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Graži hi, mano brangi tėvynė, 

Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.
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Kristaus gimimas

Bernardas Brazdžionis

Teoiskes sauksinas

Pro rudens šaltą miglą, pro naktį 
Ir pro vėliniu juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus.

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas, 
Kaip Dubysos lauku lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje.

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
Į pavasario žemę mus šauk, 
Tavo balso, kaip duonos, išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk.

Atsišauk, kai kelionėj parpuolęs 
Tako grįžt į tave nerandu, 
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankos pilnos, kaip šerkšno, žaizdų.

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visą pasauli aidės, 
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks

mus 
Sveikint laisvės žvaigždės.

BrangiemsTautieciams, Isblaskytiems isTevynes
Į Naujus Metus su tvirtomis viltimis!
Skaudu yra matyti savo tautiečių vargą ir ilgėsi, o dar yra 

skaudžiau prisiminti tuos brolius ir seseris, kurie yra daug nelaimin
gesni už mus. Iš kitos pusės yra džiugu matyti ir jausti, kad svetima 
padangė nė vieno nevilioja, kad visų širdys alpsta iš ilgesio savos, 
kad ir suvargintos tėvynės.

Savo nelaimėse mes pažinome save. Matę visokio pasaulio, 
geriau ir teisingiau įvertinsime tuos dvasios lobius, kuriais turtinga 
yra mūsų tauta. Tik budėkime, kad svetur blaškomi neišsįeikvotu- 
mėm ir neprisirinktumėm nuodų, kurie silpnina ir žudo net dideles 
tautas.

Būkime tvirtų dvasių, tvirtų vilčių žmonės. Šimtas metų mūsų 
tautos ilgesio, kovų ir vilčių 1918 metais davė savo vaisių. Apie 
save matome kitu tautų žmones, kurie jau per daugel metų tiek 
vargo pakėlę iš tėvynių išblaškyti, savo dvasia ir viltimis nepalūžo. 
Mes esame liudininkai, kaip tiesa ir teisingumas pradėjo savo atsi
skaitymą klastai, melui, smurtui. Tai tik pradžia. Tai ką ji užsitarnavo, 
blogybė gaus pilną ir teisingą saiką, o tiesa ir teisingumas pilnai 
laimės.

Dar kiek kantrybės, dar tvirtesnės vilties, drąsesnės dvasios. 
Mes pasitikime teisinguoju ir galinguoju Viešpačiu: niekada nebūsi
me apvilti I Vysk. V. Brizgys

Hochfeldo Baltijos stovyklai 

UNRRA Team 114 siunčia Kalėdų ir 

Naujų Metų proga širdingiausius 

linkėjimus. Šia proga norime taip 

pat padėkoti visiems Komitetu 

pirmininkams ir Komitetams už jų 

bendradarbiavimą per 1945 metus.

Su širdingiausiais linkėjimais

J. H. SMITH 
UNRRA Direktorius

Malonus Tautiečiai!
Jau antras te eilės Šventes leidžiame svetimam krašte liūdnoj 

tremtinių aplinkoj, tačiau pirmas po didžiulio karo pabaigos. Šven
čių metu, gražiais prisiminimais lankydami iėvtekės sodybas, mes 
tiesiame šviesiausias viltis savo ateičiai ir tikime mūsų lūkesčių iš
sipildymu.

Širdingiausiai sveikindami Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų suti
kimo progomis visus mūsų tautiečius, linkime jas praleisti kuo jau
kiausiai, kiek tai yra nūdieniam gyvenime įmanoma, ir stiprinti save 
tvirtu tikėjimu, kad pasaulio teisingumas neaplenks ir mūsų, o liki
mas nulems mums šviesesnę ateiti. Ta proga norime priminti, kad 
tik didelis visų tautiečių vieningumas ir tarpusavio meilė gali pa
lengvinti mūsų kasdienybę, o tvirtas pasiryžimas ir .nepalaužiamas 
patvarumas pagrįs kelius i Mylimą Tėvynę.

Br. BALEN1ŪNAS
Lietuvių S-gos Augsburgo skyriaus 

Pirmininkas

J. DAUGĖLA
Hochfeldo Lietuvių Komiteto 

Pirmininkas

S. VANAGŪNAS
Haunsteteno Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas
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ŽIBURIAI

Vokietijoje gyvenančiu Lietuvos Vyskupu 

ganytojinis laiškas istremime esantiems 

tikintiesiems lietuviams 

Mylimiausieji Kristuje!
Maloningojo* Dievo globoje už

baigiame žmonijos istorijai atmin
tinus 1945 metus. Su tu metu už
baiga užsiverčia jau antras htrė- 
mimo metu mūsų gyvenimo lapas. 
Pries akis kyla ateities klausimas: 
ar dar ilgai mes kesime hiremimo 
vargus? I tą klausima stengiasi 
kiekvienas daugiau ar mažiau pa
guodžia.! atsakyti. Ir tai su pagrin
du. Metus žvilgsni i praeiti, prisi
minus, kiek ivairių, net gyvybei, 
pavoju esame išgyvenę, turime 
pakankamo pagrindo i ateiti 
žiūrėti su viltimi, tikėtis Dievo glo
bos ir toliau ir su dėkingumu pa
kartoti pranašo Jeremijo žodžius: 
„Tik per Dievo gailestingumą mes 
nebuvome sunaikinti" (Raud. 3, 
22). Mes tikimės, kad tas pats 
Dievo gailestingumas mus ir to
liau saugos ir tėvynėn sugrąžins.

Jeigu praūžusių audrų buvome 
palikti gyvi, tai matyti, kad Die
vui mes dar esame reikalingi, kad 
mums jis dar turi savo planus. 
Juos yra nesunku atspėti. Tie 
planai — tai visokių klaidų ir 
sugedusių žmonių nusiaubto ir 
sunaikinto pasaulio atstatymas, 
atstatymas ne tiek medžiaginių, 
kiek dvasiniu vertybių, Kristaus 
dvasios ir Evangelijos minties pil
nesnis įgyvendinimas. Dievas mus 
išsaugojo, kad mes taptume jo 
įrankiais naujų laikų kūryboje, 
kuriuose ne žmogus, o Dievas vėl 
bus žmonijos gyvenimo centras.

Mūsų išgyvenamos žmonijos ka
tastrofos kaltininkais yra ne tik 
tie, kurie šiam griovimo darbui 
betarpiškai vadovavo. Tolimes
niais kaltininkais yra vieni jau 
mirė, kiti dar gyveną nuo Kristaus 
mokslo ir dvasios atitolę moks
lininkai ir filosofai. Atmetę vie
ninteli žmonijos mokytoją ir kelią 
— Kristų ir jo neklaidingą Bažny
čia, jie mokė žmones, kad pats 
žmogus yra gyvenimo centras, 
kad tikėti ir siekti koki tai ne
pasiekiama Dievą nesą jokios 
prasmės, kad visi žmogaus sieki
mai turi ribotis šia žeme, kad 
pomirtinis gyvenimas ir pomirtinis 
teisingumas esąs prasimanymas, 
kad naudotis šia diena esanti 
didžiausia išmintis. Rodos, kad iš 
matytų ir patirtu tokių pasekmių 
žmogus turėtų suprasti, kad tos 
pažiūros, sugriovusios žmonijos 

Kauno vaizdas plaukiant Nemunu

parodyti žmogui tuos gyvenimo 
kelius, kuriuos žmonija per ilgus 
amžius pamiršo ir prarado.

Ir paskutinių laikų žmonija per 
daug pamiršo Kristaus paliktą gy
venimo kelią, panašiai, kaip ana 
prieš Kristų sustabmeldejusi žmo
nija buvo pamirsusi žmonijai duo
tą pirmykštį Dievo apreiškimą. 
Dabar gyvenančios žmonių kartos 
uždavinys yra tą Kristaus paliki
mą atgaivinti ir vėl grąžinti į gy
venimą. Nors ir btremime būda
mi, mes turime pakankamai laiko 
isigilinti i Kristaus mokslo tiesas, 
turime pakankamai prientonių 
atsinaujinti Kristaus dvasioje ir 
pagilinti savyje dieviškąjį gyveni
mą. Kad ir ištrėmime, neturime 
sunkumo naudotis sakramentais, 
melstis. Tik reikia neapsileisti, o 
visa tai uoliai panaudoti, ir tai 
neatidedant geresniu laiku atei
čiai, o dabar. Pirmoje eilėje nė 
vienas nepamirškime savojo as
mens reformos. Kartais pasigen
date, Mylimieji, kituose krikščio
niško gyvenimo, kitais nusiskun- 
dziate, bet ar visi pakankamai 
stengiatės patys tapti kriksčioniš- 
kesniais, ar kartais nepamiršta
mas Kristaus paraginimas išmesti 
pirma iš savo akies rąstą, o tik 
paskiau norėti, kad kitas iš savo 
akies išmestu krislą? (Mat. 7,5). 
Norėdami, kad kiti mums būtų 
gailestingi, būkime ir mes kitiems 
gailestingi; laukdami iš kitu teisin
gumo, ir mes patys būkime tei
singi; smerkdami kituose pasireiš
kiantį nedorovingumą, apsižiūrėki
me, ar mes patys esame pakan
kamai stropūs apsaugoti nuo ne
doru itakų, nuo nedorovės pa
sireiškimų savuosius. Jeigu smer
kiame kituose stabmeldišką galvo
seną, tai patikrinkime patys save, 
ar visi esame tikrais krikščionimis. 
Jeigu pasauliui darosi aišku, tai 
ir mes turime pilnai suprasti, kad 
iš stabmeldiškų idėjų, kokiu vardu 
jos bebūtų vadinamos, pasauliui 
nėra ko gero laukti. Mums turi 
rūpėti daugiau, negu kitiems, gra
žinti į pasauli krikščioniškąja min
ti. Per šeimas, mokyklas, universi
tetus, organizacijas pasaulis buvo 
suklaidintas, nuvestas bedieviškojo 
materializmo keliais. Daugelis šei
mų ir mokyklų, jeigu jaunimo tie
siogiai ir neklaidino, tai neatliko 
savo teigiamos pareigos mokyti 
jaunimą tiesos. Tėvai, mokytojai, 
visi kiti auklėtojai, tiek privačio
mis, tiek viešomis pastangomis rū
pinkitės tas praeities klaidas pa
taisyti. Tik konkrečiu pastangų 
dėka i pasaulį griš Dievo kara
lystė, o su ja teisinga taika, laisvė 
ir ramybė.

Tačiau nereikia pamiršti, kad 
tikėjimas nėra vien proto dalykas: 
jis įgyjamas ne vien mokslu. Tai 
yra kartu ir malonės dalykas. Kad 
Kristaus mokslas būtu plačiau 
pažintas ir labiau pamiltas, mes 
turime jo tiesu vieni kitus ne tik 
mokyti, bet reikia melsti Šventąją 
Dvasią, kad ji paveiktų žmonių 
protus ir valią. Pradėdami naujus

dvasini ir medžiagini’ gyvenimą 
yra klaidingos ir kad žmonijai nėra 
kito issigelbejimo, tik Jėzus Kri
stus ir jo Evangelijos šviesa. Tik 
šiame viename šaltinyje rasi kūry
binės jėgos, galinčios atnaujinti ir 
išgelbėti pasauli. Pasvarstęs, kur 
nuėjo žmonija, sekdama Kristų pa
neigusiais filosofais, neiuciomis tari 
su šv. Petru dieviškajam Mokyto
jui Kristui: „Viešpatie, kur gi mes 
eisime? Tu juk turi amžino gy
venimo žodžius!" (Jon. 6,69). Taip. 
Žmonijos kelias i gyvenimą yra 
ne paskui bedieviškojo materializ
mo, bedieviškojo socializmo, na
cionalizmo skelbėjus, o tik 
paskui Jėzų Kristų ir jo Evan
geliją.

Su džiaugsmų ir dideliu vilčių 
jausmu tenka konstatuoti, kad 
žmonija pradeda suprasti savo 
didžiąją klaida. Per mūsų vargą 
ir nelaimę, per karo paliktus griu
vėsius mes ne visi sugebame pa
stebėti ir suprasti, kad žmonijoje 
vyksta didelis ir lemiančios reikš
mės persilaužimas. Jus, Brangieji, 
tuf būt, atkreipėte dėmėsi i tai, 
kad šiandien politikų ir karo va
dų konferencijose kiekviena pro
ga pabrėžiamas religijos laisvės 
reikalas ir mintis, kad be krikš
čionybės negalima laukti laimingos 
ateities. Šiandien jau tiek nueita, 
kad jokiam socialistui, net bolše
vikui ne mada kalbėti prieš religi
ją. Pasaulyje liovėsi bent vieša 
kova prieš religija, o valstybių 
vadai ir politinių nekatališku gru
pių vadai viešai saukiasi krikščiony
bės dvasios. Tai gal pats didžiau
sias mūsų laiko įvykis. Žmonija, 
nors dar ir suklupdama, bando 
žengti i nauja, bet kartu ir seną 
Dievo parodytą gyvenimo kelia. 
Mūsų uždavinys — prie šių žmoni
jos nauju pastangų visomis išga
lėmis prisidėti.

Kristus atėjo i pasauli parodyti 
žmonijai pirmoje eilėje ne medžia
ginės kultūros kelius. Dievas yra 
davęs žmogui pakankamai proto 
surasti visa, kas jo gyvenimui 
naudinga, pakankamai jėgų tuos 
proto išradimus realizuoti. Kri
staus pasiuntinybė turi daug gi
lesnę prasmę. Jis atėjo suformuoti 
pati žmogų sugražinti jam Dievo 
išvaizdą, kurios jis per nuodėmę 
buvo netekęs. Jis atėjo priminti ir

Arkivyskupo Rūmai Kaune

metus, šiais laikais daugiau, negu 
bet kada, turime prašyti šventosios 
Dvasios malonių, ne tik sau, bet 
ypatingai tiems, kurių rankose yra 
tautų valstybių likimo vairas, kad 
jie, Šventosios Dvasios vadovau
jami, teisingai sutvarkytų pasaulio 
reikalus, nepamiršdami ir nenu- 
skriausdami ir mūsų tautos bei tė
vynės.

Malda yra visagalė, nes Dievas, 
i kurį meldžiamės, yra Visagalis. 
„Prašykite ir bus jums duota, ieš
kokite ir rasite, belskite ir bus jums 
atidaryta“, sako Kristus (Mt. 7, 7). 
Kristus reikalauja tik pasitikėti 
iuomi, tikėti jo gerumu ir visa ga
lėjimu. „Turėkite tikėjimo į Dieva. 
Iš tikrųjų sakau jums, kas nors 
tartu šitam kalnui: „Pasikelk ir 
meskis į jūrą", ir nesvyruotų savo 
širdyje, bet tikėtų įvyksiant visa, 
ka tik sako, tai jam ir įvyks. To
dėl sakau jums: ko tik melsdamiesi 
prašote, tikėkite, kad gausite" . . . 
(Mk. 11, 22—24). Ir mums reikia 
šito kalnus verčiančio tikėjimo ir 
pasitikėjimo Kristumi. Jeigu pa
kankamai pasitikėsime Kristumi ir 
šventąją Dvasia, nebūsime apvilti, 
šiandien malda yra beveik vienin
telis mums belikęs ginklas. Būtu
mėm neišmintingi šiuo ginklu ne
sinaudoti, kai reikalai tokie dideli, 
kova už juos tokia sunki. Per mal
da padarykime mūsų sąjungininku 
pati Dieva, ir jis mūsų reikalą iš
ves laimingai. Pradedami šiuos 
naujus metus, sielodamiesi mūsų 
tautos nelaime ir tais pavojais, 
kuriu šiandien tiek daug mūsų 
tautos dorovei, jos dvasios tvirtu
mui, jos gyvybei, mes šaukiame 
jus, Mylimieji, melstis ir nesiliauti. 
Melskimės ir budėkime, kad tos 
nepalankios gyvenimo sąlygos ne
naikintų mūsų jaunimo ir mažųjų 
tarpe drovumo, kuklumo, teisingu
mo ir kitu dorybių vertinimo. Visi 
vyresnieji — tiek šeimų tėvai ir mo
tinos, tiek bendruomenių tvarky
tojai, mokyklų mokytojai, nepamirš" 
kite atsakomybės prieš savo tautą, 
žmoniją ir Dievą. Beveik visas at
sakingumas už negerovių reiš
kinius tenka jums. Sukliudyti bent 
viešas negeroves jūs turite pakan
kamai priemonių, o kur tai nebūtų 
padaryta, jūs būtumėte tu negero
vių bent netiesioginiai kaltininkai. 
Mes turime parodyti Dievui savo 
rimtą norą ir pasiryžimą būti jam 
visiškai ištikimais, kad nfumyse jo 
apvaizda rastų vertus Įrankius at
naujinti pasauliui ir istiprinti jo 
karalystei. Nesiduokime gyvenimo 
sunkumų palaužiami. Mes savo 
dvasios tvirtumu formuokime gy
venimą, ne gyvenimas mus.

Tebūnie taip pat gerai ir pras
mingai visų sunaudojamas laikas. 
Tinginiavimas yra didelė nuodėmė, 
yra visų motina, pesimizmo ir vi
sokių blogų nuotaikų priežastis. 
Tenka pasidžiaugti ir labai užgirti 
mūsų inteligentijos pastangas or
ganizuoti įvairias mokyklas, ama
tų, kalbų ir kitokius kursus. Tėvy
nėje laukia begalės įvairiausių 
praktiškų darbų, technikos gyveni
me prasideda visai nauja era. Rei-

Leoriardas Žitkevičius

Sunkia širdim
O, Dieve, kam tos ilgos dienos, 
Kam man pasaulis sis platusl 
Maldingi stūkso bokštai Vienos, 
Užstoję Vilijos krantus.. ..

Išklydau vieškeliu gimtuoju — 
Pasruvo pėdsakai krauju. 
O čia viršukalnės baltuoja, 
Prikritę snaigių, kaip svajų.

Sunkia širdim žvelgiu i saulę.
O, mano tėviške šviesi. 
Buvai brangiausia man pasauly. 
Buvai tu meilė ir esi!

Dainuoju dainą tau neramią, 
Nubraukęs ašarą slapčia. 
Maldingi bokštai dangų remia, 
Kaip tavo didelė kančia.

kia ir tai prisiminti, kad, atsiku
riant savame kra-ste, ir paprastam 
darbininkui, ir aukštam inteligentui 
teks pačiam atlikti visą eilę pa
prastu darbu be kieno kito pagal
bos. Kas dabar nieko naujo prak
tiško neišmoks, padarys savo ne- 
stropumu nuostolio ir sau, ir vi
suomenei.

Nauju Metų proga tebūnie leista 
palinkėti visiems ištrėmime varg
stantiems mūsų tautiečiams ir vi
sus paskatinti i dar didesnį savi
tarpio susiklausymą, drausmingu
mą, kad visų butų viena mintis, 
viena širdis. Esame hstatyti viso 
pasaulio akims, tad ir toliau bu
dėkime, kad nė vienas kokiu nors 
būdu nežemintų savo tautos, tė
vynės ir kataliko vardo.

Tariamės turį pagrindo, Mylimiau“ 
šieji, baigdami jus paraginti su vil
timi sutikti šiuos naujus metus. 
Praėjusieji metai atnešė karo už
baigą, juose išryškėjo tautų ir val
stybių ideologinės kryptys. Tiki
mės, kad šie metai atneš pasau
liui teisingą taiką, tautoms laisvę. 
Dievo tėviška apvaizda žmonių 
rankomis ir mus surinks iš svetimų 
kraštu i Baltijos krantu lygumas — 
i Lietuvą, kur mūsų tūkstantmetė 
istorija, kur tėvų kapai, gimtosios 
sodybos, mūsų šventovės ir vis
kas, kas žmogui žemiško yra bran
gaus. Šitie yra nuoširdžiausi mūsų 
linkėjimai visiems mūsų broliams 
ir seserims.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios palaiminimas 
tenužengia ant jūsų ir tepasilieka 
visuomet. Amen.

Nauji Metai, 1946.
Vincentas Brizgys

Kauno Vyskupas Pagelbininkas 
Vincentas Padolskis

Vilkaviškio Vyskupas Pagelbininkas
P. S. Didžiai Gerbiamieji Lietu

viu Kolonijų Dvasios Vadai malo
nės ši laišką paskaityti vietoje pa
mokslo per Naujus Metus ar arti
miausią šventadienį po Naujų Metų.
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Paulius Jurkus

KŪČIŲ VAKARO VIZIJA
I

JAU stalas patiestas šventajai vakarienei
Sienų ir balta drobe, kaip kadais.
Kada vaikučių galvos šviesios kaip purienos. 
Aplink žydėjo lyg vainikas nuostabiai.

Tyliai giedodama, neši tu šventą paplotėlę, 
Kaip sniegas sios nakties jinai balta 
Ir nekalta kaip akys Kristaus Kūdikėlio, 
Ir ją dedi ant stalo drebančia ranka.

Dedi i tėvo lėkštę ir žiūri pro langą.
Kur jis kadais išėjo, vesdamos vaikus . . .
Lyg griztų iš medžiokles, vieškely jau juokas skamba, — 
Bet niekas neateina, nesustoja ties slenksčiu.

Ir paplotėlę tu eglėšakiu kvapiu papuoši 
Ir giedi Bernelius, kaip tąsyk, kaip kadais, 
Ir šventą vakarienę kiekvienam paruoši, 
Prie stalo tuščio tu kalbiesi su vaikais.

„Kur tu, Igniuk ramus, ir tu, linksma Onute, 
Ar gaudot vėl žvaigždelę, atsimušus kibire . .
Ir paploteles kiekvienam tu' Įdedi truputi, 
Kiekvieno lėkštę pridengi kvapia egle.

