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Marijos Žeme
Penktadalis .Lietuvos maldyklų 

Marijos' garbei

Prof. St. Yla

MARIJOS GARBE LIETUVOJE

Ne vienas Popiežius, kaip ir Lietuvoj lankęsis Pijus XI, mū- 
-■-sy žemę yra pavadinę Terra Mariana - Marijos Žemė. Kodėl? Pati 

krikščionybės pradžia Lietuvoje yra paženklinta Marijos garbės 
ženklais. Vytautas Didysis, kurs Lietuvę pakrikštijo, pats pirma
sis pasidarė ypatingas Marijos garbintojas. Kiek bažnyčių, jo sta- 

............ tyty, yra pašvęsta Marijai! Dvi iŠ jy - Kaune ir Naugardėlyje
• jis pastatė po apžado, padaryto pralaimėjus kovę ties Vorksla su 

totorais. Į kiekvienę karo žygį jis imdavo su savim Marijos pa-
— veiksly, dovanotę jam Konstantinopolio imperatoriaus. Savo vaini

kavimo - Lietuvos karalystės gimimo - dieny paskyrė Marijos gi
mimo šventėj (rugs. 8), o kai šitai nepavyko, perkėlė į kitę Ma
rijos šventę - gruodžio 8. - Kitas gediminaitis, Kazimieras Šven
tasis, yra žinomas, kaip ypatingas Marijos garbintojas. Kure jis 
jai giesmes, giedojo jos garbei skirtas valandas, šestandieniais - 
Marijos dienomis pasninkavo, studijavo Sv. Bernardo - Marijos gar
bintojo raštus. Štai mūšy šventojo mėgiamoji giesmė.

aUSK Marijai giesmės giję 
Mano siela nerami.
Skelbk gerumę, prakilnumę 
Ilgesinga širdimi.
0 Mergaite, tavo kraitis - 
Nekaltybė nuostabi: 
Mum žavėtis ir gėrėtis 
Leisk per amžius Tavimi.

SUSIMįSTg, nešam našty 
Savo nuodėmės didžios, - 
Tu Šventoji, Nekaltoji 
Gelbėk, meldžiame, iš jos! 
Varge gimę, mes nežinom 
Priebėgos , kaip Tu,-kitos: 
Rojaus vartuose užtarki 
.Vaikus tėviškės Šviesios,

TAVO grožis mum kaip rožė, 
Kaip lelija nekalta.
Tavo garbei j ieškom vardo 
Neištarto niekada, 
Ir maldaujam, nepaliaujam 
Širdimi vis alkana: 
Leisk išvysti Karalystėj 
Meile spindinčię Tave.

Iš Lietuvos didiky daugelis Marijai pastatė mūšy žemėje baž- 
nyčiy ir jas išpuošė gražiausiais jos paveikslais. Lietuvos kanc
leris Kristupas Pacas davė mums vieny gražiausiy Marijos Švento- 
viy Pažaislyje. Jau vien bažnyčių titulo statistika daug pasako: 
visas penktadalis Lietuvos bažnyciy yra skirtos Marijai. - Musu
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liaudies meilė Marijai matyti iš įvairiy religiniu drožiniu kop
lytėlėse ir kryžiuose. Nėra namy, kur nebūtu jos paveikslu, nėra 
Žmogaus, kurs nenešiotai ir nekalbėtai jos rožančiaus ir Škaplieriy.

0 kaip švenčiamos Lietuvoje Marijos atlaidą šventės! Iš to, 
kę mes matom dabar kituos kraštuos, galim palyginti, koks dide
lis mūšy liaudies pamaldumas Dievo Motinai.

—..00OOO00..—

MOTINOS DIENAI

Pas močiutę augau, 
valelę turėjau

Sesuo A., O.S.B.

Atsimenu... Atostogos, grįžtam namo - pas Mamę! Vieškeliu 
važiuojant kai tik pamatydavom iš namy kamino rūkstančius durnus, 
sakydavom: "Tėveli, greičiau, greičiau. Jau Mamytė blynus kepa!" 
Tėvelis skaniai nusijuokdavo iš mūšy, sužerdavo botagu bėriukams 
- ir mes jau kieme! Greitai isšokam iš vežimo tiesiog į ištiestas 
Mamos rankas. Kiek laimės, kiek džiaugsmo, juoko-pilnas kiemas 
gyvybės. Jau pas Mamę! Išbučiuoja mus, apsiverkia ir vaišina, 
vaišina. 0 mes, kaip drugeliai laisvi skrajojam, mūšy niekas ne
varžo, čia viskas savo. Mes juk pas Mamę!

