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Vasario 16-toji - Lietuvos nepriklausomybės atstatymo - die
na yra visiems mums tautinės dvasios pakilimo diena. Šią dienę 
visi mes: ir tie, kurie prieš dešimtis mėty yra Lietuvy palikę 
ir jos nematę, kokia graži ir miela ji buvo savosios laisvės die
nomis, ir tie, kurie Lietuvę pažįsta jau tik iŠ savo tėvą, ir tie 
kurie, kad išvengtu vergo mirties, pasirinko Vakary Europos griu
vėsius, Kanados miškus, Jungtiniy Valstybiy fabrikus, Kolumbijos, 
Venecuelos, Brazilijos, Argentinos, xj-ustrali jos, Naujosios Zelan
dijos naujakuriy vargę, ir tie mūšy kraujo broliai, kurie siekia 
savo tėviškes įglausti į išlaisvintosios Lietuvos sienas, - visi 
mes Vasario 16-tą ją dienę stipriau pasijuntame tarpusavy broliai, 
tos pačios motinos vaikai.

Šitoji tautinė brolybė,.tokią akivaizdi dįdžięję mūšy tautos 
laimėjimu dienę švenčiant, turi būti mumyse nuolatos gyva. Ji mus 
juo tvirčiau turi surišti tarpusavy dabar, kai ten, Tėvynėje, 
"dienę naktį nenutyla šiurpi kapy, kalėjimy, kančią rauda", kai 
ten, Baltijos pajūryje, su pragarišku įnirtimu siekiama išnaikin
ti senoji tauta, išsklaidyti, kad nelikty lietuvio prie lietuvio. 
Šiandienę tautinei brolybai mes esame įpareigoti mūšy tautos 
šventosios rezistencijos ir tūkstančiy nežinomyjy didvyriy aukos. 
Tik gyva ir veikli mūšy tautinė brolybė gali padaryti mus vertus 
klajūno lazdą parnešti į išlaisvintą Lietuvę.

Išlaisvintoji Lietuva! Atviru zvilksniu stebėdami Šiurpy že
mės kamuolio Žaidimą, mes regime nepriklausomosios Lietuvos pri
sikėlimą ir tikime mūšy grįžimu, ules žinome, kad Lietuvos ateitį 
lemia pasaulio susidūrimas ir mūšy pačią pastangos. Todėl, apvei
kę sunkias įsikūrimo ir asmeninio gyvenimo sąlygas, suveržkime 
tvirčiau tarpusavio ryšius. Musą nedraugą pastangos mūšy tautą 
nuo Žemės veido nušluoti tebus sutiktos galingo visą pasaulio 
lietuviy pasiryžimo: Lietuviy Tauta mumyse gyva bus per amžius. 
Ir mes, nors per visą žemės rutulį išblaškyti, bet tautinės bro
lybės ryšiais į vieningą Pasaulio Lietuviy. Bendruomenę susijungę, 
sudarysime neįveikiamą lietuvybės tvirtovę ir mūšy Šauksmas dėl 
okupanto Lietuvoje vykdomo mūšy broliy žudymo turės pasiekti ga
lingąją sąžines ir privers juos pakelti pagalbos ranką teisingumo 
žmoniškumo ir savisaugos idealą.vardan.

J Lietuvos priešą prasimanymus apie lietuvius teatsako musą 
kiekvieno pareiginis darbas, paliudydamas, kokie garbingi ir tau
rūs yra Lietuviy Tautos vaikai, teatsako mūsą kultūriniai pasiro
dymai, apreikšdami svetimiesiems mūsą tautos kūribinį genijy.

Trisdešimt antrąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines Šven
čiame mūsą tautos genocido ženkle. Tačiau ir pro Šitą baisy mūsą 
tautos naikinimo vyksmą prasiveržia nepalaužtas tautos noras ir 
pasiryžimas gyventi. Todėl su viltim Žvelgiam ateitin.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pastatytas 
Lietuvos išlaisvinimo veiklai vadovauti ir Lietuviy Tautai nuo 
sunaikinimo ginti, šią iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės dieną sveikina visus pasaulio lietuvius, kviesdamas tvirčiau 
suglausti savo eiles, sujungti savo pastangas ir suderinti savo
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žygius, kad mūšy pasiryžimai tapty galinga priemone bendram sie
kimui -

PRIKULTI LIUTUVy. toŪSV !

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IoLaISVINIūIO KOLUTUTaS

Tremtyje, 50 mėty. Vasario 16-tęję dienę.

—..00OOO00..—

LIETUVOS NLPRIKLaUSOMYBUS DIUNa

Aleksander Varma

buv. Ustijos Ministeris Kaune

Vasario 16 lietuviy tauta mini savo krašto Nepriklausomybės 
atstatymę. Pačioj Lietuvoj, kuri Šiuo metu yra okupuota žiaurios 
svetimos galybės, lietuviai gali švęsti tę iškilmingę dienę tik
tai slapta savo širdyse. Vis dėlto, Ši herojiška ir ryžtinga tau
ta neabejoja nė vienę akimirksnį, kad arti jau laikas, kada tiesa 
trijumfuos nugalėjusi jėgę Lietuvoje ir priverstiniai^darbai Si
bire nebegrės lietuviams, švenčiantiems savo tautinę šventę.

Lietuviy tauta ir jos istorijos pakilimai bei atoslūgiai ga
li būti taikliai apibūdinti žymaus suomiy politiko profesoriaus. 
Jono Snellman’o žodžiais: "Tautos dvasia gali būti aplamdyta bei 
prispausta, bet niekad ji negali būt palaužta. Gerovė nuostabiai 
liudys jos pasireiŠkimę, kai ji vėl pakils lyg iš žemiy gelmės, 
gavusi naujy šyvy; tačiau ji bus ta pati nekintanti dvasia, kuri 
Šimtmečiais puoselėjo tautos gyvenimę".

Jau nebe pirmas kartas garbingoj Lietuvos istorijoj slavy 
galybė fiziškai prislegia lietuviy tautę ir bando sugniuždyti jos 
dvasię, formuotę lotyny kultūros.. Vis dėlto Ši tauta, likdama iš
tikima sau ir savo krikščioniškai pasaulėžiūrai, atlaikė vergovės 
laikotarpius nepalūžusi ir vėl atsistojo Šalia Vakary Europos tau
tę, atnešdama savo dalį VakapŲ~~kultarai. oi apll~nkyUe~~Įp~are±^u Ja~~ 
laimingo s ne s t aut a s’,-te be s anč ia s lai'SVė'je, veikti prieš bolševiky 
tiraniję, slėgianČię jy seseriškas tautas, kad tuo būdu jas iš- 
laisvinty , nes tai kartu ir viso kultūringo pasaulio reikalas.

Nors lietuviai dabar turi nešti svetimos vergijos pančius, 
tačiau jie niekad neužmiršta, kad laisvosios Lietuvos skydas turi 
kovingę šv. Jurgio figūrę, kuri dręsiai puola slibinę ir jį sunai
kina.

Sveikindami tę herojiškę tautę josios Nepriklausomybės dienę, 
linkime jai visa širdimi, kad slibinas būty nugalėtas artimoj 
ateity, kad pasibaigty tamsa, gaubianti pasaulį ir kad lietuviy 
tauta vėl grįžty į savo vietę laisvy, nepriklausomy ir laimingy 
tauty bendruomenėj.
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ivmNO L-alLlĖ BELGIJOJ IR KOLUMBIJOJ

Ats. gen.. V.Grigaliūnas - Glovackis

Jau Šeštoji tremtyje 16 vasario. Kaip mums brangi ir atmin
tina toji diena! Kaip gražiai ji buvo Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, 
Aariampolėje ir visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, bažnyt
kaimiuose bei visuose kampeliuose Švenčiama! Dabar kada dėl mūšy 
kalčių bei nuo Dievo nutolimu, Apvažios likome skaudžiai nubausti, 
nes netekome savo Tėvynės, savo pastogės, pradedame, gal dar nevi
sai ir nevisi suprasti, kę esame praradę ir per tat stengiamės sa
vo atminty atgaivinti brangiu Tėvynę, 16 vas. bei kitas tautines 
dienas minėdami.

Atsimenu, kaip šauniai ir iškilmingai Šventėme 16 vas. l?4?m. 
Briusely, kai tęję musę Šventę pagerbė atsilankymu Nuncijus, Lat- 
vię vyskupas - kankinys ir kiti aukštieji Valdžios bei IRO parei
gūnai. -

Kaip gražiai ir įspūdingai atrodė 400 Šauniai apsitaisięsię 
lietuvię gražioje rikiuotėje, didelio karo dūdę orkestro vedamoj 
žygiuojant Briusselio gatvėmis prie Nežinom, kareiviui paminklo! 
Iš ten gi žengėm tinkamai, kiekvienam belgui brangųjį kapę pager
bę bei grąžę vainikę uždėję, į JOC namus, kur liko tėvo Likalausko 
atlaikytos iškilmingos pamaldos, o po ję įvyko labai kilnus ir 
įspūdingas minėjimas.

