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SEKMINIŲ PRAREGĖJIMAS

Kraštai, kurię. akys nukreiptos į. pasauliui gresiančiu ka
tastrofą, šiv Sekminių proga prisimena pagrindus, ant kuriy pasta
tytas ję. vidaus gyvenimas. Naujos grėsmės akivaizdoj Vakarai daž
niau prisimena, kad jv pagrindas yra krikščionybė. Valstybės vyrai 
kaip Sir Stafford Cripps. Van Zeeland ir kt. nekartu yra išsitarę, 
kad Vakarai remiasi krikščioniškais dėsniais, kad jy kultū
ra neatsiejama nuo krikščionybės.

Ir tai yra praregėjimas . Minėti valstybės 
vyrai savo pareiškimais, tiesa, nieko naujo neatrado: tai buvo ži
noma nuo šimtmečiu, bet Vakarai tai buvo užmiršę ar šalin nustūmę, 
Ir tik dabar, susidūrus su devyngalviu slibinu ir prireikus gin
klu, - pamatyta, kad šie ateina iš krikščionybės. Dabar pradedama 
praregėti, kad nei doleriai, nei tankai nebus galingi, jei 
pats- žmogus nebus praregėjęs, jei 
jis nebus įžiūrėjęs pavojaus.

Sitai ima suprasti ir Amerika. Jos gyventojai, tiesa, labai 
mišrus tautiniu ir tikybiniu požiūriu, tačiau pavojaus metu jie 
visi vieningi. Jų. 130 milijonu savo praregėjime yra jau gerokai 
pabudę. Jei karo metu jv galvosena buvo užliuliuota prosovietinės 
propagandos, tai šiandien jiems aišku iš kur vėjas pučia. Jiems 
taip pat aiškėja ir gynybos pozicijos.

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoj buvo paskelbta fotogra
fija: Marshall'as, J.A.V. užsienio reikalu valstybės sekretorius, 
su žmona meldžiasi suklaupę bažnyčioj. Marshall'as giliai nusi
lenkęs ir paskendęs maldoje. Nuotrauka pripažinta geriausia visos 
savaitės konkurse.

Tai yra budinga dabartiniam momentui: Amerika
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praregi. Ji praregi ta prasme, kad ji įžvelgia pavoju ir 
renkasi ginklus ne tik plieno, bet ir dvasios. 
Komunizmas, kuris šiandien ieško kelię įsisiurbti į visuomenę, tu
ri būti pirmiausia nugalėtas žmogaus dvasioje, jo galvosenoj. Tai 
liga, kuri pagydoma tik dvasinię galię. veikimu. Čia reikia, kad 
žmogus pats praregėtę, reikia, kad visas krikščioniškasis pasaulis 
pabustę. Juk komunizmas ir yra krikščionię liga, atslenkanti iš 
krikščioniškos Rusijos. '

To pabudimo yra jau gėrę ženklę. Neseniai Londone buvo su
organizuotas įvairię krikšcioniškę tikybę kongresas, kuriame daly
vavo Vakarę valstybię žymieji vadai. Jie visi savo kalbose viešai 
pabrėžė reikalę jungtis visiems laisviems kraštams ant krikščiony
bės pagrindo. - Netrukus Hagoj (Olandijoj) įvyks federalinės Euro
pos kongresas, kuriame žada dalyvauti įžymiausi valstybės vyrai. 
Ir ten, be Vakarę Europos organizavimo, bus svarstomi budai Euro
pos atstatymo bei suvienijimo pagal pagrindinius krikščionybės 
pradus.

Apskritai, jau yra suprasta visuos laisvuos kraštuos, kad 
dabartinė būklė Europoje yra laikinio pobūdžio. 
Tiek Lippmann, tiek kiti publicistai nebetiki, kad su Rusija btitę 
galima susitarti. Paskutinėj savo kalboj Bevinas, D. Brit. užs. 
reikalę ministeris, yra pareiškęs: su Rusija butę galima susitarti 
jei ne jos komunizmas.

Tremtiniai tai yra guodžiantis ženklas. Ankščiau buvo 
ženklę, kad įvyksięs susitarimas tarp Bidžięję, nustatysięs taikę 
Europoj, taikę, kuri palaidosianti daugelio tautę laisvę. Tas 
būgštavimas dabar yra atslūgęs. Churchill'is gi net pareiškė:"Aš 
girdžiu sakant dėl sovietinię kėslę ir intrigę: "Iki čia, bet ne 
toliau". Tai be abejonės gera išeitis, bet mes neturėkime iliu- 
ziję. Europoje niekad nebus atstatyta taika, kol azijatinis, im- 
perijalistinis ir komunistinis režimas valdys centrinę ir rytinę 
Europę".

Antras praregėjimas tai tautę sęžinės pa 
budimas . Pasaulinė spauda jau yra paskelbusi nemaža doku- 
mentę, ypač Amerikoj, apie pavergtę tautę kančias, ję priverstinio 
darbo stovyklas, deportacijas ir t. t. Tuo bildu liko atidengta, 
kas ankščiau tautę akims nebuvo prieinama. Taip pat daug kam pa
aiškėjo tremtinię masię vargai, ir ję buvimas tremties kraštuose 
neleidžia nurimti laisvęję tautę sęžinės. Reikia tik laukti, kad 
tas praregėjimas b ii t ę visiškas, kad 
laisvosios tautos drįstę imtis aktyvesnės inicijatv’vos tremtiniams 
padėti. Jos turi suprasti, kad pagalba tremti
niams yra tos pačios kovos tęsi
nys prieš bolše vii z m ę. Tremtinię skriaudėjai 
yra ne tik nekrikščioniško nusistatymo žmonės, bet ir tiesiogiai 
ar netiesiogiai tos dvasinės raudonligės skleidėjai.

Sekminię praregėjimas dar nėra visuotinis. Dar reikia 
laukti. Laimingi tie, kurie krikščionybės šviesos dėka jau prare
gėjo, ir iš ję galima laukti laisvos ateities nešėję. Nelaimės 
betgi ateina iš aklęję, iš ję nepraregėjimo -.- Sekminię ugnis jiems 
reikalingiausia. Jei jie nepraregės krikščionybės šviesa, prare
gės raudonęja saule, kurios užtekėjimas ręikštę vergiję.
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P r . Z a i d y s

VALANDĖLĖ PAS G A R. S Ų J I, 

ZOSIST’U VADA KAN. C A R D I J N

Daugumas mūsą tautiečiu Belgijoj yra nekartu buvę žosistą 
namuose, kur buna lietuviškos pamaldos, minėjimai bei susirinki
mai. Tai didžiuliai Belgijos darbo jaunimo rūmai - centras, kur 
dirba visos organizacijos įstaigos. Tie šaunus rūmai ankščiau yra 
buvę fabriku, kuriam nustojus veikti, darbo jaunimo dėka buvo vis
kas perstatyta. Dabar čia yra ne/tik organizacijos įstaigos, bet 
ir salės susirinkimams, valgykla, knygynas, koplyčia, viešbutis, 
kur galima nebrangiai pagyventi. Tai nuopelnas organizacijos 
J.O.C. (Jeunesse ouvriere catholique - katal. darbo jaunimas).

Garsus yra šio sąjūdžio kūrėjas Kan. Cardyn. Jis yra ži
nomas ne tik Europoj, bet ir abiejose Amerikose, Kanadoj, Austra
lijoj. Dažnai tenka jam sėst į lėktuvą ir skrist per Atlantą da- 
lyvaut jaunimo kongresuose. Šio vado žodis kongresuose kaip ug
nis: jo klauso angliakasiai, metalininkai, amatininkai ... visi 
jaunieji darbo žmonės. Jo mostai ir žvilgsniai tokie energingi 
ir kartu simpatingi. Dabar jam yra apie 50 m. amžiaus, jau žils
telėjęs, bet visa savo iš’.'aizda tebėra jaunas ir atsidavęs visa 
siela darbo jaunimui.