Kai aplankydavom visky ir sode, ir tvarte ir kf.eme, bėgda
vom kuogreičiausiai viskę pasakyti Mamai. Visos jai žinomos nau
jenybės išpasakodavom kuosmulkiausiai.

Ji nepertraukdavo mūšy kalbos, tik nusišypsodavo, kad mums 
užtenka džiaugsmo iš naujai pasodinto agrasty krūmo; iš atrastos 
kiaušiniy krūvos tarp dilgyniy prie daržinės kampo; iš ančiuko 
sužeistos kojytės, kuri baigia gyti,-arba iš tėvelio gražiai ap
tvertos tvoros apie kiemę, kuri iš tolo baltuoja. Mes džiaugėmės 
iš visko. Juk mes namie, Pas Mamę.

Galbūt jai kai kada ir nusibosdavo musy Čiauškėjimas. Ji sa
kydavo: Dabar man padainuokit vaikeliai!" "Su malonumu, - sakyda
vom, - tik Mamyt, sėsk vidury, o mes iš krašty!" Ir pradėdavom 
savo mylimę ir dažnai kartojamę dainelę:

Susitikom mamos gryčioj, po ilgos, ilgos kelionės, 
Tu sakai - palikit Šičia baigt gyvenimo klajones.

Nusibodo miestas šaltas ir niūrios vienatvės dienos.
Čia žydės ramunės baltos ir pavasary - purienos,

AŠ išėisiųfcievon žalion su daina ir grėbleliu, 
Aš išbursiu savo dalię su ramunės žiedeliu.

Ir kas vakaras, kas rytas išbraidysim laukas, pievas 
Ir surasim laimę sity, kurię mums žadėjo Dievas.

Mums pabaigus dainuoti, Mamytė paglostydavo mūšy galvas savo 
mylinčia ranka, sakydama: "Niekur, vaikeliai, nebūsite taip lai
mingi, kaip mamos gryčioj. Dabar bėkit y saulutę pasidžiaugti."
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Ir savo švelniu žvilgsniu palydėdavo mus iki sodo vartelių...
Dabar... Viena tarp svetimų. Bona valandų, kuriose jaučiuo

si kaip kirminas, sutryptas ant gyvenimo tako!.. Ar grįšiu kada 
■pas Motinų? Ar tremtyje išvargusi mano galva, galės vėl pailsėti 
prie Motinos meile ir ilgesiu alsuojančios širdies? Kada? Mamos 
grįčioj? Kada? '

—..00OOO00..—

LIEPSNA T-AiZDOJE
Nelė Mazalaitė

Prieplaukoje, laive, Nemuno upėje, rašau skubų laiškų:
"Mama, mes jau išvykstame, mes jau negalime, kaip susitarėme, 

atvažiuoti paskui Tave pas dėdę. Ak, juk tai buvo linksma, kai 
mes visi kalbėjome apie tų kelionę. Gal but, sakėme, mes ateisime 
pėsčiomis, kaip piligrimai, su lazdomis ir ryšulėliais, ir basi, 
ir Tu pasitiksi mus su pienu ir puikia kaimo duona. Ir mes pra
lauksime audrų tylioje Žemaitijos sodyboje, arba iŠ lėto trauksi
mės drauge su Tavimi - tačiau dabar mes esame užklupti ir bėgame 
kaip iš gaisro."

"Ne, bet tai netruks ilgai, mes grįšime anksčiau, negu nu
noks obuoliai, mes atvažiuosime tiesiai pas Tave ir visi keliau
sime namo pradėti laisvų gerų gyvenimų. Visiškai iŠ naujo - nes 
mes paliekame viskų ir nerasime nieko. Karas turi baigtis - juk 
tai taip aiškiai matyti, -mes nesimatysime tik trumpų laikų, kaip 
pernykščios atostogos. Iki pasimatymo, mama - galvok, kad mums 
viskas gerai, ir žinok, kad mylime Tave - - "

Kas įteiks šitų laiškų mano motinai, kas nuveš jį - atsily
ginsiu dėkingumu ir pinigais.

Niekas.
Kas paims šitų laiškų, kas nuneš jį mano motinai, ryt, po

ryt, už savaitės - atiduosiu žiedų ir aukso grandinėlę, atiduo
siu papuošalų su brangakmeniu.

Niekas. Niekas.
Sitų menkų šimtų kilometrų, čia pat, musų žemėje, jau nėra 

kelio, nėra kelio. Ir Čia bėga žmonės, gyvuliai, vežimai, laivai 
ir vandenys.

