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SU/ESA ŽEMES WYKUMOJ
J . A .

Tyliy Kalėdų naktį varpai garsai aidi ir plaukia per visas pen
kias pasaulio dalis, sausumas ir vandenis. Grupės pulkai ir milijonai 
renkasi - susikaupę užpildo Šventyklas, masinė minia banguoja kaip 
beribė jura, ir maišosi joje visos tautos ir visos rasės, kas juos 
surinko iŠ visy tauty, kas juos suvienijo iŠ visu keturiy krypčiy? 
Ko jie Šiandien šia veržias, ko jieško ir ko nori? Lyg visus butu 
užkrėtusi viena mintis, vienas troškimas ir vienas patraukimas. Tai 
Kalėdos.

Tamsiy naktį nušvito Betliejuje nežemiška Šviesa ir aukŠtybiy 
skaistumas apšvietė netolumoje budinčius tarnus. Didelė Šviesa pasi
rodė juodoje žemėje, apšvietė ir praskaidrino tamsius protus, užde
gė ir sušildė Šaltas širdis. Išvydo kiekvienas kūnas didelę sviesy 
iŠ dangaus aukŠtybiy ir sužibo nauja prošvaistė žemės nykumoj. Žemės 
vabalo - žmogaus smegenyse stojo aiški diena, nes ryto aušra išblaš
kė tamsumus, Šviesa nugalėjo tamsybę, ir jis išvydo žvaigžde, kuri 
jam Šviečia, keliy rodo ir veda. Pasikeitė Žemės veidas. Atėjo nauja 
era. Gyvenimas atrado savo mintį, savo pradžiy ir tikslę: gyvenimas 
rado gyveninę. Kad kas turėtu gyvenimą, ir vaikšČioty Šviesoje, turi 
tikėti. Tauta, kuri tiki, nežus. Ant Oxfordo universiteto užrašyta: 
Dominus illuminatio mea - Viešpats mano Šviesybė; žmogaus prote turi 
būti įrašyta: Credo - tikiu. įsitikinimas ir galingas tikėjimas ap
švies kelius per sibirus, per tremties pasaulį, duos ištvermės ir su
teiks neiŠsemiamy jėgy išvargintai dvasiai į nežūstanČiy Žmonijos 
ateitį, kuri kaip neklaidinga vizija negęsta vargy dykumoje.

Šviesa gimdo džiaugsmy ir viltį. Ar yra gyvenime viltis be nusi
vylimo, optimizmas be pesimizmo, džiaugsmas be ašarų? Ko leidžias 
protinga būtybė į tamsias žemės gelmes su pavojum is ten daugiau ne
begrįžti? Ko ji kelias į dangaus aukštybes su drebančia širdim lai
mingai išsikelti? Lo badauja ir kankinas laikinėse buveinėse, nesigai
lėdami nusilpusio ir plono gyvenimo siūlo, net iki mirties? at yra 
kokia viltis? - Amžinoji prakartėlės Šviesa ne tik nušvietė mintis ir 
sanprotavimy, bet įkvėpė nepalaužiamę viltį ir pakėlė ryžty: piemenė
liai palikę bandę skubinos prie prakartėlės. Išminčiai palikę rūmus 
atkeliavo į Betliejy, o tu, žmogeli? at neperskrodė tavo išdidžios gal
vos anoji šviesa, ar ji neapŠvietė tavo buities kelio? Tu apleidai ke
lię dėl takelio, glūdi ir klajoji patamsėse. Atsigręžk, ir mesk Žings- 
nį'į saulėtę dieviškę šalį, ir turėsi vilČiy pilny ateitį, tyry džiaugs- 
my ir nenutraukiamę laimę.

Nors naktis tamsi ir juoda, tačiau saulėtekis didelis ir skaidrus. 
Naktį nugali diena, Šaltį šiluma. Nebūty saulė, jei neŠviesty ir ne- 
Šildyty; nebūty Širdis, jei nemylėty ir negelbėty. Meilė ir akmenį 
Širdimi paverčia. Tik broliy ir Tėvynės meilė pajudins užverstus gra
nito kalnus, sutirpins sniego taigas ir sukurs naujy ir didingy tautos 
istorija. Pasaulis griūte griūna į žiaurumus, nes nepažino meilės, ku
ri pamylėjo nevaiŠingy žemę. Nebylė žemė pažino savo Viešpatį, bet 
sutvėrimas nenori pažinti savo Sutvėrėjo, nei draugas draugo, darbda
vys darbininko, valdžia pavaldinio, sotus alkano ir benamio. Kas nuo-
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Šventasis Juozapas obliavo lentų, ir baltos susirangiusios skie
dros lakstė is po jo rankai. Jos tuojau put buvo pagaunamos: trys mažy
čiai angelai vaikštinėjo ropomis po aslų ir gainiojosi jas - kiekvie
nas jau turėjo prisirinkęs jy po gerokų krepšį.

Ne, niekas nebuvo pristatęs jų prie Šito darbo - bet jeigu mes 
saulėtų dienų kartais žiūrime į dangų,- matome debesėlius, panašius į 
skaidrias ėriuko garbanas, ir mėnesienoje mes esame ne sykį regėję de
besy kuokštus, išmėtytus, tarytum tai būtu perregimos balto paukščio 
plunksnos. Ir kaip mūšy širdys pasidaro džiugios ir vaikiškos! Todėl 
Šitie mažieji išdykėliai straksinėjo, rinkdami skiedras, ir norėjo, 
kad šventasis dailidė neikados nebaigty darbo, tačiau jis kaip tik nu
obliavo paskutiniųjų lentų ir pradėjo daryti ėdžias.

Reikėjo paskubėti: Kūčios jau buvo įpusėjusios dienų, ir iki pa- 
vakariy viskas turėjo būti paruošta kelionei.

Kiekvienais metais šių naktį Kūdikis Kristus nusileisdavo į savo 
gimime vietų, ir visi, kurie buvo prie jo anų palaimintųjį laikų, ke
liavo į šventųjų žemę, kad iŠ naujo pergyventy didelį džiaugsmų.

Tiktai šventasis Petras Šitokių dienų būdavo liūdnas:
- Kodėl aŠ atėjau pas Tave, Pone, daug vėliau? - skundėsi.jis, 

tačiau netrukus jau šypsodavosi: Ir, gal būt, gerai, kad neturiu tei
sės lydėti Tave: kas gi saugotų namus ir ruoštųsi Švenčių iškilmėms, 
jeigu visi išsivaikščiotų?

Ir jis skubėjo visur, judrus ir pilnas visokių rūpesčių. Dabar 
jis apžiūrėjo, ar gerai nušluotas didysis Paukščių Takas, kuriuo turė
jo eiti procesija, ir ar gerai pritvirtintos jo gale kopėčios. Jos sto
vėjo atremtos į dvi senas stiprias žvaigždes, ir nė nesukrutėjo, kai 
jomis, kaukšėdamas kulnimis, lipo perkūnas: jam buvo pavesta išmėginti, 
ar jos yra tvirtos.

Netrukus keliaujantieji pradėjo rinktis. Pirmiausia minios ange
lų lingavo niūniuodami - tai buvo tie, kurie anuomet paskelbė žmonėms 
gerųjų naujienų, ir dabar, Šių naktį, ruošėsi giedoti: Ramybė jums! 
Netrūko tenai nei jaučio, nei asilo - jie stovėjo kantrūs prie kopėčių 
karpė ausimis ir laukė Kūdikėlio, kad savo alsavimu pašildytų Jo ko
jas, jeigu keliaujant naktis bus Šalta. Senieji Palestinos piemenys 
stovėjo visi būriu - jie už niekų nebūty praleidę šių naktį nepabūvoję

Tęsinys iš 2-tro pusi.
dija gyvenimų, nėra meilė, kas griauna, ne iŠ Dievo. Visa kas gera,_ 
visa kas dora, visa kas šventa, nužengė iš aukštybių su visų Pirmagi
miu, kurs pasidarė kaip vienas iŠ musų, kad ir mes taptume kaip Jis.

Kalinį, tremtinį ir iŠvietintųjį klajoklį, pasaulio elgetų, te
palydi jo sielvartuose trys Kalėdų angelai: tikėjimo Šviesa, vilties 
galybė ir negęstančios meilės dorybė.
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tolimuosiuose namuose. Kas metai regėjo juos ir nebepažino, tačiau 
nebesistebėjo; jie buvo laimingi kvėpuoti Betliejaus dangumi ir vėl 
atgaivino tę valandą, kada Viešpats iškėlė juos, pakviesdamas pas 
save. Jie stropiai buvo išsaugoję valgį ir žaislus, kuriuos tada bu
vo atnešę Jam, ir šię naktį, vėl pagros Vaikeliui ant savo pieme
nišku vamzdeliu.

Paskutinis atėjo angelas, nešinas Kalėdy Žvaigžde. Taip, ji 
buvo tokia šviesi, jog tūkstančius mėty ant jos būty galėję kris
ti dulkės ir jos nebūtu pritemdę, tačiau ir prisilenkęs apžiurėjo 
ję iŠ visy pusiy. Ir čia už aštraus spindulio užsikabino jo barz
da, ir vienas jos plaukas pakibo ant žvaigždės. Ach, kaip jis švi
tėjo, Šitas žilas plaukas, tiesiog liepsnojo, ir Kūdikis Kristus, 
tai matydamas, linksmai šypsojosi.