Labai maloniai ir paguodžiančiai į mus prabilo Nuncijus, 
vysk.- kankinys Sloskaus ir kiti aukštieji svečiai. Daug dręsos, 
paguodos davė mums tas minėjimas ir labai nuliūdome kad taip 
greitai prabėgo kelię valandę laikas ir teko vėl grįžti prie savo 
kasdieninio darbo.

Kolumbijoje esantieji lietuviai irgi neatsilieka nuo kitę. 
Kadangi jie daugiausia susispietę dviejuose centruose: Sagotoje 
(sostinėje) ir Medelline (antramesty didumu mieste), tai ir mi
nėjimai rengiami šiuose miestuose. lūedelline tuomi rūpinasi Tėvas 
Tamošiūnas musę kilnusis globėjas, kas tuo rūpinasi Sagotoje, dar 
neteko patirti.

Žemaitiškos klumpės, darbas ir 
uždarbis

Žinau, kad kai kas, iŠ Belgijoje gyv. lietuvię ruošiasi vykti 
Kolumbijon, tai bus neprosalį jiems štai kę žinoti; Sveikatingumo 
atžvilgiu Kolumbijoje yra įvairię įvairiausię vietę, nes Kolumbija 
didelė valstybė. Tose gi vietose, kur lietuviai susispietę, pav., 
Bagotoje bus kaip Lietuvos ruduo, o Medellinas, kaip Lietuvos va
sara. Krosnię namuose nėra, per tat Bagotoje neprošalį Šilti dra
bužiai, apsiaustai, gal net ir kailiniai; Medelline gi užtenka 
vien megstinukę. Abiejose vietose reikia turėti lietsargius, ap
siaustus ir skrybėlės. Kas ruošiasi dirbti ūkyje, tam būtina atsi
vežti "sabot" (klumpes), nes jos ūky nepakeičiamos, o ję Čia nėra. 
Baldai, indai, puodai nereikalingi, nes jie čia pigesni ir ję daug 
yra.- Virtuvės čia tik elektrinės, duję ar žibalo plytelės. Elek
tra pigi, bet sugedus tenka naudoti primušę, kurį verčiau at si-
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vežti, nes jis čia brangus. Žibalo čia kiek nori ir nebrangiai. 
Rūbę kaina maždaug kaip Belgijoje, apavas pigesnis ir geresnis. 
Butai mieste brangūs. Galima apsigyventi toliau nuo centro, nes 
susisiekimas geras ir pigus. Sūnus, pav. , turi butą erdvai ir ne- 
taip toli nuo centro, moka 130 pesę (43-45 dol.). Dirbantieji ūky
je turi butę, kūrę ir šviesę. Atlyginimas paprasto darbininko la
bai prastas, su Šeima iŠ jo neišsilaikysi, pav. p. Petrauskaitė 
dirba fabrike ir gauna 70 pesę, 30 sumoka už kambarį, o 40 pesę 
jai lieka kukliam maistui. Marčiai norint stoti fabrikan buvo pa
siūlyta tik 60 pesę (20 dol.) į mėn.

Jokio socijalinio draudimo bei darbo apsaugos nėra. Tarnau
tojas ar darbininkas atiduotas darbdavio malonei. Pav., aš su 
žmona dirbome finkoje (ūky) pas vienę vokietį už 150 pesę (50 dol. 
U.S.A.) į mėn. Tai laikomas labai aukštas ir geras atlyginimas. 
Be to, butas iš 2 kamb., virtuvės ir patogumu. Dirbome nuo tamsos 
iki tamsos, nes teko dvi karves melžti, 5 nemelžiamas ir telyčiu- 
kę bei dvi kumelkas šerti, joms pašarę paruošti ir savo laiku 
duoti, apdirbti tinkamai veik 1/4 ha daržę, prižiūrėti ir sutvar
kyti maždaug 1 ha sodo, veik kasdien mazgoti dvi, jo namo, veran
das, valyti^didelį kiemę plius sutvarkyti ir prižiūrėti gėlynę. 
Kai mes su žmonę per šešias savaites sutvarkėme, gerai apdirbome, 
prieš tai labai užleistę daržę, gėlynę, viskę apsodinome rasodo, 
tai likome atleisti iš pareigę, o pakeisti dviem juodukais (vie
tiniais) bene už 100 pezę.

Ir taip visur. Vietę reikia rasti pačiam, čia nieks darbinin
kę nejieško ir skelbimę neduoda. Samdo per pažįstamus ir tik tai, 
kas jam reikalinga ar naudinga, samdo tę, kuris darbdaviui galė- 
tę kę nors naujo parodyti, kę nors naudingo išmokyti ir laiko tol, 
kol neišmoko vietinio, arba kai jam duoda pelnę, kitaip prie pir
mos progos atleidžia be įspėjimo, kompensacijos ir pan.

Iš specijalistę Čia greičiau ir geriau įsitaiso inžinieriai - 
mechanikai, technologai, geri šoferiai, monteriai, fabrikę meis
trai, gal kiek veterinoriai, agronomai, medikai, statybininkai, 
vaistininkai ir pan. Apie advokatus kalbėti netenka; jie neturi 
mažiausios paklausos. Tiesa, dabar tik kę išleistas įstatymas, 
duodęs teisę medikams, atlikus klinikoje stažę sunkiausię ir ne- 
švariausię darbę už 150 pezę, per dvejus metus laisvai praktikuo
ti.

Keliolika lietuvię čia įsitaisė neblogai, keli net gerai, 
tačiau tai yra tik laimės ir atsitiktinumo dalykas, bendrai gi 
dauguma vargsta ir svajoja apie U.S.A, ar tėvynėn grįžimę.

Kas atvyksta čia turėdamas valiutos daugiau kaip galvoje sme
genų ir moka ispanę kalbę, tai gali rasti daug progę ir galimybię 
tęję savo valiutę netik padvigubinti, o dešimteriopai padauginti. 
Svarbu čia įsteigti kokį nors fabrikėlį, gaminantį tai ko čia 
trūksta, ar atidaryti biznį nauję išdirbinię, žinoma tik susidė
jus su vietiniu biznierium ir net jo vardu, nes svetimtautis tai 
padaręs vienas ir vien tik savo vardu žlugs, kaip Čia jau ne su 
vienu atsitiko. Taip maždaug man atrodo Kolumbijon atvykstančio 
užsieniečio, svetimtaučio laimė.

Dar keli žodžiai vykstantiems už jūrę marlę. Kas išsigali te
vyksta lėktuvu: ir saugiau, ir greičiau ir sveikiau. Aš ir sūnus
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su Šeimomis vykome iš Genujos laivu "Vespucci” rugsėjo gale ir 
spaliy pradžioje. Vandenynas buvo ramus. Stipriausias vėjas ne
viršijo 4 baly. Tuo pat 'laivu vykstantieji gruodžio mėn. pateko 
į šeŠiy dienu audrę, kai vėjas pasiekė 12 balę, o vilnys siautė 
per denį, nusluodamos visky, kas blogai buvo padėta. Aišku, kad 
mūšy partijoje buvo labai nedaug Neptūno vergy ir tai neilgam 
laikui, o antroje grupėje tik vienas iš keleiviy, senas jūrei
vis, nenusilenkė Neptūnui, o visi kiti tapo Neptūno vergais, net 
buvo pasiruošę keliauti į Jo karaliją.

—..ooOOOoo..—

važiuoju j Šiaulius
Janis Romans

latviy pastorius Prancūzijai, Belgijai ir Olandijai

Nuo 1933-Čiyjy ar 1934-tyjy mėty tarp Latvijos ir Lietuvos 
buvo palaikomi labai glaudūs draugystės ryšiai. Ir tai visiškai 
suprantama, nes latviai ir lietuviai yra artimai giminingos tau
tos. Jy abiejy likimas buvo beveik visuomet vienodas. Abi tau
tos turėjo sunkiai kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę.

šiy draugišką santykiy dėliai aš turėjau progę nuo 1934 m. 
per keleris metus, kaip Latvijos Lklezijos ir Sauliy (aizsargi) 
organizacijos atstovas, vykti Siauliuosna vasario 16 d. į Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimę. Dažnai važiuodavom iš Iviintau- 
jos kartu su Prelatu J a s ė n u , Mintaujos katalikę atsto
vu. Vasario 16 d. Latvijoje būdavo irgi iškeliamos tautinės vė
liavos, ne tik latviškoji, bet ir lietuviškoji trispalvė. Tai 
buvo Latvijos ir Lietuvos draugystės Ženklas.

Lietuvos Nepriklausomybės sventės dienę visur būdavo paste
bimas Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, didelis entuzijaz- 
mas ir energinga kriksčioniškai-tautinė dvasia. Niekados nebus 
užmirštas tas didelis draugiškumas ir nuoširdumas, kurį rasdavo 
Latvijos atstovai įvairiose lietuviy grupėse.