Ir bėga dienos sename priešų krašte, sename ordino mieste, 
kur vaikšto žmonės rustus ir užtikrinti - Šičia nėra sųmyšio ir 
patrankų, šičia vežiojasi gėles ir Šuniukus. Ir aptvertame kieme, 
mediniame barake rašau laiškų:

"Mes truputį užtrunkame, mama, bet Ui juk supranti, kad pa
saulio reikalai nėra musų parapija - niekas negalvoja, kaip mums 
skubu. Aš neleidžiu sau galvoti nieko, nes tada nežinia kas turė
tų pasidaryti. Ne, aš negaliu meluoti: baisiai skauda širdį. Pra-
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ėjo vasara. Tavo vardo dienę aš negalėjau atnešti Tau net gėlės 
lapo. Aš tiktai stovėjau prie spygliuotos tvoros ir galvojau^ šven
toji Ona yra mūšy gimtos bažnyčios altoriuje - Ji gali paprašyti 
savo mažęj į anūkę Jėzę, kad Jis neleistę jokiai nelaimei ir skaus
mui paliesti Tave, , nenusimink, mama, dar tiktai rugpiūčio pa
baiga, dar yra daug vilties - - "

J visus šonus vežioja keleivius ir paštę - kodėl gi neparduo
da ženklo šitam trumpam laiškui?

Ne.
Jus negalite nunešti šito trumpo laiško? Jis tesveria tiktai 

tiek, kad nepajusite jo, jis visai neužima vietos, - tiktai tris 
šimtus kilometrę, kada eina greitieji traukiniai ir lėktuvai?

Ne. •
Yra pasakos apie varnus ir balandžius su raštais snapuose - 

yra dainuojama, kaip sakalai neša žinias ir ištikimi šunes atbėga 
iŠ amžinosios nakties krašto, atbėga su rašytais žodžiais. - Yra 
tokios pasakos, tiktai pasakos.

0 pasauliu eina paprastas kalendorius, jis svaido mėnesius, 
ir dabar yra spalis. Kaip auksinės raidės krinta lapai, ir saulė 
vos beįstengia peršviesti dangę. Balti debesys plaukia viršum ma
nęs , jie panašus į laiškę popierię ir juose galima rašyti:

"Motina mano, kę Tu galvoji apie mane, vienintelį savo vaikę? 
Palikau Tave be atsisveikinimo, be žodžio - visę gyvenimę nebuvau 
išsiskyrusi su Tavimi ilgiau kaip keletę savaičię - dabar palikau 
Tave gal but ant visados. Kę Tu pasakysi, jeigu manęs ieškodami 
priešai paims Tave vietoj manęs, kę Tu pagalvosi? Man butę leng- , 
viau, jeigu Tu prikaišiotum ir pyktum, butę gera, kad Tu išsižadė
tum manęs! Bet aš žinau, Tu viskę atleidi ir myli. AŠ graužiu savo 
pirštus, ir negaliu nuvaryti minties: gal' but, priešai kaltina ta
vo motinę, gal jie nužudė ję, arba išvežė į taigas ar kaitras? Tu 
sėdi saugiai, o tavo motinai yra atimta teisė net numirti savo na
muose. Ach, viskas ten gali įvykti, o aš esu kurčia ir akla už 
šię 700 kilometrę. Ir aš noriu muštis su tais, kurie ramina: kę gi 
padarysi, juk senas žmogus vistiek netrukus turi baigti savo am- 
žię. Ne, - Šaukiu, - ne! Tiktai svetimas gali būti senas, mylimie
ji visuomet yra jauni, ir nėra dienos, kad jie butę nebereikalin
gi. Ir mano bejėgiškumas sugniuždo mane, ir aš nebegaliu net mels
tis. 0, motina, Tu prašyk Dievę, kad išliktum - - - "

Debesys yra ištirpę, ir paskutinieji ję kęsniai, tarsi sudras
kytas laiškas, nubyra ir nulekia.

0 mes bėgame, ir man atrodo, kad taip bėgsime visę amžinybę, 
ir už musę stovės pragaras Čia pat. Kilometrai ir laikas bėga lenk- 
tynię, ir kaip viesulas dulkes, neša mus savo apdaro raukšlėse. 
Mes bėgame, ir grįžimui namo mums nėra kito kelio, kaip tiktai 
PaukšČię Takas, ir kito vežimo - tiktai Grįžulo Ratai.

