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Keleivis

BESISVEČIUOJANT IR BEKLAIDŽIOJANT

Galime prisipažinti, kad šventėm stipriai - netruko gaminiy ir gė
rimu. Nežiūrint kukliy baraką, suodinos aplinkos, jautėm ir Kalėdas ir 
Naujus Metus. Tiesa, prieš šventes teko pasispausti darbe, bet užtat 
šventės buvo riebesnės. Per tas dienas besisvečiuojant galėjo susidary
ti įspūdis, kad pradedam normalu gyvenimu ir kad kišenės yra pilnos. 
Deja, su švenčiy pabaiga pasibaigė.ir kišenės ir kietas darbas kasykloj 
ar fabrike vėl stojasi-prieš akis. Po švenčiy ateina vėl kasdieninės 
mintys ir rūpesčiai. Imi žmogus save klausti, ar nevertėtą švęsti musiji 
didžiąsias šventes blaiviau, o sutaupąs palikti netikrai ateičiai? Ži
noma, negalime švęsti su silkės galva ir duonos pluta5 niekas nenorėtą 
būti šykštuoliu Skrudžu, tačiau reikia pasakyti, kad didžiosios šventės 
praeina ne tiek tikybinėj nuotaikoj, kiek "dūmelio" įkaitime. Tomis, die
nomis nuteka tiek daug sunkiai uždirbtu franku - net perdaug. Tremties 
gyvenime ateitis yra tokia netikra - šiandien turime barakus, rytoj gal 
nė jy neturėsim - ar nevertėtą tad mažiau krauti ant stalo, o daugiau 
į sutaupą biudžetą? Švenčiy nuotaika nuo to nė kiek nesumenkės,-galva 
liks blaivesnė, o ir ateitis bus tikresnė. Juk negi galim keturius vė
jus pasikinkę nuolat klajoti po pasaulį! "Dievo Paukšteliy" gyvenimas 
tėra įdomus iš humoristinės pusės. Jo. tikrovė gi nėra humoras, o karti 
ir net perkarti realybė. Norėdami jo kartumą sumažinti, griebiamės to- 
kiy "saldumy", kurie tą gyvenimą dar daugiau apkartina. Pažiūrėkime į 
mūšy šeštadienius ir sekmadienius! Ar daug kas praleidžia juos ilsėda
masis ir atlikdamas tikybines pareigas bei su knyga ar laikraščiu? Pa
buvojus vienoj kitoj kantinėj susidaro įspūdis, kad čia jaunimas duste 
dūsta, menksta net nejausdamas to gyvenimo nenormalumo. Net ir tuo at
veju, kai yra organizuojamos pamaldos, kultūrinės pramogos daugelis 
neišdrįstą palikti suodiny kantiniy. Tai skaudus reiškinys mūšy trem
tyje, nieko gero nežadąs ateičiai. Reikia tuo susirūpinti visiems, bet 
ypač pačiam jaunimui. Būty pageidautina palikti suodinas kantines, su
sirasti normalesnes sąlygas (kaip jau daugelis padarė) ir aktyviau da
lyvauti kultūriniame lietuviy gyvenime. Išlindus iš tokiy sąlygy leng
viau bus laukti pastovesnės emigracijos ir palankesniy gyvenimo sąlygy. 
Tūnojimas kantinėse jauną žmogy perdaug slegia, išmuša iš šviesesnio 
gyvenimo ir laiko pririšęs prie "čėrkos". Jaunuolis gi, kuris nebesie
kia šviesesnio rytojaus, kuris nebeturi idealy, yra jau pasenęs. Iš to-
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kio jaunimo Lietuva negalį tikėtis.prisikėlimo. Reikia tad kad ir sun
kiomis sąlygomis neprarasti ideh.1V, nepasenti pries laikę o laužtis pro 
kliūtis niekad nenulei'džiant raiiky. Mūšy buvojimą?. ’Belgijoj neturi pa
laužti, o vesti į platesnius vieškelius.

. . M a rie Gevers

V A I K AS... IR JURGINAS 
(Tęsinys iš 24 Nr.)

Prie tvartelio stovėjo didžiulė minia. Kiek žmonių! atkeliavusiu 
iš viso pasaulio! Jurginas grožėjosi puikia septyniakampe žvaigžde, 
skleidžiančia visę savo šviesę ir pakibusia tiesiai virš stogo/ ne per 
aukštai danguje. Pakrypusi ji beveik siekė tvartelį, ir skleidė nepapras
tos šviesos sruogas.

Vienas piemenėlis; matydamas mažę.jį berniukę visai vienę, paklausė 
Jurginę, kuriai grupei jis priklausęs.

- Gėlėny, - atsakė šis nedrąsiai.
- Dabar dar ne gėliy eilė, - sakė piemenukas, - palauk... Tu žinai, 

juk reikia tvarkos. Aš eisiu su kitais piemenėliais, avinėliais, ožkytė
mis ir žvaigždutėmis, nes piemenukai visada buvo žvaigždučiy draugai. 
Palauk, mažasis gėlyčiy drauge... Tau neteks nuobodžiauti. Kai išgirsi 
balsę: "Gėliy eilė!", tu paslinksi pirmyn ir prisijungsi prie kitę.

- Ar jy daug? - klausė Jurginas.
- Oh, žinoma, jos ateina visos ir nuo seno.
- Bet aš, aš atnešu nauję rūšį, kuri iki šiol niekad nebuvo atėjus, 

- sakė Jurginas... -"Florentę Van Hove" - savo broliukę.
Bet piemenukas jo nebesiklausė. Jo eilė atėjo. Jurginas matė įeinan

tį į tvartelį kartu su avytėmis, ožkytėmis ir žvaigždutėmis.
0 ne!... Jurginas nenuobodžiavo! Oras pasidarė dar švelniau šiltas, 

kaip gražiausiu vasaros naktį, o besisklaidę malonūs kvapai lyg sakė - 
kaip gera - paguosdami tuos, kurie liūdni. Girdėjosi giesmės, sklindan
čios iš dangaus skliautu ir atsakymai iš minios.

- Geros valios! Geros valios! Taika geros valios žmonėms žemėje!
Kartais mažos mokyklos mergaitės giedojo savo aštriais balseliais 

visos kartu, "Marijos mėnuo; gražiausias mėnuo...!
Staiga, lyg varpo garsu, balsas tarė:
- Gėliy eilė!
Ir Jurginas atsirado tuojau ant tvartelio slenksčio, kartu su išti

sa grupe, kuri buvo panaši į nepaprasto dydžio judančiu, gėliy puokštę. 
Jis matė visas gėles, kurias pažinti išmoko tėvo sode arba jo gausiuose 
gėliy kataloguose.

Kiekvienas, nešamas paslaptingos bangos, slinko, artinosi prie die
viškos šeimos, gražiai nusilenkė ir po Sv. Mergelės kojy padėjo žiedy 
vainikę.

Mažasis Jurginas žiūrėjo visa savo būtybe... Oh! viskas buvo taip, 
kaip senelės paveiksle... Tik tūkstantį karty, gražiau: mėlyna skraistė, 
ružavas kūdikis, o šv. Juozapas visai baltas. Visi buvo perpildyti 
džiaugsmo; galima būty nejučiomis praleisti amžinybę besidžiaugiant to
kia grožybe, bet jau ir vienas žvilgsnis pasotina siely amžiams!

