vaikui pavyko užpa
kaly surasti nedidelius pravirus vartelius. Įėjus į vidę, plėšiko žmona 
tuoj' užtrenkė’ vartelius ir nieko nesiklausdama įėjo, kaip kad jai buvo 
įprasta. • . . -. •

Ovedo vienuolyną tada valdė abatas Jonas, gėjai nusimanąs ir apie 
visokius žolynus. UŽ vienuolyno muro jis buvo įrengęs nedidelį darželį, . 
į jį plėšiko žmona ir į.ėjo.> ; n

Iš pradžįę* plėšiko žmona taip nustebo., kad net, stąbtelė jo prie 
įėjimo'. Buvo -pats vidurvasaris-ir abato Jono darželis, -buvo pačiame savo 
žydėjime,' taip kad įėjus net akis raibo nuo mėlynę,, raudonę ir geltonę 
žiedę. Bet. greit pasirodė, k'-loni šypsena jos -veide, ir- ji-pradėjo ąiti 
sįaūru tarp, galybės ly-svelię takeliu. •
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Darželyje vaikštinėjo broliukas ir rovė piktžoles._Taigi, jis 

ir buvo palikęs pravirus vartelius, kad galėtų į atmatų krūvą analus 
mūro išmesti balandas ir varputį. Pamatąs į darželį įeinant plėšiko žmo
ną su penkiais vaikais, tuoj pasileido priešais ir liepė jiems nešdintis, 
iš kur atėję. Ji žvelgė į visas puses, tai į tiesias išsidriekusias bal
tas lelijas, tai į vyjokslius,-bekopiančius vienuolyno sienomis aukštyn 

• ir nudavė visai broliuko nematanti.
Broliukas pagalvojo, kad ji nesuprato jo. Jis norėjo jaimti ją už 

rankos ir grąžinti atgal, bet plėšiko žmona, pamačius jo norą, pažvelgė 
į jį tokiu žvilgsniu, kad jis turėjo atatupstas pasitraukei. Visą'laiką t 
ji ėjo susilenkus ir maišu ant nugaros, bet dabar atsitiesė visu savo ugiu.

- Aš plėšiko iš G-d.inge miško žmona! - tarė ji. - Prisiliesk, jei 
nori! Buvo aišku, jai taįp pasakiusį jog ji bus tikra, kad ją paliks 
ramybėje, lygiai jeigu ji būtų pasakius ją Danijos karaliene esant.

Bet broliukas vistik išdįįso j>'s ir toliau nepaleisti, nors dabar, 
sužinojęs, kas ji yra, kalbėjo jis gana santūriai.

- Tu privalai žinoti, motin,- tarė jis, - kad tai vyrų vienuolynas 
: ir nė vienai moteriai nevalia pro jo mūrus įžengti.- Jeigu tu neisi, iš
kur atėjus, vienuoliai užpyks ant manęs, nes aš juk užmiršau uždaryti var
telius, jie išvys mane ir iš vienuolyno ir iš darželio.

Bet tokiems maldavimams plėšiko žmona ,įiko tuščia. Ji ėjo toliau 
pro rožės, pasižiurėjo į'izapą, pražydusį violetiniais žiedais, į skirps
tą^ pilną gelsvai raudonų žiedų kekių. Broliukui nebuvo nieko kito daryti, 

' kaip tik bėgti į- vienuolyną ir Šauktis pagalbos. .. ■ •• ■ , .
Jis sugrįžo atsivedęs du kitus' vienuolius, plėšiko žmona tuoj pa

matė, kad reikalas.rimtas. Prasižergus atsistojo ji vidury takelio ir sa
vo skardžiu Valsu,pradėjo šaukti, koks baisus kerštas ištiks vienuolyną, 
jeigu jai neleis pasilikti darželyje tol, kol jį norės. Bet vienuoliams 
atrodė, kad nėra čia ko jos taip bijoti ir galvojo ją išvyti. Tada plėšiko- 
žmona nustojo šaukus,.. puolė ant jų, drėskė nagais ir kando, neatsiliko ir 
vaikai. Trys vyrai gi tuoj pastebėjo, kad ji juos viršija. Nebuvo nieko 
kito ko daryti, kaip eiti į vienuolyną ie. pasikviesti daugiau.

Beeidami takeliu į vienuolyną, įie sutiko abatą Joną, skubantį 
.žiūrėti, kas per triukšmas darželyje, Tada- jie turėjo prisipažinti, kad 
plėšiko žmona iš Gbinge miško įsibrovė į vienuolyną ir kad jiems nepavyko 
jos išvyti, už tat dabar eina pasikviesti daugiau.

* Abatas Jonas prikišo jiems panaudojus smurtą ir uždraudė kviestis 
daugiau. Jis pasiuntė abu vienuolius, atgal prie darbo, o pats, nežiūrėda
mas, kad senas ir silpnas, pasiėmė tik broliuką ir nuėjo į darželį'. . ...

Abatui Jonui atėjus, plėšiko ■ žmona,kai p ir pirma/ vaikštinėjo tarp 
' gėlių IJ’-velių. Ji negalėjo jomis, atsistebėti. Jis buvo įsitikinęs,.. kad- 

ji niekados savo-gyvenime dar-nebuvo darželio_mačius. Ji ėjo tarp tų-mažų, ■-. 
eželių^ apsėtų mažomis ir retomis gėlėmis, žiurėjo į jas, tartum jos būtų ., 
senos pažįstamos, „trodė, kad ji pažino: ir slenksteną, ir mėtą, ir rozma
riną. Į-vienas pasižiūrėjus, jį lengvai nusišypsodavo, o pažvelgus į ki-;„. 
tas - papurtydavo galvą. .... į-'-;- - , .

Abatas Jonas taip mylėjo savo darželį, kaip jis tik begalėjo mylė
ti žemišką ir pranykstantį daiktą. Kad ir kaip žvėriška ir nemaloni buvo 
toji_svetima moteriškė, ji jam vistiek patiko, kad ji, norėdama ramybėje 
apžiūrėti darželį, kovojo su tais trimis vienuoliais. Jis priėjo prie jos 
ir iš lengvo paklausė, ar jai patinka darželis.
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Plėšiko žmina staiga atsisuko į abatą, ji laukė. užpuolant iš už
pakalio, bet,pamačius j' Žilus plaukus ir sulinkusią nugarą, atsakė visai’ 
taikiai ■ ■> \

- Iš pradžią pamačius jį, maniau, kad aš niekada nebuvau gražesnio 
mačius, bet dabar matau, kad jis negali lygintis su kitu, kurį aš žinau.

Abatas Jonas, žinoma, laukė visai kitokie atsakymo. Išgirdus, kad 
plėšiko ž:.ona matė darželį, daug gražesnį už jo, raustelėjo jo susiraukš
lėję skruostai.

Broliukas,' stovėjęs netoliese, pradėjo- taip pat pataisinėti plė
šiko žmoną.

- Abatas Jonas, - tarė jis, - pats su '.ideliu darbštumu bei vargu
surinko gėles į savo darželį.iš toli ir iš arti. Mes visi žinome, kad 
visoje Skanėje nėra turtingesnio darželio ir tau, kiaurus metus gyvenan
čiai neišžengiamame miške, nevalia jo darbo kritikuoti. ' , .

- Aš nenoriu nei jo, nei tavęs kritikuoti, - tarė plėšiko y,.una, - 
aš tik sakau, kad. jeigu jums tektų, pamatyti tą darželį, .apie kurį aš gal
voju, jūs išrauti mėt visas šias gėles ir išmestumėt jas kaip piktžoles.

Darželio prižiūrėtojas buvo nė kiek nemažiau išdidus gėlėmis, kaip 
ir-pats abatas Jonas, ir išgirdęs tuos žodžius, pradėjo pasityčiodamas 
juoktis.

- Aš suprantu, kad tu taip kalbi, norėdama iš musę pasijuokti, - 
tarė jis, - tas darželis turėtų būti gražus, kurį tu.ten tarp pušų ir ka
dugių Gčinge■miške įrengei. Aš galiu drąsiai net savo sielą prakeikti, kad 
tu niekada nesi už darželio vartų buvus.

Plėšiko_žmona paraudo iš pykčio, kad jos nesuprato ir sušuko s
- Gal būt,_teid šiandien pirmą kartą patekau už darželio va'-tų, bet 

jūs, vienuoliai, būdami Šventi žmonės, turėtumėt žinoti, kad didysis Gbin- 
ge miškas kiekvieną Kūčių vakarą pavirsta rojum Viešpaties gimimui atšvęsti. 
Mes, miško gyventojai-, matome tai kasmet, o tame rpjuje aš mačiau tokių 
gražių gėlių,- jog nedrįsau net rankos pakelti joms skinti..

Broliukas norėjo.jai ir toliau atsakinėti, bet abatas Jonas davė 
ženklą nutilti, nes-abatas Jonas jau nuo pat vaikystės buvo girdėjęs kal
bant, kad miškas Kūčių naktį šventadieniškai pasipuošia. Dažnai ilgėjosi 
jis tai pamatyti, bet' niekada jam nepavyko. Jis nepasileisdamas ėmė pra
šyti ir šauktis plėšiko žmonos, kad Kūčių naktį jis galėtų užsukti į plė
šiko lindynę. Jeigu ti tik atsiųstų vieną iš vaikų keliui parodyti, j.is 
jotų'pats vienas ir niekada jų neišduotų, bet stengtųsi dar atsilyginti 
kuo galėdamas.

Plėšiko žmona, iš karto nesutiko, ji pagalvojo apie vyrą ir tą pa--, 
vojų leidus abatui Jonui atvykti į jų lindynę. Bet noras parodyti vienuo
liui, kad' rojaus darželis, kurį ji Žinojo, daug gražesnis už jo, nugalėjo 
ją ir ji nusileido. * ■

Bet daugiau kaip vieno palydovo nevalia pasiimti, - tarė ji, - 
o būdamas- šventas vyras, neprivalai mums pinklių užtaisyti.

Abatas Jonas prižadėjo, ir plėšiko žmona išėjo. Broliukui gi 
įsakė abatas Jonas niekam nieko neišduoti, apie ką buvo susitarta, nes jis 
bijojo, kad vienuoliai, sužinpję jo norą, neleis jo tokio seno į plėšikų 
lindynę keliauti. . - ų; . ■ i

Jis pats gi nutarė-niekam savo planų neišduoti. Bet atsitiko, kad • 
-į Cvedą atvyko Lundo arkivyskupas Absalonas, ir apsinakvojo ten vienai 
nakčiai. Abatas Jonas, berodydamas vyskupui eavo darželį, pagalvojo apie
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plėšiko žmonos apsilankymą, o broliukas, aplink besikrapštinėdamas, išgirdo, 
kad abatas Jonas papasakojo vyskupui apie patį plėšiką, ilgus metus be lais
vės miške gyvenantį ir prašė jo išduoti jam laisvės popierius, kad jis vėl 
galėtą garbingai tarp kitą žmonią gyventi.

- Taip kaip dabar yra, - tarė abatas Jonas,.- jo vaikai išau-s
daug aršesniais piktadariais, negu, jis pats ir greit turėsite tada su iš
tisa miško plėšiką gauja grumtis. v .

Arkivyskupas Absalonas'atsakė, jog jis negalįs paleisti to’pikto- ■ 
jo plėšiko tarp garbingą žmonią klonyje. Visiems būsią daug geriau, jeigu' 
jis pasiliks ten miške.

Abatas Jonas užsikarščiavo_ir įsileido pasakoti vyskupui apie 
Gbinge mišką, kurs kasmet'Kalėdą rūbais pasipuošia.

--Jeigu tie plėšikai nėra blogesni, kad Dievo grožybė jiems rody- 
tąsi, tarė jis, - jie negali būti jau tokie pikti, kad negalėtą žmonią 
malonės patirti. > ' • ■ . ...

Bet arkivyskupas žinojo, ką abatui Jonui atsakyti. >
- Tiek daug aš galiu tau pažadėti, abate Jonai., - tarė jis ir '■ 

lengvai nusišypsojo, - tą dieną, kada tu atsiusi man gėlą iš G-oinge miško 
Kalėdą rojaus darželio, išduosiu aš tau laisvės popięrius.-.visiems-betei
siams, kuriems' tik paprašysi.

■..Broliukas supratę, kad ir vyskupas Absalonas, kaip ir, jis į tiek 
pap tetikėjo•plėšiko žmonos pasakojimams, bet-abatas Jonas to'nėpastebėjo, 
jis padėkojo Absalonui už jo gražius pažadus ir sakė,, kadetą gėlą jis" tik- 

■■•rai.. jam nusiąsiąs. ” , . ’
x. x x .

Abatas Jonas sulaukė, ko norėjo ir sekantį Kučią vakarą nesėdėjo 
jis.namie Ovedb, bet buvo pakeliui į Goinge mišką. Vienas iš plėšiko val
ku bėgo. pirma, palydovu gi pasirinko jis tą broliuką, kurs darželyje^ kal
bėjosi su plėšiko žmona. - _• & ‘.5:

’ Abatas Jonas nepaprastai.ilgėjosi tos kelionės, užtat buvo be galo 
- linksmas, kad pagaliau išsiruošė. Bet visai kitaip buvo su.jį lydėjusiu 
broj? Iku. Jis'labai, mylėjo abatą Joną ir nelabai būtą norėjąs užleisti ki
tam jį lydėti ir saugoti, bet jis jokiu būdu negalvojo, kad jie pamatys 
Kalėdą rojaus darželį. Jis galvojo, kad visa tai yra tik Žabangos, kurias 
plėšiko žmona su tokiu gudrumu išstatė abatui Jonui, kad šis galėtą įpul- 

: ti tiesiai į jos vyro nagus.
Bejodamas šiaurės link per miškuotas vietas, jis matė,.kaip visi 

ruošėsi Kalėdas švąsti. Kiekviename kaime kūrenosi pirtis, kad-1 iki popiet 
iŠsikūrentą vanotis. Iš klėčią į trobas nešė.mėsą ir duoną, iš daržinią 
vyrai nešė šiaudą kūlius ant grindą išdriekti.

Jodamas pro mažas bažnytėles, jis matė, kaip kunigai su varpinin- 
-■ kais puošė save bažnytėles gražiausiais, kokiais tik jie turėjo, kilimais, 

o prijojąs prie šalikelią, vedančią į Bosjb vienuolyną, jis pamatė, kaip 
vienuolyno neturtingieji keliavo apsikrovąduonos naštomis ir ilgomis žva- 

••• kėmis, kurias jie buvo gavą prie vienuolyno vartą. ■
• Abatas'Jonas, pamatąs visus tuos pasiruošimus Kalėdoms, dar labiau 

‘suspartino. Jis galvojo, kad- jo laukė daug didesnė .šventė, negu bet kuris 
iš tą kitą kad švąs. • • • j y .. . '

' '■ ' ' ' •« <• •• /

17



Broliukas ir skundėsi ir dejavo, j atydamas,. kad ir mažiausioje so* 
dybėlėje ruošiasi Kalėdas švęsti. Jis pradėjo vis labiau ir labiau bijoti, 
ir prašė ir keikė abatą Joną,' kad grįžtų ir pats'nepasiduotu plėšikams .į 
rankas. • .....

Bet abatas Jonas tęsė savo kelią visai nesukdamas galvos dėl jo 
skundų. Klonis paliko užpakaly, ir jis įjojo, į tuščius neišžengiamų miškų 
plotus. Kelias pablogėję, darėsi panašesnis į akmenuotą, spygliais apibi- 
rėjusį' takelį, nebuvo riei tilto,' nei liepto keliaujančiam per upes ir u- 
pokšiiius persikelti.- Juo'ilgiau keliavo, tuo šalčiau darėsi, ir po'valan
dos jie atsidūrė sniegu aplkotoje žemėje. .

Kelionė buvo ilga .ir sunki; Jie jojo stačiais ir slidžiais' šoni
niais skardžiais, leidosi pro pelkes'ir samanynus, veržėsi pro vėjo iš
vartytus medžius įj? krūmokšnius. Ii' kai dienos šviesa pradėjo išsekti,-' plė
šiko'Vaikas .vedė juos per pievą miške, apsuptą aukštų medžių, plikų lapuo
čių ir- žalių spigliuočių. Praėjus pievą, iškilo kalno šlaito siena, kurioje' 
jie .pamatė iš storų lentų sukaltas dutis.

' Abatas Jonas suprato,- kad jie .jie jau atvyko, ir jis nusėdo nuo 
arklio.' Vaikas atidarė- sunkias duris.,: ir jis pamatė neturtingą olą kalno 
šlaite, plikomis,'akmeninėmis sienomis. Plėšiko žmona sėdėjo prie vidury, 
grindų bedegančio rąsto ugnies. Pasieniais buvo lovos iš eglišakių ir sa
manų, vienoje iš jų gulėjo pats plėšikas ir miegojo.

- Prašom į vidų! - sušuko plėšiko žmona visai nepasikeldama, - 
paimkit ir ąrklius į vidų, kad nakties šaltis jiems nepakenktų!

’ - • Abatas Jonas pasidrąsinęs. įėjo į vidų, broliukas paskui. Lindynė- 
je buvo taip varginga ir .tuščia, Kalėdoms sutikti visai buvo nesiruošta. 
Plėšiko žmona' nei kepė, nei alaus' darė, ji nei šlavė, nei plovė. Vaikai 
guld'jo ant 'grindų, prie katilo ir valgė, o' valgyti nebuvo nieko geresnio, . 
kaip skysta- buiza. . . ’ * ■• . ' >

'• ■ _ Plėšiko žmona kalbėjo .iškilmingai ir išdidžiai, kaip tikra pąsitu-..
rinti; ūkininkė.

- Sėsk'. č;ią. prie ugnies, abate Jonai, ir pasišildyk, - tarė., ji, - 
o jeigu"tiiri'"pasiėmęs s.ū savimi ką užkąsti, valgyk! 0 maisto, kurį. mes. 
čia miške verdame , 'mana.u,' tu nenorėsi nė paragauti. 0 jeigu pavargęs, iš 
po kelionės',''gulkis" štai' čia kurioje nors išlovų ir miegok. Nesibijok 
pramiegoti, aš sėdėsiu čia prie ugnies ir budėsiu, aš pažadinsiu tave, kad
pamatytum tai.., ' dėl -ko. čia atjojai. . ..'

; 'Abatas Jonas paklausė plėšiko žmonos ir išsiėmė terb'elę -su maistu. . 
Bet iš'po kelionės ^jis buvo taip pavargęs, jog vos bepajėgė valgyti, ir 
išsitiesęs 1'ovO.je tuoj užmigo-. < ■

' Broliukui. tiip pat . buvo nurodyta lova pailsėti,’’ et. jio nedrįso 
užmigti, jais atrodė,.; jog jis turi nenuleisti akių nuo plėšiko, kad jis 
nea'tsikeltų ir nepagautų abato Jono. Bet'nuovargis iš lengvo nugalėjo.ir 
jį, ir jis užmigo. Pabudęs, pamatė., kad abato Jono lovoje jau nebebuvo' ir' 
kad • jis sėdė jo prie ugnies ir kalbėjosi su plėšiko žmona. Ir pats plėšikas,, 
sėdėjo prie ugnies. Jis buvo aukštas liesas vyras, atrodė nerangus ir 
prislėgtas. Jis 'atgręžęs nugarą į abatą Joną, nuduodamas lyg jis. vi
sai nesiklausytų pokalbio.

