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KAI VILKAS GRĮSTA AVINĖLIO KAILIN 
p r ° V i k t . Gaudrimas

savo pozicijosne+^niai vilkas buvo ėmęs rodyti dantis. Stovėdamas 
n-iRką3 nesibaid tles Berlynu buvo ėmęs kalenti, tačiau matydamas, kad 
bio nėra vilk °’ ?a^s Pabūgo ir ėmė trauktis. Pasišalinti betgi nuo gro- 
toliau. Ir nr>°+P-01i'tika,.Jis bevelija paslėpti dantis ir grob| laikyti 
keitė:*jis v'l ■į^ikyti, bet ir naujo jieškoti. Taip vilko "mina" pasi- 
liūnę polif6- ?r^zįa, avinėlio kailin. Prasideda vėl naujas žaidimas, ga
lanto nakt lniai paaiKalbėjimai. Vakarę sąjungininkai, suorganizavę At- 
realirnvi nma ^au^iau domėtis nauju avinėlio kailiu, negu ano pakto 
nntmo i jU- ^araainasis "avinėlis" vilko apetito neprarado ir tiesia 

mandagiau, bet netgi toliau.
. / auj°8ios taktikos vaisiai jau matyti. Jungtiniu Tautai Organizacijos 

sesijoj buvo pasiryžta iškelti Vengrijos Primato kardinolo Mind- 
S a e y klausimas. Daugumas valstybių atstovę buvo pasisakę už tai, 
nežiūrint, kad sovietinis blokas protestavo. Kai pasigirdo nauja sovietę 
meliodija, amerikiečiai susižavėjo ir kardinolo Mindszenty klausimas stai- 

Mat, diplomatai nepanoro kelti klausimo, kuris erzina Kremlię. 
Tai būdingas diplomatijos metodas: ji gali palaidoti žmogę ir net tautę, 
jei tai jai naudinga. Kas jai kardinolas llindszenty, kas jai Lietuvos 
vyskupai, kas jai pagaliau Baltijos tautos? Ar jie duoda kokię naudę? 
0 Berlyno blokados nuėmimas - šiur, ir dėlto verta aukoti tokius Mind— 
szenty, kuris yra simbolis tautę, kovojancię už gyvybinius principus. 
Diplomatijos dvasia - tai pirklybos 
dvasia. Juodosios rinkos spekuliantai yra baudžiami už kavos 
"šmugeli*1, o kas nubaus tuos, kurie parduoda ištisas tautas už lęšienės 
dubenėlį.?

Vilkas _ .
yra iškelti sovietinę žvaigždę visuos kontinentuos. Dabar visa jėga yra 
nukreipta | Tolini. Rytus, 
sidoroti su didžiuliais plotais, kurie pastaraisiais metais pakliuvo po 
jo "maloningęja" letena. Tam Kremlius šiuo metu koncentruoja visas savo 
pajėgas. Maskvoje yra įsteigta nauja institucija, kurios uždavinys yra: 
Tol Rj’tU turtę sudorojimas. Šios institucijos priešaky pastatytas buvęs 
valstybes plano minister!s Voznesenskis, kuris rūpinasi ne tik Tol. Rytę 
b t ‘ kitę kraštę gamtos turtais. Jau ruošiami šimtai agentę bei pata-

naujame avinėlio kaily siekia dideliu dalyku. Jo užmačios

Vidurio Pytus ir Balkanus. Jam atėjo metas su-
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rėjy Kinijai. Jie kasdien atvyksta su skirtu uždaviniu. Be to, jie pasie
kia Indokiniję,Maleziję, Birmę, Indonesiję, Indiją.

Panašūs pasiruošimai vyksta Vidurio Rytams. Pragoję yra naujai suor
ganizuotas "Ryty Institutas", kurio oficijalus uždavinys esęs paruošti 
prekybininkus, tačiau tikrovėj tai yra Kominterno agenty lizdas. Araby 
vyriausybes gavo to instituto prašymę, kviečiantį, siusti knygas bei laik
raščius neva informacijai. Institute paruošti "prekybininkai", aišku, 
bus daugiau "dūšiy pirkliai", kokiy netrūksta ir Vakaruose. Ikišiol pana
šios mokyklos veikė Maskvoj ir Taškente, bet jy mokiniai buvo įtariami 
kaip Kominterno agentai. Praga gi stovi centrinėj Europoj, be to, Čekos
lovakija laikoma mažiau įtartina.-

Balkanai laukia irgi savo eilės. Tai kraštai, kur nuo amžiy karto
jasi neramumai. Jy nepajėgė sutvarkyti Hitleris su Mussoliniu, jy nesu
tvarko nė Stalinas. Pasišiaušė jo. patikėtinis Tito, ir iki šiai dienai 
neįstengia jo nuversti. Yra neabejotina, kad Kremlius siekia Tito galvos. 
Jei nepavyks jo nustumti gražiuoju, teks imtis jėgos. Jau dabar spauda 
praneša, kad Vengrijoj, Rumunijoj ir Bulgarijoj vyksta nauji kariniai pa
siruošimai, ypač Vengrijoj, kur išsodinami vis nauji sovietiniai dali
niai, iškraunami dideli municijos kiekiai.

Šitaip atrodo vilkas naujame avinėlio kaily, kurį jis gali numesti 
kiekvienu metu ii' vėl parodyti dantis. Juk "vilkas vis į raišku žiuri". 
Europoj jisai rodo avinėlio kaukę, jioško simpatiją, Tol. gi Rytuose su 
dideliu apetitu ryja Kinijos plotus.

Tirkumojo ne tiek vilko dantys yra baisūs', kiek demokratinio pasau
lio diplomatijos lepšišk urnas , kurio dėka raudonojo vilko 
apetitas didėja beryjant.

Su Paryžiaus konferencija, kur po mėty pertraukos vėl bus čiulbama 
su sovietiniais diplomatais, prasideda nauji bandymai statyti Europos 
taikę. Tie bandymai Lietuvos klausimo nepalaidos, tačiau gali jį gerokai 
nuvilkinti. Lietuva yra nekartę buvus aukštosios diplomatijos auka. Mūšy 
politikoms vadams reikia tad visom išgalėm budėti ir, sakyčiau, žydiškai 
reaguoti į botkokius mūšy tėvynės laidotuviy bandymus.

— H—ii—ii—ii—ii—ii—ti—it— o —

ŽIOGŲ DAINA

A. Vaičiulaitis
(Tęsinys iš 9"to Nr.)

Jis išsirinko patį aukščiausia stiebę ir nusliuokė į viršy.
Sušuko jisai:
- Iš tikryjy kreivai mudviejy nustraksėta! Saulė turi būti mums vėl 

iš dešinės. Ir kę aš matau! Ty avižy - ištisos marios, o už jy žaliuoja 
pieva. Dar matau šėmę karvę ir tę triobę su raudonu stogu.

- Na, jau lipk, nerėkavęs, - graudžiai'sucirpė žiogienė.
Anas linksmai nuciaužė šiaudu žemyn, ir vėl juodu leidos į kelionę. 
Praėję kelias lysias, jie rado vėversėlį, bepenintį savo mažyčius.
- Vėversėli, vėversėli, būk toksggeras ir ateik į žiogo vestuves. . 