Ir kažkas vardino visus ateinančius... Pirmiausia praėjo laukinės 
gėlės: puriena, lauko varpelis, ramunė!... Jy visy globėja yra šv. Mer
gelė! Paskui sekė darželines; net ir išdidžiosios karūnos lenkėsi. Ten
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buvo ir senyjy gėliy, kurios tėvas Van Hove laikė iš mados išėjusiomis, 
kaip."Maltos kryžius", lyg iš raudono ir balto šilko, arba švelnaus 
kvapo flioksas... Lelijos siela iškilmingai artinosi, ant piršto laiky
dama, lakštingalą, erškėtrožė nešė savo žvirbliuku.

Ziedy vainikai augo po Madonos kojomis; jie pavirto/i girliandas, ku
rias’ angelai kėlė aukštyn. Rodėsi greit jos pasieks žvaigždes. Vainikė
liai su mažyčiais kaspinėliais buvo lygiai tokie, kaip prie didžiojo 
Altoriaus, kur juos iškėlę laikė angeliukai, tik čia vietoj balto mar
muro. buvo tikros gėlės!

Jurginas artinosi; staiga jis pasijuto pilnas abejonių... jis ne
turėjo gėlės, o tik seny dulkinu šaknies bulvelę... "Dabar ne jy metas", 
sakė senelė! Bet ir kitoms gėlėms dabar ne metas, ojos visos buvo čia, 
džiaugsmingai žydinčios!

Minioje pasigirdo silpnas murmėjimas ir vienas angelas, kuris laikė 
girbandy, pasilenkė prie vaiko ir tarė:

. - Kas yra, mažyti? Kodėl tu eini su gėlėmis, bet ne su vaikais?
- Aš... mane... mane vadina Jurginu, o štai "Florentas Van Hove", 

naujoji rūšis... Tai mano broliukas, matote, ir aš... aš norėjau, kad 
jis taip pat pamatyty Kūdikėlį. Jėsy šiąnakt.

Angelas jį paėmė už rankos, nesakydamas nė žodžio, ir privedė prie 
prakartėlės... jis nusilenkė, kaip buvo matęs kitus darant, ir padėjo 
"Florenty Van Hove" po šv. Mergelės kojom. Bjauri šaknis? Juk nebuvo jos 
metas! Ak! visuomet, visur ir visiems metas Kalėdy naktį! Užtenka tik 
norėti dalyvauti šventėje su meile.

Madona nukreipė savo švelny žvilgsnį į šaknies bulvelę, kuri tuoj 
pat išsprogo, paskendo lapuose ir žieduose, ir gražus šviesiai oranži
nis jurginas įsimaišė į kitus gėliy vainikus, įsipynė į girliandas, an- 
gely buvo pakeltas ir skrido į žvaigždes.

Jurginas, sužavėtas, jautė, kad niekad ko nors dar gražesnio jis 
nebematys...

Gėliy minios nešamas, jis greit atsidūrė gatvėje... žiema vėl grįžo, 
giesmės pamažu nutilo. Pravertos namy durys jo laukė. Jis įėjo, atsigulė 
į savo mažytę, šilty lovelę ir užmigo.

Niekam jis nepasakojo to gražaus kalėdinio pergyvenimo... Jis bi
jojo, kad visi stebėsis, kaip jis gražiai sapnavo, o juk jis širdies 
gilumoj tikrai žinojo, kad viskas taip iš tikryjy įvyko.

=xn=sn=n=n = ,l=,, = n =

Stepas Paulausk-as

VEIDU Į JURA

Klaipėdos sukilimui prisiminti

Labai sunkiai kėlėsi 1918-1921 metais nepriklausoma Lietuva. Teko 
kovoti su bolševikais, įvairiais vokiečiy armijos avantiūristais, len
kais ir savo tėviškiy žemelę aplaistyti geriausiy mūšy vyry krauju. Daug 
lietuvišky žemiy, su sostine Vilniumi, klastingai tapo nuo Lietuvos at
plėštu ir liko Lenkijos rankose.

Po I. D. karo Klaipėda buvo likus prancūzy kariuomenės okupuota. 
Vos nurimus karo veiksmams pasiekė žinia, kad Klaipėdos krašty, prancū
zams tarpininkaujant, norima perleisti Lenkijai. Nerimo mūšy valstybės 
vyrai, o svarbiausia Klaipėdos krašto veikėjai. Ir rieš 26 metus (1923 m.) 
.,šlapdribai sauciant, sausio mėn. 21 d. klaipėdiškiai sukilo prieš oku
pacines prancūzy pajėgas ir nutarė prisijungti prie Lietuvos. Sukilėliai
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šaukėsi pagelbos. Aš tada buvau 13-‘kos metų, Palangos vidurinės mokyklos 
2-roje klasėje. Man teko iš Palangos kooperatyvo vežti sukilėliams mais
tu į Karklininkus, pajūry, apie 12 klm. nuo Palangos. Kelias buvo labai 
bjaurus. Nėjo gerai važiuoti nė rogėmis, nė ratais. Iš jūros pasipylė 
prožektorių šviesos. Spėjom, kad keliasi desantai. Vylėmės, kad vaikams 
nieko nedarys, tačiau drebėjom iš baimės, kad galime gauti pirmų kovos 
krikštų. Vargais negalais pristatėm maistų į paskyrimo vietų ir laimin
gai sugrįžom atgal. Per porų dienų prancūzų įgulos pasidavė sukilėliams.

Su Klaipėdos kraštu Lietuvai buvo tekę apie 50 klm. pajūrio juostos 
(1921 n. kovo mėn. 31 d. iš Latvijos buvo gauta Palanga su apie 20 klm. 
pajūrio juostos)., visa eilė labai gerų vasarviečių ir svarbiausią uostas 
į kurį lietuviai buvo investavę keliolika milijonų litų, o pačių Klai
pėdą 'ir kitas krašto vietoves papuošę didžiuliais'ir gražiais pastatais 
(L.R.K. Ligoninė, Prekybos Institutas, V.D. Gimnazija, Pagėgių Duonelai
čio Gimnazija, Kaisto, Pienocentro irk. pastatai). -Savo pajūrį mes la
bai branginom. .. . ■ •

Dabar dėkime visas pastangas, ir turėkime viltį, kad atsikėlus Lie
tuvai. priklausys ne vien Klaipėdos kraštas, bet ir kitos lietuviškos 
žemės abipus- Nemuno žemupio. ■ ' ;•

. II . II . lt . II . II . II . II . -

V . G .

AR PASILIKSIM LIMBURGE ?
Gal įdomu sužinoti, kaip laikosi lietuviai Limburge? Gi taip, kaip 

ir kitur Belgijoje. Laužia juodų anglį, :rokuoja savo vargus ir bėdas ir 
laukia sutarties pabaigos. Vieniems ji baigiasi balandžio, kitiems bir
želio mėnesį, gi kai kurie dar tik įpusėjo.