Pagaliau barzda buvo atkliudyta ir keliaujantieji pradėjo 
Žengti. Pirmas ėjo angelas su žvaigžde - jis iškėlė ję virš savo 
galvos kaip žibintę, ir visi galėjo matyti kelię taip pat gerai, 
tarytum būty aiškiausia diena. Po jo Motina Marija su Kūdikėliu 
ant ranky, ir Šventasis Juozapas nešdamas ėdžias, ir jau paskui 
visi kiti.

Taip buvo nueitas gerokas kelias - staiga Marija sustojo ir 
ėmė klausytis. Ir Kūdikis ant Jos ranky taipgi klausėsi, ir Jo 
akys darėsi liūdnos ir gailestingos.

- Girdi? - pasakė Ji Sūnui. - Žemė, kuri guli giliai po mumis, 
ty žmoniy yra vadinama mano žeme, tačiau kas dabar tenai dedasi?

Ir juo ilgiau Ji klausėsi, juo labiau temo Jos šviesusis vei
das, ir Kūdikio akys vis daugiau buvo užliejamos gailesčio.

- Ar mes negalėtume pro ten pasukti į Galileję? - paklausė 
geroji Motina, žiūrėdama į Vaikelį, ir Jis linktelėjo galva, ir 
tuomet Jinai pasakė:

- Mes tikriausiai nueisime laiku, mes tiktai truputį pasi- 
Žvalgysime tenai, tiktai mažę valandėlę. Nuleiskite kopėčias Šito
je vietoje.

Keli greičiausi angelai nuskrido atnešti laipty, ir jie taip
gi pakvietė šventąjį Jurgį, kuris savo kalaviju perplovė PaukŠčiy 
Takę o palaimintasis Kristupas, vis dar toks pat tvirtas kaip ir 
seniau, prastume jį į šonus tiek, kad buvo galima pritvirtinti ko
pėčias .

Kai jie nusileido žemyn, pajuto šaltį, ir jy kojos atsirėmė 
į gruodę ir sniegę. Maži Žiburėliai žybčiojo vienur ir kitur, ir 
dangaus keleiviai pažino, jog jie pateko į kaimę.

- Žmonės valgo Kūčiy vakarienę, - pasakė kažkas. - 0 netrukus 
jie ims ruoštis Bernelio mišioms: się naktį visoje žemėje jaustis 
palaiminimas.

Ir visi jie džiaugėsi dėl žmoniy laimės, net Palestinos pie
menys užmiršo Šaltį, kuris smelkėsi pro jy plonus drabužius. Bet 
kai jie eidami pakeliui pažvelgė į pirmos trobos vidy, jie buvo 
iŠgęsdinti. Taip, jie išsigando, kad pustamsėje troboje buvo vi
siškai tuščia - stalas nebuvo padengtas, ir buvo tylu, net svirp
lys necipsėjo. Tiktai po ilgo laiko jie pamatė, kaip nuo krosnies 
pakilo moteris - sena ir pavargusi sunkiai ėjo ji per tušČię tro- 
bę, ir prisiartinusi prie lango žiūrėjo į naktį, ir jos lūpos 
šnibždėjo:
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- Kame yra mano vaikai!
Visi skubiai pasitraukė, nes jos žiūrėjimas buvo toks bevil

tiškai liūdnas, jog negalima buvo jo pakelti. Ir kad nereikėtu ap
leisti Šitas vietas apsunkintiems didelio liūdnumo, jie pažvelgė 
dar į kitę namę. Ten prie vargingo valgio sėdėjo mažas vaikas ir 
senis, sulinkęs ir kurčias - jis buvo toks kurčias, jog negirdėjo, 
kaip sudužo molinis indas, netyčia iškritęs iš jo drebančios ran
kos. Ir tuo metu jo anūkas, kuris dar taip sunkiai mokėjo kalbėti, 
tyliai paklausė:

- Seneli, kad bolševikai užmušė mamytę ir išvežė tėvelį, argi 
jau niekuomet nebus Kai ėdy.?

Kai berniukas taip pasakė, senis užsidengė akis ir įsikniau
bė į stalę.

- Širdis niekuomet neapkursta, - sako vienas iŠ Šventęję ke- 
leiviy, ir susimąstę jie traukia per kaimę ir mato tamsias tuščias 
trobas, arba prie menko žiburio, tarsi vaiduokliai, vaikšto seni ir 
vieniši žmonės.

Vienoje vietoje jie regėjo jaunę moterį ir jaunę vyrę - tie 
sėdėjo susiglaudę ir atrodė laimingi, tačiau tuo metu piktai ir 
puolamai sulojo šuo, ir jie abu išsigandę pašoko. Vyras griebė iš 
kertės šautuvę ir iššoko pro langę į s odę, ir moteris drebėdama už
gesino žiburį ir^susigūžė kambaryje. Šuo vis lojo, ir netrukus pa
sigirdo dury daužymas ir žingsniai kambaryje, pasirodė žiburys ir 
aidėjo Šauksmai, paskui iš sodo nuaidėjo Šūviai, o troboje suvaito
jo moteris. Visa tai dėjosi taip greitai, jog nė dangus nebūty su
spėjęs suteikti pagalbos, ir kai moteris gulėjo negyva viduje, o 
jos vyras sode - svetimieji plėšė kę rasdami, - jie tai darė skubiai 
ir sumaniai, - ir netrukus išvažiavo. Ir troboje pasidarė tylu, vi
siškai tylu.

Lėtai vos pajudėdami, ėjo dangaus keleiviai, o Palestinos pie
menys drebėjo iš šalčio ir baimės. Motina Marija užleido nuometę 
ant akiy, tačiau Jos ašaros krito ant sniego ir žvilgėjo naktyje, o 
Kūdikis Kristus nuxreipe savo akis į praeitus namus.

-Się naktį juk kalbasi gyvuliai, - prabilo jautis į savo drau
gę asilę, - paklausykime, kę jie papasakos, kas čia vyksta.

- Taip, - pritarė piemenys, lie taipgi žinojo Šitę kalbę ir my
lėjo kiekvienę ramy gyvulį, žmogaus draugę.

Ir jie pasuko palei tvartus. Tačiau niekur niekas neatsiliepė 
jiems jokiu balsu.

Tiktai ant stogo krašto tupėjo rainas katinas ir kniaukė:
- Veltui klausotės - ir žmonės, ir gyvuliai išvežti pas sveti

muosius. Nėra mėsos, nėra pieno, miau! Tiktai auga pelės, daugina
si žiurkės be skaičiaus, netrukus jos valdys visę žemę ir surys ir 
mane, miau!

Ir nuo trobos kertės atsiliepė šuo, - atvertęs galvę į viršy 
jis staugė:

- AŠ esu dar, au! Tačiau aš niekuomet jau neįloju svečiy, tik
tai nelaimes ir mirtį. Jau negainiosiu linksmai aviy, nėra mano 
draugę arkliy, nėra kas dirba žemelę, au!

0 iŠ pamiškės stūgauja pelėda:
- Ir nereikia! Ir nereikia! Nuo kraujo žemė miršta, kaip nuo

sausros, tačiau miškai auga visada, auga visada. Bus naktis - mums 
gyvenimas, bus tamsa - mūšy akys! (Bus daugiau)
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DEGE KRISTAUS ŠVENTOJO KARSTO DIEVNAMIS
V. D.

"Durnų kamuoliai raitosi virš Kristaus Sv. Karsto dievnamio’.’ 
"Ugnies pašvaistė virš miesto."

Tokiomis antraštėmis mirgėjo Europos ir^Amerikos dienraščiai 
skelbdami šiurpiu žinių. Gaisras kilo lapkričio 23 d. trečiadie
nio vakare, bet buvo pastebėtas tik ketvirtadienio rytų. Minios 
visų krikščioniškųjų eklezijų tikinčiųjų skubėdami ankstyvoms pa
maldoms buvo nusiaubti baimės išvydę kylančias liepsnos iš bokš
to viršūnės.

Dievnamis randasi arabiškoje miesto dalyje, todėl nelaimės 
vieton pirmieji atvyko arabų ugniagesiai. Gaisro gesinimui ir tur
to gelbėjimo darbams vadovavo aukštieji arabų legijono karininkai. 
Gretimo vienuolyno pranciškonai gelbėjo istorines brangenybes su
rinktos ištisų Šimtmečių bėgyje. Įvykio vieton buvo atvykęs vy
riausias arabiškos Palestinos gubernatorius, Ispanijos, Italijos 
ir Graikijos diplomatai ir pats TranąJordanijos karalius Abdullah. 
J. Tautų tarpininkui su pagalba buvo pasisiūlęs ir vyriausias iz
raelitų valdomos miesto dalies komisaras.

Pirmasis dievnamis toje vietoje buvo pastatytas ketvirtame 
šimtmetyje paties Konstantino Didžiojo. Nepriklausomos Jeruzalės 
Karalystės metais (1099 - 1187) kryžeivių buvo perstatytas ir toks 
išliko iki musų dienų. Paskutinio arabų izraelitų karo metu diev
namis buvo paliestas kelius artilerijos šovinių kurie, laimėi, 
ypatingų nuostolių nepadarė.