Ir prieini tu prie manęs ir mano brolio, — 
Tik lėkštėj • įrašyti musų metai ir vardai . . .
„Daniel, kas nubloškė tave i toki toli, 
Kad lekšteje si vakarą vargų vargai.“

„O Pauli, mano jaunasai sūneli, 
Ar priglaudę kokie namai ši vakarą tave?
O Pauli, kur vingiuojąs! klajūnas tavo kelias? . . ." 
Tu glostai mano lėkštę ir apverki mane.

II

PRIGLAUSKI, mama, prie savęs nors lėkštę
Ir ją sūpuoki lyg mane,
Kad aš si vakarą pabūt galėčiau
Prie švento stalo su tavim drauge.

Sūpuoki, mama, "baltą paplotėlę
Ir ją bučiuoki lyg mane.
Žinai — našlaičiui širdį jau išgėlė 
Klajoklio kelias be tavęs . . .

Lyg kūdiki skara apsupk, priglauski,
Sušildyk vėlei tu mane
Ir mano liūdėsi akių nuplauki
Šitam šventajam vakare . . .

Padėki, mama, baltą paplotėlę,
Tebus ši vakarą gentis drauge.
Sumirksi šventos žvaigždes, krūpčioja šešėliai, 
Lempele gęsta, tu namuos viena — — —

Kun. V. Bagdanavičius

KALĖDŲ MISTERIJA
c

Kalėdų šventę supa labai švelni, 
tiesiog vaikiška nuotaika. Kūdikė
lis Jėzus, gulis gyvulių ėdžiose, jo 
motina Marija, gimdanti kelionėje 
svetimame krašte, ir Juozapas, be
jėgis ką nors pagelbėti, ir vargšų 
piemenų kuklios dovanos, ir ange. I 
lų giesmės danguje — visa tai 
duoda Kalėdų šventei .švelnumo ir Į 
jautrumo pobūdi. Ne be reikalo | 
Kalėdos yra laikomos vaikų šven- 1 
te. Vaikai geriausiai jaučiasi šio
je Kalėdų dvasios atmosferoje. 
Jiems čia yra daug momentų, ku- ‘ 
rie stačiai prabyla i jų širdis. Ka-1 
ledų misterijoje vaikai jaučiasi ' 
jaukiai ir smagiai, kaip namie. — Į 
Bet kaip mes, suaugusieji? Ar mes 
taip pat jaukiai ir gerai jaučiamės 
Kalėdų misterijos aplinkoje? Į šitą 
klausimą berods, deja, reikėtų at
sakyti ineigiamai. Mums, suaugu
siems, Kalėdų šventė neduoda to, 
ko ji duoda vaikams. Šios miste
rijos akivaizdoje mes jaučiamės 
kaip silpno sentimentalinio romano 
akivaizdoje, kur viskas yra dirbti
nai švelnu, perdėtai gražu ir auto
rius stengiasi skaitytoja jaudinti pi
giomis priemonėmis. Mums kyla 
visa eilė priekaištų, kodėl Dievo 
atėjimas i pasauli yra toks nedi- 
dingas. Materialinio didingumo mes 
nenorime, bet kad nė dvasinio di
dingumo mes čia nematome.

Norint rasti atsakyma i šiuos 
priekaištus, tenka įsigilinti i ta po
būdi, kokiu Dievas paprastai pra
deda ką nors veikti ar reikštis pa. 
šaulyje. Visi didieji Dievo darbai 
žemėje prasideda nepaprastai ty
kiai ir taikiai, vos pastebimai. 
Bažnyčios isteigimas buvo Kristaus 
įvykdytas taip iš lėto ir nejučio
mis, kad net sunku yra tiksliai nu. 
rodyti momentą, nuo kurio ji eg
zistuoja. Arba atvykimas pirmųjų 
apaštalų Europon, kuris turėjo 
neįkainojamos reikšmės Europos 
kultūrai, buvo visai nepastebetas 
nei valdovų, nei šviesuomenės. 
Vos kelios moterys ši ta suprato 
ir persiėmė apaštalo Povilo skel
biamu mokslu. Arba tokios dogmos 
paskelbimas, kaip popieriaus ne
klaidingumo dogma, daugeliui net 
katalikų atrodė svetimas ir nesu
prantamas. Tik tolimesnė Bažny
čios evoliucija, ypač mūsų laikais,

Aušros Vartai Vilniuje

parodo, kokios religinės vertybės 
čia slepiasi. Vadinasi, visu didžiu, 
jų religinių sąjūdžių pradžia yra 
labai kukli ir labai menka, neim
ponuojanti, tačiau ji ilgainiui išsi
vysto ir tampa labai reikšminga.

Šitą mažos pradžios dėsni dabar 
yra pastebėję ne tik teologai ir 
filosofai (kard. M. von Faulhaber, 
Bemhart), bet ir menininkai. M. 
Čiurlionis savo paveikslų cikle „Pa
vasario simfonija" labai Įdomiai.ir 

įtikinamai pavaizduoja ši ma^os 
pradžios dėsni. Įvedamajame pa
veiksle i „Pavasario simfoniją" 
dailininkas vaizduoja žiemos fone 
viena beržo — svyruonėlio nusvi
rusią šaką. Aplink visur dar žie
ma, bet štai papūtė pirmasis pava
sario vėjas, ir šaka pradėjo siū
buoti. Jos spurgos jau yra papur- 
tusios ir tapusios didelėmis. Jau 
čia yra prasidėjęs pavasarejimo 
procesas. Jis dar yra toks mažas

P. Orintaitė

Negęstanti žvaigždė
— Ak, tu ponedie! Koks skur- 

deiviskai smulkus, o kaip — tar
tum penkpudziais akmenimis — 
prislegia žmogų šitoks gyveni
mas ... — atsiduso Zabele, parė
musi rankomis veidą.

Akys saliai žvelgė i stalą, kur 
gulėjo mokinukų sąsiuvinių pluoš
tas, dar greta vadovėliai — ligi 
nuobodumo pazistamais viršeliais. 
Plunksnakotis, rašalinė, pora 
pieštukų.

— Jau vien šitų sąsiuvinių tai
symas — pribaigia žmogų: vieno 
raides kaip šleivos klumpes 
išsiskėtusios, kito — tik smulkus 
atbuli bruksneliukai, it steno
grafijoj, o trecio — viskas vien 
gulsčiais vingiais nuvingiuota — 
suprask, jei nori... x

Ogi vėl per metų metus — vis 
tos pačios kvailiausios gramatikos 
taisykles: jau gal dešimta žiema, 
kai ji vis is naujo kala tą pati — 
dusyk du keturi, trissyk trys de
vyni... Arba: vardininkas, kil
mininkas, naudininkas ... Ak, tu 
ponedie...

— Ne, tai baisu, tai nežmoniškai 
klaiku! — nusipurto Zabelė, net 
visa viduje sudrebėdama, lyg ža
lią varlę širdin irėplinusią pajutus. 
— Ir kas jiems gyvenime bus is 
to: vardininkas — kas? kilminin- 

I kas — ko? naudininkas — kam? 
I Kuris sugeba ar turi norą, tai ir 
| be to gramatikos kalimo savaime 
žodžius gražiai supina. O kuris 
negabus arba kokio palaido budo, 
tai gali ir nuplikt bekaldamas tas 
taisykles, vis tiek iam diktante — 
mažiausia tuzinas klaidų. Geriau 
reiktų vaikų charakteri stiprini, 
valia išlavini, noro idiegt, o tada 
— jis pats viską desimtsyk grei
čiau išmoktu, ir be mokytojo bo
tago. Žiūrėk, būdavo eksternai, 
kur patys mirtinai įsigeisdavo 
mokslo ... Per ketverius penkerius 
metus supildavo visos gimnazijos 
kursą ir dar gaudavo aukso me
dali! Gi čia — kramtai kramtai, 
atrajoji atrajoji tą mokslą ligi 
•šlykštumo — o vis, lyg tie šiaudai, 
atgal lenda ...

Dar syki su panieka pasižiūrėjo 
i stalą, kurin buvo tartum augte 
iauges to buko nuobodulio kva
pas, kuriuo dvokė visa ta smulk
meniška atrajojimo pedagogika, 
nudėvėti vadovėlių puslapiai, vai
kiškai sutepti ir nuterlioti sąsiu
viniai, raudonas rašalas ...

Išėjo virtuvėn nusiplauti rankų. 
Ilgai trynė muilu pinstus ir delnus, 
lyg ką neregimai prilipusio nu- 
siūruot stengdamosi. O mintys 
tvinko galvoj — juodos ir drėgnai 
sužliugusios.

— žinoma, ne vien tas darbas 
mokykloj taip piauna mane — ne 
ne, — atkilo iš kažkurio pasą
monės kampo aitri pagunda. — 
Juk mano visas gyvenimas biau- | 

rus ... Tuščias, betikslis... Viena 
diena Į kitą panaši... Tiek tik 
skirtumo, kad kasdien viskas eina 
dar nuobodyn, darbas ir dienos 
— vis Įkyryn... O pati — pamažu 
senstu, raukslėjuos ... Darausi 
pikta ir nepakenčiama.

ksivalė pamažu nagus, iš naujo 
susitvarkė plaukus — vis auto
matiškai, savin sunkiu slogtu 
įsmegusi.

— Ir Gabriukas? Kas gi jis 
man? Kol mažas buvo, tol — ma
mos reikalingas. O dabar — pra
dėjo Į mokyklą vaikščiot, su sveti
mais vaikiščiais draugaut. Nei jis 
manęs žiūri, nei jam manęs rei
kia. Pavalgydink, aprenk — tai 
dažniausiai mamutė atlieka, manęs 
nė nereikia ... Kam apsigaudinėi 
nebūtais jausmais ...

Sustojo dar prie lango. Buvo 
kažkoks niūrus kovo šiokiadienis: 
žiemos iau nėr, o pavasaris dar 
toli. Gatvė drėgnai purvina. Pro 
sąsparą kyšo klaikūs stagarai — 
plika obels šaka, pilkšvai juoda, 
lavoniškai nustėrusi. „Saitu pra
kaitu aprasojusi, kaip numirėlio 
ranka", pamąsto Zabelė ir dar 
kraupiau susitraukia.

Padangėn ji nė nekelia žvilgsnio 
—. perdėm nugulę vienodo pilkumo 
debesys, kaip nuvalkiota elgetos 
skepeta, kaip dėmėmis nusidažęs 
pakulinis maišas.

Namų pamatai aptemę, vandeniu 
įmirkę, jau iš tolo atgraso kažko
kiu vėsumu —- beveik užuosti 

pelėsių ir musijančios balos 
kvapas.

— Ne, šitokių supelijusiu dienų — 
argi galima visa tai pakęsti ir — 
dar toliau gyventi?

Staigiai apsisuka, lyg ką sugal
vojusi, ir pro duris taria mamutei:

— As išeinu... Grisiu tik pa
vakare ... Į Panemunę... — dar 
prideda.

Anoji nieko neatsako, nes tai 
taip paprasta — veik kasdie Za
belė popiet turi reikalų kur nors, 
o ji, mamutė, lieka namų saugoti, 
vaiko prižiūrėti...

Zabele suka link autobuso. Pati 
sau priekaištauja, kad i šitą pusę 
jau seniai nevažiavusi. Bet dabar, 
kai užėjo ta vidaus slėgmė, tas 
nusivylimas viskuo ...

Taip, tai toks momentas, kai 
norisi pražūti kaip dulkei ore, 
žemėn ismegti, išnykti... Ir net 
sunku mąstyti, kai žinai, jog niekur 
tu savo niūrios rytdienos nenu- 
sviesi — ir vis kaskart sunkyn 
svers tavo pečius gyvenimas, ir 
kiekviena ateinanti minutė tau bus 
kaip tamsi duobė be dugno, kaip 
— užkeikimas gyventi...

Kai pajuto ratus tyliai ir lengvai 
nešant tolyn, tartum kas širdy 
atsipalaidavo — lengviau tapo: 
rodos, bėgi nuo savo juodų min
čių ir — kiekvienu rato apsisukimu 
vis toliau palieki po gabalą savo 
nelaimės ... Tartum skrendi i nau
ją erdvę, kur, gal būt, taip pati 
tamsu ir tuščia, bet — bent nėra 
to Įkyrėjusio slogučio, tos vietos, Į 

kur kasdienėmis nusivylimo kan
čiomis ir žemė, ir sienos, ir oras 
prisigėrę...

Zabele apskrieja akimis auto
buso publiką — tokie visi svetimi 
ir tik savin isitrauke, nejautrus, 
nors susikimsę ir kitus savo dra
bužiais liečia...

— Taigi, likimas mane kažkodėl 
nuskriaudė — nepataisomai... — 
vis ta pati minties gniužulą gliaudo 
ji be paliovos ir vis labiau save 
nuodija. — Kai kas sako, kad — 
vaikas mano ateitis... Del jo, 
esą, reikia gyventi... Bet — jei 
butu pats tėvas... — ir vėl akmuo 
užgula ant širdies, ir sąnariai da
rosi pilni švino.

— Tėvas...
Probreksmiais sąmonėje sušvyti 

begėdiška mintis, ir ji sukanda 
dantis. Taip, tai is tikro begėd ška, 
kad ji net savo Gabriuko neap
kenčia del to tėvo...

O, rodos, tada, pradžioje, tokia 
meile buvo — dienos žydėjo, kaip 
angelu pasaulio sielos... Ir laimė 
ir ateitis — viskas tada buvo sa
vaime aišku, kad nė kalbėti nebu
vo ko. Ir todėl kūdikis gimė — 
toks mielas ir laukiamas...

Rodėsi, paukščiais perskrisime 
gyvenimą ir — dienų vis dar 
maža bus, ir valandos per trum
pos ..

Jos veidas trumpai akimirkai 
nusisviecia giedriais atsiminimais. 
Bet ir vėl tuoj — panieka tiems 
atsiminimams, panieka praeičiai ir 
dabarčiai.

3
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ir menkas, bet jis savyje jau talpi
na visą pavasari: ir tuos didžiuo
sius vėjo malūnus, ir ugninius gė. 
lių žiedus, ir dausų keliones, ku
rias vaizduoja tolimesni šios sim
fonijos paveikslai. (Plg. Vorob- 
jovą).

Maža ir labai tyli pradžia dažnai 
gaubia savyje didžią ateiti. No
rint suprasti Kalėdų paslaptį, ir 
prie jos reikia eiti per gi mažos 
pradžios dėsni. — Be trenksmo ir 
be triukšmo ateina Kristus i ši pa
sauli. Visai nesudreba sena, žmo
nių krauju ir prakaitu prisigėrusi, 
žemė, kai Dievo Sūnus pradeda 
žingsniuoti jos keliais. Nuo Jo gi
mimo prasideda žmonijos išgelbė
jimo vyksmas, bet pati žmonija Ji 
pajunta tik per savo kuklius at
stovus. Piemenys pirmutiniai atsi
lanko žmonių vardu Jo pagarbinti. 
Bet visos prasmės to Įvykio nei 
jie, nei kiti neapėmė. Ji atsidengė 
iš lėto, Kristui gyvenant ir vei
kiant, o paskui Bažnyčiai veikiant 
ir tęsiant Jo darba toliau. Dogmų 
evolineijos istorija mums parodo, 
kaip ilgainiui išryškėja tikėjimo 
tiesos ir žmonijos atpirkimo vyks
mas plečiasi.

Dievo tapimas žmogumi yra neiš
semiamos reikšmės ivykis žemėje. 
Žemė, Kristui įsikūnijant, yra pai
mama iš pasaulio periferijos ir 
tampa vistasos centru. Joje vyksta 
toliau Dievo ir kūrinių susijungi
mo misterija, ji yra paimama die- 
viškon orbiton. Ir visas šitas že

mės atnaujinimo ir išaukštinimo 
vyksmas prasideda taip tykiai ir 
taip paprastai! Nejučiomis čia pri
simena Kristaus palyginimas Die
vo Karalystės su mažu garstyčių 
grūdu, iš kurio tačiau išauga di
delis medis, kad ir dangaus 
paukščiai ilsisi jo šakose. Nuo to. 
kios mažos ir tylios pradžios pra
sideda Dievo Karalystė žemėje. 
Tiesa, vėliau ateis laikai, kada 
Kristus ir žemė stos i kovą vie
nas prieš kitą: Kristus bus prikal
tas ant kryžiaus, o žemė aptems 
ir suskils. Tada bus kovos ir at
siskaitymo momentas. Bet pradžia 
yra tyki ir taiki. Tas, kuris žeme 
sutvėrė, moka i ja ateiti ir ją sau 
pasiimti taip švelniai, kad nei 
paukštis nepabunda, nei medžio la
pas nesujuda.

Kuklios pradžios dėsnis yra la
bai svarbus metodinis pastebėjimas 
visiems, kurie nori rasti priėjima 
prie gilių Kalėdų paslapčių. Ta
čiau jo vieno vargiai ar pakaktu. 
Norint giliai švęsti Kalėdas, reikia 
atkreipti dėmėsi dar ir i kitus svar
bius dalykus. Reikia išvengti kai 
kuriu pavoju, kliudančių mums 
prieiti.prie Kalėdų misterijos.

Kalėdos yra Dievo ir žmonių su
sijungimo šventė. Tačiau tas susi, 
jungimas yra Įvykęs ne žmonių, 
bet Dievo pastangomis. Ne žmonės 
savo dvasios pastangomis prasklei
dė dangaus skliautus, bet Dievas 
nusileido ant žemės. Kalėdos yra 
ne tai, ką vaizduoja Biliūno Dievo 

Nemuno pakrantėje

ieškotojas, kuris vargingai lipo i 
stiklini kalną laimės žiburio par
nešti. Naujųjų amžių Europos 
šviesuomenė kaip tik stovi Biliūno 
laimės žiburio ieškotojo ženkle. Ji 
nori Dievą rasti pati viena, savo 
pastangomis. Ji žino, kad toks ke
lias yra labai sunkus, bet tai jos 
neitgrasina. Ji nenori tapti pri
klausoma ištisai nuo Dievo malp- 
nės. Ji nori stotis Dievo akivaizdo
je, kaip nepriklausomas partneris 
arba net kaip Dievo nugalėtojas. 
Ji nori iš Dievo laimėti gėrybių, 
už kurias ji • neprivalėtų nuolat 
jam dėkoti. Šiuo keliu beeidama, 
šviesuomenė iš tiesų pasiekė tūlų 
rezultatų. Ji išugdė technika, gam
tos mokslus ir kitus tiksliuosius 
mokslus taip, kaip dar niekad iki 
šiol nebuvo išugdyta. Tačiau jai 
nuolat atsitikdavo tas pat, kas Bi
liūno laimės žiburio ieškotojui: pa
slydus slidžioje Įkalnėje, ji niekur 
negalėdavo susilaikyti ir nučiuož- 
davo i pačia kalno apačia, iš kur 
kelionę reikėdavo pradėti vėl nuo 
pradžios. Skaudžiu savo -kūrybos 
krizių ji yra pergyvenusi daug kar
tų.

Šitokia prometėjiška Dievo ieš
kojimo dvasia nėra .Kalėdų dva
sia. Jai trūksta sugebėjimo ben
dradarbiauti su Dievu. Ji yra vie
niša pavergėjo dvasia, kuri nenori 
šalia saves matyti nieko sau ly
gaus, o juo labiau didesnio už sa
ve. Ji moka bendradarbiauti tik su 
pavergtaisiais.

Kas nori suprasti Kalėdas, tas 
turi mokytis priimti Dievo veiki
mą, besreiŠkianti žemėje. Šių lai
kų žmonės moka veikti, moka kur
ti, bet visiškai, nemoka priimti Į 
save kito veikimo. Pagal Kanto 
filosofiją, žmogus viską kuria, bet 
nieko i save nepriima. Jis kuria 
ne tik mokslus ir menus, bet net 
mūsų pažintus aplinkos daiktus. 
Pagal ji, mūsų pažinti daiktai nėra 
iš šalies patekę i mūsų pažinimo 
organus, bet mūsų pačių dvasios 
sukurti. Toks perdėtas žmogaus 
kūrybingumo akcentavimas padaro 
iš jo puikų gamintoją, produktin- 
gą veikėją, bet kurčią ir nesuge
banti priimti i save kito veikimo.

Štai dėl ko šiandien yra tiek 
daug žmonių, nesugebančių ben
dradarbiauti šu Dievu ir nesuge
bančių Jo rasti Kalėdų paslaptyje. 
Reikia Atsisakyti savo uždaro vie.

nišumo-, ne tik pačiam vienam 
veikti, bet ir Dievo veikimą priim
ti. Pačiose paskutinėse Europos 
minties apraiškose jau pastebimas 
stiprus noras išsilaisvinti iš to j 
išdidaus ir izoliacinio uždarumo ir 
noras atverti savo sielą kažkam Į 
didžiam, dar nepažystamam. Toks 
Gehlenas, Karaliaučiaus universi_ | 
teto profesorius, iš viso skirtumą 
tarp žmogaus ir gyvulio temato 
tame, kad gyvulys yra užbaigtas 
ir uždaras, o žmogus yra lyg ne
pabaigęs vystitis, ir veltui jis že
mėje ieškotų, kas ji išbaigtų. Pa
žiūrą i žmogų, kaip nebaigtą ir at. 
virą būtybe šiandien galima sutikti 
labai plačiai pas šiaip jau labai 
skirtingus filosofus. Į tai reikia 
žiūrėti kaip i reakciją prieš ank
stesni per dideli žmogaus dvasios 
uždarumą. Galima turėti vilties, 
kad ši kryptis ir Kalėdų paslap
tims suprasti teigiamai pasitarnaus. 
Žmogus, gal būt, geriau supras sa. 
vo priklausomybę nuo Dievo.