Paskutinį kartę tokiame Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjime dalyvavau 1938 metais. Po pamaldy, kurios buvo seno
joje Siauliy bažnyčioje, įvyko oficijalus minėjimas Karininkę 
Ramovėje, Šiauliuose. Tai buvo 1938 m. vasario mėn. 16 d., ir 
Šiauliuose jau buvo jaučiamas nervingumas dėl gresiančio Klaipė
dos krašto užgrobimo. Visose tę dienę sakytose kalbose, ypač 
stipriai skambėjo šis akordas - mes niekados nepasiduosime, mes 
turime kovoti ir toje kovoje ištverti. 1938 mėty vasario 16 die
nę buvo viešiems aišku - lietuviy tautos jėgos yra vieningos ir 
pakankamai stiprios, galinčios vėl stoti į kovę už laisvę Lietu
vę.

Visiems taipgi yra gerai žinomas lietuviy pasipriešinimas 
1940-41 metais, Lietuvę valdant bolševikams, ir nuo 1941 m. vo- 
kiečiy okupacijos laikais. Rodos, tai buvo 1943 m. vasarę, kai 
generolui Plechavičiui vadovaujant ir organizuojant ovę už Lie
tuvos laisvę per vieny naktį pasisiūlė apie 60.000 savanoriy.
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Nuo 1945 m., keliaudamas įvairiais pabėgėliu reikalais po 
Vakaru Europy, po Prancūziją, Belgiją ir Olandiję,- iš viso jau 
esu padaręs apie 100.OGU km,- vėl sutikau daug lietuviy. Pra
džioje įvairiose belaisviu stovyklose Prancūzijoje ir Belgijoje, 
vėliau kaip žemės ūkio darbininkus Prancūzijoje ir angliakasius 
Belgijoje. Ir vis būdavo galima pajusti: seny laikę dvasia tebėra 
gyva ir judri, kaip ir anksčiau. Tai yra narsumo ir gyvumo ženk
las lietuviy tautos, išblaškytos po visę pasaulį.

1950 metai bus mums visiems sunkus metai, nes daug mūšy bro- 
liy turės palikti Europy ir vykti į įvairiausias plataus pasaulio 
vietas, emigruoti. Nejaugi toji emigracija turėty būti visiems 
laikams!?

Baltijos valstybiy - Lietuvos, Latvijos, Estijos - likimas 
šiandien yra vienas ir tas pats. Todėl yra daugiau negu reikalin
gas tamprus dvasinis ryšys bendrai kovai už mūšy krašty laisvę. 
Ištisus šimtmečius narsiai kovojo Baltijos tautos už savo laisvę 
su rusais, su bolševikais, su vokieciy "Drang nach Osten". Dėl 
to neturime nė šiandien nusileisti, pasiduoti ar iŠ kovos lauko 
pabėgti. Šimtai tukstančiy musy broliy, šiandien baisiai kenčian- 
čiy po bolŠeviky jungu, laukia, kad mes visi susijungę ir iŠ vien 
eidami kaip broliai ir sesers kovotume už jy iŠlaisvinimę. Tebūna 
ši Nepriklausomybės šventė dvasiniy jėgy išbandymas, kaip anoji 
Vasario šešioliktoji 19_>8 metais. Ir mes vis dar turime vilties 
- tai turės anksčiau ar vėliau išsipildyti - atėjus Vasario 
16-tajai vėl vykti iŠ Mintaujos į Šiaulius pasveikinti savo bro
liy tautos.

Briuselis,
1950 m. sausio mėn. 18 d.

—..ooOOOoo..—

T’SVIŠK’ČS VIZIJOS

Juozas Lukošiūnas

kotto: 0 jūs visi, kurie pro Šąli einate, 
atkreipkite dėmesį ir žiūrėkite, 
ar yra kur nors toks skausmas, 
kaip mano skausmas. - Šv. naštas

Sunkūs lietaus lašai tyška nuo stogo žemyn, bėga Čiurkšlė
mis palange ir pamažu kalno atšlaitėje didėja į srauny upokšnį, 
krintantį visu smarkumu į tamsiy, triuksmingę kalny papėdės pra- 
raję.

Kambarėlyje ramu. Girdisi, kaip laikrodis greitai taksėda
mas skaito gyvenimo minutes, dingstančias jau praeityje ir nusi- 
neŠancias su savimi viskę, viskę. Tik retkarčiais vėjo gainioji
masis po kalnus subilda skurdžiy medeliy šakomis į langus ir vėl 
aprimsta.

Kamputyje, prie pat kampinio lango, iš lengvo spraksėdamas, 
jaukiai blyksi kambarėlio židinėlis: tai mano vienintelis
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džiaugsmas vėjuota kalnų naktį. Lietu jau daug kartų skaitytu 
poezijos knygų į salį, pasigriebiu iš kampo mažę suoliukų, pri
sitraukiu prie pat ugnelės ir šildau savo sustyrusias rankas, 
įmetu dar keletu Šakaliuku, ir ugnelė pasišokinėdama ima žaisti 
krosnelėj, skleisdama jaukių Šilimų. Rimsta pamažu po kalnus stū
gavęs vėjas, rimstu ir aŠ. Kartu su ugnele iš lengvo klaidžioju 
po kambarėlio tamsiuosius kampelius, jų Šešėlius, lyg kų sekdamas, 
ko jieŠkodamas...

Staiga ugnelė pasišokęja skaidria, skaidria Šviesa' ir aš ant 
apšviestos sienos pamatau kažinkokio dailininko gudų paveikslų. 
Jis man jau daug kartų matytas, bet Šiandien jis mane kažkodėl 
sulaiko... Tai kario ’’mirties simfonija’’.

didžiulis, begalinis laukas eilėmis sustatytų karių kryžių. 
Tolumoje plaukia sunkus debesų masyvai, o jų prošvaistėse plasno
ja tamsūs kranklių siluetai. Keletas jų nutupę ant kryžių ir iŠ 
lengvo krapštinėja didžiulius^snapus. čia pat, gaciame paveikslo 
prisaky, ant apkerpėjusio kryžiaus sėdi kareiviška mėline apsi
siautusi giltinė - mirtis. Užsimovusi dideliais raukšlėtais batais 
ant galvos skylėtas Šalmas, o tarp kaulėtų pirštų laiko, jau tur 
būt ne vieno kranklio apžiūrėtų blauzdikaulį -’’fleitų” ir taip 
klaikiai pučia, kad jos garsų spygavimas ir kapinėse viešpatau
jančių vėjų staugimas susilieja į Šiurpulingų simfonijų, kurioje 
lyg procesijų procesijos tolumoje protarpiais kartotų gūdųjį 

e"Requiem"...-Taip, bet ar tai tik ne pavojų perspė jantie ji garsai 
iŠ anapus?!...

Kaskart muzika artėja, stiprėja, fleitos garsai dar neramesni 
darosi, dar gūdžiau nustaugia pakryžėmis vėjas ir staiga... tame 
Klaikiam triukšme, pasigirsta sarkastiškas Šėtono Kvatojimasis.

- Aa, tai jis... Taip, tai jis džiūgauja suvedęs brolį prieš 
brolį. Žinoma, ir yra kuo džiaugtis?!..

Štai, jis Šypsosi ir trina delnais, matydamas Šokį apie 
blizgantį auksų. Jis džiūgauja žmogaus susmukimu, o jis (žmogus) 
visai nemato to sarkastiško šėtono šypsnio, negirdi jo kvatojimo- 
si, aidinčio iki paskutinių žemės skliautų, bet dar didesniu tem
pu įsisuka į tų Šokį. Sis mefistofeliškasis kvatojimas užgauna pa
čias jautriausias mano stygas, bet pamažu ima tilti ir nutolsta. 
Dingsta iŠ akių gūdusis paveikslas... ir debesų masyvuose plasno
ju krankliai...

- 0 gal tai buvo mūsų ilstančioms širdims signalas? Gal ne
trukus ir ant mūsų jaunatvės entuzijazmo kapinyno testūgaus gū
dūs vėjai ir mefistofeliškasis kvatojimas teaidės po mūsų ištiži
mo klaikius griuvėsius? - Šiurpulingai prabėga pro mane šimtai 
panašių klausimų ir nejučiomis mane apima baimė, lyg skausmas...
- Quo vadis? - kur eini? - suspengia mano ausyse iš kambario ty
lumos Šiurpus klausimas... lyg Šauksmas... - Argi tai tavo jau 
paskutinis atsakymas į šio momento didžiuosius klausimus? Argi 
tavo kanklės jau išmainytos į laukinį džiazų? Argi iš lietuviškos 
gyvosios dvasios aukuro tematai jau tik po pasaulį žarstomus pe
lenus???

Žvilgterk į horizontų Baltijos link ir išvysi dar 
didvyrių, kurie ir šiandien dar ištikimai tebekursto lietuviškų
jų aukurų, laiminamų kryžkelių Rūpintojėlio, kurie dar ir šian-

9



dien tebekenčia "dievy" bausmę Sibiro sniegynuose už Tėvynei ti
krosios "ugnies”- Dievo ir tėvynės meilės parnesimę.