Dėl vandens stokos gaisro gesinimo pradžia buvo labai sunki, 
bet galop, po ištisos dienos didelių pastangų, ketvirtadienio va
kare gaisras buvo užgesintas c

Vėlesnieji tyrinėjimai nustatė, kad gaisro priežastimi^yra 
buvęs keturių arabų darbininkų neatidumas. Remontuojant bokšto 
kupulų iki trečiadienio vakaro prieblandos su acetilino pagalba, 
užteko mažos kibirkštėlės užkrėsti nuo amžių papuvusioms ir Pales
tinos kaitros išdžiovintoms sijoms padegti.

Galutiniai apskaičiavimai raminantys. Sventęjo Karsto vieta 
išliko nepaliesta, istorinės vertybės išgelbėtos^, sunaikinta du 
trečdaliai kupulo medinių sparų ir dalis Švininio stogo apdengimo. 
Atbrailų puošmenos ir Įvairus akmens raižiniai taip pat nenuken
tėjo. M

Paties karaliaus Abdullah paskatinimu jau sudaryta misfi is 
Rom. Kat., koptų, Armėnų ir kitų krikščioniškųjų eklezijų atsto
vų komisija, kuri bendrai su arabų inžinieriais tuojau pradės pro
jektuoti atstatymą. Jis turi prasidėti artimiausiom savaitėm. 
Apytikriais apskaičiavimais, nuostoliams atstatyti užteks 900 
tūkstančių amer. dolerių,

i ■■ 
I 
P

7



7

85 M. VENTOS PAKRANTĖJ LAUKIA S. DAUKANTAS

K. J. Dėdinas

Vargo pelė. - Pėsčias j Vilnią. - Atkaklus žemaitis. - 
Laukia III Lietuvos.

Šiemet sukanka 85 metai nuo Simano Daukanto, žymaus už lie
tuvybę kovotojo, mirties. (1864.XII.6). Pravartu musę juodose 
dienose prisiminti jo laikus ir sęlygas, kuriose kėlė Lietuvę.

Gimė Simanas spalio 28 d, 1793, Kalvię kaime, Skuodo vi. Kre
tingos aps. Tėvas, tarnaudamas miško sargu, įstengė išleisti su- 
nę į progimnaziję. Jaunuolis nori mokytis toliau, bet nėra kaip. 
Nepabugsta pėsčias keliauti Vilniun, kur baigia gimnaziję ir pa
sišvenčia studijuoti teisę. Studentaudamas susitinka su kitais 
žemaičiais mylinčiais savo kraštę, bendrauja su lietuviais, ra
šančiais lenkiškai apie Lietuvę, jos Šaunię praeitį, didingę isto- 
riję. Daukantui gana pravarti buvo Šia pažintis, nes lenkai-lie- 
tuviai priėjo lengviau prie švairię raštę apie Lietuvę, juos skai
tė, žavėjosi ir garbino didvyriška tautę. Is tokię Daukantę suža
vėjusius rašytoję buvo A. Mickevičius. Jo įtakoje Daukantas atsi
duoda daugiau istorijos studijoms nei teisės, pats pradeda žemai
tiškai rašyti, išverčia Mickevičiaus kai kuriuos apsakymėlius 
(2ivilę). Apie 1822 metus parašo ’’Darbus senęję lietuvię ir žemai- 
Čię". Susižavėjęs sava kalba pasiryžta nė kiek nerašyti lenkiškai 
ir ištesi ligi galo.

Baigęs studijas išvyko Karaliaučiun raustis archyvuose - rink
ti medžiagos Lietuvos istorijai. Persikelia Rygon ir keletę metę 
tarnauja generalgubernatoriaus įstaigoje. Nuliekamu laiku rašo ir 
renka Žinias apie savo kraŠtę. Pramatęs galėsięs dar daugiau rasti 
Šaltinię istorijai, priima pakvietimę dirbti Petrapilio seime, Lie
tuvos metrikos skyriuje, kur randa ypatingai daug istorinię doku- 
mentę. Lyg skruzdė betriusdamas 1845 m. išleidžia pagrindinį savo 
raštę veikalę: "Badas". Tai senosios Lietuvos kultūros istorija: 
vaizdžiai aprašyta senolię gyvenimas, ję šventės, papročiai, vals
tybės tvarka, karai, prekyba ir t. t. Romantizmo įtakoje poetiš
kai piešia savo tautos savitumę jos pranašumę už kitas tautas. 
Tautę vaizdavo daugiau kokię manė esant buvusię: gražię, pilnę po
ezijos, didingę. Veikalas pusiau mokslinis, pusiau beletristinis.

Didesnę amželio dalį mokęsis, dirbęs drėgnuose ir dulkinuose 
archyvuose susilpnėjęs sveikata grįžta į pamiltę tėviškę - Zemai- 
tiję. Čia bendradarbiauja su kitu dideliu lietuvybės ugdytoju 
Vysk. M. Valančiumi. Lyg koks švietimo ministeris tvarko parapijos 
mokyklas, tikrina kunigę pravedamę švietimę, kuria lietuviškus ži
dinius apylinkėje. Nepailstamai kelia Žmones, rašo praktiškiems 
ūkio reikalams knygutes ir ilgus literatūrinius laiškus. Pasirašo 
vis kita pavarde - mat, rusams mažiau įtarimo ir manys, kad jau 
daug yra lietuvię raŠytoję.

Po 5 metę bendros veiklos atsiskiria nuo Vysk. Valančiaus ir 
apsigyvena pas Papilės klebonę. Jo tėvynės meile plakančiu Širdį 
pakerta liga. Pinigai išleisti knygoms - pasigydyti nėr už kę. Pri
glaudžia sunykusį Daukanto kunę piliakalnio Žemelė ant Ventos kran-
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to. Ir dabar ant jo kapo didžiulis akmuo su įrašu, bylojančiu, jog 
čia palaidotas mokytas vyras, pirmas Lietuvos rašytojas, it vargo 
pelė triūsęs visę gyvenimę tautiečiu, labui.

Buvo geraširdis, bet atkaklus ir kę pasiryžęs - truks laikys - 
turi nuveikti. Tai bene pirmas sąmoningai apsisprendęs lietuvis, 
kai aplinkui musę bajorai save skaitėsi lenkę tautos nors lietu
viškos kilmės esę. Nevedęs liko per mokslus, savęs daug nepaisė, 
bet užtat jo sukeltas sęjūdis sukorė Aušrininkę užsimojimus, jo iš
keltas mintis perėmė Basanavičius, Maironis. Jo pradėta teisinga 
kova buvo sėkminga - išsipildė kaip Maironis vėliau rašė: "atsibus 
tėvynės sunūs, didžię praeitį atminę. Pagimdys vargai galiūnus, 
ugnimi uždegs krūtinę". Kėlės vėl didžiavyriai, nešė knygas iš prū
sę, nesilankstė okupantui nei jo kalėjimę nepabūgo, gynė kas sava 
Kražiuose, uždegė laisvės ugnį ant Nepriklausomybės aukuro. Užėjus 
dar baisesniam tautos naikinimui didžiojo Simano jdėjose lietuviai 
neparduoda savo prigimtinės teisės būti laisvais žmonėmis.

Leisk, Dieve, vėl mūsę garbingos istorijos tautai didžię dar
bininkę kaip S. Daukantas, kad sukūrę sveikos ir savos kultūros 
vertybes nušvistume vakarams ir rytams; priimk partizanę ir trem- 
tinię aukas kaip laidę Tėviškės naujam rytojui.

—..00OOO00..—

L A I S K A S I S ROMOS

Apie apelsinus, vynę, bananus ir streikusA ’
Jonas Petsėnas

Gruodžio mėn. 1 d. vaikštau po Romos gatves ir stebiuos gra
žia rudens (o gal jau ir žiemos!) diena. Italai gatvię kampuose, 
ant šaligatvię trukŠmingai šaukia, giria ir pardavinėja apelsinus, 
bananus, kitokius įvairiausius nežinomo vardo vaisius. Ten toliau 
senyva gėlię pardavėja dėlioja pargaspalves gėles, sumerktas ne- 
perdaug Švariuose induose. Palmės išdidžiai mojuoja savo Šakomis 
kieme, gi klevai, liepos mėto lapus po Šaligatvius ir bando pri
minti lietuviškę rudenį. Namę sienos nulipintos įvairiausiais skel
bimais apie naujausias filmas, futbolo rungtynes, komunistę laik
raščio "Unitą" rengiamę balię, apie maistingę vaikams sūrį "Bebė", 
pigiausię laidotuvię biurę, moderniausię šokię mokyklę, stebukla
darius odos gydytojus ir t. t. Pulkai italę, Šiltomis Saikutėmis 
apsisukę nuo Šalčio (!) kaklus, skuba, lekia, kažin kę vieni ki
tiems karštai Šneka, aiškina, rankomis vieni kitiems po nosimi ges
tikuliuoja.

Staiga po gatves pasipila būriai vaikę, suaugusię, kurie įky
riais balsais garsiai saukia:

"Streikas , generalinis streikas! 
Naujausios žinios! Pirkite "Unitą" 
(komunistę laikraštis).

Ir tikrai! Tramvaję ir autobusu linijos, kitomis dienomis to
kios gyvos ir judrios, kurios išraižo Romę įvairiomis Šakomis ir
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ruožais, šiandienę, ilsisi... Tai va todėl italai tarnautojai, val
dininkai pėsti iš ryto skuba į darbavietes, karštai vieni kitiems 
aiškina, barasi, pyksta, keikiasi ir, tur but, širdy prisimena du
čės Mussolini dienos, kada neišdrįsdavo taip pagalvoti ir pakalbė
ti.