Tas faktas, jog ne žmogus savo 
dvasios pastangomis praskleidė 
dangaus skliautus, bet Dievas pats 
atėjo žemėn, verčia mus dar kar
tą susimastyti. Dievas atėjo i pa
sauli natūraliai, panašiai, kaip Į 
ji ateina kiekvienas žmogus. — 
Kai žmogus artinasi prie Dievo, 
tai jis artinasi savo dvasios pastan
gomis. Dievas yra dvasia, ir žmo
gus dvasiškai prie jo artinasi. Kai 
Dievas atėjo pas žmogų, jis prisi
taikė jo prigimčiai. Jis pas žmogų 

[atėjo ne vien dvasiškai, bet ir kū. 
niškai. Dievo Sūnus atėjo i pasau
li ne kokio dieviškai skambančio 
muzikos garso išvaizdoje, ne ko
kios puikios minties išvaizdoje, ne 
kokio žavingo vaizdo išvaizdoje, 
ne kokio didingo mokslo veikalo 
išvaizdoje, bet — Jis atėjo papra
sto žmogaus išvaizdoje. Tai juk iš 
tikro yra daug daugiau: ateiti ne 
vien dvasiškai, bet ateiti kaip žmo
gui! Senovėje Dievas kalbėjo per 
visokius mokslus, vaizdus ir apei
gas, o paskui Jis atėjo pats kaip 
tikras žmogus, kad būtų kartu su 
tikrais žmonėmis.

Kalėdų šventę suprasti mums 
kliudo per didelis mūsų idealizmas. 
Mes visur ieškome grožio, idėjų 
spindėjimo, ieškome sensacijų, o 
čia yra realybė, nuoga ir tikra. Ši 
realybė yra nuostabesnė uz pa
saką, bet kartu tikresnė už mūsų 
kasdienybę.

Kristų rasti pasiseks tik tam, 
kas jo ieškos ne idėjiniame su
sižavėjime, bet mūsų kasdieninėje 
pilkoje tikrovėje. Tik šis kelias 
veda i Kristų. Tenka mums kartą 
suprasti tokią jau beveik banalią 
ir kartu dar nepažintą tiesą, kad 
Kristus tapo kūnu, kad jis Įėjo Į 
mūsų tikrovę: pilką ir kasdieninę, 
pilną apsileidimų ir nuodėmių, 
kurioje gyvena žmonės su palin
kimu daryti blogybes. Įsikūnijusio 
Kristaus nereikia ieškoti idėjų ir 
žavesių pasaulyje. Nereikia jo 
ieškoti Palestinoje, Jo reikia ieškoti 
čia pat pas mus.'

Religinio gyvenimo neišsemia 
turistinis požiūris. Ne kartą reli
gingas žmogus galvoja, kad būtų 
buvus gera kartu su Kristumi gy
venti ir tokiu keliu tikrai laimėti 
išganymą. Kadangi to dabar ‘nega
lima padaryti, tai žmonės stengiasi 
atlankyti arba atkurti Įvairiais 
būdais tas vietas ir tuos laikus, 
kuriuose Kristus gyveno, ir tuo 
būdu suartėti su juo. Bet šiuo 
keliu einant prie Kristaus, galima 
rasti tik jo išorini lukštą, o ne Ji 
pati. Kristus nepasiliko nei toje 
šalyje, kurioje Jis gimė, nei tuose 
pavidaluose, kuriuose Jis gyveno. 
Jis pasiliko Bažnyčios gyvenime 
visai kitokiuose pavidaluose ir ki
tose šalyse. Kokiu būdu Kristų at
kurti bei Ji minėti, nurodo Jis 
pats. „Tai darykite man atminti", 
pasakė Jis, palaiminės duoną ir 
vyną. Čia yra tikrasis Kristaus re
prezentantas pasaulyje! Ir norint 
Kristų sutikti, nereikia Jo ieškoti 
paveiksluose ar tolimose salyse, 
bet... nueiti mišais. Silpnumo ir 
paprastumo skraistės Kristus nėra 
ir šiandien pakeitęs į galybės ir 
nuostabos apsiaustą.

Kas liečia Kristaus vaizdavimą 
paveiksluose, verta yra paminėti, 
kad prmieji krikščionys i tą dalyką 
žiūrėjo kitaip negu mes. Jie ne- 
priskyrė esminės reikšmės etnolo
giniams Kristaus bruožams. Kata
kombų piešiniai Kristų vaizduoja 
ne rytietiškos išvaizdos, bet jauno 
romėno išvaizdos. Jie nepabijojo 
Kristų ^uprofanuoti, vaizduodami 
Ji šios tikrovės drabužiais. Jie 
suprato, kad ne drabužiuose ir 
tautiniuose savitumuose yra Kri
staus esmė, bet Jo žmogiškume 
apskritai.

— Kad kas būtų sakęs jog tai 
tėra sezoninis siautimas, tik — 
tuščias fata morgana ...

Taip, jam — vyrui tai buvo tik 
laikinis pavasario svaigulys. O ji
— visą širdi ir visą gyvenimo 
tikslą i ji sudėjo ... Todėl ji dabar 
liko — be vilties, be ateities, 
tuščia siela gyventi... Ne gyventi, 
o — merdėti, gyvu lavonu 
vaikščioti...

— Zinai, mūsų būdai vis tiek 
nesiderina... — visai paprastai 
tada pasakė jis. — Kam vienam 
kitą kankinti, geriau — eiti kiek
vienam savo keliu... — kruvinai 
Įsirėžę Gabrio žodžiai dar, rodos, 
ir šiandie atsiliepia ausyse. Ir tie 
žodžiai sugriovė visa, ir po'jų — 
beliko tuštuma.

Taigi, jis nuėjo „savo keliu", — 
ironiškai niekina ji savo buvusi 
vyrą. O ką ji galėjo daryti, jei jos 
kėlias — tiktai su tuo vienu vyru? 
Ji savo širdies atlenkti nebegali
— ar ji kalta? Kad jau tas vienin
telis, taip mylėtas ir Įtikėtas, — 
kad tas išėjo, net ir savo vaiką 
palikdamas, ar galima dar gal
voti apie kitą? Antras bus negeras
— vėl rinkis kitą, trecio būdas 
nesiderins — vėl kitą — ir taip 
toliau...

.Amerikoj, sako, moters keičia 
vyrus kaip pirštines", — ir jai pa
sidaro tik koktu, gomuryje.

Dėl to ji su neapykanta galvoja 
apie savo kūdiki:

— Gėda augintis vaiką >š tokio 
tėvo, kuris taip lengvai palieka 

savo sūnų ir jo motiną... Net ir 
vardas tas pats — tada buvo kaip 
vienintelės meilės ženklas, o dabar 
— tik gėdos dėmė, tik neužmiršta
mas koktumas...

Autobusas jau švilpė per retokai 
apgyventą gatvę. Dešinėje pusėje 
dunksojo Basanavičiaus šilas, pa
kraštyje jauno pušynėlio kvapu 
gaivinąs orą. Iš tikro tai buvo 
gražiausias Kauno priemiestis, net 
purvino rudens ar niaurios žiemos 
metu nenustojęs savo švaraus 
plastiško vaizdo. Pušynas, erdvios 
alėjos, Nemunas.

Zabelė išlipo pačiame linijos 
gale.

Taip, pas Nastei Ji — vienintelė 
iš visų gali būti ši momenta jai 
artima draugė. Vienintelė, su kuria 
ji gali kalbėtis, vienintelė, kuri 
gali suprasti jos biaurią nuotaiką, 
kuri gali atjausti jos beviltišką 
spurdėjimą klaikiame nusivylime.

Lipo siaurais laipteliais Į me
dinio namiūkščio palėpiukę.

Be abejo, Nastė visada namie — 
koks ironiškas malonumas! Ji jau 
kelintas mėnuo — visada namie ... 
Bet todėl ji Zabelei šiandie — 
vientelė draugė.

— Labas, Nastut, —■ mikliai ir 
kasdieniškai pasveikino Įėjusi, tar
tum ji čia kasdie lankytųsi. Nusi
metė apsiausta ir prisėdo ant 
vienintelės kėdės — baltos ta
buretės palei duris.

Kambarėlis su lenkta šonine 
siena buvo toks mažas, kad jame 
tetilpo lova, mažas stalelis ir

[ kalbėjo visokiausius dalykus 
viešniai.

I Matyt, buvo pasiilgusi žmo
gaus, ir tartum liežuvis godžiai 
atsileido nuo ilgo tylėjimo — sku
bėjo issruventi kupinai pritvinusią 
žodžių tėkme, susitvenkusią per 
vienišo tūnojimo laiką.

— Buvo vakar Regina ... maisto 
visokio atnešė... net medaus ir 
to gerojo olandinio sūrio ... Le
pinate mane jūs visos... Aš yis 
tiek niekuo neatsimokėsiu... — 
lyg rūškanas šešėlis šmėkštelėjo 
žvilgsnyje, ir akimirką susilaikė 
žodžiai.

— O, ką jau tu čia... — per
tarė Zabelė skubiai ir nuolankiai.
— Juk mes ne dėl to visai... Tu 
taip negalvok! Zinai, tą porą 
dešimtinių, kur aš kas mėnuo at
skiriu nuo savęs, —■ man atrodo, 
kad aš visai ne tau duodu, o — 
Dievui, kaip atgaila už nuo
dėmes ... Man tai duoda bent va
landėlei pasitenkinimo, šiokio to
kio dvasinio malonumo ...

— Na, bet tu galėtum juk ir 
neduoti, tai yra — tavo malonė...
— lengvai ir juokaujamai paerzino 
ligonė.

— Tai, žinai, pati save nu- 
skriausčiau — netekčiau ir to 
mažo džiaugsmelio. Aš ir taip gana 
liūdnai gyvenu. Neturiu nieko 
šviesaus — atrodo viskas bepras
miška.

Dabar Zabelė rengėsi atverti 
savo juodą sielą, savo nusivylimo 
bedugnes šiai vargingai bičiulei,

spintukė valgomiems daiktams, 
ant tos spintukės buvo plytelė ir 
— beveik visa virtuvė vienam žmo
gui. Čia pat ant sienos sukabinti 
drabužiai, uždengti balta paklode. 
Vienas paveikslas — kaimiškas 
Jėzaus širdies paveikslas.

Lovoje pusiau sėdomis tūnojo 
išblyškusi žmogystė. Ant šiltos 
palaidinės dar apsisupusi stambia 
skara, bet atrodė, kad jai — vis 
dar lyg salta. Veidas buvo visiškai 
baltas, lupos skyrėsi kažkokiu ■ 
karštligišku raudonumu, o akys — 
tai buvo tos gilios, nepaprastai 
blizgančios džiovininko akys! 
Melsvų gyslų išraižytose rankose 
buvo vilnonių siūlų mezginys — 
ploni virbalai blizgėjo, lyg koks 
pirštų papuošalas. '

— Ak, Zabeliuk, aš jau tave 
sapnavau — seniai bebuvai... — 
pradėjo ji kalbėti kažkokiu labai 
jau gtynu, lyg metaliniu, balsu. — 
Rodos, einava susikabinusios ran
kom per gimnazijos kiemą, o — 
čia vartai uždaryti, ir mudvi 
niekaip negaliva atklibinti... O 
už vartų — žmonių daugybė ...

Nastės pablyškęs veidas nušvito 
gyvu užsidegimu pasakoti, ir ro
dės, kad jos vaizduotė buvo ku
pina gražiausiu paveikslų, kurie 
veržėsi viršun be perstojo, netikė
tai atgaivindami skurdu kam
barėli Įvairiausiomis spalvomis, 
naujais daiktais ir žmonėmis.

Ji atidėjo Į šąli mezginį su baltų 
siūlų kamuoliu ir, lyg nuoširdžiai 
smaguriaudama žodžiais, rezgė 

kuri, kaip jai rodėsi, irgi buvo to
kia pat nelaiminga — taip be
viltiškai žuvusi.

Juodvi buvo draugės dar iš gim
nazijos. Tik likimas buvo išskyręs.

Zabelė ištekėjo už savo mylimo 
Gabrio ir, kupina saulėtų vilčių, 
žengė i ateiti, vien savo būsimai 
šeimos laimei sutelkdama visus 
sielos išteklius.

Nastė — dar iš šeštos klasės 
išėjo tarnauti i paštą. Aštuonioli
kos metų mergaitė, jautri ir tra
pios kūno struktūros, prirista prie 
ištaigos kėdės duonai pelnytis, 
kas trečia naktis budėti tele
foninėje — išsyk palūžo visapu
siškai, papjovė savo sveikatą. 
Tapo paliegusi, dar nespėjus i 
subrendusi žmogų išaugti. Ėmė 
nuolat plaučiais karščiuoti — nors 
atviro proceso dar nebuvo. Kas
met po vieną kitą mėnesi sir
guliavo, sanatorijas lankė, vaistus 
gėrė. Bet vis dar tarnavo — tar
tum dar spyrėsi pirmyn.

Taip praėjo apie tuzinas metų. 
Juo jos kūnas silpnėjo ir trapes
nis darėsi, juo siela labiau ver
žėsi i gyvenimą, Į džiaugsmus ir 
jaunystės gražumynus. Bet aplin
kybės, ypač siauros lėšos — laikė 
ją sukaustę vietoje, nieko geresnio 
per eilę metų nepatiriant. Bet to
dėl joje išaugo plati ir nepalau
žiama vaizduotė — ten žydėjo 
puikiausi gyvenimo sodai, ten 
linksminosi gražiausia jaunuomenė,
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Ir vėl Kalėdos ateina
Dar tamsu. Sniego danga, ap

klojusi laukus ir pievas, nepamiršo 
išpuošti miškų ir vienišų medžiu, 
šventadieniškai baltu gaubtuvu ap
dengti rūmų ir paprastų lūšnelių. 
Rytas pilnas rimties ir tylos, kurią 
drumsčia tik po kojų bei kanopų 
girgždas sniegas ir tylus, rimti, 
bet džiaugsmo kupini skubančiųjų 
i Piemenėlių Misiąs pokalbiai.

Bažnyčios, papuoštos eglaitėmis 
ir šimtais žvakučių, tirštai prisi
rinkusios senu ir jaunų, kuriuos 
Didžioji Šventė dar prieš aušrą 
čia sukvietė. Koks nuostabus jaus
mas pagauna visus giedant „Ty
liąją nakti" ... Su kokia meile 
lietuvis pasveikindavo gimusįjį 
Dievazmogį, tik tas tesupras, kas 
Piemenėlių Mišių metu buvo Įsi
jungęs „Sveikas, Jėzau gimusis“ 
giesmėn. Be to, dar daugybė svei
kinimų, linkėjimų, viena kita diena 
praleista su saviškiais, kurie, ati
trukę nuo darbų ir pareigų, Kalė
doms apsilankydavo namie — pas 
artimuosius.

Šie gražūs* išgyvenimai — tai 
lyg neįtikimi praeities sapnai, ku
rių, jau antras Kalėdas švęsdamas, 
lietuvis tremtinys taip skaudžiai 
pasigenda. Ir rodos, kad tremtiniui 
nieko nebeliko. Jis toli nuo tėvy
nės, vienas ar su šeima, atitrūkęs 
nuo saviškių, kurie liko skaudžioje 
nežinioje. Vietoje gausiu sveikini
mų ateina kukli tremtinių spauda, 
pilna tikrai nekalėdiškų nuotaikų: 
žmona ieško vyro, vyras — žmonos, 
tėvai — vaikų, vaikai — tėvų, bro
liai bei seserys — savo brolių bei 
seserų, draugai — draugų ir t. t. 
O kiek tokių, kurie neturi ir vilties 
nieko susirasti, nes artimieji liko 
mirties ar skaudžios vergijos auko
mis! . . .

Tačiau Kalėdos ir vėl ateina i 
tremtinio gyvenimą, ateina i mūsų 
stovyklas, i vienišą buitį tarp sve
timųjų, kuriems gal „auslenderis“ 
šiaip ar taip drums Kalėdų nuo
taikų. Vis dėlto šios Kalėdos yra 

labai prasmingos, daug žadančios 
ir pasakančios.

Mes artinamės prie Dieviškojo 
Vaikelio neturto. Jis gimė sveti
moje pašiūrėje, o ir mūsų sveti
moji pastogė dažnai tik pašiurę 
beprimena. Jam dažnai buvo kar
tojama, kad nėra vietos padores
nėje užeigoje, — ir mes taip daž
nai tą pat. girdėjome ir tebegir- 
dime. Pagaliau Jis, dar ant Moti
nos rankų tebebūdamas, turėjo 
bėgti nuo Erodo keršto ir neteisy
bės į svetimą Egiptą ir keletą me
tų gyventi ištrėmime. Ir mes tik nuo 
baisesnio už mirtį likimo bėgome, 
ir nežinia, kiek laiko dar tremti
niais vadinsimės ... Kaip panašus 
mūsų likimas i Kristaus gimimo ir 
vaikystės sąlygas! . . . Taip atrodo 
iš šalies žiūrint, bet, stebint mūsų 
nepasitenkinimus ir pastangas bet 
kokia kaina pralobti, — ar never
tėtų rimtai susirūpinti?

Išorės nesiderinimą su išvidiniu 
gyvenimu ir įsitikinimais juk pats 
Kristus vėliau taip dažnai ir skau
džiai pasmerkdavo kaip veidmai
nystę ir fariziejiškumą. Mes norė
tume savo tremtinio vargus, kan
čias ir skaudziuosius išgyvenimus 
laikyti didinga auka, kurią sako
mės sudeda ant Tėvynės išlaisvi
nimo aukuro. Iš tiesų, tylios aukos 
ir prasminga kančia juk yra daug 
galingesnė priemonė tautų egzis
tencijai bei pilnai laisvei atgauti 
ir išlaikyti, negu patys fantastiš
kiausi karo technikos išradimai. 
Pastarieji gali sunaikinti milijonus 
gyvybių ir žmogaus kūrinių, ogi 
kančiose užgrūdintos dvasinės ga
lios ant technikos sujaukto pasau
lio ir kultūros griuvėsių kuria nau
ją gyvenimą bei kultūrą. Juk tikra 
kančia yra tiek vertinga ir galin
ga, kiek vertingas Dievo Sūnaus 
įsikūnijimas, Gimimas ir visos žmo
nijos Atpirkimas. Tačiau turėtume 
nors šį kartą suprasti, kad tik su 
meile priimama, išvermingai pa
keliama ir kantrybe vainikuota 
(nors ir prieš mūsų norą mums, 

mūsų mielajai Tėvynei ir visai žmo-1 
nijai skirtoji) kančia tegalės būti 
vertinga auka didiesiems idealams 
pasiekti. Jei sios Kalėdos paska- i 
tins mus gimusio Kristaus pavyz- | 
dziu suprasti ir pašvęsti savo iš
trėmimo skausmus ir kančias, tik
riausiai jos bus vertingiausios mu
sų gyvenime ir geriausias įnasas 
Tėvynės laisvei bei nepriklauso
mybei atgauti. Pats savųjų kan
čių įprasminimas ir Įvertinimas su
teiks džiaugsmo, kurs milijonus 
Kristų pazinusiųjų stiprindavo iš
trėmimuose ir kalėjimuose, ,o kan
kinimus ir mirti įgalindavo su šyp
sena pasitikti. Tokio kilnaus ir di 
dziadvasisko džiaugsmo palinkė
kime kiekvienam tauriai kenčian
čiam lietuviui: Tėvynėje vargstan
čiam ir tremtiniui, tolimuose Ry
tuose kenčiančiam ir į platųjį pa
saulį išklydusiam.

Taip suprasta tremtinio dalia pa
dės mums nepalūžti girdint tvirti
nimus ir gąsdinimus anų negausiu 
pesimistų, kurie patys, nepazindam. 
ir nesuprasdami Kristaus gimime 
ir kančios prasmės, kalba apie il
gą Tėvynės vergiją ir beviltišką 
mūsų likimą. Jei jie ir remtųsi sa
vo autoritetu, įgytu siauroje moks
lo srityje ar kadaise eitose atsa
kingose pareigose, nepamirškime, 
kad daug aukštesnis yra autorite
tas To, Kurio Gimimo Šventę šven
čiame. Jam priklauso valstybių, ■ 
tautų ir paskirų asmenų likimas, 
o jiems visiems Kristus yra lais
vės ir ramybės laidas.

Kristui gimstant, Dangus pa
skelbė ramybę visiems geros va- 
lies žmonėms. Tur būt, ne mažiau, 
kaip anuomet, ramybės yra išsi
ilgęs šių dienų sukrėtimų įaudrin
tas pasaulis. Ramybės laukia karą 
kėlusios ir nuvargusios valstybės; 
ramybės — kaip Dangaus palai
mos —- ilgisi neutraliosios karo 
nusiaubtos ir pavergtos tautos; ra
mybė liko didžiausiu gėriu ir sva
jone benamiui tremtiniui, kariui ir 
kiekvienam už kilniausius idealus 
kenčiančiam. Žodžiu, visi ramybės 
laukiame, ilgimės, trokštame. Mu
sų žvilgsniai ir lūkesčiai krypsta į 
Vakarus, kurie žada taiką ir ra
mybę bei kokia kaina įgyvendini;.