Abatas'J'ona'S"papasakojo plėšiko žmonai, apie visus pasiruošimus . - 
Kalėdoms, kuriuos jis pakely matė ir priminė jai apie Kalėdų vaišes,- . 
linksmus kalėdinius žaidimus, kur'ir. jai teko jaunystėje dalyvauti tarp
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Žmonią laisvoje gyvenant.
- Gaila jūsų, vaiką, kad aprengti negali lakstyti po gatvę ir var

tytis Šiauduose, - tarė abatas Jonas.
Plėšiko žmona iš pradžią atsakydavo trumpai drūtai, bet paskui 

pasidarė nebe taip kalbi ir atsidėjus klausė. Staiga atsisuko plėšikas.ir 
sugniaužė kumštį prieš abato Jono.veidą.

- 0 tu prakeiktas vienuoli, ar tu šia atėjai man žm--no's ir vaiką, 
vylioti? Ar tu nežinai, kad man atimta laisvė ir, kad.’ aš negaliu iš miško 
išeiti.

Abatas Jonas nė kiek neišsigandęs žiūrėjo jam į akis.
- AŠ kaip tik ir noriu išgauti tau laisvės popierius iš arkivys

kupo, - tarė jis.
Vos spėjo abatas Jonas ištarti tuos Ž- džius, plėšikas ir jo Žmona.> 

pradėjo kiek galėdami kvatotis. Jie juk žinojo, kokio-pasigailėjimo- gali 
miško plėšikas'sulaukti iš vyskupo Absalono. n

- Na, jeigu aš gausiu laisvės popierius .išAbsalono., - tarė, plėši
kas, - prižadu, ,kad daugiau net ir Žąsies, nebevogs.iu? ’ ...

Broliukas buvo, piktas.,-kad plėšikas juokėsi iš abato.Jono, bėt t. 
pats abatas buvo labai pa t e nk in ta s'. Broliukas vargiai ar buvo matęs jį 
taip ramiai ir maloniai sėdintį .Ovede tarp vienuolią,.kaip dabar čia tarp 
plėšiką. -.. . ' "

Staiga pakilo plėšiko Žmona-.' .. .... .
' - Tu šia sėdi ir "kalbi, abate Jonai, - tarė, ji,- - o.’mišką, mes taip

ir užmiršome. AŠ net šia girdžiu, kaip Kalėdą varpai skamba.
Vos tik ji tai pasakė, visi pakilo ir išbėgo.. Bet miške tebebuvo, 

dar tamsi naktis ir ūkanota žiema. Vienintėlis, kad gal kiek buvo jaučia- 
ma, tai tolimas varpą, gaudesys, silpno pietą vėjelio atpučiamas.

- Kaip šis varpą gaudesys gali prikelti numirusį mišką, - galvojo 
sau abatas Jonas. Dabar, stovinčiam tamsios'žiemos vidury, jam atrodė, kad. 
čia toli gražu galėtą atsirasti rojus, kaip jam kad pirma atrodė.

Varpams valandėlę -pagaudus, staiga per mišką praūžė šviesumas. 
Paskui vėl .pradėjo temti, bet Šviesa vėl sugrįžo. Ji skynė sau kelią pir- ę 
myn, lyg šviesus rūkas tarp tamsią medžią. Pagaliau taip prašvito.,' kad . 
tamsa perėjo į silpną sambrėškį.

Abatas Jonas pamatė, kad sniegas pranyko nuo- Žemės, tartum kas 
kilimą būtu užtiesęs, ir žemė- pradėjo žaliuoti-. Paparčiai iškišo savo 
atžalas, užsirietusius, lyg vyskupo lazda. Viržiai, augę ant akmenuoto. 
kauburiuko, gailiai, fsišakniję samanose, staiga vėl pasipuošė Žaliais 
rūbais. Samaną kelmeliai tvino ir kilo, aukštyn, pavasario gėįės. skleidė 
savo pritvinkusius pumpurus, kuriuose jau ir spalvos pradėjo rodytis.

Abato Jt.no širdis pradėjo smarkiau'plakti pamačius pirmuosius 
atbudimo ženklus. . " J. '

.- Ar aš, toks senas, galėsiu šį stebuklą pamatyti’, -'galvojo jis/ 
ir ašaros pradėjo trykšti jam iŠ akią. ' ' " ,

Kartais pasidarydavo vėl prieblanda., ir. jis. bijojo, kad nakties ' 
tamsa vėl neužviešpatautą. ■’.....' J ”, !

Bet greit y.ėį-prasiveržė naują .-Šviesos banga, Su savimi ji. atsine
šė upeliu čiurlenimą, ir upokšniu ;šniokš timą.,. Dapuočįą medžią lapai", tąįp - 
greit ėmė sprogti, tartum galybės’ žalią drugelią būtą-atskridę ir ant .~ 
šaką nusileidę. Bet ne vien tik medžiai ir augalai atbudo. Kreivasnapiai
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pradėjo ant šakelių šokinėti. Geneliai kapojo stuobrius,.kad_net skiedros 
į šalis tiško. Špokų £”?spakeliui aukščiau į kraštą, nutūpė’ eglės vir
šūnėje pailsėti. Tai buvo puikieji špokai. Kiekvienas kad ii* mažiausios 
plunksnėlės smaigaliukas taip raudonai švietė ir paukščiams pajudėjus, kaip 
brangakmeniai žibėjo. • ' ■ !- •

Valandėlę vėl pritemo, bet tuoj atplaukė nauja šviesos banga. Pa
pūtė stiprus, šiltas pietų vėjas ir pievoje miške'pašėjo, visas tas mažas 
sėkliukes,.kurias paukščiai, laivai ar vėjai iš pietų kraštų atgabeną ir 
kurios dėl kietos žiemos niekur kitur negalėjo augti, ir jos, vos .tik pa
siekusios žemą, tuoj tą pačią akimirką išleido šaknis ir išsprogdino pum
purėlius.’ . .

Sekančiai šviesos bangai atplaukus, pradėjo žydėti mėlynės ir 
bruknios.. Pilkosios žąsys ir gervės klykavo ore, dagilėliai pradėjo liz- ; 
delius sukti, o vdyeriukai po.medžių šakas liuoksėti. Viskas taip greit- 
vyko, kad abatas Jonas net nebespėjo nė galvoti, koks didelis,stebuklą s 
darėsi. Jis tespėjo tik akis ir ausis panaudoti. Sekanti šviesos banga 
atbėgo:šniokšdama ir- su savimi atsinešė naujai suartų laukų kvapą. Toli, 
girdėjosi, kaip piemenaitės šaukė karves ir kaip avių maži skambaliukai 
skambėjo. Pušys ir eglės taip tankiai apsikarstė raudonais konkorėžiais, 
jog' medžiai švietė lyg purpuriniai apsiaustai. Kadugis. susilaukė uogų ir 
kas akimirką keitė savo spalvą. Miško gėlės ėmė puošti žemą, taip lead pa- • 
sidarė visai balta, mėlyna ir geltona,.

Abatas. Jonas pasilenkė prie žemės ir nusiskynė. bruknios žiedą’. “
Jam besitiesiant, uoga išsirpo. Lapė' išlindo iŠ olos, dideliu pulku juoda
ke jų lapiukų vedama. Ji ėjo tiesiai prie plėšiko žmonos ir pakrapštė į 
jos sijoną, plėšiko žmona pasilenkė ir pagyrė jos vaikus. Apuokas, ką tik 
pradėjus savo nakties medžioklą, švi-sos išgąsdintas, turėjo grįžti atgal' 
ir savo tarpeklį ;ir miegoti toliau. Gegužėnas kultuvo, o gegutė, snape 
kiaušinį laikydama, slankiojo paliai mažu paukštelių lizdelius.

Plėšiko vaikai V^virštaudami ša uite iš džiaugsmo. Jie ligi soties 
prisivalgė miško uogų, didelių, kaip eglės konkurėžiai, pakibusių krū- . 
muosę. Vienas iš jų žaidė su jaunų zuikučių pulkeliu, kitas lenktyniavo’ 
su varniukais, iššokusiais iš lizdo sparneliams dar nevisai kaip reikiant 
išaugus, trečias gi paėmąs gyvatą vyniojo ją apie kaklą ir ranką. Pats 
plėšikas stovėjo samanyne ir valgė pelkių gervuoges. Pakėlus akis, jis 
pamatė didelį juodą žvėrį šalia savąs. Jis nusilaužė karklo šakelą ir 

sudrožė meškai'per nosį. ,
- Prisilaikyk savo vietos! - tarė jis, - čia mano kelmelis.
Meška nusigręžė ir nulepseno kita kryptimi.

, Neperstodamos plaukė vis naujos šilimos ir švisos’bangos, dabar ';r 
su savimi iš ežeriuko miške atsinešdamos ančių klegėjimą. Geltonos žieda
dulkės nuo rugių laukų spiečiais skraidė ore. Atskrido drugeliai,- tokie’ 
dideli, lyg lelijos skraidytų. Bičių- lizdas ąžuolo drevėje buvo taip skli
dinas medaus, jog net per liemenį ėmė varvėti. Dabar pradėjo žydėti ir tos. 
gėlės, išaugusios iš sėklų, atvežtu iš svetimų.kraštų. Gražiausios rožės 

' ritosi kalnų šlaitais aukštyn, lenktyniaudamos su gervuogėmis. Pievoje 
pradėjo ristis gėlės, didelės, lyg žmogaus veidai.’Abatas Jonas pagalvojo, 
apie tą gėlą, kurią jis turėjo nuskinti vyskupui Absalonui, bet dar susi
laikė ir. jos neskjhė. Gėlės augo viena už kitą, gražesnės, o jam išrinkti
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norėjo jis pačią gražiausią. .... ..
. Banga plaukė po bangos, oras buvo taip'Šviesa pritvinkęs, kad net 

mirgėti .-pradėjo. Visas vasaros džiaugsmas, grožis ir laimė supo abatą . 
Joną. Jam atrodė, kad. žemė vargiai begali suteikti didesnį džiaugsmą, negu 
tas, kurs dabar jį supo, ir jis tarė sau vienas: ' " .’. "

- Jau net nebežinau, kokį grožį begali sekančioji banga atnešti.
- ' Šviesa nepaliovė tvinus ir abatui Jonui atrodė,' kad ji su savimi,., 

dabar nešasi kažką iš toli toli. Jis pajuto, kad viršžemiškas oras supo 
jį, ir drebėdamas jis pradėjo laukti, kad, žemiškam džiaugsmui atėjus,■ 
tuti dangiškasis „artintis. . ,

Abatas' Jonas pastebėjo, kad viskas nurimo, paukščiai nutilo,' įat ' 
pinkai daugiau nebelaidė, gėlės nustojo augusios. Besiartinanti palaima' 
buvo tokia, kad net' Širdis norėjo sustoti plakas, akis,-verkė, pati‘.apie 
tai nieko nežinodama., siela ilgė josi skristi toli tolį 'į amžinybę.•Tolu- y 
moję girdėjosi silpni arpų garsai, ir viršŽemiškoji giesmė aplaukė lyg'į; 
šlamantis kuždėjimas. „ '.

■■ Abatas Jonas' sunėrė • rankas ir parpuolė ant kelių.'Jo veide švietė 
palaima. Jis niekada nelaukė, kad Šiame gyvenime jam bus skirta pasigėrė- 
ti dangišku džiaugsmu ir išgirsti angėlus Kalėdų giesmės giedant , •’ ■

■ Bet., šalia abato Jono stovėjo jį lydėjęs broliukas. Jo'-'galvoj e py
nėsi 'juodos mintys. •" , ■ ‘ 'į

- Tai negali būti tikras stebuklas, jeigu 'jis piktadariams pasi
rodo, - galvojo jis. - Tai negali ateiti 'iš Dievo, tai kilę-iš pikto.' Tax'- 
paties-velnio atsiųsta p ik ta.;'klasta., Tai pikto jo priešo galybė, mus. užbu
rianti ir verčianti ■ matytį tai,., ko nėra.'

. Toli girdėjosi'angėlę arpos skambant ir angėlų,.giedmių balsai, . 
bet broliukas man^į ''load pragaro dvasios ąytinasi. , _ ' /"

- Jos- nori 'mus■ privylioti. ii“-Suvedžioti, - atsiduso jis, - sveiki 
mes neišeisim iš čia.:' Liksime' apkvailinti ir parduoti pražūčiai.

Argėlų .būriai buvo taip'.artijog abatas. Jonas ėmė matyti'.Šviesius' 
pavydalūs tarp miško‘medžių pasirodant. Ir broliukas tatai matė, bet jis. 
tegalvojo tik, kokia -piktybė juose slepiasi, jeigu.jau velniai šiuos-savo 
išmislus siunčia Išganyto jaus gimimo naktį. Tai vien‘’tik dėlto, kad geriau- 
galėtų iš mūsų vargšę, žmonių pasijuokti. - į

- Paukščiai visą laiką skriejo apie.abato Jono galvą, jis pagaudavo 
juos savo -rankomis. Broliuko gi bijojo gyvuliai,,nė vięnas paukštelis.,ne
nutūpdavo ant jo pečių,.. nė vier.a gyvatė nežaidė prie-'jo'ko ję. Ir tik ma
žas miško balandėlis, pamatęs angėįus besiartinant, išsidrąsino ir nutūpė; 
ant broliuko peties, priglausdamas' savo ‘galvytę'prie: jo skruosto.,• Jam gi 
atrodė, kad piktasis priešas jį apstojo, norėdamas sugundyti ir suvedžioti 
Jis šveįtė ranka miško ‘ balandžiui' ir • surįko taip stipriu-balsu, ,,įyg •perkū
nas’ "butų mišku nudardėjęs: ; '' ;

\ - Štiš greičiau atgal .į pragarą, į*-kur atė jai ! ■ ' . j v','./;’.
’ ' • Ir;kaip tik tada angėlai buvo taip 'arti, > jog abatas Jonas jautė 

vėjelį nuo jų didelių sparnų atpukšnojant,;Jis prisilenkė prie žemės jų; į 
pasveikinti. Bet bro2iuko žodžiams aidint',' viskas-nutilo, . ir- šventieji • '. 
svečiai apsisuk^ ėmė’ bėgti .atgal. Ir šviesa iršvelnioji.šilima/nėapėąkd-

■ mai bijodamos'šalčio ir tamsos žmogaus širdyje,\ pradėjo bėgti.- Ir vėl nak
tis iiusįlei'do ant’ žemės,;..UŽėjo ■ šaltis, augalai-anį žemėsisusitraulcč, ■ Žyėį' 
rys išbėgiojo, upokšnių, šniokštimas nutilo, lapai, lyg lietaus l^šai, Šna
rėdami krito nuo medžių.
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Abatas Jonas pajuto, kaip jo širdis, ką tik tokios palaimos kupi
na, neapsakytai suskaudo. .. •, . • .

- „ - Niekada, - galvojo- jis, - aš nepernešiu to, kad. dangaus angėlai 
buvo taip arti manąs ir buvo nuvyti,' kad jie norėjo man Kalėdą giesmes 
giedoti ir turė bėgti. • ,

■'Kaip tik tą pačią akimirką jis atsiminė vyskupui Absalonui pažadė
tą gėlę, prisilenkė, prie žemės, pradėjo graibyti po samanas- ir lapus, kad 
nors paskutinę valandą suspėtą ką nors nuskinti. Bet jis jautė, kaip žemė 
Šalo po jo pirštais ir kaip baltas sniegas sklendė ant žemės. Tada jo šir
dis dar labiau' suskaudo. Jis nebepajėgė atsikelti ir parkrito ant žemės.

Plėšikui .šeimai ir broliukui per gilią tamsą šiaip taip parsi- 
kapsčius atgal į lindynę, jie pasigedo abato Jono. Pasiėmę nuodėgulius 
išėjo jo ieškoti ir atrado negyvą sniege ^gulintį.

, .Broliukas pradėjo aimanuoti ir verkti. Jis suprato, kad jis nužu
dė abatą Joną, ištraukdamas iš jo tą džiaugsmo taurę, kurią jis taip buvo 
ištroškęs išgerti.

■ w
■ M

■I

Parvežus abatą Joną atgal į Ovedą, apsiginusieji numirėliu r “u intis 
pamatė, kad jo dešinioji ranka laikė kažką kietai sugniaužtą, ką jis mir
ties valandoje buvo turėjęs paimti. Atplėšę jo delną,_ jie atrado, kad tai, 
ką jis. taip kietai buvo sugniaužęs, buvo du balti gumbeliai,. kuriuos jam 
pavyko iš po samaną ir lapą išrauti. Kai broliukas, lydėjęė abatą Joną, 
pamatė tas šakneles, pasiėmė jas ir pasodino į abato Jono darželį.

Ištisus metus jis nenuleido akią laukdamas, ar iš ju neišdygs 
gėlė, bet veįtui laukė jis visą pavasarį, visą vasalą ir visą rudenį. Pa
galiau žiemai užėjus ir visiems lapams bei gėlėms išmirus, jis liovėsi
toliau dabojęs.

Atėjo Kūčios, jis taip giliai prisiminė abatą Joną, jog nuėjo į 
darželį ..apie jį pamąstyti.. Iš štai, beeidamas pro tą vietą, kur_jis buvo 
Juos plikus gumbelius pasędinęs, pamatė., kad iš ją išaugo vešlūs žali 
stiebeliai, su gražiomis kaip.sidabras baltais vainiklapiais gėlytėmis.

„■..Jis sušaukė visus. Ovedo vienuolius, o kai šie pamatė, kad šis 
augalas.’pražydo per Kūčias, kada visi kiti žalumynai buvo išmirę, suprato, 
kad .juos abatas Jonas buV.o ...tikrai nuskynęs iš-.Kalėdą darželio Gbinge miš
ke. Broliukas paprašė vienuolią- leisti nusiąsti- keletą tokią, gėlelią 
vyskupui Absalonui.

Atsistojęs prieš vyskupą Absaloną, 
damas;

- Tai gėlės nuo abato Jono, kurias 
iŠ Kalėdą rojaus darželio Gbinge miške.

Vyskupas Absalonas, pamatęs gėles, _ 
žiemą ir išgirdęs jo žodžius, pabalo, lyg mirtį sutikęs. Valandėlę paty
lėjęs, jis barė;

- Abatas Jonas išlaikė savo žodį, turiu ir aš savo išlaikyti. 
Ir jis paliepė išrašyti laisvės popierius piktam plėšikui, be-

broliukas įteikė ;am gėles tar- 

jis prižadėjo tau nuskinti

išsprogusias iš žemės tamsią

1
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laisvių, išgyvenusiam miške nuo pat savo jaunystės.
Jis padavė popierius broliukui, o šis išsileido miško link ir su

rado plėšiko lindynę. Pačią Kalėdą dieną, žengiant jam į vidą, jį pasitiko 
plėšikas, iškėlęs kirvį. . _ _

- Visus aš jus i* -.aposiu, jus vienuoliai, kiek tik jusą bebūtu! -
sušuko jis. - Tikriausia jūs t?, kad Gbinge miškas"šiąnakt nepasipuo- 
šė Kalėdą rūbais. : .

- Tai mano, mano vienintėlio kaltė, - tarė broliukas, - aš mielai 
pasiryžęs mirti už tai, bet pirma noriu tau perduoti žinią iš abato Jono.

Jis išsitraukė vyskupo laišką ir papasakojo vyrui, kad jis vėl 
laisvas.

— Po to galėsi ir ..tu ir tavo vaikai žaisti Kalėdą šiauduose ir 
švęsti Kalėdas tarp žmonią, kaip kad abatas Jonas troško, - tarė jis.

Plėšikas išbalo ir apstulbo, bat jo žmona pratarė-, už jį s
- Abatas Jonas, išlaikė savo žodį, tat ir plėšikas turi savo iš- 

, laikyti.
Plėšikui pasitraukus iš lindynės,' į ją atsikėlė broliukas ir 

atsiskyręs apsigyveno miške nuolat besimelsdamas, kad jam butą atleista 
už jo kietą širdį.