Kodėl streikas? Kodėl itališki ’’draugai*' nori įerzinti miesto 
publikų ir Pakirsti krašte pasitikėjimų valdžia? Min. pirmin. d e 
G a s p e r i pradėjo krašte vykdyti Žemės reformų, ypač pietų 
Italijoj. Per' vienų susirinkimų ar pasitarimų įvyko susirėmimai 
tarp policijos ir "draugų”. Esu policija besigindama nušovė du ko
munistus. Užtat dabar kompartija sukurstė streikų! Užtat dabar ko
munistai keikia vyriausybę ir jos Šalininkus!

Žemės reforma, apie kurių tiek daug Šaukė ir reikalavo Itali
jos komunistai, dabar jiems vėl nebepatinka, nes išmuša iš tanky 
ginklų pulti ir kalbėti prieš vyriausybę. Jiems patinka drumsti 
krašte vandenį, kelti nerimų, meluoti ir šmeižti, jie trokšta pa
ruošti kelius Maskvos raudonajam žirgui, kuris tryptų jy Žemelę 
atneštų tokį "išsivadavimų" ir tokių "laisvę”, kada ne tik žodį 
ištarti, bet ir pasapnuoti kų nors bus mirties bausme uždrausta.

Vaikštau ir galvoju... Vargšė Italija! Vargšai melo ir klas
tos suvilioti italai!

Pro medžius kyla didingi Romos bažnyčių bokštai, matyti Šv. 
Petro Bazilikos kupolą. Tai Čia Kūčių dienų Šv. Tėvas atidarys 
iškilmingai Šv. Metus ir kvies pasaulį susimųstyti, pagalvoti ir 
apsispręsti:

Roma ar Maskva!
žingsniai veda per Tiberio tiltų. Nešvarus tos upės vandenė

lis, surinkęs tiek daug rudens lietaus, kalnų upelių. 0 kiek daug 
jis amžių yra praleidęs! Kiek daug neramumų, kovų, sųmyŠių, viso
kių svetimų kojų jis yra matęs!

-Tekėk, tu Žilas Tiberi, per 
istorijos amžius ir išplauk iŠ 
širdžių kerštų, klastų, melų, n e - 
apykantų...

—..00OOO00..—

PONAI, ŽMONIŠKUMO !

200.000 tremtinių negali 
emigruoti .

K. J. D.

Prancūzų žurnalistė Klara Kandiani, aplankiusi Vokietijoj ke- 
liolikų D.P. stovyklų, išsikalbėjusi su pačiais išvietintaisiais, 
sujaudinta jų vargų, rašo: "AŠ mačiau kvalifikuotų gailestingųjų 
sesučių, žymių savo atradimais mokslo vyrų, profesorių, pasižymė
jusių daktarų. Jų likimas - likti mirti Vokietijoje, nes rusams, 
ukrainiečiams, baltams grįžti tėvynėn neįmanoma.

Pagal geriausius apskaičiavimus, po 1950 m. liepos 1 d. kai
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IRO baigia savo dienas), nors ir kasdien emigruotų po 1000 žmonių, 
liks mažiausiai 200.000 vadinamu "išrankų", kurių niekas nebenori. 
Štai jie pagal IRO dokumentus: - 1. Invalidai, džiovininkai, ilga
laikiai ligonys. - 2. "Neekonomiškos" Šeimos, t. y. perdaug vaiky, 
ar su seneliais. Vienišos moterys, našlės, išsiskyrusios, neište
kėjusios su vaikais. - 3. Mokslo, meno ir laisvu profesijų žmonės.
- 4. Atskiros rasinės grupės (kalnukai, armėnai), mažaūgiai, negra
žaus kūno sudėjimo. - 5. Vyrai virš 45, moterys - 40 metų; mokslo 
žmonės ar prekybininkai virš 35 moty.

Ar senstelėjęs, pasimokęs žmogus, nepergraži moteris ar vyras, 
permaži neturi teisės apsigyventi civilizuotuose kraštuose?

Reikia dręsos štai kę pasakyti: priimančios šalys DP pasiuntė 
Vokietijon vicekonsulų ir pagelbi gydytojų (dažnai vokiečių) bai
sias atrinkimo komisijas. Jos apciupinėdavo muskulus, išnagrinėda
vo žandikaulius, išmatuodavo darbo pajėgumų ir tada tik leisdavo 
į emigracijos rojų. Be jokios žmoniškumui pagarbos draskė šeimas, 
motinas skyrė nuo vaikų, žmones nuo vyrų. Taip suardyta paskutinis 
ir džiaugsmas - gyvenimas drauge. Nuolat jiems pridurdavo: "Mūsų 
šaly silpnieji netur teisės gyventi! Važiuok juodadarbiu. Vėliau 
atsiimsi žmonų, vaikus, tėvus!.." Bet kaip?.. Kaip Šis juodadarbis 
sutaupys tūkstančius kelionei apmokėti? Taip auga atmestųjų masės.

Ligi Šiol keikvienas tremtinys, kaip pigus darbininkas, emi
gruodavo. Daug žmonių, net krikščionių, nesųžiningu sumanumu ir 
dabar pasako: "0, jeigu toks DP gauna pragyvenimų ir maistų už sa
vo darbų, tai jau daug..."

Toliau žurnalistė atsišaukia į visų krikščionių sųžinę, kad 
visi stengtųsi gelbėti nelaiminguosius. Amerikos katalikai tikisi 
sudaryti apie 39.000 darbo garantijų ligoniams ir nepajėgiems. Pa
našiai turėtų viso pasaulio katalikai pasielgti.

Autorė tęsia: "Iki Šiol Šalys jieŠkojo darbui patvarių žmo
giškų gyvulių, - ir jų rado. Dabar turi priimti dalų nepajėgiųjų. 
Ka reikštų, pav., 16 valstybių po 25-60 milijonų gyventojų išsida
linti 200.000 tremtinių, iŠ kurių vos 20.000 būtų visuomenei naš
ta, kiti dar patys pragyventų. To 20.000 nedarbingų yra 56 a/o džio
vininkų, 20 % ilgalaikiai ligonys, 6 % pamišėlių, 3 % aklų, 13,5 % 
senelių.

IRO siųs 6 atstovus į įvairius kraštus, kad ten įtikintų vi
suomenės grupes ir paskirus pareigūnus, jog tikrai reikia priimti 
šį žmonių likutį. Šeši "mekleriai" mėgins išparduoti jų nuvertin
tų žmogiškų prekę. Jei nepavyks sujaudinti viešosios nuomonės, 
200.000 "sunkiai išsprendžiamų" Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj 
liks seniesiems persekiotojams. Autorė dar sarkastiŠkiau pažymi, 
"Tiesa, ligi Šiol dar nė viena šalis nedrįso pasiūlyti atstatyti 
krematoriumus ir... - reikalas išspręstas su nenaudingaisiais, su 
kuriais nežinia k§ bedaryti."

Toliau kreipiasi į vyriausybes, darbdavius, kunigus, vienuo
lynus ir pan. prašo kų nors pasiūlyti. Baigia Kristaus žodžiais: 
"AŠ troškau, jie mane pagridė; buvau išalkęs mane pavalgydino; 
buvau sušalęs - mane aprengė; buvau nuliūdęs, mane paguodė." 0, 
kad visi DP galėtų tai paliūdyti teismo dienų už visus mus, kaip 
savo brolius." (Tėm. Chrėt. 1949, Nr. 281).

—..ooOOOoo..—

11



11

RUSIJOS - AMERIKOS KARAS ORE

J. D.
Visokiu kary žmonija matė, visokiausiais ginklais kovojo, 

tačiau, kad taikos metu įtemptai kariauty, tai, turbut, šiy die- 
ny reiškinys. Ataušus karsto karo ginklams užvirė’šaltas" karas, 
nemažiau įkaitinus nervus. Tai naujos rūšies oro karas radijo 
bangomis. Pulti priešo užnugarį radijo bangomis, varoma propagan
da pakirsti priešo atsparumy pradėjo Gebelsas. Amerikiečiai ma
žai tekreipė į tai dėmesio, kiek daugiau anglai iš Londono atsi
kirsdavo .

Amerika, laimėjusi kary, tapusi pasauline galybe panūdo su
pažindinti pasaulį su savo gyvenimu. Tam tikslui užsieniuos įstei
gė savos kultūros židinius, o pačiose J.A.V. sudarė trumpy bangy 
radijo siystuvy bendrovę "Voice of America". Pastatė 36 siystuvus 
Amerikoj, kitus Ramiojo Vandenyno Salose ir vieny Europoje - MUn- 
chene. Nebrangiai atsieina išlaikymas, palyginus su milijardinė
mis ginklavimosi sumomis, - vos 7,5 milijonai doleriy per metus. 
Programa gana įvairi, kiekvienai saliai pritaikyta, transliuoja 
ištisy pary 22 kalbomis. Visas pasaulis gali išgirsti sp ie Ame
rikos gyvenimy. Iš tikryjy pasiektas didelis pasisekimas; kas mė
nesį suplaukia virš 10.000 klausytojy laišky iŠ viso pasaulio.

