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III metai 1949 m. spaliu 31 d. Nr.20 (49)

SUSITIKIMAS SU mirusiais
1949 m. Vėlinėms

Susitinkame su akmenimis, su augmenimis, su gyvūnais, su mie
lais ir nemielais bičiuliais. O su mirusiais? Tenka susitikti ir su 
jais. Tik susitikimas su mirusiais yra visiškai kitoks nei su gy
vaisiais. Niekas, pav., nėra susitikęs mirusio bičiulio vidukelyje. 
Susitikimas su mirusiais yra susitikimas su nematomu, neapčiuopiamu 
pasauliu. Kiekvienas, atsilankęs kapinėse, pajunta iš anapus dvel
kiantį gyvenimę. Mirusiuję kapai priartina gyvuosius prie naujo pa
saulio, kur Žmogaus buvimas yra esmingai pasikeitęs. Sis pasikeiti
mas, kurį žmogus išgyvena dar Šiame pasauly, yra skausmingas, pil
nas nežinios ir todėl šiurpus. Tai pasikeitimas, kurio vardas mir
tis. Tai Šuolis į anapus Dievo artumon. Ak ir žemiškam buvime žmo- 
fus nėra Dievo tolumoj - ir čia jis yra Jo rankoj , tačiau anapus 

mogus persikelia kitokion ir daug glaudesnėn Dievo artumon. Juk ir 
Mišię. prefacijoj už mirusius yra sakoma: "vita mutatur, non tolli- 
tur" t. y. gyvenimas pasikeičia, bet nesunyksta. Mirties atveju žmo
gaus gyvenimas persikelia iŠ vienos plotmės kiton: iš gamtinės į ant
gamtinę. Kaip gamtinė sritis susitinka su antgamtine, taip gyvieji 
susitinka su mirusiais, tikriau sakant gyvaisiais aname pasauly. 
Się Vėlinię proga musę susitikimas su mirusiais tautiečiais nėra 
toks glaudus kaip tėviškės kapinėse, kur medžiaginiai palaikai mums 
gyvai byloja apie mums brangius asmenis. Nežiūrint betgi išblaškymo 
ir nuotolio, musę kontaktas su mirusiais nuolat lieka gyvas ir ar
timas, nes dvasinis pasaulis mums visur prieinamas. Toli nuo savęję 
įsiklausykime į mirusię kalbę, į ję paliktus testamentus. Vėlinię 
aienę jie prabyla į mus stipriau nei betkada. Kur jie bebutę palai
doti - Lietuvoj, Sibire, Belgijoj... iŠ visur jie byloja ta pačia 
kalba: šventi pasiryžimai, taurios pastangos tenepailsta kelti išti-
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kimybės Viešpačiui ir ruošti Lietuvai prisikėlimo. Tai tūkstančiu 
musy kankiniu kalba, tai visy mūšy senoliy testamentas.

giy mėty susitikime su mirusiais lenkiame galvas susimastyda- 
mi dėl savosios amžinybės ir, įsiklausę į nukeliavusiyjy amžinybėn 
testamentę, pakeliame jas (galvas) ryžtingu gestu ir vėl žengiam 
negęstančio Tikėjimu keliu.

—..00OOO00..—

MARIJOS APSIREIŠKIMAI GIRKALNYJE
* » , ■

Šiandie, kai daigelis mdsy skaitė Marijos apsireiškimus Fatimo- 
je, prisimena Girkalnį, kuriame 1943 m. sausio pradžioje pasirodė 
Marija bažnyčios bokšte. Nuostabu, kad pačiy sunkiausiy laiky iš
vakarėse buna duodami žmonėms Dievo ženklai, stiprinę jy tikėjimę. 
Tai buvo apie 10 vai. vakaro. Žmonės iš toli, važiuodami iŠ turgy 
matė ant Girkalnio nusileidžiantį šviesos stulpę. Pačiame Girkalnyj 
būrelis vyry kortavo ir girkšnojo. Vienas turėjo paieškot daugiau 
degtinės ir, išėjęs į gatvę, pamatė visę nušvitusį bažnyčios bokŠtę 
ir moteriškę Šviesos viduryje. Jis greit grįžo atgal ir išvedė vi
sus pažiūrėti. Jie nebuvo daug įgėr^; ty tarpe buvo tačiau netikin- 
čiy, net gi nekartę burnojusiy pries Svenč. Mergelę. Sujaudinti, 
jie žiurėjo ir nežinojo, kę turi daryti. Tuo metu sviesę pamatė 
vietinis nuovados viršininkas ir keletas kity žmoniy. Jie bandė ar
tintis prie Šventoriaus, norėdami pranešti klebonui Dr. Šimkui, ku
ris jau miegojo. Kaž koks jausmas, artėjant šventoriaus, juos su
laikė. Einant arčiau bažnyčios šviesa darėsi ne tokia ryški ir mo
teriškės pavidalas ne toks aiškus. Po keliolikos minučiy šviesa 
įėjo bažnyčion, ir ši pasidarė sklidina šviesos. Stebėtojai pasako
ja, kad ne tik per langus, bet ir per sienas tryško šviesa. Net. pro 
zakristijos sienas, atseit, dvigubas buvo ji matyti, nors ne taip 
stipri.

Garsas apie pasirodymę pasklido po visę kraštę. Vieni norėjo 
tikėti, kiti ne. Vienas Kauno kunigas į kelintę dienę nuvyko vieton 
pasitikrinti. Buvo sekmadienis. Jis pažinojo tę parapiję kaip apsi- 
leidusię ir menkai religingę. įlipęs sakyti pamokslo, pats ėmė jau
dintis, matydamas, kaip žmonės meldžiasi ir atgailauja. Susirado 
tuos, kurie matė įvykį. Klausinėjo, ar jie nebuvo girti ir ar jiems 
kartais tik taip akyse nepasirodė. Vienas rusas - netikintis, kuris 
įvykį taip pat matė, jautėsi užgautas tokiu kunigo klausimu. Jis 
pats, girdi, tyčiojęsis iš Dievo, dabar pats matęs savo klaidę. Kau 
no Kurija šį visę įvykį pavedė ištirti vietos dekanui, ir jis po 
priesaika apklausinejo regėjusius. įvykį patvirtino keliolika mačiu 
siy žmoniy. Nerasta jokiy įtarimo ženkly, kad tuo metu būty buvę 
girdėti koks lėktuvo užimąs, arba kad buvusi kokia rakieta ar šiaip 
koks kosminis - kometinis reiškinys. Visas šis įvykis taip ir liko 
tyrinėjimo stadijoje; Kauno Ordinarijatas nėra davęs jokio savo pa
reiškimo.
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VEmtmu® klumpės
* ■ • *

Juozas Žukauskas
(Pradžia 19 nr.)

- Jei jau esi apsisprendęs dėl savo vedybų su Veronika, tai 
trumpa kalba - pas klebenę ir baigta. Veronika patogi našlelė, nėra 
ko sakyti. Ir prie šiokio tokio turtelio, ir jauna, ir daili. 0 šia 
dar prie savo pinigo ir amato ciesoriškai galėsi senatvę nugyventi. 
Ak, tavo aukso rankos daugiau negu dvaras, Motiejau. Kunigai, aptie- 
koriai nepraeina pro Vengalio klumpes nepasidžiaugę.

- Kų Šia, kų šia, kaimyne... - mykia Motiejus Vengalis, viso 
pasviečio pagarbintas klumpių dirbėjas.