Tu ten ir pacirenti mums galėsi, - prašė kvieslys.
Vėversys įmetė kirmėlaitę į pražiotę maželio snapiukę, paskui dai

liai suklostė savo pilkas plunksnas ir atsakė tokiu maloniu balsu, kad 
net gražu buvo klausytis:
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-O, jūs žiogeliai, jūs cirpuonėliai, jei tik galėčiau, kurgi aš neat- 

plasnociau. Tik mano maži vaikeliai...
— Atsivesk ir juos, — pamoki žiogas. — Tik neužmiršk — po raudonu 

musomiriu, visai netoli ąžuolo.
Vos šoktelėję pora šuoliu, abu kviesliai išvydo žvėrį, labai didelį, 

ir su išverstomis akimis. ■
- Fui! - nusispiovė žiogas. - Vos neišgąsdinai manęs. Juk tai zuikio 

besama! Nu, tave kviečiame į piršlius.
- Kodėl į piršlius? - pastatęs ausis, klausinėjo kiškis.
- Todėl, kūmai, kad turi ūsus8 užtai ir tinki piršliuosna.
- Kiškis apsivertė strimagalviais, išlaužė gerokai avižę ir nunėrė 

per javus, kaip žaibas.
- Ir šnekėkis su tokiu! - nusiskundė žiogienė. - Žinok, ar jisai 

ateis, ai* ne.
Tuoj kviesliai išlindo iš avižę ir valkoje aptiko dvi žalias varles, 

kurios storais balsais kurkė. Juodu ir jęsias užprašė. Dar jie pakvietė 
kurapkę, šėmęję karvę, kuri buvo už virvės pririšta, ir žvirblį, kuris 
čežėjo, kanapes belesdamas. 0 kai pasiekė raudonę triobę, kviesliai labai 
gražiai pasivadino du karvelius, kurie ulduodami tupėjo ant stogo toki 
dailūs, kad net ję plunksnos žėrėjo ir mainėsi saulėje, visai kaip vaivo
rykštė. Užsiprašė žiogai ir kuodę vištę, pasiklausdami josios ir apie 
svirplį.

- Vargšas svirplelis! - sukudakino višta. - Vargšas!...
- Ar jį kas išgęsdino?
- Dar blogiau! - tarŠKėjo višta, net jai kuodas ant akies nusviro.

- Jį Šeimininkė šiandien su šluota iš po krosnies išmušė ir dar karštu 
vandeniu nuplikino.

- Kokia nelaimė! - gailestavo žiogienė. - Gali sakyti, dar man gimi
nė - pusbrolis... Na, o balso jam ar nenuplikino?

- Tai jau ir nušnekėjai, -^subarė žiogas jį, - kaip gali balsę nu
plikinti? Bet tu, kuode vištele, nepaisyk mano senės - ji kartais nei šį 
nei tę nusapalioja-. 0 ar nepasakytum, kur dabar svirplys?

- Nagi, tuose kiečiuose jį rasi sveikas. Bet man reikia bėgti*..
Ir sparnais pasiskėsciodama, ji nukūrė pas gaidį., kuris ties svirnu 

rado grūdę ir dabar šaukėsi visas savo pačias į puotę.
Priėję vietę, kur žėlė kiečiai, abu žiogai riktelėjo:
- Svirpleli, svirpleli, kur tu?
- Iš po varnalėšos lapo svriplys atsargiai iškišo galvę ir apsižval

gė. Pamatęs savo giminaičius, jis išlindo iš slėpynės, visas aplamdytas. 
Pasiglostęs savo apdaužytus šonus, jisai cirptelėjo nedrąsiai:

- Vos gyvas likau. Ir už kę? Už dainę, už tai, kad dienę ir naktelę 
juos linksminau.

Jis nutilo, labai susikrimtęs.
- Nenusimink, brolau! - tarė žiogas. - Štai atsirado ir tokię, kurie 

tavo dainę supranta ir gerbia. Kad ir mes - tokį kelię ėjova su žmonele 
tavęs pakviesti į vestuves. Sakėm, geresnio daininko visoj musę pievoj 
nors užsimušęs nerasi.

Žiogas šnekėti mokėjo, ir po valandėlės visi trys jie šokavo pagirio 
šonan.

Aplinkui musomirį rado jie daug svecię. Jaunasis žiogas ir nuotaka 
sėdėjo po grybu, ir abudu jie buvo toki laimingi., kad net ję šonai pūs
čiojo, nei kokios dumplės. Kiti žiogai, sutūpę žolėjo, grieže smuikais, 
o jiems pritarė vyturėlis, ti’ilendamas savo giedriu oalsn. Tašiau visa 
ję muzika dar pagrožėjo, kai svirplys užtraukė. (Bus daugiau)
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4 KARTA BUENOS AIRESE
Kazimieras V e r a x

Kai kupinomis nostalgijos naktimis negalėsi užmigti, gal ir tau 
pasivaidens tėviškės sode sesuo ir į tėvą panašus senas žmogus...

Prie neapmatomą La Platos vandeny Buenos Aires turi Avenida Cos- 
tanera, į kurią giedriomis dienomis renkasi žmonės mėgstu tolius, ramy
bę ir atsiminimus. Baugiausia tai europiečiai emigrantai ir tremtiniai. 
Valandą valandomis jie lėtai vaikšto sidabrines upės pakrante, šneka 
visokiom kalbom arba tyli ir svajoja. Gal patinka jiems tenai liūliuoją 
laivai ir laiveliai, pasak poeto, balti, lyg baltosios chrizantemos. 
Jie mielai norėtą matyti laivę, kuriuo atplaukė ir kuriuo išplauktą.

Diena buvo tropiškai karšta ir tvanki. Gera tokią dieną pabūti 
okeano pakrašty. Gera pajusti gaivinantį, jo dvelkimą.. Gera kai ką pri
siminti iš praeities, likusios už saulėtu horizontą.

Savo užrašę knygelėj atrandu rūtos šakutę, jau sudžiūvusią, ir pa
geltusią, bet brangiausią iš visą dovaną, kurias kada nors buvau gavęs. 
Ją pasiėmiau iš sešers gėlią puokštės, kai paskutinį, kart iš tėviškės 
išvažiavau.

Reikėjo jau išvykti, o sesuo vis prilaikė, vis delsė.
- Pabūk dar kiek, suspėsi - maldaudama įtikinėjo ji. Išėjom į kie

mą. Dar kartą apžiūrėjom sodybą. Obelaitės, kadaise iš laukinią paso
dintos, jau žydi. Rausvuose žiedeliuose dūzgia bitės.

- Bus vaisią, sakau sesei. Tokią akimirką juk reikia ką nors saky
ti. Junti kaip gerklė stingsta, balsas keičiasi, o nori neišsiduoti.

- Visaip gali būti, atsakė ji liūdnai. Kad tik neišvarytą į Sibirą. 
Prie savos žemės vis dar galėtum gyventi, bet jeigu išvež... Apsaugok 
Dieve!

Sesers žodžiai nutruko. Tylėdama ji skynė gražiausius žiedus iš 
darželio. Ji neverkė - ji stengėsi būti tvirta, nors veidas buvo išba
lęs ir lūpos virpėjo. Ji mano vyresnioji sesuo, kartu kaip ir motina - 
mane augino. t

Laisvoj tėviškėj būdavo erdvu ir lengva. Kai po lietaus vaivorykš
tė apjuosdavo pusę dangaus, o lieptos ir topoliai orą pripildydavo aro
matu, iš visą keturią lauką aidėdavo vaiskios dainos ir džiaugsmas 
sprogdindavo jauną širdį,.

