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VEIDU Į PRISIKELIm#

Pranas ž a i d y s

Jau eilė mėty. Prisikėlimas aplanko mus nerime. Dar būdami 
Tėvynėj šventėm Prisikėlimu sprogstančių sviediniu griausme. At
sidūrę svetur, Prisikėlimo dienomis gyvenome tų pačių baimę.

Nutilo” parako*svielinių sprogimai, tašiau musę širdys tebė- ' 
ra išgųsdintos, sukrėstos. Kiekvienais metais ateinanti Prisikė
limo šventė mums dar nėra pilno atsikvėpimo momentas.

Kristaus Prisikėlimas yra Pergalė, kuri ateina ne iš žemiš
kos galybės. Fronto vadai švenčia pergalę, kurių atneša ginklai. 
Politikai didžiuojasi pergale, ateinančia per visuotinius rinki
mus. Streikininkai džiaugiasi laimėję pripažinimų savo reikala
vimų darbo sustabdymu. Krikščionys gi džiaugiasi Viešpaties Pri
sikėlimu, kuris yra dieviškoji Pergalė.

Ji atėjo ne plieno ginklų nešama, ne skaitlingų armijos 
pulkų lydima. Ji atėjo viena iš anapus žmogiškojo horizonto. Ji 
suniekino ginklo jėgų, kuri išdidžiai sukyla prieš Viešpatį. 
Veltui budi sargybos, norinčios Viešpatį palaidoti. Veltui kala
mi ginklai, nukreipti prieš Jo Prisikėlimų. Tasai, kuris mirė 
ant Kryžiaus, mirė ne tam, kad butų amžiams palaidotas. Jis mirė, 
kad priartintų žmogų Dievui, kad tų žmogų pakeltų aukštyn, o 
Dievų palenktų žemyn ir kad toj kryžkelėj įvyktų naujas žmogaus 
- Dievo susitikimas. Pastarojo susitikimo ryškiausia ir regimiau- 
sia forma yra Ęklezija (Bažnyčia), kuri pratęsia tų susitikimų 
vis naujoms ir naujoms kartoms.

Kristaus prisikėlimas yra tas kertinis liudijimas žmogaus - 
Dievo susitikimo, kuriame dieviškasis pradas apreiškia savo per
galę. Mūsų akimis žiūrint, Kristus atrodė parblokštas žemėn, su
tryptas tamsiųjų žmonių ir amžiams pašalintas... Taip atrodė Ji
sai tiems, kurie nepramatė Prisikėlimo. Prisikėlime Viešpaties 
parbloškimas tapo nušvitusiu trijurafu, Jo paniekinimas - garbe, 
Jo tariama silpnybė - jėga. Su Kristaus parbloŠkimu buvo par
blokštas ir Jo sekėjų tikėjimas, sukrėstos jų širdys. Su Jo pri
sikėlimu atgijo tikėjimas, sustiprėjo įbaimintos širdys. Prisi
kėlimas išsklaidė-'abejones , baimę ir padarė žmogaus - Dievo su
sitikimų nuolatiniu. Tai šaltinis, trykštųs galutine Viešpaties 
Pergale.

Jei kas svyruoja, tegu pažvelgia Prisikėliman. Jei kas bai
minasi, tejieško drųsos Prisikėlime. Jei kas nusivilia, tejieško 
džiaugsmo Prisikėlimo varpuose. Jei kas netiki, tepakelia akis į 
Viešpaties pergalę. Jei kas pavargo savo dvasioje, teatsigaivina 
Prisikėlimo džiaugsme. Jei kas nutolo nuo Viešpaties, tegrįžta 
pas Jį užgirdęs Prisikėlimo gausmų.

Su Šių metų Prisikėlimu tepabunda mūsų kartais apsiblaususi 
dvasia, tesujuda josios troškimas nauja giesme ir mūsų vėl nu
švitęs tikėjimas teveda mus kartu ir Tėvynės Pergalėn.
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LIETUVIAI STOJA j KOV£ MILŽINAIS 
D r . S. B a č k i s
Lietuvos atstovas Paryžiuje

Lietuviai į kovų visuomet stojo ir stoja milžinais. Prisi
minkime tik kai kuriuos epizodus. Po 1218 metų Vasario 16 d. sekė 
Nepriklausomybės kovų perijodas atgautai laisvei išlaikyti ir 
patikrinti. Po 1240 m. birželio mėn. 15 d., Lietuvai Nepriklauso
mybės ir Laisvės netekus, sekė 1241 m. birželio 22 d. Lietuvių. 
Tautos sukilimas prieš okupantus ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas. Vėliau, Vokiečiams įvedus okupacinį reži- 
,mų ir neleidus Laikinajai Lietuvos Vyriausybei veikti, įvairios 
Lietuvių Tautos partijos ir organizacijos įkūrė Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetų vadovauti kovai prieš okupantus. Po ' 
to, 1944 m. Sovietų Sąjungai antrąkart Lietuvy okupavus, VLIK-as, 
Šįkart užsienyje, ėmėsi Lietuvos Išlaisvinimo kovai vadovauti, o 
pačioje Lietuvoje susikūrė nauji Laisvės Kovų Sųjūdžiai, vado
vauju krašte kovoje už Laisvę sunkiausiomis ir tragiškiausiomis 
sąlygomis. Gal niekas taip vaizdžiai neapibūdina tos Lietuvių 
Tautos kovos didingumo ir tragedijos, kaip Šie nežinomo ūkininko 
žodžiai, pasakyti dabartiniams okupantams: ’’Tik iŠ negyvo, iŠ 
lavono galit gimtas sodybas, tėviškę atimt’’... Ir taip diena po 
dienos, Lietuvos vaikai dingsta, jų skaičiuj mažėja, o į mūsų 
gimtuosius namus atsikelia gyventi Sovietų Sąjungos stepių gyven
tojai, mūsų numindžiotais keliais ir takais vaikštinėja Rusijos 
laukų vaikai, ainiai tų rusų, kuriuos Lietuviai Lietuvos Didžių
jų Kunigaikščių laikais nuo totorių vergijos gynė ir globojo.

Gaila mums mūsų brolių ir seserų, žuvusių tėvynėje, ar iš
trėmime, gaila tų, kurie ten kenčia. Bet vien jų gailėtis perma- 
ža yra. Reikia jų kančiomis gyventi, reikia tokia pat, kaip jie, 
tėvynės meile degti, reikia tokiu pat pasiaukojimu, kaip jie, 
Lietuvos Laisvės kovų tęsti. Tai labai sunkūs uždaviniai ir pa
reigos. Ne visi toje kovoje tęsėti gali: vieni dėl įvairių ap
linkybių lietuvių kalbos net išsižada, antri dėl įvairių apskai
čiavimų savos pilietybės išsižada, treti savo gyvenimo būdų pa
teisina, sakydami ’’tegu Lietuvai dirba tie, kuriems lietuvišku
mas kų duoda", ketvirti, užuot rėmę bei stiprinę, įvairiais ke
liais silpnina Lietuvos Išlaisvinimo Kovai Vadovaujančių veiks
nių bei Lietuvos Valstybės pareigūnų veiklų ir autoritetų; penk
ti arba sabotuoja lietuviškųjų organizacijų veiklų, arba užuot 
lietuviškas organizacijas palaikę bei stiprinę - jas silpnina 
įvairiomis priemonėmis; šešti, šiek tiek pasaulio pamatę, kriti
kuoja visa, kas lietuviška, kas lietuvių daroma, užuot savo tau
tinę savigarbą parodę; septinti, pagaliau pasišalina nuo visa, 
kas lietuviška ir nutolsta nuo lietuvių visuomenės.

Suprantama, ne visi dvasios milžinais gali būti, ne visi 
herojais yra. Bet kiekvienas žmogus ne vien sau gyvena. Tautiniu 
męstu jis turi ne tik teisių, bet ir pareigų savo šeimai, arti
miesiems, savo tautai, savo valstybei, kaip lygiai turi pareigų, 
ne tik teisių, to krašto atžvilgių, kur gyvena, jei jis yra sve-
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timšalis. Kiekvieno žmogaus pareiga yra laikytis tam tikrų bendra
darbiavimo - solidarumo, laisves ir tvarkos dėsnių, jei jis nenori 
anarchijos ir nori, kad jo tėvynėje bei visame pasaulyje tvarka ir 
gerovė viešpatautų. Todėl ir visi lietuviai, kur jie bebūtų ir be
gyventų, turi nepamiršti, jog gyvenamas momentas yra pats sunkiau
sias ir tragingiausia Lietuvių Tautai. Jei visi sutinkame su tokios 
padėties konstatavimu, tai juo labiau visi turime sutikti, jog 
toks mūsų Tautos vergijos laikotarpis mus visus įpareigoja organi
zuotai atlikti mūsų Tautos atžvilgiu tai, kg mūsų jėgos leidžia ir 
jis iš mūsų reikalauja parodyti savajam kraštui, savo tautai nors 
tiek pasiaukojimo, kuris mus įgalintų nerausti iš gėdos prieš Ne
žinomų Kareivį, kuris krito Nepriklausomybės karo metais, prieš 
Nežinomų Partizanų - Sukilėlį, kritusį 1941 m. sukilimo metu prieš 
okupantus, nerausti prieš Nežinomų 1944-1950 metų Laisvės Kovų Są
jūdžio Dalyvį ar Dalyvę, kritusį nuo okupantų rankos, ar pagaliau 
nerausti prieš Nežinomu Lietuvį Kankinį ar Kankinę, žuvusį oku
pantų kalėjimuose ar ištrėmimo lageriuose. Jie neklausė, kų jiems 
Lietuva ir lietuvybė duos, jie nesidomėjo, kų gaus UŽ pasiaukojimų 
Tėvynei...