Šaltą Kalėdų rytą ties Įgulos bažnyčia Kaune

Mes tikime, kad jie sudarys taikai 
ir ramybei sąlygas, bet Betliejaus 
Kūdikėlis atnešė pačią ramybe. Jis 
liepė ramybės linkėti namams ir 
lų gyventojams, Jis, ir atsisveikin
damas su mylimaisiais, kuriuos pa
liko pasaulyie, pasakė: „Aš jums 
palieku ramybę, savo ramybę duo
du jums, ne kaip pasaulis duoda 
— aš jums duodu.“ Vieną tik są
lygą Kristus stato, vieno reikalau
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ir ramybei sąlygas, bet Betliejaus 
Kūdikėlis atnešė pačią ramybe. Jis 
liepė ramybės linkėti namams ir 
lų gyventojams, Jis, ir atsisveikin
damas su mylimaisiais, kuriuos pa
liko pasaulyie, pasakė: „Aš jums 
palieku ramybę, savo ramybę duo
du jums, ne kaip pasaulis duoda 
— aš jums duodu.“ Vieną tik są
lygą Kristus stato, vieno reikalau

ja — būti geros valios žmonėmis 
Jis nori, kad mes ne tik vadintu- 
mės Jo mokiniais, bet ir būtume; 
ne tik lupomis Jį garbintume, bei 
ir širdimi; ne tik laimėje ir lais
vėje, bet ir skaudžiose bandymo 
valandose būtume Jo ir su Juo.

Kristaus linkėjimas Tau, geros 
valios lietuvi, ir siose Sventese 
yra tas pats: „Ramybė jums, tai 
aš, nebijokite!“ (Luk.24,36).
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ten buvo jėgos, ir grožio, ir tur
tų — .į valias!

Nastės sapnai, kupini gyviausių 
legendų, užpildė jos dienas, ir jos 
budėjimas buvo — kaip nebūta 
pasaka.

Dažnai pasijusdavo skrendanti 
paukščio sparnais į naujus pasau
lius — ji kalbėdavosi su pasakų 
karžygiais, ji savo rankomis glostė 
deimantinius sostus, o jos galva 
sviro nuo gražiausių vainikų.

Taip ji užmiršdavo, kad jos plau
čiai vis iro, vis kalkejo ir nyko, 
kol pagaliau, pagulėjusi Varėnoje 
septynetą menesių be pertraukos, 
tapo atleista iš tarnybos.

Bet aiškios džiovos vis dar ne

iš sanatorijos ją išrašydavo po i turn gyvas šaltinis — giliai mylėti, 
keletos mėnesių: nei blogyn, nei I skaudžiai kentėti, pulti ir vėl keltis, 
geryn, plaučiai vienodai laikosi,' abejoti ir tikėti. Savo vaizduotėje 
tai gali ir namie gydytis, patar-1 ji pergyveno visas nuodėmes, o
davo daktarai.

Ir nors ji jokių namų neturėjo, 
bet kai apkarsdavo visokį gydymo 
namai su šešiomis ar astuoniomis 
lovomis vienam kambary, tai išei
davo kur nors — gyvenimo paį
vairinti.

Buvusios draugės ir net naujos 
pažįstamos ją globojo ir ja rū
pinosi. Bet tikros turtuoles jų 
tarpe nebuvo, tai ji tų patogių 
sąlygų, apie kurias kalbėjo gydy
tojai, vis tiek neturėjo.

Iš tikro Nastės būklė buvo

nuoširdžiomis maldomis į Dievą ji 
desimtsyk atgailojo.

Ir dabar ji, liesu kūnu susmegusi 
po antklode, melsvai baltomis 
rankomis ir giedriu, beveik vaš
kiniu veidu — buvo daugiau pa
naši į paslaptingą skulptūrą, už
mirštą ne vietoje.

Zabelė visada mielu noru su ja 
pasikalbėdavo. Juodvi svarstydavo 
visokiausius klausimus, jaunų 
dienų atsiminimus, ir ji palikdavo 
ligone vis — tartum dvasiškai 
praturtėjusi, tartum atsigėrus! iš

išsikalbėti, kad nedavė draugei be
veik prasizoti — pylė ir pylė 
savo pergyvenimus, svajones, fan
tazijas, projektus . . . Beveik tu
rėjai pamiršti, kad tai iš lovos ne
kelianti ligonė, o rodės tai — per 
dienas po žmones lakstanti, gausy
bes ispudzių patirianti mergaitė.

— Kazin kur dabar Juozas? 
Tu žinai, Varėnoj gydėsi . . . Gal 
kur kaime vėl mokytojauja . . . 
Jis taip mėgo muziką . . . Kai aš 
girdžiu pas kaimyną radiją, tai vis 
ji atsimenu . . . Vieną karta mums 
tada griežė smuiku . . . Mes už
miršom ligas ir sanatoriją . . .

— Juk jis tavęs nemylėjo, — per
traukia Zabelė, nes ją beveik py-

buvo, tik kažkoks nusilpnėjimas.
— Tamstai reikia tik gero poilsio 
ir ypač — maisto, priežiūros, pato
gaus gyvenimo, tai pasitaisysi, — 
sakydavo gydytojai.

Ji tiktai nusijuokdavo:
— Taip, man reikėjo gimti 

grafaite ar — bankininko duk
terimi, tiesa?

Kompensacijos pusantro tūk
stančio — tuoj išėjo: nusipirko 
apsiaustą, batus, skalbinių, na, ir 
—■ valgyt pusei metų pakako.

Tačiau nė pusės metų neišėjo: 
stojo ruduo, niūrūs oras ir menkos 
beturčio sąlygos paveikė, kad ji 
vėl atsidūrė sanatorijoj.

Mėgino ieškot pensijos, nes svei
kata suardyta tarnybos — per 
jaunai naktiniais budėjimais var-1 
ginantis, bet — sauso nieks ne-. 
klauso. Ir pensijai išgauti reikėjo
— protekcijos ir pinigų... |

nuostabi: visiškai jokio turto, jokio 
uždarbio, jokiu giminių, kurie rū
pintųsi, ir — visiškai b.e sveikatos. 
Socialinė globa duodavo 50 litų — 
tai buvo tik už kambarį, patarna- 
vima... O kur maistas, drabužiai, 
vaistai? Tad kuklios bičiules šelpė 
su noru ir meile, ir ji — galėjo 
šiaip taip gyventi.

Tiesa, buvo brolių ir seserų, bet 
ir tie — turto jokio neturėjo, vien 
savo uždarbi. O dar pasibaisėjo 
tariama džiova užsikrėsti — ir 
visiškai nelankė.

Nastė numojo ranka. Jei ką ir 
atkiš, jeigu be broliškos meilės, 
be tikro noro — geriau visai 
nereikia.

O ji buvo išdidžios sielos, tvirto 
būdo ir — mėgo giliai sam
protauti. Jos protas buvo subtilus 
apspręsti žmonėms ir daiktams. 
O jautri širdis nuolat tekėjo tar-

kokio gryno šaltinio. Nastės siela 
visada suposi apie didelius daik
tus arba — pelenuose ieškojo 
aukso.

Šikart viešnia visai nesitikėjo, 
kad Nastė ją kuo paguostu ar ko
kią vilti parodytu. Ne, gana, kad 
ši nepagydoma ligonė, gyvenanti 
iš nieko ir pati jokios ateities ne
turinti, galės ją suprasti ir atjausti. 
Juk tai jųdviejų abiejų gyvenimas 
— betikslis ir skurdus, niekingas.,

Taip, si jos vienmete, pačiam 
amžiaus gražume mergaitė — stovi 
net žemiau už ją, nes — turi gy
venti vien iš kitų malonės, iš pa
šalpų . . . Zabelei, vien apie tai 
pagalvojus, beveik kvapa užim
davo. „Aš jos vietoj seniai būčiau 
neištvėrusi — nusižudžiusi, ar 
ką ... Be turto, be sveikatos, be 
globos ... ir dar — gyventi . . ."

Bet Nastė taip buvo pasiilgusi

kiną ligones minčių lakumas ir 
linksma nuotaika. „Guli nekeliamai, 
pinigų ir maisto — vos trupiniai 
nuo kitų, o ji — kaip niekur nieko, 
svajoja . . .“

— Tas visai nesvarbu, — trum
pai atkerta Nastė ir vėl rezga savo 
fantazijų rezgini. — O gal truputi 
ir mylėjo . : . Vieną syki kalbėjo
mės — jis, tur but, suprato 
mane . . . Sako, e, kam visa tai, 
kai žmogus — jau gyvenimą pra
radęs . . . Žinoma, vyras — dar 
sunkiau pakelia ligą, energijos 
išsekimą. Tiktai — širdis lieka ... 
Dieve, ta širdis — vis dar kaip 
bijūno pumpuras: jauna, gaji, 
rytmečiu tebekvepianti... Aš — 
tebemyliu Juozą... Mums, to
kiems (nepagydomiems, — pa- Į 
mastė Zabelė), daugiau nieko ir i 
nereikia, kaip mylėti ir —■ džiaug
tis savy tuo jausmu ... Ir nešiotis |

tą gražiausią turtą širdy — kaip 
vienintelę brangenybę už patį gy
venimą brangesnę ... Juk del 
meiles — ir gyvybę paaukoti ga
lima ...

•Čia ji staptelėjo, akimis įsi
žiūrėjusi į šviesų lango tolį.

— Ak, kaip gera, kai aš pa
sižiūriu pro langą i tą kamputį 
dangaus ir kai debesys slenka — 
rodos, štai ir jo akys kur nors 
toli, gal but, šį momentą žiūri 
i tą pati dangų... Ir tai mus riša, 
ir mes esame kaip dvi žvaigždes 
vienoje padangėje — tarp tūk
stančių kitų žvaigždžių ...

— Kad nors susirasinetumėt, — 
pagailavo Zabelė ir apie save pa
galvojo: laiškais meilė ir buvo 
pati stebuklingiausią ...

— Kam? Tik nusiviltum gal grei
čiau ... Vis tiek jau — mums 
vedybų negali būti...

— Kodėl? Juk ir tu gali išgyti, 
jei vaistus geresnius pritaikys, 
maistas, oras... Jei bus vasara 
gera, giedri... — pušyno vėjas 
visiškai pakels, — žodžiais ėmė 
guosti viešnia, pati netikėdama, ir 
sykiu gėdijosi tos veidmainystes.

— Žinoma, — visai tvirtu žodžiu 
pritarė Nastė, kad net Zabelė 
nustebo. — Aš jau net turiu pla
ną... Žinai, aš dabar vis perku 
loterijos bilietą — nepraleidžiu nė 
sykio ... Kad ir labai gaila pinigų, 
bet... Ne penktą, tai desimtą 
kartą o vis tiek pasitaikys syki 
išlošti... Tai pagyvensime! Ir 
maisto gero, ir patogumų pakaks
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Nauji Laikai
Pasibaigus pirmajam pasauli

niam karui, kaip žmonių vargo ir 
dvasinio susmukimo išdava, kai 
kuriose didžiosiose Europos val
stybėse atsirado nauja valdymosi 
sistema, kuri paniekino tautu val- 
dymosi principus ir sukaupė 
vyriausia tautos ir valstybes klau
simu sprendimą i viena asmenį 
Ši politinė doktrina aukštai iškėlė 
nacionalizmą, galiausiai pasiekusį 
net „zoonacionalizmo" vardo, su
kūrė visiems žmogiškumo ir mora
les dėsniams šlykščia rasizmo 
teorija ir uždegė minias impe
rialistiniams siekimams. Si sistema 
sudarė proga iškilti i gyvenimo 
viršūnes politiniams banditams, 
kurie, visai nesiskaitydami su 
žmonių valia, sukure visame pa
saulyje milžiniška karo gaisrą. Si 
karo audra pareikalavo daugelio 
nekaltu žmonių auku ir sužlugdė 
ištisą eilę mažų valstybių, o tau
tas panardė i ašarų ir vargo jurą. 
Šio milžiniško pasaulinio gaisro 
liepsnose ir mums atiteko graudi 
tremtiniu dalia.

Mūsų gimtojo krašto idilija

Jau pačioj karo pradžioj, skau
džiai pajutę kartkartėmis „vadavu
siu" neteisybes, mes visas savo 
viltis ię svajones, visus troškimus 
ir pasitikėjimą sudėjome i demo
kratiškuosius kraštus, apeliuo
dami jų lemčiai ir teisingumui 
visas mums padarytas skriaudas 
ir neteisybes.

Ir musu tikėjimas nebuvo tuščias. 
Demokratiškieji kraštai garbingu 
triumfu laimėjo šį karą, o musų 
veidai nušvito džiaugsmu, nes pa
saulio lemiamąją kovą laimėjo 
demokratija.

Šiandieniniam gyvenime mums 
tenka arčiau susidurti su amerikie
čiais, kurių globa ir vaisingumu 
dabar naudojamės. Mums krinta į 
akis iu ypatingas laikymasis, kurio I 
kasdienines formos, gal but, mums 
yra ir neįprastos, tačiau atkreipia 
musų dėmesį šių žmonių laisvu
mas ir jų dvasios aristokratija. 
Lygindami Amerikos karius su 
neseniai matytais vokiečių kariais, 
mes pasigendame tų išpustų 
manierų, aklos dresūros arba iš

didumo, kurio tikrai turėtų teisės 
turėti tie, kurie nugalėjo „nenuga
limuosius“. O tai yra išdava tik
rojo demokratiško gyvenimo, kuris 
garantuoja pilna žmogaus asmens 
laisvę ir duoda progos iškilti 
gerosioms žmogaus vertybėms 
aukšciausian laipsnin. Todėl šian
dien demokratija yra suprantama 
ne vien tik kaip krašto valdymosi 
sistema, bet ir kaip tam tikra 
tautu ir žmonių auklėjimo teorija, 
kaip modernaus gyvenimo mo
kykla.

Demokratija savo evoliucijoje 
yra perėjusi daug skirtingų tobu
lėjimo formų, kol pagaliau kul- 

j turingasis pasaulis ja pripažino 
kaip geriausia žmonijos socialinių 
ir politinių klausimų sprendimo 
doktrina. O tie, kurife bandė jėga 
ir smurtu ją sugriauti, šiandien 
sėdi kalinių suole ir laukia tei
singos bausmės.

Sunku trumpame straipsnelyje 
išnagrinėti demokratijos istoriją ir 
apčiuopiamai aptarti jos esme; 
tačiau čia noriu pabrėžti, kad 

1 auksciausi demokratijos idealai 
Į yra: 1) kiekvienas pilnateisis žmo
gus yra nepriklausomas individas, 
turis teise laisvai reikšti savo 

. įsitikinimus ir vesti gyvenimą kaip 
I jam geriau atrodo, netrukdydamas
kitam žmogui ir nekenkdamas 
visuomenei, 2) visuomenes sa
vitarpio santykiai yra pagristi 
humaniškumu ir gerbimu svetimų 
įsitikinimu, 3) socialinė ir teisinė 
žmonių lygybė. Politinis demo
kratinių kraštų gyvenimas yra 
remiamas šiais vyriausiais įstaty
mais: 1) kiekviena tauta turi teise 
pati save valdyti per savo teisėtai 
išrinktus atstovus. 21 kiekvienas 
tautos narys turi žodžio, spaudos 
ir sąžinės laisve, 3) valstybes 
auksciausias tikslas yra rūpintis 
žmonių gerove ir bendra žmonijos 
pažanga.

Tauta, siekdama demokratijos 
idealu ir norėdama juos įgyven
dinti, nuo mažu dienu savo narių tar
pe turi auklėti tikrąjį žmoniškumą, 
remiamą nuoširdžia artimo meile ir 

, mokėjimu gerbti kito nuomonę, 
| neįzeidziant svetimų įsitikinimų.

Paulius Stelingis

Kalėdų Naktis Istremime 
c c

Ar dar kada mane našlaitį tu pakviesi 
Skambiais varpais sugrįžti i namus?
Gražioji gotika! Ar dar galėsiu
Išvysti tėviškės banguojančius laukus? . . .

Šalti skliautai, ir angelai bedvasiai.
Taip viskas dvelkia juodu šaltumu . . .
Kiek daug veidu ant cementinio tako — 
Kaip dulkių, nepažįstamų ir svetimų . . .

Virš Didžiojo altoriaus susimastęs Petras.
Ir Povilas nuleidęs vyriškas akis.
Susikaupimo valanda. Juoda naktis vitražuos gęsta — 
Vargonuose vos girdimai: . . . ateina Jis . . .

. . . Kažkur . . . toli . . . senoji žydų žemė.
Ir piemenys apdriskę, alkani . . .
Dabar a>s suprantu, kodėl gyvenam.
Kodėl ir aš, ir Tu, o Viešpatie, kenti! . . .

Kiekvienas tautos narys turi bran
ginti laisvę, būdamas pasiruosęs 
uz ją atiduoti viską, kas žmogui 
yra brangiausia, iš kitos pusės 
demokratiškame krašte kiekvienas 
pilietis tautos ir bendruomenes 
interesus stato aukščiau už savo 
asmens reikalavimus.

Be abejo, «sie kilnūs ir gražūs 
principai negali būti tautoje įgy
vendinami prievarta, įstatymais ar 
pigia agitacija. Tam reikalinga tam 
tikro tautos dvasinio lygio. Demo
kratija gali klestėti tik ten, kur 
didžiuma žmonių yra jai priaugę 
ir kur kiekvienas tautos narys 
sugeba blaiviai, savistoviai pro
tauti ir pagal savo sąžinę spręsti 
ir vertinti bendruomenės reikalus. 
Tik mokslas ir šviesa atidaro 
slapčiausias gyvenimo duris ir 
nupiešia tamsos skraistę nuo gam
tos paslapčių. Todėl tas, kuris 
nori pasipuošti gražiu demokrato 
vardu, turi nuolatos ir nepailstamai 
tobulintis ir turtintis mokslo 
žiniomis, sekti gyvenimo pažangą, 
stengtis nuo jos neatsilikti, anot 
Vinco Kudirkos, „gyvenimo kny- 

I gą skaityti laps į lapą“.
Demokratiški kraštai yra padarę 

I visose gyvenimo srityse milzinšką 

pažanga, ir visi tie, krie yra nors 
kiek atsilikę, turi kuo skubiausiai 
juos prisivyti, kad galėtų reika
lauti lygių teisių ir lygaus balso, 
kai viso pasaulio tautos susirinks 
spręsti žmonijos likimo.

Šioj tobuliausioj tautų valdymosi 
sistemoje nėra vietos savitarpio 
neapykantai ir pavydui, šmeižtams 
ir uzurpacijai, neduodama progos 
viešumon iškilti žemosioms minių 
aistroms ar piktai valiai, o viešpa
tauja nuoširdumas, broliška meilė 
ir pagarba tiems, kurie tautos va
lia ir balsu yra iškelti į vadovau
jamas vietas.

Mes tvirtai tikime, kad, kai 
visuose penkiuose kontinentuose 
bus įgyvendinti demokratijos 
idealai, o dauguma žmonių 
užsidegs, jos siekimais, išnyks že
mėje karai, nustos liejesis nekal
tas žmonių kraujas, nudžius nuo 
motinų veidų ašaros, o tie, kurie 
•šiandien yra pasmerkti klajonėms 
ir benamių daliai, vėl atgaus tai, 
kas jiems yra brangiausia ir ne
pamirštama.

Ir mes turime daugiau užsidegti 
tomis idėjomis ir tuojau pradėti 
ruoštis naujiems laikams.

— na, ir išgysiu visiškai... Aš 
taip sugalvojau: susidesiva abi ir 
čia, pušyne, pasistatydinsiva vi- 
lukę ... Gražiai issipuosiva, dar
želi prie lango isitaisysiva. Ta
kelius smėliu nubarstai, tvorikė 
žaliai dažyta... Aš jau beveik 
matau, kaip mudvi — nuosavuos 
namuos 'seimininkaujava ... Visų 
pinigu namu, be abejo, neisleisim, 
pasiliksiu pakankamai pragyveni
mui. Ir sveikata pagerės, kai bus 
šioks toks pagrindas po kojų. Ak, 
tai dar puikiai pagyvensime! — 
sušuko entuziastiškai, net balsas 
tapo stiprus, ir akys nušvito tikro 
džiaugsmo spindėjimu.

Zabele apėmė keistas sumiši
mas — lyg kas atsipalaidavo po 
krūtine ir lyg akmuo nuo širdies 
slinko šalin. O kažkoks nerima
stingas daigas jau knietėjo viduje, 
jau skleidėsi, lapojo ir — supo 
sąmonę naujan sūkurin.

Ir tu taip tiki ta loteriją? — 
prašnabždėjo ji klausdama.

—■ Ak, kokia tu keista, — links
mai atsiduso svajotoja, nė kiek 
neįsižeidusi. — O kuo gi aš dau
giau galiu tikėti, jei ne loterija, 
pasakyk tu man? Turi gi žmogus 
kuo nors tikėti 1 Man gi — daugiau 
nėra iš kur... Bet ši, kad ir 
vienintelė viltis — kokia puikil 
Argi tu nesupranti, kad vieną 
diena staiga, kaip koks sapnas — 
atsidaro tau visas gyvenimas — ir 
turtas, ir sveikata, ir laimė... Aš 
vis mastau, koks tai bus puikus 
akimirksnis, kai aš staiga‘sužino

siu, kad išlošiau 1O ar 15 tūk
stančiu.... Na, ir ką — iš 
džiaugsmo, tur būt, apsiverksiu ... 
O, tu dar nežinai... Aš nesu sa
vanaudė, kad vien pati džiaug
čiaus ... Juk aš galėsiu ir kitiems 
gera daryti, kaip kad jūs dabar 
man . . .Taip, jei ne ši tai kita ir 
gal dar kitą kartą, — būtinai lai
mėsiu... Ir tada prasidės tikrasis 
mano gyvenimas... Kiek bus 
laimės...