Žvilgterk į beržy kryžiais nuženklintus tėviškės 
laukus, į ten toli, amžinai nutilusį žilagalvį tėvę, pasiklausyk 
kurčiai riedančiu ešalony trenksmo, stabtelk minutėlei, stabtelk 
ir susikaupki Tai didvyriai!...

Ir taip nejaukiai pasijuntu šioj vakaro tyloj, kad nejučio
mis imu klaidžioti po kambario Šešėlius, imu neapkęsti tos baisios 
tikrovės, to žiauraus persekiojančio balso, imu maištauti? Vieš
patie? kodėl visa tai?... Kaip pertempta styga, suvirpa būtis gru
biu disonansu, ir tik vakaro giluma, su ja is kažkur atplaukę 
Tėviškės sodžiy ir lauky akordai įneša vėl -truputėlį į mano sielę 
harmonijos ir normalaus ritmo...

v... Kaip tyliai šnera ten, Tėviškėje, pasidabruoty švendriy 
pluoštai, atplaukdami į jyjy sekamę pasakę šventosios krantams. 
Prie pat vandens supasi šakelėmis plazdėdamas gluosnis... Atokiau 
tylus stovi dar visai naujas beržo kryželis, ženklinęs neseniai 
suklupusį dar vienę pasiryžėlį... ir... sukniubusio žmogaus si
luetas. Staiga... jis pakyla... ir... sužiursta savo stiklinėmis 
akimis į mane...

- Dieve? kaip jis suvargęs, baisus. Veidas apneštas žemėmis, 
galva apraišiota. Prieina arčiau. Dabar, aŠ ryškiai matau sužeistę 
krūtinę ir... iŠdraskyty baltiniy gabaliukus, ant kuriy vieno 
spindi dar mažas Marijos medalikėlis - tai tur būt paskutinė mo
tinos dovana ir visi jo dokumentai ir titulai, kurie puošia jo 
amžinatvės vietę ir jį patį.

Jo lūpos pakrypsta šypsniui, o akys dar labiau susmigusios 
į mane, spindi mažais laimės žiburiukais...

- Ir ko jis Šypsosi? Ir kuo jis dar gali džiaugtis? Seku 
kiekvienę jo judesį. Jo veidas vėl surimtėja, akys paskęsta šven
tosios kranty tolumoj... prieina vėl prie kryžiaus... pasiremia... 
ir iš lengvo prašnabžda:

- Pcrgreit... pergreit!...
- Bet... juk tai ne kartę girdėtas balsas?!... ir ta maža 

Šypsenėlė išsiveržusi iŠ jo sukepusiy lūpy taip pat kažkę primena?!
Į mano nerimę ir į tūkstančius klausimy, kuriais noriu api

berti jį apie jo dalię, džiaugsmę ar skausmus, jis pakelia savo 
nusvirusię galvę, dar kartę apibėga akimis savo numylėtę paupę 
ir prabyla:

AŠ liūdžiu dažnai Čia... vienas... nes toli nuo gimtosios 
bakūžės suklupau Šioje pakrantėj, kurię papuošė kryželiu gerieji 
žmonės. Liūdžiu... nes tik rudeniniai vėjai mane teaplanko ir pa
seka pasakę apie gimtęjį sodžiy, ir tik tyliosios nakties žvaigž
dutės jaukiai jaukiai man sušvyti, sugrįžus nakčiai į laukus. 
Liūdžiu..., nes peranksti palūžo mano jėgos... Bet ir džiaugiuos... 
džiaugiuos, kad nors mintimis sugrįžta į gimtęjį lizdę išblašky
tieji broliai.

- 0 kokie keliai mane čia atvedė, tur būt dar daug kę ir tu 
prisimeni?!

Tai buvo jau prieš daugelį metę, šventosios pakrantėje sto
vėjo maža pirkelė. Ten mano pirmosios pėdos išmintos smėlyje. 
Tenai mane šventosios ramios bangos išmokė pamilti švelnię dainę.
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Tenai motina prie ratelio išmokė dar iŠ prūsų, parneštų knygų^mels- 
tis ir skaityti, o senelių knygnešių keliai į Sibiru ir priešų 
skriaudos mūsų kraštui .išvedė mane tada kovai už tėvų žemę ir uz 
baisias priešų skriaudas.

Siluetas pažvelgė ryžtu degančiom akim ir paklausė:
- 0 jūs?
Les grįšime - sušunku lyg vaikas, pilnomis ašarų akimis, bet 

tvirtu ir nepalaužiamu tikėjimu. Pasakyk motulei, kad iŠ Alpių 
papėdžių mes greit grįsime. Laukiame, kada pūstels vėjelis Balti
jos link ir mūsų didysis "sugrįžimo laivas" iškels bures Žygiui.

- Taip, taip. Ir apie tai girdėjau. Girdėjau apie tų jūsų 
"sugrįžimo laivų" Girdėjau ir apie gintaro krantų išsiilgusius 
jūreivius.

Laukia jūsų gražiojo laivo sugrįstant ir motina parymusi 
lange, ir sesutė, laukia visi išsiilgę...

Laukia ir sesutė... ir motina... ir visi - lyg kanklių 
garsai, paliečia mane tie brangūs žodžiai Bet kų mes jiems par- 
vešim iš svečios šalies?

- Kų parveŠim?... Meilė pakelių Rūpintojėliui, meilė lietu
viškam sodžiui ir jo piemenėlių dainom tebus brangenybės, pakrau
tos į jūsų "sugrįžimo laivų", kuriomis džiaugsis Tėvynė.

Nepamirškite Žibintus padegti ant "laivo" denio. Kelias bus 
į uostų pavojingas, nes priešai Tėviškėje švyturius amžinai nak
čiai gesina.

0 dabar duok rankų ir nepalūžk bendroj kovoj. AŠ esu tas, su 
kuriuo tu vos prieš keletu metų išėjai Aukštaitijos kalnais šiai 
sunkiai kovai. AŠ čia lieku nešti savo dalių...

-"Tas, su kurio tu išėjai vos prieš keletu metų"...- Viešpa
tie... tai jis... Akyse pasidaro tamsu... ir kai praveriu jas vėl, 
tematau tik klaikių kambarėlio t^msų, ir lyg per sapnų vėl dar 
girdžiu paskutinius jo žodžius.

Dingsta didvyrio siluetas, lietuviški laukai, palinkęs vie
nišas gluosnis... šventosios pakrantėse plazdėję švendrių pluoštai.

... Jis vėl tyliai pasiliko nesti savo dalių, šiandien jis, 
ryt gal kiti ir taip tūkstančių tūkstančiai, ne tik ten Tėvynėje 
bet ir Sibiro stepes nuženklina lietuviškais kryžiais, reiškian
čiais: "tėvynę myliu"...

Likęs vienas klausiu save, ar pajėgsime isvairuoti tų didįjį 
mūsų "sugrįžimo laivų", ar neužpūs vėjai mūs Žibintų, beplaukiant 
pro pavojingųsias tremties salas, dar prieš sugrįžtant į savųjį 
uostų?...

Ar neišblės jau mumyse gyvosios dvasios kibirkštėlė, kuria 
sugrįžę turėtume įžiebti naujus švyturius Tėvynei, kuriuos dabar 
priešai vienų po kito amžinai nakčiai užgesina?...

Lauke jau tylu, tik tarpukalnės upokšnis žaidžia akmenėliais 
mėnulio šviesoj. Židinėlis baigia blėsti, o mano apsunkusi galva 
nusvyra tyliai nakčiai...

Sichstatt, 1247.VI.16 - Malinęs, 1250.1.24
■ : ■ ' ; V ■
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BALTIJOS BYLA - VISOS EUROPOS 
REIKALAS

H . P u r r e , ’’Baltic Review” Red.
s.

Estijos Nepriklausomybei paminėti

Dar priešistoriniais laikais, akmens gadynėj dabartinių estų 
protėviai atkeliavo iš plačiųjų Rusijos stepių į Baltijos pakran
tes, kurios jau 4000 metų yra jų tėvynė. Iki 15 š. pradžios Estija 
buvo mažų valstybėlių sųjunga vakarietiškos orijentacijos. 15 Š. 
jos buvo germanų užkariautos ir įjungtos j teutonų ordino žemes, 
o 15 š. užėmė jas švedai ir Estija buvo Švedų karalystės dalis 
iki 18 Š. 1710 m. rusai išstūmė Švedus ir užėmė Estijų, kuri betgi 
niekad nebuvo rusų imperijos dalimi: ji turėjo plačių kultūrinu 
ir teisinu vakarietiško pobūdžio autonomijų. 19 š. pabaigoj tsaris- 
tinė valdžia ėmė stipriai rusinti Baltijos kraštus, bet tautinis 
estų susipratimas buvo tiek stiprus ir kultūrinis lygis, palyginti 
su rusiškuoju, buvo tiek aukštas, kad visos rusinimo pastangos 
nuėjo niekais.

