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DVASIOS GALIŪNAS
T. P. Rabikauskas

"Palaimintas žmogus, rastas be dėmės, kuris nenuėjo paskui 
auksę ir neturėjo vilties piniguose ir turtuose. Kas jis? 
Mes jį girsime, nes jis padarė nuostabiu dalyku savo gyve
nime". - Sv. Raštas <

Štai jis, dvasios galionas, Šventasis Kazimieras!
Jis, būdamas jaunuolis, kaip visi kiti: su žmogiškomis silp

nybėmis, su žemiškais troškimais, su nerimstančiais palinkimais, 
- mokėjo silpnybes nugalėti, troškimus sukilninti, palinkimus su
valdyti.

Ne tik jo tėvas Kazimieras I, Lietuvos D. Kunigaikštis ir jo 
motina Elžbieta, Austrijos karalaitė, tai širdin įdiegė, ne tik 
jo auklėtojas Jonas Dlugošas, Krokuvos kanauninkas, jam įkalbėjo, 
bet ir Dievas padėjo, nes jis pats to norėjo.

Ir išaugo ęžuolas , atsparus vėjams ir nepajudinamas audrose. 
Jis stovėjo; jokios priedangos ar apsaugos jam nereikėjo.

Ne jam Vengrijos karaliaus sostas, jei kitas turi to sosto 
išsižadėti, jei popiežius nelinkęs jam to sosto linkėti.

Maldoje ir atgailoje, užsidaręs Dobski pilyje, plauna savo 
nusikaltimę, nes jis, sakosi, per toli nuėjęs, ir pradžioje į 
Vengrijos sostę lipti norėjęs.

Jis žino, ko verti turtai, kokia pasaulio džiaugsmu dalis, 
koks išdidžiyjy likimas. Dievo valia ir artimo meilė jam svarbes
ni uŽ karaliaus vainiku; šiurkšti ašutinė jam mielesnė už auksu 
išpuoštus rūbus; prieš altoriy klūpėjimas ir ant grindy gulėjimas 
jam didesni dalykai kaip soste sėdėjimas.

Po kiek laiko jis eina į Vilniy, ne garbės jieškodamas, ne 
kitiems įsakinėdamas, bet žmonėms padėdamas, visiems tarnaudamas, 
nuo vargo nebėgdamas.

Tarnauja Dievui, tarnauja artimui, tarnauja savo tautai. 0 
jaunystės žydėjime pas Dievę pašauktas pasidaro ty pačiy žmoniy 
užtarėju, kuriy Čia žemėje buvo tarnu.

Jo kūnas ilsisi Vilniuje, o jis pats popiežiaus Leono X iš
keltas ant altoriy stiprina svyruojančius, dręsina pasiryžėlius, 
guodžia nuliūdusius.

Jis stovi prie Dievo sosto kaip mūšy Tautos užtarėjas, ypač 
kaip lietuviško jaunimo Globėjas. Jis turi uždegti kiekvieno lie
tuvio širdyje didelę kilnios ir ryžtingos dvasios ugnį. Jo vedami 
mes turime eiti į kovę už visa tai, kas gera, kas kilnu, kas šven
ta, į kovę už savo sielos isganymę, už broliy gerovę, už Tėvynės 
laimę; kaip anuomet jo vedami ėjo lietuviy kąriai kovoti su daug 
stipresniu priešu ir' jį nugalėjo.

Atsibus Tėvynės sūnūs, 
Didžię praeitį atminu; 
Pagimdys vargai galionus, 

, Ugnimi uždegs krūtinę!

3



3

PASIKALBĖJIMAS su tėvu bružiku
Pr. žaidys

Garsusis pamokslininkas-misijonierius T. Bružikas, 
išbuvęs ilgesnį laikę Vokietijoj, nuvyko į Angliję, kur pravedė 
81 misijas per metus laiko ir, išgirdęs Belgijos lietuviu krei- 
pimęsi, perplaukė kanalę ir nuo. 1250 m. pradžios vedė misijas 
Belgijoj įvairiose vietose beveik ištisus du mėnesiu. Tai dide
lės energijos vyras, jau prieš karę pagarsėjęs savo rekolekcijo
mis gimnazijose, vienuolynuose, parapijose. Būdamas tremtyje da
linasi kartu su savo tautiečiais bendru likimu. Vokietijoj nebu
vo stovyklos, kur T. Bružikas nebūtę vedęs misiję. Ir kiek-daug 
žmonię jisai atgaivino, sustiprino ję dvasię bei parodė, kur rei
kia jieskoti tremties prasmės. Jo užmegsti ryšiai su tremtiniais 
lieka ilgai gyvi, ypač kad jisai palaiko juos privatiniais ir 
spausdintais "Misijonieriaus laiškais", kurie pasiekia toliau
sius pasaulio užkampius. Neveltui tarybinė propaganda plaka T. 
Bružikę, nes įžiūri jame vienę tę dvasinię šulę, kurie ne tik pa
tys tvirtai stovi, bet ir šimtus kitę prilaiko. (Sakoma, jei T. 
Bružikas būtę Stalino agitatorium, turėtę labai aukštę vietę!)

Saltokę rytę pasitinku T. BruŽikę Liėge gelžkelio stotyje. 
Kiek pavargusio veido, bet gyvas, gana jaunos išvaizdos, nors 
turi 53 metus. Uęėję į kambarį pasišildyti išsišnekam; iki misi
ję pradžios turime dar gėrę valandę laiko.

- Atvykstate iŠ Anglijos. Pasakykit, Tėve, kaip tenai gyve
na lietuviai?

- Neblogai, nedvejodamas atsako misijonierius. Visę nuotai
ka irgi nebloga. Jie ten jaučiasi saugiau nei Vokietijoj, dauge
lis turi jau sutaupę ir perkasi namus ismokėtinai. Gauti butę 
nuomon yra labai sunku ir brangiai atsieina. Daugelis lietuvię 
tebedirba ūkiuose, gyvena hosteliuose - stovyklose, nors pasta
ruoju laiku ima daugiau kraustytis į miestus, kur gyvena daugiau 
lietuvię ir tuo būdu kuriasi kolonijos. Žmonės labiau linksta į 
pramonės darbus, į žemės ūkį mažiau, nors pastaruoju laiku ang
lai daug dėmesio į jį atkreipė ir ėmė arti plotus, ikišiol ne
naudotus. Mat, imperija silpnėja, o po karo kraštas liko mažiau 
turtingas. Net nuo anglię kasyklę lietuviai tenai nesišalina ir 
darbo sunkumu labai nesiskundžia. Vienoj vietoj (Škotijoj) esu 
užtikęs lietuvię grupę aliuminijaus įmonėj, kur labai geras at
lyginimas, bet darbas nepaprastai kenksmingas sveikatai. AŠ sa
kiau tiems vyrams: meskit tę darbę, nes visi liksit invalidais.

- Kaip sekėsi misijos Anglijoj?
- Gana gerai. Ten lietuviai gyvena didesnėm ar mažesnėm gru

pėm, ir visi gana lengvai galėjo dalyvauti. Retai kur dalyvię 
skaičius nesiekė 20 Daug kur dalyvavo visu 100 Tiesa, ne
buvo tokio entuzijazmo kaip Vokietijos stovyklose, bet dalyvavi
mas buvo pasigėrėtinas.

- Kaip laikosi lietuviai kunigai?
- Ję yra 2. Visi dirba su lietuviais, tik T. Markaitis,S.J. 

yra kartu anglę kat. parapijos klebonas. Ję išlaikymu rūpinasi
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lietuviu bažn. komitetai, gauna MiŠiy intencijy. Jie lanko liet, 
kolonijas reguliariai - karty per mėnesį, vietomis rečiau. Plotai 
dideli, nelengva visus aprėpti, aš pats išbuvau metus ir vis dėlto 
nepajėgiau aplankyti visy grupiy. Vedžiau misijas ten, kur buvo 
daugiau dešimties lietuviy.

- Kaip atrodo priauganti karta?
- Su vaikais kiek liūdniau: visi eina į vietines angly mokyk

las ir lengvai tampa angliukais. Jei tokiu tempu veiks aplinkos 
įtaka ir toliau, gresia nutautėjimas. Be to, yra lietuviy, kurie 
veda angles. Iš ty šeimy tikėtis lietuviy nėra ko.

- Ar stebint Anglijos liet, gyvenimy neteko Jums užtikti mū
šy tautiečius slėgiančiy ydy?