Visose septyniose Limburgo kasyklose randasi daugiau ar mažiau lie
tuvių. Bet daugiausia jų susibūrę 7/aterschei, Zwartberg’o ir Winterslago 
kasyklų rajone, kurios yra labai arti viena kitos. Tuo tarpu Limburge . 
randasi 72 šeimos ir apie 140 viengungių. Vaikučių yra apie 76, iš jų 
24 mokyklinio amžiaus. Pastarieji lanko flamų mokyklas, jau gerokai-pra
mokę vietinės kalbos ir be rūpesčių leidžia jaunas dienas.

Ir štai iš viso to gražaus lietuvių skaičiaus dar neteko nė vieno 
užtikti, kuris norėtų čia pasilikti. Ir kodėl gi? Labiausiai visus at
baido sunkus, pavojingas ir nesveikas kasyklos darbas. Antra tai nepra- 
matymas šviesesnės ateities. Sutaupyti, kad nusipirkus sau namukų ar 
žemės gabaliukų - neįmanoma. Iš to kas uždirbama pakanka tik maistui ir 
rūbams. Darbų už kasyklos ribų gauti gana sunku, o ir gavus pragyveni
mas sunkus, nes mažiau uždirbama. Gi dirbti visų laikų tik už duonų ir 
rūbų, nesutaupant ateičiai ir senatvei - tai jau kaškas prieš žmogaus 
savisaugos jausmų. Trecia, tai nedraugiškas vietinių gyventojų elgesys 
su svetimšaliais tiek' darbovietėje, ligoninėje, pas gydytojų, tiek ir 
kasdieniame gyvenime. Darbininkas dabar visai nebevertinamas: dar visai 
nepagijus varoma į darbų, gana lengvai išmetamas iš.kasyklos, grųsoma 
Vokietija.

Dėl visų tų ir daugelio kitų, priežasčių laukiama darbo sutarties 
pabaigos. Tada atgal Vokietijon, o iš ten - kur nors kitur laimės paieš
koti, nes iš Belgijos bent iki šiolei masines.emigracijos perspektyvų 
nematyti.

Pagaliau atvykusioms svetimšaliams neduota palankių sąlygų grupuo-
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tis ir- sudaryti- tautines bendruomenes. Buvo norima juos įjungti į flamy 
gyvenimu: jy papročius, tautines ir-religinės- šventes. Buvo norėta, kad 
tie svetimšaliai likty čia kaip antroje tėvynėje. Bet jau dabar paste
bėta, kad šitoks elgimosi būdas pagrindinai klaidingas. Ypač neprijunko 
lietuviai, nes jiems flamy charakteris ir jy būdas nepakeliui, ypač, dar 
kad gyvenama tvirta laisvos Tėvynės viltimi.

Šeimos įkurdintos pakenčiamai. Gauna virtuvę ir 2-3.kambarius.
Nuoma didinama pagal praleistą, dįėny skaiciy. Angliy duodama pakankamai. 
Šviesa irgi neperbrangi. Didesnė šeimy dalis gyvena namuose, kitos dar 
barakuose’dėlei namy stokos arba dėl mažesnės.nuomos.

Viengungiai prisiglaudę daugiausia kur po kelis kavinėse arba pas 
šeimas. Yra dar gyvenanciy barakuose, kurie savo išore ir vidumi daro 
nekokį įspūdį.

Kultūriniam gyvenimui - kaip bibliotekos, sporto aikšciy įrengimui - 
vakary ruošimui ir pan. jokios oficijalios paramos nesulaukta. To pasė
koje daugelis laikę, leidžia savaip, kartais ir neprideramai. Ir kas 
čia kaltas: aplinkybės, gal valios stoka... gal tie, kuriems yra parei
ga šiais žmonėmis rūpintis? - Sunku sužinoti.

Taip ir leidžiama dienos svetur. Dienos pilkos, rytojus neaiškus. 
Tik viltis sugrįžti Tėvynėn duoda noro ir jėgos gyventi.

ANGLIAKASIAI DP PRISIMENA PRAEITĮ.'..

Lietuvis : " ... tuomet, kai aš buvau "Lietūkio" direk
torius ir turėjau centriukę-panevėžyje..."

Latvis: "Mano veislinė banda kasmet buvo premijuojama 
aukso medeliu".

Estas : " ... ir fabrikas Taline veikė tikrai be priekaiš- 
ty".

Lenkas : "Ech "panie" - kai mes Varšuvoje užvirinom vokie
čiams į "skūrę", tai jie nebežinojo, nė į kurį Įtampę lįsti..."

Rusas : "Kai pavykdavo iš kolchozo "nukniaukti" grūdy, 
tai mūšy virtos "vodkos" nepalygintumei su belgiškęja..."

Jugoslavas: "...po pasiutusio partizaninio mūšio 
kalnuose, man pats gen. Michailovicius paspaudė rankę ir asmeniškai 
padėkojo..."

Vokietis: "Aš, visdėlto, netikiu, kad "fūreris" būty 
žuvęs!.." .

Ukrainietis : "Mes irgi buvom paskelbę nepriklauso
mybę, bet šiam reikalui tinkamai išspręsti turės dar kartę gimti Chmiel- 
nickis..."

Gudas : "Jei lietuviai nebūty suklastoję istorijos..."

. Vyt. Siaurys
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LIETU V!M KITUR
V O K IE T.I J A

Uždaroma Delogatūros- Įstaiga.- Kan. 
F. Kapočiaus pranešimu, Sv. Tėvo Vizitatoriaus J. E. Vysk. Muencho Įsa
kymu nuo š’. m-, sausio 1 d. uždaroma lietuviu kataliku dvasiniams reika
lams tvarkyti delegaturos Įstaiga. Taip pat is delegato pareigu to pa
ties Vyskupo yra atleistas ir kan. F. Kapočius, kuris nuo to laiko vėl 
Įsijungia Į liet. kunigę oiles. . •

Kas gi' galutinai tvarkys tremtyje lietuviu kunigu ir kataliku pa
sauliečiu. dvasinius reikalus, dar nepaaiškėjo, nors neseniai Lietuvos 

■ Vyskupai,' esantys tremtyje, savo rašte lietuviams kunigams yra davę 
■kai kurię patvarkancię instrukciją.

P a s ,k u b ’i n s I) P vežimu Į J. A. V. Praeitu, metę, 
gruodžio'mėn. viduryje JAV DP Įstatymui vykdyti komisijos pirm. Ugo 

' Darusis Frankfurte turėjo pasitarimus su.vadovaujančiais IRO atstovais 
ir Amerikos general, konsulu Vance. Tuose pasikalbėjimuose buvo aptar
tas DP iš Vokietijos ir Austrijos Į JAV gabenimo paskubinimo klausiiras.

Leidykla ” ’ P a t r i a " išleido 5 0 lei
di n Į. "Patrios"' leidykla pereitę savaitę išleido savo jubiliojinĮ 
50 leidinį - Gailiaus vokiškai - lietuviškę žodynę su beveik 47*000 
žodžię. Tai kapitalinis darbas (1.200 psl.), kokio nesam turėję nepri
klausomais laikais ir Lietuvoje.

