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PRISIKĖLIMAS 1949
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Grįžtant iš Rezurekcijos kiekvienais metais dvasia nušvinta. Išbudėta nak
tis pasirodo buvusi ne tokia slogi, praėjęs laukimas - ne toks jau ilgas. Re
zurekcijos momentu krutinę užlieja džiaugsmai; aidi galingos giesmes, skamba 
įsisiūbavę varpai, o vietoj vijoletiniu apdangalu pridengto kryžiaus iškyla 
Prisikėlusio Kristaus figūra. Visa šventė alsuote alsuoja pergale; kentėjimai, 
kankinimai, baimė, paniekinimai ir net pati mirtis lieka nubraukti vienu mostu.

Jei prieš tai slėgė naktis, su prisikėlimu atėjo aušra, kurios spinduliai 
pasiekia kiekvieną geros valios žmogę.

Jei pirmieji Kristaus žingsniai rado pradžią pernelyg kuklioj prakartėlėj, 
tai Prisikėlime Jis atsiskleidė visoj savo dieviškoj galybėj.

Jei Kristaus kančios metu ne vienas susvyravo, suabejojo ir nusisuko, tai 
Prisikėlime atgavo’pusiausvyrą ir neatšaukiamai grįžo Kristaus keliu.

Prisikėlimas yra galutinis Kristaus trijumfas, visiems laikams šviečianti 
pergalė. Ji gaivina silpstančius, stiprina abejojančius, uždega nauja viltimi 
nusimenančius.

Kovotojui nieko nėra reikalingesnio kaip pergalės viltis. Kol jisai tikisi 
sulaukti laimėjimo, tol pradėta kova nenustoja savo įkvėpimo, tol iš rankp. ne
krenta ginklas. Kristaus pergalė yra tas didysis įkvėpimas kiekvienos teisingos 
kovos. Kiekvienas, tikįs Kristaus Prisikėlimu, yra nepalaužiamas savo kovoj, 
nes jisai sąmoningai ar nesąmoningai tę kovę, jungia su dieviškąja Pergale, kuri 
kartu yra Gėrio trijumfas. Būti gi Gėrio fronte,
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reiškia būti Per.gales fronte. Tegu šis 
frontas nėra lengvas, bet tikras; tegu jis būna apniktas slogios nakties 
ir netikrumo, bet kartu jis yra visuomet pilnas vilties.Pralaimėjimai 
gėrio fronte niekad, nėra galutini. Jie gali būti kartais ir stambūs, net 
svaiginantys, tačiau tai neviskas. Visi tie pralaimėjimai galutinėj 
sąskaitoj sueina į didįjį. Gėrio trijumfę, kurio atšvaitoj nublanksta 
buvę pralaimėjimai ir lieka tiktai tarsi didžiulio paveikslo šešėliai.

1949-?jį Prisikėlimu regime didžiulės kovos ženkle. Gėrio fronte 
matyti stambię spragę, svyravimu? o apokaliptinio žvėries pusėj didelio 
masto pasiruošimus. Kai kas ima būgštauti. Tikinčiam galutine Gėrio per
gale nėra vietos svyravimui. Tai frontas, kuriame gali būti pralaimėji
mu, bet negali būti galutinio sunykimo. Juodyje jėgę siautimas nublanks
ta Didžiosios Pergalės trijumfe.

Musę tremtis yra ne kas kita kaip rikiavimasis Gėrio fronte. Tegu 
šiandienę, jame dar daug slogios nakties, tačiau galutinės pergalės vil
tis daro pakeliamą šį tamsos slogumę. Šiuo momentu mums yra ypač svarbu 
vieningom gretom rikiuotis.bendrajame Gėrio fronte ir ruoštis lemiamai 
kovai, kuri atneš mums laukiamu Pergalę.

Jūs, anapus geležinės uždangos, esate to paties Gėrio fronto kariai. 
Pergalės viltis tebūna ir Jums stiprybė nakty. Mums visiems išauš kar
tę Prisikėlimas irį visi Tėvynės, varpai skelbs musę kovos pergalę.

> VELYKOS U 2 GROTŲ

V. Grigaliūnas-Glovackis

Iš pasveikinimo Lietuvos konferencijai 1919 m. socijalistai supra
to, kad nesu ję žmogus. Jie matė manyje pavoję, nes dirbau savarankiškai, 
ję visai neatsiklausdamas. Taip elgtis vertė mane ir ta aplinkybė, kad 
kuriantis kariuomenės nebuvo nei sandėlię, nei ginklę, nei pakankamai 
pinigę, o reikėjo gi savanorius maitinti ir apginkluoti. Kas tad galėjo 
skaitytis su rusę atsilikusiais ir nebetinkamais nuostatais, kurie dar
gi mums buvo žalingi? Bolševikinė propaganda skverbėsi visokiais būdais 
musę tauton, ir reikėjo veikti. Aš gi laikiausi dėsnio; "Geriau aš 
žiūrėsiu, kaip tu kybosi, nei tu žiūrėsi, kaip aš kybosiu." Stengiausi 
tad sutverti patrijotinę, tikincię ir gerai sucementuotę kariuomenę. 
Šioj mano taktikoj kiti įžiūrėjo kažkokį, pavoję ir laukė progos mane 
pašalinti. Proga netrukus ir atėjo.

Suimam du bolševikę agentu
Vasario mėn. pabaigoj mano žvalgai ties Rumšiškėm pagavo du ponai

čius, nešančius Kaunan bolševikinei agitacijai gan stambię sumę rusę 
valiutos. Ponaičiai buvo atvesti A. Panemunėn, ištardyti ir vėliau ka
riuomenės teismo nuteisti.

Tardant paaiškėjo kas per ponaicię būta, juoba kad po puspadžiais 
buvo rasti paslėpti dokumentai. Aišku teko sutverti karo lauko teismę, 
pinigus konfiskuoti, įnešti bankan, o ponaičius likviduoti. Pasirodė, 
užpakaly suimtęję ponaicię važiavo antrieji du, kurie lydėjo pirmuosius 
ir sekė, ar jie laimingai nuvyks. Tad suėmus pirmuosius, antrieji atvy
kę Kaunan ir sukėlė didžiausię audrę. Kol jie dasiprotėjo kreiptis ne į
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vokįecią stabą;, o lietuvišką vyriausybę, buvo viskas jau baigta. Tada 
vyriausybe mane užpuolė ir pareikalavo išduoti ir teisėjus ir vykdyto
jus, nes mano sutvertą Karo Lauko Teismą jie palaike neteisėtu ir šalia 
vyriausybes veikiančiu. Aš nesutikau ir pasakiau, kad esu tik vienas 
kaltas, nes viskas padaryta mano įsakymu.

Jieško manęs suimti
Kad šito įvykio galima butą pravesti tinkamą, anot K. A. Ministe- 

rio, kvotą, likau įkalbėtas savaitei nuo pulko pasitraukti ir privačiai 
apsigyventi Kaune, neva susirgus. Mano bičiuliai, savanoriai, sakes 
"Vade! netikėk sočijalistams, nes jie klastingi, pasisaugok, kad ne
įvyktu smurtas!" Aš pasiėmiau vieną karininką apsaugai, ir apsigyvenau 
pas savo savanorį Aronsoną , kurio švogeris p.. Z i s 1 ė 
buvo Kauno Policijos Viršininko Padėjėju.