- Anglijos lietuviai gražiai tvarkosi, yra nemažai inteligen- 
ty, tačiau girtavimas ėste ėda daugelį. Jie ne tik 
pinigus palieka baruose, bet ir sveikaty, o kartais ir gėry vardy, 
nors bendrai lietuviy vardas Anglijoj dar stovi labai aukštai.

- Ar neteko užsukti Airijon kartais?
- Taip, buvau nuvykęs į Dubliny. Ir ten daviau trumpas misi- 

jėles, kuriose dalyvavo min. K. Škirpa su šeima ir O’Rurkės (buv. 
Dancigo vyskupo brolio šeima). Ten tai žmonės laikosi savo tikėji
mo: eina į dievnamį ne tik sekmadieniais, bet ir šiokiadieniais. 
Dievnamy, kur buvau užėjęs, paprasty sekmadienį praėjo 32.000 žmo- 
niy, Komunijos ėjo 8000. Mišios laikomos kas pusę vai., pamokslai 
trunka tik 5 min. Airiy tikėjimas yra labai giliai įleidęs Šaknis, 
ir jie juo gyventi gyvena. Pav. , vien abstinenty syjunga turi 
400.000 nariy, ir vienas jy - Matas Talbot’as yra kandidatas į 
šventuosius.

- Sužinojęs apie Jūsy keliones kitur, norėčiau patirti Jūsy 
įspūdžius Belgijoj. Kaip atrodo pats kraštas palyginus su Anglija?

- Anglijoj atrodo švariau ir tvarkingiau, net ir angliy ka
syklos. Belgijoj, atrodo, daugiau nerūpestingumo, apkerpėjimo. 
Anglijoj gyvenimas dar žymiai suvaržytas, o Belgijoj visiška lais
vė.

- Ar galėčiau paklausti kaip pavyko misijos Belgijoj?
- čia atvykęs pajutau visai kity atmosferą: žmonės labiau at

bukę, baisiai išblaškyti, sunkiai prieinami, labai mažai kuo domi
si ir daugiau išvargę nei Anglijoj. Ypač opus klausimas - ne
tvarkingos moterystės. Anglijoj užtikau vos 
vieny kity, o čia kur nepasisuksi, rasi susimetėliy pory. Kur buvo 
galima, tuojau sutuokiau, kitur išsiskyrė, trečiur pažadėjo susi
tvarkyti. Tai būtinai taisytinas dalykas.

Su dalyvavimu irgi ėjosi sunkiau, o vietomis gana sunkiai. 
Vis dėlto, žiūrint vietiniy sylygy, dalyvavimas buvo gana geras, 
vietomis 100 >. Ten, kur lietuviai gyvena grupėmis, dalyvavo visi, 
o kur išblaškyti - mažiau. Labai taisytina yda ir čia - tai girta
vimas. Sakoma, pradžioje jis buvęs didesnis, bet dar ir dabar lie
tuviai turėty būti saikingesni, ir ypač nenutolti nuo savo tiky- 
biniy pareigy. Pasirodo, angliy kasyklos ėda ne tik kūny, bet ir 
dvasiy.

- Kur esate turėję didžiausiy/^asisekima?
- Lietuvoj, Kauno katedroj 1540 m. ir Šiluvoj 1944 m. Tada
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sakiau pamokslus ištisas dvi savaites, o senutė katedra lūžte lū
žo nuo dalyviu, kurię buvo apie 25.000, o Šiluvoj per 8 dienas 
buvo išdalinta apie 60.000 komuniją. Kukliausios mano misijos 
buvo Marijampolės kalėjime 1940-41 m., kur buvau kalinamas 9 mėn. 
Ten daviau 7 rekolekcijas kiekvienam atskirai (vienutėj buvo 12 
kataliku.), vaikščiodamas su klausytoju aplink stalę, stovintį 
vidury kambario, tuo metu, kai būdavo didžiausias klegesys, visi 
poromis vaikštinėjo aplink stalę, nes kitu laiku sargybinis ga
lėtu įtarti.

- Kur kryps Jūsy. keliai iš Belgijos?
- Esu pasiruošęs į JAV, vėliau į Braziliję. Ikišiol esu pra

vedęs 773 misijas. Tikiuosiu, jei Dievas leis, užjūriuose pasiek
ti 1000. Sunkus ten darbas, bet vaisiai buna kartais netikėti, 
pav. Brooklyne per mano misijas (prieš karę) atsivertė komunistę 
vadas.

- Kokius linkėjimus bei pageidavimus paliekate Belgijos lie
tuviams?

- Mano didžiausi linkėjimai Belgijos lietuviams - ne
palūžti dvasioje! Būtinai išlaikyti didvyrišku- 
mę! Man rodosi, kad Dievo Apvaizda tremtiniams yra numačiusi, 
lyg tai Nojaus šeimai, nuveikti didelius ateity darbus Lietuvoj. 
Grįžę Tėvynėn jau daugelio neberasime gyvyjy tarpe, o kurie ir 
liks gyvi, bus nustoję sveikatos ir nervy. Dėl to mums reikės sto
ti į didįjį Lietuvos atkūrimo darbę. Bet kę bekalbėti apie tokį 
tremtinį, kuris alkogoly ir ištvirkavime pražudys savo sveikatę, 
dorę ir garbę? Tokiam be abejo netiks žengti kankiniy krauju ir 
ašaromis pašventintais keliais ir sekti iš lietuviško darželio 
garbinuotę rūtę prie išniekintos krūtinės... Dėl to mano linkėji
mas: su kasdienine malda būtinai nuolat kartoti ir Lietuvos Imno 
žodžius: "Tu didvyriy žemė!" ir "Tegul tavo vaikai eina vien ta
kais dorybės", o " šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi"! Tat ir 
eikime tais takais!

0 kad Lietuvon grįšim, tai nė mažiausio abejojimo negali 
būti, nes musę visa viltis^Dievuje. Lietuvę Dievas išgelbės ta
da, kai pasitikėjimas žemiškomis galybėmis visai paluz. Lietuva 
seka Kristaus kančiomis, paseks ir prisikėlimu!

—..ooOOOoo..—

LIETUVA 1918 METaIS

V. Balkaitis
(Pradžia 3 nr.)

Sukalbamesnis tapo ir Lietuvos karinės valdžios galva kuni
gaikštis Isenburgas, iŠ kurio buvo išsiderėta nekuriy palengvini- 
my dėl kumeliukę rekvizicijos, buvo gauta leidimas padėti grįž
tantiems iŠ Rusijos karo pabėgėliams ir tarpininkauti pas apskr. 
komendantus ir viršininkus dėl paleidimo iš Vokietijos lietuvię 
kilmės buv. rusę armijos karo belaisvię. Tik vokiečiai labai 
troško, kad lietuviai surengty džiaugsmo ir padėkos manifestaciję
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Vilniuje. Lietuviu Taryba besiderėdama dėl rimtesniu dalyku ža
dėdama vis atidėliojo. Pačiame krašte dėl to buvo susidomėjimo: 
vietose buvo siuvamos vėliavos, registruojami dalyviai ir t. t.

Vokiečiu sušvelnėjimo priežastimi buvo vakaru fronto rūpes
čiai. Mat, pradėtoji ofenzyva pradžioje sekėsi, frontas vietomis 
buvo pastūmėtas net iki 1914 m. rugsėjo mėn. linijos, bet žmonią 
ir karo medžiagos stoka nedavė laukiamo pasisekimo, ir todėl va
karuose jau pradėjo rodytis smukimo žymią.

Vokietis Lietuvos karalius ?
Nežiūrint karinės padėties pablogėjimo ir atskiru Reichstago 

atstovę palankumo Lietuvai, pati Reicho vyriausybė neatsisakė sa
vo planą prijungti okupuotą kraštą. Tas buvo dabar paranku siek
ti nesivaržant, nes kovo mėn. pasirašytoje Lietuvos Brastoje tai
kos sutartyje rusai nuo visą okupuotą kraŠtpp, taigi ir nuo Lie
tuvos, atsisakė. Tik vien dėl to, kad pats prijungimas darėsi jau 
negarbingas, tai buvo rengiamasi primesti Lietuvai tariamoji uni
ja su Saksonija, kurios reikšmė Vokietijos Sąjungoje buvo labai 
silpna. Sukliudyti Reicho užsimojimams Lietuvos Taryba sumanė 
jieškoti atsparos Vokietijos pietinėse valstybėse ir tuo tikslu 
liepos mėn. viduryje Utlrttemberg’o kunigaikštį. Urachą išrinko 
Lietuvos karaliumi.