Dabar tėvą žemę laikė apgaubęs kažkoks geliantis skausmas, lyg sun
kaus likimo slogutis. Viskas, atrodo, lyg prieš smūgį, susigūžė. Lyg 
prieš audrą. Dėdei pamerkiau, kad jau kinkytą bėrį., Sesui gėles skinti 
ir derinti jau baigė. Duodama jas, tarė;

- Tu važiuok kur geriau. Tu gelbėkis. Mes iškentėsim čia. Mes varg
ti papratę. Jei tik tėviškėj paliks, išvargsim viską. Ir neužmiršk: kai 
tik bus galina, grįžk tuojau.

Ji nusisuko ir skarelės kampu perbraukė akis. Išvažiavom greitai.
Nuo paskutinio tėviškės lauką kalnelio dar pažiūrėjau atgal. Sesuo 

stovėjo pasirėmusi kryžiaus ir mosavo balta skarele. Ak, tas gimtosios 
žemės paskutinis akiratis, žemės, kuri buvo stiprybė tėvą tėvams ir 
kurios, lyg kantrioji skruzdė, įsikibusi laikėsi "vargti papratus" se
suo ...

& Mb
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Dėdė nusiskundė, jog diena esanti tvanki, ir paragino bėrį, skubėti. 

Važiavome tylėdami.
Ant Avenida Costanera suolelio greta manęs atsisėdo aukštas, lie

sas senas žmogus. Jis atvirai stebi mane ir užrašu knygelę, lyg norė
damas kalbinti. Jis tur būt emigrantas, pamaniau. Tylime. Senas žmogus 
kiek panašus į mano mirusį, tėvę. Jo veidas man patinka.

- Karšta diena, sako jis. Pritariu. Seniokas ima šnekėti, kad va
saromis šiauriečiams čia nepakenčiama. Aš paprašiau kalbėti jį kita 
kalba. Taip, jis dar galįs kalbėti angliškai ir norvegiškai.

- Norvegę, kalba, - sako jis, - yra man gimtoji.
Aš atidžiai pasižiūrėjau į žmogę, kuris panašus į mano tėvę. Plau

kai kaip baltasis linas, akys mėlynos. Skęstančios jau į nuovargio ar 
kokio gilaus liūdesio ūkanas. Visa jo išvaizda suvargusi.

- Bloga be gimtosios šalies! - kalba toliau norvegas. Žmogus, 
kaip tas persodintas ir neprigijęs medis. Skursta ir žūsta. Jei kas 
dar turtingas, jei...

Man pasirodė, kad senas žmogus iš šiaurės - alkanas. Taip atrody
davo po sunkaus darbo iš laukę grįžęs mano tėvas. Mano ranka jau ieš
kojo piniginės. Mažai kę suradau, bet alkanam žmogui.atidaviau viskę. 
Jis jaudinasi: ne, tiek perdaug. Jam gi, esę, būtę užtekę ir centavę...

Norvegas prisipažino norįs valgyti. Elgetauti gi jis negalįs. Ir 
jo baisas suvirpa. Jis nori pasakyti man savo sunkaus likimo istoriją. 
Žiūrėdamas į La Plates drumzlinus vandenis, pradeda:

- Tėvynėj buvau garbingas žmogus...
- Tuo aš tikiu! - paduodamas rankę pertraukiau jo istoriję. Gaila 

žmogaus, kuris mažos aukos sujaudintas, dar kartę, prisimins savo skaus
mus ii’ nelaimes. Jo veido bruožai tikrai taurūs ir inteligentiški, juo
se atsišviečia gyvenimo agonija ir kokia niekam nepasakyta jo paslap
tis.

Netrukus pamačiau, kaip norvegas ėjo į artimiausię smuklę. Ėjo jis 
skersai avenidę tiesiog, be atodairos į greitai lekiančius limuzinus, 
kurie galėjo jį parblokšti. Ar jis smuklėje pasisotins, ar gal tik iš- 
sigers? Man vistiek. Tokio žmogaus negalėčiau nei mokyti, nei teisti. 
Gal jis tiki kiek atsigaivinsiąs apsvaiginęs savo didįjį skausmę ir 
nepasakytęję paslaptį...

0 iš okeano vis atliūliuoja nauji balti laivai su ję keleivię 
iliuzijomis ir skirtingais likimais...

Mano gyvenamo priemiesčio gatvelėj susispietę visokię tautę euro<» 
piečiai. Kaimynai aistringi muzikos mėgėjai. Ispanas labiausiai mėgsta 
aštrius tangus. Ukrainietis šį vakarę, kaip kasdien, po plačiašake 
palme groja armonika. Kaimynę muzika kontrastinga, susikertanti.

Się naktį negaliu užmigti. Karšta kambary ir neramu sieloj. Iš 
minčię neišeina į mano tėvę panašus norvegas. Kokia jo paslaptis? Matau 
jo liūdnas akis. Ukrainiečio armonikos giesmės banguoja, kaip saulėtę 
dienę debesėlię šešėliai laukę platybėj. Užsimerkęs regiu: sesers sode 
žydi visos obelys, bet nėra nei sesers, nei namę. Nėra tėviškėj jau 
jokio gyvo daikto. Pašokėtu, pasižiūriu per langę. Jau pats vidurnak
tis. Tiktai kur tėviškėj matydavai šiaurinę, čia matosi nuostabusis 
Pietę Kryžius - Cruz del Sur. Ukrainietis dabar groja tyliai, svajin
gai, netrukdomus. Jis tikriausiai serga ilgesio liga.
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- Bloga be tėvynės, - sake senas emigrantas. Ir man neduoda ramy
bes gintosios žemes sauksmas. Prisimenu neseniai šitame Tolimyjy Piety 
metropoly matytu vieny savo tautiety, iš nostalgijos pamišus}.. Jaunas 
dar žmogus, švelniasielis Aukštaitijos ūkininkaitis. Dabar jo manija - 
gėlės. Kol turėjo santaupy, pirkdavo tikras ir popierines, puokštes
ir vainikus. Lyg jam vaidentysi sesers darželiai ir sekminiy lankos. 
Jis mėgsta sakyti:

- Kai ūkanos praeis, matysis visos gėles. Tada jo nervingas vei
das pragiedrėja, miglotose toliuose paklydęs žvilgsnis įgauna prasmės.

0 erdviy aukštybėj mirgėjo Crus del Sur nepasakydamas, ar dar su
grįšime ir ky berasime... <

—..ooOOoo.,-

APIE STALINO LAIKRODĮ 
'■I A '' '

Stalinas įeina savo kabinetan, išsiima auksinį laikrodį, padeda 
prieš savo ant rašomojo stalo ir pradeda dirbti. Krūva popieriy, pra
deda juose sklaidytis, uždeda jais laikrodį, ir kai pakyla išeiti - 
laikrodžio nėr. Skambutis. Tuoj ateina Berja. '

- Klausyk Berja, prapuola laikrodis, kuris gulėjo čia prieš mane. 
Atrask vagį.

Berja pakėlė triukšmy, prasidėjo pajieškojimas. Tuo tarpu Stalinas, 
perkraustinėdaraas popierius... atranda laikrodį.