Ties viena kryžkele, kur stovi du apgenėti gluosniai, vežimai 
sustoja, Vengalis įsirita savan vežiman, o kaimynas Petras pasital- 
pina gizelį Steponę. Tuodu toliau važiuoja, o Motiejus suka į šalu
tinį kelia ir atsigręžęs dar Šaukia gizeliui:

- Pažiūrėk, kad skroblinės pliauskos nebūtų per daug permirku
sios. Sunešk jas į pašiūrę. Paruošk arkliui pašarų. Nepamirški kar
vės, kiaulių ir paukščių. Aš dar užtruksiu porų, trejetų valandų...

Veronika, trisdešimtus metus vos pabaigusi, daugelio bernu mie-' 
lai kalbinama ne tiek dėl turto, kiek dėl geros išvaizdos, našlė, 
plėšia nuo apelsino žievę ir sako:

- Gal ir išeity kas iš mudviejų. Ne kų ir as turiu iŠ tokio gy
venimo, vienui viena besiplušdama. Žemelė nedidelė, vos septyni hek
tarai, bet darbo pakanka. Visa laimė, kad turiu gėrę, darbingų bernų. 
Ūkelis, beje, gražus, tvarkingas. Tai amžinę atilsį mano Jono nuopel
nas. Nesinorėtų niekais tokį ūkelį nuleisti...

- Už tai, matai, vai... Už tai... - tik tiek beįstengia Motiejus 
Vengalis. Jis gaudo žodžius, tartum orę išmesta ant kranto žuvis. Ta
čiau dėl didelio susimaišymo toliau nebeįstengia tinkamiau jų sumegz
ti. Bet, ačiū Dievui, prie pačio svarbiausio, prie tikrojo reikalo, 
kad ir nekažkaip vykusiai, jis- jau buvo priėjęs.

Veronika paima didelį saldainį, nunarsto popieriukų ir šneka 
toliau, stebėdama spalvingų piešinį.

- Žmonės labai plačiai kalba, kad tu turi, susikrovęs marias pi
nigo. Man tai ne tiek rūpi, aš labiau patį žmogų branginu, bet šian
die aš galiu paklausti tavęs, Motiejau, kiek gi iŠ tikrųjų tu turi 
to pinigo?

Klumpininkas Vengalis sukrenksi, sujuda visu kūnu ant kieto suo
lo. Per visų savo gyvenimų į tokį klausimų dar niekur jis nebuvo tei
singai atsakęs. Koks čia reikalas žmonėms žinoti, kiek jis, kruopštus 
amatininkas, turi susitaupęs pinigo. Bet Veronika... Našlė Veronika 
bus jo žmona, visų likusį jo gyvenimų kartu dalysis vargais, rūpes
čiais ir džiaugsmais. Jai gi reikia pasakyti dabar teisybę.
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4
- Turiu vienę kitę kapeikę...‘Ln§ dienę suskaičiau septynis 

tukstanSius ir keturis šimtus popieriniais, o, be to, dar nuo senes
nio meto devyni Šimtai-ruskinię auksu.,.

Kol ištaria tuos žodžius, pajunta kaktoj prasimušusį prakaitu. 
Širdis taip smarkiai pradeda plakti, kad užtrenkia paskutinius Žod
žius. 0 patsai pasijunta visu kūnu kažkokion bedugnėn galvatrūkčiais 
bepuoląs.

Našlė Veronika išpučia akis ir lieka kelioms sekundėms lyg sta
bo ištikta su puse saldainio burnoj,, atsigavusi sako:

- Ak, aš niekad nemaniau, kad tu esi toks turtuolis. Bet, Motie
jau...- nuleidžia akis ir ilgai tyli.

- Kas, Veronika, kas? sakyk...- subruzda susirūpinęs klumpinin
kas .

- It, i..otiejau! .. . ^š tau per biedna. Su tokiu turtu tu gali 
parsivesti sau Žmonę net iŠ palivarko. ..š maniau, kad tu tik Šiaip 
sau vienę kitę Šimtę turi pasidėjęs. Maniau būsiu sau lygę susiradu
si. ..

- Kę tu Čia dabar, Veronika... Kę Čia...- nusigęsta Motiejus 
Vengalis. - liesa, tu biednesnė už mane, bet už tai tu turi jaunystę. 
±iŠ, kad ir stipresnis keliomis kapeikomis, bet pusamžį jau persiri
jęs .

į stubę įeina našlės Veronikos bernas Gasparas. Didelis, plaČię 
peČię, kiety, veido muškulę dvidešimt septynię metę vyras.

- Sveikas, Vengali. Iš jomarko? kas besigirdi?... Duok man klė
ties raktę, gaspadin, - atsisuka į Šeimininkę, blokšdamas į ję pa- 
Šaipę žvilgsnį.

Veronika nurausta, nesava pasidaro. Ilgai rausiasi sijono kiše
nėj, rakto beieškodama. Suradusi padeda nervingu judesiu ant suolo.

- Pas Širmulius audra. Širmulis jomarke arklį pardavė, bet pi- 
nigę tik trečdalį teparsivežė. Prasigėrė. Sirmulienė visus indus nuo 
lentynę suleido į nabago vyro galvę. Didelis ūžesys ten dabar, - pa
sakojo Gasparas, lėtai imdamas nuo suolo raktę.

- Ten niekad nėra ramaus gyvenimo, - Veronika patenkinta, radusi 
kur nukreipti dėmesį.

- Visaip žmonės gyvena, - priduria Motiejus Vengalis.
Gasparas reikšmingai šypteli Veronikai ir tylėdamas išeina.
Vidunaktis. Klumpininkas Vengalis važiuoja iš našlės kiemo, sma

giai važiuoja. Patenkintas, pakilūs Motiejus Vengalis. Susišnekėta, 
susitarta. Penktadienį važiuoja užsakę, kita subatvakarį Švenčiamos 
sutartuvės.

Pergalės jausmu lepindamasis važiuoja klumpininkas Vengalis per 
našlės Veronikos kiemę. Per kiemę, kuris dabar jam atrodo toks arti
mas, kone savas. Prie daržines galo arklys krūpteli, pasibaido. Iš
lenda bernas Gasparas. Nakties tamsoj jis toks didelis. Lyg šv. Se
bastijono koplyčia Šventoriuje.- aš norėjau porę žodžię, Vengali.

Motiejus sutramdo būkŠtelėjusį arklį.
- L.ę gi pasakysi, Gasparai! '
Bernas prieina arčiau.

(Bus daugiau)
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(Pradžia 19 nr.)

Aleksandra užsigina

Kaizeris įsakė jai duoti naujus asmens dokumentus ir įdavė di
džiulę sumę pinigy pradėti naujam gyvenimui. Dvyliktu spaliy 1918 m. 
'majoras ,uest generolo Liudendorfo adjutantas, parūpino Tacijanai 
dokumentus, pagal kuriuos ji iškarto tapo Aleksandra Michaelis, mi
rusiu lietuviy ūkininkę duktė. Nuo šiol ji ir vadinosi šiuo vardu".

"iet Jūs neturite jokiy įrodymy," susuko staiga Aleksandra, 
"..uest yra jau seniai miręs!"

Ji ilgai laikė akis įsmeigusi į plika savo kambario sienę ir at
rodė labai susijaudinusi..