Bet nuo to laiko Gbinge miškas jau niekada daugiau nebešvenčia 
Išganytojo gimimo valandos, jos visa grožybė teliko tik toje pašoje gėly
tėje, kurią abatas Jonas nuskynė. Ji buvo praminta Kalėdų rože. 
Ir kasmet per Kalėdas iš.po dir žemio siunčia ji savo baltus žiedelius 
ir žalius stiebelius, tartum niekada nenorėtą užmiršti, kad ji kadaise 
augo.- didžiajame Kalėdą rojaus darželyje-. ;

• ' ■ -..j Iš Sedą kalbos išvertė J u o -z a s L i n g i s

P.S. Kalėdą rožės, kurią lotyniškas vardas yra Helleborus, pri
klauso vėdryną(Ranunculus) giminei.Pažįstamos iš savo penkią 
didelią sodrią-lapą._Žinoma 15 rūsią. Kalėdą rožią tėvyrfd 

‘laikoma Viduržemio juros pakraščiai ir vidurinė Europa.' 
Žydi labai anksti/pavasarį arba net ir žiemą. Švedijoje au-

• ginama vadinamoji baltažiedėtRėllebofus niger) ir žali&žie- 
. • dd. Kalėdą rožė. ■

23



^7^'

- 23 -

J u ozą s L i n g i s

Z A LEDŲ SENELIS! R. J 0 DOVANOS

3

■J

gi būtų vaikams Kalėdos be Kalėdųj. senelio ir jo dovanų. 
Kalėdų senelis, kaipo gerasis dovanų dalytojas, nors ir

Kokios
Bet.dabartinis 
su ilga žila barzda, bet savo, pareigose nėra taip jau senas, kaip nėra 
senas ir pats paprotis dalyti dovanas per Kalėdas. Dabartinio Kalėdų se
nelio pirmtakai jau prieš Kalėdas dalindavo dovanas ir tik pęskiau dovanų 
dalinimas buvo perkeltas' į Kalėdas, kaipo patbgiausį laiką.

• Flamandijcj jau šv. Martynas(lapkričio 11 d.) apsivilkus vyskupo 
arnotą,- užsidėjus- mitrą ant galvos ir vyskupo lazda rankoje vaikyto po 
kiemus ir teiraujasi, kaip elgiasi vaikai. Jei jie buvo geri, darbštus, 
gauna-saldumynų, o jei buvo .tinginiai, neklaužados ^auna lupti. Kartais 
vyskupas Martynas apsilanko ir nematomas, tada vaikai turi išvakarėse pa
kabinti savo kojines, prikimštas Šieno, o ant rytojaus randa jas pripil
tas saldumynų ar dovanų. Kojinėse paliktas šienas reikalingas šv, Martyno 
arkliui, nes jis vaizduojamas jojąs ant balto žirgo. Sis paprotis sutin
kamas, pvz., Silezijoje.

Tą patį .dovanų dalytojo vaid? enį atlieka ir kitas žiemos šventa
sis ;- šv. MikalojusCgruodžio 6 d.). Kai kuriuose katalikiškuose kraštuose 
- Prancūzijoje, Šveicarijoje, Olandijoje ir pietų Vokietijoje - šv. Mika
lojaus diena, vaikų gyvenimo atstoja Kūčias protestantiškuose kraštuose. 
Ir šv.- Mikalojus, MyrostMažojoje Azijoje) vyskupas, vilki vyskupo rūbais, 
kaip .ir š/. Martynas.^ tik jį lydi išsuodinta, su ragais ir sunkiais rete
žiais apsikrovus figūra - "Klabauf" arba "Klapperbock". Šv. Mikalojus klau
sia ■ aikų poterių, mokančius apdovanoja saldumynais, o nemokantis] s graso 
užpakaly stovinčiu "Klabaufu" su rykšte rankoje. Ir čia paprotis paskiau 
išblėso, ir šv. Martynas- pasidarė nebematomas vaikams', o tik atjojąs ant 
balto žirgo išdalyti dovanų vaikų jau išvakarėse pakabintose kojinėse. Se- 
niaū,: kada šv. Mikalojus dar' "gyvas", rodydavos! vaikams,' jį lydėdavo iš
tisa virtinė visokių maskuotų figūrų, tarp kurių "Heiliger Christ" buvo 
vaikų draugas ir sargas.

Kartais šv. Mikalojus pasirodo ir per Kalėdas, lydimas berno 
Ruprechtol"Knecht Ruprecht"), kuris yra tas pats vaikų baubas "Klabaufas". 
Kai kur, pvz., Šiaurės Vokietijoje Ruprechtas eina pats vienas vaikų po
terių klausinėti. Rankoje nešasi.: jis rykšte i” jį jojantį ant balto žir
go kartais lydi įvairios figūros,-'kaip virk^ČiarisaDSukta meška, -šventasis• 
Kristus’ir baltai aprengta mergytė. Elzase, pvz., ’.kūdikėliu Kristumi apsi- 

• rengia mergaitė, ant galvos- uždėta aukso karūna su degančiomis žvakėmis. 
Vienoje rankoje ji laiko sidabrinįuvarj dį,’ antroje .krepšelį su saldumy- 
nais,- Baskui ją eina meškos kailiu apsivilkus, išsuodinta, žvangančiais

f
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retežiais figūra, Hans Trapp, ilga barzda ir rykšte rankoje. Jis i Ško 
neklaužadų, vaikų ir juos sutikęs nori nubausti, bet tuo tarpu pasimaišo 
kūdikėlis Jėzus ir IŠg'elbsti.

Kad Kūdikėlis Jėzus perėmė šv. Mikalojaus pareigas dovanoms daly
ti, yra protestantizmo išdava. 17 š. vienas protestantų kunigas skundžia
si, kad tėvai savo va ik v .s skiepija klaidingą mokslą sakydami, kad šv. Mi
kalojus ateina su dova.; emis, tai piktas paprotis, anot to kunigo, nes 
tik Kristus tegali būti visų dovanų teikėju, o ne koks Šventasis, kurių 
jo mokslas nepripažįsta.

Šis vokiškas protestantiškas paprotis persikėlė ir į Švediją, bet 
.ne visur, o tik į Gotlando salą, lietiniame Gotlande gruodžio 6 d. vaikš
to persirengus figūra ir dalina vaikams "Niklas_gott" (.Mikalojaus saldumy
nai) , kitose vietose šis paprotis perkeltas į Kūčias. Kartais tas dovanas 
dalina ne šv., Mikalojus, o "Kinken jes"(Kindchen Jėzus = Kūdikėlis Jėzus). 
Vietomis Gotlande Mikalojus ar "kinken-je s" pakeičiamas šv. Steponu toms 
pačioms pareigoms eiti. _ • ' ,

Sv. Mikalojus ir Kūdikėlis Jėzus į Gotlandą yra atėjęs iš Estijos 
švedų, kurie grįžę namo; atsivežė ir šį paprotį,' kaip ir Kalėdų eglutų, ką 
Estijoje jau daug anksčiau buvo įvedę krašto vokiečiai..

Tiek šv. Martynas, tiek šv..Mikalojus, tiek Kūdikėlis Jėzus, tiek 
dabar populiarusis Kalėdų senelis apdovanodavo tik vaikus, bet dabar šis 
paprotis apėmė jau įvairaus amžio žmones..Ir visai suprantama, nes pap
rotis švenčių progomis apdovanoti žmones ir suteikti jiems džiaugsmo yra 
senas, nors tatai Vykdavo ir ne Kalėdų proga. Šį paprotį galima atsekti 
nuo antikinių laikų, nuo romėnų Calendae švenčiųįapie daugiau užsiminęs 
esu "Iragiedrulių" Nr. 5.). Šis paprotis dalyti dovanas per Naujus Metus 
užsiliko per visus viduramžius, jis pasiekė net ir tolimą šiaurę.Viena 
islandiečių pasaka sako, kad jarlas Erikas per Naujus Metus.dalydavo do
vanas "kaip tai yra paprotis kituose kraštuose". Tas pats sakoma ir apie 
šventąjį Olovą. - •

Naujų’Metų dovanos buvo seniau labai paprastas reiškinys Anglijo
je.- ir Vokietijoje, kur jos paprastai vadinosi "Neujahr". Jos buvo dali
namos ir Švedijoje, šeimininkai dalydavo jas savo tarnams. Bet jau 18 š. .- 
Šį Naujų Metų”paprotį pradeda išstumti Kalėdų dovanos, kurios buvo dali
namos jau ir tarpusavy, o ne vien tik tarnams, kaip per Naujus Metus.

Ši per Naujus Metus dovanų dalinimo raida yra paveiktą ir kitos . 
rūšies dovanų, kurioms duoti Kalėdos buvo patogiausias laikas., nors jų .. 
dalinima's ir nebuvo suvaržytas "učiomis ir nelietė artimųjų bei giminai
čių. Jomis keisdavosi valdytojai su pavaldiniais. Tas dovanas sudarė dau
giausia valgomieji daiktai, o Kalėdos tam labai tiko - aruodai tada buvo 
pilni, mėsos priskersta, alaus pridaryta, šis paprotis yra pas mus užsi-. 
likęs "paviršiaus11 pavidale: samdiniams baigus ištarnautus, kas dažniausia 
vykdavo Kalėdų tarpušventyje, šeimininkai duodavo paviržį -.duonos, mėsos,' 
dešrų ir kitų valgomų bei nevalgomų gerybių pavidale. ,

Dabartines Kalėdų dovanas sudaro ne valgiai arba- išmaldos, jos, ■ 
dalinamos tarp’ savųjų, giminų, draugų, o pirmų pirmiausia-vaikams. Kalė
dos, kaip jos dabar švenčiamos Kūčių vakare yra grynai protęstantišlns; pap
rotis. Su dovanomis eidavo, kaip matėme, ir Šv.., Martynas ir. šv, Mikalojus, 
bet protestantizmas stengėsi tą .’’papistinį" paprotį, perkelti į-Kalėdas .
— Kristaus gimimo dieną - ir .tas pareigas dovanoms dalinti atiduoti pačiam
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Kūdikėliui Jėzui, vietoje šventųjų. Kalėdų dovanos šiaurės Vokietijoje 
vadinamos "12 7^ 7771 _į ‘‘.'* • - - - ■ ' ..............\
pakeitė religiškaiatvėsusiems priimtinesnis liberalinių pažiūrų dabarti
nis Kalėdų senelis.

Visos tos dbvanos,.kurias vaikams dalindavo ar tai šv. Martynas, 
ar tai Šv. Mikalojus, ai* tai Kūdikėlis Jėzus, buvo pedagoginio pobūdžio. 
Bet, norint užkariauti visų žmonių širdis, reikėjo tuos"pedagoginius faso
nus" - klausinėti vaikus katekizmo, gerus apdovanoti, neklaužadas nubaus
ti - pašalinti. Tędėl dabartinis. Kalėdų .senelis su savo dovanomis pasidarė 
labai populiarusj nes dovanos prarado tą pėdadoginį. tikslą.

. Kai kur, pvz.,, Švedijoje, prie to prisidėjo ir vietiniai kitokio 
pobūdžio papročiai. Mums čia Švedijoje gyvenant ir kasmet susiduriant su 
vietiniais papročiais, gal pravartu būtų kiek stabtelėti prie to senojo 
kalėdinio papročio, dąyusio, net pačiai dabartiniai Kalėdų dovanai pavadi
nimą, "j ulklapp , r'."’-.'• '. •• • • .

"Julklapp" dabr’tereiškia tik kalėdinę dovaną, nors žodyje nėra 
nieko, kas reikštų ''dovaną"."Jul" yra Kalėdos švediškai, o "klappa" - 
paklebenti, pabelsti, patapnoti. Taigi, "julklapp" išeitų "Kalėdų pabeldi- 
mas"-. "Julklapp" kalėdiniai dovanai, pažymėti liko iš senovės, bet tos do- ; 
vanos turinys ir perdavimo būdas visai pasikeitė. Dar netaip seniai Švedi
joje "julklapp" buvo įteikiamas labai dramatiškais prasiverdavo durys ir 
pro jas- su trenksmu ant grindų nukrisdavo ryšuliukas, o mielasis dovanoto
jas maudavo lauk kiek kojos neša. Sis paplotis sutinkamas beveik visoje 
Švedijoje. Pirmiausia pasigirsdavo nedidelis pabeldimas į duris - "klapp" - 
ir tik paskui "dovana" įkrisdavo, taigi, iŠ čia ir kilo "julklapp". Tuo 

, storai apsukta popierių, šiaudais arba 
jis turėdavo su "julk?.appur

Jėzui, vietoje.šventųjų. Kalėdų dovanos šiaurės yoKietijoje 
Belgė Krist"(Šventasis Kristus). Balkui bėgant Kūdikėlį Kristų ,

jas mauti.
Švedijoj
ir tik paskui "dovana" įkrisdavo, 
■"julklapp'1 būdavo didele pliauska, 
audeklu. Jeigu pavykdavo'.'dovanoto ją" sugauti, jis turėdavo su "julklappu" 
toliau eiti, o jei nėsugaudavo, tai kas nors-iš šeimynos, paprastai bernas, 
turėjo nešti dovaną toliau, ir taip ji keliaudavo per vigą kaimą.

. Šis' " julklappo" įmetimas neapsiribodavo vien Kūčių vakaru - jį 
nešdavo ir per abi Kalėdų dienas ir net per Knutą(sausio 13 d.).

Kiek pavojingiau buvo nešti taip vadinamą "kiaules koją". Kiaulės 
koja, kaip ir pliauska, buvo apsukama, prie jos buvo prisegtas ir eilėraš
tukas. įnešus kiaulės koją, reikėdavo ją padėti ant stalo, perduoti sveiki
nimus, nuo siuntėjo ir paskui, kiek kojos neša, spausti, kad nesugautų,." Jei • 
sugaudavo,.parsivesJavo atgal ir girdydavo - turėdavo išgerti tiek stikliu
kų, kiek kiaulės'kojoje kauliukų, o jų net 24. Kai jau nusigerdavo, pri
rišdavo kiaulės koją .ant nugaros, palydėdavo’ligi šeimininko gonkelių ir 
perduodavo šeimininkui,' kuris paskui savo ruožtu turėdavo nugirdyti paly
dovus ir po' pranešti jų šeimininkui, lead ateitų bei. ų atsiimti.

r- Vidurinėje .Švedijoje vietoj pliauskos ar kiaulės kojos nešdavo iš' 
šiaudų įpintas, figūras - senį arba ožį(tos abi figūros dar ir dabar, sutin
kamos per/Kalėdas, bei tik kaip papuošalai). Tokį šiaudinį ožį daugiausia . 
siųsdavo bernai mergaitėms^ kurios stemgdavosi "kaltininką" surasti/ nu
duodavo pykstančios, bet būdavo nepatenkintos, jei jų toks "kavalierius" 
neatlankydavo.

Sis šiaudinių figūrų panaudojimas per Kalėdas sutinkamas visoje 
’ Švedijoje. . Nors, pirmykštis "julklappas" prarado savo funcijas ir 

virto tikrąja dabartine Kalėdų dovana, bet stengėsi nors iš viršaus tokiu 
išlikti. Pirmosios tikrosios Kalėdų dovanos buvo apsukamos šiaudais, o da-
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•GYVULIAI KALBA KALĖDŲ NAKTĮ

•'(<£

Vienas ūkininkas buvo girdėjęs senus žmones pasakojant, kad .Kalė
dų naktį- per dvyliktą gyvuliai tarpu savęs kalbasi. Vieną kartą jis ir pa
galvojo! aš eisiu šią naktį pažiūrėti, ar •'•„ii yra’ teisybė. Taip jis ir 
nuėjo. Nuėjęs į tvartą pasislėpė, kad gyvuliai nematytų. Kai laikrodis 
jau rodė dvyliktą, tai gyvuliai ir. pradėjo kalbėtis. Viena karvė sakos

- Ar jūs žinot, kad šią žiemą bus mums sunku išmisti?
Antra karvė klausias
- 0 dėl ko gi?
- Dėl to,- kad mūsų šeimininkas mažai teturi pašaro.
Trečioji atsakė s ' ■'
- Jūs nieko nežinot, - kad ii- maža teturi pašaro, bet mes dailiai 

išmisime.-
- O_kaipgi? - klausia pirmoji.

■ - Mūšų šeimininkas šį metą pasigavo, davė javus kulti':tokiems :
apsileidėliams, kad jie pusę.grudų paliko šiauduose. Dėl to mes dailiai 
išmisime. .

Ūkininkas, visa tai girdėdamas ir norėdamas sužinoti teisybę, lie
pė visus šiaudus antrąkart iškulti. Teisybė, gavo tiek pat grudų, kiek 
buvo pirmąkart kuldamas gavęs, tačiau per žiemą visi jo gyvuliai išgaišo

( '. š J. Balio "LIETUVIŲ TAUTOSAKOS ' SKAITYMAI")

bar vartojami Įvairūs Įvairiausi margaspalviai popieriai. Seniau prie 
"julklappb" - pliauskos, kiaulės kojos, senio arba ožio pavidale - buvo . ; 
prisektas lapelis su juokingu eilėraštuku, o 'dabar kiekviena Kalėdų dova
na lydima ant .viršaus užrašyto juokingo eilėraštuko ar kokios nors frazės..

Seniausias kalėdinių dovanų aprašymas Švedijoje yra admirolo • 
Carl Tersreden prisiminimuose 1731 m., šis ,-nąprotis tada jau buvo paplitęs, 
aukštesniųjų visuomenės sluoksnių tarpe. . . >'■■■' '• ’

■Dovanas dalindavo užsimaskavę asmenys, nes turėjo būti..nežinoma, ■ 
iš kur dovana atėjo. Tas, be abejojimo, primena, šv, Martytą,' šv. Mikalojų, 
Kūdikėlį-Jėzų. Dabar tas pareigas atlieką populiarusis, -^aledų' senelis, 
seniai tai atlikdavo-ožys. Ožys, kaip, dovanų dalintojas, minimas jau." • ...■■ 
19 S. pradžioje aukštesniųjų visuomenės-sluoksnių tarpe, kurie toms, parei
goms parinko žinomiausias kalėdines figūras., naudo jamas'kaip "julklappus" . • 
pirminėje savo reikšmėje.. . . '<•:. .'-1 . •

Naujų Metų dovanos pradėjo 18 š. persikelt Į Kūčių vakarą. Nuo ta
da pradijd visi senieji kalėdiniai kaimo papročiai sumiesčiorėti .ir Įgauti 
salionines formas. ■ - t.-.- ..
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ANTANAS MACEINA

Lietuvos filosofo sukakčiai 
f

... - Lietuviškos minties pasaulyje nedaug turėjome ryškiu vardu.Po
prof .St .Šalkauskio, daugiausia šabo kūrybiškumu pasireiškia pro’f.dr. Anta
nas Maceina.Mažai kas jį pažysta kaipo žmogų,bet retas nėra skaitės jo 
raštų,jais nesižavėjus,nebuvus jų j aušinamas,.veikiamas... ‘ ‘

. Sukaktis įkuria prof .Maceina šimet -švenčia,nėra reikšminga savo 
metų /40/ skaičiumi,tačiau sukaktuvininko įnašas į mūsų kultūros ir dva- 
šio s... gyvenimų? yra taip didelis,kad šia proga negalima tyliomis pro ja 
praeiti.Kalbėt i tačiau apie filosofų yra daug sunkesnis už davinys,negu 
šaįp apie--kultūrininkų, K aibė t i iš esmės apie jį mes ir ne drįstame .Tik 

;j-.;šia ’.dėkinga? proga, norime mūsų- visuomenės dėmesį atkreipti į kai kuriuos 
■U'ryškesnius šio kūrybiškojo mūsų mintytojo bruožus.