1919 m. Užgavėnią antradienį, tiesiog Apvaizdos saugojamas, likau 
pakviestas pas Kauno Gimnazijos Direktorią, prof. . Dovydaitį 
vakarienei. Prieš tai niekad pas p. Dovydaitį nesu buvęs, nei jo paži
nojęs. Nuėjau. Mano karininkas gi liko namie. Kai grįžau po vakarienės, 
maždaug apie 12 vai. nakties, karininkas man pasakė, kad buvo atėjęs 
Komendanto padėjėjas karin. Škirpa su dviem kareiviais ir 
klausė vadoj neradę paprašė perduoti man kvietimą "Užgavėnėms" komen
danturon, kai tik grįšiu. - Supratau iš karto tikslą ir tuojaus nuta
riau nutraukti savo "ligą" ir grįžti pulkan. Pasiunčiau karininką čia 
pat A. Panemunėn, kad ekstra atvyktą raitąją žvalgą būrys ir atvestą 
mano žii'gą. Peleną dieną, maždaug apie šeštą vai. ryto, atvyko p. Škir
pa, su komendantūros kuopa, apstatė visas duris ir kiemą ir inėjo manęs 
jieškoti. Sutikęs ant laiptą p. Z i s 1 ę , Polio, vado Padėjėją, 
klausė apie mane, nemanydamas, kad tas yra irgi mano bičiulis. Pastara
sis atsakė, kad aš dar negrįžau ir Aronsono bute parodė mano lovą visai, 
dar nepaliestą. (Aš, mat, dė1 p. Škirpos atsilankymo iš vakaro, grįžęs 
atsiguliau p. Zislės bute). P. Škirpa nusiramino, paliko karininką ma
nęs laukti, pats grįžo namo, ar komendanturon. Nei karininkui, nei sa
vanoriams nebuvo sakyta kas jieškomas, ką norima suimti, - tik pareikš
tas nieko iš kiemo neišleisti, o visus įleisti.

Buvo prieš tai atodrėkis, ir kaip tą rytą pašalo, pasidarė slidu, 
arkliai^ nors ir kaustyti, greitai negalėjo bėgti, per tat žvalgai at
vyko bene pusiau septintą ryto. Žvalgą viršininkas savanoris Bu
drys, tuojau suprato pamatęs apstatytą kareiviais kiemą, davė 
ženklą, įšoko į kiemą, suvarė visus kareivius krūvon, nuginklavo ir ka
rininką ir kareivius, paaiškinęs prieš ką jie buvo nukreipti. Aš gi su 
savo dar tuomet pas mane buvusiu svečiu p. Aukštulaiciu, 
(apie jį vėliau kiek smulkiau pasakysiu), Tauragės Zemaicią batai, va
du išėjome, užsėdome ant arklią ir išjojom A. Panemunėn kitu keliu, 
nei žvalgai buvo atvykę? ne per Šančius, o per Aleksoto tiltą. Tiltą 
radom saugojamą irgi, bet nuginklavome sargybą, kareivius pasiuntėme 
atgal komendanturon, o ginklus ją pasiėmėm, mat, jie irgi nežinojo, ką 
neturi praleisti per tiltą, gal už tai lengvai davėsi nuginkluojami, 
juoba, kada sužinojo, kad čia vyksta pulkininkas Glovackis, savanorią 
Tėvas. Tolensė kelionė buvo be kliūcią, ir mes laimingai pasiekėm pul
ką. ■
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Ilgos arešto dienos

Mane taip suimti ir likvi'ctuoti nepavykus, mano priešininkai pradėjo 
veikti per prel., vėliau Telšių vysk. Staugaity , tuomet Ta
rybos Vice-Pirmininką, per Šilingą, ir per d-.rą D r a u-g e - 
1 į . (Dr. Draugelis buvo delegatu deryboms). Kai man liko garantuotas 
saugumas, kai kvotoje dalyvavo ir katalikai, sutikau pasiduoti ir per
kalbėjau savo kareivius ir bendrai visus savanorius nesiimti smurto - 
prieš atsiustus du karininkus ? Gavelį ir L i a n d š b e r - 
g į , kol kas nurimti ir vokiečiams neduot suprasti,- kas-pas mus da- : 
rosi.

.Iš pradžios mes visi trys? aš, Gavelis ir Liandšbergis atvykome- į 
Kr. Aps. Ministeriją,; šia kiek pasikalbėjau su Kr. Aps. Min. Vely
kių ir sutikau apsigyventi pas komendantą savanorį,.mano buv. ūkio 
vedėju p. Mikuckį. Tenai pagyvenąs bene savaitę, ar.dvi persikėlaiu karo 
Ligoninėn pas Dr. Draugelį, kur gavau kambarį - nors su geležinėms gro
tomis, bet atskirą. Su manimi apsigyveno irgi socijalistą nušalinti nuo 
vadovybės labai tautiškai nusistatę, veiklūs ir mėgstą savistoviai dirb
ti; Žemaicią batai. Vadas, ir jo'ūkio vedėjas savanoriai Klaipėdėciai 
A u k š tūlai t i s. ir V.a n a g a i t i s .

Kadangi- kiekvienas karininkas, ateinantis prie manęs budėti, žinojo, 
jog kenčiu už tai kad neišdaviau karią visą kaltę prisiėmęs ant savęs,. 
tai visad buvo man prielankūs, ypatingai mano jaunystės draugas p. 
Kvinta,, Birštono savininko sūnus, vėliau iškeitęs Birštoną į 
Slapaberžią dvarą. (Kėdainią apskr.). Taip kad aš kasdien ėjau pasivaikš
čioti, lankiau bažnyčias, pamaldos ir vieną kitą pažįstamą, apskritai 
jaučiausi greičiau laisvu, o ite kaliniu, nes buvau menkai varžomas. Pas 
mane irgi lankėsi mano savanoriai, nuolat informuodami kas darosi pulke, 
klausdavc patarimą ir pulko savanoriams perduodavo tai, ką aš norėjau 
jiems perduoti.

Mano vietoje pulko vadu liko paskirtas karin. Liatukas , 
jau mano minėtas anksčiau, visd’i nemokąs elgtis su savanoriais, nors 
žemaitis, bet nepratęs savistoviai veikti bei elgtis, labai klusnus 
viršininkams ir nuostatams. Pulke tuojau ėmė trūkti maisto, mantos ir 
liko įvesti įvairūs suvaržymai, pav., savanoris negalėjo kreiptis as
meniškai ne tik pas pulko vadą, bet net pas savo kuopos vadą be žinios 
ir leidimo savo būrininko. Vykstantieji iš pulko namo pakeisti baltinią 
ir atsinešti maisto, buvo laikomi dezertyrais ir talpinami dabokiėn ir 
pan.; taip kad pulke kilo neapykanta, nepasitenkinimas ir murmėjimas, 
kurį man tekdavo tramdyti iki galėjau, nes ir man kantrybės dėl bylos 
vilkinimo pritrūkdavo. Kalbinamas karią grįžti pulkan ir vėl stoti vado- 
vybėn, spyriausi. Kr. Apr. Min. pranešiau, kad pulke neramu, tegreiciau 
jie mano bylą baigia ir grąžiną mane į pulką. Ministeris palaikė tai 
mano prasimanymu ir pavedė stropiau mane saugoti.

Riebios Velykos ir pasi
bučiavimas su p. Smetona

Artinosi Velykos; visas svietas pradėjo ruoštis Šventėms. Prisiar
tino ir Didysis Penktadienis. Žiūriu pro langą ir matau kieme savo žmo
ną, atvykusią, pasirodė, pėsciA. ir Vilniaus. Mat ji sužinojo, kad esu 
suimtas, kalinamas ir t. t. tai paliko mažą vaiką (penkerią metą), seną
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ligūstu motiną, seserį ligoninėje ir atskubėjo Kaunan, nežinodama, kas 
su manim dedasi!! žinoma, tuojau įsileidom j vidą, pasisveikinom.nuo
širdžiai ir abu pravirkom iš džiaugsmo j kad dar Dievas leido pasimatyti, 
žmona buvo apsistojusi pas vieną, vežiką lenką, nes neturėjome lėšą kur 
nors padoriau apsistoti^ pas artimuosius irgi buvo nepatogu, nes tas 
užtrauktą ant ją vyriausybės nemalonę ir neapykantą.

Nuėjome su žmona bažnyčią’ lankyti, karštai pasimeldėm, pavedėm sa
ve ir'savuosius Šventąją globai ir tikrai įvyko nuostabus dalykas.