Dar geroką valandą pabuvus, 
Zabelė paliko Nastės palėpėlę.

los siela dabar buvo taip įau
drinta, taip sunerimusi, kad net 
jautėsi kraujas mušant smil
kiniuose. Viskas susimaisė, viskas 
viduje griuvo, virto, grūmėsi. Lyg 
kažkokia nauja ugnis degino 
viską, plieskė i visus prirūgusius 
užkampius — darėsi erdvu, šviesu, 
šviežia.

Grįždama prietemoje namo, 
nebematė nei apniūkusios pa
dangės, nei drumzlinų gatvių — ji 
visai nebežiūrėjo i žmones, abe
jingai slenkančius pro šąli.

Jos viduje, sieloje, išsiskleidė 
naujas daigas — ir vis kerojo pla
tyn, aukštyn, apsupdamas visą 
būtybe gaju gyvenimo troškuliu.

Ir vakare miegas nelindo. Su
jaudinta kaip niekad, Zabelė sė
dėjo įsisvajojusi, akis beveik 
užmerkusi, prie to paties stalo. 
Niekas nematė, kaip keitėsi nuo
lat jos veidas, lyg jaunėdamas, lyg 
kokiu nauju grožiu pražydėdamas.

Rankas sudėjo, tartum maldai — 

•sikart ji meldėsi nuosavais žo
džiais ir širdimi.

—■ Ak, ponedie! Ir aš drisau 
burnoti! As — jaučiausi netekusi 
vilties... Atleisk man, Viešpatie..

Paskui ji ėmė vaikščioti po kam
barį, čia sustodama, čia vėl kelis 
žingsnius žengdama.

— Ir aš — peikiaus savo likimu, 
kai tuo tarpu Nastė ... Nei uždar
bio, nei 'jeimos, nei sveikatos, ir 
vis dėlto — taip šviesiai žiuri i 
ateiti. Ji, kuri gyvena vien k pa
šalpų, kuri — viena kaip pinsiąs, 
kuri bejėgė iš lovos pasikelti — 
ii sugeba taip puikiai svajoti, taip 
nuoširdžiai džiaugtis ir pasitikėti 
rytojum!

Zabelė gniaužė rankas, pati 
save smerkdama, naikindama ir 
vėl — iš naujo prikeldama.

— Aš dar turiu motiną, turiu 
sotų duonos kąsni iš savo uždar
bio... Ir dar drįstu dejuoti! Iš 
tikro reikia tik’ mylėti gyvenimą 
taip, kaip Nastė, tai — ir nykiau
siose valandose rasi kibirkštėlę 
šviesos... Taip, šita Nastė — ji 
savo ligos bejėgiškume sugeba 
sau tokia gražią ateitį praregėti! 
Ji stebuklus daro . . .

Ir kai ryta pakilusi pamatė vir
tuvėje motiną rengiant pusryčius, 
jai tokia džiaugsmo Giluma pa
sruvo gyslose, kad norėjosi ap
kabinti ir išbučiuoti senutę, tik 
susivaldė. Ir vis gretinosi su ana: 
„Nastė jokio savo žmogaus na
muose neturi, o vis tiek šią va

landą, tur būt, jos veidas žėri ko
kiu nors išsvajotu pasigėrėjimu ..."

Mokykloje ji šiandie pasijuto 
kaip pirmąją mokslo metų diena. 
Visu vaikų veidai jai buvo nauji 
ir idomūs, visų žodžiai skambėjo 
kažkokia neišsakoma gyvenimo 
melodija. Net negudrūs mokinukų 
darbai dvelkė meiles ir užuojautos 
troškuliu.

Vienam ji paglostė galvutę, ki
tam nusišypsojo, trecią — mo
tiniškai pabarė, — ir visas darbas 
tapo mielas, kad, sužvangus skam
bučiui, net gaila buvo palikti tą 
jaunų galvučių kupiną mokyklą. 
Koks prasmingas rodėsi dabar 
visas darbas, kai tiekai dešimčių 
širdukių įdiegi naują minti, kai 
juos praturtini bent viena žinute.

Eidama namo, ji vis dar galvojo 
apie buvusi vyrą. Bet jokios pa
giežos, tiktai — gailestis pakly
dėliui tebuvo likęs:

— Ir jis — tik vargšas kla
jūnas ... Nors visą pasauli pereitų 
kiaurai, o laimės neras, jei — 
savy neieškos ... Nuo savęs — 
niekur neišbėgsi...

• • •
Rugsėjo pradžioje — buvo 

giedras laikas — Nastės vėlė pa
galiau paliko silpną kūną ir ba
landžio sparnais išskrido į savo 
išsvajotąją angelu karalystę ...

Didžiojo loterijos laimėjimo, 
žinoma, nesulaukė. Bet — lig 
paskutinei valandai vis dar tikėjo 
ir — džiaugėsi... Ir dar būtų 
iikėjusis...

Zabelė mąsto apie ją — kaip 
apie šventąją, ir jai darosi širdy 
ramu. Tas bičiulės paveikslas jai 

Į — brangenybė. Ji vis dar tartum 
kalbasi su ligone visokiausiais 
klausimais, tik jau — nesiginčija.

„Tokia didele gyvenimo meile 
tu nugalėjai ligą ir — mirti... Tu 
esi ir busi gyva savo didžiuoju 
tikėjimu, savo begaline viltimi... 
Ir gerai, kad tu neislošei: būtum 
vis tiek neradusi tos gražiosios 
pasakos, kokią svajojai... Bet 
gražiausia, kad — pajėgei išlikti 
ligi galo savo šviesiame tikėji... 
Tau nenubodo laukti, tau nepritrū
ko kantrybės . . .

Ir vėliau, kai užeidavo kart
kartėmis nerimastingas liūdesys ar 
imdavo grėsti nusivylimo šešėliai, 
Zabelė visada grįždavo atmintimi 
i aną kovo mėnesio popiete. Ir 
vėl jos ausyse suskambėdavo 
anie viltingi Nastės žodžiai apie 
išsvajotąjį rytoju, apie gyvenimo 
groži ir džiaugsmą — ir ji tuoj 
susigėsdavo savo nuopuolio. Tuoj 
siela vėl nušvisdavo gyvenimo 
troškuliu, ir visi vargai vėl rodėsi
— tik greitai praeinamų laiptų pa
kopos.

Silpnos džiovininkės galinga 
siela liko amžinai gyva jos bičiulės 
širdyje, dar daugiau — ji kaip 
angelo sargo ranka globojo ir pa
dėjo keliauti per tamsias bedugnes
— vis tolyn, vis aukštyn.

Tai buvo — žiburys vienišam 
vidurnakty, negęstanti žvaigždė 
dykumos kelyje.

6



1945. XII. 22 d. Nr. 12 Žiburiai 7 psi.

Dr. A. Čerškus

Raudonasis Kryžius
I ir iš širdies plaukiąs žmoniškumas, 
I sukure judėjimą, iš kurio išaugo 
1 visas šalis apimąs Raudonasis Kry
žius .

Šveicarai pirmieji Henry Dunant 
idėją pavertė realybė ir 1863 m. 
vasario mėn. 7d. įsteigė Raudonąjį 
Kryžių. Dabar reikėjo, kad ir kitos 
valstybės ji pripažintų ir prisidė
tų. Prancūzija tuojau sutiko. Er
nest Renan džiaugsmingai sveiki
no Henry Dunant brošiūros minti, 
o didžiausias tų laikų prancūzų 
rašytojas Victor Hugo rašė Du- 
nant'ui: ,,Jūs tarnaujate žmonišku
mui ir tuo pačiu žmonijai. Aš esu 
entuziastiškai su jumis." Anglijoj 
laike Krimo karo buvo daromos 
didelės sanitarinės būklės refor
mos, todėl Dunant idėjoms dirva 
buvo palanki ir pagaliau 1863 m. 
rugsėjo mėn. 8 d. Vokietija ir 
Austrija susitiko su Dunant pro
jektu. Tokiu būdu 1863 m. spalių 
mėn. stidaryth pirmoji „Genevos 
konferencija", kur sudaryta taip 
vadinamoji „Genevos konferenci
ja", kuri po metų visų dalyvavu
sių valstybių buvo ratifikuota.

Pats H. Dunant buvo užmirštas 
ir neturtingai gyveno, tik gilioje 
senatvėje 1901 m. gavo aukščiausi 
pagerbimą-Nobelio taikos premiją. 
Jo sukeltas judėjimas išplito ir 
šiame kare vėl daug nusipelnė.

Genevos konferencija, kuri daug 
kartų buvo papildyta, turi du 
svarbiausius uždavinius: pagalba 
sužeistiems ir pagalba karo be
laisviams. Ženklinimas raudonu 
kryžių karo ligioninių leido ir ko
vos metu teikti pagalbą sužeis
tiems. Ilgai buvo sunku valstybėms 
susitarti dėl belaisvių aprūpinimo, 
bet 1899 m. ir 1901 m. Haagos kon
ferencijoj šiuo klausimu valstybės 
susitarė, ir žmoniškumas laimėjo. 
Milijonai karo belaisvių sąjungi
ninkų pusėje naudojosi ir šiame 
kare minėtų konvencijų raide ir 
dvasia.

Problemos gausėjo ir sunkėjo. Į 
šio karo kančias, kaip niekados 
anksčiau, buvo įtraukti civiliai 
gyventojai. Raudonasis kryžius ir 
čia atėjo i pagalbą. Milijonai karo 
belaisvių, civilių internuotų, prie
varta išvežtu ir pabėgėlių atsidūrė 
visuose kraštuose, nutrūko ryšiai 
su tėvyne ir savaisiais, šeimos 
išdraskytos, vakai ieško tėvų, tė- 
vai-vaikų, žmonos-vyrų. Ir čia pa.

Tremtinių gyvenime „Raudonojo Į 
Kryžiaus” žodis dažnai linksniuo- I 
jamas, kai kam gal ir nežinant jo I 
kilmes, praeities ir paskirties. Visi 
tremtiniai karo pabėgėliai, sužeis
tieji kariškiai ar civiliai, visi karo 
nuskriaustieji laukia ir gauna vie
nokiu ar kitokiu budu jo teikiama 
pagalbą. Raudonajam Kryžiui nėra 
nei draugu nei priešų: jis težino 
karo nuskriaustuosius ir jais vienais 
tesirūpina.

Viduramžiais raudono kryžiaus 
ženklu žymėdavosi riteriai, k. a. 
maltiečiai, šv. Jurgio riteriai ir kt., 
bet tada raudonojo kryžiaus 
ženklas neturėjo tos prasmės ir 
reikšmės kaip dabar. Dabartinis 
raudonasis kryžius įsteigtas 1863 
m. Raudonojo Kryžiaus idėja kilo 
vienam šveicarui, Genevos pirk
liui, Henry Dunant. Jis 1853 m dėl 
nepavykusio prekybos Alžyre 
nustojo viso savo turto ir vyko Į 
Prancūziją pas savo ankstyvesni 
draugą gen. Mac Mahon, anksčiau 
buvusi Alžyro gubernatorių, bet 
jo nerado namie. Gen. Mac Mahon 
buvo Šiaurinėj Italijoj ir dalyvavo 
Pranoūzijės-Austrijos kare. Henri 
Dunant atvyko čia ir pamatė 
sprendžiama von Solferino mūši. 
Čia jis pergyveno kančias sužeis
tųjų ir šauksmą mirštančių jų, ku. 
riems kulkų lietuje niekas negalė
jo suteikti pagalbos; jis lankė ka
ro ligonines ir matė, kad tūkstan
čiai sužeistųjų miršta dėl stokos 
vaistų, gydytojų ir slaugytojų; jis 
buvo liudininkas kaip perrišimo 
punktas ir karo ligoninės buvo 
priešo apšaudomos.

Tuojau jis ima organizuoti prie 
Solferino pirmąją pagalbą, renka 
perrišama medžiagą, vaistus ir pa. 
rūpina sužeistiesiems vandens, ku
rio čia labai stigo. To jam neuž
tenka. Solferino mūšio vaizdas 
buvo ji labai paveikęs ir 1859 m. 
jis rašo laišką savo draugei gra
fienei Gaspari, taip pat genevietei, 
Prancūzijon, prašydamas organizuo
ti tikrą krikščionišką pagalbą su
žeistiesiems.

Po karo jis negrįžo prie savo 
pirklio amato ir pasiryžo veikti 
kita kryptimi. Jis aprašė savo 
Įspūdžius ir pergyvenimus bro
šiūroj ,,Solferino atsiminimai", ku
ria išleido savo lėšomis. Ši bro
šiūra nebuvo literatūros vertybė, 
bet kaip teisybės pavaizdavimas

Kelias i baudžiava
Iš prof. Fr. A. Hayck vei

kalo „The Road to Serf
dom" paruošė dr. B. Kal
vaitis.

(Tęsinys)

Netiesioginiai planai į pavojų

Individualizmas, priešingai so
cializmui ir visoms totalitarinėms 
formoms, yra pagristas krikščioniš
ka pagarba kiekvienam individui 
ir tikėjimu, kad žmonės turi laisvę 
plėtoti savo palinkimus ar Dievo 
duotąją dovaną. Ši filosofija, su
klestėjusi renesanso laikotarpyje, 
išaugo i tai, ką mes šiandien va
diname Vakaru civilizacija. Bendra 
socialinės evoliucijos kryptis buvo 
išlaisvinti individą nuo tų rysiu, 
kuriais jis buvo rišamas feodalinėj 
visuomenėj.

Gal būt, didžiausias šito indi
vidualinės energijos telaisvinimo 
rezultatas tai buvo nuostabus 
mokslo augimas. Tiktai nuo to 
laiko, kai pramonės laisvė atidarė 
kelią laisvam naujų žinių panau
dojimui, tik nuo tada, kai viskas 
galėjo būti bandoma, mokslas pa
darė milzintskus žingsnius, kurie 
paskutinių 150 metų bėgyje pa

keitė pasaulio veidą. Šitokio 
mokslo įskilimo rezultatai pralenkė 
visus lūkuriavimus bei spėliojimus.

Kur tiktai buvo pašalintos kliū
tys žmogaus išradingumui panau
doti, žmogus vis greičiau galėjo 
patenkinti savo vis daugiau be
siplečiančius reikalavimus.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
dirbantis žmogus Vakaru pasauly
je pasiekė toki materialinių pato
gumų, saugumo bei asmens nepri
klausomumo laipsni, kuris prieš 
100 metų atrodė vargu įmanomas.

Šio pasisekimo efektas buvo tas, 
kad tarp žmonių atsirado naujas 
supratimas jėgos, jėgos, kuri val
dytų žmogaus likimą, tai tikėjimas 
i nevaržomas galimybes gerinti 
savo pačiu dalią. Tai, kas buvo 
atsiekta, buvo laikoma tikra ir 
nenykstančia gėrybe, viena kartą 
įgyta visiems laikams. Bet pro
greso laipsnis, atrodė, pradėjo ma
žėti. Ir dar daugiau: tie principai, 
kurie ši progresą padarė galimą, 
buvo pradėti laikyti greitesnio 
progreso kliūtimis ir buvo reika
laujami pašalinti.

Todėl galima būtų tvirtinti, kad 
pats liberalizmo pasisekimas pa
sidarė jo nusmukime priežastimi.

Nė vienas jautresnės sielos žmo
gus nebūtų abejojęs, kad 19 šimt

Šokis „Kepurinė" iš lietuviško baleto „Sužadėtinė"

deda Raudonasis Kryžius. Tam 
tikslui jis turi milžinišką kartote
ką. Ši kartoteka yra įsikūrusi bu
vusiose Tautų Sąjungos rūmuose 
Genevoj. Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas kreipėsi i šveicarus pra
šydamas savanoriško talkininka
vimo tai kartotekai tvarkyti. Atsi
rado daugybė savanorių, kurie po 
savo tiesioginio darbo laisvu laiku 
daug valandų dirba rašydami ir 
tvarkydami kartotekos lapelius. Ši. 
tuose lapeliuose nėra ,.priešų“, yra 
tik ligoniai, belaisviai, išvežtieji, 
internuoti ir kiti pagalbos reika
lingi žmones. Tokiu būdu susidarė 
didžiausia pasaulio kartoteka, tu
rinti 15 milijonų vardų. Kiekvieną 
dieną ateina vežimai pareiškimų 
iš įvairių kraštų, į kuriuos reikia 
atsakyti: savieji ieško savųjų.

Raudonasis Kryžius, kaip ir 
aname, taip ir šiame pasauliniame 
kare stengėsi persiųsti dovanų į 
visus kraštus, kur tik buvo gali
ma. Pati Šveicarija mažai tegalėjo 
suaukoti, nes maisto ir drabužių 
ji neturėjo, o reikalingų buvo mi. 
lijonai. Graikija vokiečiu okupaci

mečio ekonominiai principai te
buvo tik pradžia — nes buvo 
neišmatuojamos galimybės žengti 
pirmyn tais keliais, kuriais buvo 
pradėta eiti.

Bet pagal pažiūras, kurios dabar 
dominuoja, daugiau jau nėra klau
simo, kaip mes begalėtume geriau 
panaudoti spontaniskas, randamas 
laisvoj visuomenėj, jėgas. Nes, 
faktiškai, tas jėgas mes pradėjome 
pakeisti kolektyviniu bei „są
moningu" dirigavimu.’

Pažymėtina, kad šis liberalizmo 
paneigimas, ar tai išreikštas so
cializmu daugiau radikalioj formoj, 
ar tiktai „organizacija" bei „plana
vimu", buvo labiausiai išplėtotas 
Vokietijoje.

Devynioliktojo šimtmečio pabai
goje ir dvidešimtojo pradžioje Vo
kietija pažengė toli pirmyn tiek 
socializmo teorijoj, tiek praktikoj. 
Taip, kad net šiandieną, kalbant 
apie Rusiją, galima sakyti, kad ji 
pradeda ten, kur vokiečiai baigė. 
Vokiečiai dar toli prieš nacius puo
lė liberalizmą, demokratiją, kapi
talizmą bei individualizmą. Dar ge
rokai prieš nacių režimą Vokieti
joje vokiečių, o taip pat ir italų 
socialistai naudojo tą techniką, ku
rios pagalba vėliau naciai ir fa
šistai pasiekė efektingos naudos. 

jos metų kentė badą. Daugybė ali- 
jantų karo belaisvių vargu būtų 
perneše belaisve, jei ne Raudono
jo Kryžiaus paketukai.

Raudonasis Kryžius rūpinosi ir 
dvasiniu belaisvių gyvenimu, nes 
yra žinoma, kad psichinė depresi
ja, kuri susidaro dėl ilgo buvimo 
nelaisvėj, yra taip pat pavojinga, 
kaip ir kūniškas išsekimas ar su
sirgimas dėl nepakankamo maisto 
ar apsirengimo. Raudonasis Kry
žius, vadovaudamasis modernio
sios psichologijos patyrimu, ragino 
Alijantus atkreipti dėmėsi į be
laisvių dvasinę būklę. Tam tikslui 
buvo sinučiama vagonais žaidimų 
ir sporto įrankių, k. a. šachmatų, 
futbolo kamuolių ir kt. Anglija sa
vo belaisviams buvo įsteigusi ivai. 
rių lavinimosi kursų, kuriuos lage
rių gyventojai vadindavo ,,spy
gliuotų vielų universitetais". Tam 
tikslui buvo reikalingos knygos, 
ir Genevos Raudonasis Kryžius su
rinko ir persiuntė 270.000 knygų 
lagerių bibliotekoms. Šitai didelei 
tarptautinei Raudonojo Kryžiaus 
organizacijai vadovauja šveicaras

Idėja tokios politinės partijos, 
kuri apimtų visą asmens veiklą, 
pradedant lopšiu, baigiant karstu, 
kuri pretenduotu vadovauti asmens 
pažiūroms į kiekvieną dalyką, 
pirmiausia buvo panaudota socia
listų. Ne fašistai, bet socialistai 
buvo pirmieji, kurie pradėjo rinkti 
vaikus i politines organizacijas 
nustatyti ir vadovauti jų galvoji
mui. Ne fašistai, bet socialistai 
buvo pirmieji, kurie ėmėsi organi
zuoti sportą ir rungtynes, futbolą 
ir visa kita partijos klubuose, ku
riuose nariai galėjo būti izoliuoti 
nuo užkrėtimo kitomis pažiūromis.

Socialistai buvo pirmieji, kurie 
reikalavo, kad partijos nariai iš
siskirtų iš kitų tarpo sveikinimosi 
bei kreipimosi būdu. Jie buvo 
pirmieji, kurie suorganizavo „ce
les", sugalvojo nuolatinę asmens 
privataus gyvenimo priežiūrą ir su
kūrė totalitarinės partijos proto
tipą.

Tuo metu, kai Hitleris paėmė 
valdžią, liberalizmas Vokietijoje 
jau buvo žlugęs. Tai buvo socia
lizmas, kuris jį nužudė.

Daugeliui tų, kurie turėjo ga
limybės stebėti k arti perėjimą iš 
socializmo i fašizmą, abi sistemos 
pasidarė labai aiškios. Bet demo

pasaulinio garso juristas prof. Max 
Huber, kuris nuo 1924 m. yra nuo
latinio tarptautinio teismo pirmi- 

i ninkas. Prof. M. Huber be dauge
lio tarptautinių teisės veikalų yra 
parašęs knygą „Gailestingasis sa
marietis", kurioje jis naujai for
muluoja ir nurodo kelius Henry 
Duraht idealams. Jis turi Genevo- 
je 4000 bendradarbių štabą. Jie 
visi šveicarai. Be jų yra dar tūk
stančiai savanorių pagalbininkų 

Šitos milžiniškos pasaulines or
ganizacijos išlaidos siekia Vi mili
jono svarų sterlingų. Jos būtų dar 
didesnės, jei nebūtų 90 % šio dar
bo padaroma nemokamai savano
riškai. Daugybė karo belaisviu, ci
vilių internuotų ir išvežtųjų po ik 
go kančių ir nedateklių laiko pa
siekę savo gimtinę yra dėkingi 
Raudonajam Kryžiui, nes tik jo 
dėka jie prailgino savo gyvenimą.