Ach, jūs gruodžio žvaigždės svetimame danguje, ties mano aki
mis jus, žiemos žvaigždės! 0, gal būt, ne.žvaigždės? žiūrėk, tai 
spinduliuojančios raidės, ir kaip vaikas galiu imti jas į rankas 
ir statyti žodžius:

"Mama, ar Tau nešalta? Viskas liko namie, Tu išvažiavai kaip 
vasaros viešnia, kas Tau davė dabar Šiltę apdarę? Ar giminės dar 
tebėra gyvi, ar ję širdys dar yra žmoniškos? Gal būt, Tu kaip
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elgeta vaikštai po svetimus namus, gal but - o gal but Tu numirei 
badu? Kodėl Tu man nieko nepasakai per sapnę? Kodėl Tu nepasiro
dai aiški ir linksma? Tie sapnai yra kaip klejojimai, kaip liga:. 
aŠ sapnuoju savo pačios mintis ir baimę. Mūsę viltis yra susalusi, 
kaip rožės po ledu, mes pasiŠildome tiktai nuo gaisrę ir bombę, 
ir mes amžinai norime valgyti. Tiktai šita yra gerai, kad Tu ne
žinai, kas darosi su mumis, tiktai tas vienas gerai. Ne, juk Ta
vo Širdis yra aiškiaregė - motinos širdis yra neapgaunama: Tu ži
nai, koks musę gyvenimas Čia. Ne, ne - Tu neturi tos paguodos^ 
jog mes iš viso dar gyvi. - Nebuvo mano prašymo, kurio Tu neiš
klausei, buk gera, motina mano, Šięnakt prisisapnuok. Leisk pabu
čiuoti Tavo rankę. - žiūrėk, prožektoriai nušluostė žvaigždes, 
kaip stiklo skeveldras asloje, ir lėktuvę burzgimas įsirausė į 
naktį. aŠ niekuomet negaliu baigti rašyti laiškę - - - "

Niekuomet - ar sięsiu savo žodžius paukšcię skridimo linija, 
ar iŠsvaidysiu į vėję - jie grįžta atgal, kaip užkeiktos kulkos. 
Tačiau aš šaukiu nepraverdama lupę ir rašau akimis ant žemės ta
ko ir upėje. Ir kai lyja, tai krenta mano žodžiai - ir kai snin
ga, tai jie yra sušalę iš liūdesio. Ir kai ilsiuosi nuolatiniame 
bėgime nuo pragaro, kai ilsiuosi šičia, drėgnoje svetimoje šiau
rėje, matau: juroje guli Žolės, ilgos ir lygios, kaip laiško ei
lutės - į jas įdedu, savo raides, ir jos nuplauks tūkstantį ir du 
Šimtus kilometrę, juk tai yra ta pati.jura, kuri musę pakrantėje 
vadinosi Baltija:

"Ateik, mama, į krantę ir pasiimk savo laiškę. Yra pavasaris, 
yra Šilta, ir Tu gali pavaikščioti toliau. Ar Tu labai pavargusi? 
Skaitei, jog atėjo taika, šitę gegužį atėjo taika - ir ji nepada
rė nieko. Niekas nekalba tiesos apie jus, jus esate užgriuvę, vi
sas kraštas kaip griuvėsiais užverstas namas, ir niekas neateina 
jūsę atkasti. Yra taika, ir Šičia baigiasi musę vilčię laikas - 
mums, Tau ir Lietuvai. Matau jus abi - Tave ir Tėvynę - jūs abi 
senos ir apleistos, ir nesiskundžiate. Kaip as galėjau anais lai
kais vaikštinėti po balius ir linksmas vietas, kodėl nebuvau su 
Tavimi kiekvienę valandę, mama? Ir kaip galėjau svajoti apie Adri- 
ję ir Alpes, ir palikti savo žemę, nors ir neilgam laikui, savo 
noru? Ir jeigu nematysiu jos niekad, o Tave išvysiu tiktai po mir
ties’ - Dieve maloningas, atleisk mano nuodėmes, aš dėkoju, kad 
Tu sutvėrei dangę, bet leisk man mano metinę sutikti gyvę tėvynė
je, leisk valgyti jos rankę pagamintę valgį, paliesti ję Šiltę, 
vuikšČiojančię, ir pasilikti su ja. Ir kad kalbėtę ji, kad pasa- 
kytę, jog atleidžia - - - "

Banga išmeta žoles ant kranto, susilanksčiusios iššliaužia 
jos ant smėlio, ir saulė sudžiovina jas - taip nerimas sudegins 
mus, ir užmuš paniekinimas ir neteisybė.