- Berja, pertrauk pajieškojimy, laikrodis čia, kalba telefonu Sta
linas.

- Negalimas dalykas - atsako Berja, - jau dešimts žraoniy prisipa
žino kalti...

(iš sovietinės tautosakos)
-..ooOOoo..-

Į mauzoliejy įeina žydas atiduoti pagarby Leninui. Prižiūrėtojas 
klausia:

- Ky gi, drauge? Atėjai atlikti paskutinės prievolės?
- Ky? Kokios prievolės? Jis man privalo. Jis iš manys atėmė du 

malūnu ir dvejus namus.

-..ooOOoo..-

GELBĖKIT !
Su ekskursija atvažiavo Maskvon kolchoznikas. Apžiūrėjo metro, 

parodas, muziejus, atėjo radijo stotin.
- Iš čia, kalbėjo vadovas, muziky ir kalbas perduoda visam pasau

liui.
Nejaugi, visam pasauliui? klausia senas kolchoznikas.
- Taip, tai girdi visa Europa ir Amerika.
- Draugas vadovas, pavelykite man pamėginti truputį, - prašo senas 

kolchoznikas.
- Ne, negalima. - Nu,bent vieny žodį?
Vadovas ir mechanikas žiūri. - Na, vieny žodį jau gali pratarti, 

seni, pavelyją mechanikas.
Senis prieina prie mikrofono, pataiso pynas, dūsauja pilna krūtine 

ir kad suriks: "Gelbėkite!” (iš sovietinės tautosakos)
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J. E. Arkivyskupo Juozapo Skvirecko, 
Lietuvos Metr.opolito sukaktis.- Gyvendamas 
tremtyje mūšy Arkivyskupas sulaukė dviguvo jubiliejaus: 50 mėty kunigys
tes ir 30 mėty vyskupystės. Visi tremty esy lietuviai katalikai, įvertin
dami sukaktuvininko nuopelnus Lietuvai ir Eklezijai, rengiasi tinkamai 
jį pagerbti s. m. birželio 26 d. Ty dieny sukaktuvininkas atnašaus šv. 
Mišias už visus išsklaidytus Brolius ir Seses visose pasaulio šalyse. 
Belgijos lietuviai irgi rengiasi pagarbiai šiy sukaktį minėti.

Atvyko 1 a t v i y ’ vaikai. - Kartu su austry vaikais 
atvyko ir nemažas skaičius latviy vaiky iš Vokietijos. Jie praleis atos
togas belgy šeimose ir vėl grįš į Vokietijy. Panašus pasiūlymas iš Cari
tas catholica Briusely pusės buvo pateiktas ir lietuviams, bet jie, ma
tyt, nerado galima juo pasinaudot dėl paspartėjusios emigracijos į užjū
rius.

Vatikanas apie Belgijos lietuvius.- 
Lietuviy i'adijo valandėlės speakeris rašo: "Dėkoju už "Gimt. Salį". Vie
ny šeštadienį per Vatikano radijy skambėjo žinios apie lietuvius, gyv. 
Belgijoj, apie angliakasiy vargus ir emigracijos rūpestėlius. Ačiū už 
visky. Lauksime toliau mielos dovanos." - Vatikano radijas kalba lietu
viškai: šsštad. 20 - 20,15 vai. vid. Europos laiku banga 48,475 50,26; 
391 mtr.; sekmad. 15 - 15,15 vai. banga 19,87 ir 31,10 mtr.

"Linksmybės broliai".- Tilleur ir Seraingo pa
kraščiuos pasižymėjo "linksmybės broliai". Vieni buvo įsigeidę steigti 
nesugriaunamy lietuviy - latviy vienybę ir bešvęsdami taip įkaito, kad 
nepajuto kaip skilo vienybė į du frontu. Kilo susirėmimas, ir vyrai at
sidūrė šaldytuve. Kai visos vienybės mintys išgaravo, vėl jie rado kelius 
narna. Serainge įvyko "broliškas pasikumšciavimas" aukštoj temperatūroj. 
Įtampa buvo tokia didelė, kad net vietiniai laikraščiai turėjo garbės tai 
paminėti kaip "aukštos klasės" svetimšaliy pasirodymy, o vietinė nuovada 
vietoj laimėjimo taurės padovanojo keliy dieny atvėsimy. "Linksmieji bro
liai" tuo būdu kelia Lietuvos vardy į padanges.

Grįžę iš Belgijos... "Tiesa" 1949.IV.17 spaus
dino atvaizdus ir laiškus keturiy "iš vergijos išsigelbėjusiy" ir į tė
vynę grįžusiy Belgijos lietuviy: B. Mikaliūkšcio, K. Gumbrio, V. Stakne- 
viciaus ir Vyt. Čepaičio. Esy labai laimingi ir gyveny gerai. - Belgy 
krautuvininkai, jy atvaizdas pamatę, labai apsidžiaugė: jie tikisi, jog, 
Lietuvoj gerai uždirbdami, galės apmokėti jy krautuvėse padarytas skolas. 
Gaila tik, kad nenurodo savo adresy.

Uždarbiai ir kainos.- Prieš mus 1948 m. išleista 
ir į Tarybinę Lietuvy grįžti agituojanti knygutė "Tėvynėje". Per redakto
riaus neapdairumy pateko tokios žinios apie kainas (57-58 pusi.):

"Vidutine tarnautojo alga - 800 rubl. mėnesiui. Darbininko - 600 
rubl. Kainos rinitoje; sviestas -.40-45 rubl., lašiniai - 45-50 rubl., 
cukrus 12,50 rubl., šokolado plytelė 100 gr. - 16-18 rubl., degtinės li
tras 120 rubl., konjakai 250 rubl. litrui ..."

Reiškia, darbininko dienos uždarbis yra apie 20 rubl. Per dieny jis 
gali uždirbti pusę kilogramo sviesto; per kity dieny pusantro kilogramo
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cukraus ar šokolado plytelę... Taigi, triję vaikę, šeimoje kiekvienas ga
li gauto po dvi plyteles šokolado į savaitę - jeigu visa šeima tę savai
tę nieko nevalgo! - Už degtines litrę reikia dirbti 6 dienas... Bet už 
tai degtine ten daug skanesnė (nes jos nedaug), ir visiems. Belgijoj 
prasigėrusiems patariama grįžti ir nebesugrįžti...

"Lietuva - paminta tauta".- Tokia antraš
te "La libre Belgiąue" (19-5.49) paskelbė išsamę straipsnį apie dabartinę 
sovietinę Lietuvę, kuri yra ne tik bolševikinama, bet ir aušinama. Atpa
sakojamas lietuvię persekiojimas, kolonizavimas ir kolohozinimas. Ypač 
daug žmonię nukenčia nuo kolchozę. Pasipriešinantieji deportuojami be 
išimties. Vilniuj yra įrengta 2J kalėjimai, per kuriuos kas savaitę iš
vežami 1500 - 3000 žmonię. Minimas partizanę nepaprastai dręsus prieši
nimasis, kurio privengia raud. milicininkai bei valdininkai. Gerai orga
nizuotas pasipreišinimas vyksta užsieny, kur veikia tremtinė laisvos Lie
tuvos Vyriausybė.