Tas išrinkimas nebuvo padarytas vienbalsiai. Jaučiant arti
mą vokiečią pralaimėjimą, kad nepakenktą santykiams su busimais 
karo laimėtojais, dalies atstovą nuomone, tokia kombinacija buvo 
nereikalinga. Ją manymu, pagrindiną valstybės formą gali nuspręs
ti tik tiesioginiai demokratiniu budu visą gyventoją išrinktas 
steigiamasis Seimas. Lietuvos Taryba tam sprendimui esą neturi 
tautos įgaliojimo. Dėl nuomonią skirtumo keturi atstovai: Biržiš
ka, Kairys, Narutavičius ir Vileišis išėjo iŠ Tarybos.

Uracho išrinkimas, kad ir nevieningai nubalsuotas, vėl susi
laukė bausmės: buvo vėl sustabdyti laikraščiai ir t. t. Tokiose 
aplinkybėse nutruko pasirengimai ir Vilniaus iškilmėms.

Dėl nesėkmės vakarą fronte,. kuriame jau dalyvavo nauja jėga- 
J. Amerikos Valstybią kariuomenė su tobulesniais negu vokieČią 
ginklais, ėmė svyruoti Reicho vyriausybės pastovumas, ir todėl su
mažėjo ankstyvesnis jos atkaklumas. Karinė valdžia Lietuvoje taip 
pat sušvelnėjo: palengvėjo rekvizicijos, panaikintos "pavierkos”, 
nuimti suvaržymai keliauti naktį ir judėti iš apskrities į aps
kritį. Lietuvos Taryba savo posėdžiams jau nereikalavo atskiro 
leidimo, bet posėdžiavo ir svarstė ką tik norėjo. Į L. Tarybą su
grįžo Biržiška, o negrįžusią vieton ji buvo papildyta kitais, 
tarp kitko ir iŠ Rusijos grįžtančią karo pabėgėlią atstovais.

Reichas griūva - Lietuva keliasi
Tokiu budu buvo rengiamasi valstybės atstatymo darbui.
Karo laukuose vokiečią laimė artinosi prie galo. Pirmiausia 

ją apleido sąjungininkai: rugsėjo mėn. Bulgarija ir Turkija, spa- 
lią m. - Austro - Vengrija. Vokiečią fronto vadovybė iš savo vy
riausybės taip pat jau reikalavo pradėti derybas dėl paliaubą.

(Bus daugiau)
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IŠLIPAU AUSTRALIJOJ

Leonardas P u Č i u s

Mielas Kapelione,

Neužpykit, kad netaip jau greitai parašiau laiško, nes norėjau 
kartu aprašyti kaip pavyko kelionė ir svarbiausia, kaip pavyko įsi
kurti naujame krašte. Jeigu rasitę daug klaidu ar sunkiai bus iš
skaitomas, labai nekeikite, nes neesu plunksnos žmogus.

Vieny laišky esu pasiuntęs iš Viduržiemio jūros. Tenai esu 
smulkiai aprašęs dalį mūšy kelionės. Likusiu dalį irgi pravažiavom 
gerai: nei aš, nei Petras nevažiavom "į Rygy". Kaip kad teko skaity
ti, nepamenu kokiam laikrašty, kad blogiausia kelionės dalis esanti 
Raudonojoj jūroj, kur labai tvanku ir kūny išberia įvairūs spuogai, 
tai aš prisipirkau visokiy pudry ir kremy. Tai buvo nereikalinga, 
ir pasiunčiau visky į jūry. Ne tik nebuvo tvanku, bet nuo Port- 
Saido per visy Sueso kanaly ir Raudonoj jūroj vieny dieny buvo net 
Šalta ir reikėjo apsivilkti!

Buvom sustoję Port-Saido, Adeno, Kalombo, ir vakary Australijos 
uoste Frementoli. Port-Saide neteko išlipti, bet Adene - prie varty 
iš Raudonosios jūros į Indijos vandenyny - ir Ceilono salos uoste 
Kalombo leido išlipti į kranty visas 5 valandas. Adenas 
atitvertas nuo žemyno mūro tvora, kur ateina naftos vamzdžiai. 
Miestas apgyventas araby. Na, ir pamatėme garsiuosius arabus su vi
sa didybe: ožkomis, kupriais ir arabiškomis smirdinčiomis siauromis 
gatvėmis! Šiems žmonėms nebūty baisus ir raudonasis rojus, nes ma
nau, kad vargingiausias kolchozninkas geriau gyvena. Teko matyti, 
ridiky kaip kokį skanėsį valganti ne tik su žieve, bet ir su lapais. 
Bendras vaizdas: niūrios, plikos, be medelio, be augalo saulės nu
degintos uolos ir tarp jy, kaip šešėliai, gal nuo gimimo dienos 
nesiprausę, skudurais vos per juosmenį susijuosę, žmonės.

Kalombo , jau kitas vaizdas. Tikras europietiŠkas mies
tas, su tramais ir autobusais ir indusiškais šiaury gatviy kvarta
lais. Radau vieny kataliku bažnyciy. Kunigas vietinis indusas. 
Vidus gražiai išpuoštas. Žmonės Čia jau Švarūs, nors apsivilkę in- 
dusiškai.

Adene, negalima atsiginti nuo vaiky atkištomis rankomis: 
bakŠiš! Kalombe yra "taksi” žmogumi traukiamas kinietiškas veži
mukas, bet syžinė neleido pakinkytu žmogum važiuoti.

Kraustomės su Petru iš laivo

A. Frementali įlipo imigracijos atstovai. Sutvarkė visus do
kumentus prieš įplaukiant į Melburny. Gavom visi pasus, ir Melbur
ne tik reikėjo reikaly turėti su muitinės atstovais. Trunentali 
į miesty išleido tik gydytojui patikrinus. Bet koks ten tikrinimas: 
per kokiy valandy patikrino 1500 keleiviy! Vos pažiūrėjo į rankas, 
bet Melburne ne tik nežiūrėjo, bet praėjom atiduodami "medicin 
egzamination" popieriukus ir viskas, ir jau galėjom lipti į kran
ty. J Melburno uosty įplaukėm 26 sausio apie 9 vai. ryto (žinoma 
australišku laiku, nes laikrodis buvo pavarytas kelias valandas
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pirmyn). Muitinėj, kai mes su Petru teturėjom po vienut čemodanu, 
tai mažai žiurėjo, bet žydę, kurie vežėsi didelius bagažus, gero
kai pavartė. Maisto produktus atėmė. Taigi kelionėje išbuvau ly
giai 6 savaites, bet man nė kiek nenusibodo, atrodo, kad viena 
savaitė.

AŠ per tę laikę gerokai pasistūmėjau pirmyn anglę kalboje. 
Dabar galiu susikalbėti angliškai be didelio vargo.

Apsigyvenu aristokratiškai
Kaip pirmame laiške rašiau, laive keleivię buvo apie 1600. 

Tarp ję 200 DP., o kiti - olandai emigrantai. Kaip vėliau teko 
išsiaiškinti, visi žydai, turintieji ’’landing permit’’, atsiustus 
giminię ar pažįstamę. Jiems kelię apmokėjo IRO ar amerikoniškoji 
organizacija. Kai kurie ję iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitur.

Išlipus pirmas tris naktis teko nakvoti viešbutyje, kur gy
vena Petraičio giminaitis. Viešbutis, nakvynė ir maistas gana 
brangus. Nakvynė su pusryčiais - 6 šilingai. Ketvirtę naktį jau 
nakvojau savo bute, kurį buvo parūpinęs Petraičiui jo giminaitis. 
Kadangi Petras gavo darbę tam pačiam viešbutyje, su kambariu ir 
su maistu, tai tę kambarį perleido man. AŠ esu dėkingas Petraičio 
giminaičiui, kuris mus pasitiko uoste, ir per jį gavau butę. aš 
jam lieku daug skolingas, nes su butais yra labai sunku, o dar 
naujai atvykusiam. Kambarį turiu gėrę. Vienas kambaryje, spinta 
rūbams, spintelė baltiniams, maistui ir t.t. Palyginus su Belgi
jos gyvenimu, tai tikrai aristokratiškai. Kitoj pusėj gatvės par
kas, su palmię ir kitę raedžię alėjomis. Čia pat ežeriukas, 20 
min. pėsčiom kelio iki paplūdimio prie juros.