Nuo 1948 m. paaštrėjus politikai su Rusija, "Amerikos bal
sas" pradėjo vis daugiau transliuoti žiniy iš pasaulio ir kito- 
kiy pranešimy valstybėms už geležinės uždangos. Sekėsi ir Čia -
- klausytojai siuntė iŠ Čekoslovakijos, Vengrijos, mažiau iš Len
kijos, bet ir iš pačios Rusijos jautrius padėkos laiškus.

Perduodamos žinios buvo be politiniy ar propagandiniy prie- 
maišy, bet Maskva suraukė kakty. Ilgy laiky bandė paneigti, at
sikirsti ar pašiepti, bet pasijuto dar daugiau sudominy savus 
klausytojus "Amerikos balsu". Kas daryti? Reikia užčiaupti kapi
talistus, bet kaip? Sutrukdyti radijo bangas?! Tuo ir pasinaudo
jo: pasistatė daugiausiai pietvakariy Rusijoj 250 taip pat trum
py bangy trukdomuosius siystuvus, kurie ant lygiai ty paČiy "Ame
rikos balso" bangy be paliovos Švilpia, ūžia, traška. Pasisekė -
- nei Rusijoj , nei aplinkinėse valstybėse Amerikos transliacijy 
nė kiek suprantamai nesigirdėjo. Dar daugiau^ ne tik kad ameri-. 
kiečiai neprasiver-žia pro rūsy zirzekliy "užtveriamyjy ugnį" li
gi Rusijos, bet trukdymas toks stiprus, jog pusei Europos neįma
noma klausytis, o Miuncheno siystuvo visai negirdėti. Pasisekė 
amerikiečiams, sustiprinus savuosius siystuvus, prasilaužti bent 
ligi satelitiniy valstybiy, tačiau Rusijoj vistiek negirdimi.

Atsikirsdami amerikiečiai savo trukdytojais kliudo Maskvos 
radijo užsieniui transliacijas, bet... menkas mainas: vakary pa
saulis tiek nesidomi bolševizmu, kiek rytai vakariečiais. Ameri
koj pusbalsiu Šnekama, kad Šiam oro kare neina taip lengvai. Su
prantama, kodėl amerikiečiy vyriausybė skiria naujas sumas "radi
jo technikos tyrinėjimams."

Taip tęsiasi dramatiška ir atkakli dviejy eterio galiuny ko
va, kainuojanti nemaža nervy, dar daugiau pinigy. "Kogi, Dieve, 
bereikty, jei visi tokie karai bitty.- atsidusty ne viena motina.

12



12

Tačiau... Ram. Vandenyno salose amerikiečiai sprogdina atominę 
bombę maždaug 1000 kartę pavojingesnę, nei ant Nagasaki numestoji.

—..00OOO00..--

KOMUNIZMAS TINKA PHOPjiGaNDaI , BET NE GYVENIMUI 

Kerenskio pareiškimai
1917 metę Rusijos laikinosios vyriausybės pirmininko Aleksan

dro Kerenskio atvykimas į Londonę lapkričio mėn. pabaigoje ir jo 
pareiškimai kiek nustebino laikraštininkus.

Jo manymu dabartinės Rusijos vyriausybė nors ir lėtai, bet 
palaipsniui jau netenka galvos kontroliuoti savo piliečię mintis. 
Jis taip kalbėjo su įsitikinimu gavęs žinię iš vertę pasitikėjimo 
šaltinię. Apsilankymo metu Paryžiuje jis buvo susitikęs su dauge
lio savo tautiečię atstovais iš visos Europos.

Šiuo metu atrodo, kad Rusijoje tyla, nes jos gyventojai netu
ri progos pareikšti savo norę suprantamę likusio pasaulio visuome
nei. Ję didžiausias troškimas: laisvai gyventi ir samprotauti, 
dirbti laisvai pasirinktę darbę, skaityti patinkamę laikraštį.

Ly;g papildymui Kerenskio pareiškimo viename New York'o rusę 
laikraštyje paskutinię dieny£tbėgėliai iš Sov. Rusijos duoda dau
giau patvirtinančię žinię.

Nežiūrint skaitlingę ’’valymę" gręsinimo visuose, o ypatingai 
šviesuomenės sluogsniuose ryškėja tyli opozicija. Nepaisant giež- 
tę komunistę partijos reikalavimę rašyti, komponuoti, kurti veika
lus viskę nugalinčios komunistinės sistemos Šlovinimui - visi ty
li ir laukia. Literatūros kritikai vengia nagrinėti sovietinius 
kūrinius. Istorininkai ir kiti mokslininkai , kad tylomis atsikra- 
tytę partijos primetamo įkyraus Stalino garbinimo stengiasi įsi
brauti į bibliotekas, muziejus paprastais technikais. Rašytojai, 
poetai rašo, bet neskelbia, nes savo kūrinius skiria jau naujai 
pokomunistinei erai.

Tuštėja sovietiniai teatrai ir Kinai. Sovietinius universi
tetus išėję, nepaisydami partijos nurodymę, baigiamę darbę ir moks
lo disertaciję temoms medžiagę ima iŠ niekinamę vakarę arba kolio- 
jamo priešrevoliucinio laikotarpio.

Labai dažnai partiniai laikraščiai jau nepajėgia nuslėpti 
savo nustebimo. Ję koliojimosi ištekliai tain pat pamažu jau iš
senka ir nepadaro laukto įspūdžio. Pav. "Literaturnaja Gazeta” 
(Maskva, 15.11.49) nusiskundimu Maskvos universiteto Filosofijos 
ir Literatūros fakultete paskutinię penkię metę laikotarpyje iš 
394 disertaciję tik 24 paskirta sov. literatūros nagrinėjimui. 
Visi kiti darbai tai susižavėjimą- svetimais, tame tarpe 47 di
sertacijos paskirtos prancūzę literatūrai.

Vieniems tik laikraštininkams dabar tai tikra pjūtis. Išti
sus dešimtmečius įpareigoti plūsti ir keikti vakarę kapitalistus, 
dabar Tito neklusnumo proga atsirado neribotos galimybės nuošird
žiai aprašinėti slaptosios policijos sauvaliavimę, persekiojimus, 
masinius trėmimus, koncentracinię stovyklę siaubę, liaudies skur
dę, badę, priespaudę. Ir tas viskas dedasi Maršalo Šalyje.
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£ f E TU W f KJ T UR
KARŠTOJ P. AMERIKOJ-

Lietuviai prie La PI a tos. Plati toji 
upė La Plata, skirianti Argentinos ir Urugvajaus sostines. Siauriau
sioje vietoje ji siekia iki 50 kilometry pločio, o nuo Buenos Aires 
iki Montevideo laivams plaukiant įstriža kryptimi, susidaro net per 
200 kilometru! Betgi "rio” La Plata tikrumoje yra smaili Atlanto 
įlanka, į kuriy subėga rudai drumzlini iŠ Brazilijos aukštumu at
vingiavusiu didžiyjy upiy - Paranos ir Urugvajaus vandenys.

Tai tokios upės abiejuose šonuose įsikūrė Tol. Piety lietuviu 
kolonijos. Urugvajaus lietuviai daugiausiai susispietė prie tos ša
lies sostinės, gi Argentinoje daugiausia Avellanedos mieste, prie 
Buenos Aires. Yra lietuviy ir pačiame didžiajame Buenos Airese, Be- 
risse, Rosarijuje, Cordoboje, bet jau po mažiau. Montevideo prie
miestyje Cerre ir Argentinos Avellanedoje mūšy tautiečiai susimetę, 
galima sakyti, kompaktiškai. Tuose tipiškai darbininkiškuose rajo
nuose gyvena dauguma iš 30,000 Argentinos ir iš 5000 Urugvajaus 
lietuviu. Statistikos nėra, skaičiuojama apytikriai ir neispučiant.

Lietuviai prie La Platos didesniu skaičiumi atsirado prieš 20 
mėty., kai į p. Ameriką iš Lietuvos laisvai plaukė emigracinė srovė. 
J miestus jie įsikibo po kai kuriy nesėkmingy ir net tragiŠky^ ban- 
dymy kurtis laukuose, visai skirtingame klimate ir kitokiose ūki
ninkavimo sylygose negu tėvynėje.

Naujyjy ateiviy iš tremties į Argentiną ikišiol galėjo atvyk
ti tik apie šesety šimty, kai tuo tarpu Urugvajus teįsileido vos 
kelety, neįskaitant is Lietuvos kilusiy žydy. Nuo 1948 mėty pabai
gos į Argentiny įvažiavo tik vienas kitas lietuvis. Dedamos pastan
gos įstaigose plačiau praverti duris, atsimuša į neįtikinančius 
formalinius pasiteisinimus. Tikroji priežastis esanti saugumo įstai- 
gy baimė, kad su tremtiniais neįsiskverbty sovietiniai agentai, 
kuriy tam tikras skaičius jau įsimaišęs tarp slavy. Lieka dar vil
tis šį nelemty įtarimy išsklaidyti. Net IRO centras Argentinai 
baltieČius rekomendavęs kaip pirmenybės vertus imigrantus.

P. Amerikos lietuviai išeiviai-jaunesnės kartos žmonės. Gyvenę 
jau nepriklausomoje Lietuvoje, lankę savas mokyklas, išvykę nepa
bėgdami nuo rūsy kariuomenės ar žandary. Jy visuomeninės ir kul
tūrinės nuotaikos, taigi, natūraliai skirtingos nuo senesniyjy pa
saulio lietuviy kolonijy.