Šventė su rugine duona. - CHARLEROI apylinkės 
lietuviai neužmiršo paminėti Motinos Dienos. - Gegužės mėn. 8d. susirin
kome į mums draugiškę seserę namus rue du Laboratoire. Tiesa, motinę ne
buvo daug musę tarpe: moterę čia iš viso nedaug, o jaunosios motinos ne
galėjo atsitrūkti nuo lopšio... - Senosios kartos motinas atstovavo p* 
Korsakienė, vienintelė.šioj apylinkėj, visę lietuvię tuo "Mamos" vardu 
pažįstama.

Ir mes šię diena galvojom daugiau ne apie motinas musę tarpe, bot 
apie savo motinas tolumoj... - Už jas meldėmės šv. Mišiose, apie jas 
svajojom gegužinėse bamaldose, giedodami Sv. Mergelės litaniję ir taip 
mums brangię giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". - Musę motinoms 
tolumoje buvo skirtas ir trumpas paminėjimas po pamaldę. Visus labai su
žavėjo poetiška ir turininga p. Zarankos paskaita, ir mes tikimės, jog 
jis ne paskutinį kartę apsilankė ęharleroi. - R. Vitienė paskaitė jaus- 
mingę tremtinio laiškę-motinai. Ponai Ad. ir Sof. Grigaliūnai paskambino 
pijaninu, ypač visiems patiko trumpas ir skambus paties pono Ad. Griga
liūno sukurtas veikalėlis.

Po minėjimo geras būrelis tautiecię, ant rinkos nusipirkę porę ke- 
palę duonos, keletę metrę dešros ir krepšį kiaušinię, susigrūdo į 76 tram- 
vaję ir išvažiavo į užmiestį - ekskursijon. Suradę ten Tėvę Jėzuitę sode 
ramę kampelį, susėdę ant žalios pievelės užuovėjoj, saulutės atokaitoj, 
dainuodami paeiliui visas mokamas lietuviškas dainas, jautėsi beveik 
kaip namuose, kaip lietuviškoj pamiškėj - ir p. gen. Grigaliūnas - Glo
vackis pasakojo, kaip jis kartę lietuviškoj pamiškėj norėjo nubausti vie- 
nę kunigę... - Lietuviškę nuotaikę dar padidino ponai Šidlauskai, iš Lie- 
žo atvežę juodos duonos. Tegul būna jioms padėkota!

L i ė g e "respublikoj".- Gegužės mėn. 8 d. Liėge- 
Tilleur lietuviai minėjo Motinos Dienę. 12 vai. buvo pamaldos, kurias 1 
laikė kun. Dr. Gaida, Pranas. 14 vai. teatro salėje įvyko minėjimas. Ati
darymas LBB Liege Apyl. V-bos Pirm, pabrėžė: kada atrodo mūs Motulės Lie
tuvos laisvės rytas netoli, esame pakėlę sparnus skristi dar toliau. To
liau sekė seselės Agnietės paruoštas paveikslas: Trys Motinos (Marija, 
Lietuva ir Lietuvė). Kun. dr. Gaida nušvietė Motinos reikšmę. 4 Lietuvai—, 
tės atliko plastikę: "Ant kalno malūnėlis", "Kur linksta" ir "Žaisk vai- 
nuti". Dulkė ir Kumpis padainavo duetę: "Atsisveikinimas". Mažieji moki- 
niukai pažaidė: "Marija mylima", "Tarp gėlię", "Tik, tik po 6" ir "Kai 
aš buvau mažiuciukas". Kumpis Julius solo padainavo: "Funikuli, funikula," 
"Bernužėli nesvoliok" ir "Širdis mergelię". Akordeonu lietuviškę melodi-
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di jų pagrojo Jonas Dulke. Kiekvienas mokinys padeklamavo po eilėraštį. 
Vyrų balsai kvartetas (Kumpis, Dulke, Sadauskas ir Gegeckas) padainavo: 
"Ant kalno gluosnis" ir "Tykus buvo vakarėlis". Vaikiu choras padainavo: 
"Sveikinu mamytę", "Ilgiausiu metų" ir "Dirbau, dirbau dovanėlę." 

Pabaigoj vaikučiai įteikė savo mamytėms gėlių ir dovanėliu. Visus 
vaikučius scenai buvo paruošus seselė Agnietė O.S.B., kuri vis dar ener
gingai vadovauja Tilleur lietuviu, vaikučiu Vargo Mokyklai. Minėjimo gry
nas pelnas 240,- Frs. paskirtas nupirkti mokiniams reikiamu mokslo vado
vėliu.

Į pamaldas buvo atsilankęs vietinės IRO įstaigos vedėjas, kuris, 
negalėdamas dalyvauti minėjime, per kun. dr. Gaidę perdavė lietuviams 
geriausius linkėjimus. Pasibaigus minėjimui kalbėjo Liėge vyskupo at
stovas kan. Cleysters, pasidžiaugdamas tokiu gražiu, ypač mažųjų, pasi
rodymu. Į minėjimų buvo atsilankęs kasyklą savininkę.- direktorių atsto
vas p. Delhez ir kitokių svečių. Kun. dr. Gaida painformavo apie ruošia
mų ekskursijų į Banneux.

- LBB Liėge Apyl. V-ba prirašius į visas puses SOS dėl IRO ir belgų 
valdžios netinkamo elgimosi su DP angliakasiais, pagaliau rado žmogų - 
Lietuvos konsulų Šveicarijoje p. Garbacauskų, kuris nuoširdžiai ir rimtai 
žada padėti ginti mūsų bylų, kad neliktume kasyklų vergais. Angliakasiai 
jam reiškia iš anksto padėkų ir pagarbų.

- J per Sekmines rengiamų Hainaut lietuvių (p, Zaleckio) stovyklų 
prie Ostendes iš Liege apylinkės žada vykti apie 20 tautiečių. Prieš 
Petit Chateau reikia pakvėpuoti ir pajūrio grynu oru.

Stepas Paulauskas 
Limburgo rūpesčiai. -Iš Waterschei balandžio 19 

į Briuselį išvyko keliolika lietuvių šeimų. IRO pareigūnai kategoriškai 
pareiškė, grįžimas į Vokietijų yra nenumatytas ir IRO šitame reikale at
sisakė pi dėt. Beviltiškai kelias valandas, su visa manta, pastovėriavę 
gatvėje jie buvo belgų tara tikrų instancijų patalpinti į mašinas ir nu
vežti į kalėjimų. Keli šimtai žmonių, lietuviai, ukrainiečiai, lenkai, 
rusai, užsispyrusiai reikalauja grųžinimo į Vokietijų motyvuodami prieš 
du metus duotais pažadais bei kontrakto straipsniais.

-Surinktos Zwartberg’o lietuvių tarpe aukos a.a. B a i k n u a **> 
k o paminklo statymui. Velionis Ričardas Baikauskas nusinuodijo dujo
mis Zwartberg’o "Les Liėgeois" anglų kasykloj 20.3.1948 mt.

Waterschei įsikūrė naujas pranciškonų - flamų vienuolynas, kurin 
buvo skirtas ir Limburgo Kapelionas T. Kornelijus. Kadangi jis jau pa
siruošęs Belgijų apleisti, paliko gyventi senoje vietoje. Jam išvykus 
jo darbų perims kitas lietuvis pranciškonas T. Ambrozijus, kuris ir 
apsigyvens minėtame vienuolyne Waterschei. T. Ambrozijus jau atliko su
sipažinimo darbų aplankydamas visas didesnes Limburgo lietuvių grupes. 
"Pasenusiam" kapelionui linkime geros kelionės, o naujajam - geros klo
ties pradėtame darbe.