Neteisybė išsiplėtė ant žemės kaip tinklas, iš kurio negali 
išsiveržti maži ir silpni. Mes neturime į niekę atsiremti, tiktai 
į stobuklę, bet ar stebuklas ateis tiems, kurie svyruoja abejoji
me? Mes esame alkani, nors abi rankos pilnos maisto. Kaip aŠarę 
kekės^sirpsta vynuogės, ir rausvėja kalnai nuo rudens. Kalnai, 
jūs užstojate mums kelię! Ir visur, kur tik mes prisiliečiame, 
mes, tremties vaikai, paliekame ugnies pėdsakus, mes, tarytumei 
iš plieno, esame nukalti iŠ skausmo, užtat mano ek ys įsigręžia į
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uolas, mano žiūrėjimas išdegina žodžius:
"Mano motina, mano Motina! AŠ esu graradusi spėjimus, svars

tymus ir kalbę - mes esame įkišti į maišę ir nuleisti jūres dug
nan. Gal būt, mus iškels, gal būt, pabaigsime skęsti. Kas yra su 
Tavimi, kas yra su jumis visais namie - aš nebegaliu galvoti. Ir 
jūs, ir mes pasaulio akyse nebesame žmonės!"

Mano laiškas vėl yra išnykęs, aŠ skaitau kitus žodžius, as 
matau, kaip kalnę viršūnėje liepsnuoja užrašas: "Vargas tiems, 
kurie skriaudžia, vargas tiems, kurie pavagia savo artimui meti
nę , kūdikį, sielę ir tėviškę, vargas tiems - jie žus - ir vienin
telis pėdsakas po ję liks niaurus prisiminimas, kaip perspėjimas 
kitiems amžiams. Vargas, vargas jiems, teisybė artinasi!"

Gal būt, gal būt ateis teisybė, bet kas man, kas man, jeigu 
aš nematysiu daugiau Tavęs, mano motina - jeigu mūsę žemė liks 
tuščia ir sunaikinta - kas mums iŠ teisybės!

—..00OOO00..—

musų žaliu k a m s
Ištikimi kasykloms, 
neištikimi Lietuvai

Mūsų tautiečię patrijotingumu netenka abejoti. Kiekvienas, 
netekęs Tėvynės Jos ilgisi, Ja rūpinasi, Ję myli. Tai pastebėjo 
ir Dr. S. Bačkis, Lietuvos atstovas Paryžiuje, lankydamasis Bel
gijoj. Jis padręsino savo tautiečius ir toliau saugoti savo išti
kimybę Lietuvai.

Gyvenime betgi jau taip yra, kad tarp kviečię atsiranda ku- 
kalię: ištikimęję tarpan įsimaišo neištikimieji. Antai, JaV pa
tri jotinę nuotaikę drumsčia raudonieji Bimbos, Andruliai, Prūsei- 
kos ... Pietę Amerikoj irgi kaišioja galvas neištikimasis gaiva
las. Belgijoj, Dievui dėkui, raudonojo plauko beveik kaip ir nė
ra. 0 jei ir pasitaiko vienas kitas, tai, anot priežodžio, "viena 
kregždė dar nepavasaris". Be to, jie bevelija čiūtėti savo kampe
ly ir prie progos pasukti radiję ant Maskvos bangę...

Taigi, ne iš čia eina pavojus tremtiniams ir Lietuvos atei
čiai. Didesnį pavoję sudaro vadinami ištikimi iš vardo. Visę^jie 
yra laikomi patrijotais, tremtiniais, o tikrovėj tariamoji išti
kimybė yra Tėvynės atsižadėjimas. Teatleidžia man skaitytojai 
Šiuos žodžius, bet taip yra. Tie tariamai ištikimieji dažnai nė 
nejaučia, kad pjauna Šakę, ant kurios patys sėdi. Pažiūrėkim fak
tams į akis. Argi gali kas tvirtinti, kad nėra tautiečię, nepre- 
numeruojančię jokio laikraščio? Pinigę neturi? Jie turi ję dau
giau už prenumeruojančius, tikriausiai - nemažiau. Negali pasa
kyti, kad jie neskaitytę! Skaito, bet skolina pas draugus. Arba 
Štai atsiranda liotuviškę knygę. Vieni jas ima su^dideliu pamė
gimu, o kiti moja ranka: girdi, nieko gero neparašo! Parėję namo 
pajunta knygos stokę - norėtęsi pasiskaityti; tada eina skolin
tis pas draugę, kuris nusipirko knygę. 0 knyga, reikia žinoti,
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gali išsilaikyti tiktai daugumu. Jei vienas pirks, o dešimt sko
lins, aišku, lietuviška knyga ateities neturės. Tuo tarpu knygę 
yra ir tai labai įvairįu. Kiekvienas gali pasirinkti pagal savo 
skonį. Ištikimybė lietuviškai kny
gai ^y r a ištikimybė Tėvynei.