"Bet kaip Jus žinote, kad V/’uest yra miręs?! Ponia, sakiau, reiš
kia Jūs jį pažįstate?"

"Prašau mane palikti vieny, ji prašė. As neturiu kuo skystis 
dėl savo dabartinės būklės. Išmokau dirbti ir būti patenkinta tuo, 
kas kitus daro patenkintais. Gyvenu kaip savarankė moteris. Ja esu 
ir dabar, tai yra visa, ko aš pageidauju."

Tada įsikišo mano žmona:
- "Mes nenorime nieko kito, kaip tik Jums padėt, Ponia. Duome

nys, kuriuos mes apie Jus turjme , yra mums perteikti barono von 
Biel, o jam visa tai Tamsta pati papasakojai. Ar ne tiesa?"

Tada viešpatavo didžiulė tyla, kurios metu stengėsi slaugė at
gauti pusiausvyrę. Pagaliau ji tarė: "Tai tiesa! Esu davusi sutikimę 
baronui šį laiškę paslysti angly vyriausybei. Tada buvau priversta 
aplinkybiy ir nuo tada jau pradėjau save kaltinti, kad tai padariau. 
Prieš keletę savaiciy pakvietė mane angly valdžios įstaigos į Hambur- 
gę apklausinėjimui. AŠ atsisakiau ten vykti. Ir kodėl turėjau pasi
rodyti prieš keletę žmcniy, kurie norėjo mane klausinėti to, kuo jie 
abejoja? Pakankamai jau turėjau apgailestauti savo būklę ir nejieškau 
iš naujo pradėti tos mizerijos."

Sis pareiškimas man davė suprasti, kodėl ministerio Bevinc įs
taigos padarė tiek maža pažangos savo tyrinėjime nuo praėjusiy mėty 
birželio mėnesio. Kaip man apie tai pranešė viena angly asmenybė, tai. 
manoma, kad Aleksandra Michaelis pati išgalvojusi visę Šiy istoriję, 
kad sudominty savo aplinkos žmones. Dabar, kai jos iŠmislas pradeda 
plisti, esę pabūgusi pasekmiy. Bet ar ir nebūty galima išaiškinti 
Aleksandros laikyseną tragiškais įvykiais, kuriuos ji pergyveno?

Kodėl Aleksandra neprisipažįsta?

Pagal barony von Biel, hercoge atvykusi Berlynan rugsėjo m. 
1918 metais Aleksandros Michaelis vardu. Tuo momentu kaizeris buvo 
revoliucijos nuverstas nuo sosto ir pabėgęs Olandijon. Laike visos 
sekančios žiemos Berlyne siautė pilietinis karas. Gatvėse buvo Šau
doma komunistę kovoje prieš socialdemokraty valdžios perėmimę. Tose 
aplinkybėse tikrai buvo geriausia Aleksandrai laikytis kiek galima 
nepastebimai. Ji nuomojo kukliais baldais apstatytę kambarį Dilmers- 
dorfe, netoli vokieČiy sostinės, ir įsteigė mažę krautuvę.
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tada prasidėjo in- 
slaugės pareigas 
netoli Berlyno, kur

6

Tuo ji norėjo užsitikrinti sau išlaikymę. Bet 
fliacija, kuri jai atėmė kapitalu. Ji pradėjo tada 
vienoje džiovininkę ligoninėje Beelitz-Adlersdorfe 
jį išbuvo iki lr. at metę.

Taigi reikia prileisti, kad ji turėjo pažinti jaunę moterį, kuri 
buvo jos sesuo ir vadinosi hercogė Anastazija. Si moteris buvo atiduo
ta tyrimui vienoje Berlyno ligoninėje ir buvo tarp If’^O ir 1£R.. metę 
įvairiose Berlyno ligoninėse. Daug rusę didikę lanke ję ir ję tuoj 
pat atpažino, kiti gi ję tuoj pat paskelbė už apgavikę, kuri norinti 
pasisavinti Romanovę (Caro Šeimos) kapitalę, Kuris buvo atiduotas sau
goti įvairiems anglę bankams. Tacijana butę galėjusi išspręsti Ši pai- 
numę, tašiau ji paliko gyventi tame pačiame mieste, nesiauodama pažin
ti savo vadinamajai seseriai.

Tačiau dar tuo nesibaigė keistosios ^nastazijos istorija. IvTBm. 
išvyko ji su Dr. Gleb Botkin Caro-'asmens gydytojo sūnumi, į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Gydytojas patvirtino, kad ji esanti Caro Nikalo- 
jaus antrojo duktė. Amerikoje ji tapo daugelio turtingę ponię globo
tine, kurioms tačiau grei pakyrėjo jos Karališki kaprizai ir ję sugrę- 
žino slaptai į Vokietiję. Tai įvyko 1?_>1 metais. Šis maža vilties tei
kiantis pavyzdys ir buvo greičiausia priežastis kad ji nėjo tuo pačię 
keliu ir nesiekė iškelti viešumon savo tikros tapatybės. x.rgi nebuvo 
geriau pasitenkinti tuo, kę turi, užuot jieškojus nauję sunkenybię?

l-.aža Vokietijoje gyvenanČię baltarusię grupė žinojo Aleksandros 
ilichaelis nuotykię ir prisidėjo prie jos 1'^0 metais. Pagal baronę von 
Biel esę princas Orloff, Caro iadjutanto sūnus, kurs tuo metu darbavosi 
viename kine, Fasanenstrasse, Berlyne, ję lankės daugelį kartę.

Kai Hitleris paėmė valdžię į savo rankas, ^leksandra nusikratė 
visę savo prietelię, taip kad Šie pastarieji puolėsi į hercogo kyrilo 
rankas, kurs keistos ceremonijos metu Brieve, Prancuzijoje vasario de- 
vintę 1?C4 metais pasiskelbė "Rusijos imperatoriumi".

kyrilo palikuonys stovėjo gerai Hitlerio akyse. Gi paskutinio ka
ro metu net buvo kalbę, kad po galimo sovietę režimo galo, hercogė 
Byra, princo Liudviko-Ferdinando žmona, paimsianti Rusijos sostę. ži
noma, tas planas liko neįvykdytas. Tačiau dauguma baltarusię dar ir 
dabar tebėra prisiekė kyrilo šeimos Šalininkai.

Pagaliau dar vienas įvykis verta paminėti, kurio, reikia manyti, 
Aleksandra ..lichaelis niekada negalės pamiršti.

Tai įvyko vienę lro.b metę popietę. Aleksandra buvo pervažiuota 
nežinomo automobilio, beeinant gatve. Się nelaimę man papasakojo iki 
smulkmenę baronas von Biel, kurio motina jau tuo laiku buvo gera slau
gės draugė.

Aleksandra buvo begrįžtanti aplankiusi kelias drauges. Ji ėjo 
skersai gatvės ir staiga viena mašina pilnu greičiu ję pervažiavo ir 
pabėgo.Visa įvyko kelię sekundžię momentu. Pirmoji mašina nebuvo iš
nykusi ir jau prisistatė kita ir tuoj sustojo ties ja. Du vyrai iššo
ko iš jos. Rodėsi kad jie nori pagelbėti sužeistajai.

Jie jau buvo ję paguldę -nt paskutinię sėdinię, kai tuoj prisi
statė policininkas klausdamas paaiškinimo'. Jie atsakė, kad jie girdė
ję šia moterį rusiškai kalbant ir "jie norį.ję nuvežti į rusę Atstovy
bę kur ję galėsię suprasti.