- Paaiškėjo IRO centre Genevoj, kad sųrašuose, kuriuos prisiuntė 
žydų organizacijos, kaltindamos lietuvius, - nėra nė vienos lietuviškos 
pavardės, nors sųrašas pavadintas "List of Lithuanian war criminals..."
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LlliruVlAII KUTUŪ
LIETUVIŲ KOLEGIJOS IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ROMOJE

Lietuviu klieriku kolegija Romoje, pavadinta Sv. Kazimiero vardu, 
gimė po karo, kai | amžinąjį miestu atvažiavo iš Vokietijos klierikui bū
relis. Pirmaisiais metais glaudėsi svetimame bute, paskui įsigijo nuosa
vus namus, stilingu "pili" su bokštu ir sodeliu viename truputi ramesnia
me ir švaresniame Romos kvartale (via Casalmonferrato, 20). Prie tos nuo
savybės |sigijimo ypatingai prisidėjo duosnus kun. Ant. Briška, lietuviu 
parapijos Čikagoje klebonas. Kolegija popiežiaus dekretu įsteigta 1948 m. 
gegues mėn. 1 d. Tai pirmoji dabartinio popiežiaus Pijaus XII įsteigtoji 
tautinė kolegija. - Šiemet, vienerią metą sukaktuvėse buvo suruoštas iš
kilmingas atid'aryams. ' ■

Iškilmėms atvyko į kolegiją, kardinolas Juozapas Pizzardo, Šventosios 
seminariją ir universitetą Kolegijos prefektas. J| iškilmingai sutiko 
vysk. V. Podalskis, kolegijos rektorius prof. V. Tulaba, vicerektorius 
kanaun. Z. Ignatavičius ir visi lietuviai kunigai ir klierikai. Kardino
las atlaikė kolegijos koplyčioje iškilmingas šv. Mišias ir pasakė pamoks
lu.

Vatikano laikraštis "L'Osservatore Romano" (4.5*1949), duoda kardi
nolo Pizzardo pamokslo santrauką: "Iškėlęs istorinę šios atsimintinos die
nos reikšmę, Jo Oninencija liūdnais ir jaudinančiais žodžiais priminė da
bartinius skausmingus katalikiškiausios (cattolicissima) Lietuvos vargus. 
Po to parodė gilius motyvus to paguodžiandžio pasitikėjimo galingu užta
rymo Sv. Mergelės, Lietuvos Karalienės. Lietuvos, kuri gali užpelnytai va
dintis "Marijos Žeme", kuri džiaugiasi turėdama pagarsėjusiu šventovių; 
tą garsiausią, vadinamą "Aušros Vartai", ir tą antrą žymią Marijos Šven
tovę Šiluvą. Jo Eminencija pridėjo dar keletą žodžią, pagiriamas krikš
čioniškas dorybes senos lietuvią tautos, taip darbščios, taikingos ir pri- 
sirišusios prie krikščioniškos tradicijos, išreikšdamas savo gilą įsiti
kinimą, kad tie kraštai, kuriy galybė padaro juos atsakingais už tarptau
tinės tvarkos atstatymą, nepaliks nepanaudoję potvarkią ir reikalingą 
priemoniy, kuriomis padaryty negalimu amžiną pasilikimą neteisybės, už
puoliką padarytos taikingoms ir kultūringoms tautoms, - koki yra lietuvią 
tauta, - šiandie taip žiauriai prispaustoms."

Po Sv. Mišią buvo surengtas jaukus priėmimas. Pirmiausia tarė žod| 
iš Amerikos toms atidarymo iškilmėms specijaliai atvykęs kun. Ant. Briška, 
didysis kolegijos rėmėjas ir geradaris, džiaugdamasis, kad galėjo pilnai 
įvykdyti Dievo Apvaizdos jam įdiegtą mintą: įkurti lietuvią kunigą semi
nariją Šventame Mieste! - Vysk. V. Padolskis, lietuvią vyskupą vardu pa
dėkojo kunigui Briškai už jo steigėjo pastangas5 taip pat prašė J. E. 
kardinolą Pizzardo perduoti lietuvią padėkos išreiškimą Šventajam Tėvui, 
loirs leidžia čia, Sv. Petro bazilikos šešėly, auginti naujas lietuvią 
kunigą eiles, skirtas Bažnyčios Lietuvoje atstatymui.

Kalbėjo taip pat p. Hinisteris St. Lozoraitis, dėkodamas Jo Em. kar
dinolui Pizzardo už jo draugiškumą lietuvią atžvilgiu ir maloną sutikimą 
atlaikyti Sv. Mišias švento Kazimiero kolegijoj.
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anglija
"D. Britanijos Lietuvio" spausdinamas spaustuvėje. Nuo gegužės vidu

rio spaustuvėj bus spausdinamas ir linksmybių laikraštis ’’Apuokas". Lie
tuvių Sąjungos paskelbtame tremtiniams Vokietijoj šelpti vajuje surinkta 
įvairių daiktų (rūbų avalinės ir t. t. ) iš viso 2.482 svarai. Aukos iš
siųstos Britų zonos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotiniui.

Anglijoj visur buvo rengiamas Motinos Dienos minėjimas. Widnes apy
linkėj visus sužavėjo p. Brazdienės parengtas stovyklos mažųjų ansamblis. 
Gyvasis paveikslas "Našlaičiai Sibire prie Motinos kapo", palydėtas jau
dinančios dainos "Leiskit į tėvynę";išspaudė ne vienam ašarų. Manchesterio 
lietuviai Motinos dienų pasirodė irgi su gausia menine dalimi.

Halifaxe gegužės 14 d. atidaryta tautodailės ir rankdarbių paroda, 
kurioj turi savo skyrių ir vietos lietuviai. Parodos atidarymo dienų jau
nimas pademonstravo lietuviškus tautinius šokius.

KOLUMBIJA
Didžiausias atvykusių lietuvių būrys susispietęs Kolumbijos sostinėj 

Bogotoj. Veik visi lietuviai dirba pagal savo specijalybę arba žemės ūkio 
srityje. Ypač šios pastarosios srities žinovų yra didelis pareikalavimas! 
dešimtį kartų daugiau negu atvykusių kandidatų. Nors dar ir kalbos nemo
kėdami, visi yra jau pakankamai gerai įsikūrę ir susiorganizavę. Apie 10 
lietuvių moksleivių šiais metais buvo priimti ir mokosi saleziečių ber
niukų ir mergaičių kolegijose. Vienas lietuvis studentas įstojo į Bogotos 
seminarijų. Visi atvažiavusieji patenkinti kolumbiešių valdžios ir priva
čių asmenų teikiama parama ir rodomu prielankumu. Ypač daug lietuviams 
padeda vienos Bogotos parapijos klebonas, kanauninkas Maroguin. Pats bū
damas iš aukštos kolūmbiešių giminės turi daug pažinčių ir įtakos pasau
linės ir bažnytinės valdžios sluoįęšniuose .■

J. A. V.
Lietuvių Katalikų Spaudas Draugija 1949»IV.6. nutarė sudaryti stip

rų Lietuviškos Knygos Skyrių. Matydama, jog lietuviams veikėjams iš Vo
kietijos sklaidantis ir lietuviškų knygų leidimas silpnėja, Draugija nu
tarė knygų leidimų perkelti į Jungtines Valstybes. - Pirmosios knygos 
žada pasirodyti už 3-4 mėnesių. Per tų laikų norima surasti 3000 metinių 
knygų rėmėjų. Kiekvienas iš jų įmokės 5 dolerius, ir už tai gaus pirmai
siais metais 7 naujas knygas (kurių rinkos kaina 7,50 dolerių). Paaukoju
sioji 5° dol. vadinami amžinais Rėmėjais, davusieji 100 dol. bus Garbės 
Rėmėjai. - Redakcinėj komisijoj dirbs prof. B. Vitkus, prof. A. Vaičiu
laitis, prof. A. Kučas ir kit. - Lietuviškos knygos skyriaus vedėjo adre
sas: Rov. C.A. Matulaitis, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8., Ill.