Maža dar faktę?-Gerai, apsidairykim kitose srityse. Štai 
musi^ parengimai. Ję programos būna sudarytos pačię 
“■šgėję ir tai gana skoningai. Negalime gi reikalauti Valstybės 
Operos solistę. žmonės, išlindę iš kasyklę ar iš barakę, paruo
šia taij kę sugeba. Paprastai parengimę dalyviai jiems yra dėkin
gi ir džiaugiasi kiekviena švente. Yra betgi dalis tautiecię, 
kurie nesiteikia dalyvauti jokiuose tautiniuose parengimuose. 
Laiko neturi? 0 ar jo daugiau turi tie, kurie dalyvauja? Ne laiko, 
ne pinigę jiems trūksta, o ištikimybės Lietuvai. Tėvynę mylintis 
tautietis , sužinojęs rengiamę tautinį parengimę nepagaili nei 
laiko, nei lėšę, nei nuovargio. Yra tokię, kurie naktį dirbę vis- 
tiek atvažiuoja ir dalyvauja, o tie, kurie pailsėję - bevelija ne
dalyvauti.

Nekitaip yra ir su pamaldomis . Jos yra organi
zuojamos, kur tik yra didesnės grupės lietuvię. Ar visi dalyvau
ja? Toli gražu! Yra tautiecię, kurie per trejus metus nė vienę 
kartę nėra dalyvavę savo pamaldose! Ir tai ne dėl priešingą tiky
biniu įsitikinimę. Reikia pagirti musę tautiečius evangelikus, 
kurie, nepaisydami tikybinię skirtumę, kartais dalyvauja bendrose 
lietuvię pamaldose. Musę gi tautiecię dalis, priklausanti katali
kę tikybai, vengia dalyvauti lietuviškose pamaldose tiesiai iŠ 
nerangumo. 0 tas nerangumas yra ne kas kita kaip neištikimybė sa
vajai Tėvynei. Negali pasakyti, kad jie būtę blogi darbininkai. 
Anaiptol! Kasyklose jie yra dažnai vieni uoliausię darbininkę, 
nepraleidę ar labai mažai dienę tepraleidę. Įmonėse jie taip pat 
turi gėrę vardę. Taigi, peršasi karti išvada: ištikimi 
kasykloms , fabrikams , neištikimi 
Lietuvai . Aišku, negal-ima skirti prie šios kategorijos 
tautieČię, kurię darbas sukliudo dalyvauti lietuviškame gyvenime. 
Jie betgi savo gera valię parodo dalyvaudami jame bent kartas nuo 
karto. Kas yra nuoširdus, randa laiko ir lietuvybei. Atminkime, 
kad turime gareigę ne tik įmonėms, bet ir Tėvynei. Atsiskyrimas 
nuo lietuviško gyvenimo yra atsiskyrimas nuo Tėvynės!

—..ooOOOoo..—

ĮSIKŪRIMO GALIMYBES AUSTRALIJOJ

J. Tautvydas

Klimatiniu atžvilgiu yra geriausios kurtis šios sritys: Tas
mania, Victoria, Nev; South Wales ir Pietę bei Vakarę Australija. 
Tropinės krašto sritys mums netinka.

Lietuvię čia suvažiavo įvairię profesiję. Be dalies ūkinin
kę ir darbininkę, ypač daug atvažiavo tokię, kurie neturi jokios

9



9

specialybės ir profesijos. Tai buvę įvairię rangę ir kategoriją 
valdininkai ar prekybininkai, mokytojai ar kariai. Jiems visiems 
ir yra sunkiausia pritapti prie darbę, kurie jiems būtę arčiau 
prie širdies.

Darbininko problema Australijoj nėra opi. Musę darbininkija 
čia rado sęlygas, kurię neturėjo nė Tėvynėje, nes uždarbię mini
mumas Čia įgalina darbininkę nesunkiai išlaikyti šelmę, o tau
pant net teikia perspektyvę įsigyti gėrę namę. Be to kiekvienas 
Australijos darbininkas vyras, jei jis krašte yra išdirbęs ne. 
mažiau 20-ties metę, sulaukęs 65 m. amžiaus', gauna vyriausybės 
pensiję. Tę patį gauna ir našlė, jei vyras yra miręs. Moteris 
tedirba tik iki 60 m. amžiaus ir taip pat aprūpinama pensija.