Ši tarptautinė organizacija savo 
80-ties metų istorijoje vėl irašė 
naujus garbės lapus visuomet pa
likdama ištikima savo pasirinktam 
obalsiui: „Žmoniškumas visoms 
tautoms".

kratijose dauguma žmonių dar te
betiki, kad socializmas ir laisvė 
gali būti suderinami dalykai. Jie 
vis nesupranta, kad demokratiškas 
socializmas, didžiausia paskutinių 
kelių generacijų utopija, ne tik 
nepasiekiamas, bet kad jo sieki
mas tešaukia visiškai priešingą 
retekini, būtent, pačios laisvės su
griovimą.

Tinkamai pasakyta: „Tai, ką 
žmogus stengėsi padaryti sau 
dangumi, valstybė visada jam pa
darė pragaru žemėje."

Su neramumu šiandieną reikia 
stebėti, kaip Anglijoj ir J. A. V. 
vyksta tas pats jėgų koncentravi
mas ir visko niekinimas, kas yra 
sena prasme liberališka.

„Konservatyvinis socializmas" 
buvo šūkis, kuriuo naudodamiesi 
daugelis rašytojų paruošė atmos
ferą, kurioje pasiretekė nacional- 
socializmas. Tai „konservatyvinis 
socializmas“, kuris ir dabar yra 
dominuojanti srovė.

Čia ir glūdi tie pavojingi planai, 
kurie veda prie pasibaisėtinų re
zultatų.

Toliau matysime, kokie yra li
berališko planavimo keliai.

(Bus daugiau)
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Kun. E. Peirelevičius

Atstatymo darba pradedant
Praūžė antrojo didžiojo karo 

audra. Daugely šalių iš miestų ir 
kaimų mažai kas beliko. Sugriuvo 
gražiausi pastatai, šimtmečius sto
vėjusios bažnyčios, įvairūs muzie
jai, paminklai, architektūros ir 
meno šedevrai. Sugriuvo sti
priausios moderniškos tvirtovės, 
naujausios kareivinės, didžiausios 
geležinkelių stotys, Įvairūs ištaigu 
pastatai ir šiaip jau gyvenamieji 
namai.

Ir sugriuvo ne tik miestų ir 
kaimų pastatai. Sugriuvo daug 
Įvairių kitokiii vertybių. Užgeso 
tūkstančių ir milionų jaunų 
žmonių gyvybė, sugriuvo tūkstan
čiu žmonių planai ir sumanymai, 
viltys ir troškimai, sugriuvo tikė
jimas, dorovė, pasitikėjimas ir 
žmoniškumas. Mes, lietuviai, pra
radome Nepriklausomybę, nusto
jome Tėvynės, nustojome savos 
senos spaudos, savų universitetų, 
mokyklų, organizacijų ir it.

Bet paprastai karo audroms 
bent kiek nutilus, gyvi išlikę 
žmonės nepasitenkina žiūrėjimu 
nuleidus rankas i griuvėsių kalnus. 
Jie imasi darbo. Iš pradžių valymo, 
vėliau tiesiog atstatymo darbo.

Nors neišnyko dar parako kva
pas iš mūsų gyvenamų miestų ir 
miestelių, nors rytojaus veidas 
miglom pridengtas, nors negalime 
imtis išorinio atstatymo darbo jau 
vien del to, kad esame ištrėmime, 
— vienas dalykas yra šiandien 
mums visiems arskus — kultūrinėj 
ir moralinei, iš viso dvasinėj ir 
žmoniškumo plotmėj reikia skubiai 
ir visomis jėgomis imtis valymo 
ir atstatymo darbo.

Ar verta mėginti atstatyti visa 
lai kas buvo? Ar ne reikalingos

Jonas Mekas

REINAS
Žemyn Į vakarus palengva plūsta Reinas. 
Ir menas Lorelei. Girdžiu jos balsą švelnų. 
Tai ji, tai ji štai leidžiasi nuo kalno, 
Pro vynuogynus, obelis senas pareiniu 
Ir pasitinka ištremtą, išvytą Heine.

Gilyn i vandeni sukritęs tiltas. Senas, 
Kadaise protėvių kietom suremtas rankom. 
Tik ką praūžusi audra liūdnai vaidenas, 
Dar sviediniai aplinkui, rodos, Reinan krenta, 
Ir traukias armijos atgal margom pakrantėm.

Ak, Heine, mes abu draugai dalios vienokios — 
Svajoti tėviškę tiktai iš tolo galim.
Ak, Reinas, senas Reinas — tu primeni 
Man upe vieną, mėlyną ir didele, 
Ir viena tolima ir mylimą prarastą šąli . . .

Ledai juroj prie Palangos

kartais atskiros gyvenimo sritys 
kai kurių reformų? Ar nereiktu 
kartais kai ką iš praeities užmirš
ti? Ne iš tos praeities, apie kurią 
kalba, kurią turėjo mintyj Vincas 
Kudirka, kuri yra mūsų garbė ir 
pasididžiavimas, kuri mus vienijo 
ir kėlė. Ne! Užmiršti reiktų visa 
tai, kas mūsų praeityje buvo ne
gera, kas buvo nereikalingas balas
tas, kas mus žemino ir skaldė.

Visų pirma reiktų užmiršti senas 
asmeniškas sąskaitas, senas rie
tenas ir senus kivirčus. Tai užima 
laiko, beprasmiai eikvoja energiją, 
mus skaldo ir silpnina. Kas buvo 
— jau praėjo. Mokėkime kai ką 
užmiršti, vieni kitiems dovanoti. 
„Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi“.

Reiktų gal už miršti ir seniau 
užimamas vietas bei tarnybas. Jei 
busim pakviesti — mielai imsimės 
darbo senose pareigose. Bet tas 
vietas galėtų ir turėtų užimti 
jaunesni, gabesni, geriau toms 
pareigoms pasiruošę žmonės. 
Jaunesnieji turėtų atsiminti, kad 
senesnioji karta yra daug per
gyvenus, daug nuveikus, turi daug 
vertingo patyrimo ir turi teisę i 
darbą ir vadovavimą. Bet senes
nieji savo ruožtu neturėtų jau
nesniųjų atstumti. Kad tas bei 
kitas asmuo yra labai jaunas, tai 
tas dar nereiškia, kad kiekviena 
jo iniciatyva turi būti smerkiama. 
Amžius turi būti gerbiamas, bet 
sugebėjimas ir darbštumas taip 
pat. Kiek kūrybingų jaunų žmonių 
panaudojo savo iniciatyvą grio
vimui, kiek jaunų žmonių nuėjo 
šunkeliais, pasidarė nepatenkin
tais gyvenimu, pasidarė nelaimin
gais žmonėmis, palaužtomis būty-

bėmis vien dėl to, kad senesnieji 
žmonės neįsileido jų i savo tarpa, 
nesugebejo su jais bendradarbiau
ti ir jų gabumu ir iniciatyvos pa
lenkti tinkama kryptimi.

Gal nereiktų taip pat perdaug 
akcentuoti savo senų titulu. Titu
lai, tiesa, kalba apie darbštumą, 
gabumus, nuopelnus, pareigas. 
Žmonės, teisėtai, garbingai Įgiję 
tam tikrus titulus, yra tikrai verti 
didesnės pagarbos. Bet paprastai 
titulai dar nieko nepasako apie to 
žmogaus verte. Istorija žino ne 
vieną labai aukštus titulus turė
jusį niekšą. Gražu, kai žmogus 
kitą asmenį pagerbdamas, pamini 
ir jo titulą bet pats savo titulais 
nesireklamuoia.

Užmiršti reiktų taip pat įvairius 
tokius dalykus, kurie yra nerei
kalingas balastas ir nesudaro 
dalyko esmės. Turėjome, pav., 
daug įvairių gražių organizacijų. 
Beveik visos jos vertos didžiausios 
pagarbos. Bet ar iš to seka, kad 
jos visos turi būti atgaivintos, ię 
tai su visais savo garbingais senais 
vardais? Jei organizacijos pava
dinimas nėra esminis dalykas, tai 
kam fanatiškai jo laikytis? Juo 
labiau, kad tarp kai kurių tų gra
žių organizacijų buvo nemažai 
trynimosi. Atgaivinus tas organi
zacijas su senais jų vardais, sa
vaime atsigaus ir visi susiformavę 
teigiami, bet ir neigiami sentimen
tai. Atėjo nauji laikai. Mes nenori
me naujų idealų, naujo turinio, 
naujos tiesos, bet — mes norime 
naujos formos, naujo rūbo, norime 
kurti naujas tradicijas, turint minty 
mūsų tautos stiprinimą per kon
solidaciją, ieškant kuo didžiausios 
mūsų tautos vienybės, žengiant į 
visai naują gyvenimą, kurį for
muoja visai nauji veiksniai ir kai 
kurios visai naujos gyvenimo sąly
gos. I ateitį ir gyvenimą reikia 
žiūrėti realiai. Čia konservatizmas 
liudytų apie nesugebejimą sukurti 
ką nors naujo, rodytų tik mūsų 
dvasinę stagnaciją ir menkumą. Is 
praeities turime pasimokyti, turime 
►s jos paimti tai, kas joje buvo 
gera ir gražu, bet tik esminius 
dalykus, nevelkant su savim seno 
balasto, nors jis kai kam būtų ir 
labai mielas, malonus. Galutinai 
ir konkrečiai tas klausimas bus, 
aišku, išspręstas tada, kai visi vėl 
susirinksime „tėviškės pastogėje“.

Užmiršti reiktų ypatingai visi tie 
įpročiai, kurie mus silpnina ir 
žemina, tie skauduliai, kurie 
nuodija mūsų tautos organizmą, 
kaip girtavimas, dorinis susmu
kimas, ir kitos ydos. Jau dėl šitų 
dalykų negali būti jokių diskusijų.

Vienas esminių dalykų pačiame 
atstatymo darbe bus — atstatyti 
sveiką pažiūrą i žmogų. Žmogus 
nėra daiktas arba masina, jis nėra 
ir gyvulys, su kuriuo gali valdžia

Ketūnų apylinkėj (Sedos valse.)

ar taip kas elgtis, kaip nori. Žmo
gaus kūrybingumas aiškiai kalba 
apie jo giminystę su Kūrėju, Ab
soliutu. Žmoguje yra nemari siela, 
kurios kilmė ir paskirtis kalba 
apie nepaprastą žmogaus iškėlimą. 
Tos pačios pagarbos yra vertas 
juodukas ir baltaodis, darbininkas 
ir darbdavys, vargšas ir turtuolis, 
inteligentas ir prasčiokas. Pagar
ba žmogui ir jo teisėms — nežiū
rint į jo išorinę išvaizdą, uniformą, 
turtus ir luomą. Pagarba žmogui, 
zmoniskumas — tai pagrindas, ant 
kurio galima statyti gražesnes 
ateities rūmus.

Realiai galvojančiam žmogui bus 
priimtina ta pasauleziura, kuri 
yra pajėgi atstatyti pagarbą žmo
gui, o tuo ir žmoniškumą, čia 
neužteks gražios, bet sausos, tik 
knygose randamos doktrinos. Čia 
reikes galingos gyvenimiškos sro
vės. Filosofija, teologija, pati 
viena politika, nieko nepadarys — 
nulems galingos asmenybes: poli
tikai, pedagogai, šventieji. Nulems 
galingos srovės: demokratija ir 
krikščionybė: kiek jos bus realios 
ir dinamiškos, tiek jos formuos 
naujus laikus, naują gyvenimą.

Kiekvienas atstatymas turi vykti 
planingai. Turi būti organai, kurie 
visą tą darbą koordinuoja, derina, 
padeda sudaryti harmoningą at
baigtą vienetą. Kiekvienoje ‘gy
venimo srityje turi būti atitinkama 
vadovybė, valdžia ir pareigūnai. 
Turi būti tam tikras pasiskirsty
mas pareigomis. Bet šituo gražiu 
planingumo vardu negali būti 
dengiama vienos kurios nors gru
pės žmonių tandencijų viską 
monopolizuoti, viską paimti į vie
nas rankas. Tai butu ne kas kita, 
kaip grįžimas prie diktatūros, kuri 
nepakenčia šalia saves ir todėl 
užmuša bet kokią iniciatyva. Ne
gali būti kalbos apie monopoliza
vimą viso ekonominio, ūkinio ir 
kultūrinio gyvenimo. Todėl — lais
vė kiekvienai kūrybinei iniciatyvai! 
Dar daugiau. Šitoji iniciatyva turi 
būti ne tik respektuojama, bet ir 
remiama. Nesvarbu, kas sugal
vojo ir kas apsiima atlikti tą bei 
kitą naudingą darba, svarbu, kad 
tas darbas butų atliktas. Gyvenime 
mažai randame žmonių, kurie yra 
pratę kituose iniciatyvą žadinti, ją 
remti žodžiais ir darbais. Tuo tar
pu netrūksta specialistų kisti bas
lius į kito ratus. Pavydas, liguista 
ambicija, akla savimeilė parodo 
čia nepaprastą vikrumą, orienta
cija ir sumanumą. Daug reiškia 
auklėjimas namuose ir mokykloje. 
Kad kartais viršininkai nepaten

kinti savo pavaldinio iniciatyva, 
bijodami, kad jis per daug neiškil
tų, puikiai sugeba jo iniciatyva už
miršti — tai, rodos, irgi ne paslap
tis. Užmušama iniciatyvą šmeiž
tais, smerkimu, rūšiavimu. Yra 
viršininkų, kurie mėgsta savo pa
valdinius surūšiuoti ir uždėti ant 
jų tokius antspaudus, kurių ne pals 
laikas negali nutrinti. Vinsininkų, 
kurie moka tik drausti ir .bausti, 
visuose luomuose buvo, yra ir bus. 
Pigus dalykas yra žmogų pasmerk
ti, tuo tarpu kai blogiausiame žmo
guje yra dar daug gero. Pigu yra 
žmones rūšiuoti ir teisti, smerkti 
ir atskirti bei žeminti, bet tokiu 
būdu dar niekas žmonių nepataisė.

Tendencija viską monopolizuoti 
dažnai dengiasi centralizacijos var
du. Centralizacija šiaip jau yra ge
ras ir reikalingas dalykas. Ji inesa 
tam tikrą vienodumą, sutaupo 
energiją, laiką ir išlaidas. Bet cen
tralizacija gali pasidaryti ir labai 
pavojingu dalyku. Pats gyvenimas 
rodo, kad labai dažnai į tokius 
centrus įsibrauna labai netinkami 
žmones. Be to, centralizacija su
teikiama per daug galios centrui, 

I mažam asmenų būreliui, ir suvar
žoma daugumos laisvė. Centraliza
ciją visais laikais piktnaudojo ir 
rėmė įvairus uzurpatoriai ir dik
tatoriai. Organizavimo ir centrali
zavimo manija sirgo ypač musų 
kaimynai. Vokiečiai viską organi
zavo ir centralizavo taip, kad 
žmogus virto automatu. Tik yra di
delis skirtumas tarp fašistinio ir 
demokratinio centralizacijos supra
timo. Centru asmens turi būti vie
nokiu ar kitokiu budu visų ren
kami. Ir tai tam tikram ribotam 
laikui. Ir ne kaip gyvybes ir 
mirties viešpačiai, bet kaip 
koordinuojantis, papildantis, pagal
binis veiksnys. Centrus turėtų su
daryti ne įsibrovėliai, ne kuriam 
didesniam mieste atsitiktinai ap
sigyvenę, bet visų išrinkti asmens. 
Centras neprivalo paimti viską į 
savo rankas ir paskui miegoti. 
Periferijos turi laisvai dirbti. Cen
tras turi jas remti ir atlikti tik tas 
funkcijas, kurių skyriai negali pa
tys atlikti. Ne visuma dirba grupei, 
ne visi centrui, bet grupė visumai, 
centras visiems. Visokios valdžios 
yra ne tam, kad uzurpuotų individų 
teises, bet tam, kad jas, ypač įgim
tas teises, apgintų ir duotų joms 
galimybę pasireikšti.

Pagarba žmogui ir laisvė kiek
vienai iniciatyvai. Tik taip bus ga
limas ir pagreitintas atstatymo 
darbas visose mūsų gyvenimo 
srityse.
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NELEGALI LIETUVIU SPAUDA 
VOKIEČIU OKUPACIJOS METU c

Lietuvoje, kaip ir kituose Vakaru 
kraštuose prieš karą buvo labai 
išplitusi spauda. Nepriklausomo 
gyvenimo metu čia leidžiamu vien 
perijodinių leidiniu skaičius siekė 
150. Ir tautinės mažumos negalėjo 
dėl spaudos varžymų rūgoti, nes 
lietuviai labai gerai visada sugy
veno su kitų tautų žmonėmis. Pa
vyzdžiui žydų tautinė mažuma 
Lietuvoje turėjo net 7 dienraščius, 
neskaitant jų leidžiamų kitų lai
kraščių ir žurnalų.

Viskas kitaip virto, kai Lietuvą 
svetimieji užėmė. Vokiečių oku-

B. Rutkūnas

Alpiu skambalėliai

Rytas. Alpės. Skambalėliai 
vaikosi galvijų bandą — 
žalio vario vyturėliai 
virpa, skrenda------

Juokias, supas tylutėliai 
skambalėliai, skambalėliai.

Pabyrėjo. Pinas, krinka.
Susibėgo-susiranda
Dreba, draikosi aplinkui, 
aido nusigandę.

Susimąsto. Laukia. Vėlei — 
skambalėliai, skambalėliai.

Tyli žemė, tyli dausos------
Žalio vario juokas byra. 
<»iūdi siela Įsiklausius 
Alpių ryto balso tyro.

Susiraizgė, susivėlė 
žemė, dausos, skambalėliai.

pacijos metu buvo sugriautas ne 
tiktai Lietuvos ekonominis, bet ir 
kultūrinis gyvenimas. Okupantai 
neužmiršo ir spaudos. Iš pirmiau 
leidžiamų 150 laikraščių bei žur
nalų, tegalėjo išeiti apie 15 t. y. 
apie 10%. Leidimai laikraščiams 
leisti buvo duodami labai sunkiai. 
Cenzūros reikalavimai nežmoniškai 
griežti. Maža to. Viešoji lietuvių 
spauda turėdavo savo skiltyse 
spausdinti vokiečių propagandos 
ministerijos atstovų parašytus 
straipsnius prieš lietuvių tautą ir 
tuo pačiu pati rašyti prieš save.

Legalioji spauda, tad negalėjo 
atstovauti visuomenės tikrosios 
nuomonės. Vienok kultūringas 
Vakarų žmogus šiandien negali 
gyventi be laikraščio. Ir lietuviams 
spauda buvo nemažiau reikalinga 
kaip kasdieninė duona. Nenuosta
bu tad, kad jau pirmomis vokie
čių okupacijos dienomis atsirado 
pas mus tai, kas buvo ir kituose. 

Henrikas Nagys

NAMAI
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo — — 
Bus skaidri, šalta žiemos naktis: 
švies didžiules žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti . . .

Taip prieisiu kelią i namus . . .
Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės, skambės, 
Grizulas tarp ąžuolo šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus .

Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs balsai pažistami, ir atspindys 

^plazdančios ugnies ant mano veido kris . . .
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis . . .

prieš vokiečių priespaudą kovo
jusiuose, jų okupuotuose kraštuose 
— nelegali spauda.

Pradžioje ji buvo neperijodinė, 
silpnutė, blogai informuota, lei
džiama mažu tiražu. Trijų metų 
bėgyje ji išsivystė Į didžiuli po
grindini judėjimą ir sudarė galingą 
spaudos pajėgą. Leidinių pava
dinimu gausumu, tiražu, o taip pat 
ir skaitytojų skaičiumi ji pralenkė 
vokiečių cenzūruojamą legaliąja 
spaudą. Iš ranka ar mašinėlė 
rašytų, šafirografu bei rotatorium 
daugintų mažų vienkartinių at
sišaukimų, ji išaugo i visais at
žvilgiais tobulą perijodinę spaudą. 
Skaitytojas šiame „Žiburių“ nu
meryje mato paveikslą — kelio
lika mūsų slapios perijodines 
spaudos antgalvių. Bet tai yra 
toli gražu ne visi pogrindiniai lie
tuvių leidiniai, nukreipti prieš vo
kiškuosius okupantus. Ir šiandien 
tai yra vienas svarbus argumen
tas įrodymui lietuvių tautos kovos 
prieš vokiškuosius okupantus.

Šiandieną, kada Vokietija ne
beegzistuoja ne tiktai kaip Euro
pos siaubas, bet net kaip val
stybė, ir kada kruvinasis vokiečių 
okupacijos etapas visiems laikams 
baigtas, pravartu bent trumpai 
iškelti mūsų slaptosios lietuviško
sios patrijotinės spaudos reikšmę.

Vokiškoji propaganda, diriguo- 
Į jama Gobelso ir žinomojo Rytų 
Europos tautų ėdiko Rozenbergo, 
visur ir visada įrodinėjo, kad lie
tuvių žemė esanti vokiškosios 
ekspansijos bei kolonizacijos sri
tis ir, kad mes, kaip tauta, turime 
išnykti, virsdami mėšlu vokiečių 
tautai augti, bujoti, klestėti. Šios 
ideologijos pasėkoje, mūsų tauta 
vokiškųjų komisarų ir jų Gestapo 
buvo pradėta nedviprasmiškai 
fiziškai naikinti. Rudieji okupan
tai, karo pradžioje nužudę apie 
200.000 Lietuvos piliečių žydu 
(vyrų, moterų ir vaikų), iš eiles 
pradėjo naikinti lietuvius inteli
gentus. Nemažas jų skaičius tuo
jau buvo suimtas, išvežtas i Vo
kietiją ar sukišta i koncentracijos 
stovyklas. Daugelis lietuvių vyrų 
ir moterų buvo sugaudyta ir de
portuota darbams i Vokietiją.