Moku vienę svarę savaitei. Kiti yra gavę 2 1/2 sv. savaitei: 
su maistu, bet trys vienam kambary. Seimininkas anglas, gyvena 
jau dvidešimt metę Australijoj. Žmona gimusi Australijoj. Žmonės 
atrodo neblogi, ypatingai šeimininkas, nors ir anglas, bet labai 
malonus žmogus. Nepalyginti kaip kad gyvenau Belgijoj padcutinį 
laikę prieš iŠvažiavimę.

Yra darbo, yra ir poilsio
31 sausio jau gavau darbę ir pradėjau dirbti. Pasirodo, dar

bas gauti labai ir labai lengva. Petras, kaip minėjau, gavo vieš
butyje darbg, butę, maistę ir uždirbs 8 svarus savaitėje. Tai la
bai geras uždarbis. AŠ tai žinoma mažiau. Pirmę mėnesį 8 sv. sa
vaitėje be atskaitymę. Dirbu automobilię fabrike Halden General 
Motor. Darbas labai lengvas, viskas su mašinomis. Nepalyginti su 
anglię kasyklomis Belgijoje. Tik kol nepratęs, tai truputį skau
da kojos, nes visę dienę^eikia stovėti. Šiaip nei dulkię, nei 
pavoję, nei karščio.

Ketvirtadienį t. y. 2 vasario gavau vienos dienos atlygini- 
mę - 1 sv. 9 šilingus. Jei neklaidingai suskaičiau apie 170 fr. ; 
Darbas tik 5 dienos savaitėje. Jei dirbsi šeštadienį gausi dvi- 
gubai. Vienas lietuvis atvykęs iŠ Belgijos gauna net 15 sv. į ■ 
savaitę, nes dirba Šeštadienį ir kelias valandas sekmadienį. Dar
bovietėj gaunam pietus 1 1/2 - 2 šil. , tai Belgijoj tokie pietus 
kainuotę apie 30 fr. Man maistas ir butas išeis savaitei iki 3 sv. 
liks 4,5 svaro. Tai maždaug 400-500 belgiŠkę frankę. Maisto, ru-
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by ir avalynės kainos: duona atrodo 1/3 pigiau, mėsa ir riebalai 
1/2 pigiau kaip Belgijoj. Tiksliai negaliu parašyti, nes kiti pini
gai ir kiti svorio matai. Avalynė ir rubai nemažiau kaip trečdaliu 
pigesni negu Belgijoj. Dviratis 14 svary 18 šil.

Oras man labai patinka, kaip kad Lietuvoje rugpjūčio mėn. 
(čia vasaris paskutinis vasaros mėnuo). Iš ryto apsiniaukę, po pie
ty. giedra. Buvo dvi dienos Šilto tykaus lietaus. Tai toks oras 
vienos savaitės laikotarpy.

Melburnas gan didelis gyventojy skaičiumi, bet ypatingai pla
tus miestas, nes toliau nuo centro, namai daugumoje vieno aukšto 
ir vienai šeimai. Yra kur laisvalaikis praleisti: daugybė gražiy 
parky, paplūdimio ir kita. Bet yra ir kur pinigai praleisti: bary 
daugybė, kurie visada pilni australy, bet, deja, buna atidaryti 
tik iki 6 vai. popiet. Vyriausybė teisingai yra numačiusi, jei taip 
ilgai buty atidaryti kaip Belgijoje, tai jie gal ir paskutines kel
nes pragerty. Sekmadienį barai, kinai uždaryti. Gali gauti gerti , 
tik pieno ir ledy, alaus nėra.

Daug lietuviy ir daug laisvės.
29 sausio,sekmadieny, Melburne buvo lietuviy pamaldos. Mišias 

laikė^australas kunigas. Po pamaldy buvo mažutis susirinkimas su 
pranešimais. Laukiame atvykstant iš Vokietijos kunigo, kuris, ma
noma, bus jau sekančioms pamaldoms.

Yra projektas statyti lietuviy namus, ir kviečiami, kad kiek
vienas lietuvis paaukoty vienos dienos uždarbį, lietuviy namams 
Melburne. Melburne dabar yra maždaug 600 lietuviu.

Na, dabar aprašęs visky ir prieš baigdamas turiu pasakyti, 
kad esu 100 % patenkintas, kad palikau’Beigijy ir atvykau čionai, 
nors ir Belgijoj neliejau ašary, kad sunku gyventi. Čia bent žmo
gus jautiesi laisvas: nei tau baltakepuriy, nei raudonakepuriy, o 
dirbi, kur nori. Darbo pasirinkimas didelis ir įstoti į darby la-; 
bai lengva. Viena dieny susiradai, kity jau gali dirbti. Darbovieį- 
tėje, ypač kur as dirbu, pavyzdinga tvarka. Jei nepatinka darbas,; 
pranešk prieš 6 dienas. Niekas jokiy nedaro trukdymy.

Kaip teko su vienu kitu lietuviu išsikalbėti, vieni stengiasi 
pirkti sklypus, žinoma, išsimokėjimui, bet kitiems ir čia nepatin
ka: vieniems peršalta, kitiems nuobodu, mat, visokiy nuomoniy yra. 
AŠ tai esu patenkintas. Irgi galvoju pirkti sklypy. Savo pinigus 
labai tvarkingai radau banke. Ir jeigu nebus galimybės grįžti Lie
tuvon, nemanau jieškoti milijony kitur. Čia galima nesunkiai dir
bant uždirbti duonos kysnį. Nuoširdus linkėjimai SeraingieČiams ir 
visiems lietuviams. Bet svarbiausia Belgijos "Gimtajai šaliai" ir 
jos redaktoriui t. y. Tamstai.

Su Dievu, iki kito karto.

Australija
Melburnas, 1950 vasario m.
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R A S A U IS ATLANTO 'MILŽINO 
•'QUEEN MARY”