Pagerbti musę tautiečiai. Gruodžio mėn. 
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII paskyrė mums gerai žinomę VLIK*o 
pirm. kun. Mykolę Krupavičię savo rtimę prelatu ir kun. dekanę Ignotę 
Starkę - monsinjoru. Tai palyginti retai kam tesuteikiami titulai. Jiems 
išreiškiama pripažinimas vertingę darbę, kurię juos gaunantieji asmenys 
yra atlikę ir atlieka Bažnyčiai, katalikiškajai visuomenei, tautai ir 
šaliai.

D. BRITANIJA

Lie tuvi ę' veikla. Lietuvię S-ga šiuo metu ypatingai 
rūpinasi namę fondu, koncortę organizavimu, narię verbavimu ir kt. Šiuo 
metu s-ga turi 3.200 narię, o "Britanijos LietuvĮ" skaito 2.250 skai
tyto ję. •

"Seniesiems pabėgėliams ir nedarbingiems Įkurdinti" komitetas, vad. 
Mr. Ingam, nutarė Įsigyti namus, kuriuose biitę galima apgyvendinti bent 
40 asmenę. SĮ darbę duosniai parėmė Anglijos skaučię s-ga, paaukodama 
namams pirkti 6.000 svarę sterlingą. Komitetas apsiriboja tik senę ir 
nedarbingę E.V.W. (buv. DP) giminię Įvežimu ir globa.

P. ’A M'E RIKA..

Lietuviai Įsikuria Venecueloje ir 
Kolumbijoje ., Ateina žinios iš pr. n. spalio - lapkr. mėn. 
Įsikiirusię Venecueloje ir Kolumbijoje. Venecuelon -išvykę daugumoje jau
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įsijungė | darbę. Esę, galima darbo ir laisvai pasijieškoti. Dienai už 
maistę tenka mokėti po 4 bolivarus. Kolumbijoje geriau sekasi inžinie- 
rianjs. Visi jie turi neblogas tarnybas, kai kurio yra dirbtuvių vedėjais. 
Uždarbiai nemenki, .pvz., inž. R-a iš prancūzu zonos būdamas statybos 
įmonės vedėju gauna por mėn. 450 pezę. Visa eilė lietuviu paskirti ūkię • 
administratoriais. Pvz. vienas buv. lakūnas iš Rottweilo, G., kaip ad
ministratorius (daržę priežiūra) gauna 150 pezę mėn. ir nemokamu maistu. 
Ūkis netoli Begotos. Sūniji globoja ir maitina saleziečiai. Ūkyje įsitaisė 
ir žinomas kryžių dirbėjas, dail. Kulvietis.

Urugvajaus laikraščiai , remia Lie
tuvos reikalu. Ryšium su Paryžiuje vykusia JTO sesija, Dem. 
Liet. K-tas Urugvajuje paskelbė atsišaukimu | J. Tautę politinę sęžinę, 
kad ji neužmerktę aklę prieš dangun šaukianti Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės pamynimo faktę, bet panaudotę visas turimas priemones, kad 
naikinamai liotuvię tautai būtę pagaliau gražinta jos laisvė ir jos vie
ta nepriklausomu. Jungtinię tautę šeimoje. Atsišaukimu pasirašė dr. Pr. 
Sacikauskas, Gumbaragis, Lazdaūskas - Toliušis, Siaurosevicius. S| at
sišaukimu paskelbė eilė žymię Urugvajaus dienrašcię, ję tarpe "EI Diaro 
Espanol", "EI Diaro", "La Manana", "El Bien Publico", El Plata" ir "EI 
Dia". r

Argentinos lietuviai turi savo ra
dijo valandėlę. Kas sekma, dieni, tarp 8 vai. 30 min. iki 
9 vai., per Argentinos radio LR6 Radio Mitre jau antri metai, kaip vie
tos lietuviai išgirsta patriotini žodi ar dainę sava kalba. Tai radio 
valandėlei vadovauja Argentinoje gimęs ir augęs lietuvis Z. Juknevičius. 
Liet, radijo valandėlė "Lietuvos aidai", kaip pranieša Arg. liet. žum. 
"Laikas", dirba liet. kult, darbę, palaikydama savęję tarpe Tėvynės meilę 
ir keldama Lietuvos bei vietos lietuvię varaę argentiniecię tarpo.

Liet, radijo valandėlė išlaikoma grynai lietuviu pastangomis ir 
lėšomis.

Vokietijos sanatoriję, kuriose yra lietuviai 
džiovininkai, adresai, seniūnę pavardės bei ligonię skaičius.

PRANCŪZŲ ZONA:

1) (14b) Schomberg, Neue Heilanstalt,
J. Dunduras ......................................... ....... 15 ligonię

2) (14a) Heilbronn a. Neck., Jagerhausstr. 26,
P. Šlekaitis ..........................................................................26 "

AMERIKIEČIŲ ZONA:

3) (16) Merzhausen b. Kassel, IRO DP Hosp.,
inž. J. Me lys ........................................  46 "

4) (13a) Amberg, IRO Tbc Sanatorium,
St. Erlingis..........................................................................51 ’’

5) (13b) Gauting b. Mūnchen, IRO Tbc Sanatorium,
Jurg. Barasas ..... .............................................. 42 "

ANGLŲ ZONA:

6) (24a) Gestacht a. E., DP Hosp., Edmundtal,
J. Kruminas ..........................................................................35 "

(Tęsinys 9-tam pusi.)
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PA s
Lietuviai Limburgo raiijofo ne . - 48.12.20 

d. Limburgo lietuviai, vadovaujami T. Kornelijaus Hasselt'o radijofone už
raše į plokšteles lietūvišky pusvalandį. Pusvalandį sudarė T. Kornelijaus . 
pasveikinimas lietuviams Kalėdy ir N. Mėty švenciy proga, lietuviy liau
dies ir tautines dainos, pora eilėrašciy, Vyt. Siaurio feljetonas ir ar
monikos muzika (liet, dainy pot-pouri). Dainas išpildė R. Juozaičio vad. 
vyry kvartetas: A. Setkus, A. Skimbirauskas, J. Balandis ir Z.Siupaila 
(ir armonikos muzika). Deklamavo - p. 0. Vindašienė. Pusvalandis pertrans
liuotas 48.12.21 d. 20 vai.

Pusvalandžio užrašymas į plokšteles turėjo būti padarytas daug anks
čiau, bet del kai kuriy pusvalandžio dalyviy ligos, jis buvo atidėtas pas
kutinei dienai. - '

Atėjo š v . Rast a "s . - Jau seniai laukta Belgijoj lie
tuviško šv. Rašto N. Testamento. Vokietijoj gyveny tremtiniai jį gavo žy
miai anksčiau. Šiomis dienomis gauta 200 egz. Belgijos lietuviams. Tai 
J.A.V. vyskupy dovana tremtiniams. N. Testamentas, verstas J. E. arkivys
kupo Skvirecko, yra labai gražiai išleistas ir jis bus kiekvienam tremti
niui dvasinis turtas. Pagal leidėjy nory, N. Test, bus duodamas ne
mokamai : šeimoms_,__mokyto.jams i_r_stu^entams_, kitiems teks pirkti.
Padengti transporto išlaidoms N. Testamento gavėjai bus prašomi aukoti po 
5 Frs. Perkantiems kaina 70,- Frs. JT. Testamento reikalu kreiptis pas savo 
apyl. kapelionus.