.. .Kaipo žmogus,Antanas Maceina yra paprast as,neisskirius ypatin- 
' . ;gą'išvaizda,-neturįs gabiems žmonėms būdingų ptetenzi jų.Nemėgsta j isei 

:’viešumos,paradų,neieško popolierumo minioje.Kai jam sk‘irta kalbėti žmon
ėms,jisai atlieka savo pareiga ir tuojau ni'ra nuo scenos,lyg greičiau

' norėdamas, pasislėpti tų pačių vidurinių žmonių pilkumoje.Būdamas papras
tas ir demokratiškas, jisai vis dėl to nėra iš tų paprastųjų žmonių tarpo- 

; Jį. galima būtų pavadinti savotišku idėjiniu aristokratu,iškilusiu virš 
.daugelio kultūrininkų,kurie reiškiasi minties pasaulyje. .

"Maceinos asmenyje susibėga ne. vienas pašaukimas.Jis nėra tik 
filosofas,bet ir teologas ir. estėtas.'Savo studi’juose jisai bandė, surasti 
save viename iš’šių kelių,tači.au praktiškai ’jis turėjo progos .patenkinti 

. visus šiuos savo polinkius.Tris metus jisai studijavo teologijų,dviejus 
, metus literatūrų ir ketverius metus filosofijų.Aišku ne studijos galuti

nai apsprendžia žmogaus pašaukimų.Tačiau jos parodo žmogaus dvasioje slyp 
’intį keleriopa palinkimų.

Šitie palinkimai neišvengiamai pasireiškia ligšioliniame Ma
ceinos kūrybiniame veikine,Kartais net sunku pasakyti,ar Maceina, yra 

'didesnis filosofes,ar teologas,ar estetas.Jį galima.būtų apibudinti kaip 
.filosofoj antį teologų,teologinių vertybių ryškintųjų filosofinės minties 
ir estetinės formos pagelba.Kaip teologas,jis visada krypsta į gilias 
kriškčioniškašias problemas.Kaip filosofas,jis kalba .proto ir logikos 
.galia. Tačiau:, ir čia jisai nėr a- -panašus sausiems filosofams .Jo raštuose 

. nerasime sausų ėųvokų ir ilg'ų perijpdų,kas yra būdinga filosofijos ats
tovams .Jis. r aso. ir kalba kaip estetas-vaizdingai,trumpais sakiniais,ir 
jo kalbos■forma gali būti pavyzdžiu aukšto literatūrinio skonio stilis- 

' tams, ' v .. .. -
Maceina yra logikas,tačiau kitoks nei įprasta daugeliui filoso

fų. Savo mintį, jisai ne dėsto,bet jų atskleidžia,ne silogizmais jų išvys
to,bet j ų sukontrastuo ja.Savo mintis jis suriša, sakytume,.iš skaidydamas 
,arba jas analizuoja čia pat nejuntamai sintetindamas.Pirmiausia, jisai' 
meta mintį ir pirmoji':j.os banga sukelia: antrų, trečių ir taip įsiūbuoja 

' visų''minčių vr at ų, kur i s t o 1st'a nuo centrinės minties,bet kartu neparasta 
'jos. iš akių.Tų. pašių mintį jis ataudžia įvairiais ataudais tol,kol ji iš- 
ryš.ki ir visa atsiskleidžia, - ■

; ,• < ■ - r - : -i'

' •' . ■ • J i - ■ ■ • i . . * ' - • •
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Gal šios formos dėka,Maceinos raštai įgija didelės sugestyvi- 
nės galios. Šitą 3aĮi§ dar labiau padidina greičiausiai nesąmoningas Ma
ceinos palinkimas ieškoti savo mintyse ir jų dėstyme tam tikro sąskam
bio ,melodingumo .Vienas sakinys lyg siekia atliepti kitą,tuo būdu išgau
damas savotišką minties kontrastingumą ar net muzikaliną kontrafūgą.Jei 
imti.atskirą jo sakinį,t ai .jis bus ne prieš jį ėjusio tąsa ar po jo ei
nančio įžanga,bet savo turiniu bus beveik pilnai atbaigtas.Savyje paim
tas Maceinos sakinys gali eiti tobulu afrrizmu.

/.pie Maceiną nebūtą, galima pasakyti,kaip apie kitus filosofus, 
kas jis rašo.Maceina kuria ir kuria gal ne visuomet naujas idėjas,taSiau 
joms visada duoda naują at spalvą,naują požiūrį.Savo raštams Maceina gau
ną ne teoretiniu susidomėjimu pačia problema,bet,sakytume,gyvenimišku 
impulsyvumu.Jį sudomina tie klausimai,kurie pirmiausia iškyla gyvenime, 
kurie gyvenimiškai jį~j audine.Ir kai gyvenimas iškelia vis naujas idėjas 
nebaigus dar jam ankščiau pradėto darbo, jis šį palieka ir prie jo nebe
grįžta. Tai jau daug kartą jam yra atsitikų.Bet tai rodo,kad Maceina nėra 
giminingas racionalaus tipo filosofams,kurie rašo pagal susidarytą, pla
ną,gimusį iš racionalaus susidomėjimo,ir rašo ilgus metus,nesiduodami

■ išblokšti į kuriuos kitus gyvenimiškai įdomius ar jaudinančius klausi
mus.Maceina yra filosofas-kūrėjas ta prasme,kad įkvėpimas jį labiau ap
sprendžia:., negu racionalus susidomėjimas.

Tolimesniame kūrybos darbe Maceina pajungia savo protines ga- 
.. lias. Jis mobilizuoja minties, ginklus,kala, .juos logikos kūju ir šlifuoja 

grožiu.Pastebetina pas jį stipti minties pasisavinimo dovana.Jis seka 
naujausios minties raida,daug skaito ir moka pasirinkti medžiagą.Skai
tydamas ,jisdeda ant minčių akcentą pagal jų svarbumą,aktualumą ir ata
tinkamą jo susidomėjimui bei jo koncepcijomis.Naudodamasis tobulai dviem 
svetimom.kalbom-vokiečių ir prencūzų-jis šių kalbų autorius puikia į.g- 
laudina į savo idėjų rėmus,pagrisdames jais savo mintis ir juos pačius 
paryškindamas savosiomis.

Maceinoje persveria atmintinis protas.Raštuose jis mažiau pasi 
.reiškia.Tuo tarpu pokalbiuose stebina jo nemaža ir preciziška atmintis.

Jeigu jisai mažiau domėtųsi idėjų pasauliu, gale tų. pasidary ti panašus ne 
vienam enciklopediniam žinovui.Tačiau jis,atrodo,sąmoningai vengia savo 
žinių bagažą naudoti savo raštuose.Bent jis neskiria didesnio dėmesio . 

... techniškoms žinioms ir f aktams,lyg tai laikytų nereikšmingais dalykais, 
s. _/1 mintini s protas tačiau jam labai patarnauja svetimai frazei,svetimai 
'..minčiai pasilaikyti bei jg savo raštuose panaudoti. Ir mes matome. Macei- 

.' rią,keip retą kurį,savo rastuose pasitelkinat daugelio atstovų keliamas 
mintis.

Reflektiniai Maceinos gabumai nėra tos rūšies,k ai pas kuriuos 
filosofus,mėgstančius kilusias mintis iš anksto ir-patvariai pergalvoti, 
įvertinti ir suvesti į atatinkamas išvadas.Maceina reflekuoja savo min
tis .gyvenimiško pajaudinimo atveju ir jas dėstydamas r estu. Jis analizuo- 

. ją vieną kurį konkretų klausima ir Čia pat daro išvadas,nekreipdamas
. dėmesio į bendrą idėjų visumą.Jis nesisieloja, kurti savo idėjų sistemos 

kaip tai darė jo mokytojas prof. Šalkauskis, kuris su atsargumu kūrė, plė
tė,kori gavo savo filosofines pažiūras,'pasilaikydamas kai kurias jų ga
lutinai suformuoti vėlesniam laikui,Sistema išreiškia daugiau mokyklos, 

. ne gyvenimo reikalavimus,dėlto Maceina būdamas labiau nukrypus į'gyvo- 
•' L niES»duodasi šio vedamas,o kartais gal ir blaškomas.Dėlto pas jį kiek-
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vienas, straipsnis ar studija yra sau atbaigta sistema. Jis turi bendras 
krikščioniškos filosofijos gaires,kurių rėmuose reiškiasi jo minties eks 
pansy vumastJausti jame gal būt platonines-eugustinės minties įtaka ir 
to paties Šalkauskio kultūros filosofijos pagrindai .Bet jis anaip tol 
nebėra sąmoningai surištas su jokia taskira filosofihe mokykla ar siste
mą...Kas norės.ateityje Maceinos raštuose atrasti kokią nors,galbūt jam 
vienam būdingą,sistemą,turės jos ieškoti visoje jo kūryboje,iš jos išim
ti esminius bruožus,juos suvesti ir įvertinti.Pat s Maceina savo mokyklos 
kurti nesistengs ir nesirūpina.Jis yra atviros,myklinieis rėmais nesu
varžytos filosofijos kūrėjas.

Tačiau kai kurie vedamieji principai ar net kai kurios prie- . 
.laidos Maceinai turi apsprendžiamos įtakos.Jis yra pasisavinąs ar naujai 
pasisavina .dažniausiai • t as idėjas, kurios turi didelės sugestyvinės galios 
ir kurios aįątinka jo susikurtam minties pasauliui.Tuo būdu sugestyviriį 
savo palinkimą jis palyginti lengvai sutabdo su kito minties atstovo to- 

:kiu.pačiu palinkimu.Per daug nežiūrėdamas kito cinttytojo sistemos rėmu, 
jis atrenka iš jo tai,kas jam. atrodo nauja ir' tą mintį išplėtoja savo 
kūliu. . •«

■ .’Jį Savo sistemos nekurdamas,Maceina pasidaro'labai platus,atviras 
kūrybiškas,aktualus.Jis seka kiekviena ryškesnį minties ar visuomeninio 
.gyvenimo relkškinį,į jį atsiliepia, jį vertina, ieško tikslesnio jam atsa
kymo.'Duodames atsakymus į gyvuosius klausimus,Maceina, tiesa, pasilieka 
.-augiau principą plotmė jė‘, tačieu jis neišvengiamai turi daryti pritaiko
mas išvadas .'Šiuose išvaduos© kaip tik ir pasireiškia aukščiau mi nė t n s 
.-prielaidos,parinktos dalimis iš gyvenimo arba iš kitų mintytojų.Būtumėm 
1inką manyti,kad šiuo atžvilgiu jame atsiliepia per stipri atmintinio 
proto įtaka.atmintinė proto logika yra daugiau analytinė,kai reflektinio 
prot-o-daugiau sintętinė .Dėlto kiek Maceinoj e persveria atmintinis protas, 
tiek jo sintetinė .galia /bent išvadose/ kartais nepasiekia nebepralau- 
žiamo■tvirtumo.Tai tenka pasakyti ypač • dėl jo sprendimų gyvenimo filoso- 
fįjps klausimuose,kur reikia netik logikos,bet ir psichologinio gyvenimo 
.pajautimo bei įžvalgumo,atseit-kur .... '.sintezė negali būti pasiekta 

. tik logišku tikslumu,betin psichologiniu įžvalgumu.
■' . Logiškas, teoriškas minčių pagrindimas tam tikra prasme yra

ryškesnis ir saugesni s.-Logiškas aiškumas duoda nesvyruojantį atsakymą i 
.gyvenimo klausimus.KartšiSjiš^ tikro.,būną sunku atsispirti tai begalinei 
•epely t ini ai įogik ai, sunku nebūti jos pavergtam ir sužavėtam. Tačiau kai 
.įskyla, beskaitant,nepritarimas kai kurioms praktiškoms išvadoms nors pir
mu atžvilgiu ir negali jo pilniąu-pagrįsti.Ir tada statai sau klausima 
ar loginis protas šiame ar kitame atvejuje nesusigundė pavartoti metodi
nį schematiškumą ir tuo būdu suskaldyti neskaldintinus dalykus/pvz.mo
tiną ir žmoną, tarpusavį pasipildymą moterystėje ir gimdymą/ar b a* su’r et in
ti dalykus,kurie savo prigimtimi stovi ne ant to paties pa"rindo-/pvz 
gimdymas ir kurybe/?Sitai pastebiame he dėl to,kad norėtumėm abejoti pa
grindinių Maceinos minčių teisingumu,b et kad mums atrodo,joo logiškas 
minčių isvystymas analizės būdu iki pat galo,jas galutiniame rezultate 
kartais daugiau išskiria,o ne suveda. Štai kodėl Maceinai kartais pris
kiriamos kai kurios paklaidos arba išgyvenama baimė,kad į tokias pak
laidas jis gali nueiti, A
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Mokančiam skaityti ir subr end us i am mintyti žmogui Maceina padaro tik 
meistriškai išryškintus pavidalus,kuriuos skaitytojas turi kartais pats 
sintetiškai atbaigti,o kai kada gyvenimišku atsargumu sušvelninti.

Kaip kiekvienas žmogui,tai juo labiau sinties ir idėjos žmo
gui iškyla ne kartą savojo kelio klausimas.Maceina sakosi dar šio kelio 
ne at r adevs. Jam iškyla klausimas galbūt kitoje plotmėje,negu kai kas šituo 
posakiu norėtu suprasti.Jis yra nusi.grįžęs nuo pedagogikos/labai gaila/, 
kuria pradėjo akademinį savo darbą ir kuriai .buvo skyręs daug laiko. 
Kultūros filosofija jį galbūt labiausiai domina.Tačiau netradamas nūnai 
akademinės bazės šitoms savo mėgiamoms filosofijos sritims,jis vis daž
niau paseka savo palinkimu domėtis gyvenimiškomis problemomis,nueidamas, 
bent šiuo metu,į politinės filosofijos sritį,Šio karo metu jį stipriai 
margino dar viena sritis-literatūr'inė filosofinė, ir šito susidomėjimo 
pasėkoje mes turime tris, įdomias jo • studijas:Dosto jevskio Didžiojo Ink
vizitoriaus legendos,Mickevič.iaus Konrado Improvizacijos ir Putino Nuvai 
nikuotos' Vaidilutės. * '/■

''Nežiūrint šito Savęs ieškojimo -plačiuose filosofijos horizonte 
ose,vis del to Maceina plieka savo kely je-pirmoje r j eileje filosofo 
kelyje.Nuo j.o jis nerodo ženklą pasitraukti arba nusigręžti.Tačiau ir 
šitame kelyje mums, atrodo jis yra save atradėja. ‘ '

. į'mūsą- filosofijos ir kultūros istoriją jis jau yra įdėjęs 
daug sugestyviai :stiprią žingsnią.Neabejotina, jis' įeis ir į Vakarą*'pa- 
šaūlio'dvasios gyvenimą. Tačiau jis įeis,kaip ir pas’ mus yra įėjęs, ne 
savo filosofijos fundamentalumu,b et savo įtaka mūsą laiką dvasiai,kurią 
jis kaitino,j audine, žavi,parodojos priešgynibes,neleidžia jai nurimti. 
Šituo'atžvilgi!-jię panašus savo laikininkams-rusą filosofui Niknlaj 
Berdfajev ir-prancūzą filosofui Jaques ‘Meritpin,kurie taip pat nėra 

• įprastiniai'filosofai,bet gyvenimo mąstytojai ir jo žadintojai.
' ■ ■ ■ Drįsome 'paminėti šį jauną ir mūsą tautai pasididžiavimą ke

liančią filosofo asmenybę truputį kit aip,:negu .sukakoią proga įprasta. 
Iš 'tikrąją,'nės beveik ne nekalbėjome apie jo pačią asmenybę,lygiai kaip 
anie jo didėlę misi ją mūsą tautos dvasihio .gyvenimo raidai paskutiniąją 
13 metą bėgyje. Jeigu kas šitą įtaką bandy tą''matuot i -Maceinos gabumą ir 
kūrybiškumo Įastą/gal būt nebūtą visiškai teisingas/-kaip Šalkauskio 
misi ja mūsą, t put ai'.dera at siejama nuo jo .asmenybės-kultūringumo ir-.tpu- 
riimo, t aip Maceinos'įtalja,'atsiremia pirmoą ''eilėn į :šiuos pradus. Jis yra 
vienas'iš nedaugelio tą,'kurie išeina į priekį nė tiek savo smegenimis, 

“kiek. savo dvasia. ■ ■ ■ • • • • ' .- ■

g < J ■..y; į/;Z?- J.y; vįį,; ’į.
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P.DAILIDĖ

RINKIMAMS AMERIKOJE. PRAĖJUS
Ko gero laisvasis pasaulis gali iš jų. tikėtis?

Amerikos spąuda,kūri beveik vienbalsiai tvirtino,kad šių metų rin
kimus.laimės respublikonai,dabar siekia surasti savo apsirinkime prie
žastis.Ilgi straipsniai skiriami išvedžiojimams apie tai,kurios aplinky
bės privedė .prie nepaprasto prezidento Trumano laimėjimo.Kės Trumanas 
turės 81-mamė JAV kongrese demokratų.- daugumą abiejuose rūmuose .Taigi jis 
galės turėti pilną kongrese paramą savo politikai.

- Laisvajam pasauliui ne taip yra svarbu žinoti,kodėl būtent,priešin
gai visiems pranašavimams,Trumanas liko perrinktas prezidentu,o kaip tas 
perrinkimas -atsilieps į pasaulio reikalus. JAV šiandien yra vadovaujanti 
laisvojo pasaulio galybė.Nuo JAV politikos dėlto daug kas pareina.O mums 
lietuviams ypatingai rūpi,kokia kryptimi pasuks JAV santykiai su bolševi
kais-,kurie laiko pagrobė mūsų, tėvų žemet ir žiauriai naikina mūsų tautą.

Nors, užsienių politikoje abi JAV partijos-respublikęnai ir demokra- 
tai-šiud metu eina kone tuo pačiu keliu ir delegacijos į užsienius suda
romos paprastai iš abiejų partijų .žmonių, tačiau respublikonų partija yra 
laikoma konservatyviškesnė.Jos eilėse daugiau žmonių,kurie dar nėra atsi- 
kratev nuo izol iaci jonistinio galvo jimo. Ti-.e žmonės visuomet sudaro pavojų 
tais atvejais., k ai JAV reikia d-aryti sprendimus,reikalaujančius iš visuo
menės stambesnių aukų.Beito, demokratų dauguma kongrese geriau u žtikrina 
Vakarų;Eurųopai,kad-M'arshalio planu nustatyta pagelba bus ir toliau tei
kiama. Drauge didėja pagrindas viltims,kad JAV parems ir kariškai Vakarų 
Euruopos.;.s-gą, ar t ai ■ prisidedant' drauge su Kanada prie tos s-gos, ar • su
teikiant ;.jai-reikalingų ginklų ir finansų.Reikia pasakyti,kad Vakarų Eu- 
ruopoS ■likimu plačioji Amerikos visuomenė šiandien nėra abejinga: ji jau 
suprantą, k a,d. -gindama Vakarų Europą, Ameriką gina save.Tai liečia ir nū - 
s i st atynią Ber lyno blokados klausimu-. ■ '■ :

Amerikb.s spauda, jei neskaityti kelių komunistuojančių laikraščių, 
visa be išimties reikalauja tvirtos rankos politiniuose santykiuose su 
sovietgis.Kai prieš pačius rinkimus prezidentas Trumas buvo sumane^s pa
siųsti pas Staliną teis^ją Vinsoną su taikinga misija,spaudoje kilo to
kia audra,kad nuo to sumanymo teko atsisakyti,Savo sumanymu Trumanas,tie 
sa,pakišo koją Wallece'ui,kuris tikėjosi sumedžioti daug balsų per rinki
mus savo "pažadais susitarti.su Stalinu.Tačiau iš to,kadWallace surinko . 
vos milijoną balsų iš 48 mil.,galima darytis išvadą,jog tokio "susitari
mo" bent kurie, kaina troško tik 2/o balsavusiųjų.Toksai balsavimo už Wa
llace rėzūltatas yra drauge ir Trumano administracijai reikšmingas įspėf 
jimas,kad kraštas daugiau "epesementų" nenori.