"G.S." bendradarbis turėjo malonią progą apsilankyti pas 
šį garsąjį žmogą ir pasikalbėti, be kitko, ir lietuvią reikalu.

Darbo kambarys erdvus, bet labai paprastas. Stalas ap
krautas daugybe laišką, kuriuos kanauninkas gauna iš visą pa
saulio kraštą. Ant pasieną įrengto paaukšcio sustatyti keli an- 
gliakasią žibintai.

- Bukite malonus pasakyti, gerb. vade, ar neturėjote 
rysią su Lietuva?

- Negalėčiau dabar pasakyti, neatsimenu, - atsakė Kan.• 
Cardijn. Seikėtą pasižifėti į musą sąjdžįo archyvą. Labai gali-• 
mas daiktas, kad tą ryšią būta prieš karą, nors ją negalėjo bū
ti daug, nes, jūsą Lietuva, berods, nėra didelės pramonės kraš
tas. Mūsą gi sąjūdis - pramonės darbininką sąjūdis.

- Būtą įdomu žinoti, ar Jūsą įkurtas sąjūdis J.O.C. tu
ri pasisekimo?

- Prieš šį karą pasisekimas buvo tikrai didelis. Pradė
jome beveik iš nieko vos su keliolika pasišventėlią ir prieš pat 
karą turėjom dešimtis tūkstancią narią - jauną vyrą. Per karą 
netekom ne tik daugybės narią, bet ypač vadą. Tie vadai buvo mū
są parengti iš pačią darbininką tarpo. Husą principas buvo ir 
tebėra: darbininkams vadovauja d arr b i-
n i n k a i . Šiuo metu tebeina naują vadą paruošimas ir po karo 
pradedam vėl atsigauti.

-Kaip manote, ar negresia Belgijai komunizmo pavojus? -
■ paklausiau.

- Man rodos, apie tą raudonąjį pavoją kalbama ir rašoma 
perdaug. Žmonės įsibauginę nieko kito ir nekalba.

Dėl Belgijos galėčiau pasakyti, kad rimto komunistinio 
pavojaus nėra. Belgai nėra prancūzai. Jie yra šaltesni, galvotes- 
ni ir nesimeta taip greit į avantiūras. Mūsą žmonės yra daugiau 
linkę į praktiškumą, yra darbingi ir nesivaiko taip pigiai sve
timą idėją. Žinoma, kapitalistinėj santvarkoj yra negerovią, ku
rias reikia taisyti socijalinėm reformom.
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- Ar, Jiisy. nuomone, bus karas?
- J tai šiandien niekas negali atsakyti. Karas yra gali

mas, tašiau žinant jo nepaprastu kraujo kainę, niekas jo nenori, 
ypač belgai. Tiesa, yra kraštu, kurie tebelaukia laisvės, tačiau 
kas žino, ar bšimasis karas (jei btity) nesunaikinty ištisy tau- 
ty. Tauty laisvės reikėty laukti be karo, nors jy būklė šiandien | 
yra labai apgailėtina.

Čia gerb. vadas teiravosi apie dabartinę būklę Lietuvoj 
ir apie tremtinius. Buvo gera proga visky jam išpasakoti. Bekal
bėdamas apie tremtinius užsiminiau ir apie Belgijos lietuvius. 
Suminėjau jy vargus: išblaškymas, blogas patalpas ir t.t. Kaip 
pavyzdi daviau kantinę, kur už vieny, kambarį, barake vyrai (10 
zmoniy) bendrovei moka 1.500 R-s. mėnesiui!

-Tai yra neleistina! Reikėty tokius faktus iškelti di
džiojoj spaudoj. Neužtenka vieno kito straipsnio mėnraššiuos, 
kuriuos, mažai kas skaito. Reikia rasti kelię didžiojon spaudon, 
kad belgy visuomenė reaguoty.

Gerb. vadas pasižymėjo kažkę užrašuos ir pažvelgė į. sa
vo gausię korespondenciją. Padėkojau ir atsisveikinom.

- Tikiuosi, matysimės dar! - palydėjo kanauninkas ir 
liko prie savo darbo.

LIETUVOS TRAGEDIJA DIPLOMATINIUOSE DOKUMENTUOSE

■Keletas naujai paskelbty 
dokumenty

1945 m. kovo m. baronas von Griesheim, Vokietijos užsie- 
niy reikaly ministerijos archyvy šefas, gavo Ribbentropo į.sakymę 
tuos archyvus išgabenti iš Berlyno į. Degenershauseno pilį. Harzo 
kalnuose. Vos spėjo senukas baronas naujojoj vietoj iškrauti tuos 
dokumentus, kuriuos jis daugiau kaip 40 mėty kaip savo akį. sau
gojo ir tvarkė Wilhelmstrasses pogrindžiuose, kai jį. pasiekė Rib-i 
bentropo telegrama, Įsakanti svarbiausiuosius aktus sudeginti. 
Tačiau kai 1945 m. balandžio m. į. Degenershauseno pilį. į.zengė 
pirmieji amerikieciy kariai, juos sutikęs žilas senukas - tas 
pats baronas von Griesheim - susijaudinęs tarė:

Ribbentropas buvo man į. sakę s SS vyry akyse sudeginti 
svarbiausius diplomatinius reicho dokumentus. Štai jo telegrama. 
Aš jo nepaklausiau ir archyvus išsaugojau istorijai, kad ji ga- 
lėty nustatyti šio baisiojo karo atsakomybę. Neišmanėliy SS-nin- 
ky. akyse aš tesudeginau senus užrašus ir beverčius popierius...

Amerikiečiai archyvus tikrai atrado sveikus ir gražiai 
sutvarkytus. Jie pasiėmė ne tik juos, bet ir ilgametį, jy saugo
toją.

Kone po trejy mėty, 1948 m. sausio 21 d., JV valstybės 
departamentas išleido pirmę rinkinį, atrinkty dokumenty, liecian- 
ciy Soviety S-gos ir nacines Vokietijos santykius: "Nazi-Soviet 
Relations 1939 - 1941". Toje 362 puslapiy knygoje paskelbtieji 
dokumentai teikia gausios medžiagos ir mšy krašto tragedijos di
plomatinei istorijai, nes Lietuva (šalia Lenkijos ir kity Balti
jos valstybiy) buvo kaina nacionalsocialistinės Vokietijos ir So
viety Sęjungos plėšikinio susitarimo, kuris į-galino vokiečius 
pradėti II-jį. pasaulio karę..
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Frames 214876 - 214877, serial 407

Vokietijos_uzs^ reik^ min-ja_Rei.cho uzs._reik._min-jui

Berlynas, 1940 m. birželio 16 d.

Siy naktį 2 vai. atsilankęs Lietuvos ministeris pranešė 
kad pagal pranešimą telefonu iš Eitkiiny prezidentas Smetona, ad
jutanto ir savo šeimos nariy lydimas, o taip pat generolas Ras- 
taikis (dokumenty rinkinio rašyba) (sovietu, atmestas ministerio 
pirm-ko vietai užimti) ir jo brolis pulkininkas Rastaikis, drau
ge su žmonomis atvyko į Eitkūnus. Toliau ministeris pranešė, kad 
galimas daiktas, jog tam tikras kity Lietuvos žymiy asmeny skai- ' 
cius yra prie Vokietijos-Lietuvos sienos ir kad jie norėtu įženg-* 
ti Vokietijon. Kai kurie iš jy ^atsirasty pavojuje, jei patektu, 
į rūsy rankas. Ministeris prašė paliepti Vokietijos pasienio 
įstaigoms tuos asmenis įsileisti į Vokietiją. Naktį budėjęs val
dininkas pasiūlė tuo pačiu reikalu dar karty užklausti ryty.