Sukruto L. B. B. Centras.- Pastaruoju laiku pagyvė
jus Centro veiklai, jaučiamas sukrutimas visose lietuviy kolonijose: ren
kamas nario mokestis, jieškoma informacijy apie emigracijy ir daugiau do
mimasi savo organizacija. Liet. Bendruomenės pirmininkas kun. J. Danaus
kas, norėdamas padėti tautiečiams, atsisakė nuo pareigy belgy parapijoj 
ir atsideda tik mūšy reikalams. Be jo į Gentry įeina: Stepas Paulauskas, 
vicepirm. (vietoj a. a. p. Burbos), St. Kliauga, sekret. ir ižd., J. Za- 
ranka, kultūrin. reikalams. Gyvindamas savo veikly, Centras kreipiasi į 
visus tautiečius paramos, ypač finansinės. Tautiečiai turėty duosniai pa
remti Centro darby, kitaip liksime be jokios organizacijos. Visi turėty 
mokėti bent po 10 Rs. per mėnesį (ukrainiečiai moka po 20 Fis.). Tai reikia 
įvykdyt nedelsiant, pav. rinkti už tris mėn. priekin.

Dėl įstojimo į lietuviy kuopas Vo
kietijoj .- Atlikę darbo sutartį angliy kasyklose Belgijoj dauge
lis galvoja grįžti į DP stovyklas Vokietijoj. Jauniems vyrams yra galimy- 
biy stoti į lietuviy kuopas (sargyby, transporto, darbo, inžinerijos ir k.). 
Iki š. m. vasario 10 d. maloniai prašau apylinkiy valdybas pranešti man 
norinciy stoti į kuopas: vyry skaiciy, kada baigiasi sutartis (jei rašo 
grupė, tenurodo vieny adresy); Vokietijoj gyventa zona nesvarbu. Kitos 
žinios gali būti pareikalautos vėliau. Dėl informacijy į mane nesikreipti 
(informuotis pas savo pažįstamus kuopose). Pastebiu, kad iš kuopy emigra
cija nėra trukdoma.

Ifr. Stepas Paulauskas,
81 /i 86, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge

P.J. Hališka Kanadoj.- Buvęs LBB Centro sekreto-
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liūs J. Maliska gyvena Kanadoj ir dirba žemes ūky. Kanada jis yra pa
tenkintas. Jisai rasos "Kol kas nerandu dideliu, galimybią kam nors pa
dėti įvažiuot į Kanadą. Reikia tam nemažai propagandos, o ypač pavyz
džio... Todėl kiekvienas, kas atvyksta į šį kraštu ir pradeda čia sau 
duoną pelnyti, apsivilia negalėdamas kitiems padėti. Tokia čia jau lem
tis. Geriau tiems, kurie turi giminiu, bet svetimi žmonės sunku palenk
ti norima kryptimi."

Antrosios š v. Kalėdos ir N. Metai 
Belgijoj.

LIEGE.
Po pamaldų.
Kalėdų pirmą, dieną. Lieže - Tilleur lietuviu vaikučiams buvo su

ruošta eglutė.
Vaikučiai suvaidino 1 v. scenos vaizdelį "Kalėdą senelis", kurį 

scenai paruošė seselė Agnietė. Visi dalyvavę vaikučiai buvo apdovanoti 
dovanomis. Tarp kitko išdalyta 28 egz. lietuvišku knygą. Be to, kiek
vienas vaikas gavo dovaną - 1 klg. džiovintu slyvą ir dėžutę kakao.

Tai pirmas lietuvią kultūrinis parengimas Tilleure, kad nebuvo 
renkama jokią auką, o išeinant dalyviai buvo- apdovanojami po dėžutę ka
kao, o vaikučiai pavaišinti.šokoladu.

Siam parengimui per kun. dr. Gaidą iš Gosson kasyklą direkcijos 
buvo gauta 500>- Ss.., o iš Caritas slyvą ir kakao. (S. P.)

- Per N. Metus Tilleur'e įvyko sus-mas, kuriame tautiečiai buvo 
painformuo.ti apie ’LBB Centro aplinkraščius ir projektus. Apyl. pirm-kas 
p. Stepas Paulauskas kvietė remti savo organizaciją ir per ją rūpintis 
tolimesne emigracija.

- Prieš Kalėdas (gruodžio 19 d.) Liėge apyl. lietuviams buvo su
rengtos rekolekcijos, kurias sėkmingai pravedė Gerb. T. J. Aranauskas, 
S.J.

.COURCELLES.
Kūcią naktį Courcelles lietuviai, vietos klebono kviečiami dalyvavo 

1111 ti 1 n t it 1111 n «ti 1111 it t n 1111 n t tt 1 tt t u 111111 1111111 ti 1111111111111 it t n 1 n 1111 ti 1 it t ti 1 ti t it 1 ti t n 1111

(tęsinys iš 7-to pusi.)
7) (20) Bad - Mūnder, Hospital, Deisterhorst,

J. Stankaitis .......................................................  28 ligon.
8) (20) Bad - Rehburg, Sanat. "Elizabeth",

Radzevičius ....... 24 suaugę ir 15 vaiką
9) (24) Gluckstadt/Elbe, BP Hospital,

A. Varanavičius ....... . .............................28 ligon.
10) (23) Euntlosen i. Old., DP Hospital,

V. Simonavičius ............... 38 "
11) (24) Klingenberg, Post Ponitz, Baltisches

Kinderheim, P. Kunigelienė ......... 16 našlaičią
12) (13a) Nūmberg, Butzendteich, Tbc Sanatorium,

dr. Joseviciūtė ... 75 vaikai, dauguma mokyklinio amžiaus
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. Pernelię Mišiose- Karštomis maldomis prašė Augšciausięjį, kad sekančiose 
Kalėdose galėtume, grįžę į savo brangias šiaudiniu bąkūžię pastoges, pa
garbinti užmigusį Kūdikėlį, kaip Jį pagarbino trys išminčiai po ilgos ke
lionės ir ieškojimo. Po mišię lietuviai, susirinkę prie prakartėlės, su
giedojo giesmę "Sveikas, Jėzau, gimusis..."

Pirmę Kalėdę dienę Tėvas Gehring, S.J. (amerikietis) šv. Mišias lai
kė Forchie lietuvię kolonijoje. Pamokėlę sakė T. V. Pupinis, S.J. Po tti- 
šię T. Gehring kolonijos vaikučiams suteikė palaiminimę. Po pamaldų Tė
vai Jėzuitai aplankė kiekvieną šelmę butuose, ir suteikė palaiminimę ma
žiesiems, kurie nebuvo atnešti į koplyčią.

Antrę Kalėdę dienę pamaldos buvo seserę' vienuolyno koplyčioje, ku
rias laikė.T. V. Pupinis. Pamaldę metu vėl gražiai skambėjo "Sveikas, 
Jėzau, gimusis...", "Gul šiandienę..." ir kitos giesmės. Vargonais paly
dėjo viena iš seserę vienuoliu.