Dėlto galima apytikriai tvirtinti,kad bent artimiausiu-2 d ku Truma
nas neiškeis panašių sumanymų,kaip Vinsono misija.Tačiau Amerikos vidaus 
gyvenimo stebėtojai reiškia kitokią baimą del santykių su sovietais.Bū-: 
tent jprisibij.oma,kad Trumano liberalizmą bolševikai neišnaudotų sprogdin
ti Amerikos demokratijai iš vidaus.Čia nurodoma net keletą tos rūšies 
simptomų.' , ,

Pirmiausia'rinkimų kompanijos metu Trumanas -nė vieną kertą yra da- , 
yąs suprast i,kad jis laiko save F.Roosevelt nustatytos, politikos linijos 
šalininku.Bolševiku atžvilgiu ta .lini j a,kaip žinome,buvo labai nuolaidi. 
Daug bolševikų Roosevelto 1'aik.ais įsiskverbė į aukštas valdžios vietas,, 
kas sukėlė' pavojų valstybės saugumui. 8 O-1as kongresas atkreipė į'tai dė
mesį, sudarė tam tiki’cį komisiją. prie šerne r ikoniškai . veiklai tirti ir pa
traukė visą eįlą.pareigūnų atsakomybėn.Trumanas pavadino komisijos'prie
kabes "raudona silke" ir. atsisekė duoti komisijai reikalingas žinias iš 
valdžios slapto archyvo. “
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Prezidento atsisakymas bendradarbiauti su komisi ja,ti.rančią bolševikų 
veiklą Amerikoj e,buvo sūkėląs gyvas diskusijas.Respublikonų.spauda kal
tino Trumaną,kad jis "slepiąs" komunistus, o demokratai įr odinė jo , kad kon 
greso komisija braunasi į teismo funkcijas,kadjos veikla griauja nusta
tytą valstybės valdžios padalinimą tarp president o,kongreso ir teismo Įr 
kad vel tos priežasties komisijos veikla, esanti priešinga konstitucijai. 
Esant krašte antikomunistinei nuotaikai,viešoji nuomonė buvo pakrypusi

■ ■'prieš Trumaną. Tačiau JAV bolševikuo jantieji. piliečiai,žinoma,džiaugėsi.
iš Trumano užimtos pozicijos ir įsidrąsiną atsisakinėjo klausyti komisi
jos įsakymų.Savaime aišku,kad dabar,laimė jus rinkimus Trumanui,jie lau
kia visiško tos komisijos veiklos sust abdymo. Ar išsipildys ta jų viltis, 
ikbl kas sunku pasakyti.Pačių demokratų tarpe labai stipri srovė už tai, 
kad bolševikų penktoji kolona Amerikoje būtų pažabota.O ir patsai Truma- 
nas dabar yra pusėtinai susipažinus su tos kolonos diversine veikla.

Daug pavojingesnis Amerikos vidaus gyvenimui reiškinys yra ta lin-
■ kmė,kuria žada nueiti darbininkų unijų tvarkymas.80-tas/respublikonų/

. .kongresas,siekdamas užkirsti komunistams kelią įsigalėti unijose,priėmė 
taip Vadinamą Taft-Hartley įst atymą, dr audž i ant į komunistams būti unijų 
vadovybė se. Prąncūzi jo s nelemta unijų praktika, išgąsdino netiktai respub- 

..likonus,bet ir dėmokratus.Del to siekta nuo komunistų dominavimo unijose 
•apsidrausti.Tačiau unijos-tei svarbiausias bolševikų veikimo įrankis.

.■ Prieš Taft-Hartley įstatymą. buvo 1 sumobilizuotos visos unijų pajėgos.Tru
mans tą įstatymą vetavo,Tačiau jis buvo priimtas daugiau kaip dviem tre
čdaliais sujungtų abiejų partijų kongrese balsų.Ir turėjo būti vykdomas.

■ Unijos,žinodamos’prezidento nu-sist atymą,per pirštus žiurėjo- į įstatymo
• reikalavimą valdybų nariams,kad jie pasisakytų jog nėra komunistai.0 ei
nant rinkimų kompanijai,Trumanas viešai pažadėjo Taft-Hartley .įstatymą 
atšaukti,jeigu jisai bus išrinktas prezidentu.Savaime aišku,ka'dbolševi- 
kupjančlos. unijos dabar pakėlė galvas, 1 aukdarros duoto pažado įvykdymo.-

Tačiau,kaip jiau buvo minė ta, prezidentui Trumanui teks skaitytis ne 
tiktai su norais galingų unijų,kurios jam padėjo laimėti tinkinus,bet ir 
su’bendra nuotaika krašte,o ta nuotaika vargiai gali būti palanki pre
zidento pažadėtam įstatymo atšaukimui.

T- Visokiu atveju kai kurie abejojimai del bolševikų penktosios kolo
nos Amerikoje sulikvidavi.no dabar sustiprėjo.Smarkiau pasireiškia šūkiai 
siūlintieji' kovot i su bolševizmu ne policinėmis,bet idėjinėmis priemonė- 
mis'.O tai yra Čekoslovakijos kelias.Tačiau JAV yra laimingos tuo,kad iš 

. 140 milijonų gyventojų komunistų čia priškaitoma tiktai 70.000. Tai yra 
’iš 2000 gyventojų čia- tik vienas priklauso komunistų partijai.Jei pri
leisti,kad koksai 100,000 yra dar komunistams prijaučienčių,tai vistiek

• bolšdvikų penktosios kolonos vaidmuo..JAV gyvenime yra neperdidžiausias.
JAV saugumo įstaigos/FBI/ viršininko pareiškimu,visa ta kolona,reikalui 
esant ,gali būti per 24 .valandas pat alpinta lageriuose ,.atlikuose po karo 
nuo nacių agentų. . : '

■■‘■’Taigi jeigu ir būtų kai kurie varžtai komunistams atleisti, tai vis- 
vieniki jų įsigalėjimo JAV gyvenime lieka labai tolimas kelias.Tuo tar
pu Amerikos santykiai su sovietais vystosi tokia kryptimi,kad vargiai ir 
Trumanas panorės rodyti jų agentams šalies viduje savo liberališkumą. 
Del to mes lietuviai Trumano laimėjimą galime laikyti nemažu smūgiu mū
sų priešui.O visam pasauliui tas laimėjimas patikrina JAV užsibrėžtos 
politikos linijos tesimą.,kas stiprina taip pat pavergtųjų tautų viltis

■ ankščiau ar vėliau numesti raudonosios bolševikų vergijos pančius.
---- OoO----- . • • < .

/
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LIETUVA TARYBINĖJE SPAUDOJE ' .

Turimas informacijas-iš: Lietuvos' papildant.išved'čfe iš' t 
rybinės spaudos,galim? konstatuoti-,kpd režimo akcija sustiprėjus prieš 
ūkininkus. ir prieš mokyklas.Ūkininkai,tariamieji b'uo.žė.ė;,markiau apkrauna 
rii mokesčiais ir pyliavomis.Neišsiruokančių skaičius, kyla.'Vienoj Meri alpo 
lės apskr. už mokesčių nesumokė jimą liaudies teismo pasmerkta per pusan
tro šimto: ūkininkų.Nepajėgiantieji pyii8Vų ir mokesčių išsimokėti,kai ku 
rie nori' stoti i kolchozus. Šitokiu būdu individualinis-ūkis-naikinamas 
kolchozų .naudai. Jų valdytojai išgabendami. Jeigu praeit ais-metais Suvalki
joje buvo vienas kolchozas ir tas pats partizanų būv'o .šųlikv Įduot as, t ai 
šįmet jau minimi kolchozai Sasnavos-,S",Kaly ari jo.s, Liubavo .Daugiau smarkesniu-, 
tempu eina antroje Nemuno- pusė j e. Viename. Šiaulių, apskr,sukurta per-;JO kol--' 
cho zų, suvarant į juos daugiau kaip■9Q0 ūkininkų. ‘ <".<

Tarybinė- spauda.ir ankščiau skundėsi,kad komunizmas ir kom- 
jaunuoliai mokykloje neturi pasislėkimo.Vis buvo skundžiamasi "nacionsl-iz- 
uo-klerikalizuo" stiprai įteka mokiniams.Paskutiniu metu sovietinė admi- 
nistarcįja griežtesnių represijų,nesitenkiant žodine propogande. ■ 
Pastatytas Žiugždos--'vietoje Niunka tenka priimti.,kaip, užsimojimas vykdyti 
mokyklose,valymą aklu užsispyrimu-,Jo vadovaujamos Švietimo Ministerijos 
jau duotas įsakymas visoms mokykloms kovoti" su.-"kunigu: įtaka",su "kl-iėii- 
kaiizmu".Tas'pats valymas nuo nepageidaujamo elemento ir "tvirtinimas"’iš•

- vidaus,kur is paskutiniu laiku vykdomas visuose sovietų okupuotuose krės-. 
tuose. . į., o..’

Pati, tarybinė spauda visai supanašinta su rusiškąj ą. "Tiesa-"’ • 
padaryta to paties formato, to paties laužymo ,ž.into,s dedamos tose pačiose 
vietose.,o. jei pataikai tos pačios dienos'numerius,-tai ir žinios tos pa
čios ir toje pačioje vietoje.Skirtumas tik-kad žodžiai lietuviški.Ar il- 
gam?Latvi.jo.e j'au svarstoma ir- pradžios, myktose įvest i-dėstomąj ą, rusų 
kalba ę.LatVių'.kalba-t ik namie, -.v ' -. ’ • . ' :

j ligi šiol tarybinė spauda triumfalial ■skeibdavo didžiuliu-s ■ 
leidžiamų knygų tiražus. Tai būdavo -daugiausiai politiniai agitacinė .lite- -' ‘ 
retūra'.Iš tiesioginių-šaltinių 'žinome-,kad žmonės šių tarybinių knygų- ir '■ • • 
laikraščių n’ęškai to. Dabar st aiga partija jsualiarmavo šįt ą reiškinį ir ap
kaltino platintojus-esą jie slepia .knygas,neduoda jų. pasiilgusiam' valstie--: •' 
Čiui.Pradėta didelė komoanija už tų leidinių išėmimą'iš sandėlių ir. įbru-'- 
kimą gyventojams. Brukama tiesiog per prievartą,organizuojant "knyghe'šių.’ ‘ 
brigadas",kurių nariai turi vaikščioti su knygomis pas ūkininkus.Sit a ak
cija yra .irgi reiškinys plano greitesniu tempu "perauklėti" gyventojus.

.
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Planuo.ja dainų švente,
' •''■<>•■ • • ' ' ' •■■'■., , . - ■ 

■'Tiesa" 1948.9. 9: Ministrų Taryba ir'kompartija nutarė 
19pO metais organizuoti dainų šventą Vilniuje "tarybinės valdžios atsta
tymo Lietuvoje garbei" .Dalyvauti užplanuota 3O.OOO deininkfį,

; Vietoje žiugždos-Niunka .
Iš to paties "Tiesos" numerio patyriame,kad švietimo mini

stras nebe Žiugžda,bet V.Niunka,Jis sykiu yra ir ministro pirmininko pa
vaduoto j as./Naujasis švietimo ministeris yra studijavevs teisą Kauno uni
versitete. Jau studentaudamas pr iklausė komparti j ai,Kai Vbolševikai Lietu
vą okupavo, jis buvo pirmasis sovietų jorokuroras.Labai atkaklus partijos 
įsakymų vykdytoj as. Jam stiprios įtakos.daro jo žmona žydė,Tokio "Višins
kio" paskyrimas j Švietimo Miništeriją,reikia laikyti užsimojimu įvykdy
ti be atodairos švietimo įstaigose "valymą”.Žiugžda paliktas tiktai aka- 

_• dėmi jos vicepirmininku..Jis dabar .spausdina "Tiesoje" ilgą studiją apie 
"katalikų dvasiškiją,kaip amžiną lietuvių t autos pr iešą/

’ v . •. 1 - Biržų atstatymas ' .

-..v ' - "Tiesa" 194 8 . 9 . 9;Komjaunuoliai Biržuose neturi pasiekimo,
Liaudies Namų vadovybė nuo jų šalinasi.Komjaunimo vadovybė be iniaciaty- 
vos."Aušros mokyklos salė ^kurioje, vyksta kino seansai, susirinkimai, minė- 
jiitai, ligi-šiol užkalt ais langais. Antra,vasaros salė primena daugiau dar- 
žiną šienui krauti,taip pat nėremontuojama.Užtat Biržuose daug degtinės 
varyklų.Joms naudojamos:net valstybinės patalpos.

'' ' ;■ 1 ■ i. • • /
Kuo žavėjosi Venclova Breslau 

u ■ ■■■ ' ’• '■ ; . • ' ’• ’ ’ / ,
■- "Tiesa" 1948.9.9'• A. Verislov a'aprašinėja savo įspūdžius, iš

Breslau; "kultūros veikėjų kongreso".šu ypatingu džiaugsmu aprašinėja, ■
.. kaip manifest ą balsuojant ir Fadiejėvui klausiant "kto- že" ,Belgi ja,Čekos 

’ : lovakij a, Kiniją.ir. kitos delegacijos atsakinėjo "za".Taip pat žavisi,
kad kongreso'dideliu autoretetu naudojosi "m ū S ų" valstybė ir jos dele 
getai. ' . . ■ . ■ Z 4' . , - ■ - ■ ' !

; Sovietinių knygų platinimas " t '

' ’ ' "Tiesa!',. 1948^9.ICMvedehiajame:Per pokarinius metus išleista
apie I3OO įvairių knygų, jų visų tiražas daugiau kaip 17 mil, egz,Tačiau 
dau kur žmonės negauna knygų,neš guli sandeliuose.Tarybinėms knygoms iš
platinti' ministrų' taryba;.ir .partija paskelbė rugsėjo 15 d,tarybinės kny
gos platinimo mėnesį./Nuo to laiko kiekviename numeryje kaltinamos ats
kiros -įsteigos,kad jos knygų neplatinančįos.Kaltinami atskiri asmenys, 
o visa' pašlapty'.s -t’ai-kad žmonės -nenori skaįtyt.i tos daugiausiai pro.pogan 
dinės litė'ratūros.Kad į duotų-;žmonėms knygas,kai kur vietoje grąžos mė
gina- įduoti knygų,/ ’• ' a . • ;

• ■■■ ■:. ; : ' " , . ;• / /'Z- ; : ■ ■■ • ■

Duokliųš-reikalaš- • - ■■ ■' -;

"Tiesa"'1948.9.10: TSRS paruošų ministerija davė nurody
mą,jok kolektyviniai ūkiai,žemės ūkio kooperacijos draugijos ir valstie
čiai, įvykdą privalomus grūdų pristatymus valstybei,pašarinių kultūrų 

i ' ' ; ; 1 c ■ ■ :>■ •

į ' 1
r j. j ■ • ’’ -l. /<. ■' ■:
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prievoles geli atlikti duoniais javąis.:Už ,100kg. padarinių grūdų reiki? 
duoti 57,ikg.kviečių arba 66-,7kg.rugių,arba 38, Ikgjgrikių.

Kaimo suspor tinimas J'.. , / ... ’.

"Tiesa" 1948.9.10:. Žemės 5kio akademijos studentai įsipareigoja 
šefuoti Garliavos valsščiaus sporto kolektyvus.Kai akademijos sporto 
brigada nuvyko pas šefuojamuosius,pasirodė,kad visame valsčiuje jokių 
sporto vienetų nėra, «

'. Kaip pramonė dirba .•

"Tiesa" 19;į8. 9.10.: LTSR kontrolės ministeris A.jęfrembvas at
skleidžia pramonės kombinatų darbo eiga.ir.rezultatus.Jie labai liūdni. 
Pirmiausia kombinatai neištesi savo „asortimentų planų.1947 mėtais iš 
63 ^būtino asortisemento rūšių buvo įvykdytas tik 21 rūšies planas,arba 
trečdalis.] 948.metais pirmame pusmetyje iš' 61 rūšies įvykdytas tik 16 
rūšių planas.Mažeikių, Zarasų,ifariempolės apskr, pramonė s kombinatų apys
kaitose buvo įrašyti neatlikti darbai.Iš 35 pramonės kombinatų,ture ju
siu užpirkti žaliavą,.plataus dSrtojimo prekėms gaminti,21 kombinatas to 
darbo visai nepr adė jo. Tokiu bū du odos ž aliavos užpirkimo planas 1^47m. 
įvykdytas 54,8$,šerių 1,8$,vilnų'7,Irt,linų pluošto 2,5$.Padėtis nepage
rėjo ir praėjusių 1948 metų laikotarpiu. Pramonės kombinatų darbas , 
nuostolingas.1947m.Ip pramonės kombinatų turėjo 1.400.Q00rbl.nuostolių. 
Kai kurių kombinatų pelnai pasirodė fiktyvūs, ne s .buvo įgauti savivališkai 
pakėlus kainas.Del buhalterinės netvarkos .Mažeikių .kombinato kasininkas 
Alubauskas galėjo pasisavinti 41.4OOr,bI.Už/visus ■ tuos trūkumus/kalt i ne 
tik patys kombinatai,b.et ir pramonės.-.-mįnįšterij,a,į e;. ■ /..■ ,..'.'v’'

■ ■ Nemalonėje "pūpų-dėdė"

"Tiesa" 1948.9.10: Skaitytojų laiškuose piktinamasi Lietuvos 
Filharmonijos vardu organizuojamu estradiniu menu.Vieną tokią .estradinio 
meno brigadą sudaro daininkėį JurČehko,N.Vetilnikovas ir Robersas/"tikros" 
lietuviškos pavardės!/Puolami paskutiniais žodžiais taip pat visokie 
"pupų dėdės" ,š?baniauskai-,biržiniai ir kiti estradiniai vert eigos.Už ka?

ęDel pūpų dėdės:"Jis tik apšmeižė Jurbarko komunalinio ūkio skyrių,saky
damas,kad miestas baigiąs griūti,o vokiečių...sudegintų namų vietoje įren
gti klombai ir aikštelės".Taigi užkliuvo "savikritika".Redakcija paste
bi,kad tokiem "dėdėm" nebus niekur. leista daugiau pasirody.ti-.