Daug kalbama ir rašoma apie tai, kad mums reikalinga vienybė, 
kad reikia mums vieningai dirbti ir pamiršti tai, kas mus skiria 
ir tekalbėti ir tejieškoti tik tai, kas mus jungia. Tai gražios 
mintys, bet jos klaidingos. Mums netrūksta vieningumo, netrūksta 
ir gražių minčių bei planų ir kalbų apie tai, kas mus jungia. Mums 
trūksta tik vieno dalyko, kuris svarbiausias yra - nesuin
teresuoto pasiaukojimo dvasios. 
Mes visi mylime tėvynę, mes visi patrijotai esame, bet mums trūks
ta pasiaukojimo ugnies, kuri nežiūri kliūčių ir kuri visuomet lai
mi, t. y. Nežinomo Kareivio, Partizano, Laisvės Kovų Sųjūdžio Da
lyvio, Nežinomo Kankinio... pasiaukojimo dvasios Tėvynės labui.

Dideli darbai atliekami, didžios idėjos realizuojamos,tik 
kai pasiaukojimas yra ir užsibrėžtas tikslas siekiamas nežiūrint 
aukos didumo. Ne vien Vasario 16 Dienos minėjimo progomis prisi
minti turim tų Nežinomų Lietuvį.kuris save pamiršta ir žūsta tėvy
nės meile degdamas, bet tų aukų prisiminkime kas mėnesį, kas sa
vaitę, kasdienę visur ir visados. Tada mūsų darbai bus našesni ir 
jie bus apvainikuoti didesniais pasisekimais.

Pastarųjų metų Lietuvių Tautos tragedija parodė, jog kiek
vienas lietuvis, kokios profesijos jis bebūtų, yra dvasios milži
nas, karžygys kovoje už Laisvės idealų, už Vasario 16 dienos idė
jas ir priesaikų. Jis parodė, kad tokiam reikalui nereikia nei 
diplomų, nei titulų, nei turtų, tik gyvos lietuviškumo dvasios ir 
sųziningumo savo pareigoms atlikti. Ji parodė, jog Lietuvių Tau
tos didžiausi priešai yra ne kas kitas, kaip tik tie, kurie ne
tenka brangiausio lietuviui turto - lietuviškumo gyvybės dvasios 
ir tampa elgetomis lietuvybės atžvilgiu.

Kiekvienas gyvas pasaulyje lietuvis turi būti dvasios milži
nas. Mes buvome pašaukti didelėms kančioms pagelti, Dūkime tad 
išrinkti ir dideliems darbams atlikti. Kiekvieno lietuvio gyslose 
teka mūsų karžygių kraujas, kiekvieno lietuvio širdyje dega Tė
vynės meilės ugnis. Ta ugnis įveiks visas kliūtis mūsų laisvės ko
voje ir sudegins visus vergijos pančius, kurie laiko surakinę mū
sų laisvę.
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mokam laidoti, bet nemokam
GYVŲJŲ GERBTI

Gert. Grigaliūnas - Glovackis

Medellin’as, 14.3.1950

Gerb. Redaktoriau,

Mea culpa mea maxima culpa iki šiol negaliu pasirengti su
kombinuoti bet kokį straipsnelį, nes, mat, užsiėmęs perrašinėji
mu vadovėlio ispanę, ar kaip čia vadina, castellano "movos". 
Nors Šita kalba labai turtinga, bet turi be galo, be krašto idi- 
jotismų, taip kad gresia pavojus tuos visus idijotismus nugalė
jus pačiam tapti idijotu.

Artinasi šventos Velykos, negaliu pamiršti savo Belgijos 
bičiulių, tat tebūna leista man ir maniškiams kilnųjį Redaktorių 
pasveikinti su Jomis irpalinkėti visa tai, kas Tamstos iŠ Apvaiz
dos tikima, laukiama ir prašoma, kad keliantysis Išganytojas 
teiktųsi maloniai prikelti ir musų brangių Tėvynę ir mumis kiek
vienų netik iŠ musų nuodėmių, bet ir vargų bei kančių.

Pas mus Medelline nieko ypatingo, tos pačios rietienos kaip 
ir kitur. Liūdna, bet tenka konstatuoti faktų, jog trūksta ir 
tai labai mums trūksta tarpusavės meilės, vienybės bei pagerbimo 
viens kito. Nesugyvenimas, viens prieš kitų nusistatymas tryška 
iŠ visur. 14 vas. palaidojome staiga širdies anginų nukeliavusį 
į anų pasaulį vienų iš pirmųjų 1919 m. kovų dalyvių p. 
Juozų Kalėdų (tėvų), yra kitas p. Juozas Kalėda - 
sūnus, inžinierius, dirba čia viename fabrike. Visi mes buvome 
kartu: 14 spalių 1949 m. išsiritome iš orlaivio Medellino aero
drome. Palaidojome su vainikais, su "movomis" etc. etc. Apskritai, 
mes mokame laidoti, mes tik nemokame gerbti ir mylėti bei rūpin
tis gyvais, bet kam nors nuo Šių svieto "marnasčių" atsipalaida
vus mums negaila nei Žodžių, nei komplimentų etc. etc^ Taip buvo 
su Dr. Basanavičiumi, taip buvo su p. Saliamonu Banaičiu, taip 
buvo ir su eile kitų, taip bus ir su manimi.

Atšventėme 16 vas. Iškilmingos Sv. Mišios laikė mums sekm. 
19 vas. kun. Kolumbietis ir pamokslų pasakė (ispaniškai) castel
lano "movoje" tėvas Tamasiūnas, tai kuris iškilmingo posėdžio 
metu t. p. savo pasveikinimų tarė. Buvo suruoštas vakaras kclum- 
bieciams, nes jų buvo bene keturis ar penkis kart daugiau, negu 
lietuvių ir paskaita buvo irgi vieno kolumbiečio profesoriaus 
ispanų kalboje. Apskritai, čia viskas savotiška, tik vienos Sv. 
Misios yra vienodos, o visa kita nepanašu visai į lietuvių pa
maldumų bei savo religinių pareigų atlikimų. Anot tėvo Gaiduko • 
kiekvienas penktasis Čiabuvių vagys; patyriau ir aš tai net 
ant savo kailio, kada turėjau nelaimės užmiršti Misijonierių 
bažnyčioje piniginę su 15 dol. Po didelių vargų atgavau savo pi
niginę su pasu ir laiškais, bet be dolerių, nors^Vienuolyno vy
resnysis ir žadėjo man juos atgauti,^bet taip pažadais ir liko, 
nors jis ir suradėjų bei jo tėvus pažįsta ir pas juos buvoja.
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Taip ir Žuvo mano juodai dienai gauti nuo dėdės ir nuo vieno mano 
buvusio valdinio doleriukai. Tebūna Dievui ant garbės! šv. Anta
nas man gręžins nes aš nustojau ję Jam novenę kalbėdamas.

Pas mus lavonus laidoja žemėn, čia gi į mūrę įkiša penkiems 
metams, o po penkiy mėty išima liekanus, sudegina ir pelenus jei 
giminės nori, atiduoda. Tik turtingieji turi savo architektūri
nius mauzoliejus. Kai kurie labai prabangiški - viršuje mačiau 
net įtaisytę baseinu su žuvytėmis, apačioje rūsys su padarytomis 
karstam vietomis. Be reikalo dar dedama į karstu, jei vargšę mi
rusį kiša į skylę muro sienoje padarytę; geriau darytę kaip pav., 
žydai, kurie suvynioja į paklodę ir taip užmūrija; greičiau pa
virsta į dulkes, negu karste, bet nenoriu Čia tai sakyti, kad 
neįsiŽeistę "graboriai".

Labę dienę ir nuoširdus sveikinimai visiems lietuviams, 
itin kariams. Teikitės priimti mano aukštos pagarbos pareiškimę. 
Tamstos nuolankusis servus.

V.G.

--. .00OOO00..—

Novelė
>1 . . ' ! _ .. . .

audra
Adis Cinzas

(Pradžia 5 nr.)