Bet policininkas nesidavė įkalbamas ir pareiškė, kad Berlyne dar 
esę pirmosios pagalbos vietę. ...atyt, žmogus suodė įtartinę orę ir pa
prašė vyrukus dokumentę., (Bus daugiau)

7



7SVETI M S a L I Ų L E G I J 0 N A S 
(2iūr. pradžia ĮC nr.) 

•
. Praleidęs metus laiko tokioje stovykloje kaip Foum - Ei -Jftąs- 
-san, jaunas legijonierius gauna dvi savaites^atostogy. Jis/ aišky, 
stengiasi praleisti tę 15 dieny civilizuoty žmoniy tarpe ir traukia 
į Kazablankę ar Agadirę. Tačiau čia jo elgesys nebėra pavyzdingas... 
Vietinės moterys stengiasi pasitfaukti jam iŠ kelio.

Tarp legijonieriaus ir vietinio yra visada neperžengiamas atstu
mas ir šita praraja yra tyčia stengiamasi išlaikyti, nes jėga ir bru
talumas yra vienintelė kalba, kurię vietinis pajėgia suprasti* Todėl 
ir legijonieriaus apmokymas didesne dalim yra žiaurus. Tenka matyki 
ne vieny senę legijonieriy be rankos ar Šiaip sužeistę. Karininkai 
apmokymo metu nepraleidžia progos paklausti: "Papasakok kaip elgėsi 
su tavim arabai, kai buvai patekęs į jy rankas?"

Legijonas gyvena nuolatiniam aliarmo stovy: turi maždaug 4 mėne
siams maisto bei vandens at sargy, pasiruošęs atlaikyti vietiniy apgu
lę.

Ir štai Gerhard Bohl viltys: "Vokiečiai, kurie, kaip aš yra dę- 
bar legijonieriai, baigs beveik vienu laiku tarnybos laikę. Apmoky
mas, Čia gautas, mums buvo labai naudingas, jis mumyse išlaikė kario 
dvasię. Mes busim tas elitas, kuris sudarys naujus vokiškos kariuos 
menės kadrus."

Feliksas, simpatingasis kavinės savininkas duoda prancilziškę 
nuomonę šituo klausimu, gal perdaug prancuziŠkę, nes ję galifiia Ši
taip apibrėžti: palikim juos ramybėj, vėliau pamatysim...

"Klausykit, pone, mes visuomet turėjom vokiečiy svetimšaiiy le- 
gijone, aišku ne tiek kiek dabar, bet jau ir po pirmo pasaulinio ka-

nvaver-
Isjpany 
dykuma 
Gestapo 
žmonės

ro jy ištisi daliniai atkeliavo į dykumę. Valiau bolševizmui 
tus Caro valdžię, baltieji karininkai prisistatė į legijonę. 
respublikonai po Franko pergalės irgi atkeliavo. Bet žinote, 
daro keisty dalyky. Mano nuomone, šitie senieji SS ka?iai ir 
agentai nebebaisūs, jie nebegali nieko blogo padaryti. Šitie 
priklauso lyg buty jį vedę!

—..00OOO00..—

daliniui,savam

e t i s
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skatina išlaikyti 
Per kun. T. Jono Giedrio primicijas

lie 
Diep-

o k i 
k a

- V
tuviy T . ---- --------- .......
holz’e Tėvas Fulstas, vokietis, pasakė lietuviškai pamokslę, kuriame 
pabrėžė: "Nors aš pats nesu lietuvis, bet, manau, kaip tik todėl, kad 
nesu lietuvis, galiu jums dręsiai duoti šį patarimę: kur tik bebūsit, 
išlaikykite Šventę lietuviy kalbę!... Su ja jus išlaikysite savo tėvy 
papročius ir ypač tikėjimę."

-S v. Tėvas apie tremtinius.- Šv. Tėvas, 
priimdamas amerikieciy parlamentinę komisiję, kuri tiria tremtiniy 
būklę Europoj, pareiškė, kad šios problemos atidėliojimas sukeitę Vak. 
Europoj didžiausiy pavojy politiniame, ekonominiame ir socijaliniame 
gyvenime.
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SOVIETINE mOKYKLa - K O M U N I S T I - 
N I ivi O F-A BRIKAS

va kaip veikia mokyklos sovietinėj Lietuvoj

Sovietinė spauda triūbija apie nepaprastą, mokyklą tinklo išplė
timą ir "aukštą" mokslo lyg}. Toj pačioj betgi spaudoj praslysta kar
čios tiesos, kur tas "aukštumas" pasirodo baisiai išpustas.

Stumdomi mokytojai

Antai "Tiesa" (Ji. ,4€) rašo: "Tačiau ką ir bekalbėti apie komu
nalinį mokytoją aptarnavimą, -kai ir apskrities mokyklos šiais mokslo 
metais aprūpintos kuru tik 60-Čia procentą. Pagirią valsčiuje, pavyz
džiui, nei vieno pagalio malką neturi valsčiaus centre esanti progim
nazija, Kuronią pradinė mokykla ir kitos.

Tokia pat padėtis ir keltuvos valsčiuje. Vietos vadovą pažiūrą 
į mokytoją butinius reikalus charakterizuoja toks faktas, jog iki šios 
dienos nei vienas keltuvos valsčiaus mokytojas neaprūpintas kuru.

1947/48 mokslo metais mokytojas Stasys Saldumas buvo paskirtas 
mokytoju į keltuvos progimnaziją, Miestelyje jis susirado butą, susi
tarė su valsčiaus vykdomuoju komitetu. Tačiau atsivežęs šeimą mokyt. 
Saldūnas turėjo ieškotis naujo buto, nes anksčiau susirastąjį vals
čiaus vykdomasis komitetas atidavė kitiems, L>rg. Saldūnas su šeima 
liko tiesiog gatvėje, kol susirado kambariuką tolimame Gintarą kaime, 
kur jis ir jo 5 asmeną Šeima tebegyvena ir Šiandien... Tai yra todėl, 
kad mokyklą ir mokytoją reikalai šią valsČią vadovą darbo dienotvar
kėje stovi paskutinėje vietoje... Todėl neatsitiktinai keltuvos vals
čiuje naujai įsteigtose Jakutiškią ir LaiČią septynmetėse mokyklose 
trūksta suolą, Siesiką valsčiaus ...eilūną naujai atidaryta progimna
zija - be langą, Panoterią septynmetėje mokykloje nėra stalą ir kė- . 
dŽią mokytojams, o minėtą valsčią vadovai visa tai laiko normaliu 
reiškiniu.

Veprią valsčiaus vadovai priėjo iki to, kad atsisakė išskirti 
vietos progimnazijai transporto priemones vadovėliams parsigabenti, 
ir progimnazijos direktorius drg. Jurkūnas buvo priverstas savo lėšo
mis samdytis transporto priemones parsivežti vadovėliams iŠ Ukmergės 
į Veprius".