Valstybės pasekretorio ’.Yoermanno pavestas prašau nurody
ti, kaip traktuoti Lietuvos ministerio prašymy. Klausimas kyla 
ypatingai dėl įsileidimo buv. vidaus reikaly ministerio Skučo 
ir buv. Saugumo Departamento direktoriaus Povilaičio (Po,weįaįtis) 
kurie pagal Soviety ultimatumo i-jį punkty turėty būti teisiami. 
Povilaitis, dėl kurio įsileidimo^jau gautas užklausimas Celetypu, 
lojaliai bendradarbiavo su vokieciy įstaigomis kovojant su lenky 
intrigomis.

Politiniy reikaly skyrius, 
Naktį budįs pareigiinas WELCK 

(14O-149.P.)
Frames 214887, serial 407

VokiętįjoS-UŽs^ re_ik_;_ ainisterij£s_pro_memoria

Vyriausioji kariuomenės vadovybė (0KW) (pik. von Geldern) 
praneša gavęs iš kontržvalgybos įstaigos Karaliaučiuje šį prane- 
siray:

Siy naktį apie 3 vai. prezidentas Smetona su šeima ir 
palydovais perėjo per "žaliyjy sieny". Jis davęs įsakymus Lietu
vos kariuomenės daliniams Marijampolėje ir Tauragėje kautyniy 
aprangoj peržengti sieny į Vokietijy.:

Vyr. Kariuomenės Vadovybė prašo nurodyti, kurios akcijos 
imtis, jei Lietuvos kariuomenės daliniai, kurie, matyt, dar nėra 
atvykę, norėty pereiti sieny. von KESSEL 
Berlynas, 1940 m. birželio 16 d. (149 p.)

Frames 214873, serial 407

Reicho_užs^_ reįk^ minis t£ris_Vokįetijo.s už_s. reįk^mįn- jai^
Berlynas, 1940 n. birželio 16 d. 

Baumschule Nr. 56, birželio 16 d. 11,15 vai.

1. Aš jau esu davęs įsakymus per gestapo internuoti Lie-, 
tuvos prezidenty Smetony su šeima ir kitais pareigūnais, peržen-' 
gūsiais "žaliyjy sieny". Tai turės atlikti gestapo.

2. Jeigu Lietuvos kariuomenės daliniai prašyty leidimo 
peržengti Vokietijos sieny, tai leidimas gali būti duotas. Kari
niai daliniai nuginkluotini ir taip pat internuotini.

6



6

3. Pranešama, kad lietuviu pulkininkas pasisiiilė su savo 
pulku pereiti sienai. Prašoma, kad Lietuvos kareivią, pereisian
čiu sieną, nuginklavimas ir internavimas "butą atliktas (Vokietijos) 
kariuomenes bendradarbiaujant su pasienio policija. Susitaręs su 
valstybės policija (State Police) prašau imtis reikalingą žygią 
pasienio postams apie tai tuojau pat painformuoti. - Dar kartą 
nurodoma, kad sieną peržengti leidžiama tiktai lietuvią prašymu 
ir kad mes iš savo pusės neturim nieko daryti, kas galėtą skatin
ti tokius prašymus.

Sis ęranešimas tuojau pat perduotinas greičiausiu keliu 
žodžiu ir rastu Vyriausiajai Kariumenės Vadovybei (OKW) su prašy
mu atitinkamai veikti.

Ribbentrop.

Užrašas:
Pagal instrukcijas (šis patvarkymas) buvo tuojau pat per

duotas Vyr. Kariuomenės Vadovybei. Drauge Vyr. Kariuomenės Vado
vybė prašyta nedelsiant prdnešti uzs. reik, ministerijai apie kiek
vieną Lietuvos karinią dalinią sienos peržengimą.

v. d. Heyden-Rynsch (150 p.)

Frames 333 - 334, serial F .15

Slap_tasi.s _protokola_s

Vokietijos ambasadorius grafas von der Schulenburg, Vo
kietijos reicho vyriausybės įgaliotas, iš vienos pusės, ir STRS 
Liaudies Komisarą Tarybos pirmininkas V. II. Molotovas, STRS vy
riausybės įgaliotas, iš antros pusės, susitarė šiaip:

1. Vokieti jos fėįchb.vyriąušybė.. atsisako savo pretenzijos 
į Lietuvos teritorijos juostą minimą '1939 n. rugsėjo 2o d. papil
domame slaptame protokole ir atžymėtą žemėlapyje, pridėtame prie 
šio protokolo;

2. STRS- vyriausybė yra pasirengusi kompensuoti Vokietijos 
reicho vyriausybei už teritoriją, minimą šio protokolo pirmame 
punkte, mokėdama Vokietijai 7.500.000 aukso dolerią arba 31.500000 
reichsmarkią.

STRS vyriausybė 31.5 milijonus reichsmarkią sumokės šiuo 
bildu: vieną aštuntąją dalį, t. y. 3.937.500 reichsmarkią ne gele
žies metalo tiekimais triją mėnesią būvyje nuo šio protokolo pa
sirašymo dienos, o likusias septynias aštuntąsias dalis, arba 
27.562.500 reichsmarkią, auksu, atskaitant juos iš vokiečią mokė
jimą auksu, kuriuos Vokietija turi sumokėti 1941 n. vasario 11 d. 
pagal laiškus, pasikeistus tarp Vokietijos ekonominės delegacijos 
pirmininko dr. Schnurre ir STRS užs. prekybos liaudies komisaro 
pono A.J. Mikajano ryšium su 1941 m. sausio 10 d. susitarimu dėl 
tarpusavią tiekimą sutarties antrojo perijodo metu pagal ekonomi
nį susitarimą 1940 m. vasario 11 d. pasirašytą tarp Vokietijos 
Reicho-STRS.

3. Šio protokolo surašyta po du originalinius egzemplio
rius vokiečią ir rusą kalbomis; protokolas įgyja galios jį pasi
rašius.
Maskva, 1941 m. sausio 10 d.

Už Vokietijos Reicho STRS vyriausybės įgaliojimu:
vyriausybę: .. V. Molotov (antspaudas)
Schulenburg (antspaudas) 6 68
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E. Cinzas 
■ 

■■ ■ ' " SUDUŽĘ ŽVAIGŽDES EŽERE
- “s L ' ■ ■ . ' f \

Novele (tęsinys)
14|0UflO<-fa. tea ...v-. ■ '

Ji žvilgterėjo į dvarę, kurs jaukiomis Šviesomis žibėjo nakty ir 
skubiai pasakė :

- Bai ! Sį. vakarę dėdė - ir jis švenčia kažkokię pergalę is 
Oksfordo laikę, ir man teks jiem patarnauti, nes teta jaučiasi nesveika.

Ji atsisveikino ir nubėgo šlaitu šūktelėdama : - Ligi ryto
jaus vakaro, mano meile !"

Jis paliko bestovės su armonika rankose ir juto kaip kažkas 
baisaus ir grėsmingo veržės į širdį. Tai nebuvo pavydas tam, katras 
giriasi kelionėm Indijoje, ir ne pyktis - tai nepasitikėjimas skver
bėsi į jį, nepasitikėjimas ja, kurię mylėjo daugiau, negu laukus ... 
Piktai suspaudė armonikę ir tę vakarę pirmęsyk pastebėjo, kad žvaigž
dės nuskendę ežere ir išblyškęs mėnulio pjautuvas sunkiai blaškėsi per 
grėsmingus šešėlius.