Kai rusų imperija po pirmo Did. Karo subyrėjo, keletas tauti
nių mažumų pasinaudojo proga prašyti savivaldos. Estams tai buvo 
su didžiausiu ilgesiu laukta proga, nes tauta dar nebuvo užmiršusi 
pirmykštės savo nepriklausomybės. Bolševikai paėmę Rusijos valdžių 
į savo rankas teoriškai pripažino tautų apsisprendimo laisvę, ta
čiau puolė^estus ir jų kaimynus latvius ir lietuvius apgaulingu 
būdu, kai šios tautos siekė pačios apsispręsti. Nors mažos buvo, 
o Rusija didelė, bet jos nenusigando. Beveik tuščiom rankom arba 
ginklais pripuolamai paliktais tsaro ar vokiečių armijų, kurios 
kovėsi Estijos žemėj, estai pasipriešino sovietams ir stūmė juos 
žingsnis po Žingsnio, kol visai išvijo iš savo krašto aname lais
vės kare, trukusiame 15 mėn. Tai buvo Dovido kova su Galijotu, 
ir ta pergalė buvo galima todėl, kad visa tauta buvo užsi
degusi laisvės ir nepriklausomybės ryžtu geriau žūti nei pasiduo
ti laukinėms rytų bandoms.

prieš 32 metus vasario 24 d. 1918 m. Estija buvo paskelbta 
nepriklausoma suvereni ir demokratinė respublika. Be ginkluotos 
sovietų grėsmės ji turėjo pirmiausia išsklaidyti stiprius prieta
rus Vakaruose, kurie abejojo, ar mažos Baltijos valstybės galės 
išsilaikyti ekonomiškai be plataus Rusijos užnugario. Vis dėlto 
jos įrodė savo vertę kaip tik šioj srity. Per keletu trumpų metų 
jos atstatė savo ūkį taip puikiai, kad jų užsienio prekyba buvo 
platesnė, negu tsaristinės Rusijos, kai si turėjo įjungusi tuos 
kraštus ir užsienis pripažino jų gyvybingumų bei sėkmingumų, ypač 
paskutiniais jų nepriklausomybės metais.

Dabar Baltijos valstybės, kaip ir eilė didesnių kraštų, yra 
iŠ naujo Rusijos vergijoj. Laisvasis pasaulis žiūri su palyginti, 
Šaltu abuojumu į likimų savo dvasios brolių, kol pats tebėra lais
vas. Mes gi jaučiamės esu priversti juos perspėti, kad tai yra 
trumparegė pažiūra. Laisvė yra viena ir nedaloma: visos tautos 
turi būti laisvos, kitaip piktoji galybė, kuri atėmė didįjį gėrį 
- laisvę koletai tautų, pavergs ir tas tautas, kurios šiandien
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tebėra šiapus geležinės uždangos. Estijos ir kity tauty, sovieti
nės Rusijos pamintu, likimas nėra tik jy reikalas, o visos Euro
pos, viso pasaulio. Europos, to senojo Vakary kultūros lopšio ir 
barbariškos Eurazijos siena eina išilgai rytinės Estijos sienos 
beveik tiesia linija toli į pietus ir kol Šie kraštai nėra sugry- 
Žinti kontinentui, kuriam jie priklauso, Europa liks sužalota ir 
Rytai galės smogti jai martinį smūgį kiekvienu momentu.

—..00OOO00..—

LIETUVA 1918 METaIS

V. Balkaitis

Niūri ir neaiški buvo 1918 m. pradžia lietuviams. Ji atrodė 
aiški tik vokiečiams nuo 1915 m. rudens okupavusioms Lietuvy ir 
kitus kaimyninius kraštus. Vokiečiy tikslai buvo žinomi: Lietuvy 
ir Latvijy prijungti prie Vokietijos Naujy Rytprūsiy provincijos 
vardu. Lenkija ir kitas buvusios Rusijos sritys turėjo būti pri
jungtos prie Austro - Vengrijos.

Tuos vokiečiy planus skatino Ryty fronto pairimas. 1917 m. 
lapkričio m. Rusijoj pradėję įsistiprinti komunistai be kity revo- 
liuciniy reformy, paskelbė ir visuotinę kariuomenės demobilizacijy. 
Po to paskelbimo rūsy kariuomenė ne vien tik su arkliais ir gur
guolėmis, bet net ir su artilerijos pabūklais visu dviejy tūkstan- 
ciy km. frontu pasileido namo atsiimti bolseviky žadėtosios žemės.

Vokiečiai įsikuria dvaruose 
Lietuvoje gi atrodė, kad nebus jau jokiy kliūoiy vokiečiams. 

Nuo okupacijos pradžios įsikūrę dėl karo apleistuose dvaruose, 
keli vokiečiai valdė visy valsciy. Tokiu būdu jie valdė ne vien 
dvarai bot ir plačiy apylinkę, kurios gyventojai turėdavo eiti 
baudziavy.

Tie dvary valdytojai atlikdavo kartu ir policijos pareigas, 
skirstydavo ir išjieŠkodavo rekvizicijas, mokesčius, naktimis da
rydavo jauny vyry medžiokles priverčiamiems darbams. Tos medžio
klės ypatingai buvo žiaurios tiesiant Radviliškio - Tauragės ge
ležinkelį ir kertant Kazly Rūdos miškus. Be to, kiekvieny mėnesį 
būdavo Šaukiami vyrai 18-40 m. patikrinimui. Tie patikrinimai buvo 
vadinami "pavierkomis". Mat to meto Lietuvoj stovinČiy vokiečiy 
kariuomenėj buvo daug poznaniečiy. Dvaruose buvo įrengti pieno ir 
kiauŠiniy surinkimo punktai.

Nežiūrint to, kiek kas buvo uolus rokvizicijy atidavimui, vis 
vien jy badavo maža ir todėl tie patys"valdininkai” važinėdami 
grabstydavo gyvulius, javus. Gyventojai, norėdami ky nors išsau
goti, slapstydami javus užkasdavo tvartuose, gyvulius laikydavo 
kluono Šiauduose, kūgiuose, miškuose, kur būdavo pagrobiami skait
lingais būriais siaučiančiy ginkluoty rūsy karo belaisviy. Pa- 
pildomy rekvizicijy jieškotojai, nesuradę kiek jiems reikėdavo, 
savo nepasitenkinimy išliedavo mušdami visus kas tik jiems pakliū
davo po ranka. Ir mušdavo visus ir visur, ne vien tik kaimuose ar
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miesteliuose, bet ir miestuose.Mušdavo botaguodavo viešai net ir 
Kauno gelžkelio stoties aikštėje ūkininkus, atvežusius rekvizi
cijas pačios vokiečiu vyresnybės ir praeivių akyse.

Pinigai - kopūstlapiai
Už visas gėrybes, gera valia atvežtas j surinkimo punktus, 

vokiečiai apmokėdavo okupaciniais pinigais, vadinamais "estais". 
Saugodami savo krašto ekonominę pusiausvyrų, kad naujomis markiu 
laidomis jy ncatpiginty, vokiečiai okupuotiems ryty kraštams 
1916 m. Poznanėj išleido specijalius pinigus - rublius. Banknotai 
buvo atspausdinti keturiomis kalbomis: vokieČiy,lenky, lietuviy 
ir latvių; smulkūs geležiniai pinigai vokieČiy ir rūsy kalbomis. 
Jie buvo išleisti vien okupuoty krašty gyventojy prekybininkų rei
kalams, turėjo būti padengti okupuoty krašty turty ir todėl vo
kieČiy įstaigos jy neėmė. Dėl to pradžioje jie neturėjo jokios 
vertės ir gyventojai juos pravardžiavo "kopūstlapiais". Matydami 
savo piniginės reformos nepasisekimy vokiečiai padarė nuolaidy - 
pradėjo juos imti bent už parduodamų druskų. Mat, prekių trūko, 
ypač druskos ir žibalo. Vėliau druskos jau atsirado pakankamai, 
bet daugelio kitų prekių, pav. silkių, nebuvo visų okupacijos 
laikų. Nesisekant už ostrublius nieko daugiau išspausti iš krašto 
virš nustatytų normų, išėjo vyriausio r^ty fronto vado (kuriam 
priklausė aukščiausia valdžia okup. kraštuose) įsakymas, kuriuo 
ostrubliai apyvartoje buvo sulyginti su vokiškomis markėmis. Vo
kieČiy įstaigoms pradėjus juos imti, vertė kiek pakilo, bet ne
daug, nes gyventojai bijojo juos imti, nes atsirado daug padirb
tų. Atpažinti nebuvo sunku, nes padirbtuose buvo labai sudarkytas 
lenkiškas tekstas.