Negeriau. ir su muzika

Kaune veikia dešimtmetė muzikos mokykla, kur mokosi apie 180 mo
kintą 6-10 metą amžiaus, dirba 40 mokytoją, mokykla esanti aprūpinta 
geriausiom patalpom, mokslo priemonėm, lėšom ir... didele netvarka. 
"Tiesa" (24.?.4C) skelbia: "Štai egzaminą taetu mokiniai po b-5 vai. 
išlaikomi koridoriuje už durą. Prie egzaminą stalo dėstytojai atliki
nėja visokius pašalinius savo reikalus, o tuo metu mokiniai didžiau
siame įtempime turi išpildyti muzikos pratimus...
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Kaip gali nebūti "profesinių trūkumų", jei dėstytojai ištisais mėne
siais praleidinėjo pamokas, ir dėl to daugelis mokinių teturėjo vos 
po vienų kitų pamokų... Jei pats mokyklos direktorius drg. Karosas 
per mokslo metus praleido apie 50 pamokų, tai nesunku suvokti, kiek 
pamokų iš viso praleido visa mokykla... Mokykla lengvabūdiškai pradė
jo ir naujus mokslo metus. Dešimt dienų nebuvo nei vienos fortepiono, 
smuiko ir kt. muzikos pamokų. Dėstytojas poniŠkaitis sistemingai pra
leidinėjo pamokas praėjusiais mokslo metais, neateina j. pamokas ir 
Šiemet... Koks pakrikimas ir nedrausmingumas vyrauja šioje mokykloje, 
rodo tai, jog buna tokių nežmoniškų atsitikimų, kada dėstytojai į pa
mokas ateina neblaivus.

Mokykloje yra ypatingai žemame lygyje politinis mokinių auklėji
mas. Mokyklos vadovybė visiškai nesidomi pionierių organizacijos vei
kla. Čia įsivyravusi tokia nuomonė, kad mokinių pasaulėžiūros auklė
jimu muzikos mokytojams rūpintis nereikia...

Tašiau kokiame auklėjimo kelyje yra dešimtmetė muzikos mokykla, 
jei jos vadovai - direktorius drg. Karosas ir jo pavaduotojas mokslo 
reikalams drg. Bagdonas - politiškai atsilikę, patys dar neturi susi*- . 
darę nuoseklios materialistinės pasaulėžiūros ir patys dar apkerpėję 
prietarais?

Dešimtmetės muzikos mokyklos darbas privalo būti pertvarkytas 
iŠ esmės. Skubiai pašalinus trukumus, dešimtmetė muzikos mokykla turi 
tapti komunistinio auklėjimo ir tarybinio meno ugdymo įstaiga".

Tai tik pora pavyzdžių, pralindusių po "Tiesos" redaktoriaus 
G. Žimano (Žydo) cenzūrų. Visoj Lietuvoj yra jų tūkstančiai. Tai Ši
taip atrodo "aukšto mokslo lygio" pasaka soviet. Lietuvoj. Ten moky
kla liko paversta komunistiniu fabriku, kuriame kenčia tūkstančiai 
jaunimo.

—..00OOO00..—

- Mūsų santaupos.- Papildydami "G. o. Nr. 19 til- 
pusį straipsnį pateikiame smulkesnių žinių apie atskiras valstybes, 
kiek kur leidžiama įsivežti pinigui. v

Prancūzija -60 tūkst. pranc. frankų, Alžyras, Maroko 
ir Tunisas po 40 tūkst. pranc. fr. grynais pinigais ir visos paminėtos 
šalys po 10 tūkst. belg. fr. banko čekiu.

Anglijoje -5 svarus, Kanada 25 dol. grynais ir po 10 
tūkst. belg. fr. čekiu.

J. A. V. , Kolumbija ir U r a g v a j u s po 
25 dol. grynais (dvi pastarosios tų pačių sumų ir pezetomis) ir po 
30 tūkst. belg. fr. čekiu. y

Argentina- lOOpezų grynais ir 30 tūkst. belg. fr. če
kiu. v

Šioji pinigų pervedimo tvarka nustatyto šiam laikotarpui ir dau
giau oritaikyta turistinio judėjimo didesniam sklandumui.

Gerai suprantama, kad dėl tų ar kitų priežasčių ji gali būti.da
linai arba ir visiškai pakeista. Todėl visais svarbesniais atvejais 
geriausia teirautis "La Banque de Bruxelles" patarimo.
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Rusai turi atominę bombę. Prezidento frumano deklaracija, prane
šanti šitę naujienę, sujaudino pasaulį, kariniai sluoksniai nebuvo 
tačiau nustebinti žinios, nes jau nuo l'^S m. gruodžio mėn. vakarę 
pasaulis buvo painformuotas, kad oov. oęjunga galinti pasigaminti 
atominę bomba, žinanti gamybos metodus. Lo-donas tikėjo naujienai, 
tuo tarpu Vašingtonas laikė rusę viltis perdėtomis. Šiuo metu, kai 
atominis sprogimas buvo užregistruotas tikslię aparatę, jokios abejo
nės negali būti.

Iš Stokholmo gautomis žiniomis, nesenai pasiekti rezultatai šito
je srityje profesoriaus Lapitza dėka, kilme ruso, bet išauginto Angli
joje, lordo Rutherford bendradarbio.

Šito fakto reikšmė begalinė. Atominės bombos turėjimas pakeis, 
aišku, kremliaus laikyseną, nes jis laiko J.V. pirmavimę puolimo at
veju galutinai baigtę. Jei J.V. turėtę daug didesnį atominię bombę 
kiekį, tai šitas skirtumas iŠsilygintę anglosaksoniŠkę miestę pažei
džiamumu.

Galimas dalykas, kad karo atveju šis baisus ginklas nebutę pavar
totas, kaip nebuvo naudojamos paskutinio karo metu dujos, fuo atveju 
karinię pajėgę santykis išspręstę pasaulio likimu.

Raudonoji armija turi neabejotinai orinię, žemės ir juros puolimo 
galimybię. Drausmė ne tik griežta, bet ir žiauri. Visi žinome, kad 
raudonajai armijai priešo žemėje padės organizuotos vietinię komunistę 
grupės, vadovaujamos generolo Feodor ^rtėmovic Kovpak.

Rytę blokas turi betgi silpnę pusię. Pavojingas atskylancię ko- 
munistinię kraštę judėjimas, Tito, .-.ajk ir kitę opozicija karo atveju 
gali sukelti kremliui rimtę sunkumę. žinoma yra, kad partizanę kariuo
menės veikia Slovakijoj, Vengrijoj, Lenkijoj, Ukrainoje ir kitur. Sau
gumo verčiama oov. Sęj. organizuoja deportacijas.

Sunki problema sovietę vyriausybei, konflikto atveju, butę susi
siekimo, transporto klausimę sprendimas ir industrinė gamyba. Net ir 
taikos metu gamyba nepakankama, ję padidinti butę nebeįmanoma, nes 
daugiau kaip _>0 metę rusę tauta priversta dėti didžiausias pastangas. 
Sovietę autoritetai puikiai supranta, kad fizinės pastangos nebegali 
būti padidintos.

Susisiekimo klausimas dar keblesnis. J..-..V. turi utV.OOO km. ge- 
leŽinkelię, dov. oęj. tik ;1.000, keliai blogi ir motorizuotos susi
siekimo priemonės labai menkos.

Pagal anglę sluoksnius, visas šitos sunkenybes sov. vyriausybė 
žino ir todėl stengiasi išvengti konflikto, kremlius įsitikinęs, kad 
taikingi Vakarai bus dar sukalbamesni, kai nebeję rankose atominės 
bombos monopolis.