Jis priėjo ežerę, tylę, apibarstytę mažytėm sidabrinėm žvaigž
dėm su šviesiu mėnulio vieškeliu per jį. Ten, kur vanduo tarsi did
žiule pasaga laikė apjuosęs iškyšulį - kalnelį, apaugusu tankiais 
krūmais ir vienišu senu gluosniu virš jo, laukė mergaitė šilkinėm švie
siom garbanom ir liūdnom mėlynom akim. Jis užkopė kalnelin ir tyliai 
artėjo prie gluosnio. Ji dreba nuo nakties vėsumo ir akys neramios ir 
laukiančios klaidžioja ežeru ... Jis, rodos, ims, uždengs ję ir pabu
čiavęs plaukus, paklaus : "Kas tave pabučiavo, mano širdies pavasari ?"

Atėjo prie gluosnio ir ... kažkas nutrūko viduj ir deginan
čia ugnim išsiliejo širdy. Valandėlę jis stovėjo ant skardžio vieni
šas ir liūdnas. Kitam ežero krante linksmai švietė dvaro langai ir ję 
atspindžiai šokinėjo vandeny.

- Tu neatėjai, - sušnabždėjo jis, - todėl, kad tau tūkstančiai 
brangesni, negu meilė studijozo, kurs teturi mylincię širdį ir armo- 
nikę ...

Jis atsirėmė gluosnio ir, žiūrėdamas į dvarę, pradėjo groti. 
Jo skausmas veržėsi ežero pakrantėm, blaškėsi virš jo vientisine armo
nikos rauda. Kažkas skundės, verkė nakty ir grūmojo ... Praėjo 
valanda ir jis tegebrojo padėjęs galvę ant atmonikos. "Tai praeis - 
ramino jis save —, praeis kaip daug kas gyvenime praeina skausmingo. 
Užsimirš tas vasaros nakties sapnas, taip ... " Pakėlė galvę ir įsi-
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žiurėjo į. dangą nesuprantamą ir didingu, su mirksinžiom žvaigždėm, 

tokiom mažom ir kartu tokiom didelėm. Kažkas užplūdo akis, veržėsi 

iš jįjį ir šilta sūria srove slinko žemyn... Jis suspaudė armoniką. 

Gailus garsas slystelėjo per ežerą, atsimušė į. dvarą ir, išgąsdinąs 

naktį., mirė parke. Stovėjo ant skardžio ir valandėlę galvojo varty

damas armoniką rankose. Staiga sviedė ją žemyn su skausminga nesu

prantama šypsena veide. Žvaigždės suskilo, susimaišė ežere ir mažu

tės bangelės nusidriekė ligi dvaro šviesą. Jis užsidegė cigaretę 

ir apsisukęs lėtai nuėjo šlaitu žemyn.

V. t, 'Ii 8V*581Gd
Kimiai staugia "šarbonažo" sirena ir ūkąnotaą Belgijos 

rytas veržiasi pro atvirus langus vidun. Padedu plunksną ir šypsaus 
žiūrėdamas į. popieriaus lapus. Šypsaus nes viskas yra praėję ir 
nesugrąž - gražus sapnas vasaros nakties ten - Lietuvoje.

o II _ II M II „ II _ II = It B II =

Juozas Kruminas

NE .NA-MUOS

Gražu. Ir saulė kelias ir sėda, 
Ir naktį, žvaigždės erdvėj melsvoj. 
Bet čia nežydi nė vienas žiedas 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj.

Praplaukia upės pro plyną lauką 
Krantuos negieda žilvičiai, ne - 
Kaip jie užgieda Nemunui plaukiant 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune.

Vasara eina. Ir atsikėlęs
Supasi vėjas marią bangoj.
Bet čia per kietas pakrancią smėlis, 
Skurdesnės pušys, nei Palangoj.

Senumu kvepia varis čia žalias 
Ir miestą bokštai dangun mesti - 
Bet jie prilygti vis tiek negali 
Bažnyčią bonioms Vilniaus mieste.

Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai, 
Ir neliks džiaUgsmo ir šilimos. 
Argi mes liksim vieni ir baūkštūs, 
Be savo žemės ir ne namuos.

......

■■ > ? A
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-
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spftunas sm/se •
J.E. Vysk. V. Padolskio straipsnis belgių spaudoje.
Tarpt, auklybos žurnalas "Lumen viiįai" 194-8 m. 1 nr. išspausdino prancūzu 
ir angly kalbomis Vysk. V. Padolskio straipsnį "Lietuviy fiziniai ir dva
siniai vargai tėvynėje ir tremty".■ '
Autorius duoda trumpy laisvos Lietuvos religinio gyvenimo apžvalgę. Smul
kiai aprašo pirmyjy (194-1 m.) sovieiy okupaciją, ypač bolševiky kišimysį 
į religinį, gyvenimas Kauno seminarijos uždarymy, Tikybos pamoky uždraudi- 
my mokyklose ir 1.1. •
Trumpai pamini autorius vokieciy okupacijy ir vėl ilgiau apsistoja prie 
antrosios bolševiky okupacijos. Kalbėdamas apie krikščioniškos moralės 
naikinimy, Vyskupas savo žodžiais pailustruoja citaty iš "Bolševiko kelio" 
(28 d. vasario 1947) s"socialistinės valstybės liaudis kuria naujy moralę, 
savo pagrindais skirtingy nuo religinės, moralę, kurios pagrindy sudaro 
kova uš komunizmy."
Trumpai nušvietęs lietuviy vargus ir pastangas tremtyje, vyskupas baigia : 
"Tautai padaryta neteisybė nesitęs visada. Matydamas neužsitarnautas 
kančias, kuriose skysta lietuviy tauta, laisvosios tautos jaudinasi, jos 
pajunta atsakomybę ir negali palikti žiauriam okupantui pavergty tauty".