Paskui pasilenkė ir sako jau tyliau: "Kad kiek butai dides
nį - medinį gavęs". Čia abu linksmai nusijuokėm. - Būt koję nu
plovę, tęsė Siura, bet, ačiū Dievui, neprisėjo. Apdovanojo, pus
karininkiu pakėlė ir paleido namo. Grįžau su lazdom tuo pačiu 
keliu kuriuom dainuodamas išėjau. Apsiverkiau prie smūtkelio kai
mo pakrašty. Taip graudu pasidarė, kad rods apkabint Rūpintojėlio 
kojas, prisiglausk ir verk lyg iš namę išvytas našlaitėlis. Pas
kui, matau, ateina kažkas ir rankose vaikę nešas. Pažinau maniš
kę. Priėjo. Apkabino, pabučiavo ir sako: "Tai sugrįžai, Feliksai.. 
Kas vakaras čia ateidavau prie Rūpintojėlio laukdama tavęs." 
Taigis, Mortel, sugrįžau... Pažiūrėjo į kryžię ant krūtinės, į 
akis ir pradėjo juoktis: "Matai, išėjo prociauninkas, o parėjo 
pulkauninkas. Va, sako, Feliksai, tu net nepažiūrai kaip Anelė 
jau didelė. Daugiau nė žodžio apie tai, lyg nematytę kad as su 
lazdom. Juokias vis ir apkabinus pasakoja kaip daug kas atsitiko 
per mano nebuvimo metę.

Nepažįstamasis norėjo pasakyt kę nors raminančio, bet susi
laikė.

- Taigis, nesiragink, tamsta, užkęsk... po minutės vėl pra
linksmėjo Siūra.- Neklausyk manęs seno plepiaus. Kę gi^kitę be
veiksi per ištįsę dienę? Dirbt negaliu, tai ir nesimaiŠau šeimy
nai po koję. Gal ir galėčiau kiek, bet duktė nė iš vietos! Sėdėk 
sako, tėvuk ir skaityk laikraščius ar tupinėk apie savo bitutes
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po sody. Bus, girdi, kas ir be tavęs dirba. Tai taip ir tingi- 
niaujam su Praniuku." Siūta paglostė berniuko plaukus, kuris 
merkiasi kaip katinas glausdamasis prie jo. - Kad ir ta duktė: 
pabaigė 6 klases ir nė iš vietos. 0 tokia gabi ant moksly buvo. 
Matai, tamsta, mirė žmona. Vaiky daugiau neturėjom - Dievas taip 
jau panorėjo. Ūkis, nors nedidelis 25 ha., bet po jos mirties 
viskas aukštyn kojom apvirto. AŠ juk neaplakstysiu visur, nepri
žiūrėsiu kaip’velionė, o vieni samdiniai... Taigis, duktė pasiėmė 
Šeimininkaut. Nekarty užtikdavau beverkiančiy kur pasislėpus - 
taip sunku pasidarydavo. Buvo dar vaikas, o viskas ant jos pečiy 
gulė. Ir padarė savo! Matysi, tėvuk, sakydavo, nesiginčyk, aš is 
knygy tvarkau ūkį ir koks jis greit atrodys! Šiandien sakau tams
tai: tegu visiems Dievas taip duoda gyvent.

- Kiek mėty turi duktė, paklausė Šypsodamas nepažįstamasis.
- Dvidešimt keturi greit bus. Laikas jau piršliy laukti 

mano Amazonei, bet ji iš tolo purtosi. Laukianti kažkokio Jon 
Kichoto iš..." "La Mancos".

Nepažįstamasis nusijuokė:
- Jis niekada neatjos, Šeimininke, nes yra miręs prieš 400 

mėty.
Jis prisitraukė įsidrysinusį berniuky prie savęs.
- Našlaitis, pasakė čiūrą, supratęs jo klausiamy žvilgsnį. 

Ky gi duktė atsiėmė jį iš prieglaudos kai motina mirė pernai pa
vasarį. Geras vaikas. Gabus nepaprastai ir tylus.

Nepažįstamasis pakėlė nuleisty vaiko galvutę į save. Žals
vuose vaiko akyse žibėjo ašaros ir jis sutrikęs nusigręžė į lan- 
gy. Jis pabučiavo berniuky į kaktg ir pakilo.

- Gera čia, šeimininke, ir išeit nesinori, pasakė jis imda
mas kuprinę.

- Taigis, Siūra atsiduso pagalvojęs apie tai, kaip jis nuo
bodžiaus ligi grįš iš pievy duktė.

- Jeigu tamstai neskubu, pasilsėkit dar. Tokiame karšty ke
liaut . ..

- Tikrai, skubėt nėra kur, nepažįstamasis susimystęs žiurėjo 
pro langa. - Eini žmogus ir pats nežinai kur: lyg veja kažkas 
per tas zaliuojanČias lygumas. Gal trokšti žmogus surast, ky esi 
praradęs... Kas gali žinot?..

Siura stebėjo ty jau sidabruojančiais smilkiniais staigaus 
liūdesio apimty vyry, niekaip negalėdamas jo suprast. Kas nera
maus gali jame būt ir ko jis jieško? Visokiy yra ir visokiy rei
kia.

- Laikas eit, tarė nepažįstamasis, spausdamas senio ranky. 
- Finigy neturiu, šeimininke, ir atsilygint negalėsiu.

- Vai, Dieve, kas gi prašo? - net užsigavo Siūta, bet nepa
žįstamasis jau buvo prie dury. Suvėlė berniuko plaukus ir išėjo. 
Siura išėjo paskui ir matė kaip jis, pasižiūrėjęs į vakaruos 
atslenkantį debesį. Vilkdamas kojas nuėjo dulkančiu vieškeliu. 
Siūta pasirėmė ant varty ir nulydėdamas akimis panykstantį ir 
pasirodantį tarp krūmy pakeleivį, pasakė šalia stovinčiam ber
niukui :

- Visokiy žmoniy yra, Pranuk. Mokytas nors nesisako, kaip 
varguolis su maišu ant pečiy jieško kažko pamesto, išplėšto.

8
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- Ar jis naimj neturi, dėdė? - vaikas pakėlė į jį susimęsČiu- 
sį veidelį.

- AŠ manau, kad turi, Pranuk. Tik tuose namuose kažkas nege
ro; kažkas Širdžiai ramumo neduoda.

Iš pievę matėsi smagia risčia grįžtę Šienpjoviai, pabūgę ar
tėjančios audros. šiūra paleido nuo grandinės šunį ir, pažiūrėjęs 
į stiprėjančio vėjo blaškomas liepas pasiremdamas Pranuku, grįžo 
vidun.

(Bus daugiau)

—..00OOO00.

UŽMIRŠTIEJI NEBUS UŽMIRŠTI

šv. Tėvas priėmė JaV parlamento atstovus, atvykusius Europon 
ištirti DP Problemos ir jieskoti priemonię pagreitinti ję emigra
ciją.

Parlamento atstovę grupė lydima p. Franklin C. Gowen, ypatin
gojo ambasadoriaus Myron C. Taylor asistento, susidėjo iš Šię At
stovę Rūmę narię: Francis E. Walter, pirmininkas (Pennsylvanija), 
William T. Byrne (New-York), Michael A. Feighan (Ohio), Chauncey 
W. Reed (Illinois), Frank Fellows (Maine), James Murphy (New-York), 
Kenneth B. Keating (New-York) ir p. Carusi, Jungtinię Valstybię 
DP Komisijos pirmininkas.

Šv. Tėvas kreipėsi į juos angl^ kalba pabrėždamas visę pastau
gę, siekiančię padėti tiems vargo ištiktiesiems, svarbę ir ję dar
bo reikšmę. Popiežius aiškiai sakė: "Toji taikos meto stovyklę 
žaizda, kur uždaryti nekalti broliai ir sesers niekais praleidžia 
savo gyvenimę, ir žiauri padėtis milijonę butybię, kurios turi 
girdėti, kaip juos vadina pasibaisėtinu "tremtinię" 
vardu, nėra vien tik paprastas motyvas nusižeminti ir apgailes
tauti. Tai yra daugiau negu skaudi problema, reikalaujanti krikš
čioniškos užuojautos. Jus patys galėjote matyti ir spręsti: šiuo 
momentu tęję, kurie vadinami "išvietintaisiais asmenimis" - DP, 
kenčiami vargai šaukiasi smarkiau, negu kada nors, bendro, skubaus 
ir atsakomingo veikimo".

Pasidžiaugęs gera valia ir rimtomis pastangomis tiek atska
rę asmenę, parupinusię ir butę ir darbę, tiek įvairię organizaci
jų, teikianČįę visokeriopę pagalbu, šv. Tėvas ragina tame darbe 
ištverti iki galo: "Be abejo, ruošiant įstatymus ir juos vykdant 
tokiame sudėtingame ir jautriame reikale, būna gal būt neišven
giamai su tuo susiję nepatogumai, netikslumai, trukdymai. Bet vi
sa gera, kas iki Šiol suteikta dešimtims tūkstančię asmenę, turi 
duoti jums netrukus ateisiančios galutinės pergalės viltį ir ju
myse sustiprinti pasiryžimę budėti, kad pasibaisėtinas Žmogaus 
apleidimo vaizdas būtę ištrintas iš žmonijos sęžinės. Ir Mes turi
me tę pačię viltį ir tę patį pasiryžimę,, ir džiaugiamės, galėdami 
tai jums pareikšti. "

Pagaliau popiežius ragina nedelsti: "Atidėjimas dar ilges
niam laikui tremtinię problemos išrišimo arba perdėto atsargumo 
rodymas neša su savimi pavoję politiniame, ekonominiame ir soci- 
jaliniame gyvenime. Bet, kad ir kaip tikri bei sunkūs jie būtę,
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tie pavojai yra antraeilis dalykas; jie yra kitko pasėka. Mu-sy. 

didžiausias baimingas rūpestis - ir Mes esame tikri, kad ir jus 
tų pat jaučiate širdies gilumoje - tai sprendimas, kurį duos is
torija ir istorijos Viešpats dėl pareigos išpildymo, kurių turi 
atlikti žmonės vieni kitiems ir tautos tarpusavy:^rod^ti pagarbu 
paties Dievo paveikslui silpnuose ir labiausiai užmirštuose Jo 
vaikuose".