Pastebėtina, kokias skirtingas sylygas rado mūšy tremtiniai, 
atvykusieji pas gimines ar Šiaip jau tautiečius tokioje Argenti
noje ir Brazilijoje. J"iems nereikia su ryšuliais ant pečiy apke
liauti pustuštes "pampas"- begalines lygumas ieškant bet kokio 
darbo; jiems nereikia dieny dienas laukti eilėse prie dirbtuviy 
ar darbo biury raumeninės paklausos; jiems netenka alkaniems ir 
nusiminusiems nakvynei glaustis kur nors uosto ar geležinkelio 
pagrioviais, kartoninėse, skudurinėse budelėse. 0 prieš dvide
šimt mėty nevienam taip būdavo... Negavęs darbo? darbovietėje iš
naudotas, nemokėdamas susikalbėti, kartais netgi į kruvinas riau
šes įveltas ramiyjy Lietuvos lauky vaikas prarasdavo dvasinę pu-
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siausvyra, nervus, tikėjimu, nory gyventi. Ir rašydavo tada jis 
griaudu laišku tėviškėn, svajodamas vandenyny perbristi...

Tie žiaurus krizės metai (1929-1933) ir tropikinio bei sub- 
tropikinio aklimatizavimosi sunkumai nevisai mažę mūšy išeivijos 
P. Amerikoje nuošimtį dvasiniai ir fiziniai palaužė. Bet kas at
silaikė, per dvidešimtmetį šiaip taip įsitvirtino, ypač medžia
giškai. K.

KUR DANGUS JUNGIASI SU ŽEME

Atsiliepia Olandijos lietuviai

A . G a 1 k u s

Viešpataujant juodajai vėliavai mūšy šalyje, daugelis tau
tiečiu jau per amžius besikartojančiu badu buvome pagrobti ir ve
žami tolyn dirbti svetimiesiems. Į mus Pabaltijo gyventojus, iš- 
lengvo ritosi raudonoji Žvaigždė ir jau gerai pažįstama raudonoji 
vėliava, kuri anksčiau musy akyse paguldė tūkstančius tautiečiy. 
Prisiminimai praėjusiu laiky vėl palengva grižo į mūšy mintis, 
ir reikėjo palikti musy brangiy tėviškę ir bandyti jieškoti prie
glaudos ten,kur negalės pasiekti ranka iŠ raudonyjy ryty.^

Susijungę su jau anksčiau tėvynės netekusiais tautiečiais, 
mes žingsniavome ten, kur nesilieja kraujas ir nerieda ašaros ir 
tiktai kai po mūšy kojy pasibaigė paskutinis žemės žingsnis ir 
dangus susijungė su vandeniu, mūšy kelionė laikinai buvo baigta.

Kadangi mes ne auksakasiai ir ne laimės jieŠkotojai, mums 
nebuvo paskirto kelio, ar kelionės plany, todėl ir išsisklaidėme 
po plačiuosius vakarus su vieninteliu noru, kad nebūty atimtas 
duonos kysnis, kuris bus uždirbtas mūšy pačiy jėgomis ir prakaitu.

Nevien tik Lietuviai bet ir daugelis kitu tautybiy piliečiy 
tokiu būdy apsistojo Olandijoje. Žinoma, mūšy buvo Šimtai, todėl 
tvarkai palaikyti buvo įsteigta Olandijos svetimtauciy organiza
cija, kuri tuojau paskyrė savo tarnybos žmones kiekvieno miesto 
ar miestelio valdyboje. Kadangi vėlesniu metu į Olandiję atvyko 
dideliais skaičiais svetimtaučiai, taigi buvo įsteigta ir svetim
taučiu policija.

Šiandienę kiekvienas svetimtautis gyvenęs Olandijoje turi tu
rėti leidimą gyventi, kuris pratęsiamas trims menesiams, pusei 
mėty ar metams. '

Darbo davėjai, pas kuriuos dirba svetimtaučiai, turi išgauti 
svetimtaučiams, darbo leidimus. Šiaip svetimtautis turi tas pačias 
teises, kaip ir vietiniai gyventojai. Darbas, užsiėmimas, sueigos 
yra nevaržomi. Uždarbis pareina nuo to, kokį darby atlieki. Papra
sto darbininko uždarbis svyruoja nuo 35 ligi 50 Guldeny (Igulde- 
nas 13 frankiy) į savaitę, (darbo laikas 48 valandas) kur dar apie 
1/5 atskaito valdžiai, ligoniu kasai ir t.t. Susirgus išmokama 
tiktai 80% uždarbio. Maistas ir kambarys gaunamas nuo 15 ligi 25 
guldenu.

Kainos: eilutė 60.100.150 guld. , apsiaustas ligi 100 guld. 
bateliai 10 - 25 guld. vyrams tas pakenčiama; kiek blogiau su 
mergaitėm, nes jy uždarbis 20 ligi 35 guld., o darbas sunkesnis 

(Tęsinys 18-tam pusi.)
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PP3 MUŠ i
Lietuviu namai, automobiliai, . 

motociklai • — Atidžiai stebime, domimės ir teiraujamės, 
kaip musiji tautiečiai kuriasi kituose kraštuose: ar nusipirko skly
pu, ar įsigijo nuosavus namus, limuziny... Palyginame su savo gy
venimu, ir neretai klausiame, ky gali įsigyti ir kaip įsikurti lie
tuvis Belgijoje.

Nors nesparčiai, bet ir jis daro pažangu: galėty ir daugiau 
ky padaryti, jei visiškai būty laisvos rankos ir leistos visos ga
limybės taip įsikurti, kaip jis norėty. Nuo pradžios buvo matyti, 
kad Belgija nebus mūšy pastovi užuovėja. Todėl per du metus ne 
vienas pasistengė susidėti kapitaly ir j ieško jo galimybių išvažiuoti 
kitur. Kiti susikūrė geresnes sąlygas vietoje. Prieš metus laiko. 
Hensies-Pommeroeul kasyklos lietuviu būrelis nutarė savarankiškai 
tvarkytis. Išsinuomojo dviejų aukšty namelį su salonėliu, virtuve 
ir miegamaisiais kambariais. Įsigijo reikalingus baldus. Valgį ga
minasi patys. Gerai valgo, ramiai ir patogiai gyvena kaip visi ki
ti civilizuoti žmonės. Šiandien jie turi pory automobiliy, keletą 
motocikly, kapy dviračiy ir foto atelier.

Šiais metais Chatelet p. J. Zaleskis išnuomojo didelį namy, 
kuriame anksčiau gyveno dideli ponai. Jame apsigyveno trys šeimos 
ir dešimt viengungiy. Kambariai karališki, gražus, erdvus; kai ku
rie turi po atskiry kambarį su normaliu (!) langu į gatvę. Koks 
skirtumas palyginus su tuo, ky teko pergyventi prieš pory mėty su
kimštoje, tvankioje ir dažnai nesvarioje kantinėje, kur buvo iš
naudojami. Ir tos kantinės ne retai būdavo ne gyvenami namai, bet 
seni garažai arba dar mažiau garbingesni pastatai, kuriuose nebuvo 
įrengimy žmonėms gyventi. Lyjant vanduo tekėjo per lubas ir pro 
grindy plyšius sunkės į vidy. Nuo blogai pagaminto valgio pagadin
davo skilvį. Ir Štai, vieny gražiy dieny Švarioje ir Šviesioje gat
vėje išdygsta lietuviy namai! Nedrįsti praverti duris, manydamas, 
kad ne pas liaudies žmones, bet pas patį direktoriy eini. Argi anks
čiau ty namy nebuvo, ar tas lietuvis Šiandien kitoks, kad jis gali 
gyventi net pono namuose, o ne palėpėje ar pogrindžiuose. Tie namai 
ir anksčiau ten stovėjo, ir tas lietuvis pasiliko tas pats juodas 
angliakasys, bet jis pažino aplinky ir sylygas; atsivėrė jo akys, 
kad galima žmoniškiau įsirengti ir padoriau gyventi. Jis nėra "min- 
derwertig", bet jam kartais trūksta drysos svetimam krašte, valios, 
sugyvenimo ir taupumo geresniam ir žmoniŠkensiam gyvenimui.

Nors daugumoje nesame galutinai apsistoję Belgijoje, bet kas 
moka naudotis dabartinėmis sylygomis, tas bus sumaningesnis ir ge
riau sugebės jas panaudoti savo ir kity gerovei, kur jis bebūty.

J. A.

Tylus minėjimas. -11.26 d. ivions’o kareivinėse 
lietuviai tyliai ir kukliai paminėjo liet, kariuomenės įsikūrimo, 
šventę. Po įžanginio p. J. Kujelskio žodžio buvo parodyta stop-fil- 
ma ’’Sanguis Martyrum - Kankiniy kraujas.”
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M o n s ’ o stovykloje bruzda.- Bado streiku 
numalšinant buvo pažadėta, kad apie lapkričio mėn. pabaigę prasidės 
transportai Vokietijos link. Bet iki šiol jų negirdėti. Kad geri 
pažadai neužsimiegotu, daroma naujų žygių: DP delegacijos eina ir 
pas direktorių ir rašo vyskupui, kurs tarpininkavo tolimesnio bado 
streiko sulaikyme. Greitų išvežimų galbūt Šiek tiek sulaikė atsi
šaukimas į generalinę IRO vadovybę, kad tiems, kurie pasirašė nuo 
IRO globos atsisakymų, būtų paliktos DP teisės. Kol bus gautas at
sakymas, jie paliekami stovykloje. Vėl kalbama, kad belgų vyriau
sybė nieko nedaranti. Tas be reikalo baugina išnervintus žmones, 
kurie jau 8 mėnesius laukia išvažiavimo. Tuo tarpu žada atvykti į 
stovyklų Prancūzijos komisija verbuoti darbams į Prancūzijų.