Pirmą Velyką dieną, man su žmona grįžus po Rezurekcijos į savo 
kambarį, tiesiog vos iš nustebimo neapalpom. Stovėjo ilgokas stalas, 
apkrautas kiaušiniais, kepsniais, tortais, mėsa (paršelis, kumpis, žą
sis). Atvyko pulko delegatai - karininkai ir kareiviai - manęs sveikin
ti. Pasirodo, tuo laiku, kai mes buvome bažnyčioje, liko atneštos Ve
lyką dovanos nuo Ganytojaus Karevičiaus , nuo prel. 
Olšausko (tuomet Karmelitą Klebono) ir nuo p. p. pulko kari
ninką bei kareivią. Aš tokią Velyką neturėjau nei prieš tai, nei po to 
iki šiai dienai. Užteko mums visiems ir mano lankytojams valgyti porai, 
savaicią. Gaila, kad žmona.nusilpusi nuo nedeteklią buvo persilpna ir 
negalėjo grįždama daug pasiimti išbadėjusiai motinai, seseriai ir siinui.

Vyriausybė (p. Kr. Aps. Min. ir kiti) labai šiurkščiai pasielgė 
su mano žmonas nedavė net leidimo su manimi pasimatyti. Tai teko daryti 
be ją leidimo ir malonės, nes nesijaučiau esąs didelis nusikaltėlis. 
Tokio Minister!o gesto paveiktas, pasidaviau kalbinamas grįžti pulkan, 
juoba, kad kur. Liatukas dar griežčiau, dar smarkiau pradėjo bausti sa
vanorius, itin tada, kai pulke pritruko maisto ir kareiviai išbadėję 
turėjo eiti į darbą. Pagaliau kareivią kantrybė išseko, pulkas sukilo, 
išleido iš daboklės visus pulko Vado kar. Liatuko ten patalpintus, pa-' 
sodino daboklėn patį Liatuką, ' apsiginklavo ir organizuotai 
atvyko Kaunan prie Karmelitą Ligoninės, kur aš buvau laikomas, ir pa
reikalavo mane grįžti, prezidenta's ir Kariuomenės Vadas nesutiko mane 
geruoju išleisti, tai teko išeiti piktuoju. Kai pamatė, kad aš vis tiek 
grįšiu pulkan, Prezidentas S m e t o n a sumaniai loidosiįderybas, 
paklausė mano patarimo,su ašaromis mane apkabino ir leido tuojau grįžti 
pulkan. Iškeltu byla liko nutraukta, nes nebuvo rasta už ką mane teisti. 
Taip pasibaigė beprasmiškas du mėncsią trukęs kalinimas, užuot leidus 
man dirbti naudingą Tėvynei darbą.

T.
-0O0-0O0-0O0-

SVEČIAS 
Liudas Dovydėnas

Prie didelio juodo miško, medžią apsuptoj trobelėj, gyveno du se
nukai, jau palinkę nuo metą naštos ir pražilę, kaip pienės. Vienas ją 
medžiojo lanku ir strėlėmis, antras po šakota egle krepšius pynė.

Trobelės pastogėje gyveno ir žvirblis. Pilkas, miklus namą paukš
tis, kaip senukai gyvenąs toj pačioj pastogėje žiemą, ir vasarą.

Senukas ant eglinio suolo pynė krepšius,, apie jo ausis ir tarp 
eglės šaką sklaidėsi pypkės durnai’. 0 buvo labai karštas ir tvankus vi
dudienis. žvirblis, ploną liežuvį iškišęs tarp labai pražioto snapo, 
gaudė orą, pastogės pavėsyje pasislėpęs.
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Ar kaitros, ar nuovargio slegiamas, senukas užsnūdo, ir jo pypkė 
iškrito iš bedantės burnos. Pypkė buvo kukavinė, variniu vožtuvėliu už
daryta, bet vožtuvėlio skylutės praleido mažuti, užkaitusį, tabako tru
pinį.. Nuraudęs buvo tabako trupinys, gal būt nuo karščio, gal būt, jis 
labai širdo, prislėgtas varinio vožtuvėlio.

Tas tabako trupinėlis, skiedrelėse įkritęs, raudo ir švietė. Skie- 
dtelė užsidegė, nuo nos - kita, trecia. Užsidegė ir senuko vyžę karna, 
vėliau pradėjo rūkti ir senuko vyžę, apivaras.

Pašoko senukas-, bet jau buvo užsidegęs ir šiaudinis pirkelės stogas.
Persigando senukas. Metėsi gesinti savo susikuprinusię pirkelę, 

bet buvo per vėlu. 2mė kojos svilti nuo degancię vyžę, - taigi pasileido 
senukas per miškę į tę pusę, kur buvo ežeriukas. Pasiekė senukas eže
riuku, kaip elnio akį vidury girios, ir metėsi į vandenį.

Užgesino vyžas, užduso vandenyje ir jau svylę kelnię galai, bet 
senukas persigando, nes liepsnojo brydė' ugnies miške, užsidegusi nuo 
senelio vyžę. I;

Taip ir suliepsnojo visas didelis eglię ir pušę miškas.
Bet kur buvo pilkasai žvirblis? Ak, jis, pogulio nugulęs vidurdienį 

ūmai praplėšė akis U pirkelė dega! Ir lizdas dega!.
Galvatrūkčiais! išskrido žvirblis, bet jis dar labiau persigando, 

išvydęs degantį miškę. Žvirblis tarė, kad tai jau pasaulio.galas - vis
kas sudegs, todėl leidosi skristi,’ kiek sparnai neša.

Skrido, skrido žvirblis, liežuvį iškišęs, per gerklę varvindamas 
prakaitę, kol išdrįso pažvelgti atgalios. Gaisro nebesimatė.

Nauji laukai, pievos. Žmogus su karve vežė pusę maišo miltę iš ma
lūno, matėsi du katinai malūno kieme, tykodami sugriebti besisukančius 
vėjinio malūno sparnus.

Ir suprato žvirblis, kad tai jau svetimas kraštas.
— Tai aš esu svečias, - tarė linksmai žvirblis, pamatęs būrį žvirb- 

lię už mūrinio klojimo akaciję krūme, žvirbliai kažin ko barėsi, ginči
josi.

- Visur žvirblis pasilieka -žvirbliu, - tarė sau musę žvirblis.
Atsargiai, meiliai šypsodamasis, žvirblis-priartėjo prie akaciję 

krūmę, kur čirškėjo daug svetimos šalies sparnuotę brolię.
- Mos turim statyti naujus namus, senus pataisyti, mes turime pe

rėti antruosius vaikus, - kalbėjo senas žvirblis, gal būt, katino iš
pešta uodega.

- Visai teisingai, mano ponai, - sako riestauodegis.
- Mes turim statyti naujus lizdus, - pridūrė žvirblis su kuodeliu.
- Tai, gorieji dievai, jie statosi naujus, taiso senus, o kur mano 

lizdas? - męstė sau musu žvirblis.
- Nėra medžiagos, neturiu plunksnę šiltai lizdę iškloti, - aimana

vo rudas žvirblis.
- Viskas sudegė, supleškėjo, - išdrįso įsikišti ir musę pilkis.
- Svetimos šalies žvirbliai išvertė akis; iš kur čia toks pilkis 

atsirado?
- Tu, gerbiamasis, kas toks būsi? - klausia beuodegis.
- Aš toks... aš toks, kaip ir jūs, bet aš kitoj šalyje gyvenau, - 

mikčiojo musę žvirblis.
- Taip, vadinasi, tamsta esi svetimšalis, - tvirtino rudas žvirblis.

7
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- Vadinasi, osi ne mūšy bendrijos, kažin ar gali su savo grašiu maišy
tis į mūšy susirinkimu.

Ilgai ginčijosi šalies žvirbliai, kol nutarė musiji pilkį, priimti į. 
akacijos krūmus, bet tik stebėti ir klausytis.