T. VI. Mikalauskas, S. J.
Gerb. Red. mane jau keletu karty, primygtinai prašė parašyti 

Belgijos Lietuviy laikraščiui, aš prižadėjau, bet iki Šiol nebuvo 
kada pažado išpildyti. Mat, antrų kelionės dienų, kai jau visi 
krantai labai nutolo, pasijutau labai nesaugiai ant savo nuosavų 
kojy. Pats nežinojau kodėl, nors vandenynas buvo gana ramus. Ta
čiau laivas šiek tiek suposi, aplinkui matėsi nemaža "Rygos" ke
leivių pėdsakų ir pačių keleivių. Q mano galvytė mėgino į visas 
puses suktis. Nutariau padėti jų geriau ant pagalvio. Taip ir 
praėjo beveik visa diena, išskyrus laikotarpius, kai nesaugiais 
žingsniais nukeliaudavau į puikų valgomųjų ir mėgindavau įtikinti 
save, kad šį tų galiu suvalgyti^ Pasirinkimas didžiausias, kas
dien vis naujas, patarnavimas mandagiausias, valgiai puikiai pa
gaminti, gražiai paduodami, ir vis dėlto visa tai negalėjo mano 
apetito privilioti. Tačiau į Rygų kol kas nevažiavau. 0 Šiandien 
jau ir visai gerai jaučiuosi. Manau, kad padėjo ir dvi specija- 
lios jurų ligoniams tabletės. Kai Jums bus bloga, neužmirškite 
jų paprašyti. Šito tai pagerėjimo pasėkoje ir pradėjau šį margų 
laiškutį mieliems Belgijos tautiečiams, kuriuos beveik visus tu
rėjau progos pamatyti. 0 tai juk ne taip jau lengvai pasiekiamas 
malonumas pragyvenus Belgijoje tik lygiai metus. Atvažiavau 2 
rugpjūčio 1948 ir išvažiavau 2 rugpjūčio 1949 metais. Matot, ly
gus apvali metukai, o spėjau labai vaišingus tautiečius pamilti. 
Ir dar kol kas tokių kitur neradau. 0 sutikau tautiečių ir kituo
se kraštuose, bet tai buvo trumpas pasisvečiavimas, iŠ kurio nega
lima daug išvadų daryti. Lietuviai juk visi moka svečių gerai 
priimti ir pavaišinti. Taip mane gražiai priėmė pažįstami tautie
čiai Paryžiuje. Bet vasaros karštis mane greitai iš to garsaus 
prabangos miesto išvijo. Užsukau pas kitus tautiečius Prancūzijos 
pietuose. Radau kai kuriuos begyvenančius labai gražiose vietose 
ir nuosavose vilose, bet skundėsi vargšai, kad valgyti maža te
turi. Mat, gražaus vaizdo ir saulės žmogui neužtenka. Panašų da
lykų radau ir sugrįžęs jau į pažįstamų Italijų. Gražu ir šilta, 
bet duonos maža. Ta šiluma tik ir palaiko žmones. Gavęs įsakymų 
iš savo vyresnybės vėl pradėjau kraustyti čemodanus kelionei. Ne
galėjau skirtis su Europa, nepamatęs dar kartų ir Belgijos tau
tiečių, su kuriais malonių pergyvenimų, bet ir rūpesčių turėjau. 
Vėl mane maloniai vaišino, apdovanojo ir palydėjo. Gal jau ant 
visados? Nežinau, bet įspūdis liko mielas. Ypač malonu buvo pasi
džiaugti Liežo lietuvių kalėdų minėjime, į kurį netikėtai pate
kau. Atsidūręs tarp būrio tautiečių ir lietuviškai plepančių vai
kučių, pamaniau, kad koks burtininkas vienai valandėlei mane į 
Lietuvą perkėlė. Negana to, nuvykęs į Londonu, turėjau antrų to
kios rūšies siurprizų. Mat, 14 sausio Anglijos lietuviai minėjo 
Londone Lietuvos pasiuntinio p. Balučio 70 metų sukaktį. Aiškus 
dalykas, kad nukeliavau ir po sveikinimų iš įvairių kraštų, as
meniškai pasveikinau ir aš p. Balutį taip pat ir Belgijos lietu
vių vardu. Nepamelavau, nes to prašė mane tautiečiai Belgijoje.
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Minėjimo meninė dalis buvo labai gausi ir turtinga. Vėl skambėjo 
lietuviškos dainos, trinksėjo grindys nuo tautiŠky šokiy, bet ir 
ten aŠ tebuvau tik trumpalaikis svečias. Southampton uoste jau 
lankė vienas iš didžiausiy Atlanto vandenyno laivy. Ky gi darysi, 
sėdau laivan ir vis dėlto su liūdesiu žiurėjau į tolstančius Euro
pos krantus. Dievas Žino ar beteks kada sugrįžti. Šiaip ant laivo 
nėra kada daug liūdėti, nes gyvenimas įdomiai tvarkomas. Juk tai 
ištisas miestukas tas laivas! Šia randi visky: krautuves, resto
ranus, barus, maudymosi baseinus, žaidimo aikštes, keletu kino 
saliy (kinas nemokamai), ilgiausius koridorius, pilnus puikiu 
kambariu ir tai apie 10 aukšty.. Laivas virš 300 metry ilgumo, tal
pina apie 3000 keleiviy ir dar pusantro tūkstančio įgulos ir pa
tarnauto jy. Vienu žodžiu, kai Jus, mano mieli Tautiečiai, gal 
greitu laiku kelsitės per jūres marias, bukite ramus, Jums nerei
kės daug nuobodžiauti. Tik žiūrėkite, kad juros liga nesusirgtu- 
mėte, nes tai nelabai didelis malonumas. Tuo tarpu baigsiu, nes 
girdžiu, kad muzikantai taip vadinamojo Žiemos Sodo salione jau 
stygas tampo; eisiu pasiklausyti koncerto ir apie Jus pasvajoti. 
0 rytoj, laikydamas laive šv. Mišias, prisiminsiu ir Jus, kad Ju- 
sy vargai greičiau baigtysi.

—..ooOOCoo..—

TRUMANO ŽVAIGŽDE
Farmeris tampa prezidentu. - Ruz
velto apsiaustas ant Trumano p e - 

č i y
Paulius R.

Stovėjau prieš prezidenty Baltuose Rūmuose, ir jis spaudė 
man ranky kaip pirmy karty jo spaudos konferencijoje pasirodžiu
siam žurnalistui. Buvau jį matęs ir anksčiau kelety karty. Taip 
vieny dieny New-Yorke Reuben restorane, prie lėkštės su kimšta 
žuvimi: - margas, bet akiy nerėžiys kaklaraištis, iš liemenės 
kišenės įmantriai kyšanti nosinaitė, trūkčiojęs šypsnys, judrus 
gyvumas - viskas kartu. Kity sykį susitikau Trumany požeminiame 
traukinyje: - skersinės raukšlės ant kaktos, pailga nosis, mažo 
ūgio, bet tvirto sudėjimo - tai buvo jis.

Trumanas atrodo taip, kaip gali atrodyti gerai išsilaikęs 
(taigi nenuplikęs ir nenutukęs) amerikietis biznierius, ar kokios 
įmonės agentas, arba net farmeris tarp Šešiasdešimt ir septynias
dešimt mėty.

Jo gyvenimas - tai mažo žmogelio triumfas, kaip vienoje iš 
Frank Capra filmy. Jo laimėjimas - tai mažo žmogaus iškilimas, 
sujungtas su gero triumfu. Kuklus farmeris iš Missouri; kareivis 
aname pasauliniame kare, smulkus prekybininkas, subankrotavęs ir 
per keleris metus vien skolas temokėjęs; politikas, susikompromi
tavęs neaiškiomis partijos machinacijomis; pagaliau senatorius, 
pajėgus ir kuklus savo dalyko žinovas užima vienintelę tos rūšies 
Viety. Į jo rankas krinta didžiausias politinis palikimas, ir jis
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jį paima ir išlaiko. Trumanas - tai pasisekimas.
Ir stovi jis kaip bendruomenės labo Salininkas prieš kongre

su , prieš senatu. Jis vienas išlaiko nepajudinamus pažangu, rasię 
lygyb§> pilietinę laisvę, darbo galimybę, bendrę gerovę. Kas jam 
nepavyksta - kalti parlamentai; kas jam pavyksta - jo paties nuo
pelnas.

Kur rasi kitę tokį amerikietį, kuris savo darbu, atkaklumu, 
savigarba ir žmogišku nuoširdumu pamažu taptę tuo, kuo jis iš pri
gimties mažiausiai yra: asmenybė. Svetimam sunku suprasti, kaip 
dar galima iš tokio žmogaus tyčiotis. Vašingtone vis dar išgirsi: 
"Na, Trumanėli, kas dabar?”, tarsi jis butų anas Haufo pasakos Mu
kas, įsistojęs į milžino klumpes.

Sakoma, kad ant Trumano šiaurę pečię vis dar tebekybo Ruzvel
to perdidelis apsiaustas, o nepastebima, kad su Trumanu prasidėjo 
nauja era. Jo kandidatūra ir laimėjimas sekančiuose prezidento 
rinkimuose yra visai galimas dalykas, ir gal būt tik tada žmonėms 
atsivers akys, kad Trumanas - tai jėga, o ne pripuolamybė.

Karikatūristai jam pritaikė šliagerio tekstę: "Turėčiau ta
vęs neapkęsti, bet iš tikro aŠ tave myliu". Telegrama: "You win" 
(Jūs laimėjote), kurię Dulles, pralaimėjęs New-Yorko rinkimuose, 
pasiuntė Trumanui, yra tipiškas įrodymas, kad kova tarp prezidento 
partijos ir jo priešę vyksta ne fanatiškai neapykantos pilnoje, 
bet sportiškai jaukioje atmosferoje.

Jeigu yra Trumanui koks pavojus, jis ateina iš savęję pusės. 
Respublikonai, bent artimiausioje ateityje, yra smukimo stovyje. 
0 savęję - demokratę - tarpe susidarė dešinysis sparnas su Byrnes 
priekyje, kurs atkakliai ir aštriai rodo savo nepasitenkinimę. Jis 
pats, būdamas prezidentu, negali būti sykiu partijos vadu, jis ne
gali partijai įsakinėti, bet turi lavi-ruoti tarp tūkstancię viso- 
kiausię reikalavimę ir trukdymę. Bet už jo nugaros stovi abi bal
sę atžvilgiu svarbiausios žmonię grupės: farmeriai ir pramonės 
darbininkai. Ne dėl to, kad prezidentas kapituliuotę prieš kiek- 
vienę tę grupię užgaidę! Kongresas farmeriams buvo daug palankes
nis, negu Trumanas norėjo, o su darbininkę sęjungos vadu Lewis 
jis kur kas griežčiau pasielgė, negu jo pirmatakas. Jie jaučia, 
kad jo valdomoje valstybėje klesti gerovė, kad jie, farmeriai ir 
darbininkai, turi galimybę gerai gyventi ir savo padėtį nuolat ge
rinti. Tačiau nereikia manyti, kad taip lieka nuskriausti biznie
riai. Niekad jie neturėjo didesnio uždarbio, o artimęję Trumano 
draugę ir patarėję tarpe randame Snyder ir Vinson, daugiau pirk
lius, kaip politikus.