Cekoslovaky spauda gėrisi Lietuvos 
kryžiais.
Slovaky savaitraštis "Slovensky Svet" (27.111.194-8) paskelbė straipsnį 
"Lietuvos kryžiai". Straipsnis iliustruotas astuoniomis nuotraukomis : 
Rūpintojėlio ir šventyjy. Siame straipsnyje rašoma s 
Lietuva vadinama kryžiy šalimi ne todėl, kad būty tūkstanciy tūkstančiai 
kritę pasauliniame kare. Lietuva jau prieš kary buvo kryžiy šalim. Ir 
ne todėl, kad jy būty ištikę nuolatinės bado ar maro nelaimės. Gal būt del 
gilaus lietuviy tikėjimo ? Taip, ir dar daugiau. Tie įvairiy formy 
kryžiai nėra vien krikščionybės simboliai, bet apima ir kitus pradus. Tuo
se kryžuose randame nuostabiy krikščionybės prady ir senosios Lietuvos kul
tūrinės tradicijos sintezę. Del kryžiy galima Lietuvy pavadinti drožiniy 
kraštu.
Nuostabūs kryžiai dažniausiai yra perpildyti įvairiausiai išdrožtais orna
mentais. Koplytėlėse patalpinti įvairiy šventyjy stovylos : Sv. Jurgio, 
Sv. Barboros ir kity. Tos stovylėlės nėra bendrai priimty formy stiliaus, 
bet tokios kaip lietuvio dvasia suprato ir įsivaizdavo. 
Statulėliy stilius primena romantizmy, gotiky, kartais baroky. Dažniau
siai jos nieko bendro neturi su įprastinėmis meno formomis Europoje. Jose 
atsispindi sveikas primityvizmas, kuris galima užtikti gimstančios roman
tikos skulptūroje. Jy forma sudaro visai nepaprasty ir nuostaby pasaulį. 
Iš kur ji atsirado ? Iš ten, iš kur kilo ir atys kryžiai : iš lietuviy 
tautos praeities ir š ty laiky Lietuvos pergyvenimy.
Statulėliy kūrėjai vadinosi'dievdirbiai'. Jie nebuvo profesijonalai, bet 
paprasti "apvaizdos" įrankiai. Išdrožinėjo, kūrė ir dirbo iš vidinio 
impulso.
Kryžiy statymas nebuvo joks amatas. Dirbo iš pamaldumo arba, kaip saky
davo, kad užsitarnauty daugaus karalystę. Niekas turty nesiekė ir nepra- 
turtėjo. Daugelis net neturėjo nuolatinės.gyvenamos vietos. Keliavo iš 
vieno kaimo į kity ir kūrė. Statė kryželius, kas saugoty nuo pikto. Juo 
dauginu jy buvo, juo saugiau. Gaudavo už tai riekę duonos, ir nieko daugiau 
netrokšdavo.
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Būdavo, išdrožinėja dievdirbys ir inksto : kiekvienas trokšta laimės. 
Dievas mane pašaukė papuošti Lietuvą kryžiais. Jei mane pasišauks 
pas save, tegul būna Jo valia.
Su tokiu tikėjimu ir pasišventimu keliavo po Lietuvą "Dievo pašauk-, 
tieji" statytojai. Vieni įkvėpti sukūrė meno kūrinius, kiti pamėg-, 
džiojo gotiką ir baroką.
Lietuva skulptūros žemė. Kaip romantiškose ir gotiškose bažnyčiose 
nuo portalo iki altoriaus susidarė lyg pats dangus, taip 17-19 am
žiaus dangaus šventieji pripildė Lietuvą mediniais kryžiais. Ar tai 
ne Lietuvos viduramžiai ? Ne. Viduramžiai Lietuvos nepalietė. Tai 
tik ypatingas lietuviu būdas Vakarinės Europos pakrašty. Gaila ti, 
kad ir Lietuvoje kryžius pradeda likti tik krikščionybės simboliu. 
Lietuvišką kryžią forma keičiasi, nyksta mediniai išdrožinėjimai ir 
nyksta graviūra. Kiekvienais metais vienas kitas iškeliauja į amži
nybę, ir retai į jo vietą stoja naujas.

H y t ą Prūsija sovietinama ir rusinama.
"Pravda" š.m. balandžio 7 d. paskelbė Boris Cerbakovo straipsni apie 
Rytą Prūsiją. Autorius yra Karaliaučiaus (dabar Kaliningrado) rajono 
komunistą partijos gen. sekretorius. Savo straipsnyje jis rašo, kad 
Rytą Prūsija esanti įjungta | Sovietą Sąjungą jau dveji metai. Par
tijos šaukiami, daugybė svoeitą darbininką, kolchozininką, techniku,, 
gydytoją ir kt. įsikūrė Karaliaučiaus rajone. Ją uždavinys - įvesti 
sovietinę sistemą krašte. Iki šiol įsteigta jau 53 sovkozai ir 
367 kolchozai su 30 stocią ūkio mašinoms. Kolchozuose apgyvendinami 
tūkstančiai lenką ir lietuvią šeimą. Ypač daug nuveikta 
politinėj srity : suorganizuota 730 propagandos būrelią su 10.000 
propagandistą. 

■
• + . + • + • + • + . + • + •+ . + •

Žinios Žinelės

- Sov. Rusijoje panaikinta (jau trecią kartą !) mirties bausmė.
Iš Lietuvos pranešama, kad šis dekretas liečia tik viešuosius teismus, 
kurie priklauso Karo ir Teisingumo ministeriams. Be ją yra dar slap
tieji MVD teismai, kurią minėtas dekretas neliečia. Šie teismai 
skirti politiniams "nusikaltėliams", o viešieji - kriminaliniams. 
Mirties bausmė panaikinta, kad sovietai turėtą daugiau darbo vergą.
- Rytinės ir centrinės Europos tautą tremtiniai įteikė J.T.O. Sau
gumo Tarybai skundą prašydami ištirti būklę ją kraštuose, kurią so- 
vietinimas gresia taikai. Pasirašė atstovai : jugoslavą, lenką, 
slovaką, baltgudžią, ukrainiečią rumuną, lietuvią, bulgarą, ecką, 
estą ir latvią. Skunde rašoma : "Neįmanoma apsaugoti Vakarą Europą 
pirmiausia nepašalinus sovietinio viešpatavimo Rytą Europoje.
- William H. Tuck, gener. IRO sekretorius, amerikietis, pareiškė :
" Tremtinią problema nėra išspręsta, nes neturime pakankamai lėšą, 
neturime pakankamai laivą ir ypač dėl to, kad nerandam pa
kankamai krikščioniškos meilės 
tautose." ' • >,r:>
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Atvyksta nauja BAL P’O t s t o. v e . - Iš ^Ameri
kos pranešama, kad bal. men. pradžioje Europon išvyko naujoji BAL?’o 
atstovė Izabelė V. kovaitė. Savo ‘naujame poste ji veiks kaip tarpininkė, 
tarp pabėgėliu ir 130. J jos darby, sritį įeis 85.,000 išvietintyjy lie
tuviu. Europoje šalpos ir globos reikalai. RoVįįtė Europoje pasiliks 
apie metus laiko ir dirbs JAV kariuomenės žinyboje. Per tę. laikę. ap
lankysianti Prancūzijos, Vokietijos, ingi!jos, Šveicarijos ir Švedijos 
kraštus.

Gen. Černius išvyko į JAV. - Buvęs Lietuvos min. 
pirm, ir vyr. štabo virš. gen. Černius, kuris paskutiniuoju metu gyve
no Anglijoje ir dirbo ūkyje, bal. 1$ d. išvyko į JAV. Drauge vyksta 
žmona ir sūnus. Gen. Černius yra pakviestas dėstyti vienoje kolegijoje 
Kinnesotta valstybėje.

3 e i k a ja radio p r a n e.,ctįjm y Lietu
vos Žmonėms. - Amerikos Lietuviy TarįjbJs atstovai lankėsi 
JAV valstybės departamente, ragindami įvesti "Voice cf America" ir Lie
tuvos 2monėt&y\ kurie be galo domisi bešališkom žiniom^iš Amerikos ir 
su didziausiO" atsidėjimu klausytysi kas dedasi šioje šalyje. Ar šis 
ALT prašymas bus patenkintas, pamatysime vėliau. Yra kai kuriy kliu- 
ciy, bet jas tikimasi nugalėti, - praneša "Sandara".

VOKIETIJA

Didėja nerimas tremtiniy tarpe. - 
Tarptautinei padėčiai įsitempus, padidėjo nerimas ir Vakary Europoj 
fyvenanciy lietuviy tremtiniy -DP- tarpe. Nors panikos nejauti, ta- 
iau visi nujaučia, kad sovietams Vakary Europoje įsigalėjus, lietu

viy tremtiniy likimas būty be galo liūdnas, - rašo "Draugas" bal. 5 d. 
laidoje.

Pabaltijo centro k - t y pirmininkai 
3 U C 0 U e. - Bal. 15 d. trijy Pabaltijo Centro komitėty pirmininkai 
įteikė EUCOI’ui memorandum^, dėl tremtiniy iškėlimo į saugesnę vietę. 
eventualaus sukritimo atveju. Memorandume nurodoma, kad tokiu atveju 
tremtiniai daugiausiai nukentėty. Juo labiau, kad ir dabartinė emigra
cijos politika, atrenkanti sveikus ir pajėgius vyrus ir paliekanti mo
teris su vaikais, senus ir invalidus, dar labiau šį klausimu sukompli- 
kuo ja.

EUCOI’o atstovas davė raminant į? atsakymu. Jo manymu, šiuo metu pavo
jaus nešę, tašiau rimtesniu eveį'tdalumo atveju tremtiniai nebūsiy už
miršti. Memorandumas būsiys įteiktas aukštesnei vyriausybei.