Išeikvojimai krautuvėse , , '■ ■ ‘

; ‘ --• "Tiesa"- 1948 . 9.10:Panevėžio milicijos viršininko pavaduotojas
Sokolovas/l/apyskaitoje .apie kovą su, nusikaltimais sumini,kas per nusi
kaltimai -pasitaiko:Valstybinės parduotuvės' Nr.22 pardavėjas Cijones nus
lėpė 4,0kg.cukraus ir pirkėjus aptverdavo po .20-70 gramų. Parduotuvė s Nr.l 
vedėja Abromavičiūtė nuslėpė 27 kg.cukraus..Parduotuvės Nr.9 vedėja Še.pe 
l.ienė-17 kg. cukraus.Nusikaltusieji nubeųsti'./Šitpkie faktai patvirtina, 
K?d: tarnautojai iš gaunamų atlyginimų neišsiverčia ir yra oriversti pa
tys' imtis natūr a/-.,, ' r-:"' .
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Grūdų, duoklės didėja

"Tiesa" 1948.9.18:Metinis grūdų paruošų planas Įvykdytas beveik 
ištisu mėnesiu anksčiau,negu pernai. Tarybų Lietuvos žemdirbiai pristatė 
valstybei 2 milijonus 33O tūkstančių pūdų grūdų/kviečių "ir rugių/ daugiau 
negu 1947m.Ankščiausiai pristatė Vilniaus,Švenčionių,Šiaulių,Radviliškio 
Anykščių,Zarasų apskr.Laiške Stalinui įsipareigota pristatyti dar "virš ’ 
plano" pOO.OOO pūdų.Iš Latvijos pristatyta 3.6OO.OOO pūdų daugiau neoii 
pernai.Pažadama taip pat "virš plano" dar 500.000 pūdų. Is Estijos 1.24o>. 
C00 pūdų daugiau negu pernai."Virš plano" taip pat 500.000 pūdų.Šiais 
metais sustiprintu budu stengiasi kuo daugiausiai išspausti ir tai sku
binama.

Į
K

ja įsakė įvykdyti visuose mokyklose/Išvado
jimui medžiaga imam* ----- ; -•> *----
komjaunuoliai neturimpasisiekimo, jeigu reikalingi specialus vajai,trečie-

■ su

Mokyklų "šukavimas"

"Tiesa" 1 ^48. 9.18: Vilniaus 7-sios gimnazijos dir ektorius/M. Se-. 
Tapinas/ mokytojai ir komjaunuoliai skelbiasi pravėsią tarybinių, knygų 
kolektyvinį skaitymą: Ostrovskio "Kaip grūdinosi plienas",Biriukovo "žuvė
dra” ,Fadiejevo "Jaunoji Gvardija",S.Neries "Marytė Melnikaitė" ir kt.
?'Ber glaudžiau susiburti apie Stalino-Lenino komjaunimą ir visomis jėgo
mis kovoti su buržuazinės ideologijos likučiais be reakcinės dasiškijos 
i teka moksleiviuose",Šita 7-sios gimnazijos sumanymą švietimo ministeri- 

— —-'— /T"”-'-’os tokiosųbplševistiniam auklė
ja rusų bolševikų veikalai,savo veikalų nėra,antra- 

insiteriu pasikeitimu sustiprėjo valymo ir "perauklėjimo" akcija.

194 9m .prie ėk ar i ni s lygis?

"Tiesa" 1948. 9.18: "Lietuvos KP/b/ CK XIII plenumas numatė iš
plėsti žieminių kviečių pasėlius ir 1949 metais pasiekti prieškarinį ly
gą, pakeliant derlių vidutiniškai respublikoje iki 11-12 centnerių is-ha." 
Tame pačiame straipsnyje žemės ūkio ministerijos grūdinių ir aliejinių 
kultūrų valdybos viršininkas A, Aleknavičius pastebi,kad "Joniškėlio ban
dymo stotyje akuotojų veislė 1936-41 metų laikotarpyje vidutiniškai davė 
13.9 centn.iš ha.,0 palankiais 1J34 metais ji yra davusi net 29,4 cent, 
iš ha".

Šimet kviečių sėja esą daug kur suvėlinta.

Sustiprintas kolchozinimas

"Tiesa." 1948.9.19: Sniečkus praneša,kad "šimet pavasarį ir vasa
rą valstiečių .vęržimąsis į kolektyvinius ūkius sustiprėjo.Šiaulių apskr. 
pvz.buvo sudaryti 32 kolektyviniai ūkiai,sujungusieji daugiau kaip 9OO . 
ūkių.

" Nub.uožinimas"

"Tiesa" 1 948. 9.18:Puolamas Marlempelės -vykdomas.komitetas,o ;• • 
taip pat finansų Skyriaus vedėjas Vyšniauskas,kam iš buožių neišreikalau
jamos skolos.Sumini,kad Igliškėlių valščiaus buožė^Juozas Povilaitis sko7 
lingas valstybei 10.OOOrbl..Kalvarijos vai.Vincas Cereika-9238rbl.Gude
lių vi.Kazys Tarasevičius-6Š21 rbl,Nesumokė ją mokesčių t eisiami liaudies

I
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teismo.Mariampolės apskr.nuteista 14? ūkininkai.Bet laikraštis•piktina
si,kad teismo sprendimai įvykdyti tiktai-55 buožėms,Prokuror as Zupkus 
žiūrėjo pro pirštus.Piktinasi taip pat,kad kai kuriem buožėm,nesumokė ju
slėms -mokesčiu, leidžiama- likviduoti rūkius ir dėtis į kol cho žus. "Kalvari
jos valsčiuje į kolchozą "Naujasis Gyvenimas" įstojo buožė Šerkšna Vac
lovas, turėjęs 24 ha.ūkį,kurio heprimokomos sumos siekia 8OOprbl.,į ko
lektyvinį ūk1! "Pergalė Sasnavos valsčiuje,buvo priimtas buožė Vagonis 
Antanas s'u lčOOrbl, ne primoka" ./Šitokie konkretus faktai yra "nubuožini- 
mo" politikos’.’iliustracija-'mokesčiai tokie,kad jie sunkiai pakeliama,mo
kesčiais sulikviduojami buožiniai ūkiai-24 ha.jau buožė!Žmonės gelbstisi 
stodami į kolchozus,bet buožėms ir ten nevalia!Jei viename apskr. jau, nu
teisti I94 ūkininkai, tai kiek ją nuteista visoje Lietuvoje?!Su mokes- 
čais dar'blogiau.,T ame pat straipsnyje pripažįstama,-"dažnai pasitaiko, 
kad valstiečiams įteikiami klaidingi mokestiniai pranešimai,reikalauja
ma sumokėti n e primoka,, no r s jie mokesčius yra pilnai sumokė ją". Taip atsi
tiko su K a zliį'Rūdos vi.A.Puskuningiu,Anuškevičiumi ir kt.

’ 'Surasti -reakcionieriai1 profesoriai

"Tiesa" 1948. ^.21:' Vedamasis kelia aukštyn Mičiūrino nuopelnus 
selekcijos srityje ir puola lietuvius mokalininkus,kurie neįvertino Mi- 
čiūrino- arba apie jį nieko nežinojo ar nesilaikė iš viso materialisti
nės pasaulėžiūros pagrindą."Tokie obskurantai kaip Pakštas,Žilinskas, 
Blažys,iš užsienio atgabentieji vokišką rasistą išperos,kaip Ragelis, 
Landau,Vfntleris ir kiti stengiasi nuodyti Lietuvos gamtininkus savo re
akcinės formaliosios genetikos nuodais. "Smerkiamas toliau prof,Aleksa, 
prof. Šiviękiš, doc.iiast auskis, kuris 8OOpsl .knygo’je darvinizmui yra pasky
rė^ pusą puslapio,o Miciūrino ir Lisęnkos visai net nepaminėjąs,prof, 
Dagys,kur is 'garbina mendelizmą,reiškia abejojimą dėl kičiūrino ir Lisenko 
"Visai nesenai, buvo pašalintas iš Kauno universiteto doc.Kairiūkštis, 
kuris iš tarybinio universiteto katedros, dėstė rasią teoriją."Vieninte- 
lis,kuris kovoja dėl materializmo biologijoje tai-prof.Ivanauskas.

" Ir nekaltinami mušasi į krūtinę__

"Pravda" 1348. 9.2p: aprašo LTSR mokslą akademijos ir TSRS aukš-- 
tojo mokslo diskusijas dėl biologijos mokslo Lietuvoje ir Mičiūrine me
todu.LTSR tarybinių ūkią minister is V.Augustinaitis išdėstė naujas gali
mybes kičiūrino metodu išauginai Lietuvoje naujas augalą ir gyvulių^rū- 
šis.Ta proga. Vilniaus universiteto rektorius prof.Bučas vėl kaltino Lie
tuvos biologus,kad't arp ją.iki šiol buvo giliai į leidus šaknis veisma- 
nizmas-mendalizmas-morganįzmas."Net toksai senas darvinizmo idėjų propo- 
guotoj as,kaip prof.Ivanauskas nuo morganizmo nebuvo laisvas",Pakaltinąs 
kitus ir patsai atgailojai "nemaža kaltės tenka ir man pačiam,neš ligi 
šiol nepakankamai ryžtingai ėmiausi to pertvarkomojo darbo".Ir -prof fLa
šas,matematikos-gamtos ir taikomąją mokslą skyriaus biuro atstovas dau- 
žo krutiną: "turiu prisipažinti,jog ne visa padariau,kad to skyriaus ins
titutai atsikratytą nuo „negyvenimiškų-problemą.-.. Ir aš patsai turiu pri- 
sipažintijįad moksliniame darbe esu .daugiau užsiėmus su triušiais,ne^u. 
su žmonėmis," ■' . ' .. .. . . y , •; ’ °.

Sovietinės gamybos pavyzdys

"Tiesa" 1948. 9.2p: Laiške redakcijai aprašoma gamyba kojimią
, . ' -/j
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fabrike "ŠILVA"'.Mūsų "silva" per šių metų spt-.mėnesius padarė 2 milijo
nas 57 tūkstančius rublių nuostolių. Taigi išeina maždaug po JOO tūkstan- 
čių rūblių per mėnesį.Tiek ątseina gražųs,kėturių.butų gyvenamasis namas. 
Fabrikas daugiau stovi,nėgu-dirba."Žiemą stigo^elektros- energijos.. .Ua- 
bar jau yra elektros energijos,bet pri'sti'gome, žaliatos.Rugpiūčio mėnesį 
puse darbo valandų, mašinos stovėjo dėl ža'liavos stokos. Nė kiek negeriau 
ir. rugsėjo mėnesį."Mat fabrikas pereikvojo 15 tonų verpalų."Iš šio verpa
lų kiekio galima'’numegzti arti 200 tūkstančių porų ko jinių" . "Silvos" fabr 
ikas nepagemina per mėnesį tiek kojinių,kiek jau pereikvojo medžiagos. 
Kur dingo tonos verpalų? Tonomis gadinama,ypač pakeliui į fabriką.Verpa
lai vežami maišais,p nedėžėmis.Maišai suverčiami, kaip pakliūna.Galop dau- 
gėlįo. fabriko sunkvežimių, šoferiai pakeliui dar įsileidžia įvairius ke
leivius už tam. tikrą atlyginimą. Šie kelionės metu sėdi ramiausiai ant 
maišų'ir padeda sumaigyti verpalus.0 čia dar' lietus pelija.Sudrėksta ver
palai,nes brezentu, jų neuždengia..Po viso to nemažiau,kaip 3$,okartais 
dar daugiau,verpalų eina niekais. " • '

"Raustame ir dėl gaminių kokybė s.Vietoje planuojamų 70$ pirmos 
rūšies kojinių patiekiame tiktai o2$,.vie.toj.e : ,20$ antros rūšies kojinių 
tiktai 15$.Užtat trečios,ketvirtos rūšių kojinių būna ne po 10$,kaip yra 
užplanuota,bet 23$" ' ;' • ' ■'

Maža'meistrų. Jų padėjėjai neruošiami. Amatų mokykloje išleistos 
25 meistro padėjėjos atėj-ė į fabriką,bet dirbti nemoka.Jos stojo eilinė

mis darbininkėmis. Ataskaitoje pažymėta"'net...25 meistro padėjėjai,o fabri
ke jų nėra nei vieno . Sugedusių staklių nėra-kam pataisyti.Atsarginių da
lių negauna.Rūgpiūčio mėnesį mašinos pe'r'stovėjo 400'0 valandų vien tiktai 
dėl adatų, stokos'.Atveža tūkstančius adatų,bet netinka,ne tos rūšies.Už 
visa tai kaltinamas f abrikp sdirėktorius B.KOTOVAS/!/-. Jo dažūai nesą, jis 
sau kur ‘girtuokliaująs.Balandžio ,mėn-.gamybos1 duomenis jisai suklastojus . 
ir po per i oje planą įvykdąs su kaupu.Už plaho"viršijimą" dar paprašė... 
premijos !/T ai tipingas sovietinės gamybos" pavyzdys su nemoškom atėjūnais 
direktoriais,su pelningais planais ir nuostolinga gamyba:sovietinėje- sis
temoje kaltas visada sabotažninkas,taigi šiuo atveju direktorius,o mūsiš
kai galvojant kalta pati biurokratiškiausia pasaulyje bolševikinė siste
ma,pavergusi darbininką,nesuinteresavusi jį gamybos sėkmingumu,ekonomiš
kai jo neaprupinusi ir privertusi, jį grobstyti ir uždarbiauti nelegaliu 
keliu,kad galėtų pragyventi./ ■ •

Mič iūr i ninė b omba t ebeveiki a

. _ / ■ ' . "Pravda" 1'34S. 9, 2J: Švietimo- -minist eris Niunka akademijos disku-
. sijose dėl mičturizmo užpuolė prof .Aleksą,"?
gą mintį-gamtds mokslai neturį nieko bendro
toją Rinkūną,kam tas teigiąs/kad .chemi ja 'esąs apolitinis mokslas. Žiugžda 
"atskleidė" reakcinį prof.J.Dagi o nusistatymą del to,kad,esą,nereikią 
verstinių vadovė.lių, "Tautų draugystės idėja,-kalbėjo Ž iugž d a-k ai p tik 
pasireiškia tarpusavio parama'3 --3•

. savo kiaute,kas reiškia norą at___ ________  ___ ___
Toliau žemus ūkio min.Liaudis kritikavo Mičkį,kėm jisai " neapsik ai tino", 
Vazalinską ir . kt. Išpažino savo praeities nu'odėmės riet Ivanauskas, Kupčins
kas ,Valius.Tai visuotinis kaltinimas vienas kitam ir apsikaltinimas.Kurie

kam tas dė s t ąs s t ud'en t am- ž-'al in- 
> - su pasaulėžiūra-, puolė dėsty-

*
gi o nusistatymą dėl to,kad,esą,nereikią 
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ir bendradarbiavime,-o siekiama užsidaryti 
atsiriboti nud tarybinės k uituroš, mokslo".
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tai darė "Tiesa", mini sū simpatija ir■ bara tuos,kurie neprisipažino • ir 
nepareiškė kritikoš* > ' : " . ' . ,

' Iš mokytoją reikalaujama aktyvios marksistinės •
' dvasios

"Tiesa"l,94-8. 9.23: Visas vedamasis. skiriamas minčiai "atskiri : ... 
mokytojai dar manė,kad politiniu mokinio auklėjimu.turį užsiimti tik k o m-’ 
jaunimo ar pionierių organizacijos,o jie-patys pasitenkina tik formalią 
mokslo-žinių perdavimu. Šitokia mokyto ją pažiūra, yra smerktina. "Puolamas. . 
Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas Ig.Cieška,."kurio student ai, sek .' 
darni savo dėstytoj u, rašomuosiuose darbuose, kaip, pavyzdį cituoja toką. • 
tamsybės ir rasizmo apaštalą kąip Nitčą ir .kitus buržuazinius fašišti— 
nius mokslininkus." • ..• ’ ■ .

, • ’ • ; . Valymas konkrečiom pavardėm ’ . ,

."Tiesa" 1948.9. 11: "Klerikalizmo- žabangose" aprašome Kelmės 
gimnazija. Jos direktorius Vedeikis esąs "klierikalšs" , būvąs Kretingos 
or ano i škoną gimnazijos mokyto j as,lietuvią kalbos mokytojas Stabingis-'' 
kraštutinis klerikalas",lotyną kelbps mokytoja Stumbrytė-kunigą skverną-, 
laižė, kur 1 lotyną kalb.ą dėsto iš Jokanto vadovėlio, choro dirigentes Ur~. 
beli s, mažiai muzikos srityj.e nusimenąs,. .per ši sunkoms supuvusią vakarą 
kultūra* "Dėl ją. kaitės mokiniai nemokami tarybinią dainą, neplečiame . t af y- 
binė peseulišžiūra. Iš 341 mokinio k'omjeunuolią tiktai .17 ir pionierią - 
37."Gimnazijoje viešpataujančios. nuotaikos palankios vietos reakciniams' 
kataliku, dvasininkams." "

• ’ • I ■ »

? i •. . Kaip eina žodynas '

■g "Tiesa" .194 8. p. 14 : J. Bei č ik oni s pr anc š a, k ad ž o dy nui e s ą sur ink - 
ta apie 2 milijonai žodžią.’Ją dalis panaudota pirmiesiem dviem ’tomams. 
Redaguojamas trečias tomas.Sustot a prie žodžio "gargždėti"

.. Teismo žmonėms universitetas nereikalingas
• > . *.’’.*••• *■* 

"Tiesa" 1948.7,4:Vilniuje veikia "Vilniaus juridinė mokykla"' 
tai yra dvieją metą .speciali mokyki akuosianti liaudies teisė jus, apskri- 
čią bei mieštą prokororus bei ją padejėjus,liaudies tardytojus."Kandida- . 
tai turi būti baiget gimnaziją.?? tolygią mokyklą ir pristatyti apskri- 
čią ar miestą "vadovaujančia organ! et.esta.ci j as. Taigi universiteto moks
las teismo žmonėms nebereikalingas,

' - Rektoriai '

"Pravda" 194 8. 9.22:Vilui aus univer šit eto rektorius BUČ/.S, Kauno 
universitetp rektorius -KUPČINSKAS,žemės ūkio akademijos-MICKIS,veterina
rijos akademijos-ČYGAS.- ,

___ o0o____

j
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PAPILDOMOS ŽINIOS APIE PADĖTI LIETUVOJE
/Eit “a~7

-Ar dabartinė Lietuvos okupacija bei' administracija remia
si vietiniais gyventojais ar svetimšaliais?

-Dabartinė okupacija neranda gausesnio koliaborantų elemen- 
. to .Nuoširdžiai bolševikams talkina tiktai', buvę kriminalistai .Atsakinges

ni postai patikimi tiktai rusams komunistams.liet ir 'komunistai lietuviai 
neturi Maskvos pasitikėjimo.

. -Kokia yra pro-porcija tarp lietuvių ir kitašalių administra
cijoje?

-Aukštuose postose proporcija J0:70 lietuvių nensudai.žemes- 
niuose-pusiau.Miestuose vyrauja Žydai ir rusai.Provincijoje vyrauja lie
tuviai, MVD-vidaus reikalų ministerija-aukštesniajace personale vyrauja 
svetimieji, žemesni aj.ame-lie tuvi ai. MOB-v aisty bės saugumo ministerija-lie- 
tuvių tik apie lp$.

-Ką veikia vadinamoji užsienių reikalų ministerija?
-Jos egzistavimas yra daugiau propogaridinis.Visos funkcijos, 

kurias tutė.tų ši ministerija atlikti, at lieko amo s per Maskvą.Dėl to ir 
apie tarnauto jų-sūdė tį šioje ministerijoje, sunku-ką; pasakyti,,tačiau rei
kia manyti, kad joje vyrauja rusai, švietimo ministerio Žiugždos sūnus, yra 
paruoštas Maskvoje diplomatinei tarnybai JAV, tačiau iki šiol šio posto 

• dar nėra užėmęs.
-Kas-valdo susiekimą? Ar susiekimas yra. laisvas ar reikalin

gi leidimai?
-Susiekimas bendrai priklauso Tarybų Sąjungos tinklui.-Gele

žinkelių administracijos tarnautojai daugiausiai rusai.Visų didesnių sto
čių viršininkai taip pat rusai. Susiekimas po kraštą iki 200 km,nėr a '’truk
domas, išskyrus tas vietas,kurios vadinamos "draudžiamos zonos"-tai pasie- 
ninės prie Lenkijos ir pajūrio sritys,! šias sritys įvažiuoti bei iš ja 
išvažiuoti reikalingi•specialus MVD leidimai.Kelionės-pažymėjimus bendrai 
išduoda pačios’įstaigos,kuriose tarnaujama,jei vykstama į nedraudžiama ' 
zoną.Su Rytprūsiais jokios sienos nėr a.Kelionės formalumai taikomi tie pa
tys,'’kaip ir i kitas vietas.Kiekvienu atveju gera pasirūpinti komandiruotą 
nors kelionė ‘ir nesiektų 200km.I Latviją.taip pat galima vykti be specia
lių leidimų.į Gudiją ir Rusijos gilumą, galimą, vykti su, vietos.MVD ar vie
tos vykdomųjų komitetų pažymėjimais.Kelionei lėktuvu reikalingas komandi
ruotės pažymėjimas. '■ ' ■ .'V.' .