Raudonieji tiki vakaruose didele ekonomine krize, sterlingo nu- 
vertinimę priėmė kaip pirmęjį ženklę. Vakarę komunistę vadai gavo įsa- 
kymę įtemptę atmosferę atslugdyti, nes, pagal kaskvę, vakarę tautos, 
nebematydamos jokio pavojaus iŠ išorės, reaguos labiau į ekonominius 
sukrėtimus ir tuo pagreitins kulminacinį krizės momentę.
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Liėge vyskupijos laikraštis "Appel des cloches" (7.10.49) rašo:
Į pakvietimę tomis dienomis, kai mums triuko darbo jėgos, jie at

vyko iš visę Europos kampę. Persodinti šia iš‘kraštu, kur papročiai 
dažnai labai skirtingi nuo musiskęję, jie gyveno tarp musę vieni lai
mingi, kiti pasitenkinę, treti nelaimingi, graužiami tėvynės ilgesio.

Daugelis lengvai apsiprato ir elgėsi be jokię priekaištu. Kai 
kurie - skubėkime pabrėžti, kad tai tik mažoji dalelė - padidino mū
sišku vagišių eiles.

Liėge vienę dienę įvykdytas nusikaltimas: sena moteriškė buvo 
nužudyta. Prie pašiūrės, kur buvo pašarvota nelaimingoji, minios lū
pomis skraidė vienas ir tas pats tvirtinimas, nieku neparemtas ir 
grasus:

Spaudos skiltyse (Tęsinys iŠ 10 psl.)

Trumano pareiškimas buvo blogai priimtas Maskvoje, nes jis sukė
lė visuotinį aliarmę, kuris, aišku, turės įtakos į Vakarę ginklavimo
si. Pasinaudodami dar realiu pirmavimu atominię ginklę srityje, Vaka
rai gali paskubinti gynimosi priemonių gamybę ir paruošti pakankamu 
pasipriešinimu, jei Sovietai kartais pultę.

(La libre Belgique, 8.10.49)

Kada įsisenėja tautę žudynės.
Tokia antrašte pavadintas vedamasis straipsnis Ziuricho dienr. 

"Die Tat", Nr. 271.
Straipsnio pradžioje autorius iškelia senę teismo taisyklę: rei

kia ne mažiau 20 metę, kai dėl įsisenėjimo liktę nenubaustas žmogžu
dys uz nužudymu vieno asmens. Tuo tarpu šiuo metu ištisu tautę žudikai 
nėra baudžiami, nors tas žudymas visę laikę nesiliauja Estijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje ir visoje Rytę Europoje.

Atpasakojęs nuo 1959 m. rudens musę jau išgyventus ir gerai pri
simenamus tragiškus įvykius, autorius ypatingai pabrėžia sovietiŠkę 
gręsinimę įžūlumę 1959.9.28 Estijos ir 1940 m. birželio mėn. Lietuvos 
valstybės atstovams.

Okupavus Lietuvę ir kitas Pabaltas valstybes niekieno jau nekliu
doma Sov. Rusija pradėjo tikręsias tautę žudynes.

Autorius stebisi Jungtinię Tautę kai kuriomis pastangomis, šiuo 
metu JT tautose eina dideli ginčai dėl bendro visę valstybię susitari
mo, kuriuo butę pasmerkta tautę Žudynės. Ii- kas keisčiausia, kad lyg 
nežinant kas dedasi komunistę valdomoje Europos dalyje, tę susitarimę 
pasirašyti butę kviečiama ir Sov. Rusija.

Baigdamas autorius primena, kad kaip prieš dešimtį metę su Pabal
tas valstybėms, taip lygiai ir dabar Sov. Rusija pasirašinėja sutartis 
su valstybėmis, kurias ji tikisi pražudyti. Savo pasižadėjimę ir su- 
tarčię ji niekad nesilaiko.

Todėl autoriaus nuomone dabar yra dar pats tinkamiausias laikas 
komunizmo nepavergtoms tautoms susiprasti.
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- Tai dar vienas iš tę svetimšalię, tikriausia, darbelis!
Po dviejų dienę buvo suimtas nusikaltėlis: vienas mūsę niekšelis! 
Kodėl gi iš anksto apkaltinti tuos, kurie negimė mūsę žemėje? 

Kam gi apibendrinti ir visus tuos žmonės laikyti maro apsėstais?
Prisiminkime, kad jie padėjo mums išsikapstyti,' kai mes buvome 

kritę į balę, kad jie mums atnešė savy rankę pagalbę, kai buvom tra
giškoj padėtyj. Man atrodo, tai verta bent kiek dėkingumo...

Užuot juos kaltinus, teisingai ar neteisingai, verčiau reikėty 
susidomėti nevisuomet pavydo verta padėtim šity ateiviy, kurie dažnai 
kenčia tėvynės ilgesy, vienatvę ir neretai materijalinius trukumus.

0 artimo meilė, Šita didžioji krikščioniška dorybė, argi ji ne
liepia susidomėti savo broliy likimu, kuriy gyvenimas nei linksmas, 
nei lengvas?...

Atima D P teises'". - Charleroi. Mons Major Sabbe 
kareivinės. Neatsiradus naujam "Žygiui" į Mons kareivines, buvo paša
linta ir ginkluota stovyklos sargyba. Ji buvo ir nereikalinga, ries 
visi, kurie buvo atvažiavę ir jėga gręžinti, dabar jau gyvena Mons’o 
stovykloje (!) ir laukia greito išvažiavimo. Stovyklos gyventojai šio
mis dienomis gavo užpildyti blankas ir pasirašyti, kad atsisako DP 
teisię; laukiama, kad greitu laiku bus išvežti j Vokietiję, kaip kad 
neseniai įvyko Briuselyje.

Dėl Australijos' komisijos.- Pasirod
žius Vok. liet, spaudoj žiniai, kad Briusely D. Britanijos ambasadoj 
įsitaisiusi Australijos komisija ir kad Belgijos lietuviai galį emi
gruoti tom pačiom teisėm kaip ir iŠ Vokietijos, buvo kreiptasi į am
basadą ir gautas atsakymas, kad ten jokios Australijos komisijos nėra; 
norintieji emigruoti Australijon turį kreiptis Australia House, Lon
don, W.C. 2. Reikia betgi pridurti, kad IRO veikimo ribose Briusely 
(7, rue Guimard) veikia specijali komisija, tvarkanti emigracijos rei
kalus į Austrai!ję. Prisistatyti gali tie, kurie yra atvykę Belgijon 
ne pagal darbo sutartį. Iš lietuviy greitai žada išvykti Australijon 
J. Makūnas, kuris baigia tvarkyti formalumus, J. Naujalis, Duoba ir 
kt.

IRO viešbutis. - Briuselyje veikia IRO viešbutis 
(32, rue Keynweld). Juo gali pasinaudoti tremtiniai išimtiniais at
vejais, kai siunčia IRO. Juo pasinaudojo pav. praėj. metais emigra
vęs į Argentiną p. Valentinas su Šeima. Jis buvo atvykęs iŠ Vokietijos 
rūpintis viza. Ir šiuo metu yra tremtiniu, kurie reikale gauna ten 
globę. Panašę viešbutį yra suorganizavusi "Caritas". Patalpos naudo
jamos JOC namuose, o "Caritas" įstaiga yra 5, rue Guimard, Bruxelles.