Ruošiamas spaudai vertingas veik a — 
1 a s . - Lietuviai teisininkai tremtiniai ruošia spaudai prof. II. 3b- 
merio veikalę "Lietuvos sovietizacija", kuris pasirodys lietuviy, an-' 
gly ir vokieciy kalbomis.

Vokietijos liet, knygy leidyklos šiuo metu yra išleidusios dar šias 
naujas knygas: Prof. Dr. "led. J; Meškauskas - "Elektrokardiografijos 
pagrindai"; Klemensas Jūra - "Tremtinio ašara", lyrika; V. Pietaris - 
"Algimantas" I d., istorinė apysaka.
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ŽIAURI TIKtį&vį? '"'TEVYNEJE. - Tokia antrašte savo 17 (39) Nr. "Brita- 
rijos Lietuvis" talpina reportažu apie lietuviu tautos bendruję "buitį 
okupuotoje Lietuvoje (persispausdinta iš 3D03 Užs. Deleg. 3iul.). Zi- 
nios surinktos ir sudaryti tvarkingi surašai 3323 organu Lietuvoje. 
Sudarytieji surašai kruopštus, patvirtinti antspaudais ir parašais 
Laisvės Kovotoju Apygardą vadu ar kitu atsakingu pareigūnę. Redakcija 
turi kai kurios medžiagos originalus arba patvirtintus nuorašus.

Siame nr. patalpinti Alytaus valsčiams vardiniai išvežtųjų* nuzii- 
dytujU'vir suimtuju surašai. Išvežtųjų sąrašas susideda iš 26^asmenu. 
lai buvę mokytojai, ūkininkai, tarnautojai, eigulis ir kt. iš Likiškiu, 
ložušiu, Taloku, Kurmėnu, Arminu, Namuku, Daugirdėliu, N. Ūdrijos ir 
Čižiku kaimu. Nužudytuju surašę sudaro 16 asmenų: 1) Cepukaitis VI.;
2) Suliauskas Ant.; 3) Babarskas, Pr.; 4) Neciunskas Vincas; 5) Ne- 
ciunskienė; 6) Dumbliauskas Jz.; 7) Dardzilauskas Jz.; 8) Hasionis^Ant.;
9) IlanceviSius Jz. ; 10)-Navikas Alf.; 11) Smaidžiūnas .bit.; 12) Daš
kevičius Jz.; 13) Boza Vac.; 14) Kunca Vac.; 15) Kurpavičius Vac.;
16) Navickas VI. Suimtuju surašai du: viename 102 asmenys, antrame 108.

NEBUSIMA GALIMA DAŽYTI LAIŠKŲ IS LIETUVOS. - Amerikos lietuviu 
laikraščiai rašo, kad gauta iš Lietuvos patikimu žinių, jog komunistai 
ruošiasi uždrausti bet kokį susižinojimu laiškais su užsieniu. Ligšio^, 
nors ir per grięžtę cenzūrų, vis dėlto kai kurie laiškai pasiekdavo už
sienį. Aišku, ju autoriai patenka NKVD "ataskaicon" ir, gal, nemažai 
nukenčia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!! I !!!!!!! ! I !!!!!! ! ! M

(Lietuviai ki^^į)

Sukaktuvinė skautu paroda.- Lietuviu 
.Skautu S-ga šiais metais švenčia savo susiorganižavimo trisdešimties 
Lėtu sukaktį. .,Tja proga Schwabisch Guūnde organizuojama sukaktuvinė 
skautiškojo gyvenimo ir darbu paroda, kuriįvyks gegužės 15 - 17 d.d. 
Paroda vėliau bus perkelta į kitas didesnes lietuviu stovyklas.

D. BRITANIJA

Baltu koncertas Londone.- 3al. 10 d. Londone 
įvyko baltu koncertas, praėjęs su pasisekimu. Santūrusis "The Times", 
tai. 13 d. laidoje apie musu menininku koncertu Londone štai kę rašo: 
"koncertas Central Hall Westminster šeštadienio vakare supažindino mus 
su menininkais iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, kurie savo programoje 
davė tautinės - liaudies muzikos, taip pat ir Baltijos kompozitorių 
originaliu veikalu-

Veikalu iąjldyme justi tautinės įtakos žymės; individualumo buvo 
pasiekta Banaičio dainoje "Vandens Lelija". Visi keturi solistai parodė 
subrendimę ir savo balsu itališku kokybę operų partijose".

Kaip žinome, lietuvius atstovavo p. p. I. N-uragis, J. Notekaitienė, 
A. Kalvaitytė, 3. Baranauskas ir prof. V. Jakubėnas. Po poros koncertu 
Londone solistai išvyko koncertuoti po visu Britaniją.

K A N A D A

Apgailėtinas įvykis.- "Neprikl. Lietuva" savo 
Nr. 7 (73) rašo, kad "Port Arthur" vietovėje Kanados teismas nubaudęs 
šešius lietuvius miško kirtėjus už muštynes. Težina tatai įspėjimu ki
tiems - perspėja laikraštis. - Argi mes neturime būdu naudingesniam 
pinigu išleidimui, kaip įyirtuokliaviams ir muštynės?"
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Liet. Biblijografijos Tarnyba.
"Sėjos" draugija yra gavusi raštų iš L.B.T. Vokietijoj, kuriame rašoma : 
" Norėčiau pareikšti širdingiausių padėką Jums ir "Gimtajai Saliai". \ 
Gaunu visus numerius reguliariai ir žinau kaip sekasi lietuviams Belgijoj./ 
Norėčiau paprašyti visus leidinius, kurie pasirodytai Belgijoje (liet.
kalba, apie Lietuvą svet. kalbomis), siuntinėti musiji tarnybai 2 egz. ir 
Baltic Bibliography Institut (24a) Pinneberg (b. Samburg) - 2 egz. ".

Gražus Motinos pagerbim i'. Limburgo 
provincijoje.
Motinos Dienos minėjimas Limburgo pr.ovincijoje įvyko Zwartberge, gegužės 
2 d. Nors oras ir buvo labai bjaurus, tačiau pagerbti savo motinas į. 
minėjimu atsilankė net ir tolimesnių kolonijų tautiečiai. Minėjime be 
Waterschei- Zwartberg - Winterslago kolonijų lietuvių buvo matyti atvyku
sių iš Bisdeno ir Houthaleno. Salė, kurioje vyko minėjimas, buvo pilnutėlė. 
Motinos diena pradėta 11,30 vai. pamaldomis Zwartbergo parapijos bažny
čioje. Sv. Mišias atlaikė ir šiai dienai pritaikintų pamokslų pasakė 
Tėvas Kornelijus O.B.M.
15»3O vai. - Motinos Dienos minėjimas Zwartbergo parapijos salėje. Minė
jimų atidarė Limburgo I Apylinkės pirmininkas, ponas A. Burba, pakviesdamas 
skaityti Dienai pritaikytų paskaitų Tėvų Kornelijų. Po turiningos paskai
tos seka gyvases paveikslas "Lietuva", kurį, atlieka p-lė 0. Renkytė ir du 
musų mažieji - Kokšas ir Burbaitė. Seka B. Brazdžionio eilėraštis "Motina" 
(deki, mokinė E. Mockevičiūtė), "Ti’emtinio laiškas Motinai" (sk. p-lė 
0. Renkytė) ir "Likusiai Motinai" (deki, p-lė B. Rizlerytė). Po eilėraš
čių seka tautinis šokis "Kepurinė", atliktas Waterschei liet. kol. tauti
nių šokių grupes 8 moterų, vad. p. Dilbienės, ir S. Lauciaus 1 veiksmo 
scenos vaizdelis "Paslaptingoje Zonoje", kurį, taip pat atliko Waterschei 
lietuviai.
Po pertraukos deklamuoja Jokšaitė, I. Petrauskaitė ir mažytė Danutė Chro- 
manskytė. Seka tautinis šokis "Malūnėlis", kurį išpildo ta pati Waterschei 
tautinių šokių grupė, tik šįkart jau iš 16 asmenų. Visus žavi ne tik gra
žiai atliekamas šokis, bet ir puikūs tautiniai drabužiai. Šokėjai ižpil- 
dymo metu kelis kartus fotografuojami belgo T. Justino. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.
Tenka pastebėti, kad šiai šventei buvo ypač stropiai ruoštasi Waterschei 
lietuvių, kurie tam turėjo nedaugiau kaip 3 savaites laiko, ypač, kad vyrai 
ir daugumas moterų kasdien vyksta į darbų. Be to, tautinių drabužių įsi
gijimas šokėjų grupės dalyviams buvo susietas ir su piniginiais ištekliais. 
Energingų vadovų, ponios Dilbienės ir pono 3. Juozaičio dėka, tautinių 
šokių grupė atrodė tikrai puikiai. Čia prisidėjo savo darbu ir kiti susi
pratę mūsų tautiečiai, kaip ponas Renkys, kuris net naktimis, grįžęs iš 
darbo, pynė skrybėles, reikalingas "kepurinės" šokėjoms, ponios Jarošū- 
nienė ir Burbienė - padėjusios išsiuvinėti bei pasiūti drabužius ir kt.