Po.pamaldę,. ten pat, vienuolyno salėje, apylinkės mažieji lietuviu
kai ir suaugusieji'susirinko prie gražiai papuoštos eglutės, į kur at
skubėjo ir Kalėdę senelis iš Lietuvos su didžiuliu "čemodanu" dovanę ma
riesiems. Pirmę žvakutę užgimusio Kūdikėlio garbei prie Betliejaus uždėge 
pats senelis, pakviesdamas sugiedoti "Sveikas, Jėzau, gimusio..." Po to, 
vaikučiai seneliui deklamavo, dainavo, ėjo retelio ir kt. žaidimę, o Ka
lėdų senelis visus apdovanojo žaisliukais ir saldumynais. Gaila, kad dėl 
šalto oro negalėjo dalyvauti daugiau vaikucię.

Kalėdę švenšię proga Tėvai Mikalauskas ir Pupinis išleido knygutę 
"Bažnytinės Giesmės". Knygutė spausdinta rotatoriumi, turi 16 psl.; joje 
randasi 1? dažniau giedamę giesmię. (A. B-tis)

MAURAGE
ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai šiemet surengė bendrę Kalėdę 

eglutę. Kūcię naktį visi lietuviai dalyvavo šv. Mišiose, po kurię prie 
prakartėlio Maurage lietuvię kvartetas sugiedojo "Gul šiandienę" ir 
"Sveikas, Jėzau, gimusis". Pirmę Kalėdę dienę, 3 vai. p. p., visi lietu
viai susirinko į parapijos salę. Čia buvo parodyta filam, po kurios sekė 
lietuviška programa. I'aurage liet, kapelionas T. J. Aranauskas pasveiki
no visus šv. Kaladę proga ir palinkėjo sekančias šv. Kalėdas švęsti lais
voj Tėvynėj. Po to, lietuvię kvartetas sugiedojo "Tylięję naktį" ir p. 
Z. Liepinigaitis padeklamavo šventei pritaikytę eilėraštį. Toliau sekė 
p. J. Gumbeleviciaus kalba, po ko kvartetas sudainavo porę lietuviškę 
dainę. Po dainas sekusio eilėraščio atvyko Kalėdę senelis ir mažuosius 
apdovanojo kalėdinėmis dovanomis. Išdalinus dovanas turiningę kalbę pa
sakė p. Bagdonas, po kurios kvartetas vėl sudainavo lietuvišlę dainę. 
Balnos visiems labai patiko, o kai kurias teko net pakartoti. Vėliau 
įvyko kuklios vaišės, kurię metu p. Sparkis pagrojo smuiku ir akordeonu.

Visa programa praėjo pakilioje, šventiškoje nuotaikoje. P. J. Gum- 
beleviciūi'pareiškus visę Maurage' gyv. lietuvię vardu padėkę gerb. kap. 
T. Aranauskui už’ jo įdėtę rūpestį ir vargę rengiant šię bendrę Kalėdę 
eglutę, užbaigta Tautos Himnu.

CHARLEROI.
Tėvai Jėzuitai parūpino lietuviškę plotkelię ir išdalino Charleroi 

apylinkės tautiečiams. Kūčię vakaras atšvęstas pagal lietuviškus papro
čius bei tradicijas. (a. Banys)

WATERSGHEI - ZWARTBERG - WINTERSLAG'o
lietuviai Kalėdę ir N. Metę šventes praleido uždaruose šeimę rate

liuose. Pirmę Kalėdę dienę T. Kornelijus, O.F.M. atlaikė pamaldas V/ater- 
schei, antręję - pamaldos buvo Winterslage.
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N. Mėty proga vienas, kitas tautietis išvyko aplankyti artimyjy ar pa
žįstamą į kitas vietoves, o taip pat ir tnus aplankė tautiečiai iš Valo- 
nijos, Liežo ir kitur.

T. Kornelijus atlaikė šv. Mišias Waterschei kliniką koplyšioje, pa
sakydamas N. Metams pritaikintu pamokslu. Pats Tėvas Kornelijus pirmo
mis sausio mėn.‘dienomis, gydytoję verčiamas,; turi atgulti net 6 savai
tėms į ligoninę.. Limburgo lietuviai prašo Aukščiausiąjį Jam geiruasios 
sveikatos ir tikisi Jį vėl matyti greitu laiku Savo tarpe. (V. S.)

LIMBURGO LIETUVIAI SUTARTIES BAIGIMO ŽENKLE
S.vetimšaliy darbininkę susirinki

mas Waters.che i , Gruodžio. 19 d. Waterschei įvyko svetim
šaliu • darbininkę sus-mas, kuriame dalyvavo Limburgo prov. IRO ir Kat. 
Sindikato atstovai, ir keli šimtai svetimšalię darbininkę. Po.kvietimo 
įsirašyti į sindikatę nariais,,buvo prieita prie konkretesnię reikaly: 
būtent sutarties baigimo. Sus-mo dalyviai pareiškė norę grįžti atgal 
į Vok., kadangi anglies kasyklę darbininkas - svetimšalis Belgijoje nie
ko negali susitaupyti ateičiai, nelygiai traktuojamas su vietos darbi
ninkais, persunkus ir pavojingas darbas ir jis praktikoje teįmanoma su
sirasti tik anglies kasyklose. To pasėkoje dauguma.nori emigruoti į ki
tus, tinkamesnius įsikūrimui, kraštus.'Kadangi iš Belgijos’išemigruoti 
ligšiol pasirodė neįmanoma, daugumas nori grįžti .į Vok. Į tai buvo at
sakyta, kad nebaigus darbo sutarties vargu ar būsię grįžusieji priimami 
atgal į stovyklas, be to, jie gali prarasti net DP statusu. IRO atstovas 
patarė grįžti tik baigus kontraktę. Be to,.baigusieji sutartį, galės 
pasirašyti dar 6 mėn. Per tę laikę, susidarius grupei norincię emigruo
ti atvyks krašto komisija (minėjo Australiję ir Argentiną) ir čia vie
toje pasirinks kandidatus. Emigruoti (jei dokumentai bus tvarkoje) bus 
galima ir nebaigus pasirašytos 6 mėn. darbo sutarties, taip pat nepra
randamas DP teisės. Šeimoms kelionė į naujęjį kraštę bus apmokama IRO, 
kai dėl viengungię manoma, kad jie per tę laikę kelionei turėję susi
taupyti ...

Waterschei gyv. I-jo transporto lietuviai, kuriems darbo sutartis 
baigiasi š. m. balandžio viduryje, nusistatę visi grįžti į Vok., kad 
iš čia gaišty pasirinkti tinkamsenį pastovesniam įsikūrimui kraštę. Pri- 
sibijoma ir klastoę, nes kaip praeitis parodė pažadai daugiausiai ir 
lieka pažadais.