Nėra žmonię grupės Amerikoje, kurios Trumanas nebūtę apvylęs, 
bet nėra ir tokios, kuriai jis nė kartę nebūtę padėjęs. Užtat ga
lima suprasti, kaip sunku prieš tokį politikę, kuriam viskas gerai 
einasi, sukelti priešingę nusistatymę. Respublikonams belieka sa
kyti: "Ir mes!" arba: "Mes ne!’; ar jie vienaip sako ar antraip, 
jie vis pralaimi.

Trumano siekimai įjungti į krašto valdymę geriausias jėgas 
iš anksčiau visai nereikšmingę žmonię klasię - darbininkę ir negrę 
- tebėra vystymosi laipsnyje. Tai rodo pozityvę bruožę tos "visuo
tinės mobilizacijos", kurios reikalauja Amerikos vaidmuo pasaulyje 
ir kuri nebeleidžia dirvonuoti žmonię energijoms ir gabumams.
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Pažanga yra Amerikos simbolis, bet to paties žodžio dvipras
miškumas yra Trumano nematomas konfliktas. Nes pažanga 
gali reikšti galimybę iškilti ligšiol nereikšmingoms žmonię gru
pėms ir pajusti savo politinę ir moralinę atsakomybę. Pa
žanga tašiau gali reikšti galimybę atsirasti naujoms gru
pėms, kurios savo jėga statytę. į pavoję jau esančias. Prie kurios 
to žodžio reikšmės palinks Trumanas, atrodo, jis pats dar tebėra 
neapsisprendęs. Nežinia, ar jis pasirinks naujo elito - rinktinię 
valstybės vyrę - išauklėjimę, ar vien masės norę ir interesę pa- 
tenkinimę. Jis tebėra daugiau politikas, kaip valstybės vyras. 
Taip jis stovi nesijaudindamas ir patenkintas proŽektorię Švieso
je ir magnezijaus blykčiojimuose. Bet prieš moralinį apsisprendi- 
mę, kurio pareikalaus artima ateitis, jis tebėra prieblandoje. 
(Pagal F. Bondy, Ueltwoche 842).

—..00OOO00..—

RUSIJOJ SUTIKO LIETUVĮ VYSKUPU

Sugrįžęs iš Rusijos vienas vokietis, karo belaisvis besipasa- 
kodamas įvairiausius pergyvenimus įsišneko sutikęs nemaža lietu- 
vię nubaustę įvairiausiom bausmėmis.

’’Toj vietoj, kur aš dirbau, pasakoja belaisvis, - kartę ori- 
eina malonios išvaizdos apysenis žmogus, mažoko ūgio ir paspau
džia rankę. Tai buvo katalikę vyskupas iš Lietuvos, kuri dabar
tinei Sovietę Sęjungai prijungta. Jo”nusikaltimas”, už kurį buvo 
išvežtas ir dabar kenčia svetimoj šaly buvo tas, kad atsisakė iš
duoti sovietę karinėms įstaigoms vieno dievnamio raktus, kurię 
’’valstybės reikalams" norėjo panaudoti. Vėliau toji bažnyčia buvo 
paversta arklię tvartu. Vyskupę rusai nuteisė dėl "priešvalstybi
nės laikysenos" 7 metams kalėjimo. Sis žmogus kalbėjo vokiškai ir 
su mumis, dviem vokiečiais ir vienu austru draugavo. Gal todėl jis 
mėgo mus, kad anksčiau keletę metę kunigavo Vokietijoje. Giminės 
galėjo rašyti jam laiškus, nes skaitėsi sovietę piliečiais. Jeigu 
kuomet iŠ namę gaudavo maisto siuntinukę, visuomet padalindavo į 
lygias keturias dalis ir visiems išdalindavo..." baigė belaisvis 
savo pasakojimę, gyvenęs šiaurės rytuose nuo Maskvos.
("In den GefSngnissen der S-Union" - "Michaels-Boote" 14.5.1949 

EichstStt.)

—. .ooOOOoo..—

ar Zinai ?
- Apskritas žiedas išreiškia vedusięję amžinę meilę. Auksas 

pažymi šeimos ryšię patvarumę ir šeimos kilnumę. Senovėj vedybi
nį žiedę nešiodavo ant kairės rankos bevardžio piršto, nes buvo 
manoma, kad į tę pirštę gysla ateina tiesiai iš Širdies. Angli
joj 17 šm. ponios mėgo žiedę nešioti ant nykščio. Graikijoj per 
vestuves jaunoji gauna sidabrinį, o jaunasis auksinį Žiedę. Ispa
nijoj žiedo dovanojimas reiškia vestuvėms sutikimę. Visose krikš- 
čionię tautose vedybinis žiedas tai kilniausias amžino susijungi
mo, tarpusavės meilės ir ištikimybės ženklas.
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Vasario 16-tosios minė j imas. - 

2.19 d. Chatelet (Charleroi) įvyko Belgijos lietuviy Vasario 
16-tosios minėjimas. Iš visy pusiy tramvajais, traukiniais ir auto
busais plaukė lietuviai ir visur girdėjosi lietuviškai kalbant. 
Minėjimas prasidėjo 12 vai. Šv. Mišiomis Chatelet bažnyčioje, ku
rias laikė Limburgo liet. Kapelionas Tėvas Ambrozijus. Po pamaldų 
parapijos salėje bendri pietus ir programa. Tarp gausiu svečiy is 
visy Belgijos provincijy buvo didelė laimė ir garbė matyti anglia- 
kasiy tarpe Lietuvos Atstovu Paryžiuje, Dr. S. Bačkį. Po Lietuvos 
Nepr. Akto skaitymo ir tylos minutės už žuvusius Dr. S. Bačkis per
davė nuoširdžiausius Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos sveikinimus ir giliai atjausdamas 
ir pergyvendamas nušvietė Laisvės kovy epizodus: garbingy Lietuvos 
praeitį, tragišky dabartį ir išreiškė savo linkėjimus dirbti ir 
aukotis už jos gražesnę ateitį. Tos kiekvienam lietuviui brangios 
dienos proga Belgijos lietuvius angliakasius prisiminė jau išvy- 
kusieji ir pasiuntė savo sveikinimus: iŠ J.A.V. atsiuntė Tėv. VI. 
Mikalauskas, Venecuelos Liet. Šalpos Sąjungos vardu atsiuntė svei
kinimus kun. Sabaliauskas, į Vokietijy išvykusiy vardu pasiuntė 
p. Bašinskas ir kit.; gauti sveikinimai Misijonieriaus Tėvo Bru- 
žiko, Louvain liet, studentę ir lietuvaičiy sesuČiy benediktiniy 
vardu sveikino kun. J; Dėdinas. L.B.B. Centro Pirmininkas painfor
mavo visus bendrai apie musy padėtį ir ateities perspektyvas. Ma
lines Kun. Seminarijos seminaristas J. Lukošiūnas pasakė įdomiy 
ir pritaikinty kalby apie lietuvišky charakterį ir jo išsaugojimy 
tremtyje. Entuzijastiškai visy sutiktas solistas p. A. Saliamorius 
padainavo keletą daineliy.

Šios brangios šventės minėjimas kiekvienam paliko neišdildomy 
įspudŽiy: visa taip kuklu, paprasta ir jaukiai paruošta. Komitetas, 
nors užimtas kitais darbais, nepagailėjo nei laiko, nei auky šven
tės paminėjimui. Čia ypač daug prisidėjo C.T. vice-pirm. p. J. Za
leckis ir Mons'o stovyklos p. Ryzlerytė. Minėjimą pagerbė savo at
silankymu lietuviai iš Mons'o kareiviniy ir garbingas svečias, Lie
tuvos Atstovas užsienyje, kuris atvyko iš Prancūzijos Belgijon, į 
juody darby dirbanČiy lietuviy tarpy, susipažinti su jy gyvenimo 
sylygomis ir perspektyvomis.

Šauni šventė Paryžiuje.- Šiemet Nepri
klausomybės šventė Paryžiuje buvo atšvęsta su pakilia nuotaika ir 
turtinga menine programa. Atidaromyjį žodį pasakė Dr. S. Bačkis 
apibudindamas laisvės kovu epizodus. A. Kateiva tarė Amerikos lie
tuvio žodį, o VLIK’o atsisaukimy paskaitė inž. Bulota. Meninėj pro
gramoj dalyvavo p-lė A. Slepetytė, R. Veselauskas, I. Užpolevičius, 
A. Kurauskas ir M. Djindjian. Ta proga pravesta rinkliava Tautos 
Fondui.