Tai tiems, kurie neturi perdaug didelię ateities pretenzi- 
ję, ir apsisprendžia likti darbininkę pozicijose, įsikūrimo pro
blema virsta paprasta kieto darbo kasdienybe. Ję tikslu pirmoje 
vietoje turėtę būti gerai atlyginamo darbo suradimas ir protin
gas taupymas; kad laikui bėgant galėtę prie pastovesnės darbo 
vietos pasistatyti gyvenamęjį numukękuris išspręs sunkię buto 
gavimo problemę. Bet ir šio, iš paviršiaus atrodančio nesunkiu, 
tikslo siekiant, reikia būti apdairiam ir gerai orientuotis. Juk 
ir darbininkas turi turėti visas kultūringam gyvenimui reikalin
gas sęlygas. Ypač reikia atsižvelgti į musę jaunosios kartos iš- 
auklėjimę ir išmokslinimę, sudaryti jiems sęlygas ateityje iškop
ti iš darbininkiško akiračio sunkumę. Ne paskutinėj vietoj turėtę 
stovėti ir tautinės bendruomenės centro artumas, kad lietuviško
ji širdis kartas nuo karto galėtę gaivintis savo gimtinės vertybė
mis: sava kalba, savais subuvimais ii’ sava spauda.

Jei, kaip jau minėta, baigus sutartis, krašto vyriausybė pa
liks mums laisvę rinktis apsigyvenimo vietoves, tai be klaidos 
galima būtę patarti, grupuotis raūsę tautiečiams apie Sydneję, 
Melbournę, Adelaidę ir Perthę. Šios vietovės yra tinkamiausios 
klimatiniu ir kulturiniu atžvilgiu, čia jau ir dabar buriasi di
desni lietuvię skaičiai, ir prasideda mūsę kultūrinis veikimas.

Amatininkams švyti dar lengvesnė ateitis. Gėrę amatininkę 
Australijoje labai trūksta. Siuvėjai, šaltkalviai, batsiuviai, 
odininkai, staliai ir kitę amatę specialistai yra pageidaujami 
ir po sutarČię galės rasti pelningę darbę. Gal but jiems bus ne
lengva savistoviai įsikurti, atidaryti nuosavę dirbtuvę, bet vis- 
tiek ję darbas ir pas kitus dirbant bus geriau apmokamas, o tuo 
pačiu ir gyvenimas sotesnis. Reikia manyti, kad savistovaus ama
tininko įsikūrimo galimybės nebus valdžios rankomis užtveriamos, 
jei tik amatininkę unijos nedarys rimtę kliūčię, bijodamos kon
kurencijos saviesiems. Bent iš dabartinię vyriausybės pasisakymę 
aiškėja, kad po sutarties nebus varžomos savistovios "naujęję 
australę" verslamonės. Gal būt pradžioje nebus lengva susidaryti 
pakankamo klijcntę skaičiaus, nes australai yra konservatyvūs ir 
mėgsta kreiptis patarnavimams tik pas senus ir gerai pažįstamus 
amatininkus, bet juk laikas viskę gydo ir prie visko pripratina.

Ateiviams amatininkams taip pat patartina kurtis prie did- 
žięję rytę ir pietę centrę, kur vis tirščiau grupuojasi europie
čiai, nes europietis pas europietį visada greičiau suras kelię. 
šiuo atžvilgiu pats palankiausias yra Sydnejus, kuriame yra ne-

10



10
maža ne brit^ kilmės žmonią, nesaistomu tylaus nacionalizmo ir 
įsisenėjusią tradiciją. Daugumas ją greičiau nueis su vienokiu ar 
kitokiu užsakymu pas europietį, nei pas vietinį.