Slaptoji spauda pakėlė baisa 
prieš visus šiuos žiaurumus ir 
okupantu niekšybę. Šis protestas 
giliai atsiliepė tautos širdyje.

Pagrindinis pogrindinės spaudos 
tikslas buvo ginti Lietuvos nepri
klausomybės idėją, iškelti oku
pantų skriaudas Lietuvai, duoti lie
tuviams nurodymu, kaip reikia 
elgtis vienu ar kitu kritiškuoju 
momentu, informuoti skaitytojus 
apie visa, kas dedasi mūsų 
tėvynėje ir pasaulyje.

Kaip jau minėjau, pogrindinių 
laikraščių buvo Įvairių ir gana 
daug. Senosios ir naujosios lietu
viškosios partijos bei organizaci
jos turėjo slaptuosius spaudos or
ganus. Visą jų darbą centralizavo 
ir pagrindinę darbo minti įkvėp
davo Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Tai buvo vyriausias 
okupuotos Lietuvos politinis orga
nas, kuris vadovavo lietuvių tautos 
kovai su ruduoju okupantu. Lietu
vių tauta klausė ne vokiškųjų oku
pantų, bet, lietuviškųjų organiza
cijų parėdymų, perduodamų per 
pogrindinę spaudą.

- Kaip bus su vokiečių paskelbta 
mūsų tautiečių mobilizacija ir dar
bininkų priverstina registracija-pri- 
valomiems darbams i Vokietiją? — 
klausdavome vieni kitus, skaity
dami naujus okupantų šiuo reikalu 
skelbimus.

— Bus taip, kaip pasakys po- 
krindinė spauda, — sakydavo lie
tuviai. Ir taip būdavo.

Slaptosios spaudos tiražas, ne
žiūrint redagavimo, finansiniu, in
formacinio, spausdinimo darbo sun
kumų, popieriaus stokos ir labai 
griežtos popierių gaminančių fa
brikų bei juo prekiaujančių firmų

Slaptieji lietuvių laikraščiai ėję Lietuvoj vokiečių okupacijos metais

tintojus ir skaitytojus. Užtekdavo 
mažiausio Įtarimo ar niekuo ne
pamatuoto Įskundimo, ir lietuvis 
be jokio teismo, net be didesnio 
tardymo, buvo siunčiamas Į kon
centracijos stovykla. Pas ką nors 
rastas nelegalaus laikraščio ar at
sišaukimo vienas egzempliorius 
virsdavo didžiausiu kaltės įrodymo 
daiktu. Vien dėl to daugeliui lietu
vių teko pamatyti garsiąsias kon
centracijos stovyklas ar rasti jose 
sau mirti. Negalint ir tokiomis ko
vos priemonėmis palaužti lietuvių 
tautos priešingo nusistatymo pries 
vokiškuosius okupantus, griebtasi 
naujų kovos priemonių: pačios 
Gestapo įstaigos pradėjo spaus
dinti „nelegalią" lietuvių spaudą. 
Vienok tas nieko nepadėdavo, nes 
lietuvis vilką avies kailyje visada 
atpažindavo.

Lietuviškoji pogrindinė spauda 
su dideliu pasiryžimu kovojo už 
Lietuvos Nepriklausomybės idėją 
iki paskutinių vokiečių okupacijos 
dienų. Daugelis jos bendradarbių, 
platintojų ir skaitytojų mirė Tėvy
nėje ir svetur tam, kad bent di
džiajai lietuvių tautos daliai būtų 
išsaugota gyvybė ir patikrintas ne
priklausomas gyvenimas.

kontrolės, o taip pat platinimo 
darbo pavojingumo, buvo gana di
delis. Kai kuriu, laikraščių tiražai 
pasiekdavo 5.000 ir net daugiau. 
Visų gi nelagalių laikraščių tiražas, 
sudėjus kartu, atrodo, bus galėjęs 
būti nelabai kuo mažesnis už vo
kiečių leidžiamų bei jų cenzūruo
jamų lietuviškųjų laikraščių tiraže. 
Turint galvoje, kad kiekvienas ne
legalaus laikraščio numeris perei
davo per nemažą skaičių rankų 
ir tuo būdu Įgydavo daugeli skai
tytojų, galime drąsiai sakyti, kad 
pogrindinė spauda buvo visu Lie
tuvos gyventojų skaitoma, jos pla
tinimo punktu buvo galima jausti 
visame krašte, net tolimiausiuose 
krašto užkampiuose, Geros valios 
lietuviai visada surasdavo lėšų 
šiam taip svarbiam ir kilniam dar
bui finansuoti.

Gal nieko vokiečiai taip neap
kentė ir nepersekiojo Lietuvoje, 
kaip nelegalią spauda. Šimtai la
biausiai patyrusių Gestapo agentų 
buvo šiam reikalui sutelkta. Nieko 
nesigailėta pogrindinei spaudai 
išaiškinti. Gestapiniai agentai, nau
dodami net nemoraliskiausias ko
vos priemones, stengėsi naikinti 
nelegalią spaudą, jos leidėjus, pla- |
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10 psi.

Ką mes veikiame
mas", kuris nevienam išspaudė 
ašaras. „Jūrininkų" šokyje Liepi- 
nas parodė visą savo kaip šokėjo 
meną. Maželio balsas didžiulėje 
stovyklos saleje skambėjo gana 
tvirtai. Ansambliui talkininkavo 
Vilniaus Operos Primadona Augai, 
tytė Juzė. Ji savo švelniu balsu 
'aiks nuo laiko praskaidrina mo
notoniška stovyklos gyvenimą 
Spektakliui akompanavo Stankevi
čius ir Valys Dvarionas.

WIESBADENAS

Stovykloje susipietę nemažai in. 
teligentijos, tačiau ji, daugumoje, 
laikosi gana pasyviai, ko neturėtų 
būti. Veikliausiai pasireiškia spor
tininkai, Turi dvi gana pajėgias 
krepšinio komandas (Puzinauskas, 
Labanauskas, Blankus, Landsbergis,

AUGSBURGAS-HOCHFELDAS | 

Lapkričio 10 d. ivyko pirmasis 
nuo Hochfeldo kolonijos isikūrimo 
gyventoju susirinkimas, kuriame 
naujai išrinktasis komiteto pirmi
ninkas agr. Daugėla pranešė apie 
komiteto ateities darbus.

Lapkričio 15 d. ivyko Baltijos1 
Tautu Klubo atidarymas, i kurį 
atsilankė kariuomenės ir UNRRA'os 
atstovai.

Lapkričio 17 d. turėjo ivykti 
Liaudies Universiteto atidarymas, 
bet, deja, neįvyko, kadangi i ati
daroma iš 1200 kolonijos gyvento
ju atvyko tik apie 10 žmonių. Net 
inteligentai, ir tie pašykštėjo 
viena valandėle paaukoti visuo
meniniams reikalams. Tuo tarpu 
prieš kiek laiko atitinkami asmens
buvo kritikuojami, kad nesiima 
organizuoti kultūrinių paskaitų ir 
tokiu būdu nesudara progų kul
tūringai praleisti laiką.

Is Montgomery Stovyklos
Dorverden (Kreis Verden, Aller)

Stovykla tvarko ir ja rūpinasi 
anglu UNRRA. Kiek blogiau bus 
ateinančią žiema, nes gyvenama 
labai suspaustai. Stovykloje veikia 
Vedeqio pastangomis ikurta pilna 
gimnazija, kurioje mokosi 105 mo. 
kiniai, dirba 25 mokytojai. Taip 
pat veikia pradžios mokykla ii 
vaiku darželis. Šoferių kursus lan
ko 120 asmenų, jiems sėkmingai 
vadovauja p. Petkūnas. Stovykloje 
leidžiama laikraštis „Lietuvis", red. 
Kemezio, kuris paskutiniu metu pa
darė gara stipria pažanga ir kaipo 
toks yra vienintelis spaustuvėje 
leidžiamas laikraštis visoje anglu 
zonoje. Be to, dar stovykloje iuei. 
na rotatorium spaustas A. Pociaus 
redaguojamas laikraštėlis „Aušros 
belaukiant" ir satyros laikraštėlis 
„Kirvarpa". Veikia dramos mėgėjų 
ir tautinių šokiu trupės, yra cho 
ras, vedamas Liuberskio. Lapkričio 
7 d. buvo ypatinga švente Mont 

. gomerio stovykloje. Ta diena ga
stroliavo Kaselio lietuviu meninin
ku ansamblis vadovaujamas Uože- 
lio. Baleto trupei vadovavo p. Lie. 
pinas-Kauno Didžiojo Teatro bale
to šokėjas. Publika labai sužavėjo 
jaunas akordeonistas Songaila. Ba
leto programos geriausiu numeriu 
buvo šokis simbolika, „Išsilaisvini-

Žiburiai

Bagdžiūnas, Va įkala, Klygis, Miš
kinis, Afanasievas, Moteris), pažį
stamas daugeliui aplinkiniu stovy
klų.

Viešuose pasirodymuose, i ku
riuos atsilanko ir kitų tautų gy
ventojai bei UNRRA svečiai, 
skamba lietuviškos dainos.

Neseniai buvo suruoštas litera
tuos vakaras, kuriame pasirodė 
stovykloje gyvena literatai- Leon. 
Žitkevičius, Jonas Mekas, Z. Bal- 
vocienė, A. Mironas ir A. Mekas.

Spaudos darbininkų stovykloje 
mažai. Daugiausia spaudos platini
me stovykla yra dėkinga Giedrai
čiui, Šalia laikraščio „Žinių", lai
kas nuo laiko išleidžiama ir kitų 
dalyku. Pav. išleistas vaikams 
pasiskaitymų rinkinėlis ,,Lietuvos 
Balsai" /turiny Pr. Mašioto, A. 
Miškinio, Maironio L. Žitkevi
čiaus ir kt. autorių eilerašciai bei 
apsakymėliai/, Leon. Žitkevičiaus 
eilėraščių vaikams rinkinėlis ,,Ne- 
vadovelis, ruošiamasi kleisti Ne
munėlio šnekos", anglų kalbos 
tuvių kalbos sintaksė ir gramatika.

GUNZENHAUSENAS
Leidžiamas sieninis laikraštis „Iš- 

eivių Žinios".
Neseniai amerikiečių komendan

to parėdymu buvo norima 85 lie
tuvius išvežti i žiemines patalpas. 
Tarpininkaujant vietos UNRRA di
rektoriui, šie lietuviai palikti, nes 
pasižadėta medinius barakus atsire- 
montuoti ir padaryti žiemai tinka
momis patalpomis.

Komitetui nutarus, prie trijų sto
vyklų Įkurti kultūros kampeliai, 
kur lietuviai susirenka radijo pasi
klausyti, laikraščiu paskaityti. Or
ganizuojamos viešos paskaitos.

WURZBURG-ZELL
S. m. lapkričio 24 d. lietuviu 

stovyklos koncertu salėje po ilgos 
pertraukos Wurzburgo stovyklos 
meno kolektyvas „Sietynas“ su
rengė didelio pasisekimo ir susi
domėjimo sulaukusi koncertą, da
lyvaujant stovyklos gyventoju mė
giamiems solistams V. Zmuidzinui, 
M. Namytei ir E. Cypienei, vyrų 
oktetui, orkestrui, chorui ir tau- 

į tiniu šokių grupei.
Pirmoje koncerto programos da- 

I lyje buvo išpildyti musu kompo

zitorių, choro vadovo Vytauto 
Jancio ir Alekso Mrozinsko ku
riniai.

Antroje dalyje atlikta pasaulinių 
muzikų kuriniai; ypatingai didele 
pažangą padarė ir pasiekė jau 
reikiamo meninio lygio choras.

Koncertas sutraukė pilnutėlė di- 
ziule sale svečių lietuviu, latviu ir 
stovyklos vadovybe, amerikiečius. 
Koncerto metu naujajam UNRRA 
direktoriui Įteiktos lietuvių visuo
menes pagamintos vertingos do
vanos.

Tautiniams šokiams vadovavo 
Mečys Aukštuolis, dailininkas ir 
rezisičrius-Vladas Vijeikis, akom
panavo pianistas Aleksas Mrozins- 
kas.

Kita savaite tuoj po koncerto 
Wurzburgo lietuvių stovyklos ko
lektyvas „Sietynas“ išvyko trims 
koncertams Į Bambergą, kur kon
certavo lietuviu visuomene* ir 
amerikiečiams kariams.

Ilga laiką ėjęs ir sulaukės 100 
numerių sukakties, sieninis lai
kraštis „Lietuviškoji Informacija" 
persitvarkė i laikrašti „Lietuvių 
Žinios", su politiniu naujienų in
formacijos nuolatiniu biuleteniu, 
amerikos lietuvių spaudos ištraukų 
skyriumi, jumoro ir karikatūrų da
limi, skautų skyreliu, poezijos pluoš
teliu ir stovyklos vidaus gyvenimo 
informacija.

Labai gaila, kad kitu lietuviu 
stovyklų leidžiami laikraščiai. Lie
tuvių Sąjungai iš Wurzburgo iš
sikėlus, labai retai atvežami, o kai 
kurie jau ir visai neužklysta, ypa
tingai pasigendama Augsburge 
leidžiamų „Žiburių".

S. m. gruodžio mėn. 1 d. pasiro
dė naujas savaitrastis „Stovyklos 
Balsas", leidžiamas ir redaguoja
mas „Demokratų" kolektyvo.

Po pasisekusiu ir didelio susi
domėjimo susilaukusių šoferių kur
su pirmosios laidos, kuria š. m. 
IX. 8 baigė, išlaikė egzaminus ir 
gavo lietuviu ir anglu kalba pažy
mėjimus 70 kursantu, tuojau su
organizuota antrieji šoferiu kursai, 
kuriuos po 2 su viršum mėnesių 
š. m. lapkričio 29—30 d. 45 kursan
tai baigė, išlaikė egzaminus, daly
vaujant LLN.R.R.A. ir Lietuviu Ko
miteto atstovams, ir gavo baigimo 
pažymėjimus.

1945. XII. 22d. Nr. 12

Mažiesiems
Liudas Dovydėnas

Kalėdų Senelis
Krinta žvaigždės jam po kojų. 
Debesėliai kelią kloja.
Ir tuo minkštu keleliu
Jis gabena dovanų.

Verkit vartus ir duris — 
Jis kiekvieną aplankys.

Šarka krykštauja prie sodo. 
Pilkas žvirblis kelią rodo, 
Katinėliai du juodi 
Kaip pūkeliais apsnigti.

Skuba skuba pro vartus 
Pas mažuosius, pas vaikus.

Jonui veža storą knygą, 
Kankles Dalei ir Jadvygai, 
Petrui aukso pentinus, 
Kostei kelnes ir batus.

Dovanėliu dovanu 
Veža aukso vežimu.

Algirdėliui duos saldainiu, 
Kostei — obuoliu, sausainių. 
Pas mažuosius, pas vaikus 
Iškratys visus maršus.

Tik atverkite duris — 
Jis kiekvieną aplankys.

Neškit dėžes, krepšius, maišus — 
Pribers deimantų, ragai- io;
Žvirblius, stirnas ir kiškius 
Atsives i pat namus.

Verkit spintas ir duris — 
k jo rankų teks ir kris.

Dulka sniegas, kelias raitos. 
Skuba pėsčias, skuba raitas. 
Mėnuo pusračiu pamoja, 
Saulė pinsiu pagrūmoja,

Kad skubėtu pas vaikus, 
Pas kiekvieną i namus.

GUNZBURGAS

Lapkričio 24 d. stovyklos choras 
(ved. muziko P. Vacbergo) iškil
mingai pakrikštytas „Ausros" var
du. Kartu veikia tautiniu šokių 
grupė (ved. V. Urbanavičienė).

P.O.
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Teisininku suvažiavimas Hanau
Nemaža buvo staigmena, kai iš. 

gerokai pavėlavusio greitojo trau
kinio Hanau stotyje š. m. gruo
džio 8 d. pasipylė visa eilė taip 
mielų, seniai matytų bičiulių tei
sininkų . . . Labai vargingai, su 
klotimis važiuodami, galvojome, 
kad vargu ar atsiras daugiau pa
siryžėlių, kurie ryžtųsi leistis Į 
kelionę. Tačiau jau Hanau stotyje 
Įsitikinome, kad važiuoja taisinin- 
kai iš visų Vokietijos kraštų, is 
visų zonų, o tai byloja apie dar 
tebesančias gyvas lietuvių teisi
ninkų tradicijas, jų bendravimo 
dvasią, momento svarbos supra
timą, kad tebėra gyvos viltys atei
ties tikslams bei darbams.

Suvažiavime dalyvavo viso 97 
teisininkai iš bendro dabar Vokie
tijoje esančių 302 lietuvių teisinin
kų skaičiaus. Judresniais pasirodė 
kaip tik vyresnieji. Suvažiavimas 
vyko gruodžio 8—9 d. d.

Tai buvo dvi dienos, per ku
rias, dvasinėj aplinkoj pasijutome 
namie esą. Jos paliko neišdildoma 
Įspūdi visiems tas dienas išgyve
nusiems. Hanaviečių kolegų, vieti
nės lietuvių vadovybės bei pačios 
lietuvių bendruomenės gražaus or
ganizuotumo bei rūpestingos glo
bos dėka visas suvažiavimas pra
ėjo labai sklandžiai, darbštumo 
bei didelių vilčių ateičiai ženkle.

Suvažiavimas prasidėjo 8 d. 16 
vai. Buvo išklausytas labai idomus 
pranešimas kol. K. apie lietuvių 
teisininku organizacinius pradme
nis, nuveiktus darbus ir ateities 
perspektyvas. Po to kol. S. per
skaitė gražiai ir kruopščiai pa
ruoštos Lietuvos teisininkų liūdnos 
statistikos davinius, kurios bendras 
balansas yra toks:

1. Per abi okupacijas skaudžiai 
paliesta 298 teisininkai, arba 49,9% 
visų Lietuvos teisininkų;

2. nužudyti 199 teisininkai, arba 
33,9% visu teisininkų;

3. išėjo iš KZ bei kalėjimų gyvi 
58, arba 9,6% visų Lietuvos teisi
ninkų;

4. mirė savo mirtimi 17 ir
5. iki šiol turimais daviniais at

sidūrė Vokietijoje 302, arba 50% 
visų Lietuvos teisininkų.

Kaip ši liūdna statistika rodo, 
Lietuvos teisininkų eilės gerokai 
praretėjo. Tenka rūpintis jas pa
pildyti arba bent daugiau nebere- 
tinti.

Po to sekė pranešimai iš Įvairių 
vietų ir zonų. Visur maždaug tas 

Amerikiečių valdoma Vokietijos sritis

pats. Organizacinė užuomazga, su
sirūpinimas bendra bei profesine 
ateitimi, dedamos pastangos susti
prėti patiems ir dėtis prie lietuvių 
bendruomenės organizacijos bei 
jos išlaikymo.

Dar tą pačią dieną buvo ap
svarstyti ir priimti teisininkų drau
gijos įstatai, pagal kuriuos nusta
toma teisininkų tikslai bei. orga
nizacija.

Gruodžio 9 d. stovyklos koply
čioje buvo atlaikytos pamaldos už 
žuvusius kolegas. Po pamaldų prie 
Hanau stovyklos lietuvių pastatyto 
kryžiaus padėtas vainikas.

Antros suvažiavimo dienos po
sėdis prasidėjęs 10 vai. užsitęsė 
ligi geroko popiečio. Tą dieną bu
vo išsirinkta centro valdyba, gar
bės teismas ir centro revizijos ko
misija. Toliau buvo apkalbėti ben
dri reikalai ir ateities darbai. Buvo 
pasisakyta dėl reikalo sudaryti 
glaudesnius santykius su Amerikos 
lietuviais teisininkais tiek profesi
niais, tiek bendrais lietuvių reika
lais, parūpinant jiems reikiamos 
medžiagos.

Buvo aptartos vietinės teisininkų 
darbo sąlygos tiek prie okupa
ciniu, tiek prie vokiškų teismų 
valdžių atitinkamu organų. Nu
matyti darbai grįžimo Lietuvon ir 
eventualios emigracijos atveju. 
Pasikeista nuomonėmis dėl ben
druomeninių teismų sudarymo, ko
vos su tautine bendruomene griau
nančiais reiškiniais: spekulia
cija, simuliacija, girtavimu ir t. t.

Po pietų visai lietuvių bendruo
menei, dviejų atvykusių teisinin
ku buvo skaitytos paskaitos ak
tualiais klausimais.

Vakare, suruošto pobūvio metu, 
atsipalaidavę nuo darbų bičiuliaL 
galėjo pasikalbėti, paliūdėti, pasi
guosti, aptarti pažįstamų likimą, 
pasikeisti adresais ir praleisti nors 
keletą valandų malonioj draugy
stėj.

Augsburgiečius atstovavo 6 tei
sininkai. B- K.

Komisija Palestinos imigracijos 
klausimu

Sudaryta anglų-amerikiečių ko
misija, kuri per 4 mėnesius turės 
paruošti išsamų prenešimą apie 
politines, ūkines ir socialines są
lygas didesnės žydų imigracijos ĮI 
Palestiną.