■-Kuria kalba vyksta "ministerių.kabineto" ir "aūkšč.tarybos" 
posėdžiai?' . - ' : •. .. ' -

-Rusų, , : -
-Ar yra lietuviškoji kariuomenė?
-Iš lietuviškųjų kariuomenės dalinių yra tiktai 16 pėstinin

kų divizija.Ji stovi Vilniuje.Joje 80$ .kąrių. yra lietuviai.Komanduojan
čiame personale lietuvių maža.Divizijos vadas yra pulkininkas MOTIEKA, 
pavaduotojas gen.Macijauskas/politgenerolas/Kiti lietuviai,kai jie mobi
lizuojami, išskirstom! po rusiškus dalinius.1944~45 metais sumobilizuoti- 
lietuviai buvo išsiųsti į Rusiją,kur. išskirstyti po rusų dalinius.

-Kiek yra Lietuvoje vyrų mobilizuota,kiek pasisliepė?
-Karo metu daug sumobilizuoti nepavyko.Dalis mobilizuojamų 

įsitaisė "broniruojamose" įstaigose.Kitas dalis pasitraukė į miškus par-

-J/' • - - • . •
■ '.. . ■ . .
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tizanauti.Davėsi dalis ir mobilizuo j ana.Kuris .procentas pasisekė mobili
zuoti, tai priklausė nuo atskirą vietą.Grubiai skaitant,reikštą sakyti,su
mobilizavo apie 10$ tą,kuriuos mobilizacija lietė .Nemažas kiek'is slapstėsi 
invi duali ai. Šitą žymi dalis vėliau "oblavą" retu buvo nužudyti arba ištrem
ti Sibiran.

' -Kokią metą vyrai mobilizuojami ir'kur apmokami?
■’ ' -Karo'metu buvo mobilizuojami nuo ! 189?-mėtą gimimo iki 1926

metu.Karui pasibaigus dalis demobilizuota,kiti. paskirti į įvairius darbo 
bet alio nualpo to,buvo-.pašaukti apmokyti 1926,7,8 metą vyrai. Šiuo metu jau 
pašaukti ir .apmokami. 1929 ir 193° ./etą vyrai.Apmokami Lietuvoje- ir Rytprū
siuose. Apmokymas'palyginamai trumpas ir menkas.Pvz,1926-27 metą vyrai buvo 

--apmokami apskričią miestuose..Apmokymas truko'kelius mėnesius su savais 
drabužiais ir beveik su savo maistu.Visi bu-vo apmokami-,kaipo -Pėstininkai.' 

-Kuria kalba duodamos komandos lietuviškoje divizijoje?
'■ : -■ -Rusą. -; /,

- ' -Ar yra- Lietuvoje, .karo mokykla?
-Specialią Lietuvos karo mokyklą nėra.Tačiau aukštesniose 

mokyklose.visiems studentams ir studentiems karo mokslas yra priverstinas 
per-visą: studijavimo laiką.Per seveitą 4-5 v-alandos.Baigus kiekvienas gau- 

, na diplomą ir atsargos, karininko laipsni/jaunešniojo leitenanto ar kapito- 
• no,atsižvelgiant į egzaminą pažymius/ • • . .

•1 -.- -Kiek.^yra. sovietą armijos Lietuvoje?
" ■ -1947dėteis,pagal surinktus davinius Lietuvoje ,buvo apie' / .

80.000/reguliarios kariuomenės.MVD pajėgos siekia apie J0.000 vyrą.MVD tar
nyboje yra ir lietuviu.MGB Lietuvoje pajėgos siekia apie 40.000. Šio je tar
nyboje beveik visi rusai.Lietuvią'nedaugiau,kaip 10$.Milicija tiesioginiai 
priklauso MVD. "Istrebiteliai." priklauso 'MGB.Kaune yra ir MVD mpkykla,joje 
yra ruošiami MVD karininkai. • • •

-Kas yra. ;tie "istrebiteliai"?
p -Juos /bolševikai pagimdė į943 metais pavasarį kovai su poli

tiniais "banditais".Tuomet pasireiškė gyvas partizaną judėjimas ir kovai 
su partizanais buvo bandoma kiekviename valsščiuje sumobilizuoti iki 30 
"istrebitelią" iš lietuvią ar bendrai iš vietinią gyvento ją tarpo .Šis va
jus bolševikams nepasisekė,nors stojantiems į "istrebitelią" eiles buvo 
teikiamos visokeriopos privilegijos.įstojo daugumas ne lietuviai.Lietuviai 
kurie buvo įstoją,pasitraukė ,kai partizanai pavarė akciją per spaudą ir

• ėi.ėsi gana griežtą priemonią prieš šiuos išdavikus.Pirmieji istrebitelią 
daliniai susilaukė kruviną nuostolią-nes buvo menkai apmokyti ir menkai 
ginkluoti.Istrebiteliai, buvo naudojami* ir prievolėmis iš ūkininką išrinkti. 
Jie buvo nepopuliarūs, ir -susilaukdavo pajuokos,o dėl to,kad buvo blogai

1 aprūpinami,plėšdavo ir vagiliaudavo iš ūkininką,kad galėtu išsilaikyti.To
kios' sąlygos ją eiles visai išretino ir šiandien yra valssčią,kur ją yra 
teliką vos po keletą žmonią. Šią dalinią likučiai buvo, inkorporuoti į MGB 
tarnybą,kiekviename valsčiuje ją eiles .papildant rusais iki keliokįos ar 
keliodešimt's asmenąt.Iš.likusią ištikimą istrebitelią atrekamivkandidata.i 
MGB mokyklom.Apskričiu miestuose yra šitokią dalinią rezervai.čia operaty
viniai -MGB daliniai dienom ir naktimis vykdo savo: "uždavinius"-suiminėja 
žmones,renka pyliavas,/mokesčius, ieško partizaną slėptuvių.

-Kokie rezistencijos-ir bolševiką nuostoliai?
• . - -Nuo 1944 metą.li.gi dabar yra žuvusią rezistencijos žmonią

apie 20.000.Bolševiką nuostoliai per tą patį laiką siekia opi 150.000,Par
tizaną ir priešo nuostoliai normaliai vykusią kautynią /I944-46/ vis būda
vo proporcija 1:10 mūsą naudai.Tai pasiekta partizaną ginklą pranašumu, 
drąsa ir specialia taktika.-

I
-
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—Ar žmones tiki kerą kilsiant?. : .
. ■• ' • -Tiki visi,tiek senas,tiek jaunas,tiek rezistentas,tiek aukš

čiausias pareigūnas. Nuo 1’947 metų vasaros,tada kalbos apie karą labai pa- ' 
~gyvėjo,buvo išleistas įsakymas,kad kiekvienas bus baudžiamas,kas leis bent 
kokius gandus .apie karą. Kariuomenė s dalinius vizituoją generolai betgi 
neslėpdami kalba į kareivius apie karo galimumus su vakarais, svarbesnių 
įmonių vedėjai drųsta. per mitingus.raginti darbininkus-pakelti daibo našu 
ną artėjančio karo akivaizdoje.Karo pradžiai terminai spėliojami iki poros 
metų. . ' • \ •

■ '1 -Apie kunigus. , . ar yra atsimetėlių kunigų?
-Esama ekskunigų,kurie-dabartiniu laiku b‘olš.evikų padaryti 

parapijų klebonais. Jos bolševikai nori laikyti tautinės- bažnyčios atsto
vais.Bet tokių yra tiktai vienas antras.

-Ar leidžiamas religinis mokymas už mokyklos sienų?
-Ne.1946 metais vyskupai kreipėsi į bolševikų vyriausybe, 

prašydami leisti besimokančiam-jaunimui leisti dėstyti religijos pamokas 
laisvu laiku už mokyklos ribų-baž nyčiose ar kituose bažnytinėse patalpose-. 
Atsakymas ’Liivo gautas neigiamas.Katechizacija dabar vyksta per tėvus ir 
per bažnyčias,paruošiant jaunimą sakramentams.Paprotį,kad jaunimas eida
mas i pamokas užeidavo bažnyčion stengiamasi išnaikinti.Pastebėtų į baž- 
nyčiąužeinančių mokinių tėvus .perspėja ir grasina,kad vaikus sulaikytų 
nuo.bažnyčios,nes kitu-atveju bus jie prašalinti iš. .mokyklosiMokyto jai , . 
kurie sekmadieniais lanko bažnyčią,šalinami iš pareigų dažnai riet nėper-^-.'- 
spė j'ant. • ''i'’.'. ; ■ r-

-Ar yr.a bent kokių religinių spaudinių?
' . . -Religinio turinio leidiniai neleidžiami spausdinti.Del to

religinės'kny gos ' yra labai brangios. ■

. . KOLONIZACIJA • • i • . . • ■- •
r . 1 • . ». •* ■ l. 7 ■ ‘ ' ■■ .'...~

rKiėk Lietuva turi gyventojų iš v.isb?Kiek vietinių,kiek at
vykėlių? •• • ■■■'

• -Viso apie 2.7OO.OOO.Čia .įskaitoma apie 200.000 su kaupu ąt-.'• 
' ė junų/kolonistai,kar iuoųcnės. .daliniai ,LiVD ,kGB/ > ••.’•
4'-Kur apgyvendinami kolonistai,maskoliai?
.' -Daugiausia kolonistų yra miestuose,kur juos sunkiai pasie- 

kia partizanaį.Toliau vietovės,iš kurių gyventojai pasitraukė į Vokietiją 
ar kur,ankščiau buvo didesni d v ar ai. Daugiausia- kolonistų tenka -Vilnį aus 
is •Klaipėdos kraštams.Lenkijos pasienyje kolonistų retai.Į Lietuvą yra. 
atkelta api 20.000 iš dabar Lenkijai priklausančių lietuviškų žemių.Ta- - 
čiau šie lietuviai nelaikomi‘kol oni st ai s. Rytprūsiuose vietiniai gyvento- : 
jai baigiami išnaikinti.Ju vieton atkeliami .iš .Sovietų S.ą-gos kolchozir- 
ninkai. Tačiau ir jų nėra daug.Daugumas Rytprūsių ' žemių dabar yra be še'i-. , 
mininkų.Vietovės yra tiktai •.apgyvendintos diktai prie susiekimo mazgų. 
Klaipėdos krašto gyventojus sudaro dalis autochtonų,lietuvių,žymesnė da
lis naujai atkelti arba atsikėle^.Tarp atkeltųjų esama ir- lietuvių raudon
armiečių ar komunistų,kurie už įvairius nuopelnus ten gavo žemės.Pačiame 
Klaipėdos mieste eš'ama ir. nekomu-nistų lietuvių,kurie ten vienokiu ar ki
tokiu būdu sugebėjo įsikurti.Kaune yra apie 110.000 gyventojųrilš jų apie . 
7O?6 lietuvių. Vi Ibiu j e-160.000 gyventojų iš . jų-37^ lietuvių,23> lenkų-d-r; • , 
apie 40% rusų,žydų ir kt. ..• ■ .■ i.= : . ; 1: 7

-Kiek, liko." žydų autochtonų?.: -j. ’
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A
-Tik keli tūkstančiai.Daugumas žydų yra atvykę iš Rasiios 
-Kokie santykiai su žydais? 3 - .

.. ■■ . . .--Naujai atvykę Žydai gyvena miestuose,dainai užima »ukžtpq ' 
?oiussnS gwif *»**»?•.*<*»»® « «b^.:k,isž-. tojus.riet ir tie žydai,kurie vokiečiu okupacijos metu buvo uoliai slaos- 
toui,šiandien nenori savo išgelbėtojams padėti.Kai kurie yra net apkalti- ■ 
nq,kad esą.- būvą blogai maitinami. . « y-ca nėr .apaain

. MOKYKLO'S

-Bar su didelė persvara vyrauj.a lietuvis, 
irgi - apie 80^ lietuviai,Toliau,rusei,"ydai..Daugiausia, 
universitete,Studentų iš viso priskaitoma, apie 6000.

-Kiek gimnazijų? Kiek mokinių?

-Kokios yra aukštojo mokslo įstaigos?
. -Veikia Kauno, ir Vilniaus universitetai.Kauno universitete 

yra medicinos,architektūros,statybos,technologijos bei uarksizmo-leniniz 
mo rakultetai.Kaune veikia, taip pat veterinarijos akademija ir nir-ieji 
kursai žemes ūkio akademijos.Vilniuje medicinos fakultetas,chemijos fa
kultetas, pedagoginis institutas,dailės institutas su architektūros skul- 
turos,grafikos ir .tapybos fakultetais.Klaipėdoje veikia, komercinis fakul
tetas,Dotnavoje žemės ūkio akademijos paskutinieji kursai.

-Kokia yra Profesūros sudėtis?.
i/8p%/Studen tijos 
atėjūnu yra Vilniaus

. -90 giminaziju "ir pale I89 progimnazijos su 65.000 mokinių.'
Apie 2o įvairių technikumų/žemes ūkio,sodiny kystės,daržinikystės ir t.t?/ 

-Kiek metų trunka mokslas'giminazijose? Kaip su rusų kalbos 
mokymu? .’ . . n

-Gimnazija 8 metų.Husų kalba pradedama nuo' 3-čio skyriaus, 
pradžios mokyklos. ’ ., / '’ ■ ■

-Ar mokyklos aprūpintos lietuviškais vadovėliais?
-Visi vadovėliai,tiek pradžios mokyklose,tiek gimnazijose 

yra rusų autorių-,dabar išversti į lietuvių kalbą.Nepriklausomos Lietuvos 
vadovėliai dabar išimti iš apyvartos.

-Kaip ištikrųjų yra. su Lietuvos himnu? Giedamas?
-Lietuvos himnas, dabar vadinamas lietuvių tautos giesme, 

okupacijos pr'adžiojo-1944-43 meteis-buvo leidžiamas iškilmėse giedoti, 
dabar dar giedamas kartais.per radiją,bet mokyklose,iškilmėse,jau drau
džiamas.Bažnyčiose,esančiose nuošaliai nuo MVD ar MGB būstinių,po pamal
dų giedamas. ... x ’ ■ •

- DEPORTACIJOS

<, -Kiek bolševikai išvežė gyventojų po- 1944 metų?
-Įskaitant 1948m.pavasario masinius vežimus išvežtųjų skai

čius siekia lįč.000 ■
-Kaip dažnai, kad atvežė? - . ■
-Priemonės : tos. pačios-,kaip ir, I94I -net ais.Dažnumas-pirmas '• 

masinio • pobūdžio vežimas buvo 194& metais ’y r į po nepavykusių rinki
mų. Antras preside jo 1947 metų vasarą ir truko iki *194 7 metų galo ir tre- . 
čias 1948 metais gegužės mėn.Be šių masinių vežimų kas mėnuo iš kalėjimų ' 
vežama1 apie 2000. •' ■ .. : .<

-Ar postebiamas išvežamųjų rūšiaVimas-pagal profesijas?, 
■’ ■: -Vežiko.-metu . jokio rūšiavimo nepastebėta.Ltsidūr ų ištremime

■' J . .' 9
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. jau'rūšiuojami pagal specialybe.Specialybę pritaiko tik praktiškųjų mok
slų atstovamas-medikams ir iųžinėriems.

-■Ar vyrai ir moterys mobilizuojami darbams Sov.S-goje? :
■ -Rusijoje nėra laisvo daro pasirinkimo.Todėl Rusijos dar

bininkus visus reikia laikyti mobilizuotais,Jų viršininkai kur nori,ten 
kilnoja ar perduoda kitom įstaigom,lageriams,kolchozams.Prie darbo'oriry- 
šaha tuo būdų,kad darbininkams neduodami dokumentai,tiktai įstaigos'vir
šininkas turi jam priklausančių darbininkų sąrašą.

KOLCHOZAI,SOVGHOZAI;PYLIAVOS

-Kiek yra kolchozų? Koksai skirtumas tarp kolchozo.ir sov- 
.chozo?

.... ■ -Kolchozų Lietuveje-palyginat nedaug.Jų daugiau Klaipėdos ir
.Vilniaus krašte.Kolchozai .pavyksta suorganizuoti ten,kur dideli žemės

; plotai paliko be savininkų,arba sovietiškai imant be valdytojų. Šaip bol- 
_>• "Iševikams nesiseka suvaryti į kolchozus smulkius ūkininkus.Be to,susikū

rusius kolchozus partizanai nusistatę sunaikint i.Kolchozuose gyvena daug
iausiai rusai.Sovchozų yra nemaž a.Juose gyvena ir dirba tįek lietuviai 
tiek-rusai .Sovchozbi yra įkurti paliktuose be savininkų ūkiuose ar dva-

, ruošė, ar paties šeimininko inciatyva pavedus ūkį kuriai įstaigai ar fab
rikui. Sovchozų Lietuvoje tiek,kiek maždaug buvo‘ūkių per‘pOha. neprikalu 
somyhės laikais.Skirtumas tarp, kolchozo ir sovehozo yra tas,kad. kolchozai 

.priklauso tiesiog valstybei,o sovehozai-kokiai nors įstaigai ar fabrikui. 
Sovchozų arba kitaip dar vadinamų "valstybinių ūkių",turi savo žinioje

■’ fabrikai, trestai, švietimo ir kitokios įstaigos. Valstybiniai ūkiai yra 
pagelba-prasimaitinti tuose įstaigose dirbantiems. Sovchozų darbuose -tal
kininkauja visi tarnautojai įstaigos,kuriai jisai priklauso.Privilegijos 
kolchozams ir sovehozams yra tos pačijos’. .. .

-Kokios yra ūkininkams pyliavos? . ■..•>
-lydis nevienodas.Norana nuo vieno ha. priklauso-. nuo to,kiek

. tų ha ūkininkas turi,daugiau ha turinti-eji/jO-Znormą bent du kartu didės 
nė negu mažažemiams. Nuo. pyliavų neatleidžiami nei■daržininkai.Liestie
čiai,kurie'-turi bent vieną karvet,nors ir neturi žemės,vistiek turi duoti

. valstybei per metus 12kg,sviesto.Už prievoles gaunamas atlyginimas yra; • 
ubagiškas.Pvz.už centnerį rugių moka 9 rublius/senuosius,dabar naujais 
tik 0,9 rublio/.Juodoj e rinkoje parduodant centnerį rugių gaunama iki.