Svetimos šalies žvirbliai balsiu dauguma nutarė naujus namus staty
ti ir senus taisyti. Gyvenamyjy .namy išpuošimui žvirblis išsipeša iš 
kaimyno pory plunksny, nes pešti savo plunksnas ir nemalonu, ir nenau
dinga. ■ -

- Autorius čia vaizduoja tremtinio buitį žvirblio 1-iki- 
me. Manoma, kad skaitytojui ši reali pasaka bus ne pasaka. - Red.

•' ■ ■ LIETUVIS NORVEGIJOS ŠIAURĖJ

T., Kornelijus

Deportuoti karo darbams, kaip ir daugelis kity tautini jaunimo, at
sidūrėm Europos šiaurėj. _

1945 metais, vasario mėn. 2 dieny, per pačias Grabnyčias, nedide
lis laivas priplaukė prie krantinės Narviko uoste Norvegijoje. Iš jo 
išlipo karo audros atblokšty lietuviy būrelis.

Išsikrovę iš laivo reikmenis, pėsti nužygiavome į. netoliese esan
čiu Narviko geležinkelio stotį. Pavažiavę apie 5-6 km. sustojome ir su 
visais mūšy reikmenimis: kuprinėmis, čiužiniais ir antklodėmis pradėjome 
gabentis į mums skirtas patalpas - barakus. Tamsu, slidu, o kelias įman- 
triai vingiuojas! stacion pakalnėn.

Barakai prie pat fjordo. Įsitaisome mums skirtuose kambariuose. 
Dviojy aukštu lovos, krosnis, didelis stalas, keli ilgi suolai - tai ir 
viskas.

Rytę užkramtę duonos, užgėrę’kavos lipame kalno papėdėn, prie ge
ležinkelio stotelės statyti baraky. Dirbame, krutame, vakare gi ridena
mos pakalnėn užragauti sriubos.

Keletas mūšy draugy pradėjo negaluoti: vienas peršalo, kitas per
vargo, treciy vėl kita bėda užpuolė. Tarpe sunegalavusiy buvo vienas 
jau senyvo amžiaus, malonus ir draugiškas žemaitis Vladas 
Linkevičius . Jis buvo kirpėjas. Vis skundėsi širdies liga. 
Darban nėjo — triusdavosi namuose.

Sekanciy dieny tuojau po pusryciy visi sergantieji išskubėjo į 
traukinį. - važiuoti į Narviky pas gydytoju. Su jais ir Vladas. Nenorė- 

■ damas nuo kity atsilikti ir jisai sparčiai žingsniavo, kad nepavėlavus 
į traukinį.

Už pusvalandžio ateiname, kaip kasdien, ir mes statyti baraky. 
Uždusęs ir išsigandęs atbėga vienas mūsiškiy: "Vladas staiga mirė! 
Atėjus prie stotelės sakėsi pavargęs, atsisėdo, staiga pasviro... mes 
pribėgome... jau buvo nebegyvas."

Tai buvo gražus vasario 6 dienos rytas. Liūdna žinia žaibo greitu
mu aplėkė visus.
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Keliose nuėjome stotelėn, velionį, tenpat kiek sutvarkėme: suvynio
jome palapinėn, uzdėjome ant rogučių ir nugabenome žemyn - prie mūs 
buveinės.

Pasikeisdami po du ėjome prie velionies garbės sargybą. Čia pat 
šnekasi su uolėtais krantais žalios fjordo bangos, saulė sidabruoja ana
pus fjordo baltu sniegu apdengtus kalnus, bet mūsų Vladas nieko nebegir
di, nieko nebemato... -S

Popiet žvejų kuteris per audroto fjordo bangas nugabena mūs velionį 
Narvikan. Palydime, patalpiname lavoninėn.

Vasario 10 d. priešpiet įvyksta laidotuvės. Nuvykstame ir mes. Nar
vik© kapinėse atvira duobė, joje šalia keleto kitų ir Vlado karstas. 
Kapelionas taria trumpų žodį, atlieka kuklias laidotuvių apeigas, mūsų 
Vladų užpila svetima ir šalta Norvegijos žemė.

Jau keturi metai kaip šviesios atminties velionis Vladas Linkevi
cius ilsisi po'visų vargų kažkur toli, svetur, šaltoje šiaurėje. Nebe
matys jis daugiau savo numylėtos Tėvynės, pažįstamų ir artimųjų.

Ar begalės kuris nors iš mūs, kurie su juo sykiu ten buvome, at
lankyti jo kapų? Gal gyvenimo audros nublokš mus dar toliau nuo jo...

Togu būna Tau, Vladai, lengva svetimoji žemė, o mes stengsimės 
niekada Tavus nepamiršti.

A .

r ; •• ■ 11/ " , ■;
KUR DINGSTA GRĮŽTANTIEJI Į SOVIETINĮ] LIETUVĮ ?

Pasakoja Voldemar Hoeffding
Siam danų žurnalistui toko sėdėti Berlyno kalėjime (Brandenburg) 
1946-7 m. Jam pavyko pabėgti 1948 m. rugsėjo 5 d, Savo pergyvenimus 
sovietų rankose jisai paskelbė laikrašty "Neuc Zūricher Zeitung".
1946 m. birželio 4 <1. H. sykiu su dviem rusų moterim, motina ir duk

terim, lydimi ruso leitenanto ir dviejų kareivių, ginkluotų automatiniais 
šautuvais, buvo pervežti sunkvežimiu iš Potsdamo į Brandenburgo kalėji
mų. Prie kalėjimo, kol leitenantas atlikinėjo formalumus, buvo proga 
apsidairyti. Tai buvo imposantiškas statinys, Hitlerio pastatytas 1936 
m. 7000 žmonių. Naciai gyrėsi, kad tai ne tik didžiausias, bet ir moder
niausias kalėjimas visoje Europoje, jei ne visame pasaulyje. Keturkampis, 
kurį sudarė aštuonių metrų aukščio sienos, teturėjo tik vienų įėjimų. 
Vartai buvo atidarinėjami ir uždarinėjami elektra. Pro vartus buvo nu
tiesti geležinkelio bėgiai, kuriais paskiau bus progos prisižiūrėti iš
tisus transportus atvežamų ir išvežamų. Viršum sienų kilo 5-6 paties 
kalėjimo namai! Visuose keturiuose kampuose kaip paprastai bokštai su 
kulkosvydžiais ir prožektoriais. Įeidami trys bendrakeleiviai į šitų 
naujų kalėjimų tik žvilgsniais atsisveikino. Hoeffdingas pateko į trecių
jų blokų. Mat visi kaliniai buvo suskirstyti blokais pagal jų nusikalti
mų ir įtarimus. I blokas - buvo skirtas "sunkiai kaltinamiems", kurie 
turės stoti prieš karo tribunolų. III blokas vadinosi "repatriacijos la
geris". Jis buvo skirtas "mažiau kaltinamiem", kurie buvo tik įtariami 
ir kurių nusikaltimas nebuvo tbkis, dėl kurio galima būtų formaliai kel
ti bylų karo tribunole. Čia režimas buvo, palyginti švelnus. Galėjome 
viduje daryti, kų norėjome. Kalėjimo viduje nebuvo ir sargybos. Ji pasi
rodydavo tik nuo 22 valandos. Mus sušaukdavo, suskaičiuodavo. IV bloke 
buvo tie, kurio buvo skirti į ‘’darbo batalionus". (Bus daugiau)
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SPAUDOS SK!LTV5£i ■

I S V I E T I N T I E J I ASMENYS. 
KRYŽKELĖJE

S t f . M - ė

"La libre Belgique" (22.3.1949) paskelbs straipsnį., pilnų užuojautos 
tremtiniams, dirb. anglių kasyklose. Dienraštis rašo:

Kai karo belaisviai, kurių didele dauguma dirbo anglių kasyklose, 
buvo išlaisvinti, teko jieškoti kitos darbo jėgos. Atsišaukimas buvo 
mostas išvietintiems asmenims, benuobodžiaujantiems Vokietijos stovyklose. 
Jiems buvo pasiūlyta dviejų metų,.darbo sutarties ir paskui galimybe rink
tis kitokį užsiėmimu.