Sustabdyti plitimui padirbtų pinigų , vokiečiai 1918 m. va
sarų Kauno išleido jau naujų laidų ne rublių, bet markių, ir nauji 
banknotai buvo jau be lenkų kalbos. Vieni ir kiti, kartu su vo
kiškomis markėmis, Lietuvoje lygiai ėjo iki lity įvedimo - 1922 m. 
rudens. Apyskaitose nuo 1919 m. pradžios jie buvo vadinami 
"auksinais"

Įsakymas maudytis
Keisčiausias vokieČiy okupacinis išradimas tai buvo jy pir

tys, kurių jie apsčiai pristeigė miestų ir miestelių griuvėsiuose. 
Bijodami beplintancių epideminių ligų, ypač dėmėtosios šiltinės, 
vokiečiai versdavo išsimaudyti kiekvienų norintį kreiptis Į vo
kiečių įstaigas. Gyventojai, nekęsdami vokiečių, vengė ir jų pir
čių, atsipirkdami sviestu ir kiaušiniais. Tų pirčių vadovai, seni 
kareiviai, jas taip tvarkydavo, kad retai kada tenai būdavo bent 
kiek vandens. Nepaisant tų trūkumų, tai buvo labai "tobulos" 
įstaigos papildyti sviesto ir kiaušinių ištekliams.

"Bauernvolk" skelbia - .nepriklauso- 
m y b y

Pakrikus ryty frontui, vokiečiai iš linijos: Ryga, Smurgai- 
nys, Dunojaus žiotys, fronto linijų nustums iki Narvos, Oršos 
prie Vitebsko, Rostovo prie Azovo jūros.
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Vakaruose, Belgijoj ir Prancūzijoj, santarvininkų ofenzyva nenu
sisekė vokiečių frontas išliko pastovus, ir jie patys pradėjo 
pulti.

Taigi akivaizdoje tokios padėties vokiečių apetitai nemažėjo 
ir atrodė, kad Lietuvos klausimas bus išspręstas Vokietijos dik
tuojamu badu.

Netikėtai 1218 m. įnešė ir naujų reiškinių, su kuriais pri
reikė skaitytis ir to laiko galinga Vokietijai: tai rusų bolševi
kų propagandos įžūlumas. Demobilizavę savo kariuomenę, rusai per 
radijų, laikraščius ir atsišaukimus kurstė ir vokiečių kareivius 
mesti frontų. Kareiviams keturių metų karas jau buvo pabodęs, to
dėl agitacijos pasekmės buvo jaučiamos.

1917 m. pabaigoje ir 1918 m. pradžioje Lietuvos Brastoje ėjo 
rusų-vokiečių taikos derybos. Rusai ir tas derybas naudojo agita
ciniams tikslams, jas vilkino ir buvo net visiškai nutraukę.

Svarbiausia, norėdami atgauti per karų pralaimėtus kraštus, 
reikalavo jiems apsisprendimo teisės su slapta viltimi, kad vo
kiečiams išėjus, rusai vėl galės tuos kraštus atsiimti su pagal
ba naujai organizuojamos raudonosios armijos.

Vokiečiai šių rusų reikalavimų akivaizdoje jieškojo apsukru
mu išmušti tų ginklų rusams iš rankų. Tam tikslui jie leido susi
rinkti 1917 m. rugsėjo m. konferencijoj išrinktai Lietuvos Tary
bai. Vokiečiai reikalavo iŠ Tarybos, kad ji lietuvių tautos var
du pasisakytų uz prisijungimų prie Vokietijos. Lietuvos Taryba, 
pasinaudodama jai suteikta proga parodyti rusams lietuvių tautos 
norų 1P18 m. vasario mėn. 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę.

Vokiečiai, valdytojai visos Nuropos, nesitikėdami iŠ jų pra
vardžiuojamos "Bauernvolk" tautos atstovų tokios drųsos, ėmėsi 
priemonių; padidino rekvizicijos ir uždarė Vilniuje lietuvių lei

džiamus tris laikraščius: dienraštį "Lietuvos Aidų", redaguojamų 
Smetonos ir Klimo ir du savaitraščiu: "Tėvynės Sargę red. kun. 
Stangaičio ir Stulginskio ir "Darbo Balsų" red. Kairio.

Nustelbimui lietuvių nepasitenkinimo Kaune pačių vokiečių 
leidžiama ir redaguojama "Dabartis" rasė, kad labai pavojinga Lie
tuvai nepriklausomybė (jie rašė "neprigulrnybe"), nes jai pavojus 
gresia iŠ ... lenkų. Vienintelis išsigelbėjimas iš to pavojaus ir 
užtikrinimas lietuvių tautos gerovės tai prisijungimas prie Vo
kietijos, kurios kaizeris Vilhelmas toks geras visiems karalius.

Lietuvos Taryba išgauna 
Vilhelmo II parašų

Lietuvos Taryba nenusileido. Aplinkiniu keliu, nepaisant Lie
tuvos karinės vokiečių valdžios draudimo, susirišo su Vokietijos 
Reichstago Centro (katalikų) partijos atstovais ir surado budę 
išsiųsti delegacijų į Berlynu. Po ilgo užtrukimo galų gale kovo 
mėn. 23 d. buvo išgauta iš Reicho vyriausybės Lietuvos Nepriklau
somybės pripažinimas su paties Vilhelmo II parašu.

Po to krašte nuotaikos kiek aprimo, pradėjo vėl eiti Vilniaus 
lietuviški laikraščiai.

(Bus daugiau)
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Paūgėjo ’’Britanijos Lietuvis”. - 
Nuo š. m. Anglijos lietuviy laikraštis eina 6 psl. Tuobūdų jis 
padarė šuolį priekin. Turėdamas daugiau vietos, laikraštis duoda 
daugiau informaciją ir grožinės literatūros. Linkėtina, kad lai
kraštis augty bei tobulėty ir toliau, juoba, kad Anglijoj raŠan- 
Šiy yra. Redaktorius - K. Obolėnas, leidžia D. Brit. Liet. S.C. 
Valdyba. Kaina metams - 5 dol.

"Tėviškės žiburiai".- Prieš pat Kalėdas 
išėjo Toronte (Kanadoj) naujas savaitraštis "Tėviškės ’Žiburiai". 
Tai didelio formato, 8 psl. dailiai iliustruotas ir turtingas sa
vo informacija laikraštis, prie kurio susitelkė Žymus kultūrinin
kai, rašytojai bei žurnalistai su Dr. A. Šapoka, vyr. redaktorium 
priešaky. Jau iŠ pirmo nr. matyti, kad laikraštis bus pajėgus: 
jame rašo - Dr. ant. Ramūnas, xi. Vaičiulaitis, Vyt. Tamulaitis, 
Pr. Rudinskas ir kt. Ypač gausu informacijos iš Kanados liet, gy
venimo. Leidžia Liet. Katalikę Kultūros Draugija. Kaina o dol., 
užsieny 4 dol. metams (200 b.fr.) Adr. SaI Dundas otr. Ii. Toronto, 
Ont. Canada.

"Aidai" . - Europoj išėjo 26 ir paskutinis nr. pasaulio 
lietuviy kultūros mėnraštis, stiprus savo turiniu ir patrauklus 
iliustracijomis. Nuo N. mėty mėnraštis eis J.a.V. Jau rengiamas 
1 nr. Kaina mot. 6 dol. Adr.: xiidai, Kennebunk Port, maine U.S.A. 
IŠ Belgijos galima užsisakyti paštuose.

Lietuviy religinio meno paroda 
Vatikane. - šventyjy moty proga Romoje organizuojama 
tarptautinė religinio meno paroda, kurioje bus ir lietuviy sky
rius. Pastaruoju rūpinasi dail. P. Kiaulėnas ir dail. V. Jonynas. 
Lietuviy skyrius žada būti vienas stipriausiy,. Ta proga rengiamas 
stambus leidinys apie Lietuvos mena, kuris supažindins pasaulį su 
mažai žinomu mūšy tautos menu.

Prof. Ž . Ivinskis knisasi Vati
kano archyvuose. - Jau kuris laikas prof. Ivinskis 
dirba Vatikano archyvuose, kur yra dar daug nežinomos medžiagos 
apie Lietuvos praeitį. Profesorius randa daug įdomiy raŠty apie 
Lietuvy, jos garsiy praeitį.

Knyga apie žemaitišky lokį. - Pran^ 
cūzy rašytojas Prosper Lierimeė parašė novelę apie žemaiciy bajorus 
ir jy pavadino "Lokis". Įvady parašė generolas R. Schmittlein, bu
vęs Kaune Vyt. D. un-to profesorius, iliustravo dail. V.K.Jonynas. 
Knygoje yra įdomiy dokum. nuotrauky ir senos Lietuvos žemėlapis. 

.Knygos išleidimas pasigėrėtinas.

Perkelta į 18-t§ pusi
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A u k y vajus.-Iš Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto gautas atsišaukimas, kviečius aukoti Vasario 16 proga Lietu
vos atvadavimui.’ Lietuviškoji veikla užsieny reikia stiprinti ir 
plėsti, o . tam. reikia visy lietuviy paramos. Visuose kraštuose, . 
kur yra lietuviy, įgaliojamos vietinės organizacijos pravesti 
rinkliavą Tautos Fondui. Belgijoj šį auky vajy organizuoja Liet. 
Bendruomenes Centras. Apylinkės gaus auky lapus, kurie sa aukomis 
reikės gryžinti iki s. m. kovo 1 d.