Juda už j ū r'in.- Liežo apylinkės lietuviai iki Šiol 
laikėsi pastoviausiai. Baigę sutartis iŠ čia nė vienas nenuvyko į 
IRO "globę” - Petit Chateau kalėjimų. Į Mons’o DP stovyklų nuvyko 
tik 2 viengungiai, čia atleisti iŠ kasyklų. J Vokietijų per žalių
jų", palyginti išbėgo irgi labai nedaug. Bet dabar jau ima judėti. 
Savo pastangom gavę dokumentus ir patys apsimokėję kelionę dar 
prieš Kalėdas išvyksta j Australijų Pučius Leonardas ir Petraitis 
Petras. J Kanadų gavo dokumentus Gegeckas - 5 asmenų šeima, Visoc
kis - 3 asm. ir Pargauskas J.

Dokumentų s laukia ir daugiau. BurČikų šeima grįžo legaliai į 
Vokietijų ir iŠ Čia rengiasi į Amerikų. Grįžti į Vokietijų laukia 
leidimo Sprindžių Šeima, nes ten likę tėvai negalėjo atvykti Bel- 
gijon. Dabar jie ruošiasi Amerikon.

Galima užsisakyti laikraščių. - 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje liko savaitraštis 
"Lietuvis". 26,- fr. mėn. Anglijos liet, savaitraštis "Britani
jos Lietuvis" 160 fr. metams, 50,- fr. 3 mėn.

Kas galvoja apie Kanadų, gali užsiprenumeruoti savaitraštį 
"Nepriklausoma Lietuva". Metams 200,- fr,, 3 mėn. 60,- fr.

Atstovas Belgijai: Stepas Paulauskas, 81/186, Pairę du Hor- 
loz, Tilleur-Liėge.

Bado streikas Petit-Chateau ka
lėjime.- Lapkričio mėn. paskutinėm dienom sustreikavo kali
niai belgai, vad., inciviques, bendradarbiavę su naciais, kurių 
priskaitoma apie 1.300. Kalinių tarpe 100 svetimšaliu, kurie laukia 
išvežimo. Buvo sustreikavę 350 kalinių reikalaudami švelnesnio re
žimo. Visi gyvena paskirtuose kambariuose, gali laisvai vaikščioti 
koridoriais, eiti į skaityklų, žaidimų salę. Kaliniai gali eiti 
net į kinų, gauti spaudos, laiškų ir t. t. Pats Teisingumo minis- 
teris lankosi kalėjime ir sušvelnino kai kuriuos griežtumus.

Protestuoja prieš kasyklų užda
rymų.- Borinage srityje angliakasiai sukėlė streikus prieš 
kasyklų uždarinėjimų. Ekonominių reikalų ministeris daro žygių su
derinti darbdavių ir darbininkų reikalus. Tuo tarpu galutinis ka
syklų uždarymas atidėtas.
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D. Britanijos tremtiniai k r e i - ’ t 
p ė s i į J u n g t . Tautas. - "Orzel Bialy" N.49 
mini paruosta memorandum^. J.T.O. ir I.R.O. dėl tremtiniu būklės. 
Raštę pasirašė 11 tautę atstovai. Jame prašoma tęsti tarptautinę 
tremtiniu globę, ypaę po IRO veiklos galo, įsteigiant tarpt, ko
misaru jatę, kuriame dalyvautu ir tremtiniu tautiniai atstovai; 
siūloma įsteigti tarpt, globos fondę skirtę visų tremtiniu para
mai. Minėtas laikraštis, be kitko, pažymi, kad Belgijos DP rei
kalai negali būti laikomi isspreętais. IRO nepripažįsta tiem žmo
nėm formalinės teisės kaip tremtiniams naudotis įkurdinimo para
ma, nors tikrovėj jie nėra įkurdinti, nes neturi teisės pasirink
ti užsiėmimo. y į

Kaip užsisakyti laikraščius iš 
uŽs.ienio ? - Belgijoj galima užsisakyti visus užsienio pę- 
ri j odinius leidinius įmokant B. fr. pašte. Reikia nurodyti laikr 
raŠčio kainę, adresę ir prenumeratos laikę. Primintina, kad vie
nintelis pasaulio lietuvię kultūros mėnraštis "Aidai” nuo N. Me
tę eis J.A.V. Kaina 5 dol. metams. Adr. "Aidai”, Father Vaškys, 
Kennebunk Port, Maine, U.S.A.

T. Bružikas laukiamas Belgijoj. 
Garsusis misijonierius T. BruŽikas ves rekolekcijas Belgijos lie
tuviams šia tvarka: Hainaut prov. bus rekolekcijos septyniose vie
tovėse nuo sausio 1 d. iki 26 d. Liege: nuo sausio 29 d. iki va
sario 12 d., Limburge nuo vasario 5 d. - 12 d., Briusely 12-16 d.

Pro Europa.- Tokiu vardu pasirodė Briusely nau
jas mėnraštis prancūzę k. Tai tremtinię intelektualę laikraštis, 
kurio uždavinys yra jungti politinius tremtinius, kelti balsę 
prieš vergiję Rytuose, padėt savitarpy. Vyr. Red. Marc Here, Adr. 
7, rue Greimard, Bruxelles. Apgailėtina tik, kad bent pirmam nr. 
Pabaltijo klausimas yra lyg ir užmirštas. - S. m. gruodžio 4 d. 
Briusely įvyko steigiamasis intelektualę tremtinię susirinkimas. 
Pirmininku išrinktas ukrainietis A. Kiška, buvęs Pax Romana vei
kėjas. Minėtos organizacijos nariu gali būti baigę aukstęjį ar
ba tolygę mokslę arba pasižymėję kultūrinėj veikloj.

"G. S." bičiuliai Anglijoj.- Vienas 
"G.S.” bičiulis rašo: "nėra taip jau blogai kaip kad per spaudę 
būna nusiskundimę. Kaip žinote, niekur ir niekas mūsę daugiau 
nelaukia, kaip darbas, darbas ir dar kartę darbas,?... Dirbau Lon
done viename hostely virtuvėj ir ploviau lėkštus, o žmona irgi 
dirbo Londone hostely kaip kambariu valytoja, duktė gi dirbo to
liau už Londono ligoninėj, bet po šeŠię mėn. susipažino su lie
tuviu, ištekėjo ir išėjo gyventi pas ūkininkę, kur dabar visi kar
tu gyvenam... Dirbu plytinėj. Darbas nėra taip lengvas: per sa
vaitę dirbam 50 vai. ir gaunu 6 svarus (svaras apie 130 fr.). 
Pragyvenimas man su žmona savaitei atseina apie 2 sv., o apie 
4-3 sv. į savaitę atlieka, kaip yra žmonię sakoma "juodai dienai”. 
Jau turiu porę šimtukę svariukę atsargos... Prašyčiau dar vienę 
sekantį "G. S." nr., nes norėtęsi matyti pabaigę rašinėlio apie 
buv. caro dukterį... Viso geriausio Jums Belgijoj!"
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T. Kornelijus Gaigalas, buvęs Limbur- 
go liet, kapelionu, gerai įsikūrė Dėdės Šamo žemėj, dirba su lie
tuviais, prancūzais, be to, vargoninkauja vienuolyne. "Sv. Pran
ciškaus Varpely" aprašė Belgijos liet, angliakasię gyvenimę, kurio 
ilgai neužmirš.

Ir Australijoj ne pyragai. - "La li- 
bre Belgique" (6.12.49) talpina žinię Švedę inž., kuris apvažinė- 
jęs Australiję ir pareiškęs, kad tai nėra ypatingai palankus kraš
tas ateiviams dabartinėm sglygom. Daugybė ateivię atsikrausto 
Australijon, bet daug ir išvyksta. Ten yra labai daug darbo, bet 
jis reikia atlikti sunkiose sęlygose ir nepalankiame klimate.

Atbėga iš Vokietijos.- Jvairię tautybię 
savanoriai vis dar atvyksta slapta į anglię kasyklas, tašiau poli
cija niekam neduoda leidimę gyventi, vietoj areštuoja ir gręžina 
Vokietijon.

112 D P ' s e n e 1 i ę . - Belgę "Caritas" pastangomis 
gruodžio mėn. vidury atvyksta į Belgiję 112 senelię iš Austrijos. 
Jie bus paskirstyti labdaringose įstaigose.

Ruošiasi suvažiavimui.- Sausio m. 8 d. 
1950 m. L.B.B. Centras organizuoja atstovę suvažiavimę (1 atsto
vas nuo 10), kuriame numatoma ir meninė programa.