, Ėmimas vyko paskubomis. Rašėsi įvairus žmones, iš kurių tik labai
maža dalis buvo angliakasiai iš profesijos. Po trumpo laiko jų tarpe at
sirado nemažas skaičius visai nepajėgiu šiam sunkiam darbui. Perėję 
"Petit-Chateau" kalėjimų, jie grįžo į Vokietiją.

Kita dalis nepajėgųjų, kurie būtinai norėjo likti darbe, nes turėjo 
išlaikyti šeimų, - 1947 m. buvo priimta į kitas pramonės sritis. Per - 
eitais metais bedarbei vis augant, teko imtis kitų priemonių.

Šiuo metu bedarbė pasiekė tokį laipsnį, kad visai nebeįmanoma rasti 
kito darbo, be to, darbdaviai pirmenybę duoda saviems tautiečiams.

Dabar, kai ėmimas išvietintųjų asmeny baigtas, įdomu pažiūrėti kaip 
■‘’i "'i- ' jie gyvena. Štai kaimas Borinage iš kartoninių barakų. Nežiūrint ant 

purvino kelio bežaidžiančių vaikų krykštavimo, nei simfonijų, kurios pri
pildo stovyklų, bosklisdamos iš gausių radio aparatų, - kartu su perpil
dytu anglies dulkių oru įkvėpi kažkokį kartėlį...

Stovyklos gale viengungių buveinės. Čia dar liūdniau, negu kur kitur. 
'Barakai keistai panašūs į tuos, kuriuos mačiau incivikų (nusikaltėlių) 
stovykloje, gal tik čia gyvenamosios erdvės reikalavimai išsaugoti: jų 
čia tik po 8 ar 10 vienam barake", sako korespondentas. Šitos stovyklos 
dalies gyventojai prisipažįsta, kad sutarčiai pasibaigus, pavasarį, jie 
jioškosių naujų horizontų. - * >

Štai kitas įvairių tautybių apgyventas kaimas. Čia taip pat daugy
bė vaikų, kurių žaidimo netrukdo nuolatinis pilnų anglies vagonėlių ju
dėjimas. Tačiau šitų gyventojų ncbepersekioja mintis keliauti kur kitur, 
nes naujoji kelionė nežinion galėįų nutraukti pasiekto komforto ritmų, 
pasiektų gyvenimo lygį. Situos žmones pavyko užkabinti.

- Eodidėjanti bedarbė užtemdo šitos 13.000 politinių pabėgėlių atei
ties planus. Jeigu jie ir supranta, kad Belgijoje jiems negalima duoti 
darbo kitur kaip anglių kasyklose, jie tačiau visi jaučiasi nusivylę, 
o kai kurio net apgauti, po šitų dviejų metų sunkaus darbo, kuriam jie 
nebuvo paruošti.

Intelektualams mūsų krašto nėra jokios išeities. IRO turėtų surasti 
kraštų, kuriame šitie žmonės rastų darbo, atitinkamo jų gabumams.

Daugumas DP yra darbininkai, ir mums rūpi juos pasilaikyti, nes 
mums trūksta belgų angliakasių, o iš kitos pusės mes nerizikuojame, kad 
šitie žmonės, pabėgę iš sovietų režimo, paremtų svetimo krašto partijų.
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Bet argi jiems negalima- būtę parūpinti padoriu butę? Šitame klau
sime vyriausybe turėtu padėti, bet jos apsileidimas šitoje srityje bai
sus ir belgių darbininkę atžvilgiu, todėl sunku tikėtis ko nors svetim
šaliams.

Be abejones, ne vieni’DP yra blogai apgyvendinti, tačiau kiti sve
timšaliai gali grįžti į savo kraštu, jei jie nepatenkinti, gi šie pa
bėgėliai, kurio pasirinko laisvę, sugriovė visus tiltus su praeitim. 
Jiems nebėra grįžimo. Argi nemaišę interesas ir humaniška pareiga su
švelninti pabėgėlio vargę, kurio širdis ir taip jau perpildyta praras
tos tėvynės kartėlio?

. o0o.

LIETUVOJ 30 VALSČIŲ TUSTI
Austrijoj leidžiamas ūkinis-politinis biuletenis "Ost-V/est Dienst" 

paskelbė pranešimą "Treji tarybinio valdymo metai Lietuvoj". Redakcija 
pastebi žinias gavusi iš lietuvio tremtinio, kuris 1948 m. buvęs nuvy
kęs į Lietuvę ir grįžęs iš ten atgal. Pranešėjo liudijimu Lietuvos ge- 
ventojai nuolat biję išvežimię, nes pagal gandus esęs slaptas įsakymas 
išvežti 1,5 mil. lietuvię. Nors trečdalis dirbamos žemės dirvonauja, ta
čiau ūkininkai ir miestiečiai, turį giminię kaime, nebadauję. Pernai 
spalię m. normalus vartotojas gavęs kasdien 300 gi'amę duonos ir per 
mėnesį 300 gramę riebalę. Iš 300 valscię 30 esę visiškai ištuštinti. 
Ypačiai paliestos esančios Ukmergės, Panevėžio ir Kauno apylinkės. Rusę 
darbininkę su šeimom ošę atgabenta apie 350.000, be to, apie 130.000 
rusę dirbę administracijoje.

Didelis iliustruotas italę katalikę savaitinis žurnalas "II Foco- 
larc" veik kiekviename numeryje duoda dailiai iliustruotos lituanisti
nės medžiagos. S. m. sausio 1.6 d. visas puslapis paskirtas Nicola di 
Girolamo straipsniui "Vilnius", Efisę sostinė autorius apibūdina kaip 
"Lietuvię Rėmę, miestę, kuris susintetina didžios Baltijos tautos tra
dicijas, gyveninę ir kultūrę"rir rašo, jog lietuviai, rengdamies minėti 
jo įkūrimo 625 metę sukaktį, laukia, kada Vilniaus bažnycię varpai pas
kelbs Lietuvos laisvės atgimimę.

.0O0.

"PAVASARIO VEJAI" BALTIJOS KRAŠTAMS LONDONE
"Times" š. m. vasario 23 d. nr. įsidėjo išsamę straipsnį "Baltijos 

valstybes" su Baltijos kraštę žemėlapiu (Vilnius pažymėtas Lietuvos te
ritorijoj). Apibūdinęs dabartinę padėtį, "Times" pastebi, jog "nepa
laužta (Baltijos tautę) dvasię įrodo gausūs partizanai, tebeveikię tė
vynes giriose, ir dažnas sovietę radijo pabrėžimas, jog Baltijos tautę 
svajonės apie nepriklausomybę yra absurdiškos". - Politiniai stebėtojai 
Londone pažymi: užpernai toks straipsnis "Times" buvo iš viso neįmano- 
mas; pernai jis būtę reiškęs revoliucijęj šiemet jis rodo, kad Londone 
Baltijos kraštams pradeda pūsti švelnesni pavasario vėjai.