T. Bružikas,S. J. veda misijas. - 
Garsusis misijonierius vedė misijas Hainaut, Liėge ir Limburgo 
prov. Paskutines misijas (Belgijoj) ves Briusely ir atsisveikins 
su Belgija. Platesnį aprašymy tikimės duoti sek. ”G.S.” nr.

Novena Vasario 16 proga.- Malinęs 
seminarijoj einy.s teologinius mokslus klier. J. Lukošiūnas išlei
do (rotatorium) Neprikl. šventei pritaikyt^ maldę ir išsiuntinė
jo lietuviy kolonijoms.

Lietuviy mokykla Limburge.-T. Am
brozijas, Limburgo liet, kapelionas, yra pasiryžęs suorganizuoti 
lietuvišky mokykly trijose vietose, kur vaikai galės rinktis bent 
vieny karty savaitėj mokytis tikybos, lietuviy k., istorijos ir 
t. t. Tikimasi, kad jam Šiame darbe padės tėvai ir Šiaip mokyti
niai.

VLIK ’as ir m u s y reikalai.- LBB Cen
tras susižinojo su V’u ir patyrė, kad jis turi permažai žiniy 
apie Belgijos liet, gyvenimy. Vis dėlto, mūšy vargai jam yra ži
nomi ir jo atstovai tęsia žygius mums padėti,. Tie žygiai daromi 
Ženevoj, įvairiy-krašty vyriausybėse, o Vokietijoj buvo nekarty 
kreiptasi į atsakingas įstaigas dėl asmeny, grįžusiy į Vokietijy.

Jau galima u^ž sisakyti k n^y g y . - 
Šiuo metu galima užsisakyti Šias knygas: A. Vaičiulai
tis, Italijos vaizdai 91 psl., 35 fr.; J. Švaistas , 
Paskutinį karty tave klausiu (romanas) 169 psl., 35 fr.; Pėdsa
kai, žurnalas 3-4 nr. 1947 m., 15 fr.; V. J onika s , Pake
leiviai, lyrika, 111 psl., 50 fr.; A.B. Katiliškis , 
Prasilenkimo valanda, novelės 246 psl. , 55 fr.; J. Augus- 
taitytė - Vaičihni'enė, Skeveldros, eilėraš
čiai, 103 psl., 25 fr.; L. D o v y d ė n a s , Mes ieškom pa
vasario, novelės, 226 psl., 55 fr.; Du gaideliai, iliustruota 
pasaka vaikams, 25 fr.; K. Polėkis, Genocide Lithua
nia’s threefold tragedy, 286 psl.,. 135 fr. Tai svarbus leidinys 
angly kalba, kuris supažindina užsieniečius su Lietuvos pastary- 
jy mėty triguba tragedija. Tai puiki dovana lietuviy bičiuliams, 
juoba, kad leidinys yra gausiai iliustruotas.
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Knygų užsakymus siųsti: Lir. J. Sadauskas, 75, Pairę du Horloz, 
Tilleur - lez - Liėge. Knygos gaunamos per 2-o savaites.

Prašo lietuvišku pinigu. - A, Vi. Dėdi
nas išgirdęs per "G.S.” apie kun. J. Dėdinų prašo jo adreso ir 
kartu kreipiasi į Belgijos lietuvius, prašydamas parduoti ar paau
koti litų ar centų. Šie pinigai neturi vertės, bet rinkėjas ren
gia juos išstatyti parodoj ir tuo garsinti Lietuvos vardų. Jo 
adresas: Andrew Dėdinas, 227 Comway str. Greenfield Mass,USA

Rūpinasi DP seneliais. - Belgę drau
gija DP padėti tęsia savo veiklų. Ji turi 1.100 globėjų, kurie 
reguliariai remia savo globotinius Austrijoj. Nuo 1550 m. sausio 
1 d. ji pradėjo rinkti aukas DP senolių išlaikymui. Draugijos ats
tovai aplankė dvejus namus Tournai ir Arlone, kur manoma įsteigti 
senelių prieglaudas. Pirmininkas pulk. Squadrilli tariasi su IRO 
vadovais ir kitom organizacijom. Aukšti asmenys, kaip Sir David 
maxwell Fyfe, m. Bastid, M. mollet, ii. Andrė Philippe remia drau
gijos veiklų. Lille un-tc pulk. Squadrilli turėjo paskaitę ir ten 
studentai kreipėsi į Prancūzijos vyriausybę ir JTO prašydami pa
greitinti DP senelių bei invalidę įkurdinimų.

Siuntinėliai Vokietijon. - Kaip pra
neša Hard-Core biuletenis, iš Belgijos jau galima laisvai sięsti 
užsienin siuntinėlius, kurių viduje turi būti įdėtas daiktę sę- 
raŠąs. Siuntinėliai negali būti sunkesni kaip 5 kg. ir neviršyti 
2500 fr. vertės. Vieno kg. siuntinėliai pašte t.p. priimami 
(55 fr. mokestis).

Rinkimai įmonię tarybų. - Artinasi 
rinkimai įmonię tarybę, kurias sudarys: savininkę, tarnautoję ir 
darbininkų atstovai. Darbininkų reikalus atstovaus sindikatai, 
kurie jau pradėjo rinkiminę propagandų. Mūsų reikalams palankiau
sias nr. yra 2. Svetimšaliai galės balsuoti, jei turi permit du 
travail, išduotų bent prieš dviejus metus arba yra pasirašę darbo 
sutartį bent prieš dvejus metus. Svetimšaliai, dirbantieji anglių 
kasyklose, galės balsuoti pristatę darbo knygutę, įrodančių jo 
veiklų kasyklose bent per dvejus metus. Prieš rinkimus galima pa
tikrinti, ar esi įtrauktas į balsuojančių sgrašus (o dienas po 
rinkimų paskelbimo). Balsavimo dienų kiekvienas rinkikas gauna 
balsavimo kortelę su nr., kur reikia juodu pieštuku užjuodinti 
baltų taškų po numeriu (2).

Nėra darbo be leidimo. - Ikisiol įmo
nės galėjo priimti svetimšalius į darbų ir tik po to rūpintis dar
bo leidimu. S. m. vasario 6-7d. "Ivloniteur" paskelbė naujų potvarkį, 
draudžiantį priimti svetimšalius^į darbų negavus leidimo iš anksto. 
To nesilaikę d&rbdaviai bus baudžiami.

LiežiŠkiai išsirinko valdybų.
S. m. vasario 5 d.įvyko metinis LBB Liėge apyl. susirinkimas, ku
riame pirmininkavo Vyt. Venckevicius, sekret. V. iviaculevičius.
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Dalyviai išklausė senosios valdybos ir revizijos pranešimų, pa
dėkojo už atliktus darbus ir slaptu balsavimu išrinko naujų val
dybų:' Pr. Sekmokas, Juoz. Sadauskas, J. Kumpis, Kaz. Banevičius, 
Aleksas Paulauskas. Revizijos komisijon išrinkti: želvys, Macu
levičius, Černiauskas.

IRO posėdžiai. - Kovo mėn. 8 d. Ženevoje pra
sidės IRO sesija. Pirmininkaus Australijos Karinės Misijos Šefas 
Vokietijai mj. gen. F. G. Galįoghan, kuriam pereitais metais LBB 
Liėžo apyl. valdyba keliais išsamiais laiškais nušvietė Belgijon 
įklimpusių lietuvių, kaip ir kitų tautybių DP angliakasių sunkių 
padėtį.

Sprogimas kasykloj. - Lieže, Gosson 1 ka
sykloje, naktinėje pamainoje, 7- urve įvyko duj^. sprogimas, lai
ke kurios keletas darbininkų ir dešimtininkų sužeista. 8 sunkiai 
sužeistieji paguldyti ligoninėn, iŠ kurių lenkas DP Bronius Ja
nusas mirė, palikdamas žmonų ir 2 vaikučius. Iš lietuvių niekas 
nenukentėjo. - kitoj vietoj buvo sužeistas PetruŠaitis. Dabar 
guli ligoninėj ir jau sveiksta.

—n — — h—n —n -ji -jv—n =n = =

LIETUVIAI KITUR (Atkelta iš 15-to psl.)

Estas apie M. K. Čiurlionį.- Lietuvių 
bičiulis A. Rannit skaitė paskaitų tarpt,, meno Žinovų kongrese 
Paryžiuj apie Lietuvos dail. Čiurlionį. Paskaita yra išleista at
skiru leidiniu ir iliustruota Čiurlionio kurinių nuotraukomis.

"Laikas” pakeliui į savaitraš
tį.- Prieš pusantrų metų Argentinoj išėjo mėnraštis "Laikas", 
redaguojamas kun. Dr. Pr. Brazio, MIC. Pradžioje "Laikas" buvo 
leidžiamas kas mėn. vis naujo rėmėjo. Tuo būdu Argentinoje susi
darė gausi stambių rėmėjų šeima, kurių dėka "Laikas" dabar persi
tvarkė į dvisavaitraŠtį ir tikisi tapti savaitraščiu. Adr.: Men
doza 2280, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Kaina met. 2 dol.