Išvyko į Vokietiję.- P. Burbienė, netekusi 
a. a. savo vyro Adolfo, su sūnum ir dukrele išvyko Vokietijon, iš 
kur tikisi pasiekti JaV. Taip pat išvyko p. Kazlauskę Šeima. Atsisvei
kinimo laiške p. Kazlauskas rašo‘"iš Petit Chateau: "Rašau paskutinį 
laiŠkę iŠ savo urvo. Ketvirtadienį apleidžiame Belgiję, manau, kad 
visam laikui. Daug sunkę dienę teko čia pergyventi." Savo tautiečius 
petit Chateau aplankė T. Ambrozijus; apdovanojo laikraščiais ir ciga
retėm. Tautiečiai jam dėkoja. Tai buvo diena, kai su 33 DP transportu 
išvyko ir p. Andriuškevičius su motina.
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. »Lun. Dr. J. Prunskis lankosi P. i-merikoj ir aprašo savo įspū

džius ’’Drauge”. štai kų jis mate Brazilijoj.

Naujakuriai Brazilijos Sostinėj

- Ar į Rio de Janeiro sulaukėte kų iš tremtiniu?
t - Yra keletas inžinierių, viena daktarė, pora buhalterių. Visi 

dirba savo vietoj, užsilaiko neblogai. IŠ viso naujai atvažiavusių
■ galvsusidarytų apie JO asmenų. Tačiau čia, sostinėje, naujai atvyks-_ 

tančių didesnė kontrole: reikia greitai susirasti darbų ir butų, kurie 
to greit nepramato įvykdyti, keliauja į Sao Paulo.

Šiaip lietuvių čia yra visokių profesijų: kirpėjų, mūrininkų,mo- 
ri,disČių, buvo ledų gamintojų, bet dabar juos išstumia viena amerikiečių 

firma.
Naujai atvykęs inž. Glaudė n is dirba vienoj fir

moj, gaminančioj mediciniškus instrumentus, ir gauna po 10.000 kruzei- 
rų ar net daugiau į mėnesį.

Inž. PranckeviČius irgi sėkmingai dirba toj pa
čioj šakoj.

Pulk. Jurgutis sėkmingai verčiasi miškų prekyboje. 
Yra mechanikų, laikrodininkų, odų išdirbiniuose iŠsispecializavusių.

Organizacijos

- kaip su organizaciniu gyvenimu?
- Turime komitetų nuo karo nukentėjusioms šelpti. Jis dirba ryšy

je su Raudonuoju kryžiumi. Turime "u a i n a v o s" draugi
jų, kuri sudaro meninę programų, turime Lietuvių Kata
likų I'omitetę, kurs keliolika kartų metuose sudaro ben
dras pamaldas.

- kaip su jaunųja karta?
- Nedaug jų teturime. Jų dvasia daugiausia pareina nuo tėvų. Ko

kia šeima, toks ir jų lietuviškumas.
- Džiugu, kad turite Lietuvos konsulatu.
- konsulas Pi e j e r i s dirba vienas, be sekretoriaus, be

to - gyvena už miesto, taigi, konsulato pasireiškimas negali būti pla
tus .

Namai su 270 šeimų
įdomu, kad kun. Janilionis gyvena viename iš trijų namų milžinų, 

vienos kompanijos pastatytų, kuriuose yra įruošta 270 butų ir kur gy
vena apie 2.000 žmonių. Butų trūkumas ir gyvena susispaudę.

Šių eilučių autorius, aplankęs eilę lietuvių Šeimų Rio de Janeiro 
mieste, įsitikino, kaip jie malonus ir nuoširdus. Tremties lietuviai 
kunigai atliktų didelį patrijotinį ir religinį darbų, jei vienas, ki
tas ar ir daugiau Čia atvyktų. Rio de Janeiro - pasakiškai gražus mies
tas ,' darbo dirva dėkinga, galimybės plačios, įsikurti padės malonusis 
kun. J. Janilionis, kurio adresas - avenida Rui Barbosa 636, apt. 807, 
Rio de Janeiro, Brazil.
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Šelmy priedai, n' Anksčiau buvo mokama kas mėn. žmo

nai ir kiekvienam vaikui po 100 fri Sis priedas sumažintai iki 75 fr. 
kiekvienam. Nuo trečio vaiko mokama po 100 fr.

Bedarbia.i . - Šiuo'metu Belgijoj yra 225,837 bedarbiai. 
Vyry - 171,456, motery 58.341. Liėge rajone likviduota Perron kasykla. 
Dalis darbininky pereina į kitas kasyklas. Italai, negaunantieji dar
bo, kviečiami grįžti namo.

Šeiminiai atostogy priedai.- Nauju pa
tvarkymu yra nustatyti atostogy preidai 1949 m. Turi teisę į juos: 
a) darbininkai, kuriems taikomas meiiniy atostogy įstatymas t. y. rei
kėjo išbirti darbe 1948 m.; b) kurie 1949 m. rugsėjo mėn. turėjo išlai
kyti vaikus, turinčius teisę į šeimy priedus. Tai nereiškia, kad šei
mos priedus turėjo gauti rugsėjo mėn. Streikas ir bedarbė prilyginama 
darbo metui. - Šeiminiai'priedai išmokami: po 200 fr. uŽ du pirmuosius 
vaikus, 270 fr. už treČię, 350 fr. už ketvirty ir 500 fr. nuo penkto 
vaiko. Tie priedai išmokami su paprastaisiais mėnesio šeiminiais prie
dais, Kurie negaus ty priedy iŠ vietiniy kasy, gali kreiptis į valsty
bės kasę (Caisse nationale), kuri išmokės negavusiems priedy uŽ š. m. 
rugsėjo m. iš vietinės kasos, jei ras kreipimęsi pagrįstu. 
Pavyzdys . - Kazys turi du vaiku. Jis dirbo ištisa rugsėjo mėn. 
pas darbdavį Plaučidnę, kuris priklauso vietinei kasai. Si kasa Kaziui 
išmokės šeimy priedo 400 fr.

Jeronimas (t. p. turi du vaiku) dirbo pas tę patį Plaučiūnę rug
sėjo m. tik 10 dieny. Vietinė kasa jam išmokės Šeimy priedo 160 fr. 
(10 x 8 x 2). Valstybinė kasa (Caisse nationale) primokės jam papildę 
240 fr.

Tadas (turįs du vaiku) buvo bedarbis visę rugsėjo m. Valstybinė 
kasa jam išmokės 400 fr.

SVARBU: Darbininkai, turį teisę gauti Šeimy priedus iš valstybi
nės kasos turi paduoti prašymus nuo 1949 m. lapkričio 1 d. Vietinės 
kasos išmoka savaime.

50 7c nuolaidos ..- Šeimy tėvai, turėję ar turį 4 vai 
kus, nevedusius, turinčius mažiau kaip 21 m. amžiaus gali gauti 50'7<> 
nuolaidos nuo paprasty (III kl.) gelžkelio biliety, jei pristato spe- 
cijaly pažymėjimę.

IRO veiks toliau.- JTO pratęsė IRO veikimę dar 
9 mėn. Taigi IRO neužsidarys 1950 m. birželio 30 d. kaip buvo numaty
ta. Svarstoma reikalas globoti tremtinius ir toliau, nustojus veikti 
IRO.