- 4
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Lietuvos k o ra u.tn i s t y. kongresas. — S. m. 
vasario 16 - 19 i. d. Lietuvos kom. partija turėjo VI kongresu. Gen. 
sekretorius A. Sniečkus skaitė .savo pranešimą 4 vai. Kaip praneša ’’News
letter", pagrindine jo pranešimo išvada buvo s "visos mūsų jėgos turi 
būti mobilizuotos negailestingai kovai su buržujais - nacijonalistais, 
demaskavimui kataliku dvasiškijos reakcijai ir kovai su tikybiniais 
kaimo gyventojų prietarais". Pagal Maskvos "Pravda" Lietuvoje yra 24OOO 
komunistę, t. y. 0,83 J tų skaičių įeina ir rusų kolonistai, kurių 

' 1945 sausio 1 d. būta Lietuvoje 1200 įvairiose pareigose. Vėliau šis 
skaičius buvo stipriai padidintas priskaitant rusų pareigūnus, karei
vius ir kolonistus esančius Lietuvoj. Komjaunuoliu skaičius esųs mažes
nis kaip kitose Baltijos valstybėse (35*287 arba 1,2 $ visų gyventoją). 
Kolchozu esu 926, sovkozų - 104. Kongresas išrinko 71 atstovu į centri
nį partijos komitetu. Iš jų 33 rusai. Iš penkių partijos sekretorių 
trys yra rusai, o du visai nežinomi lietuviai. A. Sniečkus baigė savo 
pranešim? pareikšdamas, kad nieku negalima pasitikėti, ypač inteligen
tais, o ūkininkus reikia kolchozintis "tam turime įtempti visas mūsų 
pajėgas."

Vilniaus miesto vaizdas.- Paskutiniu metu 
Vilnius darus gana teigiam? įspūdį. Griuvėsių nėra, veikia vandentiekis, 
nors ir šlubuodama veikia elekti'os stotis, kuriai naujų turbinų nesenai 
parvežė iš Berlyno AEG įmonių. Vilniaus miestui elektros energijų be 
atstatytos E-jėgainės dar teikia trys amerikiečių traukiniai, kurie ga
mina energijų. Vienas šių traukinių nesenai susprogo. Mieste taip pat 
kursuoja autobusai. Mieste gana"gyvas judėjimas, daugumų gyventojų su
daro rusai, nes lietuviai stengiasi išvykti į Kaunu, o lenkų Vilniuje 
kaip ir nėra į Mieste didesnė dalis bažnyčių veikia, kai kurios pavers
tos garažais ir dirbtuvėmis (Sv»- Rapalo bažnyčia). Miesto krautuvėse 
esama gana daug prekių, bet kainos yra aukštos. Didžiausias magazinas 
yra VUM (Vilniaus Universalinis Magazinas), kuriame galima visko gauti. 

, Si prekybos įmonė buvo įkurta per pirmų bolševikmetį ir veikė vokiečių 
okupacijos metu. ,

Vilniaus įgula. Vilniuje stovi dvi divizijos lie
tuvių ir rusų kariuomenės. Šnipiškių kareivinėse stovinti 4-ta lietuvių 
šarvuočių divizija. Gedimino kalno apačioje esančiame parke yra prista
tyta daug barakų ir čia esanti .47-ji pešt, divizija, kurios štabas yra 
tame pat parko pastate, kuriame buvo lietuvių 1-os div. štabas.

Antakalnio kareivinėse yra rusų dalinys Nr. 2301 (pėstininkai), o 
savanorių prospekte buvo NKVD kavalerijos dalinys.

Prie Vilniaus vandentiekio, esančiuose pastatuose esu buvusi lie
tuvių 2-ji divizija.

Aerodromai . - 9 km į pietus nuo Vilniaus yra Kirtimų 
(Porubanek) aerodromas. Šio karo metu vokiečiai jį buvo išplėtę, ir jis 
buvo "Einsatzflughafen" prieš Rusi jų. Nuo 1945 m. šiame aerodrome dirbo 
daug šimtų vokiečių belaisvių, kurie pastatė naujų keturių km ilgumo
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autostradą. Šie darbai buvo baigti 1947 m. ' 1948 m. vasary buvusi avia
cijos gyva veikla, ir oro atlikinėdavo pratimus rūsy kovos lėktuvai, 
rusvi naikintuvai tipo JAK ir dvimotoriniai bombonešiai su skeltu, lieme
niu, panašus į vokieciy "'Fuke Wulf" lėktuvus. Pažymėtina, kad Vilniuje, 
yi’a gana daug lakūnių - motery.

■ Visiškai naujas aerodromas su moderniais radio ir prožektoriy. 
įrengimais buvęs ruošiamas prie vietovės Baltoji Vokia (Baltoji Vokia 
yra apie 10 km į vakarus nuo Vilniaus Kauno link). ■ .

MVD pareigūnai . - X, vokietis belaisvis, po to. kai bu
vo perkeltas į Vilniy belaisviy stovyklą 7195/2 užsirekomendavo kaip 
geras šoferis-mechanikas. MVD garažo pareigūnai dažnai naudodavosi jo 
patarnavimais, o kai jis buvo perkeltas į stovyklą. 7195/1» tapo tos sto
vyklos šoferiu. Jam dažnai yra tekę vežioti aukštus MVD belaisviy pa
reigūnus. Jis tvirtina, kad šoferiaudavęs pas MVD ministerį pavaduotoję 
gen. Drošinę. Gen. Drošinas buvo atsakingas už belaisviu stovyklą mais
tą. ir aprūpinimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Su gen. Drošinu jis 
važinėjęs po visą. Lietuvę. Ypa.S; dažnai būdavęs Valkininkuose ir Alytuje. 
Iš.čia. buvo tiekiamos bulvės į-Vilniaus belaisviy stovyklas. X taip pat 
važinėjęs ir su gęn. Dace (MVD generolas rusas iš Sibiro). Sis generolas • 
yra buvęs visy suimtyjy, tiek belaisviy, tiek civiliy ypatingojo sky
riaus viršininkas ir vykdydavęs belaisviy bausmes, perkilnojimę ir ki
tas teisines funkcijas. Jo štabas buvęs Vilniuje Kalvarijos gatvėje 
prie išėjimo iš miesto naujose pastatoso. Vilniaus miesto MVD pabaisa 
buvęs maj. Nasarov. Šio pareigūno visi bijoję. Gen. Dace turėjęs dvi 
žmonas. Su viena turėjęs du ir su kita tris vaikus. Joms X kas rytas 
veždavęs iš stovyklos pienę. 1948 metais prieš X-ui išvykstant iš Vil
niaus, belaisviy administracijoje įvykę pakeitimy. Vyriausioji belais
viy būstinė trims Pabaltijo Valstybėms buvusi iškelta į Minską.. Minske 
yra likusi didelė belaisviy stovykla, kurios žmonės statė plenty Mins
kas - Maskva.

Pasy k o n t r o 1 ė_. - Visy gyventojy pasai tikrinami kas. 
4-ios savaitės. įmonėse pasai surenkami ir nunešami į miliciją perre- • 
gistruoti. Taip pat būdavę perregistruojami ir belaisviy dokumentai. 
Jeigu gatvėje patikrinimo metu nerasdavo reikalingy pase atžymėjimy, 
tai toks pilietis būdavo suimamas. Neturint reikalingy dokumenty mieste 
sunku išsiversti, nes kontrolės dažnos ir milicijos daug. Vilniaus mi
licijos štabas yra Traky gatvėje Nr. 21.

Deportacijos.-Iš Vilniaus Lukiškiy kalėjimo kas tre
čiadienį būdavo išvedamos 1, 5-3000 žiaoniy grupės į stotį ir iš čia 
transportuojamos į Rusijos gilumą. Suimtyjy koloną lydėdavo labai sti
pri apsauga ginkluota net kulkosvydžiais. Vilniuje yra net 23 kalėjimai, 
iš kuriy suimtieji vežami į Sibirą. Apie masinius trėmimus X—ui neteko 
girdėti.

Autostrada Kaunas — Vilnius.— Autostra
da Kaunas - Vilnius galutinai yra.užbaigta 1947 metais. Prie jos sta
tybos iš abiojy galy dirbę po 5-7000 vokieciy karo belaisviy. Tai nėra 
autostrada vokiška prasme, bet jjeras 10-12 metry platumo plentas.