0. Vi. Milašiaus veikalai ispaniš
kai.- Argentinos garsusis poetas Lysandro Z. D. Galtier paruo
šė Milašiaus poezijos rinkinį įspanų k. Rinkinys apima 500 psl. 
Tuo būdu mūsų Milašiaus kūryba pasklis plačiame ispanų kalbos pa
sauly. Tas pats Galtier parengė spaudai ir lietuvių liaudies dai
nų rinkinį ispaniškai. Vertimui naudojo prancūziškus Milašiaus 
tekstus.

Vertinga knyga apie Lietuvų. - 
"Ventos" leidykla Vokietijoj išleido K. Pelėkio "Genocide" (anglų 
k.). Tai knyga, apimanti Lietuvos kovas pastaraisiais metais. 
Daug retų iliustracijų, dokumentų nuotraukų. Tai vertinga dovana 
ypač svetimtaučiams, kurie domisi mūsų Lietuva.
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grjS beigijos Karalius? - Anglijoj rinkimai. - krize prancuzijoj?

D. ACHESON’AS UŽ TVIRTę POLITIKU.

Vienas skaudžiujų Belgijos problemų yra karaliaus Leopoldo 
III sosto klausimas. Jis kybo neišspręstas nuo pat karo pabaigos. 
Kaip žinoma^ Leopoldas III su savo kariuomene drųsiai gynėsi 
prieš vokiečių staigų puolimą 1940 m. Matydamas,'kad karinės pa
jėgos išseko, ir^besiveržiancio priešo išlaikyti negali, kapitulia
vo, bet savo krašto nepaliko. Savo ministerių buvo patariamas per
sikelti ę Londonu, bet karalius bevelijo likti su tauta bei savo 
kariuomene ir tapo vokiečiu karo belaisviu. Beveik visų karo metę 
išgyveno savo rezidencijoj Laeken, tik j karo pabaigę liko išvež
tas ę St. Wolfgang (Austrijoj). Karui pasibaigus buvo užsimojęs 
gręžti, bet to meto ministerial socijalistai pasipriešino. Tas pa
sipriešinimas iš kairiosios visuomenės pusės pasidarė tiek stip
rus, kad karalius nutarė laukti, o su parlamento sutikimu valsty
bės vado pareigas perėmė Leopoldo III brolis Karolis, kuris ir 
šiandienę jas tebeina kaip regentas. Socijalistę, komunistę ir 
didžioji dalis liberalę partijos yra priešingos Leopoldo III grę
žimui ę sostę. Jos norėtę, kad karalius atsistatydintę. Leopol
das III betgi laiko tokię iŠeitę neteisinga. Visus jam daromus 
priekaištus atrėmė spaudoj paskelbtais dokumentais. Dešinioji vi
suomenės dalis, ypač Flandrija, nuoširdžiai trokšta Leopoldo III 
gręžimo ir kaltina kairięsias partijas, kad jos siekiančios, su
griauti Belgijos monarchinę santvarkę. Po labai ilgę ginčų spau
doj, mitinguose ir pagaliau parlamente prieita prie susitarimo, 
būtent, atsiklausti krašto gyventojų. S. m. vasario 8 d. seimas 
galutinai priėmė ęstatymę, kuriuo vyriausybė ęgaliojama pravesti 
tautos atsiklausimę s. m. kovo 19 d. Prieš tę ęstatymę balsavo 
socijalistai, komunistai ir dalis liberalę - viso 92, už - krikŠč. 
socijalai ir dalis liberalę - 117 balsę. Netrukus prasidės rinki
minė propaganda. Socijalistai jai ruošiasi visu smarkumu. Ję sin
dikatai skelbia raginimus surinkti 10 milijonų fr. propagandai 
prieš karalių. Leopoldo III šalininkai taip pat ruošiasi balsavi
mui, pasitiki krašto nuotaika ir mano, kad karalius gaus reikia
mų balsę persvarų. Su dabartine vyriausybe yra nutarta, kad jei 
karalius negaus 55 c,o balsę, atsistatydins ir užleis sostę savo 
sūnui Baudhuin. Kol kas Leopoldas III gyvena tremtyje Šveicari
joj ir laukia tautos sprendimo.

Churchill *io ir A t 1 e e dvikova. 
Darbiečių valdymas Anglijoj baigiasi. Dvi didžiosios partijos - 
darbiečių ir konservatorių - pradėjo rinkiminę propagandę. Dar
biečių vadas Atlee važinėja po Angliję pasakydamas per dienę po 
5 prakalbas. Konservatorių vadai - Churchill’is su Edenu neatsi
lieka ir savo prakalbose kritikuoja darbiečių politikų, kuri su
varžiusi gyvenimų suvalstybindama daugybę sričių, pav. , net gydy
tojus. Gydymas žmonėms pasidarė prieinamesnįs, bet tokio "valsty
binio" gydymo daugumas kratosi, nes gydytojai stengiasi galimai
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greičiau atstumti besikreipiančius nerūdydami jokio rūpestingumo. 
DąpbieČię politikos nepasitenkinimu naudojasi konservatoriai ir 
žada žmonėms gražinti laisvę gyvenimę. Kaip apsispręs tauta, pa
rodys rinkimai.

Prancūzijoj ir vėl vyriausybės 
krizė.- Tai kraštas, kur vyriausybię nepastovumas ima re
kordu. Štai kad ir dabar - socijalistai ministerial ėmė ir pasi
traukė ir tai ne dėl svarbię principinię nuomonių skirtumu, o dėl 
3000 fr. premijos ekonomiškai silpniems! Nesusitarė ir išsiskyrė. 
P. Bidault, min. pirm., betgi pasirodė kietas: socijalistę vieton 
pasikvietė kitę grupię ministerius ir susvyravusi vyriausybė te
besilaiko toliau. Spauda jai pranašauja tik keliolikos dienę am- 
žię, nes jei socijalistai balsuos prieš, vyriausybė grius kiekvie
nu momentu. Šitoks nepastovumas vyksta kaip tik kritišku momentu, 
kai Sov. Sęjunga oficijaliai pripažino Ho Chi Minh valdžię Indo
kinijoj. Tai atviras smūgis Prancūzijai kuri kovoja su anuo Mask
vos agentu ir Indokinijos valdymę pavedė karaliui Bao-Dai. Kitas 
smūgis - įtempti santykiai su Lenkija, kur šiuo metu teisiamas 
prancūzę konsulas Robineau už šnipinėjimę. Vyriausybię nepastovu
mas neleidžia Prancūzijai paimti tvirtesnės linijos.

Amerika už t v i r t ę politikę.- Pas
taruoju laiku buvo pasklidę gandę, kad JAV bando tartis su Rusi
ja. Esę atominės energijos turėjimas Rusijoj verčięs kalbėtis su 
Kremlium. Paskutinėm dienom pasirodė žinię, kad Sov. Rusijoj pa
gaminta vandenilio bomba, kuri esanti daug galingesnė už urani- 
jaus atominę bombę. Kiti Šitai neigia. Jie net sako, kad abejoti
nas ir pirmosios bombos sprogimas, nes jis esęs buvęs panaudotas 
upės vagos pakeitimui, kad Ši tarnautę laukę'drėkinimui. Žinovę 
nuomone, tai nėra tiespanašu, nes tas regijonas po sprogimo lieka 
pavojingas ir joks augalas neauga. Kaip ten bebūtę, D. Acheson’as, 
JAV užs. r. min. pareiškė, kad jo vyriausybė ir toliau laikysis 
tvirtos politikos Sov. Rusijos atžvilgiu, nes pastaroji nesilaiko 
sutarČię, nebent jos jai naudingos.

7 rub. už į ė j i m ę bažnyčion.- ži
niomis iŠ Lietuvos, dauguma bažnyčię uždaryta. Įėjimas Į likusias 
bažnyčias kainuoja 7 rb. Kunigai laiko Misiąs labai anKsti, nes 
ir patys turi eit dirbt Į fabrikus ar kitur. Prisikėlimo b-a esan
ti pašventinta vysk. Paltaroko. Vytauto D. bažnyčia paversta javę 
sandėliu. T. Jėzuitę b-a uždaryta. Vienos kapinės paverstos parku.
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Vasario 16 d. centrinis minėjimas bus vasario 19 d. CHaTELET 
(prie Charleroi). Pamaldos 12 vai. Chatelet bažnyčioj (Place Al
bert I); po pamaldę pietūs ir meninė programa.

JAV senatas svarsto nauję DP įstatymę, kuris, be kitko, numa
to 50 c/c kvotos skirti asmenims, atvykusioms tarp 1939 m. rugsėjo 
1 d. ir 1949 m. sausio 1 d. į sritį, esančię ne Vokietijoj, ne 
Italijoj ir ne Austrijoj.
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