Naujas gelžkelio tarifas vaikams. 
IkiŠiol Belgijos gelžkeliai duodavo nuolaidę vaikams nuo 4 - 10 m. 
50 7c. Dabar ta pati nuolaida teikiama iki 16 m. Vaikai 15 - 16 m. turi 
turėti asmens liūdijimę (carte d’idęntitė).
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TITO • STALINO DVIKOVA NESIBAIGIA.- JUGOSLAVIJA LAIMI J.T.O. SESI
JOJ.- VaSINGTONaS AREŠTUOJA KOMUNISTUS

Kominformo pasmerktas Tito nepabūgo ir tebesiprieŠina Stalino 
galybei. Visos Maskvos satelitinės "respublikos” nutraukė draugiš
kumo sutartis su Jugoslavija tuo būdu dar daugiau izoliuodamos Tito. 
Pastarasis gi atsikerta tarptautinėj plotmėj. Dabartinėj-J.T.0. se
sijoj turėjo būti renkama j Saugumo Tarybą nauji nariai. Ryty, blo
kas turėjo teisę išstatyti savo kandidatę. Višinskio diriguojamos 
satelitinės respublikos pasiūlė^čekoslovakiją. Tuo pat metu iškilo 
ir Jugoslavijos kandidatūra. Višinskis darė įvairių žygių, kad pas
taroji nepraeitu. Dar prieš pat balsavimą jis aštriais Žodžiais ban
dė palenkti rinkėjus Čekoslovakijos naudai, nurodydamas, kad kito
kiu atveju Rusijos ir J.A.V-. santykiai įsitempsią. Bendrasis posėdis 
betgi nepabūgo ir daugumas balsavo už Jugoslav!ją. Tuo būdu viešoji 
opinia parodė, kad Sov. Sąjungos teroristinei politikai nepritaria. 
Tai buvo aiškus Višinskio pralaimėjimas. Kai kas manė, kad dėl to 
Sov. Sąjunga išstosianti iŠ J.T.O., tačiau vėlesnieji Maskvos pa
reiškimai tai paneigė.

Kremlius betgi negalėjo taip lengvai praryti tos karšios piliu
lės. Maskvos radijas 'ir spaudą aštriai kandžioja mažąjį diktatorių 
Tito visaip pravardžiuodami. Kremlius gi priėjo iki to, kad paprašė 
atšaukti iš Maskvos Jugoslavijos ambasadorių K. MrazoviČ, kuris jau 
seniai nebereziduoja Maskfoj. Mat, pašlijus draugystei su Kremlium 
sovietų ambasadorius Lavrentiev buvo atšauktas iš Jugoslavijos, ir 
todėl K. Mrazovič tai? pat turėjo griįžti namo.

Pasaulis įdėmiai seka, kuo pasibaigs 'ši dvikova. Tito pasirodė 
esąs kietas riešutas, ir paskelbė pasauliui, kad esąs viskam pasi
ruošęs, kad sovietinė kariuomenė gabena Vengrijon pulti Jugoslavijai. 
Vakarai, ypač J.A.V., nežiūrint Tito raudonumo, jį remia.

Kremlius gąsdina Tito ir buv. Vengrijos ministerio Rajko pakori
mu. Kaip matyti iš lietuvių sovietinės "Tiesos", tai priemonė įgąs
dinti Titui ir kt. panašaus plauko užsispyrėliams: "Žiūrėkit kas 
laukia neklaužadųJ"

IŠ kitos pusės, J.a.V. laikysena komunizmo atžvilgiu griežtėja. 
Pradėta stipresnė kova prieš vietinius komunistus. Jų daugelis areš
tuota, iškeltos bylos. Sovietų "Amtorgo" valdininkai irgi ten yra 
pakliuvę.

Šito griežtumo nematyt betgi aukštojoj politikoj, čia ir toliau 
nevengiama nuolaidų, ypač ten, kur Višinskis maloniai Šypsosi. Pav. 
Kinijos klausime, nežiūrint nacijonalistų didžiausių pastangų, JAV 
atsisako juos remti ir gal netrukus kartu su Maskva pripažins rau
donųjų Ivlao - Tse - Tungo vyriausybę. Nacijonalistai traukiasi kas
dien, ir neužilgo laukiama sostinės Tšunking’o kritimo. Maskvai, ži
noma, to ir tereikia. Pamažėl, bet apgalvotai, ji siekia įžengti į 
J.T.O. posėdžius su raudonosios Kinijos balsu ir tuo būdu išstumti 
kitų įtakas Kinijoj.
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D. Britanijoj ekonominė krizė ir po sterlingo nuvertinimo te
betrunka. Vyriausybė paskelbė naujus suvaržymus. Anglai pravėdino 
savo ekon. reikalu minister} "baisiuoju Cripps’u".

Prancūzijoj vis dar nesiseka su vyriausybe. Jau trečius prezi
dento skirtas asmuo bando išrišti krizę. Tikimasi, kad 1.1. R. P. 
partijos vadas G. Bidault pajėgs nugalėti sunkumus.

Belgijoj svarstomas karaliaus Leopoldo III grįžimo klausimas. 
Jau ketvirti metai kaip politinės partijos neprieina prie susitari
mo. Šiuo metu, susitarus krikšČ. soči jalų ir liberalę partijoms, 
svarstomas tautos atsiklausimo įstatymas. Jį priėmus, tauta turėtų 
balsavimo keliu pasisakyti dėl karaliaus grįžimo. Tyliu susitarimu, 
karalius atsisakytų nuo sosto, jei negautų. 55 % balsę. Tautos atsi- 
klausimui yra ypač priešingi socijalistai ir reikalauja karaliaus 
atsistatydinimo.
tt f n t tt i n t h t n t n tt it t s; r u t n i it t tt t tt t n i n t it 11; 11: t ti tu t ti i tt i u t n t n i it t ti f tt r n f n t tt t tt

ŽINIOS

- S. m. spalię 24 d. mons’e, Sabbe kareivinėse, įvyko nauję 
nesusipratimę su D.P. Išvy us daliai DP į Vokietijos stovyklas, li
kusieji paskelbė bado streikų ir iškėlė juodas vėliavas. Vienų die
nų, bedalinant pietę davinįstreikininkai išvertė pripiltus indus tų, 
kurie rengėsi valgyt. Tvarkai atstatyti buvo iškviesta policija. Ke
liolika streikininkų pergabenti ligoninėn.

- S. m. lapkričio 1 d. rengiamos pamaldos Liuvene, seserę be
nediktinių bažnyčioj Abbaye St. Gertrude, 14, mi-ilars. Ta proga 
rengiamas a. a. Adolfo Burbos pagerbimas kapinėse. Pamaldos tų pa
čių dienų įvyksta ir Charleroi".

- Ed. BurČikas su Šeima iŠ Tilleur išvyko į Vokietijų, kur yra 
likę kiti ję Šeimos nariai, negalėję atvykti Belgijon.

- Australijoj įsteigtas Liet, katalikę centras: Lithuanian 
Catholic Center, Cusa Navy Club, 5, Youngstr. Circular Quay, Sydney, 
Australia, Rev. J. Tamulis.

- Liet. Šalpos Dr-a Pranciizijoj ėmė leisti neperijodinį biule
tenį, iŠ kurio matyti pastangos stipriau susiorganizuoti.

T. Kubilius 3.J. ir T. Liuima S.J. rengiasi palikt Paryžių. 
Lieka T. PeČkys S.J.

P a D E K A . Nuoširdžiai dėkoju visiems Pommeroeųl lietuviams 
UŽ suteiktų man paramų kritišku momentu.

R. Ungeitis.

j
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