: .(Elta)
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Kun. J. Danauskas lankėsi Londone.
S. -m. vasario pabaigoj Kun. J, Į)., LBB Centro pirm., lankėsi Londone 
šalpos ir emigracijos reikalais. Australijos Komisarijate patyrė, kad 
emigracija Australijon per Londono Australijos atstovybę yra galima, 
bet tik' savo pinigais. Išimtis daroma anglams: jie gabenami nemokamai. 
Jokią lengvatą tremtiniams ten nedaroma.

Pragyvenimas Anglijoj esąs dar gana suvaržytas, visur reikia kor
teliu (net šnapsui!), tuo tarpu Belgijoj jos jau seniai užmirštos. Lie
tuvos atstovybė Londone gana susispaudusi, apversta darbais, o perso
nalas negausus.

Iš kitą šaltinią patirta, kad vykstantieji į Australiją per.Londono 
komisarijatą turi sunkumą įrodyti, kad turi pakankamą sumą pinigą įsi
kurti. Taip pat yra sunkumą perkelti belgą frankus į Australiją. Tam 
esąs reikalingas pinigą keitimo įstaigos leidimas.

Visose kolonijose vyksta rekolek
cijos.- Gavėnios metu rengiamos visose lietuvią kolonijose reko
lekcijos $ jas veda Belgijoj gyvenantieji lietuviai kunigai, kurią yra 
7 ir du klierikai (Malines seminarijoj). Visiems yra darbo: jauniausias 
ją Tėvelis Ambrozijas, atitrukęs nuo studiją, sakė š. m. kovo.27 d. pir
mąjį savo pamokslą Tilleur'e, pavaduodamas vietinį kapelioną, nukakusį 
į Charleroi. Jaunieji Hainaut prov. Tėveliai pluša ir pešti, ir dvira
čiu, ir traukiniu, ir auto-stop. Daug kur lankosi T. Aranauskas S.J., 
nors pastaruoju laiku skundžiasi pasilpusia sveikata. Mat, jisai vis 
dar negali atsigauti po sunkią kalėjimo metą nacią rankose Čekoslovaki
joj. Su šylančiu pavasariu, reikia tikėtis, atsigaus ir jo sveikata.
T. Kornelijus po bene poros mėnesią gydymosi vėl judrus ir tęsia savo 
darbą toliau. Salia kapeliono pareigą turi darbo vienuolyne ir studi
juoja muziką Hassclto muzikos mokykloj. Rekolekcijas šiemet jisai vedė 
Kainaut provincijoj Tėvo Pupinioo'lparapi joj".

Rekolokciją pasisekimas ne visur vienodas. Vienur jos sulaukė aps
čiai dalyvią, kitur mažiau.

Gavėnios Misijos Charleroi. -Sį kartą 
(27.3=1949) neplaukė gausūs lietuvią būriai Charleroi gatvėmis ir ne
vargino per daug tramvają konduktorią, keliaudami į kuklią bet jaukią 
Sosucią koplytėlę. Susirinko nedidelis susikaupusią ir rimtą lietuvią 
būrelis. Tačiau, kai išklausąs įspūdingo ir puikiai klausytojams pritai
kyto svečio kun. Gaidamavičiaus pamokslo, tas mažas būrelis užgiedojo 
gavėnišką "Alyvą Darželyje", tai ne tik gale koplytėlės beklūpancios 
vienuolės nustojo barškinti rožančius, bet ir mažasis Sulskią Arūnas 
susižavėjęs pakluso besigėrėdamas savo tėvelią ir kaimyną nuostabiai 
darniais balsais. 0 Sv. Mišias laikąs T. Mikalauskas vėliau skundėsi 
visas ceremonijas užmiršęs. Bet ir visiems "skausmas širdį suspaudė" 
ne tik dėl Kristaus, bet ir dėl mūsą Tėvynės kančios dieną. Per sunku 
būtą ištikrąją, jei mus negaivintą viltis, kad mūsą Tauta, būdama pana
ši į žmonijos Išganytoją kančioje, bus panaši ir greitame bei garbinga
me prisikėlime.
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Charleroi apylinkes lietuviai šią dieną švente kaip gedulo dieną 
už Belgijoje per karą mirusių lietuvių būrį, kurių pavardes neseniai 
tesužinojome o Si diena buvo taip pat bendro liūdesio ir gedulo diena 
del musiji Tautos ir Tautiečiu kančių. Gavėnios Misijos padare ją dar ir 
ypatingo susikaupimo bei atgailos diena.

Po rekolekcijų daugumas dalyvių užsirašė į autokaru rengiamą eks
kursiją Velykų antrą dieną.

Seseles buvo tiek malonios, kad visus kvietė užkąsti,, Tautietės 
bei tautiečiai betgi maloniai dėkojo, nes jų pietūs laukė namie.

•Paklausimas JAV karinei valdžiai. 
Buvo pasiųstas paklausimas į Frankfurtą JAV karinei valdžiai dėl DP 
esančių Belgijoj ir norinčių grįžti į. Vokietiją, kurių, IRO tvirtinimu, 
neįsileidžia amerikiečiai. Paklausimas liko persiųstas IRO centrui Ge- 
novoj, nes pastarasis tvarko visus DP reikalus su valstybių vyriausybė
mis. .

Dėl grįžimo' į. Voki e t i j ą . - Kaip "G.S." skai
tytojai- jau yra patyrų, sis klapsimas IRO sluoksniuose nėra svarstomas. 
Visi DP Belgijoj principe laikomi įkurdintais ir turi čia likti. Norin
tieji grįžti savo inicijatyva turi pasirūpinti leidimu kaip ir visi kiti 
užsieniečiai. Tuo atveju reikia gauti vizą (Allied Military Permit Offi
ce, 4s Avenue Emile Demot /prie Av. Louise/, Bruxelles. Darbo vai. 8,30- 
11,30 vai. ir 14'- 16.00 vai.). Pažymėtina, kad viza duodama nelengvai 
(gali būti ir visai neduoda) ir trunka ilgokai.

IRO sluoksniuose betgi tvirtinama, kad gali būti kai kurių išimo ių 
t. y. asmenų, kurioms IRO sutvarkys grįžimą, pav., kieno šeima yra liku
si Vokietijoj ir negalėjo atvykti Belgijon arba kas, pav., savo profesi
niam sugebėjimo negalėjo rasti darbo ir pan. Išimtiniais atvejais galima 
kreiptis į IRO regijon. atstovus. Kaip tai atrodys praktikoj, parodys 
netolima ateitis.

Norintiems įgyti DP teises.- Liėge prov. 
gyveną lietuviai ir neturį DP teisių gali kreiptis IRO įstaigon (25, 
rue dės Pitteurs, Liėge) ketvirtadieniais ir penktadieniais. Patartina 
turėti jau užpildytus formuliarus. Užpildą anketas emigruoti Australijon 
ir neturį DP teisių topasiskubina jas įgyti, nes IRO negalės priimti 
jų anketų emigracijai.

Belgų išeiviai pasiekė Cilą. - 1948 m. 
spalių mėn. 38 belgai iškeliavo į Gili laimės ieškoti. Vietinė valdžia 
jiems nuomuoja 10.000 ha žemės plotą ir vėliau žada dar pridėti 90.000 
Ateiviai versis gyvulininkyste, be to, žada steigti lentpjūves prie 
ten esančių neįžengiamų girių.

Prieš motus A. S m o t £, padarąs apžvalginę kelionę į Gili, 
užtiko derlingos žemės plotą.Marta upės slėnyje, Andų kalnų papėdėje. 
Grįžęs į savo gimtąjį kaimą Belgijoje, suorganizavo šią 38 ''žmonių gru
pę ir iškeliavo.

Kolonizantai pasiėmė su savim sunkvežimių, traktorių, elektros ge- 
geratorių ir t. t. Jų tarpe yra gydytojas, kunigas ir mokytojasj tuo bū
du jie yra pilnai pasiruošę nepriklausomam gyvenimui neįžengiamose gi
riose.