(Vyt. Siaurys)

Motinos Diena C o u r p e 1 1 e s. f- ■.
Courcelles lietuviai Motinos Dienų (geg. 2d.) atšventė pamaldomis, 0 po 
jų p.p. Korsakų bute trumpu minėjimu. T.J. Aranauskas savo kalboje priminė 
lietuvę Motinų vaizduotų sėdinčių prie ratelio, prie jos sėdintį sūnų su 
knyga rankose, ir bemokančių jį lietuviškai skaityti.
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"O dabar, - sako kalbėtojas, - aš įsivaizduoju kitokiu lietuvę Metinę. 
Aš matau dabartinę Motiną su ryšulėliu rankoje, vedančią vaikelį per 
žaliuosius tėviškės laukus ar Rusijos stepes." 
T.J. Aranauskas priminė, kas Courcelles lietuviai jau surengė antrą 
minėjimą. Kvietė ir kitas grupes pasekti ją pavyzdžiu ir sekantį minė
jimą surengti kurioje kitoje vietovėje. Toliau tas pats kalbėtojas 
padarė pranešimą šią dieną aktualiaisiais klausimais, p p. J. Zaleckis - 
profesinės sąjungos reikalu.
Nors minėjimas buvo trumpas ir kuklus, bet dalyvai turėjo progos susi
kaupti ir prisiminti mirusias, ai? okupacijos jungą nesančias motinas, 
o taip pat ir mūsą visą motiną tėvynę Lietuvą !.
- Balandžio 25. - 26 dd. p. V. Martuzaitis Courcelles lietuvią tarpe 
pravedė auką rinkimą a.a. St. Girniaus paminklo statymui. Tautiečiai, 
kiekvienas pagal savo išgales, mielai aukojo įvairiomis sumomis.
Surinkta 1.135-— fr. Gegužės mėn. .1 d. tas pats rinkėjas pradėjo 
rinkti aukas nelaimės ištiktam tautiečiui, p. E. Cinzui.
- Balandžio 26 d. Souvret kasykloje nr. 6 darbo metu nusinuodijo dujo
mis latvią tautybės N. Munz. Bal. 28 d. įvykusiose laidotuvėse Courcel
les lietuviai dalyvavo organizuotai, ant kapo uždėdami vainiką su ata
tinkamu užrašu. Belgai ir kiti sve,timtauciai stebėjosi tokiuo lietuvią 
organizuotumu, bei drausmingumu.

(A. Banaitis)

Lietuvė Motina Liėge.
Motinos Diena paminėta geg. 2 d. Dienai pritaikutą pamokslą pasakė ir 
pamaldas atlaikė kun. Pr. Gaida. Kartu buvo ir gegužinės pamaldos, 
kurios labai tiko dienos nuotaikai. .Gausiai susirinkę tautiečiai iš 
apylinkią darniai ir visi giedojo. Po pamaldą Tilleur teatro salėje 
įvyko Motinos pagerbimas, kurį pradėjo St. Paulauskas, apyl. pirmininkas. 
Paskaitą laikė angliakasys J. Kumpis, iškeldamas motinos nuopelnus ir 
reikalą jai atsidėkoti savo doru gyvenimu. Po to mažieji mokiniai pa
deklamavo ir kartu įteikė gėlią savo mamytėms. Negana to, jie net kele
tą žaidimą parodė scenoje, o ją choras, paruoštas sesers Agnietės (be
nediktinės), gražiai padainavo. - Neatsiliko ir suaugusieji. Ponia 
Racinskienė padainavo solo, o p. Gudaitienė pašoko "Vienos valsą".
J. Dulkė, apylinkėj jau žinomas akordeonistas, pagrojo solo lietuvišką 
meliodiją o prisidėjus smuikininkui Draugeliui išėjo puikus duetas.
P. Jodkus padeklamavo Santvaro poezijos ir pagaliau vyrą balsą kvarte
tas sudainavo liaudies dainą ir pelnę-s daugiausia pasisekimo publikoj.
Liėge krepšinis.
Čia susidarė lietuvią krepšinio komanda, kuri dalyvavo jau dviejose 
rungtynėse su vietos belgą komanda (Serainge), ir abukart laimėjo. 
Lietuvią komandoje žaidžia : A. Gudaitis (21/2, rue des Ecoliers, Camp, 
Seraing-lez-Liėge), Sekmokas, Pakalenka, Jodkus ir Gaižauskas.-
Kaip tvarkosi Belgijos latviai?
Didesnis skaičius latvią Belgijoje atsirado po sudarytosios belgą vy
riausybės su UNRRA sutarties, dėl verbavimo darbininką anglies kasyk
loms. Šiuo metu latvią, gyvenančią Belgijoje, skaicią tenka laikyti 
lygą lietuviams - apie 1000 asmeną. Beveik visi jie, išskyrus nežymą 

■skaicią, dirba anglies kasyklose. Dirbantieji anglies kasyklose yra 
.Susiorganizavę į Latvią Angliakasią Sąjungą Belgijoj. Be šios Teikia 
dar Latvią Raudonasis Kryžius ir Latvią Angliakzlsią Savišalpos Fondas.
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Vale. Gę j u n g i n i&n ky pasiruošimai gintie.
Sęjungininku santykiai tebėra įtempti. Jiy įtampa ypač ryški Vokie

tijoje. Sovietai šiokia ir toliau išstumti Vakaru S?jungininkus is Berlyno, 
kur ruošiami nauji suvaržymai iš sovietu puses, anglai -amerikiečiai tuo 
yra susirūpinę. J.L.V. genor. stabo viršininkas, gon. Bradley netgi pareiškė 
nosęs tikras, kad karas nekils artimoj ateity. T^aš susirūpinta Vakaru 
sąjungininku karo pajėgomis V o k i o t i j o j o» 
kurios rusu puolimo atveju turėtu atlaikyti pirmęję ugnį. Tai yramatydami 
atsakingi vadai susitiko Londono tikslu paruosti bondrę. gynimose planę. Lon
dono spaudos pranoširau toks planas ošę baigiamas.ruošti. Sis karinis anglo
saksu paktas būsięs lygus J.a.V. - 3. Britanijos karinei sęjungai. Tinėtos 
spaudos manymu, jai sovietai pultu Turliję, Graikiję, Italiję, Cvediję ar 
Norvogiję abi sęjungininkas atsakytu ginklu.