.00OOO00..—

bus bakterinis karas?
Kiek milijardu bakteriją reikėtų paleisti apkrėtimui tam 

tikro ploto? Grynai matematiškai klausimo negalima atsakyti. Vis 
daugiau mokslininkų priima teoriją, kad masinė infekcija tik ta
da gali būti, kai viename m3 oro randasi apie 100 dar kenksmingų 
bakterijų.

Patys ligos sukėlėjai yra labai įdomios gyvos būtybės. Kely
je nuo laboratorijos iki bakterinės bombos ir nuo lėktuvo iki že
mės žūna mažiausia 90 %. Taigi turėtų būti mažiausiai 10 kartai 
daugiau paleista kaip tikrovėje yra reikąįinga kiekvieno kubinio 
metro plote 100-to bakterijų, išlikimui. Taigi, 864 milijonams m3 
oro, reikalinga maždaug 864 milijardai bakterijų. Bakterijologas 
nurodo, kad tam keletas bakterijų negali turėti įtakos, reikalin
ga masinė infekcija. Aišku, teoriškai pakanka vienos vienintelės 
bakterijos, bet praktiškai dalykas atrodo visai kitaip. Ant po- 
pierio yra labai lengva bakterinį karų išspręsti, kadangi ligos 
sukėlėjai labai greit dauginasi. Minimaliais laikas 30 min., vi
dutinis - 2 vai. Be to, reikalinga palanki temperatūra, maitini
mas ir apsauga nuo kitų kenksmingų įtakų.

Bakterijos galima auginti ir laboratorijose. Bakterijų gema
lai, palyginti, labai greit žūna; ar dėl maitinimo trūkumo ar dėl 
jų pačių medžiagos keitimosi, ar dėl užnuodijamo mirusiomis bak
terijomis. Choleros dirbtinis auginimas, kuris po 12 vai. augimo 
40 milijardų gemalų turi, po 36 vai. terodo tik vienų ketvirtada
lį milij. apkrečiamų mikroorganizmų.

Didžiausias sunkenybes sudaro pernešimas ligų sukėlėjų prie
šui. Viename "American of Scientific workes” memorandume "Jungti
nėms Tautoms" kalbama apie bakterinę bombų, kurios veiklumas turi 
pralenkti atominę bombų. Bet visas dalykas atrodo gana fantastiš
kai. Kas jau dešimtmečius su bakterijomis dirbo ir jųjų gyvenimo 
reikalavimus pažįsta, yra skeptikas. Daugybė ligų sukėlėjų reika
lauja nuolatinio angliarūkšties tiekimo, pakankamo maitinimo ir 
labai jautriai sureguliuotos temperatūros; sukrėtimas, spaudimo 
skirtumas, karštis bombos sprogimo atveju gali visas perdaug jau
trias gyvybes sunaikinti.

Bakterinė bomba negali apkrėsti oro vienodai ir lygiai. Ji 
išmeta ligos sukėlėjus su begaliniu smarkumu tam tikroje aplinko
je, į namus, mūrus, gatves, į visų rūšių daiktus. Bakterijos tuo 
atsiduria grieš saulę, kuri jas žudo; o lietus jas nuplukdo tolyn, 
dulkės išdžiovina.
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Prancūzę bijologai kalbėjo apie apsėjimę priešo krašto bak

terijomis iš lėktuvo, kurie žemai skristy. Tai biity jau beveik 
galimybės srity, tačiau labai keblu įvykdyti. Stipriai debesuo
tas oras geriausia sęlyga ir galimybė pasisekimui. Oro drėgnumas 
apsaugotu gemalėlius nuo išdžiūvimo, o debesy storumas nuo ul
travioletiniu spinduliu. Be to, bakterijos nekrinta tuojau ant 
žemės, bet pasilieka ilgesniam laikui ore. Taigi, debesuotame 
ore taip pat apsaugoma nuo vėjo, kuris jas greit išsklaido ir 
sunaikina.

Tašiau labai retai šie metereologiniai reikalavimai yra pa
siekiami. Kas gali numatyti busiant toj dienoj storus debesis 
priešo žemėje? Kai kurie kraštai nepažįsta jy visai. Be to, ga
lima apsigynimo priemonėmis bakterijy puolimy sėkmingai atremti, 
pačiam užguolikui atsistoja infekcijos pavojus savo teritorijoj.

Visiškai atmestina yra mintis, kad raketiniai sviediniai 
gali būti bakterijy pernešėjais. Dauguma bakterijy žūsta prie 
52-55 laispniy, o ir atspariausios sporos žūna prie 100-110 
laipsniy.

Normaliam gyvenime reikalingi šie veiksniai sukelti apkre
čiamai ligai: masyvios infekcijos (50-500 ligos sukėlėjy) ir 
palankios dirvos: nuovargis, nušalimas, vitaminy stoka, alkis ir 
jėgy netekimas. Puolimas turi būti gana didelis, o apsigynimas 
nepa-kankamas. Be to, tam tikroms ligoms pasilieka nuolatinis 
atsparumas visam gyvenimui, jei jis pirmiau vienąkart buvo ap
krėstas: taip vad. immunitetas. Jis gali būti įgautas normaliai 
arba dirbtiniu būdu: įšvirkštimu, kuris, pav., nuo dėmėtosios 
šiltinės ir maro apsaugo.

Bakterinio karo veikimo laipsnis labai priklauso nuo to, ar 
pavyks žmoniy atsparumy prieš tai badu ir skurdu susilpninti ir 
ligos sukėlėjus padidinti. Istorijoje visuomet prieš tai eidavo 
bada’s.

Galiausiai ar nėra kito kelio sėkmingam masinės infekcijos 
įvykdymui? Gaila, Šis klausimas turi būti atsakytas teigiamai, 
nurodant į "penktęję kolonę", kuri gali būti sudaryta iŠ keleto 
bijology, technikę ir tam tikro skaičiaus miesto darbininky, 
svetimai jėgai parsidavusiy ir pajungty slaptai organizacijai. 
Jie galėty nepastebimai choleros bacilomis vandentiekį, Šviežias 
daržoves, vaisius šiltinės, o pienę ir mėsę kitomis bakterijomis 
apnuodyti.

Nusikaltėliškoji "penktoji kolona" galėty įšvirkštimais ap
sisaugoti. Tačiau kaip ten bebūty, baisus bakterinis karas atei
nančiam pasaulio gaisre dėl suminėty sunkenybiy sunkiai panaudo
jamas, ir bet koks baiminimasis nepagrįstas.

—..ooOOOoo..--

•Karty, Piety Afrikoje traukiniu važiuoja viena ponia ir 
prieš jy amerikiečiy kareivis atsisėdęs kramto be sustojimo gumę. 
Moteris kurį laikę šypsosi, pažiūri į kareivį ir vėl šypsosi. Po 
kiek laiko pasilenkus taria kareiviui:

- Labai gražu iš jusy pusės visę laikę kalbėti, bet žinokite, 
aš esu kurčia.
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KAIP JUOKIESI - TOKS ESI.

K. J.’ Dėdinas

Visiems žinomas priežodis: "iš ko kvailę pažinsi, jei ne iš 
kalbos", arba vėl "nusapatavo kaip nuo tilto į lankas." Reikia 
būti bent kiek apsukresniam ir tuoj matai su kuo kalbi, koks jis 
žmogus. Nemažiau galima žmogy pažinti iš jo juoko. Juokas tai, 
tarsi, sielos veidrodis, parodęs Žmogaus vidy.

Yra visaip besijuokiančiu Žmoniy: vieni spindi giedria šyp
sena, linksmu ramumu, kiti pilvę susiėmę klega, juokais netveria. 
Labai gerai, kad žmogus linksmas, nepaniuręs; žmonės sako - juok
tis sveika. Linksmumas gydo daug ligy.

Emonės juokiasi^paprastai penkiais balsiais, sujungtais su 
kitokiais garsais. Iš to jau galima daug apie besijuokiantį pasa
kyti. Tik pažiūrėkit ir įsitikinsite.

1. Kas juokiasi cha, cha, cha!..
Sis juokas paprastai parodo žmogy, neturintį rūpesciy, užsibrėžu
si ir sąmoningai, apgalvotai siekiantį kokio nors tikslo, truputį 
isdidy. Tokie žmonės dažniausiai linksmos prigimties, pagarbiai 
galvoję, vikrūs, atviraširdžiai, kai kada pasigirti mėgstę.

Dažnai nejučiom ištariam a, a, a, kai esam kę nors supratę, 
sužinoję kę daryti. Dar "cha-cha" juokas parodo, kad toks žmogus 
neturi baimės. Taigi, jei kas jus pradės plūsti, bartis pradėkite 
"cha cha" juoktis ir pamatysite, kad jo nebijote.