Il ill l n til l n t M t n ill l u tu t lt i n tn in tit i ti i nt n i n i n lit i n t til n l n HI m f n Iii tll tinti I H

Kur dangus jungiasi su žeme.
Tęsinys iŠ 14 pusi.

ir daug mažiau laisvo laiko, ypač toms, kurios darbuojasi kaip 
tarnaitės.

Kadangi Lietuvię tik keletas, tai k| nors surengti ar pasi
rodyti kitiems, tautiniu atžvilgiu, visiškai neįmanoma, o tarpu
savyje palaikome tiktai draugystės ryšius.

LietuviŠkę laikraščię ir spaudos jokios neturime ir negau
nam. Anksčiau mus lankus! iŠ Vokietijos "Mintis" jau seniai din
go be žinios, nors ir buvo bandyta priežastis sužinoti, bet pali
ko be pasekmię.

Tolimesnis žvilgsnis į gyvenimę nėra taip malonus, nes dar
bininkę atsiranda vis daugiau, o darbas mažėja, taigi kaip sve
timtautis turi daugiau galimybės, kad busi iš darbo atleistas ir 
savo amatę teks pakeisti į kastuvę. Išvažiuoti kitur kaip ir ne
įmanoma, nes mes turime tiek pat galimybės, kaip ir vietiniai, o 
kad galėtum uz kelionę užmokėti, dar kiek man žinoma, nė vienam 
nepasisekė.

Šiuo dar noriu iš širdies palinkėti savo tautiečiams Belgi
joje, kurie gal ir blogesnėse sęlygose neša tremtinio naŠtę ir 
baigdamas siunčiu linkėjimus nuo Olandijos Lietuvię ir ligi pasi
matymo laisvoje tėvynėje. A. Galkus.
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/V NUJAUSI
K a i p g i n s i s V a k a r ę E u r 0 P a 9 — Pir-
m u t i n ė k a r i n ė A t 1 a n t 0 k 0 n f e renci-
j a « — V a r g a s b d t i k 0 m m i n i s t e r i u . -

p r a n c d z i 3 a - L e n k i 3 a s u s i pyko-.

Pastaruoju metu Vak. E. gynybos klausimas gyvai svarstomas. 
Jei anksčiau apie tai tekalbėjo diplomatai ir spauda, dabar ima 
kalbėti jau ir generolai; Amerikos, Anglijos, Prancūzijos. Pirma 
reali gynybos pradžia buvo padaryta paČię Vak. E. valstybių: pa
sirašytas Briuselio paktas ir įsteigtas jungtinis štabas Fontene- 
bleau, kurio vadovu liko paskirtas marš. Montgomeris. Vis dėlto 
paaiškėjo, kad V. Europa viena vargiai atsilaikytę prieš galimę 
sovįetę puolimu. Imta jieŠkoti tikresnio saugumo. Po ilgoku švais- 
tymę liko suorganizuotas Atlanto paktas, pagal būrį į Vak. Euro
pos gynybos plan| įeina jau ir Amerika su Kanada. Tai milžiniškas 
organizmas, prieš kurio jėgę ėmė raukytis ir Kremlius. Politbureau 
vadovai, patyrę, kad "kapitalistinis" pasaulis nejuokais ruošiasi 
gynybai, pakeitė taktikę ir ėmėsi raminti išjudintu Vakarę opini- 
ję. Ir visai nenuostabu, kad Molotovu pakeitė Višinskis, kurio 
politikos uždavinys veikti raminamai, kad Vakarai vėl užsniistę. 
Taktika tiesa, lanksti, bet jau vėlyva. Vakarę politikai pagaliau 
įžiūrėjo Kremliaus tikruosius kėslus ir nebesiduoda apdumiami vi- 
šinskinės Šypsenos. Demokratijos, kartę išjudintos, eina nebedve- 
jodamos. Antai, lapkričio m. pabaigoj Paryžiuje įvyko pirmutinė 
labai svarbi karinė Atlanto pakto konferencija, kuri nustatė di- 
džięsias gynybos linijas. Konferencijoj dalyvavo gen. Bradley 
(JAV), gen. Froser (D.Brit.) ir gen. Lechėres (Prane.). Salia ję 
dalyvavo dvylika gen. Štabo viršininkę, kurie techniškai išdirbę 
planus, pateikė krašto gynybos ministeriams (jie posėdžiavo at
skirai). Visuomenė, žinoma, nežino tę planę detalię, bet yra ži
noma, kad didžiosios Vak. valstybės pasiskirstė paruoŠtina pajė
ga: JAV teiks avijaciję, D. Brit. - laivynę, o Vak. Europos vals
tybės - sausumos kariuomenę. Apginkluoti Vak. Europai jau ruošia
mi ginklai JAV ir netrukus jie ims plaukti musę link. Ję gamybai 
paskirti milijardai dolerię. Pirmasis milijardas jau juda. Ryšium 
su tuo stiprėja saugumo jausmas, ir JAV gynybos ministeris John- 
son’as pareiškė jog Amerika ruošiasi visokiem galimumam: "Puoli
mas gali prasidėti rytoj, jis gali prasidėti už savaitės, už mė
nesio, už metę ar už kelię (tikėkimės jis neprasidės niekuomet), 
bet jei jis kartę prasidės, užtikrinu jus, mes busime pasiruošę."

Minėtoj Paryžiaus konferencijoj buvo svarstomas klausimas, 
kur bus pirmoji gynybos linija: ant Elbės ar Reino? Kitaip sakant, 
ar vakarinė Vokietija bus ginama? Buvo nuspręsta, kad Vak. Vokie
tija priklauso'Atlanto planui ir kad gynyba prasideda su Vak. 
Vok. teritorija..Nebuvo betgi nutarta, ar Vokietija turi aktyviai 
dalyvauti. Sis klausimas tebėra Šiandienę atviras, tačiau galima 
jau pramatyti, kad ir vokiečiai bus.įtraukti į aktyvię karo tar- 
nybę. Tam labai priešinasi prancūzai, bet kiti yra linkę pritrauk-
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ti ir vokiečius, Kancleris Adenaueris pareiškė, kad.vak, Vokietija 
nepageidauja savarankios kariuomenės, no s neturi nei -ginklą, nei 
pakankamai žmonię ir, kaip okupuoto krašto, ..saugumas turi.būti už
tikrintas sąjungininku. Vis dėlto, ir Adenaueris yra linkęs organi
zuoti vokiečiu kariuomenę Europos kariuomenės rėmuose, kurios vado
vybė būtą sąjungininkę rankose. Galimas daiktas, kad netolimoj atei
ty ir vokiečiai taps sąjungininkais prieš bendrą priešą - sovietus, 
juoba, kad politikai jau kalba apie galutinę taiką su Vokietija. 
Tuo būdu norima sutelkti visas pajėgas, nes kartą užėmus sovietams 
Vak. Vokietiją, kaip pareiškė prancūzę atstovas P. Montel’is, ato
miniai spinduliai Atlanto pakrantėse galėtę sukliudyti išsikėlimą 
sąjunginės kariuomenės, Jo nuomone, sovietai turą apie dešimtą 
atominię sviedinię.

Prancūzijos - Lenkijos įtempi
mas.- Areštavus vieną prancūzę atstovę Lenkijoj P. Robineau, 
prancūzai atsikirto lenkę areštais Prancūzijoj. Lenkai areštavo 10 
prancūzę ir ištrėmė du, prancūzai areštavo vieną ir ištrėmė bene 
17 lenkę, veikusią komunistinės vyriausybės naudai. Vyriausybės 
pasikeitė protesto laiškais, bet jokio susitarimo dar nematyti. 
Lenkai ruošia areštuotajam prancūzui viešą teismą už špijonažą, o 
prancūzai panašu triuką rengia areštuotam vicekonsului. Konflikto 
pabaigos dar nematyti. Prancūzija turi savo rankose stiprią kor
tą, būtent, 400.000 lenkę savo krašte. Represiję atveju būtę iš 
ko pasirinkti!

Dar vieno komunisto galva pavo
ju j . - Po Vengrijos Rajko atėjo eilė Bulgarijai. Buvęs ministe- 
rio pirm, pavaduotojas Kostov’as yra susilaukęs teismo, kur pa
kliuvo visa eilė kaltinamęję. Buvo tikėtasi, kad Kostov’as teis
mo posėdy prisipažins prie nebūtą dalyką, bet, visą nustebimui, 
neprisipažino. Tai pagaliau jo likimui nėra svarbu: tokiuose pro
cesuose likimą sprendžia ne teismas, o partijos užkulisiai. Var
gas komunistą ministeriam: galvos, kurios nepakankamai žemai len
kiasi Kremliui, rieda žemėn.
n— tt — n —n —n—tt — it—-tt — n -n —tt —it —ti _tt —tt =n-h =ti=ff —ii =tt—t; —h — n —;i = tt—it = n — tf——’t—tt

- Prašomas atsiliepti Saliamonas Kuzmickas (33, rue de l’Etat 
Tiers, Liėge). Įieško jo bičiulis 1. Peteraitis Argentinoj.

- Gerb. skaitytojai, kurie dar nėra atsilyginę už "G. S.” 
IV ketvirtą, prašomi tai padaryti dar šiais metais. Adm.

Leidėjai, siunČiantieji savo leidinią ”G. S.”, prašomi adre
suoti: "G.Š.”, 33, rue de 1'Etat-Tiers, Liėge, Belgique).
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