Vakaru "p o n k e t?.u ko" kariniai planai.
Be amerikiečiu ir an ;lu karo vadu susirūpinusiu savo daliniu apsauga 

Vokietijoje tariasi ir ponriu Vakaru Nuropos valstybių goner, štabai. Ju 
atstovai buvo susirinkę Londone ruošti bendro apsaugos plano, o Briusely 
posėdžiavo tu valstybių ūkio ministoriai, kuriu uždavinys - paruosti bėndrę 
ekonominį Vagaru Nuropos atstatymo plunę pritaikytu apsigynimo reikalui. Lon
dono buvo sudarytas nuolatinis penkių valstybių karinis komitetas, kuri,® 
uždavinys yiv. konkrečiai paruosti Vakaru Juropę galimam sovietu puolimui. J* 
turi pirmiausia suvienodinti ginklavimosi, susitarti dėl bendro vado ('ontg 
mery ?), pasiskirstyti strateginiais uždaviniais. J.„.V. šiame poniotuko 
nedalyvauja, tačiau jos apie tai yra informuojamos ir ju parama šiam penketu.'.a• 
yra neabejotina.

Prie minėto Vakaru penketuko norima pritraukti Skandinavijos kraštus, 
Ispaniją. Portugal!ję ir Svoicariję. Nepalankus nusistatymas Ispanijos atžvil
giu pamažėl atslūgsta, ir manoma, kad ji bus priimta į bendru Vakaru Nuropoti 
gynybos planę. Juo labiau, kad Ispanijos karo pajėgos nėra menkos, jos pės
tininkai sudaro 19 divizijų pirmos eiles, nors avijacija ir šarvuočiai yra 
silpnoki. Be to, Ispanija yra svarbi kaip strateginis punktas. Turėdamas 
visa tai galvoj, Portugalijos ministeris pirmininkas, Salazaras ir spėjo pa
siūlyti Ispanijos kandidatūrų.

Tikimasi, kad ir Šveicarija gali prisidėti prie Va.aau pakto. Jai, 
senai neutralumo žaliai, sunku yra atsižadėti neutralumo politikos, tačiau 
besiartinęs pavojus iš sovietu puses gali ir ję palenkti pakeisti politikę kai • 
kad yra padaręs Liuksemburgas. Šveicarija, būdama kuropos vidury, visuose 
karuose jautėsi saugi, tačiau dabar, kai sovietu armijos daliniai atsidūrė prie 
jos vartų (.aistrijoj), tas tradicinis sau um s dingo. 3o kitko, Svoicarija 
turi puikįę motorizuotę armiję ir labai gėrę avijaciję.

Jungtiniu Nuropos Valstybių o n g r c s a s.
kinti s suorganizuoti Jungtines Nuropos Valstybes J.i-.V. pavyzdžiu n&ra 

nauja. Grafas Coudenhovo-Valergi skelbia tę mintį jau eilė mėty.. Po pasta
rojo karo ši idėja rado Oyvo atgarsio, ypač kai Churchill’is ėm^si ję energin
gai skleisti. Jo įsteigta "United Lurope kovomont" seka kiti kaimyniniuose
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kraštuose. Per trejetu metą sąjūdis gerokai išaugo ir š.m. gegužes
7 d. Hagoj (Olandijoj) įvyko pirmas jo kongresas, kuriame dalyvavo 700 
atstovą iŠ visą laisvąją Europos kraštą. Gaila, pavergtąją tautą at
stovai nedalyvavo. Ją atstovai tremtyje įteikė kongresui pareiškimą 
kuriame sakoma : "Visiškai pritardami planui, paruoštam Londono fede
ralinio klubo ir paskelbtam Hagos kongrese, apgailestaujame negalį 
dalyvauti kongrese ir išreikšti savo nusistatymą. Esame įsitikiną kad 
Europa be tą kraštą nebus pilna. Mūsą kraštai yra visiškai pajungti 
Maskvai, kuri draudžia betkokį bendradarbiavimą su Vakarais. Nenorime 
tikėti, kad Europa paliks šią būklą galutine. Kaip ten bebūtą, Vakarai 
turi susijungti ir daryti visa, kas žmogiškai galima, kad išvengtą 
mūsą kraštu likimo. " Pasirašė atstovai : Baltgudijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, 
Jugoslavijos ir Ukrainos. Tikimasi, šią tautą balsas ras gyvo pritarimo 
bei įvertinimo, kaip kad Ispanijos ir Vokietijos klausimas. Ypač tam 
palankus yra Churchill'is, kongrese garbės pirmininkas, kuris atidarė 
kongresą visą valandą trukusia kalba.

Amerikos frontas prieš komunizmą.

Kolumbijos sostinėj, Bogotoje, buvo priimti bendros kovos prieš 
komunizmą pagrindai. Dalyvavo 21 valstybė.

Komunizmas J.A.V. ir Kanadoj nėra stiprus. Daugiau šalininką 
jis turi pietinėj Amerikoj, kur didžioji darbininką dalis tebėra beraš
čiai. Jie tad yra lengvai pasiekiami apmokamą raudonąją agentą.

Kaip žinoma, Bogotoj, Pan-Amerikos konferencijos metu, komu
nistai buvo suorganizavę riaušes. Tarp areštuotą yra nemaža rusą ir 
jugoslavą. Konferencija buvo keliom dienom pertraukta, bet po to pasi
tarimai ėjo labai sklandžiai, ir buvo greit susitarta dėl bendro fronto. 

Komunistą sukilimai buvo numatyti ir Costa-Rica, Paragvajuj, 
ileksikoj ir Brazilijoj. Didesnio triukšmo jie būtą pridarą Paragvajuj, 
tet greitas areštavimas ją gener. sekretoriaus Alberto Candia, sumaišė 
Visas kortas. Brazilijoj, SaO-Paulo mieste, komunistai balandžio mėn. 
pradžioje buvo bandą sukilti - išmėtė atsiaukimus ir ėmė kibti į poli
cininkus, saugojančius strateginius punktus, tačiau gavo greit į kailį, 
buvo areštuoti, o ją vadas Carlo Prester pabėgo.

Visi tie įvykiai pagreitino antikomunistinio fronto suorganiza
vimą. Be to, jie atkreipė dėmesį vyriausybią į reikalą gerinti Pietą 
Amerikos ūkininką ir darbininką būklą, kur vargo netrūksta.

Palestinoj tebeina kovos.

Kaip visas pasaulis, taip ir žydai nerimsta su juo. Pradėtą 
kovą uš nepriklausomybę siekia išlaikyti iki galo. Gegužės mėn. 15 d. 
baigiasi D. Britanijos mandatas, ir jos kariuomenė pasitraukia. Žydai 
pasiruošę perimti visą valdžią o arabai grasina karu. Iki šiol žydai 
pasirodė karingesni ir stipresni už arabus, kurią išlaisvinimo armijos 
vadas dėl nepasisekimą net atsistatydiho. Didesnio puolimo iš arabą 
pusės laukiama po geg. 15 d. - JTO posėdžiauja nerasdama išeities. Pa
siūlymas padalinti Palestiną į žydą ir arabą valstybes nepraėjo, ir 
dabar naują sutaikymo būdą nerandoma. Norima įsteigti tarptautinį or
ganizmą, kuris laikinai perimtą Palestinos valdymą tačiau kol kas nieko 
nepadaryta. ______________

, i . Jonas GAILIUS
PAJIESKOJIMAS s Pajieškau pusbrolią _ 23c> de JumQt

neigijojo MAHCHIENNE - Docherie (H.)
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