2. Kas juokiasi che, che, che...
Tai paniekinimo, pašiepimo, įžūlumo išraiška. Taip besijuokięs 
jaučiasi saugus, bet nori kitę pašiepti, įkęsti. Toks yra save 
aukščiau už kitus statęs, įsivaizdinęs, pikto džiaugsmo perimtas.

3. Kas juokiasi c h i , chi, chi...
Dažniausiai Čia yra kikenimas. Kutenant taip juokiamasi. Tai pri
slopinto ir slapto džiaugsmo išraiška. Tokie žmonės daugiausia 
drovūs, santūrūs, kartais linksmi, bet ir jautrūs. Taip vaikai ir 
moterys juokiasi besidrovėdami kitiems savo jausmus atverti. Kai 
smarkiai kutenama, šis juokas virsta meknojančiu kikenimu.

Šitaip dar juokiasi, kas svetimam nelaimėm džiaugiasi, kas 
yra pavydus, na ir senos bobutės, atseit, "pantaplinis pastas". 
Čia reikia atsargiai apie Žmogy sgręsti, kad nesuklystum: reikia 
žinoti, ar bent numanyti visa to žmogaus apsiėjimę. Linksmos mer
gaitės burnoj visai kitaip skambės kikenimas, negu senutės, ap- 
tauškėjusios savo kaimynus.

4. Kas juokiasi cho, cho, cho...
Tai nustebimo ištaiška. Besistebėdamas ūkininkas tik "cho cho" 
juokiasi.

Šiaip toks juokas išreiškia pajuokę, įzūlumę, pasityčiojimę. 
Tik įsižiūrėkite į vaiky pulkę, pajuokiančiy suaugusį, visi: - 
"cho, cho, cho, matai koks jis ponas-" pašiepdami tyčiojas, kol 
kas neįkerta į kelnes.

5. Kas juokiasi chu, chu, chu...
Tai baimės ir nusigandimo pasireiškimas. Norint išgęsdinti vaikus 
tereikia tik u-u-u garsu ūbauti. Juk visokie vaiduokliai panašiai
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stūgauja. Visuomet taip juokiasi prietaringi žmonės.
Juoko skambesys keičiasi pagal nuotaiku. Tas pats žmogus 

gali sugebėti visais balsiais juoktis, bet vienas ję yra jam bū
dingiausias. Sveiki ir gerai besijauČię paprastai garsiau juokia
si, negu ligoniai. Todėl iš juoko stiprumo ir garsumo galima at
spėti žmogaus nuotaiku ir sveikatos būklę.

Jus Žinote, kad skirtumas yra tarp šypsenos ir juoko. Šyp
sena tai veido paruošimas juokui. Juoko yra keletas rūŠię. Be 
abejonės esate pastebėję, kad žmogus kitaip juokiasi atsiradęs 
keblioj padėtoje, arba norėdamas geresniu pasirodyti. Toks juo
kas neina iš širdies, jis yra dirbtinis, veidas nesmagios padė
ties iškreiptas, ypatingai pakelti veidai paakiuose.

Jums teko būti prie bendro stalo ir vaišinantis kę nors kal
bėti. Kartais tarp visę yra kažkokia nemaloni tuštuma. Sakoma, 
kalba nesiriša. Bandoma juoktis. Siek tiek nuotaika atsitaiso. Ir 
čia nėra normalus juokas, bet prisiverstas norint kitam malonę 
veidelį, parodyti, nors širdy gali visai kita būti.

Juokas - Dievo dovana, nemažesnė kaip sveikata. Juokas - lyg 
gyvenimo sultys, lyg saulutės spinduliai pro debesis. Kaip visiems 
malonūs besijuokię žmonės.

0 žinote kę daro Japonas nelaimės pritrėkštas? Kai nelieka 
jokios gražesnės vilties, viskas juoda aplinkui, jis pradeda juo
kauti. Kitas tokioj padėty imtę verkšlenti, sunkę gyvenimę keiks
noti. Čia kaip tik tektę mums pasimokyti. Daugiau juoko vietoj 
dūsavimo! Nusiminimas vistiek nieko nepadės, o juokas nors pa
lengvina širdį.. Juoku pergalėkime piktumus ir skausmę..

—..00OOO00..—

IS PASIKALBĖJIMO SU STALINU
Gen. W. Bedell-Smith

J šį. pareiškimę Stalinas kreipė, matyt, daug dėmesio, nes 
laikas nuo laiko Žvelgė į. mane, žaidė su raudonu pieštuku, piešė 
ant popierio keletę figūrę, kurios man rodėsi panašios į. kreivas 
širdis su klaustuku viduryje.

"Mes pageidaujame, tęsiau toliau, turėti aiškius įrodymus, 
kad Sovietu Sęjunga nori remti Jungtinię Tautę principus".

Prezidentas buvo man pavedęs pasakyti Stalinui, kad tiek jis, 
tiek Sekretorius Byrnas tikį. Stalino žodžiu, ir kad Amerikiečię 
tauta turi vilties, kad ateities įvykię plėtotė patvirtinsianti 
šį. pasitikęjimę. Tačiau, iš kitos pusės, būtę klaidinga manyti, 
kad Jungtinės Valstybės iš principo laikosi taikos ir, perdaug 
pasitikėdamos saugumu pasaulyje, parodytę Ženklę išvidinio pasi
dalinimo, silpnumo ar nenoro, kada tai būtę reikalinga, imtis sa
vo atsakomybės. Jei kada nuspręsime, kad stovime prieš uŽpuolimę 
ant kokios nors valstybės dalies, valstybės ar valstybię grupės, 
tai tuo pačiu būdu reaguosime, kaip ir anksčiau tai visad darėme.
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Stalinas kaltina

Po trumpo sustojimo Stalinas paklausė, ar baigiau kalbėti. 
Tai patvirtinus, jis pradėjo atsakyti tyliu, maloniu ir tęsiamu 
tonu. Jis pririnko visę galybę kaltinimę Jungtiniu Valstybių adrę- 
su, įskaitant tvirtinimę, kad Jungtinės Valstybės su Anglija sę- 
mokslaujanČios prieš Rusiję.

Plačiai kalbėjo apie Irano žibalo klausimę, karšiai paminėjo 
faktę, kad Jungtinės Valstybės Irano skundui davė pirmenybę ir at
metė Gromyko pasiūlymę nutęsti šio skundo svarstymę. Taip pat pa
brėžė žibalo šaltinię svarbumu Sov. Sąjungai ir tvirtino, kad 
Anglija ir Amerika jiems specijaliai trukdo kelię prie ję.

Jus negalite suprasti padėties, liečiančios Irano žibalę. 
Musę Baku žibalo laukai tęsiasi iki Irano ir yra lengvai pažeid- , 
žiami. Pagal Beriję, MVD viršininkę, sabotuotojas gali tik su vie
na dektukę dėžute mums pridaryti daug nuostoliu, o mes jokiu badu 
nesame linkę lengvai statyti pavojun savo žibalo aprūpinimę. Sę- 
rysyje su baime dėl Rusijos užpuolimo ant savo kaimynę pabrėžė 
Stalinas, kad neturėjęs intencijos užimti Balkanę valstybię. Bet 
jei ir turėtume tę norę, tai vistiek neitę lengvai, kadangi Bal
kanę valstybės perdaug yra pasiryžusios išlaikyti savo suvereni- 
tetę.

Stalinas buvo piktas dėl Čerčilio kalbos Fultone apie "gele
žinę uždangę", kurię jis pavadino neatsakingu užpuolimu ant Sov. 
Sęjungos, ir kuri, jei butę buvusi nukreipta prieš Jungtines Vals
tybes, nebutę buvusi leista Rusijoje. Tačiau Rusija nėra kvaila, 
sakė Stalinas, ir mes mokame savo draugus atskirti gana aiškiai 
nuo galingę priešę.

- "Ar iš tikręję tikite, kad Jungtinės Valstybės ir Anglija 
daro sęmokslę paklupdyti Rusiję ant kelię?"

- "Da", - atsakė Stalinas.
Tai yra visiškai netiesa, užtikrinau maršalę. aš asmeniškai 

pažįstu Čerčilį, nes tam tikra prasme dirbau jo vadovybėje kaip 
Štabo ryšio karininkas. Jis yra žmogus, toli pramatęs tarptauti
niuose dalykuose, bet niekada nedrįsčiau tvirtinti, kad jis butę 
karo kurstytojas. Nesu čia, kad patvirtinčiau jo kalbos teisingu- 
mę ar klaidingumę, tačiau turiu pripažinti, kad tai buvo atspin
dys tos baimės, kuri viešpatauja tiek Anglijoje, tiek Amerikoje 
dėl Rusijos paslaptingo elgesio. Ir, jei mes amerikiečiai Jungti- 
nię Tautę susirinkime ar Saugumo Taryboje stovėjome šalia Angli
jos, tai todėl, kad jautėme, jog tam mus teisingumas įpareigoja.

"Nedaug toliau"
Gerai, visa, kę Jūs sakėte, yra svarbu ir duoda dręsos, taip 

vedžiau prie galo, tik į mano pirmęjį klausimę: "Kaip toli Sov. 
Sęjunga nori eiti?" dar nesate atsakę.