Dr . S. Bačkis Belgijoj. - Lietuvos 
atstovas Paryžiuj Dr. S. Bačkis lankėsi Belgijoj ir turėjo progos 
susitikti įvairiose srityse su tautiečiais, dirbančiais angliy.
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kasyklose. Lankėsi "G.S." Redakcijoj, davė interview ’’Gazette de 
Liėge” (dienraštis), apdovanojo literatūra apie Lietuvą, pasimatė 
su seselėm benediktinėm, išklausė LBB centro pageidavimus. Būdamas 
Briusely lankėsi pas žymesnius belgę veikėjus.

Belgai apie D P studentus.- Briuselio 
un-to katalikę sąjungos leidžiamas l’U.C. š. m. 55 nr. Įsidėjo 
platę straipsnį apie tremtiniu studentę būklę. Jo žiniomis, Belgi
joj esę 350 tremtinię studentę, iš kurię 70 buvo šelpiami IRO. 
(1948-49) 36 ję studijuoja Liuvene; 35 baigė studijas ir gavo vie
tas Konge ir Kanadoj. 1949-50 m. IRO šelpia 47 studentus. Jie su
sirūpinę savo likimu, nes IRO baigs galutinai savo veiklę 1951 m. 
sausio 1 d. Liuveno un-te veikia du pagalbos komitetai: "Le comitė 
academique" ir "Le comitė d’Aide aux ėtudiants rėfugiės et nėcessi- 
teux". Pirmajam vadovauja vicerektorius Mgr. Litt ir jo sritis yra: 
sudaryti statistikę, parūpinti stipendiję, rasti vietę nemokamoms 
atostogoms, organizuoti maisto siuntinėlius. Šio komiteto būstinė: 
34, rue Bėriot, Louvain. Antrąjį komitetę sudaro studentai, kurie 
pardavinėja tam tikrus bonus ir, pav., praėjusiais metais surinko 
180.000 fr. Yra dar tautiniai komitetai, kurie savo ruožtu orga
nizuoja paramę. Antai ukrainiečiai, vengrai ir lenkai turi išsinuo
moję Liuvene atskirus namus. Ukrainiečiai turi 45 stud., lenkai 40, 
vengrai 25, latviai 19, gudai - 15. Ukrainiečiai yra remiami belgę 
komiteto Cobauso (Comitė Belge d’Aide aux Universitaires Slaves 
Orientaux), kurio biudžetas siekė 1947-48 m. pusantro milijono fr.

"La libre Belgique" Vasario 16. 
Didysis belgę dienraštis "L.l.B." Vasario 16 proga įsidėjo straips
nį iš "G.S." K artu paminėjo ir Estijos Nepriklausomybės šventę, 
duodamas straipsnio santrauką apie Estiję t. p. iš "G.S."

Vasario 16 Liėge.- Nežiūrint išvykusięję į 
centrinį minėjimę Liėge susirinko gražus būrys tautiečię paminėti 
Nepr. šventės. Baigdami pamaldas sugiedojo Tautos himnę, o susi
rinkę salėj pasidalino žiniomis, prisipirko lietuviškę knygę, iš
klausė VLIK’o atsišaukimo dėl Tautos Fondo vajaus ir čia pat prad
žiai sumetė keletę šimtę frankę.

"Atsisveikino su G. S. ’’ - Mūsę bendradarbis 
Paryžiuj p. Umbražiūnas , žinomas Lietuvoj žurnalis
tas, išvyko jieŠkoti laimės į platesnį pasaulį. Ta proga jisai ra
šo: "Mano nuoširdus komplimentas Tamstai ir visam "G.S." kolekty
vui. Laikraštis išaugo į rimtę ir tikrai turiningą informacinį lei
dinį, o taip pat su aiškia ir gražia linija. Manau - didelis dar
bas 'padarytas , o vaisiai tikrai netruks pasirodyti... Išvykęs ir 
susiradęs nuolatinesnę pastogę, Tamstas tuojau informuosiu ir 
stengsiuosi ateityje nenutraukti mūsę gražaus bendradarbiavimo, pa
likusio man kuo maloniausius įspūdžius."

į Kanadę išplaukė per Antwerpenę p. J. Pargauskas. 
Bičiuliai jį šauniai palydėjo net iki uosto.

Paskubėti su knygę užsakymais. - 
G.Š. 3 mr. buvo paskelbtas gaunamę liet, knygę sąrašas. Norientieji 
ju gauti prašomi skubiai sięsti užsakymus Mr. J. Sadauskas, 75, Pair 
du Horloz, Tilleur-lez-Liege.
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JAV m ii s ij neįsileidžia.- Vieno Belgijoj 
gyv. Tautiečio giminės Amerikoj buvo pasamdę advokatę, kad šis pa
dėty. atsigabenti gimines iš Belgijos. Po ilgy, vargy iš vyr. D.P. 
komisijos Vašingtone gautas atsakymas, kad pagal DP įstatymą iš- 
vietintieji Belgijoj į Amerika neįsileidžiami, nes 1948 m. sausio 
1 d. nebuvo Vokietijoj. Taigi, nėra ko varginti gimines Amerikoj 
su įvažiavimu: jie padaro daug išlaidy, padeda daug vargo perniek. 
Vienintelė galimybė lieka kvotos kelias, kur reikia laukti mėty 
metais. Praktiškai tai lygu negalimybei.

Viena tona dovany Stalinui.- Viena 
Amerikos lietuvaitė pasiuntė šv. Raštą Stalinui jo 70 m. proga, o 
Belgijos komunistai pripirko visokiy dovany - dovanėliy 1000 kg. 
ir pasiuntė soviety laivu "Myromici". Ta proga pasakė liaupsinan
čias kalbas komunistę vaidai: Van den Brande, de Coninck, Lalmand 
ir Pavlov, soviety ambasadorius. Dovany pakrovimas baigtas Inter- 
nacijonalu. Be abejonės, buvo atstovaujamas ir komunistę laikraš
tis "Drapeau rouge", kuriame bendradarbiauja ir viena lietuviškos 
kilmės panelė.

Galima emigruoti Brazilijon. - 
Pagal nauję IRO pranešimą., Belgijos DP gali emigruoti Brazilijon, 
jeigu: a) turi ten giminią, b) yra kvalifikuoti darbininkai bei 
specijalistai (žemdirbiai, technikai, amatininkai, namę tarnai, 
slaugės ir t. t.). Vizos reikalu kreiptis tiesiai į Brazilijos 
konsulatą 34, Chaussėe de Malines, Anvers. Šeimoms kelionę padės 
apmokėti IRO iki š. m. liepos 1 d.

Mirė automobilio suvažinėtas. 
Fontaine-l’Eveque. S. m. vasario mėn. 12 d., sekmadienį vėlai va
kare grįžo į savo namus vietos lietuvis Balys Mažeikis. Beeinantį 
plentu Charleroi-Mons, nepertoli nuo gyvenamosios vietos jį per
bloškė pro šalį važiuojąs automobilis. Sunkiai sužalota galva jis 
buvo vežamas to paties automobilio į netoliese esančią ligoninę, 
bet į vietą atvažiavus jau neberodė jokio gyvybės ženklo.

Palaidotas vasario 15 d. Fontaine-l’Eveque kapinėse. Nors tai 
buvo darbo diena ir blogas oras, susirinko nemažas būrelis lietu- 
vię. Tai rodo, kaip ję buvo visę mėgiamas ir mylimas. Net belgai, 
kuriems teko su juo susitikti, jo gailėjosi ir sykiu su lietuviais 
palydėjo į amžino poilsio vietą.

A. a. Balys Mažeikis buvo 42 m. amžiaus. Kilęs iŠ Ribokę km., 
Kamają valsČ. , Rokiškio apskr. Atrodo, kad visi jo giminės likę 
Lietuvoje. Į Belgiją atvažiavo 1947 m. ir visą laiką gyveno Fontai
ne - 1’Eveque. Teduoda Visagalis jam, nespėjusiam sugrįžti į lais
vą Tėvynę, amžiną atilsį.

Mons’o stovykla tuštėja.- Nerasdami 
kitos išeities ir belgams nesiskubinant išvežti, didelė vyry dau
guma apleido Mons’o stovyklą ir, palikę moteris su vaikais, priva
tine iniciatyva išvyko Vokietijon. Taip pat beliko vos keletą lie- 
tuvię (4). Visi išvykusieji tikisi,kad bus atvežtos ir Šeimos.