Gaila, kad lietuviai apie sus-mę tenugirdo iš kitę (rusę) paskuti
nę minutę ir ję tebuvo atvykę tik pora žmonię. Berods Waterschei esančio 
je IRO įstaigoje yra poros asmenę (lietuvię) palikti tam reikalui adre
sai, ir pats IRO atstovas yra specijaliai prašytas visais svarbesniais 
reikalais painformuoti ir čia esancię lietuvię grupę.

. ■ I š m o k ė -j ,o ... u ž š ė .i mę atvežimę sulai- 
k y t u s p i i),i gus. Praeity metę gruodžio 31 d. Waterschei ka
syklos administracija išmokėjo sulaikytuosius iš algos po 400 Frs., at
skaitytus neva.už šeimy atvežimę. Kiek teko girdėti šie išmokėjimai pa
darytį ir kitose 6 Limburgo provincijos kasyklose.
•' SVARBESNIŲ-KONSULATŲ ADRESAI
U. Š.-A. : Gen. Konsulatas Antverpene: 109, Av. de France, Anvers 

Konsularinis skyrius'(section) prie Ambasados Briuselyje: 
60, rue Ravenstein, Bruxelles (jurisdikcija Brabant, Rainaut, 
Liėge, Luxembourg ir Namur provincijoms).
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DIDŽIOSIOS Generalinis Konsulatas (Jurisd. Anvers, Flandre occidentals 
BRITANIJOS et orientale provincijoms): 105, Av. de France į Anvers, 
(t.p. Aus- Konsuliarinis skyrius prie Ambasados Briuselyje: 57, rue
tralijos):. de la Loi, Bruxelles.

Konsulatas Liege: 29, quai de Borne, Liege.
Konsulatas Ostendeje: 5: parvis SS. Pierre et Paul, Ostende.

Lietuviškos, plokšteles Belgijoje. - 
Po gražiai pavykusios reprezentacijos per Kalėdas liaurage, Bonssoit-Mau- 
rage vyrų choras, vedamas Antano Saliamoviaus įdainavo keletu lietuvišku 
plokštelių La Louviėre. Technini plokštelių pagaminimų vedė p. Brunonas 
Erbrederis, pas kur| t. p. jų galima gauti (275, rue de Baume, La Louvie- 
re).

Tik' dar ne | Vokietijų, p. Br. Erbrederis 
prekybiniais reikalais dažnai važiuoja | Vokietijų ir yra gerai susipa
žinus su tenykščių lietuvių gyvenimu. Matęs jų sunkų pragyvenimų, vargų 
ir psichologinę nuotaikų, nepataria dar šiuo laiku gr|žti ir ten laukti 
didesnes laimes nusišypsojimo. Ypač daug vargsta DP teisių nustoju. Tų 
pat rašo gr|žusieji iš Belgijos.

Laiškas iš Lietuvos.- 194-8 m.VII.31 d. išva
žiavo iš Elouges anglių kasyklos | Lietuvų V.' Rumikaičįo 3 asm. šeima. 
Po 5 men. stovyklavimo ir keliones, per Berlynu ir Vilnių, pasiekė Tėvynę. 
Dabar savo pažadų ištesėjo ir, kaip Lietuvoje yra, "nemeluoja" - parašė 
buvusiam kaimynui laiškų ir sako, kad’"einasi gerai".

Australija nori lietuvių (pabaltie
ji ų ). - Australijos komisijų priimtieji Vokietijoje rašo, kad Aus
tralija nori lietuvių ir bendrai pabaltiečių. Pirmų kartų ėmė tik pabal- 
tiečius su šeimomis. Taip pat komisijos jiems esančios palankesnės ir 
švelnesnės.

Liet. kapelionų suvažiavimas Briu
selyje.- 1949.1*10 d. |vyko pirmasis liet, kapelionų suvažiavi
mas Briuselyje. Dėl ligos negalėjo dalyvauti Limburgo ir Liežo prov. ka
pelionai. Buvo konstatuota didelis lietuvių religinio ir kultūrinio gy
venimo sustiprėjimas Belgijoje ir tautiečiai daugiau ir daugiau parodo 
gerų norų tam lygiui dar pakelti. Kad būtų pasiekta gražesnių vaisių, 
J. E., Kauno Arkivysk. Metropolitas, J. Skvireckas paskyrė kun. J. Da
nauskų vadovauti lietuvių kat. Misijai Belgijoje. Susirūpinta liet, 
klierikais, kurie praeitų metų raden| iš Vokietijos atvyko | Belgijų stu
dijuoti. Kalines kunigų seminarija"juos maloniai priėmė ir rūpinas: duoda 
išlaikymų, aprūpina rūbais, knygomis ir kit., bet mums paliko pasirūpinti 
jų atostogų praleidimu. Todėl visų prašoma jų nepamiršti ir padėti mūsų 
būsimiems apaštalams Tėvynėje ar Tremtyje savo aukomis ir priėmimu. - 
LBC pirm. kun. J. Danauskas nušvietė dabartines emigracijos galimybes ir 
davė gerų vilčių, kad ne tik galės daugelis patekti | USA ar | Kanadų, 
bet visiems atsidarys durys | Austrai!jų ir kitus emigracijos kraštus. 
Tam jau daromi žygiai. - Nutarta švęsti Lietuvos Nepr. Šventę Briuselyje 
vasario 20 d. Kreiptasi | Briuselio radiofonų, ar negalėtų ta proga skir
ti keletu minučių Lietuvos Nepr. paminėjimui. - LBC Pirmininkas pradeda 
lankyti liet, apylinkes ir duos |v. informacijas. Sausio 16 d. lankysis 
Courcelles, 23 d. Limburgo prov. (Zwart.), 30 d. Chatelet ir vasario 6 d. 
La Docherie. - Kitais svarbesniais reikalais Liet. Bendruomene bus grei
tai painformuota. (j.A.)
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Išsigelbės Kinija?- Pilietinis karas Kinijoj eina 