Stalinas tuoj pat pažvelgė į mane ir sakė:
- Nedaug kę toliau eisime. ,
- Kę reiškia tas "nedaug", gal būt tai turi ryšio su Turkija?
- As užtikrinau prezidentę Trumanę ir viešai pareiškiau, kad 

nemanome pulti Turkijos. Tačiau Turkija yra silpna ir mes puikiai
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žinome, kad sąsiauriams gali būti uždėta svetima kontrolė, kurių 
Turija negalės apginti, ries esame geruose santykiuose su Turkijos 
vyriausybe ir todėl paprašėme jų bazės Dardaneliuose. Tai tėra tik 
saugumo priemonė".

- Tašiau mano vyriausybė mano, kad kaip tik šis klausimas tu
ri būti Jungtinių Tautų svarstomas. Sis organas gali garantuoti 
saugumų taip pat ir Rusijai, neužpuolus nei Turkijos.

Tuo momentu mūsų pasikalbėjimas buvo užtrukęs jau dvi valan
das. Padariau svarbesniu savo kalbos punktų santrauką, dar kartę 
išreiškiau musę pageidavimų prieiti prie tvirtesnių santykių ir 
geresnio susipratimo, kas pagal mūsų nuomonę, turi didžiausios 
svarbos pasaulio taikai.

- Sustiprinkit savo pastangas, tarė užbaigdamas Stalinas. AŠ 
jums padėsiu ir visad esu pasiruošęs patarnauti. Neturime išsigųs- 
ti dėl skirtumo sanprotavime ir argumentuose, kurie pasitaiko šei
moje, nes su kantrybe ir gera valia galima pasalinti Šiuos skirtu
mus.

Tai buvo mūsų pirmojo susitikimo galas.
(Bus daugiau)

--..00OOO00..—

LIKVIDUOTA SOVIETINĖ gMOGVAGIŲ GAUJA
V. B.

Belaukiant taikos sutarties projekto su Austrija, dėl ko nie
kad negali susitarti keturių valstybių atstovai, spauda rodo didė
jančio susidomėjimo Austriją liečiančiais klausimais.

Pastaruoju laiku amerikonų policija likvidavo skaitlingų ir 
plačiai veikusių gaujų, grobusių tariamuosius sovietinius pilie
čius gyvenančius privačiai, o dažnai net ir iŠ DP stovyklų.

Tai gaujai vadovavo Sovietų štabo specijalus skyrius su vir
šininku sovietiniu pulkininku sovietiniu pulkininku Karandašovu 
ir jo padėjėju majoru Machovu.

Bet dar įdomesnis dalykas, tai Sovietų štabo atsiskaitymo bū
das su savo "idėjiniais" talkininkais.Jis būdingas mūsų laikams. 
Gaujos vadai už kiekvienų į Sovietinį štabų atgabentų asmenį gau
davo leidimų vienam mėnesiui verstis kontrabanda amerikoniškomis 
cigaretėmis. Turint tokios garbingos sovietinės įstaigos leidimų, 
Austrijos policijos ir teismų jau nebuvo ko bijoti.

Nors Austrija visų keturių pripažinta nepriklausoma, turi sa
vo vyriausybę, bet sovietiniam sauvaliavimui ribų nėra. Visa kas 
tik jiems patiko buvo paskelbta "nacių" turtu ir dėl to jie kaip 
"išvaduotojai" tuojau pasisavino fabrikus, dvarus, žibalo versmes 
ir t. t. Fabrikų mašinas išmontavę išvežė į Rusijų, tų patį pada
rė ir su žemės ūkio inventoriumi. Bet nežiūrint sovietinių išra
dėjų viso sumanumo, žemei išmontuoti būdo dar nesurado, todėl su 
ja pasielgė.parpasciau: ji išnuomuota tiems patiems austrams.

Bet paskutiniu laiku austrų vyriausybės ir visuomenės sluogs- 
niuose jaučiama nuotaikos pagerėjimas. Priežastis: rusų kilnus 
duosnumas. Sovietai pažadėjo, kad pasirašius taikos sutartį aus- 
trijos vyriausybė galės iš rusų tas žemes išpirkti!.’!
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Per vieną Sąjungininką kontrolinės komisijos posėdį Austri
jos Ministeris Pirmininkas Figl kreipėsi su prašymu leisti Austri
jos policijai pavartoti ginklus prieš siaučiančius krašte pikta
darius sąjungininką kariškose uniformose. Prancūzijos, Anglijos ir
J. V. atstovai sutiko be jokio svyravimo, bet leidimo ponas Figl 
nesusilaukė, nes užprotestavo Sovietu atstovas generolas 2eltov.

Jo nuomone tai tik any valstybių atstovai kalti, kad Austri
jos vyriausybė turi dar dręos kreiptis su tokiais "antidemokra
tiškais" prašymais.

—..00OOO00..--

ik LAiKkAŠČiAI
■ ■ a;

K. Pelėkis, GENOCIDE, LITHUANIaS THREEFOLD TRaGEDY. 
Išleista Vokietijoj Rumšaicio ("Venta") 1949 m. 286 psl.

Lietuva tyliai nesą sovietinį jungę. Jos žmonės tremiami į 
Sibirą, o drąsesnieji eina į partizanus. Apie šią Lietuvos trage
diją pasaulis ikisiol mažai težino. Tremtiniai, atsidarę Vakaruo
se, kaip mokėdami kalba žmonėms apie savo Tėvynę. To betgi per- 
maža. Pasauliui reikia šaukte šaukti apie tai, kas dedasi Lietu
voje. Būdami laisvi, turime nepagailėti pastangą stipriau šūktel
ti viešojon opinijon.

Didelį darbą toj srity atliko K. Pelėkis su Rumšaičiu, išlei
dę veikalą apie paskutiniy metą įvykius Lietuvoj. Veikalas turi 
286 psl., apie 100 rety vaizdą, dokumenty iŠtrauky, kurie labai 
įtikinamai liudija apie Lietuvos kovas. Užsienis ypač domėsis Lie
tuvos dabartiniu pasipriešinimu prieš sovietinius pavergėjus. 
Veikalas išleistas angly k. ir turėtą visur pasklisti kuoplaČiau- 
siai. Tautiečiai turėty jį pirkti ir kaip dovaną įteikti įtakin- 
gesniem užsieniečiam. Belgijoj jis kainuoja 140 fr. Kreiptis: 
Mr. J. Sadauskas, 75, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

AIDAI . - Mėnesinis kultūros žurnalas 1950 m. Nr.l - Iš Vokie
tijos šis žurnalas persikėlė į JAV ir perėjo į naujas rankas. Re
daktorium tapo rašytojas A. Vaičiulaitis. Jo redaguotas 1 nr. yra 
gana lengvai prieinamas plačiai publikai, ir kiekvienas bent kiek 
prasilavinęs nenusivils paėmęs žurnalą į rankas. "Aidai" telkia 
geriausias lietuviy galvas, ir tenka tik linkėti, kad visa lietu
viškoji visuomenė burtysi apie jas. Pren. kaina metams 6 dol.
(306 fr.). Galima užsisakyti paštuose: "Aidai", Kennebunk Port, 
Maine, U.S.A.

LAIKAS . - Lietuviy dvi savaitraštis, Vyr. red. Dr. P.Brazys. 
Buvęs mėnraštis tapo dvisavaitraŠčiu didelio formato , 8 psl. Duoi- 
da daug aktualios medžiagos iŠ įvairią gyvenimo sričiy. Tuo būdu 
P. Amerika susilaukė tikrai lietuviško ir sumaniai redaguojamo • 
laikraščio. Kaina metams 2 dol. Adr. "Laikas", Mendoza 2280, Avel
laneda, Buenos Aires, Argentina. i
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PAS MUŠ
t

K n y g v platininio vajus. - Pradėtas knygę 
platinimas tęsiamas toliau. Ikišiol išplatinta virš Šimto įvairię 
knygę. Kai kurie knygos mylėtojai yra paėmę visę rūšię knygę po ; 
vienę tuo būdu sudarydami savo knygynėlius. Daugumas mėgsta gro
žinę literatūrę, kurię skaitydami,atsigaivina po sunkaus fizinio; 
darbo. Tėvai domisi vaikę literatūra ir ima vaikams skirtas kny
gas, kad turėtę iš ko lietuviškai mokyti. Knygę platinimu rūpina
si LBB Centro kultūrinis skyrius.

B A L F ' o drab u^ž lai.- Girdėti, kad Belgiję par 
siekė keliolika dėvėtę drabuŽię siuntę. Kai kurie ta dovana pasi
naudojo ir yra dėkingi siuntėjams, daugumas betgi pageidauja, kad 
tokios siuntos ateity būtę nukreipiamos į kitus kraštus, kur trem
tiniai tokios paramos yra labiau reikalingi. Liėge apyl. minėtos! 
siuntos drabužiai buvo sušelpta viena italę šeima, kurios tėvas 
žuvo kasykloj palikęs našlę su 5 vaikais.

Rengiasi emigruoti.- Keletas tautieČię 
vargais negalais gavo emigracijai reikalingus dokumentus ir tai
sosi kelionei į Kanadę: Stepas Paulauskas su šeima, Gegeckę šei
ma, Visockiai, Cipkūnas, Venckaitis, į Argentiną ruošiasi: J. Sa
dauskas su šeima ir J. Kumpis.