VENEZUALA
Lietuviai krepšininkai kas vakarų treniruojasi ir jau sėkmingai pra

dėjo krošinio turnyrų dėl Carabobos meisterio vardo. Vietos krepšinin
kams jie sukėlę baimės. Jų nusistatymas: "Juk negali padaryti Lietuvai 
gėdos. Lietuva - Europos Meisteris!’’

Žinomas Lietuvos smuikininkas Donatas JAKAVICIUS, prieš pusmetį at
vykęs iš Vokietijos, pakviestas solistu į geriausių Venesuelos radiofonų 
"Radio Caracas" garsina lietuvių vardų išpildydamas ir lietuvių kompozi
torių kūrinius.
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Apie Petit Chateau.- Turimomis žiniomis, gyveni
mas atrankos centre yra pagriežtintas. Baigusieji sutartį, ir pasitraukę 
iš darbo yra internuoti s laisve gerokai suvaržyta, pinigai 
turi būti padėti biure, už išlaikymą, berods t. p. išskaitoma. Aplankyti 
galima tik su leidimu ir tai priėmimo kambary. Moterys be vaikę yra in
ternuotos kitur netoli Briuselio irgi kalėjiminėj aplinkoj. Moterys su 
vaikais išsięstos į Poids de Michel, Ardėnuose ir joms internavimo reži
mas netaikomas. Ten anksčiau buvo apgyvendinami grįžtę Vokietijon dėl 
nesveikatos. Transportai į Vokietiją eina maždaug kas mėnesį, bet į juos 
negali pakliūti nė vienas iš tę, kurie baigę sutartis dalyvavo žygyje į 
Briuselį. Sprendimo ję reikalu dar nėra, ir jis gali dar užtrukti. Vie
nas kitas grįžta atgal į darbovietę. Esą vyriausybė rūpinasi rasti emi- 
gracinię galimybių, tačiau kol kas nepramatyta nieko konkretaus. Be to, 
rastom galimybėm negalėsiu pasinaudoti dabar internuotieji. Kaip galimas 
sprendimas,be kitko, minėtinas ir tas, kad dabar internuoti gali but 
nugabenti prie Vokietijos sienos ir palikti savo inicijatyvai. Kaip ofi- 
cijaliai žinoma, grįžę Vokietijon be IRO sutikimo, netenka IRO globos. 
Nėra negalima, kad Belgijos Vyriausybė padarys išimtį ir, nežiūrint be
darbės, leis BP pasirinkti darbo kai kuriose srityse pav. žemės ūky, kur 
dai'bininkę jieškoma.

Pi'imintina, kad savo noru palikusioms darbą bedarbės pašalpa nėra 
išmokama.

Dėl grįžimo į Vokietiją.- Kaip jau anksčiau 
buvo rašyta, atskirais atvejais IRO tarpininkauja (permitte Office Briu
sely) grįžti į Vokietiją, pav., kurię šeimos nariai tebėra Vokietijoj 
arba pan. Kiekvienas atvejis svarstomas paskirai. Kreiptis į savo rajo
no IRO biurus.

Apie atostogas. Vokietijoj.- Atostogę vyk
ti į Vokietiją gali kas turi tonais tėvus arba brolius bei seseris. Lei
dimu parūpina IRO. Reikia šię dokumentęs leidimo iš kasyklos, gero el
gesio liudijimo iš savivaldybės (certificat do bonnes moeurs), 4 nuo
trauką ir 206 Frs. už vizą. Tas taikoma tiems, kurie yra atvykę Belgijon 
pagal darbo sutartį.

Turintiems giminią JAV. - Ligšiol BP įstaty
mas emigruoti į JAV nėra taikoma^ Belgijos BP. Nėra negalima, kad ateity 
būtę daroma, išimcię. Šiuo motu galima daryti tokį bandymą s a) gauti liu
dijimą (anglę k.) iš IRO, kad esi jos globoj ir kad į Belgiją esi atvy
kęs pagal darbo sutartį (data), b) gauti liudijimą gero elgesio savival
dybėj (certificat de bonne vie et moeurs)į c) gauti politinės ištikimy
bės liudijimą (certificat de civisme) t. y. kad nesi dalyvavęs veikime, 
siekiančiame nuversti demokratinį valdymą. Tai galėtę išduoti IRO. Šiuos 
liudijimus sięsti giminėms JAV prašant kreiptis į Immigration Office, 
BP Commission. Centrinė komisijas 718—18 street, N.W. Washington 25, BC. 
Gali kreiptis per kongresmonus.

Kiek areštuotą? - S. m. balandžio m. pabaigoj buvo 
sulaikyti 5.166 belgai ir 169 užsieniečiai. Be to, sąrankos centre kovo 
31 d. buvo 444 asmenys, o balandžio 30 d. 7O5« Tai tie, kurio laukia re- 
patrijacijos ir yra svetimšalię policijos žinioj.
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Šanchajus raudonųjų rankose - menke jto sesijos vaisiai

Paryžiuje š. ra. 23 dieną prasidėjo- K e t u r i ę U ž s .
R e i k a 1 ę ministerię konferencija, kuri 
turi svarstyti Vokietijos klausimus. Nors po daugelio nepavykusię pana
šiu konferenciją, kažko ir iš šios.nebuvo galima tikėtis, vis dėlto pir
mą dieną gana taikiai nusiteikęs Višinskis kai kąra sudaro iliuziją, 
kad šį kartę bus prieita prie susitarimo. Jis buvo netgi pasiūlęs 
įtraukti į programą taikos su Japonija problemą, bet kitiems atsisakius, 
perdaug neužsįpuolė. Po poros dienę jis pateiks savo planą Vokietijos 
vienybei atstatyti; atnaujinti kontroles Tarybą, kuri turėtę aukščiausia 
valdžią Vokietijoj, ir Berlyno komendantūrą, kuri tvarkytę viso Berlyno 
reikalus. Tvirtindamas, kad Vokietijos politine ir ekonomine vienybe 
yra neįmanoma be vieno aukščiausio vokiecię organo, jis siūlo iš jau 
esuncię Rytę ir Vakarę zonę organę sudaryti Valstybes Tarybą visai Vo
kietijai. Sis planas, žinoma, sutiko deraokratinię kraštą atstovę pasi
priešinimu. Jis, kaip Acheson pastebėjo, yra žingsnis atgal, kuris nie
ko neišsprendžia. Kadangi Kontroles Taryba subankrutavo, nėra reikalo 
ją atgaivinti. Reikia pripažinti., kad šis pasiūlymas šukele didelę 
audrą Vokietijoj, nes jis reikštą, kad sukurta Vakarę Vokietijos Kons
titucija turėtę būti vol palaidota. Prie ekonominės vienybės, atrodo, 
rusus ragina ję bankrutuojanti zona, bet Vakarę, atstovai teisingai pas
tebi, kad jei ketvirtas nori prisidėti prie kitę triję, tai jis turi 
parodyti, ką su savim atsineša. Rusai šiuo ekonominės vienybės šūkiu 
siekia dar ir daugiau: įsibrauti •į/ Ruhro pramonės kontrolę. Kai kas 
mano, kad jie būtę įsileisti patariamuoju balsu, bet su sąlyga, kad ru
sai įsileistą savo partnerius į Silezijos ir Saksonijos pramonės kontro
lę. Rusai atkerta, kad Silezija dabar yru Lenkijoj, bet Vakarę valsty
bės Lenkijos - Vokietijos sienę nepripažįsta. Apie politinę Vokietijos 
vienybę tik tada bus galima kalbėti, kai rusai duos tas pačias laisvos 
savo zonos gyventojams, kokias turi vakarinię zonę vokiečiai. Šiuo metu 
ję zonoje socialo-komunistai yra valdovai. 0 ištikręję, kaip neseni 
rinkimai parodė, jie neturi jokio pasitikėjimo, nes net ir komunistams 
gyventojus terorizuojant, 40 $ balsavo prieš juos.