Gili valdžia gyvai pritaria tokiai kolonizacijai ir tikisi, kad 
šitas pavyzdys patrukks daugiau panašių drąsuolių.
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IŠKILMINGAI PASIKASYTAS ATLANTO PAKTAS - SOVIETAI KALTINA - CHURCHILL * IS 
VANOJA SOVIETUS - LAIMĖJIMAS VAKARŲ PUSĖJ - KRAVCENKOS BYLA

Balandžio 4 d. V a š i n g ft one dvylikos valstybių, atstovai 
pasirašė Atlanto paktą.. Be anksčiau minėtų valstybių dar prisidėjo Por
tugalija ir Islandija. Sis paktas yra svarbiausias pa
saulinės politikos įvykis po JTO įku
rti mo. Reikia manyti, kad šis paktas daugiau padės pasaulio tai ką 
išlaikyti, negu JTO, kurios silpnumo priežastis yra sovietų dalyvavimas. 
Sovietų Sąjunga tuoj reagavo į šio pakto pasirašymų. Ji įteikė Prancūzi
jos, Angįijos ir Amerikos vyriausybėms memorandumų, kuriame kaltina savo 
buvusius -sąjungininkus, kad jie, sukurdami Atlanto valstybių blokų tie
siog grasiną Rusijai, šiuo savo žingsniu 3 didieji pažeidžia JTO princi
pus ir tikslus. Sovietai.tvirtina, kad Anglija ir Prancūzija, pasirašy- 

. damos Atlanto paktų pažeidžia tarp Sov. - Sąjungos ir abiejų kraštų pa
sirašytas dvišales draugingumo ir nepuolimo sutartis. Paktas tik sukeliąs 
karo psichozės baimę, iš kurios dar daugiau galėtų pasipelnyti karo kur
stytojai. Į šiuos kaltinimus visos pasirašiusios valstybės atsakė, kad 
jie niekam negrasina, bet yra pasirengę bendrai atremti neišprovokuotą, 
užpuolimų.

Sekančių dienų Lake Success'^ prie New Yorko prasidėjo pernai nu
trauktos JTO sesijos tęsinys. Dienotvarkėje yra baisybė dėl Rusijos veto 
neišspręstų klausimų. Ar jie dabar bus išspręsti, sunku pranašauti. Tarp 
naujų klausimų yra iškeltas kard. Hindszenty ir išviso persekiojimų dėl 
religijos klausimas.

Kovo 31 d. Churchill'is Amerikoje pasakė kalbų, kuri buvo gyvai 
■svarstoma visuose demokratiniuose kraštuose. Jis atvirai pareiškė, kad 
visa likusioji vakarų Europa seniui būtų bolševikų sutrypta, o Anglija 
bombarduojama raudonosios aviacijos, jei Amerika nebūtų turėjusi atominės 

: .... bombos. Jis kaltina 14 Politbiuro diktatorių siekimu užvaldyti visų li
kusį pasaulį, bet jo įsitikinimu vakarų pasaulis laimėsiąs šaltąjį karą 
ir taiką.

Laimėjimo viltys yra juo didesnės, kad po pakto pasirašymo JAV gene
ralinio štabo viršininkas gen. Bradley pareiškė, kad Europa bus ginama. 
Jis aiškiai pasmerkė ligi šiol Amerikoje pasklidusią nuomonę, kad karo 
atveju iš karto Europa būtų užleista sovietams ir tik. vėliau išvaduota. 
Iš tikrųjų būtų išvaduotas tik Europos kapinynas. Tuo atveju europiečiai 
neturėtų jokio noro rizikuoti savo gyvybę. Taigi, reikią padėti kariškai 
vakarų Europai, kad ji galėtų apginti savo teritoriją. Naujasis paktas 
išvaduoja europiečius nuo baimės likti vieniems ir be draugų prieš už
puoliką .

Atlanto pakto nuostatai tuoj pat pereina iš raidės į gyvenimą, nes 
jį pasirašiusios valstybės jau paprašė ir, atrodo, gaus finansine ir 
ginklų paramą.

Tuo tarpu kai Europa vis tvirtėja, tolimuoduose Rytuose gali vėl 
. prasidėti karo veiksmai. Kinijos nacionalistai buvo pradėję tartis su ko

munistais, bet šio reikalauja besąlyginės kapituliacijos ir grasina nauja 
ofensyva.
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Vidaus politikos frontuose pažymėtinas linkimas į dešinę tiek Pran
cūzijoj, tick Anglijoj. Abiejuose kraštuose įvykusiuose savivaldybių 
rinkimuose kairieji pralaimi. Bet Prancūzijoj šiaip ar taip dar 23 $ bal
savusiųjų atidavė balsus už komunistus.

Pažymėtina Kravconkos bylos pabaiga. Pagarsėjusios knygos autorius 
Kravcenko laimėjo bylų su laikraščiu "Lettres Franęaises". Pastarasis tu
rės sumokėti autoriui 150.000 frankų ir padengti bylos išlaidas sumokant 
6 milijonus pr. frankų. Tiesa, Kravcenka prašė 10 milijonų, tačiau teis
mas tiok nepriteisė. Jam betgi šiuo atveju yra svarbiau ne prancūzų 
frankai, bot moralinis teismo pripažinimas, kad tiesa yra Kravconkos pu
sėj. Sprendimų autorius sutiko su šypsena, o jo advokatas Izard spindėjo 
pasitenkinimu. Laimėjęs bylų Kravcenko laimėjo ne tik morališkai, bet ir 
finansiškais jo knyga "Aš pasirinkau laisvę" dėl iškeltos bylos susilau
kė tiek pirkėjų, kad jis puikiai gali gyventi iš gaunamo honoraro. Dabar 
Kravcenka ketina važinėti po Europų ir duoti eilę konferencijų didesniuo
se miestuose. Anglijoj, Italijoj (Šveicarija, Suomija neįsileidžia) ir 
kitur. Šitokie jo žygiai baisiai nepatinka komunistams, kurie tyko jo 
kailio, ir todėl Kravcenko yra nuolat saugomas ginkluotų saugumo vyrų.

H H If t! II II II II II II II It II II II || II || II If If f| lt f| || || f| ft fl (f fl || ft II II II lt

PRANEŠIMAI
Prieš kurį lai kų Liėgo LBB valdyba, buvo pasiuntusi platų raštų IRO 

centrui Genevoj dėl lietuvių būklės Belgijos anglių kasyklose. Šiomis 
dienomis yra gautas atsakymas, kuris bus paskelbtas sekančiame "G.S." 
Mr.

Charleroi apyl. lietuviai su T. V. Mikalausku, S.J. ruošia ekskursi
jų autokaru į Ardėnus antrų Velykų d. Aplankys grąžiusias Belgijos vietas.

S. m. balandžio 10 d. Liėgo apyl. lietuviai turėjo rekolekcijas, ku
rias vedė T. V. Mikalauskas. Rekolekcijos praėjo sėkmingai, dalyvavo gana 
•daug tautiečių.

S. m, balandžio Ą. d. Aiseau (Hainaut prov.) mirė Stasė L a - 
šinskienė , palikusį liūdintį vyrų. Palaidota vietos kapinėse, 
dalyvaujant kapelionui T. J. Aranauskui, S.J. ir visai lietuvių kolonijai.

Pastaruoju motu sustiprėjo komunistinių agentų veikla, skatinanti 
repatrijuotis. Kai kas į tas pinkles yra jau pakliuvę. Lietuviams trem
tiniams Belgijoj ypač šiuo metu tenka būti apdairiem ir tokius agentus 
perduoti vietos saugumui.

Provincijos korespondentai prašomi siųsti korespondencijas "G.S." 
šiuo adresu: 42, rue du Centre, Sclessin-lez-Liėge. Visi kolonijų svarbes
ni įvykiai tebūnie atžymėti. Be to, gaunantieji įdomesnių laiškų iš svetur 
tebūna malonūs persiųsti Redakcijai, kad tomis žiniomis ar įspūdžiais pa
sidalintų visi "G. S." skaitytojai.
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