Susirūpinę nauju DP įstatymu. - 
Naujasis DP įstatymas tebėra užkliuvęs JaV senate. Atstovę rūmai 
jį yra priėmę, reikia dar senato sutikimo. Naujame įstatyme nema
tyti paragrafo, pagal kurį galėtę imigruoti į JAV ir Belgijos lie
tuviai. Jie gali naudotis tiktai Lietuvos kvota, kuri per metus 
siekia 386 asmenis. Atstovę rūmai buvo sutikę nurašyti nuo tos 
kvotos tik 25 ?v, bet senatas laikosi senos normos - 50 %. Tuo bū
du ne Vokietijoj, Austrijoj ir Italijoj atsidūrę lietuviai galės 
pasinaudoti tik puse kvotos (193 asm. per metus). Numatoma, kad 
nauju įstatymu galės pasinaudoti klaipėdiečiai ir kiti Maž. Lie
tuvos lietuviai, taip pat dalis repatrijantę.
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KNYGOS IR LaIKRASCIAI 
EGLUTE . - Pagaliau ir mažieji lietuviukai susilaukė laikraš
čio - mėnraščio, kurį redaguoja garsusis Bern. Brazdžionis - Vytė 
Nemunėlis, leidžia Liet. Kultūros Institutas. Kaina - 3,5 dol. 
Adr. B.BRazdžionis, 107, Concord St. Lawrence, Mass. U.S.A.

VYTIS . - Akademinio Skautę Sęjūdžio laikraštis. Nr. 3 (19)-į 
Tai Vokietijoj leižiamas (rotatorium) ir Br. Kviklio redaguoja
mas laikraštis, kuris jungia išblaškytus skautus-akademikus. Jo 
3 nr. skirtas religinėms problemoms ir Šv. Kazimierui.
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N o v e 1 i ę konkursas.- ’’G.š.” Red. gautas pra

nešimas, kad dienraštis ’’Draugas’’ skelbia novelių konkursu. Ski
riamos dvi premijos - 75 dol. ir 50 dol. Novelė turi būti neil
gesnė kaip kelię ar keliolikos psl. (mašinėle). Tema^pasirenkama 
laisvai. Autoriai pasirašo slapyvarde, o atskirame uždarame voke 
įdeda tikrąją pavardę. Terminas 1950 m. birželio 1 d. Slysti: Lit. 
Konkurso Kom., "Draugas” 2534 S. Oakley Ave, Chicago 8, Ill. U.S.A.

Liežo šachmatininkę susitik i m as. 
Kovo 19 d. "Concordia" kavinėj p. Sadausko iniciatyva įvyko Šach
matininkę subuvimas - turnyras. Neturint pakankamai laiko, turny
ro nebuvo įmanoma užbaigt, todėl sekančius lošimus buvo numatyta 
nukeli į balandžio 2-ę. Dabartiniai resultatai yra tokie: 
Maculevičius - Dulkė 1-0, Gudaitis-Cinzas 1-1, Cinzas-Maculevi- 
čius 1-0.

Galutiniai resultatai meistro vardui išryškinti paaiškės se
kančiam susitikime.

Šachmatininkai reiškia padėkę p.Sadauskui, kurio dėka susiti
kimas praėjo sklandžiai ir tvarkingai. DalyvaujanČię tarpe buvo 
matyti, be aukščiau minėtę, Viskantas, Žolpys, Gegeckas, Kumpis, 
Visockis ir kt. Tikimasi, dar atsiras ir daugiau mėgėję. (E.C.)

Panaikinami pasai.- Nuo Š.m. bal.l d. pa
naikinami pasai tarp Olandijos, Belgijos ir Liuksemburgo. Nuo 
Šiol belgai ir liuksemburgiečiai gali važiuoti į Olandiję su pa
prastu asmens liudijimu (carte d’identitė). Deja, šie nauji nuos
tatai neliečia svetimšalię, ir jiems tebereikia vargti su pasais 
ir su vizom. Kada gi pagaliau Vak. Europa bus laisvai prieinama ir 
svetimšaliams?

IRO posėdžiai.- Genevoj tebevyksta posėdžiai, 
kur, manoma, bus paliesti ir lietuvię reikalai Belgijoj. Vieno 
posėdžio metu buvo pagerbtas a.a. p. M. Schneider’is, buvęs Belgi
jos vyriausybės įgaliotiniu tremtinię reikalams. Dabar tas parei
gas eina p. Leemans.

Norima priimti DP senelię .- Tėvas 
Pire savo veiklę DP seneliams padėti tęsia toliau. Yra sudarytas 
globos komitetas, kurio garbės pirmininkais yra vysk. Kerkhofs ir 
užs. r. min. Van Zeeland’as. Komitetui yra pasiūlyta keletas namę; 
trūksta baldę ir kitę reikmenę. Pasibaigus IRO veiklai manoma pri
imti pradžiai mažę skaicię DP senelię, o paskui pristatyti biudže- 
tę JTO. šį sęjūdį stengiamasi išplėsti visose Vak. Europos šalyse.

Rinkimai į įmonię tarybas. - įmonię 
rinkimai tebevyksta visoj Belgijoj, kur yra virs 200 darbininkę. 
Vėliau bus organizuojami rinkimai mažesnėse įmonėse. Rinkimę tiks
las yra išrinkti atstovus į įmonię tarybas, kurias sudarys: savi
ninkę, tarnautoję ir darbininkę atstovai, šios tarybos tvarkys 
visus įmonię reikalus. Tuo būdu darbininkai per savo atstovus da
lyvaus įmonię valdyme. Ikišiol žinomi rezultatai 678 įmonię: so
či jalistai-komunistai pravedė 2842 atstovus, krikŠč. organizacijos 
(CSC) 1887, liberalai 71. Provinciję ligšioliniai rezultatai taip
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atrodo: Liėge 15 tarybą - 109 sočijalisty-komunisty atstovai, 
krikŠČ. org. 32; Charleroi 20 taryby - 151 šoc.-komunistę, 48 
krikšČ. org.; Borinage 9 tarybos - 84 soc.-kom., 27 kr. org.; 
Campine 8 tar. , 36 soc.-kom., 77 kr. org. Gossono kasyklose, kur 
dirba grupė lietuviu, soc.-kom. pravedė 8, kr. org. 4 atstovus.

Atlyginimas už darby šventadie
niais. - Jei dirbama angliy kasyklose per Šventes: 'Dangun 
Žengimo, Žolinės (Marijos Dangun Smimo),.Visy Sventy ir Kalėdy, 
darbininkas turi teisę gauti normalinį atlyginimę, padidintu 
100% plius atostogy diena, jei turi teisę. Dirbantieji kitom Šven
tom dienom, pav. , Velyky pirmadienį, turi teisę gauti normalinį 
atlyginimę su priedu, skiriamu kasyklos nuožiūra.

Streikai. - Ryšium su neišspręstu karaliaus klausimu 
sočijalisty-komunisty sindikatas organizuoja streikus kaip protes
tu prieš galimę karaliaus grįžimę. Į tuos streikus yra įveliami 
ir svetimšaliai. Kiek tai liečia lietuvius, jie gerai atsimena, 
kad svetimšaliams yra draudžiama dalyvauti politinėse manifesta
cijose. Kadangi minėti streikai yra politinio pobūdžio ir liečia 
tiktai belgus, lietuviai stengiasi juose nedalyvauti. Yra visur 
priimta, kad svetimšaliai į vidaus politinius reikalus nesikiša.

Priedelis žuvo angliy kasyklo
je. - Belgy spauda ir radijas paskelbė, kad kovo 21 d. Q,uare- 
gnon’e Rieu du Coeur kasykloj 47 urve įvyko staigus užgriuvimas, . 
kurin pateko tautietis Priedelis , trys italai ir vie
nas Šiaur. afrikietis. Tuojau imtasi gelbėjimo darby, kurie buvo 
nepaprastai pavojingi dėl atsiradusiy dujy ir didelio žemės sluog- 
snio. Vienas belgas, Achille Degrace, pirmas nusileidęs požemin 
felbėti draugy, tarp skeveldry pastebėjo sužeistę angliakasį, 

oko jo gelbėti, nors matė, kad jis guli pavojingy duju srity.
Nusiėmė savo kaukę, uždėjo sužeistajam ir griebė jį nesti į neuž
nuodyto oro sritį. Deja, pats sukniubo nuo pavojingy dujy ir mirė. 
- į nelaimės vietę susirinko minia žmoniy, atvyko Tournai vyskupas 
Ivlgr. Himmer'is, ekon. reikaly ministeris Duvieusart ir kt. Vysku
pas aplankė žuvusiy angliakasiy Šeimas ir pareiškė užuojautę. - 
Priedelis yra pirmas lietuvis, žuvęs belgy angliy kasyklos nelai
mėj. B. Mažeikis buvo suvažinėtas automobilio, A. Burba mirė po 
operacijos, Lašinskienė t.p. . Įvairiy sužeidimy per trejus metus 
yra buvę gana daug. Visai nesenai Bargaila visai neteko vieno 
piršto, Gegeckas buvo stipriai pritrenktas ir t.t. bužeidimai 
kasyklose yra kasdieninis dalykas.