..120 naujų rublių.Už neišpildytas pyliavas baudžiama koncentracijos la- 
gcrių-keliais met ais-atimant gyvulius arba apdedant mokesčiais.Valstie
tis turįs 30ha.žemės turi atiduoti valstybei 4000kg.grūdų,49OO bulvių 
800kg,mėsos ir tam. tikrus kiekius šieno ,vilnų,kiaušinių,.pieno , sviesto . 
Nustatytų pyliavų kontingentų nepakanka,uždedamas dar. anthorminis grūdų

1 pristatymas ir "laisy’as valstybei pardavimas" ,o tai sudarę dar-apie 2Qfo 
nustatytų pyliavų.Toksai apiplėšimas nualino ūkius.Jau rudehs metu pasi
taiko ūkinkų kuriems trūksta duonos,o. ką jau apie sėklą, kalbėti .'Eilinė s 
ir papildomos pyliavos renkamos ginkluotų pareigūnų. Her et ai kokia Alta
jaus respublika iššaukia Lietuva-, soclektynių,ta proga tada tūkstančiai.- 
tonų išlupami iš ūkininkų.Kartais už pristatomus grūdus visai nemokamai j 
Pvz, 194.4-49 metais pyliavos buvo-atiduodamos visai be ūžmokėsnįo.Kolcho
zuose. bei sovehozuose dirbą ūkininkai gauna tiktai dešimtą dalį to,kas 
sudaro pragyvenimo minimumą. To.dėį .visi dirbantieji/kad/apsigintų nuo ba-

...

45

%25c5%25abkininkus.Be


do,priversti vogti,

SUSIŽINOJIMAS- SU UŽSIENIU

. . .... -.-Ar laiškai cenzūruojami? Ar galima susirašinėti su Užsie
niu? .; :■

.• : .,:-LTSR .gyventojų susirašinėjimo cenzūra yra Vilniuje. :antrg

klausimo daliv sunku atsakyti. Šiandien kiekvienas lietuvis yra pasiruošus 

aiškinimosi planą., dėl savo artimųjų, esančių užsieny j e.Kiekvienas,kur is 

turi:giminių užsieniuose , automatiškai yra traktuoj amas,kaipo antitarybi

nis.Todėl kiekvieno piliečio susirašinėjimas su užsieniu gali susilaukti’ 

represijų,.Vieni, jų tuojau susilaukia,kitiems susirašinėjimas yra . persek io' 

jimo pradžia.Bent koks su bent kuo susirašinėjimas yra nepatartinas,nes 

vėliau ar ankščiau jisai baigsis persekiojimu.

-Ar žmonės klausosi užsienio radijo?v Ar leidžiama laikyti’ 

radio priimtuvas? ■ . '

-Radio aparatų esama,Žinoma,žyniai mažiaunegu Nepriklauso

mos Lietuvos’, laikais. Priimtuvui laikyti reikia leidimo.Leidimus duoda tik 

tai; lojaliėms piliečiams, gyvent oj ai ir patys vengia tokių leidimų prašy

ti. k«A<" turi radio priimtuvą, tas jau automatiškai sek amas. Nemaž a radio 

aparatų yra nelegalių rezistencijos žinioje.

: < ■ -Ar. žmonės tikisi ko’iŠ’ .’’.G vakarų?

-Visų tautų anapus geležinės uždangos viltys sudėtos ų 

Vakarus.Šitom viltim tebėra gyva šiandien kiekviena pavergtųjų tautų pir

kia, jom guodžiasi ir vegetuoja kasdien visekeriopai vergiamas intelegen- 

tas ar skurstąs darbininkas.Lygi ai tos viltys suteikia energijos ir iš

tvermės pavergtų tautų rezistencijom,kuriom, lieka laimėti arba mirti.- 1

0O0
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PASAKOJA LIETUVĖ IŠ KAUNO

1947m.lapkričio mėn. isv.yku.sios iš 
Lietuvos į Vokietiją BUTKIENĖS pareis 
kiESSį.

Gimusi 1896m. rugpiūčio mėn. Idn. ŠlapaiŠių km. Lukšių valš., Sakių 
apskr..turi dukterį ketą-Eleną gimusią 19J2 metais,Kaune,lietuviškų doku
mentų neturi, abi R. kat, tikybos. Vyras mirė prieš 6 ■metus Kaune. Paskutiniu 
laiku gyveno Kaune Vienybės aikštė Nr .1, Vailokaičio name.Darbo birža dėl- ; 
senatvės darbo nedavė.Gyveno iš atsitiktino uždarbio,maisto kortelių negavo 
nes kas-negauna nuolatinio darbo,-tam ir maisto kortelių neduoda.Darbinin
kų uždarbis mažas, kai s t as. ir drabužiai labai brangus.Labai išplitusi spe
kuliacija,net kino ir geležinkelių bilietais spekuliuojama.

juodoje r:i n k o j e : ■'.’ ,
lašinių kilogramas kaštuoja 14 červoncų,duonos mažas kepaliukas 4-p čer
voncai", bulvių kg,‘ 2-3 červoncai.Drabužių beveik neįmanoma'nusipirkti dėl 
aukštų kainų? . .

Lietuvos žemės ūkis sugriautas 

ūkininkai labai skurdžiai gyvena,daugumas turi vos po viena kar
ve-,labai didelės pyliavų normos ir kitos natūralios ūkio prievoįės.Kai, •• 
ūkininkai nepajėgia prievolių atlikti jie kalinami, tremiami į Sibirą,o jų. 
ūkiai priskiriami prie kolchozų,kurių skaičius vis didėja." -į

Karo metu sugriauti ar sudeginti namai miestuose ir ūkio pasta
tai kainuose neatstatomi'ir jokios statybos niekur .-nepastebėsi.Vietoje 
sugriautos Kauno geležinkelio stoties padarytas medinis barakas,sugriautas 
Aleksoto tiltas atstatytas, bet pavasarį, ledai nunešė , vokiečiųbelaisviai ■ .. 
pastatė Slabados medinį tiltą ir tas dar laiko iki šiol.

Lietuvos miestuose' ir kaimuose apgyvendinta daug -rusų civilių, 
p lietuviai tremiami į Sibirą.

Gimnazijose ir kituose mokyklose jaunuoliai, prievarta verčiami,, 
rašytis į komjaunuolius .Komjaunuoliams teikiamos įvairios privilegijos. 
Del dukters atsisakymo įstoti į lomjaunuol'ešbtivo. numatyta, išvežti į. .Si- ■ 
birą.Tai ji sužinojo iš‘vienos darbininkė s, kuri gyveno pas kaimyną lietu- 
yį-komunistą.Bijodama būti išvežta, nutarė iš Kauno pasišalinti; Iš; ateinan
čių vokiečių moterų ji sužinojo,kad iš Lietuvos galim© nuvažiuoti į Kara
liaučių.Taip ji atsirado Karalia'učiuje.Ksraliaučiuje -per pažįstamas, gavo 
už lašinius iš vieno vokiečio pareigūno vokišką pasą ir kaipo "vokietė” 
pateko į vokiečių transportą ir buvo atvežtos-Ttiringijon, į-Erfurto mies-

• t. ...
Su jomis iš Karaliaučiaus važiavo dar .-dvi-lietuvaitės kaipo 

"vokietės" ,kurį,os paliko Erfurto mieste,pas gimines.Jų pavardžių neatsime
na.Dokumentų dabar neturi,nes vokišką pas^'dar Karaliaučiuje paėmė, įr iki 
šiol npgražina.

Visos Lietuvos gyventojų lietuvių nuotaika pr'išlė:gt^.Girdėjo, 
kad. miškuose yra daug partizanų.Bolševikai kviečia juos pasiduoti padėda
mi nebausti.Tuo reikalu kabina atsišauk imtis ’.net -ant medžių-palei miškus;,

■' • ■ 1* ■ i • ■ 0O0 : .’ ... ; ■ . • -v .B. ■ ■— ‘ ' J ■ . t
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LIETUVOS - LATVIJOS - ESTIJOS raštai, įteikti JTO Visumos Pirmininkui

Jo Ekscelencijai Dr. H. Eva.tt,
Jungtinių Tautų Trečiosios Visumos' Pirmininkui
Paryžiuj '

■ ■■ • . Londonas, 1948 m. spalių 27 d.

EKSCELENCIJA, - _ .... • ’
’ Turime garbų persiųsti jūsų Ekscelencijai čia pridedamą 1948 m. 

spalių 20 d. raštą, kurį pasirašė įgalioti estų, latvių ir lietuvių tau- 
tinių organizacijų tremtyje atstovą.

Baltijos tautos dar ka rtą pabrėžė savo teisų į nepriklausomybę; 
jos kreipiasi į Jungtines Tautas,’kad toji teisė butų patvirtinta. Per- 
siųsdami Jums čia pridedamą raštą mes laikom savo pareiga atkreipti Jūsų. 
dėmėsį į gyvybinį, šio klausimo skubumą. Politinė priespauda, ūkinis iš
naudojimas ir fizinis teroras, siaučią Baltijos valstybėse, kurios ken
čia žiaurią Sovietų S-gos okupaciją, sudaro mirtiną pavojų pačiai mūsų 
tautų •egzistencijai. _

Mes taip pat turim garbų prašyti Jūsų Ekscelenciją šią raštą per
duoti kompetingįems JTO organams; mes. tikim, kad bus imtasi visų galimų 
priemonių mūsų senų tautų naikinimui sustabdyti ir teisėtai jų laisvei bei 
nepriklausomybei grąžinti. ’ _.

.Teikitės priimti, Ekscelencija, mūsų aukščiausios pagarbos užtik- 
riiiimą. ■■ " ' •

ESTIJOS vardus' LATVIJOS vardus LIETUVOS vardus
. A. Torma Ch. Zarinš B.Balutis

Nepaprastas Pasiuntinys ir Nepaprastas Ministeris Nepaprastas Pasiun- 
Įga Ii o ta s'Ministeris ir Įgaliotas Ministeris. tinys ir Įgaliotas

.’ , '' ‘ Ministeris
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POKK PIRMININKE,
Baltijos valstybės Estija, Latvija ir Lietuva, lygiai kaip ir 

Lenkija, buvo dviejų totalistinių galybių - Sovietinės Rusijos ir hitleri
nės Vokietijos - sąmokslo prieš laiką pirmosios aukos, sąmokslo, kuris 
buvo formaliai fiksuotas 1939 m. rugpiūčio 23 ir rugsėjo 26 d.d. slaptuo
se Maskvos protokoluose ir kurį materialiai realizavo Tarybinių Socialis
tinių Respublikų Sąjungos agresija prieš Lenkiją ir Baltijos valstybes. 
Kvalifikuoti Baltijos valstybių atstovai yra pasiuntu kelis raštus tarptau
tinėms konferencijoms, kurios buvo susirinkusios karui pasibaigus, ir va
karinių galybių vyriausybėms, prašydami, kad butų atstatytas tų trijų vals
tybių suvereninių teisių vykdymas.

1946 m. pradžioj Londone susirinkus pirmajai Jungtinių Tautų Visu
mos sesijai, įgalioti ir laisvi estų, latvių ir lietuvių.tautų-politinės 
valios atstovai leido sau atkreipti Visumos dėmėsį į padėtį, kurią Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj sukūrė neišprovokuota 1940 m. birželio 15-17 d.d. 
sovietinės Rusijos agresija. Išdėstų aplinkybes, kuriomis- toji agresija 
buvo įvikdyta, ir Baltijos valstybėms, anuomet Tautų Sąjungos nariams,, 
pražūtingas karinės sovietų, okupacijos pasėkas, jie prašė Visumą nutarti 
priemones, kuries atitaisytų Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikų ne
priklausomybės pažeidimą bei tas tautas apsaugotų nuo vykdomo išnaukinimo. 
Tas prašymas buvo pakartotas 1946 m. spalių m., kai Visuma susirinko 
New.Yorke tusti nutrauktos sesijos; prie jo buvo prijungtas teisinio sovie
tą agresijos priėš Baltijos valstybes aspekto išdėstymas.

Turėdami prieš akis okupuotose Baltijos valstybėse Maskvos vykdomą 
estų, latvių ir lietuvių tautų naikinir •, įgaliotieji tų, tautų atstovai 
per latvijos.ir Lietuvos ministerius ir Estijos Chargė d'Affaires Vašing
tone pasiuntė Eonui Generaliniam Sekretoriui, o taip pat ir Eonui Antro- • 
sids"'Visumos Pirmininkui notas su memorandumais, išdėstydami sovietų žiau
rumus ir Maskvos vyriausybės įvykdytą Jungtinių Tautų Chartos nuostatų 
pažeidimą. 1947 m. lapkričio 6 d. memorandume Baltijos valstybių.atstovai . 
prašė Aukščiausiąją Tarptautiną Institutaiją, pašauktą‘tvarkyti tautų san
tykius ir daboti, kad iš karo išėjus pasaulis laikytųsi įstatymų bei tarp
tautinės moralės, - kad jinai svarstytų šį klausimą ir imtųsi.priemonių 
Sovietų Sąjungos vartojamiems .genocido metodams sustabdyti. ' ; ' . . .

Jungtinių Valstybių Valstybės Departamentui paskelbus slaptuosius 
dokumentus apie vokiečių-sovietų santykius 1939-1941 m.m. pasitvirtino.ne ■ 
tik tų dviejų galybių sąmokslas prieš Baltijos valstybes, bet nauja Šviesa 
buvo nušviestos ir itin šlykščios aplinkybės, kuriomis jis buvo suregztas. 
Po to, kai sovietai per karą ir po jo uždėjo savo leteną ir ant kitų Vidu
rio bei Rytų Europos valstybių, pasidarė aišku, kad:.Esti jos, Latvijos ir 
Lietuvos likimas yra neatsiejamai surištas su tos Europos dalies ir net 
su visos Europos likimu. Baltijos tautos yra tvirtai pasiryžusios toliau 
kovoti ligi visiško išlaisvinimo savo valstybių, kurios, teisiškai niekad 
nenustojo buvusios valstybių bendruomenės įtariai. Jos yra įsitikinusios, .■ 
kad laisvoj ir taikioj Europoj nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybės atgaus savo vietą, kurią jos turėjo prieš antrąjį pasaulinį 
karą. Dar kartą protestuodamos prieš sovietų agresiją, estų, latvių ir
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lietuvių tautos iškilmingai pareiškia, kad jos paneigia.sovietų vyriausy
bei bet kokią teisę 1 oi titulą joms atstovauti tarptautinėj plotmėj.

Tuo tarpu gi sovietines okupacijos užsitepsimas ir genocido metodų 
vartojimas grasina pačiai Baltijos tautų egzistencijai. Nepaisant skundų 
bei protestų plačiu mastu toliau vyksta masinis naikinimas, rodąs Sovietų 
Sąjungos .apsisprendimą išnaikinti Baltijos tautas. Genocidinė Sovietų 
Sąjungos politika Baltijos valstybėse reiškiasi_dvigubu aspektu: a) sis
temingu fiziniu gyventojų naikinimu, b) jų kultūrinių bei moraliniu žlug
dymu. Pirmasis aspektas reiškiasi žudymais, suėmimais bei trėmimais į pri
veržiamųjų darbų stovyklas arktinėse Rusijos srityse, antrasis - okupaci
nių organų pastangomis palaužti Baltijos valstybių gyventojų moralų slap
tosios policijos—teroru, spaudos bei 'jaunimo auklėjimo užslopįnimu ir 
Bažnyčios persekiojimu. Prie tų priemonių dar reikia pridėti ūkinio gyveni 
mo sugriovimą, prievartinį.“kių sukolektyvinimą ir įkurdinimą tuose kraš
tuose iš Rusijos gelmių atgabento gaivalo.

prie ligi šiol žinomų sovietų žiaurumų prisideda dar vienas, bū
tent, prievartinės vedybos. Gausus laiškai bei aukų liudijimai duoda tuo 
klausimu aliarmuojančių žinių. Tuo atveju, 
ris gyvena užsieniuose ir atsisako grįžti 
narna, . ------ --- r- - . - ... v _tekėti už svetimos rasės kolonisto, atvykusio užimti į Sibir;
■tų,.latvių ar lietuvių vietos..Rašte, kurį tuo reikalu Škotiškoji Europos 
Laisvės Lyga pasiuntė Canterbury Arkivyskupui!, pareiškiamas — -ų 
vyrų, kurie pabėgo nuo rusų,, bet ‘kurių žmonos turėjo pasilikti. Dabar so
vietai išleido potvarkį, kad visų tokių asmenų santuokos panaukinamos, o 
žmonos verčiamos tekėti už puslaukinių, kuriuos rusai atgabena iš Tolimų
jų Rytų ir įkurdina, tikrųjų savininkų sodybose ’ir turi jiems gimdyti vai
kus, Jeigu tai neišjudins pasaulio sąžinės, tai niekas to nebepadarys. 
Bažnyčių uždavinys būtų vadovauti tam sąžinės išjudinimui."

Genocido politikos, kurią kątik nupiešėm,. balansas jau skaičiuoja
mas šimtais tūkstančių aukų - vyrų, moterų, vaikų.

Kadangi kątik pateiktieji faktai rodo, kad Sovietų Sąjunga yra 
pažeidusi pačius pagrindus, kuriais remiasi Jungtinių Tautų Organizacija, 
lygiai kaip ir Hagos Konvencijos nuostatus, kurie nustato okupacinių pa
jėgų teises ir pareigas, mes laikome, kad Jungtinių Tautų Visuma turi ne 
tik teisų, bet ir pareigą įsikišti ir padaryti oala tam nusikaltimui 
prieš žmoniškumą. Mes taip pat leidžiame sau prašyti Jus, Pone Pirminin
ke, teiktis perduoti šią notą, lygiai kaip ir.mūsų 1947 m. lapkričio 6.d. 
skundą,kompententingiems Jungtinių Tautų organams, svarstantiems klausi
mus, susijusius su pagrindinė;.i s žmogaus teisėmis bei laisvėmis bei su 
genocidu, o specialiau - su Sovietų Sąjungos'įvykdytu tų pagrindinių 

is, j
pasirengų pateikti visą rei- 

priimti mūsų aukščiausios pagarbos

■

jeigu vienas, santuokos partne- 
vena užsieniuose ir atsisako grįžti, jų.santuoka oficialiai panaiki— 
ir tėvynėj gyvenanti■žmona represinėmis.smurto priemonėmis verčiama 

. .’ a išvežtų es- 
škcii Eurooos
"Tarp jų yra

$

žmogaus teisiu bei laisvių pažeidimu. lies pasivedame Visumos, jos Komisijų 
bei visų kompetingų Organizmų dispozicijai, pasirengų pateikti visą rei
kalingą dokumentaciją.

prašome Jus, Pone Pirmininke,
pareiškimą.

ESTIJOS vardu: 
A. Rei

Estijos Tautinas Tarybos
Pirmininkas

a

LATVIJOS vardu 
r Mgr. Rancans

Cielms . ■’
R. Liepįnš

i ■. LIETUVOS vardu:
M.Krupavičius

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Pirmininkas

V.Sidzikauskas
Vykdomosios Tarybos Pirm-kas 
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. Visas laikraščiu redakcijas ir knygių leidyklas, kurios mums 
siunčia ar ketina siusti savo leidinius, prašome juos siųsti žemiau 
nurodytu redakcijos adresu. . ■ n-

, Tautieti, ar jau atlikai savo kaipo lietuvio pareigą - ar įmokėjai 
savo dalą TAUTOS FONDUI? Jei ne, tai nedelsdamas 
siųsk per postgiro:

Postgirokonto Nr. 55 06'56
.Litauiska Ebreningen i Sverige . ■ - .
•Vaster&sgatan 7, I (c/o. Fredriksson) 
Stockholm - ■ . . .

'v . ' ' . ' • '
’ arba: Pranas Du d a

Hantverkaregatan 59’L±(c/o Beiglund) ■
S t o c k h' o 1 m

"PRAGIEDRULIAMS" prenumeratą ir aukas siųsti Centro 
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J. Leščinskas Į
Upplandsgatan Ingefeldt)
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Leidžia: Lietuvių Draugija Švedijoje Juozas Lingis
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