Aukę vajus Tautos Fondui. - Pagal VLIK’o nurodymus 
auką vają Tautos Fondui vykdo LBB Centras. Jau siuntinėjami auką 
lapai ir apylinkiy valdybos prašomos organizuoti auką rinkimą.
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jy/WfWf įoyKiM 
mao-tsetung’as parsivežė "staling šaulį;". - nutrūko santykiai 
TaRP.JaV IR BULGARIJOS. - KOMINFORMO MANIEVRAI PRIE BALTIJOS. - 
LAIMĖJO PaASIKIVIS. - KARALIAUS BYLA BELGIJOJ.- DaRBIECIaI LAIMI.

Dideliu valstybių didelės dery
bos. - Kinija pagaliau su 450 milijonu gyventoją įsijungė į 
sovietinį blokę. Josios vadai, kaip ir Lietuvoj, rėkte rėkia apie 
"tarybinę laimę" apie "išlaisvinimy". Kinija šiandienę yra "išlais
vinta" nuo tikrosios laisvės, o jos vadas Mao-Tsetungas, kaip ka
daise Paleckis, su savo delegacija nuvyko Maskvon "Stalino saulės" 
parsiveŠti. Ilgai jisai kaitinosi toj "saulėj" pats net istisę mė
nesį, kol pagaliau buvo paskelbtas "draugiškas" susitarimas, kuris 
nieko nenustebino. Susitarimas numato tarpusavę pagalbę tuo atveju, 
jei vienas pasirašiusiy kraŠty būty užpultas Japonijos arba jos 
sęjungininky. Mandžūrija atitenka Rusijai, o t. p. uostai Port-Ar- 
thur ir Dairen. Rusija pasižada duoti paskolę Kinijai 350 milijonu 
doleriy per 5 metus. Sis susitarimas nedaug kuo skiriasi nuo 1945 
metę susitarimo su Šiąnkaiseku. Pastarasis, padaręs nulaidy, tikė
josi, kad Kremlius nustos kurstęs Kinijos komunistus, ir tuo badu 
paliks jį ramybėje. Reikia būti visiškai nayviam, kad galėtum ti
kėti Maskvos žodžiu ar parašu: Kinija dar vienas pavyzdys tiems, 
kurie dar ir šiandien tebetiki nuomone, kad nuolaidom išsigelbėsi 
nuo Kremliaus ekspansijos.

Kinijos - Rusijos sutartis, kiek ji paskelbta viešai, yra to
kia, kokios buvo galima laukti. Nieko Šia nėra, dėl ko reikėty^sė- 
dėti Maskvoj ištisę mėnesį. Yra dalyky, kuriy betgi viešuma nežino. 
Kaip ir su satelitinėmis valstybėmis pasirašytose viešose sutartyse 
nėra nieko stebinančio, taip ir čia. Tačiau yra slapty protokoly, 
kurie kalba kitu tonu. Čia ir gludi visa paslaptis, dėl kurios rei
kėjo sėdėti visę mėn. Maskvoj. Kas ten yra slepiama, galima tik 
spėti. Pagal turimus'ženklus manoma, kad pagrindinis slaptas susi
tarimas liečia visos Azijos paglemžimę. Tam reikalui Rusijos-Kini- 
jos pastangos bus derinamos, kad revoliuciniu būdu įsijungty Ryty 
blokan ir kiti Azijos kraštai, kuriuose Šiuo metu JAV pasiuntinys 
Jessup’as važinėja tirdamas galimybes pasipriešinimui. Azija tuo 
būdu tampa nauja arena, kur susitinka Ryty ir Vakary gladijatoriai.

J.A.V. nutraukia santykius su Bul
garija.- Sovietinė bulgarę vyriausybė paprašė atšaukti JaV 
ambasadoriy neva įvelta buv. ministerio Kostovo byloj. JAV vyriau
sybė, ištyrusi prašymę atsakė neigiamai ir pastatė ultimatuminę 
sęlygy: jei Bulgarija neatsisakys nuo savo reikalavimo, JAV nu
trauks diplomatinius santykius. Ambicingi bulgary sovietai, Krem
liaus padiktuoti, atsakė "niet", ir visa JAV ambasada iŠ Bulgarijos 
atšaukiama, o iš Vašingtono paprašyta išvykti Bulgarijos atstovybė. 
Šiuo mestu amerikiečiai parodė, kad su jais reikia skaitytis. Atei
ty kitos soviet, vyriausybės bus atsargesnės savo ambicijoj. Šiuo 
metu Lenkija perima Bulgarijos reikaly gynimy JAV, o Šveicarija at
stovaus JAV Bulgarijoj.
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Komunistai prakišo Suom i j o j . - Ypa
tingi tautos atstovai, kuriy buvo apie 300, turėjo išrinkti nauję 
prezidentę. Komunistai nėrėsi iš kailio, kad tik praeity jy kandi
datas. Jie net atentatę suorganizavo parlamente, kur buvo apardytas 
rūmy priekis. Tautos atstovai betgi jokiy grasinimy nenusigando ir 
prezidentu išrinko Paasikivį, kuris veda lojalię politikę su Sov. 
Sęjunga, tašiau pirmoj eilėj paiso ne komunistę, o Suomijos reikaly.

S o v i e t y manievrąi prie Baltijos.- 
Italę spauda praneša, kad kovo pabaigoj Ryty Prūsijoj būsię manie- 
vrai, kuriuose be raudonosios armijos dalyvaus lenkę daliniai, vad. 
maršalo Rokosovskio, vengrę, rumunę, bulgarę, čekoslovaky pulkai. 
Visiems vadovauti paskirtas marš Bulganinas, kurio dabartinė paskir
tis yra: derinti Raud. Armijos ir vad. liaudies demokratiję karines 
pajėgas. Baltijos manievry uždavinys bus: studijuoti Baltijos kran- 
tę gynybę. Tuose Kominformo manievruose dalyvaus apie 300.000 žmo- 
niy.

Karaliaus byla Belgijoj.- Kovo 12 d. 
įvyksta tautos atsiklaus imas/kiekvienas Belgijos pilietis privalo 
pasisakyti uŽ arba prieš karaliaus Leopoldo III grįžimę. Šiuo metu 
vyksta stipri rinkiminė propaganda per radiję, spaudę ir susirinki
mus. Socijalisty partija stipriai puola karaliy ir kviečia balsuoti 
prieš jo grįžimę. Liberalę partija laikosi nevienodai: vienur ję 
skyriai nerodo jokios veiklos, kitur eina prieš, trečiur - už kara
liy (Flandrijoj). Krikšč. socijalę partija vieningai remia kara
liaus grįžimę. šiuo metu sunku pramatyti rezultatus, nes viešoji 
opinija gerokai susiskaldžiusi.

Prancūzijoj streikai.- Prancūzija - vyno 
ir streiky kraštas. Šio malonumo betgi niekas jai nepavydi, ypač 
šiuo metu, kai kraštui reikia ekonomiškai atsistoti ant kojy., Meta
lurgijos darbininkai jau kelinta diena streikuoja ir jy skaičius 
siekia 150.000. Sunkumę sudaro ir uostę darbininkai, kurie komunis- 
ty suagituoti norėjo sukliudyti ginkly siuntimę Indokinijon. Vyriau
sybė betgi Čia stipriai reagavo ir darbams pasiuntė ginkluotę ka
riuomenę.

Darbiečiai laimi D.Britanijoj. 
Rašant šias eilutes dar nėra galutiniy duomeny, bet jau aiškiai ma
tyti, kad darbiečiai gauna daugumę. Daugelio buvo manyta, kad kon
servatoriai šįkart laimės, tačiau išėjo kitaip. Pagal turimus duo
menis, darbiečiai pravedė 314 atstovy, konservatoriai 294, libera
lai 8, kiti - 3. Dar lieka keletas apylinkiy, kur duomenys dar nėra 
žinomi. Pažymėtina, kad darbiečiai turės parlamente absoliutinę 
daugumę, nors jy persvara Šįkart gana kukli. Konservatoriai Šįkart 
pasistūmėjo priekin, liberalai gerokai smuko, o komunistai nepra
vedė nė vieno atstovo (turėjo 2). Dar nėra žinoma, kokiu pagrindu 
bus sudaryta vyriausybė. Vieni mano, kad bus jungtinė vyriausybe, 
kitę nuomone - darbiečiai nenorį jokio junginio. Kaip bebūtę, už
sienio politikoj nenumatoma staigię posūkię, juoba, kad ir prezid. 
Trumanas pasisakė prieš tiesioginį kontaktę su Kremlium.
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