visu smarkumu. Raudonieji Maskvos ginkluojami bei diriguojami, veržiasi 
priekin, o tautine kariuomenė vis traukiasi ir tai su žymiais nuostoliais 
evakuodama vieną miestą. po kito. Laukiama Cankaišeko atsistatydinimo ir 
naujos vyriausybės sudarymo, vyriausybės, kuri apimtą ir komunistus. Ta 
prasme dabartinė Cankaišeko vyriausybė ir pasiūlė raudoniesiems taikos 
derybas, tačiau pastarieji atsakė sausai; pasiduokit. Vadinasi, tenka 
laukti, kad .Kiniją gali suklupti ir pasiduoti raudoniesiems. Sj pavoją 
gerai mato JAV, tačiau nesiryžta siąsti didesnės pagalbos, nes mano, kad 
tai nebepadės, o greičiau paklius į raudonąją rankas. Pastaruoju laiku 
atsiranda betgi nuomonią,. keliančią būtiną reikalą gelbėti Kiniją. Būvąs 
JAV ambasadorius Paryžiuj ir Maskvoj, aplankąs Kiniją, pareiškė senate, 
jog Kinija dar gali būti išgelbėta. Jisai siūlo siąsti į Kiniją ne tik 
dolerius ir ginklus bei araoniciją, bet ir JAV generolus, kurie vadovautą 
tautiniam kiniečiu pasipriešinimui. "Jei mes apsispręsime, - sako Bulitt’ 
as, - palikti Aziją komunistams, atsiminkime, kad tuo būdu sugriausime 
Roosvelt'o ir Cordell Hull’io politiką ir, atrodo, padinsim JAV priešą 
skaicią ne tik 450 milijoną kiniecią, bet ir kitais Azijos gyventojais, 
t. y. puse visos žmonijos." Savo įsidėmėtiną pareiškimą Bulitt'as baigė 
sakydamas: "Vėlu jau yra veikti, bet dar ne per vėlu ... Mes negalime sa
vęs klaidinti, nes čia yra ne tik Kinijos nepriklausomybės klausimas, bet 
ir JAV." Tai blaivus diplomato balsas, tačiau kolkas be stipresnio atgar
sio. Yra galima, kad šiuo klausimu JAV nuomonė pasikeis. Būvąs uzs. rei
kalą ministeris Marshall'as pasitraukė iš pareigą, o jo vieton paskirtas 
D. Acheson,- kuris '1946 m. dėl nepalankaus išsireiškimo sovietą adresu bu
vo palikęs tarnybą. Jo grįžimas užs. reikalą minister!jon ir tai ministe- 
rio vieton gali JAV politiką pagriežtinti ypač Kinijos klausime. Sunku 
dar pramatyti klausimo plėtotę, bet galima spėti, kad griežtesni žmonės 
ves ir griežtesnę politiką. Tuo tarpu Kinija prašo JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos tarpininkavimo, tačiau raudoniesiems ne tas rūpi.

Pasaulis, palyginti, ramiai žiūri į Kinijos įvykius,nors Kinijos li
kimas labai atsilieps į likusio pasaulio likimą. Jei ten įsistiprins rau
donieji, netrukus pajus tai ypač Europą. Pastaroji kol kas gyvena ramiai 
ir pradeda manyti, kad taika pamažėl artėja. Deja, artėja ne taika, o ne- 
ramfimą laikotarpis. Dabartiniu metu, ypač rytą Europoj, yra rengiamasi 
sukrėtimui. Tas rengimasis gali būti ir netrumpas, tačiau laikas padėties 
nekeičia. Kai tik įvykiai Kinijoj nurims, Europa pajus, kad ir.jai ateina 
eilė.

D . B r i t an ija įsivelia į Palestinos 
k a r ą . - Arabą ir žydą konfliktas Palestinoj vis dar nenutyla. žydą 
kariuomenė pasirodė moderniai apginkluota ir pajėgi kovoti. Arabai gi, 
daug kur pralaimėję, pamatė, kad jėga ne ją pusėj ir yra linkę derėtis su 
žydais. Be to, daug kliudo arabams tarpusavis nesutarimas ir ambicijos - 
vieni norėtą tęsti karą toliau, kiti gi linkę derėtis su žydais. Siame 
konflikte daug sveria D. Britanijos interesas, būtent, josios žibalo šal
tiniai. Su arabą kraštais-ji turi karinę sutartį, galiojančią iki 1955 - 
6 metą. Pastaruoju metu D. Britanija yra nusiuntusi kariuomenės Palesti
nos pakraštin prie Negeb srities, kur britą interesai yra tiesioginiai 
paliečiami. Žydai, atsikirsdami, ėmė ir nušovė 5 britą lėktuvus. Britai
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pareiškė griežtu protest?, ir išlaipino kariuomenės dalinius Akabe, prie 
Raud. jūros. Sis gestas sukėlė nerimą Tel - Avivo vyriausybėje kuri, ži
noma, D. Britanijos ginkluoto įsikišimo nenorėtą. Jai betgi mielas yra - 
Maskvos- įsikišimas,' kuri, prisidengdama Čekoslovakija, siunčia į Pales
tinos žydams ginklus, amuniciją ir.net lėktuvus po 80 tony per savaitę.'

Kiek diviziją turi Popiežius?- Bene '' 
per derybas Jaltoj Stalinas klausęs Ciurcilį, kiek divizijy gali duoti 
šv. Tėvas. Tai rodo, kad Kremlin remiasi tiktai ginkluota jėga. Atimk 
tą ginkluotą, jėgą, iš Kremliaus ranky, ir komunizmas daug kur sugrius, 
nes jis tesilaiko ant durtuvy. Kultūringasis pasaulis betgi vertina ypač 
dvasinę, moralinę jėgą. Savo laiku visi žavėjosi arkivyskupo Stepinac 
drąsia laikysena prieš komunistą brutalumą, o pastaruoju metu visus su
jaudino Vengrijos kardinolo U i d s z e n t y areštas. Kardinolas 
pasirodė nepaprastai kietas ir jokios propagandos nepaveikiamas. Komu
nistai siūlė Vatikanui -pasiimti jį pas save ar kitur išslysti, tačiau 
kardinolas nebijo nieko, drąsiai gynė tikėjimą. Šiandien jis yra kalėji
me, bet jo drąsi laikysena ir toliau paliako ne tik Vengrijos, bet ir 
viso pasaulio tikinčiujy dvasią. Viso pasaulio spauda, išskyrus komu
nistą, smerkia šį sovietą žygį ir lenkiasi dvasios kerojui kard. Mid- . 
szenty. Su juo yra areštuota ir jo motina.

Atsiysta paminėti:
Dr. J. P R U II S K I S, Prie V i 1 t i e s K ry

ži a u s , išleido Kun. P. Ii. Juras, Chicago, Ill. 1948 m. (kaina ne
pažymėta), 142 pusi. Visiems žinomas lietuviy nenuilstamas veikėjas ir 
rašytojas Kun. Dr. J. Prunskis supažindina su Budenzu, Garcia, ispaną 
marksiste propagandiste,rašytoja Day, V. Kravcenko ir daugeliy kitą. 
Lietuviams tremtyje įsigytina ir skaitytina knyga. (j. Danauskas)

"Tėvynės Sargas", rTr.2-3. Kultūros, visuomenės, 
politikos ir socijaliniy mokslą žurnalas. Adr. (14b) Reutlingen, Jahn- 
str. 3. KARD. AUG. HLOND, Krikščioniškieji vals
tybinio gyvenimo dėsniai. Tėvynės Sargo biblio
teka 1948.

Kristijonas Donelaitis, METAI. Spaudai pa
ruošė J. Ambrazevičius. Iliustravo medžio raižiniais V.-K. Jonynas. Tai 
labai patrauklus leidinys, puikiai išleistas ir papuoštas vertingais . . 
talentingojo grafiko V. K. Jonyno raižiniais.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
"G. S." pradeda 1949 metus. Malonią skaitytoją, bendradarbiy bei 

platintoją dėka ji išsilaikė ikišiol ir tikisi dar gausesnės paramos 
šiais metais. Visi skaitytojai prašomi pratęsti prenumeratą šiam tri
mestrui pasiunciant 36 "s. naujo administratoriaus adresu: Mr. A. 
Dilba, 41, Boschrandstr., Waterschei (Limb.). Skolininkai pra
šomi tuojau atsilyginti. Nepratęsusiems prenumeratos laikraštis nebus 
siunčiamas.
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