Ju diktatūrinį valdymą gražiai pavaizduoja dabar vykstąs Ber
lyno geleži n keliešię streikas. Kadangi 
Berlyno miesto metro centrinė yra rusę sektoriuje, tai jie kontroliuo
ja viso miesto traukinius ir išmoka geležinkeliečiams algos, žinoma, 
sovietiškomis markėmis. Się daugelis gyvena vakariniuose Berlyno sekto
riuose, lour 4 rusiškos markės yra lygios tik vienai vakarietiškai. Ge
ležinkeliečiai pareikalavo išmokėti algas Vakarę markėmis. Komunistams 
nesutikus, sustreikavo. Kadangi rusai, atsiuntę iš savo zonos streik- 
laužię ir komunistinės milicijos, bandė užimti stotis ir toliau palai
kyti susisiekimą, įvyko daug susidūrimą. Prie atskirę stocię vyko tikros 
kautynės tarp ginkluotos bolševikę milicijos ir beginklės streikininką 
bei jiems pritariančią minios. Yra keli žuvę, keliolika sunkiai suzeis- 
tę ir daugybė lengvai. Vakarę sęktorię komendantai iš karto nesikišo 
pripažindami tačiau streikininkams teisybę, pagaliau ję kantrybė pasi
baigė, ii' jie pareikalavo iš vakarinię sęktorię stocię atitraukti komu-
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nistą prisiųstą miliciją. Dabar pios yra streikininką ir vakarą sekto*- 
rią policijos rankose. Kaip šis streikas baigsis, neaišku. Galima tikė
tis, kad streikininkai laimės ir gaus algą vakarą markėmis. Šiaip ar 
taip šis kruvinas streikas aiškiai parodė, kokios laimės gali tikėtis 
darbininkai iš komunistinio valdymo. Budinga taip pat, kad daug Bytą 
zonos milicininką atsisakė šaudyti į savo tautiečius ir pasidavė Vakarą 
sektorią policijai,

Kinijoje įvykiai yra daug tragiškesni. Bežiūrint riacijona- 
listą vadą kalbą apie pasipriešinimą ir kovą ligi komunistą sutriuškini
mo, nežiūrint ir to, kad Cankaišekas vėl kviečiamas užimti prezidento 
vietą, raudonieji žygiuoja priekin. Prieš kiek laiko dar atrodė, kad 
Šanchajus, didžiausias Azijos miestas, nors ir apsuptas, bet ginsis. Gy
nyba buvo silpna, ir komunistai miestą užėmė. Ar tą miestą gynusioms na
cionalistą armijoms pasiseks pasitraukti jūros keliu į Pietą Kiniją, pa
rodys ateinančią dieną įvykiai. JAV, kiek galima spėti, yra susitaikius • 
sios su mintimi, kad Kinijoj laimės raudonieji. Bet jos bando sudaryti 
iš įvairią Azijos tautą užtvarą, kurios peržengti komunistai neišdrįstą, 
nes tuo atveju sutiktą ginkluotą JAV pasipriešinimą. Iš kitos pusės, JAV, 
Anglija ir Prancūzija bandys užmegsti prekybinius santykius su raudonai
siais kiniečiais.

Šiomis dienomis užsidarė trecioji JTO sesija, 
nieko gero nenutarusi, Israelis 37 balsais prieš 12 ir 9 susilaikius 
buvo priimtas į JTO. Nieks nepaneigs teisės Israelio valstybei egzistuo
ti, tačiau priėmimas buvo perdaug skubotas. Naujoji valstybė neturi dar 
pastovią sieną. Jeruzalės sutarptautinimo klausimas neišspręstas ir var
gu bebus krikščionims palankia prasme išspręstas, nes žydai pasiryžę šį 
miestą padaryti savo valstybės sostine. 0 skaudžiausia Palestinos arabą 
pabėgėlią, kurią yra apie 700.000, problema pasidaro be išeities. Anglai 
ir italai buvo priėję prie šiokio tokio susitarimo dėl buvusią 
Italijos koloniją. Anglija turėjo gauti Cyrenaiką, 
Prancūzija Fezzaną, Etiopija Erytreją, o Italija būtą pasilaikiusi So
mali ją ir Tripolitaniją. Deja šis susitarimas negavo 2/3 balsą JTO su- 
sirinkime ir buvo atmestas. Tas atmetimas nieko nepataiso, o tik gadina 
tarptautinius santykius. Taip pat buvo atmestas ir Piet. Amerikos pasiū
lymas leisti JTO nariams užmegsti iš naujo san
tykius su Ispanija. Ar nekeista, kad beveik visas 
pasaulis palaiko diplomatinius santykius su Kremliaus diktatoriumis, o 
Franco pasmerkia dėl to, kad jis gresiąs pasaulio taikai. Tokia idijo- 
tiška padėtis liausis tik tada, kai iš demokratinią vyriausybią bus pa
šalinti fanatiški priešininkai. 0 to galima tikėtis, nes tai rodo nese
ni B. Britanijos savivaldybią rinkimai. Visas Pasaulis, po šio karo 
smarkiai sukęsis į kairę, pakeitė kryptį.
it i it t n r it r it t n i tt t u t u i ti i ti i n , n i n t tr i it i u i n i

- Eisdeno apyl. LBB pirmininkas p. J. Remeikiui ir Poniai reiškiame 
gilią užuojautą netekus mylimos dukrelės Nijolės.

T. Kornelijus ir Limburgo lietuviai
_ n _ u _ it _ " _ u _ n _ n _ it _ n _ n _ u _ n _ n _ ii _ n _ n _ ir _

- Kai kuriose DP stovyklose Belgijoj lankosi sovietiniai politru- 
kai, lydimi belgą policijos, vertėją ir maloniai kviečia grįžti į "tė
vynę" pasibaigus sutarčiai. Kai kur šie lankytojai buvo puolami.
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