Trijų Valstybių konferencijoj Mas kvoj taip pat būsią svarstomos su 
naujos Lenkijos sukūrimu susijusios tarptautinės problemos

Paieškojimai
Lietuviai, gyv. Wiesbadene lietu

vių stovykloje, ieško giminių, pa
žįstamų:

156. Gyd. Juodėnas Edmundas, ieš
ko brolių Napoleono ir Antano 
Juodenu.

157. Mikalauskas Valius, ieško bro
lio Aleksandro, gyv. Italijoje- 
Bologne.

158. Davalienė Elžbieta, ieško se
sers Starikavicienes Elenos, 
Stanislovo ir Konstantino, Da- 
naliu Geizienės Kontrinos ir 
Arunienes Stefanijos.

159. Žemaitis Alfonsas su šeima i;š 
Kauno, ieško sunu Alfonso ir 
Vytauto žemaičiu, Janulevi- 
čiaus Danio, Bundonio Kazio. 
Visi (išskyrus Alf. Žemaiti) bu
vo Speer Legione, Prancūzi
joj.

160. Laurinaitytė Elena, ieško tėvo 
Laurinaičio Jurgio, pasimetusio 
Dirschau mieste 1944 m. 11.17.

161. Tarnauskas Petras, ieško Ma
žeikos Juozo iš Merkinės ir 
seserų Onos ir Matildos Tar- 
nauskaiciu.

162. Rakauskas Vincas, ieško Štuo- 
pio Justino.

163. Jokūbaitis Simas, ieško mo
tinos Jokubaitienės Marcelės, 
sesers Jokubaitytes Antoses, 
broliu Juozo ir Jono, ir kitų 
pažįstamų, kilusiu is Kraujuo- 
čiu.

164. Raugienė Stasė, ieško sūnaus 
Juozo Raugo, gim. 1922 m. va
sario 13 d. Teisiu apskr.

165. Korsakienė Marija, ieško sū
naus Alfonso Korsako, gim. 
1921 m., gyv. Rokiškyje.

166. Petravičius Bronius, ieško tė
vo Tomo, motinos Adeles, se
sers ir svainio Dargio Jo
kūbo.

167. Ilonytė Ona, ieško Mikalaus
kaitės Genovaitės iš Ukmer
gės.

168. Biliūnas Vincas iš Marijampo
lės, ieško brolio Broniaus 22 
metu ir kitu pažįstamų.

169. Pilipauskas Pranas, ieško Mo
tiejūno Leono iš Jonavos, ku
rio 7 metu sūnus yra pas Pi- 
lipauska P., Pabarciaus Anta
no iš Kraliu ir Daukšos Vac
lovo iš Kraliu.

170. Rakauskas Juozas, ieško duk
terų Onos ir Elenos Rakaus- 
kaičių ir Klimašausko Jono iš 
Kauno.

171. Maceina Juozas, ieško Naujo
kaičio Jurgio, gyv. Kaune, bei 
kitu giminiu ir pažįstamu.

172. Inž. Baranauskas Kazys iš 
Šiaulių, prašo atsiliepti gimines 
ir pažistamus.

173. Bolisienė Kotryna iš Šiaulių, 
ieško sūnų: Aleksandro, Anta
no, Felikso, Prano ir Leono 
Bolisu, dukters Stefos Bolisai- 
tės-Hintendorfienės.

174. Macijauskas Jonas iš Skaud

vilės, prašo atsiliepti gimines 
ir pažistamus.

175. Astrauskas Stasys, ieško žmo
nos Onos Astrauskienes-Jurk- 
šaitytes, gim. 1919 mt. sausio 
1 d., tėvu Juozo ir Magdės As
trausku ir Antano ir Agotos 
Laukaičiu.

176. Stanaitis Justinas, ieško duk
ters Aldonos Stanaitytes, gyv. 
Linz, Austrijoje.

177. Jakštas Aleksandras, ieško se
sers Mortos Aušreles Jakstai- 
tės svainio Garliausko Sta
sio ir Ninos Venckevičiutes- 
Kizlauskienės.

178. Vilipas Motiejus, ieško sūnaus 
Vytauto, buv. Norvegijoje, 
Sumskio Alekso ir Levano 
Vlado.

179. Broliai Ališauskai Povilas, Pra
nas ir Vladas, ieško agr. Pe
tro Galinkeviciaus, gyv. Kūhl- 
zensau (Wūrt.), Petro Lickaus, 
gyv. prie Vienos.

180. Povilas Alisauskas, ieško Vac
lovo Jankausko iš Kretingos.

181. Liūtie nė - Lapinskaitė Aldona, 
ieško brolio Albino Lapinsko, 
gyv. yilniuje.

182. Vyšniauskienė Angelė, ieško 
vyro Prano Vyšniausko iš Kau
no, sesers Blaviesciūnienės 
Onos, Pladytės Veronikos, Paš
kevičiūtės Marijonos, Alek
sandravičiaus Jono, Ciutelės 
Jono, Kurtinaičio Bronio, Pcr- 
kūnienės Albinos.

183. Valaitis Justinas iš Sintautų, 
ieško tėvų Justino ir Ku- 
nigundos, brolio Zigmo ir Sta
sės Ūsaitės.

184. Bacauskas Kazys iš Tauragės, 
ieško Jono Galbuogio, Vaclo
vo Gaudiešiaus, Tomo Sta - 
kausko, Domo Žiogo, Elenos 
Miklienės, Broniaus Mintauto 
ir kitu pažįstamų.

185. Sakalauskas Jonas, ieško bro
lio Kazio ir Vaivados Vinco.

186. Rupeika Valys, ieško brolio 
Igno iš Mosėdžio valse.

187. Melynis Juozas, ieško brolio 
Petro iš Ukmergės.

188. Šukevicius Pranas, ieško bro
lio kun. Antano Šukeviciaus ir 
Juskausko Antano.

189. Ališauskas Pranas, ieško Min- 
kaicio Alekso iš Kauno.

190. Petkelis Vytautas, gimęs 1920 
metais, ieško tėvo Stasio Pet- 
kelio ir Dobužinsko Prano, gim. 
1920 metais.

191. Šlczingeris Kazys, ieško bro
liu Leono ir Povilo Šlezinge- 
riu, gyv. Gorlifz, Gutausku Vy
to ir Algirdo, gyv. Ostpr.

192. Liorentienė Agota, ieško sū
naus Jono iš Žvirgždaičių, gyv. 
Ostpr.

193. Kazėnas Juozas, ieško brolio 
Antano, svainiu Valiuškevi- 
čiaus Petro, Šibiskio Jono ir 
Bieliausko Petro iš Pasvalio.

194. Špeckis Henrikas, prašo atsi

liepti brolius, gimines ir pažis
tamus.

195. Valikonis Juozas, prašo atsi
liepti gimines ir pažistamus.

196. Raudienė Stasė iš Teksiu, ieš
ko sūnaus Juozo, gim. 1922 mt. 
vasario 13 d.

Lietuviai, gyveną Seligenstadt b. 
Wiirzburg lietuviu stovykloje, ieško 
giminių ir pažįstamų.
197. Rusas Vladas, ieško svainio 

teisin. Jankūno Stasio, inz. Jor- 
tauto Stepo — abu is Kauno, 
Navicko Juozo — Z. U. Akad. 
Dotnuvoj, bei kitų pažįstamų.

198. Vasiliauskas Petras iš Rasei
nių, prašo atsiliepti gimines ir 
pažistamus.

199. Kolycius Vincas, ieško Vytuvio 
Antano.

200. Vaicys Jonas ir Izidorius Mati- 
josaitis iš Tauragės, ieško Ma- 
tiiosaicio Vytauto, buv. kario, 
kilusio iš Tauragės apskr., gim. 
1924 mt. lapkr. 22 d., Malakaus
ko Česlovo tarn. Luftwaffe, kil. 
iš Raseinių miesto, gim. 1923 
mt. liepos 20 d., Malakauskai- 
tės Irenos, gyv. Westpr., kilu
sios is Raseinių, gim. 1921 mt., 
Raudžio Juozo, gim. 1900 mt. 
iš Raseinių apskr., tarnavusio 
Luftwaffe.

201. Bliudzius Antanas iš Marijam
polės, ieško žmonos Marės 
Bliudzienes - Ragazinskaites ir 
dukrelių Birutes ir Danutes.

202. Narmontas Silvestras, ieško 
Tamošiūno Juozo, Norvaišos 
Antano, Lekecko Kazio.

203. Melesius Jonas, prašo atsiliepti 
gimines ir pažistamus is Ra
seinių ir Šiluvos.

204. Mulokas Jonas, ieško dipl. 
ekon., buv. Zem. Banko tarn. 
Blyno Vytauto.

205. Vasiljevas Leonas, ieško vai
ku: Valerijos 8 metu, sūnaus 
Algirdo 4 metu, pasimetusių 
1945 iji. vasario mėn. 13 d. per 
Drezdeno bombardavima, ir 
svainio Mankęs Otto.

206. Kiskunas Petras, ieško Mal- 
caites Adelės is Rokiškio.

207. Račiūnas Ignas, ieško brolio 
Zigmo iš Krekenavos.

208. Rukuiža Aleksas, ieško brolio 
Vytauto ir sesers Jadvygos 
Lenkienės.

209. Senulis Marcelinas, ieško bro
lio Justino iš Šiaulių.

210. Simonaitis Bronius ir Bronė, 
ieško tėvu, broliu ir giminių.

211. Ducmonas Leonas, ieško uoš
vio Malkevičiaus Broniaus.

212. Lažauninkas Jonas, ieško žmo
nos Liucijos Lauzauninkienės, 
vaiku Algimanto, Violetos ir 
Aldonos, brolio Lažauninko 
Juozo ir svainio Leonavičiaus 
Stasio.

213. Klikna Matas, ieško žmonos 
Kliknienė Liudos, svainio 
Reimerio Leonardo ir Juozo 
Mockaus.

214. Gomaitė Danutė, ieško sesers 
Gomaitės Vandos,

Paieškojimai iš atskirų vietų.
215. Navickas Kazys, gyv. Mem

mingen, lietuviu stovykla, ieš
ko dukters Leontinos Navickai
tės - Petrauskienės ir žento 
Juozo Petrausko, gyv. Rad
viliškio mieste.

216. Baltakys Jonas, gyv. Dorver
den, Kr. Werden-Aller, Mont
gomery Camp, ieško sūnaus 
Jono, gim. 1922 metais, gyv. 
š. m. liepos mėn. Salzburge, 
Austrijoje, lietuviu stovykla.

217. Sakalauskas Lionginas, gyv. 
Meierhof b. Weiden, lietuvių 
stovykla, ieško sunu Henriko 
ir Vytauto Sakalausku iš Šiau
lių.

218. Biveinis Jonas, gyv. Memmin
gen, Wolkstr. 14, ieško sūnaus 
Algirdo-Jono, paimto apkasų 
kasti prie Labiau, kartu su Na
ruševičium Jonu iš Kauno.

219. Galinis Jonas, gyv. Augsburg- 
Hochfeld, lietuviu stovykla, ieš
ko brolio Edvardo Galinio, pas 
kutiniu metu, gyv. Austrijoj, 
Tirol, Ratenberg.

220. Baltrimas Romas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuviu stovy
kla, ieško žomos Jadvygos 
Baltrimienės-Brokaitės, pask. 
metu gyv. Austrijoj, Kopfen- 
berg.
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Anykščiai žiemą

Maskvos konferencija
Konferencija visu trijų didžiųjų 

valstybių sutinkama su pasitenki
nimu. JAV užsieniu reikalų minis- 
teris Byrnes, išvykdamas iš Va
šingtono, pareiškė, kad konferen
cijos programa nesanti griežtai 
nustatyta, ^skiriant vieną atomines 
energijos klausimą, kuris, visų kon
ferencijoj dalyvaujančių valstybių 
susitarimu, bus pirmuoju ir svar
biausiu konferencijos pasikalbėji
mu dalykų.

Dideles spaudos dalies nuomone, 
pasikalbėjimų tikslas — užtikrinti 
sausio mėnesi Įvyksiančiai Jung
tinių Tautu pirmajai konferencijai 
pilną pasisekimą. Tarp kitų pasi
kalbėjimų temų minima Persijos 
reikalai, pertvarkymas plaukiojimo 
Dardanelų sąsiauriu, Rusijos daly
vavimas Japonijos kontroles tary
boj, padėtis Lenkijoj ir Vengrijoj, 
bulgarų ir rumunų pripažinimo 
klausimas ir taikos sutartis su Ita
lia. Taip pat tikriausiai bus aptarta 
ir centrinės Vokietijos vyriausybes 
klausimas, kuris yra tampriai sus - 
jęs su Reino ir Rūro sričių klau* - 
mu. Tuo būdu konferencijos proga 
bus įmanoma pajudinti visus iu<» 
penkių konferencijos rugsėjo mėn. 
nutrūkimo ore pakibusius klausi
mus, išryškinant kiekvienos valsty
bės tais reikalais pažiūras ir jas 
sulyginant. Ši konferencija šau
kiama remiantis Krymo konferen
cijos susitarimu, kuriame numaty
ta kas trys mėnesiai toks JAV, 
Anglijos ir Rusijos uzsienų reikalų 
ministerių susitikimas.

Padėka
Panelei D. Jonušaitytei, daug 

prisidėjusiai prie „Žiburių" verti
mų i anglų kalbą, nuoširdžiai dė
kojame. Redakcija

Padėka
Ponui Jonui Simpukui, gyv. 

Augsburge - Hochfelde, paaukoju
siam „Žiburių" reikalams 100 RM, 
nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai
PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

Šis „Žiburių“ numeris yra pa
skutinis šiais metais. Kitas nume
ris išeis 1946 m. sausio mėn. 5 d.

Ta proga prašome gerb. platin
tojus nedelsiant už laikrašti atsi
skaityti. Asmenys, užsisakę lai
krašti pavieniui, prašomi atsiųsti 
prenumerata (3,20 RM) už keturis 
numerius pirmyn, kitaip laikraštis 
nebus siuntinėjamas.

Administracija

Viena svarbiausiu temų būsiąs 
Vokietijos centrinės vyriausybės 
klausimas. JAV užsienių reik, mi- 
nisteris Byrnes ir Amerikos ištai
gos pareiškia, kad pageidautina 
sukurti Vokietijos centrine vyriausy
be. Jei Prancūzija nepritartu, tuo
met tokia vyriausybė butu sukur
ta tik rusų, anglu ir amerikiečiu 
zonoms. Šiuo atveju reikėtų pa
keisti Berlyno sąjungininkų kon
trolės tarybos vienbalsiškumo klau* 
zulę. Anglija per Vokietijos ir

D. Britanijos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris Ernest Bevin

Austrijos kontrolės įstaigos vedėja 
ministeri tiynd pareiškė, jog butų 
nepageidautina, kad keturių kon
ferencijos butų nutrauktos. Tri
šalio Vokietijos valdymo Anglija 
nepasiryžusi pripažinti. Nors An
glija pripažino Prancūzijai lygias 
teises Vokietijos kontrolėj, bęt tai 
nereiškia, kaip neseniai pareiškė 
BBC, kad D. Britanija pritaria 

rancūzijos reikalavimams Reino 
ir Rūro kraštus atskirti nuo Vo
kietijos ir jos nepritarimui sudaryti 
centrinę Vokietijos vyriausybe.

Paskutinėmis dienomis Prancū
zija rodo daug energijos pravesti 
savo pasiryžimui internacionali
zuoti Rūro sriti ir visiems laikams 
išskirti vakarini Reino krantą iš 
centrinės Vokietijos valdžios kon
trolės. Gruodžio 8 d. prancūzai ofi
cialiai pareiškė, jog jie neturi nie
ko prieš kad i Maskvos konferen
ciją nepakviesti, jei nebus svar
stoma Prancūziją tiesiog liečia 
klausimai, bet priešingu atveju, 
jei būtų nutarimų, gyvybiškai lie
čiančių prancūzu reikalus, jie ne
sijaustų tų nutarimų įpareigoti ir 
prieš tai protestuotų. Prancūzų 

užsienių reikalų ministeris G. Bi- 
dault gruodžio 8 d. pareiškė, kad 
jis anglų politiką Vokietijos at
žvilgiu laikąs trumparegiška. Rūro 
ir Reino sritims likus Vokietijos 
kontrolėj, išaugsiąs vėl Vokietijos 
reichas, nešąs iš naujo tuos pačius 
pavojus pasauliui.

Iš Londono pranešama, kad 
Jungtinių Tautų konferencija pra
sidės 1946 m. sausio men. 10 d. 
Taigi konferencijos pradžia trimis 
dienomis nukeliama, Tuo būdu 
trijų didžiųjų valstybių užsie
nių reik, ministerial turės laiko 
savo pokalbiams.

Ministeris Byrnes prieš išvyki
mą i Maskvą spaudos konferenci
joj pareiškė, jog jis stengsiąsis, 
kad taikos konferencija būtų su
šaukta Įmanomai greičiausiu laiku.

Anglų ir amerikiečių spaudoj 
Maskvos konferencija gyvai svar
stoma. Daugelis laikraščių mano, 
jog atėjęs laikas ir Bevinui pa
dėti savo kortas ant stalo. Darbo 
partijos „Daily Herald" rašo, kad 
tarp Sovietų Rusijos ir Anglijos bei 
Amerikos esą dideli nuomonių 
skirtumai. Vis dėlto pasitarimai 
gali sudaryti tvirtus pagrindus 
sėkmingam Jungtinių Tautų kon
ferencijos darbui. Konservatorių 
„Daily Telegraph" mano, kad Ru
sijos planai ir užsimojimai tebesą 
nepražvelgiami, kaip ir pirmiau. 
Maskvos konferencijos tikslas esąs 
juos išaiškinti. Jei pasirodytų neį
manoma susitarti, maža tesą vil
ties, kad Jungtinių Tautų organi
zacija galėtų tapti Įrankiu taikai 
išlaikyti.

Ir Amerikos spauda perspėja nuo 
ankstyvo optimizmo. „Washington 
Post" rašo, jog svarbiausia, kad 
konferencija ivyksta. Visi mano, 
jog įvykstanti konferencija galinti 
būti gera pradžia tolimesnei daly
kų raidai. „New York Times“ ma
no, jog pavojingą situacija suda
rąs ilgas tik laikinių paliaubų tę
simas.

Lietuvis karininkas gauna aukšta 

paskyrima

Leitenantas Col. Jurgis Viltrakis, 
valstybės gubernatoriaus Green 
paskirtas aukštoms pareigoms i 
valstybės viešo gerbūvio depar
tamentą, proto ligų skyrių.

Dr. Viltrakis, gimęs Bostone, 
bet baigės mokslus Chicagoje. 
Yra chirurgas, apie 11 metu dirbo 
silpnapročiu ligoninėse. Kariuo
menėje tarnavo tris metus.

Dabar jo priežiūrai pavesta 13 
valstybinių ligoninių su 40 000 
ligonių.

Karo nusikaltėliu byla Suomijoje

Suomijoj byla pieš 8 vadovau
jančius politikus po pertraukos 
vėl tęsiama. Pertraukos metu kal
tinamieji turėjo laiko sutvarkyti 
savo gyvenimą., Pradedant bylos 
posėdžius, kaltintojas pareiškė, 
kad buv. Suomių finansų ministeris 
socialdemokratų pirmininkas Tar- 
meris dėl karo su Rusija tiek pat 
kaltas, kaip ir kiti teisiamieji.

Mierties sprendimas Dachau

Dachau amerikiečių karo teis
mas nuteisė mirti 40 SS karininkų 
ir kareivių, kurie Dachau stovy
kloje kankino ir žudė kalinius. 
Bylos metu kaltintojas nurodė, kad 
nuo 1940 m. sausio mėn. ligi 1945 
m. bąlančio 29 d. i stovyklą pa
teko 161,939 asmens, kurių 25.000 
vėliau buvo Įregistruoti mirusiais.

Lietuviu salpos Fondo Garbes 

nariai

Bostono arkivyskupas Richard 
J. Cushing ir Massachusetts gu
bernatorius Maurice J. Tobin davė 
savo sutikima būti Bendro Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo garbės 
nariais.

Taip pat ką tik gautas panašus 
pranešimas ir darbininkų vado 
(CJC) Philip Murray.

Dabar BALFO garbės nariais 
yra aukšti bažnyčios žmonės: 
kardinolas Dennis Daugherty, Phi- 
ladelfijos arkyv. ir vysk. Richard J. 
Cushing, gubernatoriai: Pensil
vanijos valstybės gubernatorius ir 
Amerikos gubernatorių konferen
cijos pirmininkas Edward Martin 
ir Masachusetts, valst. guberna
torius Maurice J. Tobin.

Senatoriai: David J. Walsh iš 
Massachusetts ir Joseph F. Guffly

is Pensilvanijos. Darbininkų vadai 
Amerikos darbo Federacijos pirm. 
Willina Green ir Congress of In-

Jungtiniu Amerikos Valstybių Už
sienių Reikalų Ministeris James F. 

Byrnes

dustrial Organisations pirmininkas 
Philip Murray.

Įžymūs mokslininkai: James A. 
Farley, buvęs demokratu par
tijos pirmininkas ir Postmasta Ge
neral Francis Mathews, didžiulės 
Kolumbo vyčių organizacijos vyri
ausias vytis James J. Dėvės buv. 
senatorius John W. MeCormack, 
Atstovų rūmų didžiumos vadas, 
garbės nariu tarpe yra nuoširdus 
lietuvių tautos prietelius, moks
lininkas, dr. Alfred Senn, Pensil
vanijos universiteto profesorius 
(buv. Lietuvos universiteto pro
fesorius). Neatsilieka ir menas. 
Štai Fondo garbės narė yra New 
York Metropolitain operos artistė 
Anna Kaskas (lietuvaite Ona 
Kaskauskaitė).

Kuršių Neringoj
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