Gauta naujy knygy. - Šiomis dienomis LBB 
Centre gauta nauja knygy siunta, ypač grožinės literatūros. Tai 
bus graži dovana Velykoms. Jy sęrasas siunčiamas skaitytojams 
kartu su Šiuo nr.

Kunigy sueiga. - Liėge buvo susirinkę apyl. 
kat. kunigai (belgai ir užsieniečiai) svarstyti svetimšaliy tiky- 
biniy reikaly. Apie lietuviy tikybinę būklę praneŠimę padarė 
kun. Pr. Gaida.
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KaRALIaUS PROBLEMA BELGIJOJ. - BANDYMAI SUDARYTI VYRIAUSYBĘ. - 
CHURCHILL’IS REIKALAUJA APGINKLUOTI VOKIETIJĄ. - BALTAI SUGĖDINO 

EHRENBURG’4 IR FADAJEV’Ę.

Nuo 1945 m. Belgija gyvena konstitucinę krizę -valiosi be ka
raliaus. Tuometinis parlamentas nutarė valstybės šefo pareigas 
pavesti karaliaus broliui princui Karoliui kaip regentui. Pats 
karalius Leopoldas III tuo metu buvo Austrijoj St. Uolfgan’o va
sarvietėj. Vokiečiai buvo jj išvežę iš Briuselio besitraukdami 
nuo sęjungininkę spaudimo ir tik amerikiečię daliniai, prasiveržę 
j Vokietijos gilumę išlaisvino Belgijos karalių. Belgę ministe
rial buvo atskridę į St. Wolfgang tartis dėl karaliaus grįžimo 
Belgijon, tašiau grįžo vieni be karaliaus. Tuometinėj vyriausybėj 
ir parlamente buvo nemaža karaliaus priešę, ypač kairės partijose. 
Vieni buvo priešingi karaliaus Leopoldo politikai okupacijos me
tu, kiti norėjo respublikos, treti reiškė nepasitenkinimo jo ve
dybomis (vedė gubernat. Baels dukterį) ir t. t. žodžiu, buvo su
sidariusi karaliaus grįžimui nepalanki nuotaika. Vėliau ta nuo
taika kiek prablaivėjo, puolimai karaliaus adresu kiek aptilo ir 
kairieji liberalai kartu su dešiniaisiais, turėdami daugumę par
lamente, galėjo pravesti tautos atsiklausimę. Tauta gi pasirodė 
karaliaus grįžimui palanki: 57,68 % balsavo už. Ypač daug palan-. 
kūmo rodo Flandrija, kur vietomis iki 85 % buvo balsuota už ka
rai. grįžimę. Mažiau simpatijos rodo Valonija: dvi provincijos
- Liėge ir Hainaut balsavo daugumoj prieš karalię, kitos dvi pa
rodė nedidelę persvarę karaliaus naudai. Karalius Leopoldas III, 
išstudijavęs balsavimo duomenis, paskelbė pareiškimę, sutinkęs 
grįžti ir užimti Belgijos sostę. Kadangi minėtas tautos atsiklau- 
simas tėra tiktai tautos nuomonė, neturinti teisinės galios, rei
kia, kad parlamentas nutartę panaikinimę 1945 m. įstatymo, pagal 
kurį valstybės šefu tapo Princas Karolis, nes "priešas sukliudė 
karaliui valdyti". Čia ir prasideda dideli sunkumai, nes dabarti
nio Belgijos parlamento sudėtis yra tokia, kad nė viena grupė nė
ra pajėgi sudaryti vyriausybės. KrikšČionię socijalę partija yra 
pati gausingiausia, tačiau seime jai stinga dvieję atstovu (sena
te ji sudaro daugumę). Kitos grupės, ypač, socijalistai nėra lin
kusios pritarti karaliaus grįžimui ir atsisako dalyvauti vyriau
sybėj, kuri ryžtęsi sušaukti visę parlament^ drauge (senatę ir 
seimę) ir pavestę karaliaus grįžimo sprendimę. Šios galimybės 
ypač vengia kairiosios grupės, nes abieję rumę sęstate krikšČ.
- socijalai turi duagumę. Socijalistę organizuojami streikai ir 
siekia, kad nebutę sudaryta vyriausybė, pasiryžusi sušaukti abie
ję rūmę bendrę posėdį, nes tuo atveju karaliaus grįžimas butę 
tikras. Socijalistai daro viskę, net pasitelkdami komunistus, 
kad sukliudytę dešinio sparno vyriausybės sudarymu. Valonijoj
jie pakėlė triukšmę, ir liberalę partija, ikiŠiol bendradarbiavu
si su socijaline krikšcionię partija, nebedrįsta eiti drauge ir 
toliau, juoba, kad liberalai ir patys karaliaus klausime nevie
ningi .
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Valstybės Regentas, Princas Karolis, matyti, atsižvelgdamas 
į kairiujy grupiy grasinimus ir galimus krašte neramumus, pavedė 
sudaryti vyriausybę liberalę atstovui Devėze, kuris bando rasti 
bendry susitarimy tarp partijy. Jo politika stengiasi remtis no 
tautos atsiklausimo duomenimis, o partijy pozicijomis. Jis net 

..numato parlamento paleidimy, jei pastarasis nepritars jo politi
kai. Tuo būdu artimiausiu laiku tenka laukti nemaža politinio 
veikimo, ypač Valonijoj.

Churchill’ is už Vokietijos a g - 
ginklavimy . -D. Britanijos parlamentas svarstė krašto 
gynybos klausimus. Bus sustiprinta ypač avijacija, laivynas ir 
sausumos kariuomenė. Diskus!jy metu Churchill’is pareiškė: "Mano 
nuomone, ilgus Vakarę frontas Europoj negali būti apgintas be 
veiksmingo vakarinės Vokietijos prisidėjimo. Anglija ir Prancūzi
ja turi laikytis kartu, būdamos vieningos bus pakankamai stiprios 
tuo badu paduoti ranky vakarinei Vokietijai. Prie rytinės nugink
luotos Vokietijos sienos stovi didžiulė^karinė Sov. Sęjungos ir 
jos palydovę pajėga, kuriy kariuomenė, šarvuočiai ir avijacija 
praneša sąjungininkę pajėgumą". Tai pasakytu nerangiems anglams 
įkaitinti, kad jie nelikty užklupti karo atveju. Toliau Chur- 
chill’is pridūrė: ”Sęjungininkai negali suteikti apsaugos Vokie
tijai. Rytu tvanas užlies vokiečiy miestus ir kaimus ir, be abe
jonės, ypač tie vokiečiai, kurio kovoį prieš komunizmy pirmose 
eilėse stovėjo, turės atsimokėti aukščiausia kaina. Mes tegalime 
duoti garantiją, kad kraštutiniu atveju pradėsime karę, kuris, 
be abejonės, pasibaigs soviotę pralaimėjimu".

Gen. De Gaulle savo prakalbose primena ty patį: reikia vaka- 
rinię valstybiy vienybės, tokios kaip Karolio D. laikais. Vokie- 
čiy kancleris Adenaueris siūlo netgi sudaryti Vokietijos-Prancū- 
zijos syjungę. Tai toli pramatę projektai, kurie betgi sutinka 
daug kliūčię ypač iš siauraregiy politikę.

Baltę tremtiniai riečia ragan 
sovietus . - Kovo 16-12 d. Stokholme buvo sukviestas komu
nistę organizuotas "taikos kongresas". Jame dalyvavusiems baltai 
išdalino'lapelius su tekstu: "Mes baltai prašome ponus Iljy.Ehren- 
burg’ę ir Fadajev’ę, kurie atvyko į šį taikos kongresy tiesiai^ 
iš Rygos miesto, prievarta atimto iŠ musę, teiktis priimti laiš
kus milijonui deportuoty baltę į Sibirę prie šiaurinio poliaus. 
Mes turime tę stovykly adresus." Ta proga baltai išreiškė griež
ty protesty prieš tauty pavergimy ir surengė pamaldas už savo 
gimines bei draugus, išvežtus Sov. Syjungon.
„ t t! t lt t lt t f< t ” t ” ’ ” ’ " ’ ’• * 11 ’ ” ’ »’ * " ’ ” ’ ” ' ” ' !l ’ " ’ ” ’ " ’ " ’ " ’ " ’ ” ’ " ’ " ’ ” ’ " ’ " ’ " ’ " ’ ”

- Su Šiuo nr. baigiasi 1250 m. I ketvirtis. Malonūs skaity
tojai prašomi pratęsti prenumeraty sekančiam ketvirčiui, atsiun- 
čiant 36 fr. (užsieny 41 fr.): Mr. V. Banevičius, 66, Pairę du 
Horloz, Tilleur-lez-Liėge. - Adm.

- Siunčiantieji savo leidinius "G.S." prašomi adresuoti: 
"G.S.", 33, rue de l’Etat-Tiers, Liėge, Belgique.

/ i
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LA LIBRE BELBIQUE

Bruxelles ITėl.: 17.21.80

le Grand Journal Catholique independant

12, rue Montagne aux Heroes Potageres

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims mėn. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia < SĖJOS » Draugija.

Imprimeur gėrant V. BANEVIČIUS 
66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.
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