Musų, inteligentams be aiškią profesiją (išimtis gydytojai ir 
inžinieriai) irgi geriausiai kurtis miestuose. Dalis ją, liks 
darbininką eilėse, tačiau didžiuma stengsis įsimušti į prekybą ir pramonę. Žinoma, prasimuš tik tie, kurie parodys užtenkamai ener
gijos ir sugebėjimo ir mokės išnaudoti visas galimas progas. Bet 
ir jie turi nepamiršti vieno svarbaus dalyko: britŲ kilmės aus
tralas savo prigimtimi ir auklėjimu yra didelis patriotas. Nors 
jis nieko atvirai nepasako ir niekieno nėra kurstomas, bet jis 
eina pirkti tik pas saviškį. Stebint čionykščią svetimšaliŲ 
(italą, graikę, žydŲ ir kitą) prekybos įmones, neginčijamai krin
ta į akis ta aplinkybė, kad ją klijentai daugumoje svetimšaliai. 
Jei į panašią krautuvėlę ir užsuka vienas kitas australas, tai 
jis arba nėra vietinis ir nežino pardavėjo kilmės arba geras savi
ninko pažįstamas arba galę gale "iŠ bėdos", kadangi jam labai 
greit reikia, o nėra arti jokios kitos krautuvės. Taigi ateities 
prekybininkams ir patartina: steigti įmonės ten, kur daugiau sve
timšaliŲ, ypač kur kuriasi naujieji emigrantai, nes kitur bus la
bai sunku išlaikyti vietinią prekybininkę konkurencijos. Ta pras
me, gal but, ir vėl būtą geriausias Sydnejus su savo internacio
naliniu veidu ir neaštria šovinistine nuotaika.

Gydytojai ir inžinieriai, reikia tikėti, išlaikę papildomuo
sius egzaminus, galės gauti praktikos teisę, nors ir ją pajamos 
Šaltinis, bent ilgesnį laikę, bus ne pas vietinius gyventojus, o 
emigrantus europiečius.

Kuriantis ūkiuose, yra geresnią perspektyvą. Čia daugiau ne
priklausomybės ir laisvės. Ūkią įsigijimo sęlygos nėra sunkios. 
Laikraščio skiltys mirga skelbimais , kad ten ar kitur parduodami 
ūkiai su gyvu ir negyvu inventoriumi. Kainos nėra perdaug aukš
tos, daug kur parduodama išsimokėjimui. Ūkis čia pelningas, nes jo 
gaminiai, palyginus, nepigus. Ypač brangus vaisiai ir daržovės. 
Taip pat paukštiena, rūkyta kiauliena ir kiaušiniai. Turint gal
voje mūsą darbštumą ir ūkinę nuovoką, daugiau vertėtą pagalvoti 
apie nedidcliŲ ūkelią įsigijimą netoli centrą, kur būtą kulti
vuojamos daržovės, vaisiai ar laikomos vištos. Apie dideles far- 
mas nereikėtą galvoti, nes jos brangios, o,be to, ir ūkininkavimo 
metodai jose mums nėra įprasti. Reikia turėti galvoje, kad Čia 
kitas klimatas, kitas ūkininkavimo būdas ir gana dideli pelno mo
kesčiai. Nelabai apsimoka tie ūkiai, kur reikia samdomos darbo 
jėgos, kur toli nuo vandens ir miestą. Ligšiolinis Australijos 
žemią įsigijimo įstatymas nedraudžia svetimšaliams pirkti žemią. 
Sunkiau kiek pirkti valdžios žemes, bet kaip ligšiolinė gyvenimo 
praktika rodo, ir ši sritis svetimšaliams prieinama. Daugiau Šia 
prasme varžomi "spalvotieji" ateiviai: kinai, japonai ir kt.

Tačiau pagrindinė taisyklė mums žinotina ir įsidėmėtina: 
perkant nejudomą turtą (sklypą, namą ar žemę) negalima pasitikėti 
tik tos nuosavybės savininko garantija. Tada tik galima įmokėti 
dalinę ar pilną perkamojo objekto sumą, kai oficiali vietos vald
žios įstaiga (solicitor arba estate agend) patvirtina pirkimo - 
pardavimo aktą. Mes juk esame svetimame krašte, ir gali būti at-
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sitikimy, kad užkliusime ant apgaviky.
Aktualiausia yra Australijoje buty problema. Nors kraštas 

ir nėra karo sunaikintas, bet ateiviui rasti kambarį, labai sunku, 
c buty beveik neįmanoma. Si aplinkybė ir verčia daugelį musiskiy 
pirktis sklypus ir statydintis namučius. Kaip patirtis rodo, pa
sistatyti mieste namelį nėra jau toks paprastas reikalas, nes:

1. sunku sutaupyti pirminę įmokėjimo sumy (depozitą),
2. sunku gauti statybos bendrovę, kuri be eilės pradėty 

statyti,
3. plačiau statant, kelia rimty rupesčiy medžiagos gavimas 

ir
4. kaikur pasitaiko kitokiy klučiy.
Pavieniy sklypy pirkimas, atrodo, taip pat nėra teigiamas 

reiškinys. Pirmiausia toks naujas savininkas atsiduria gyventi 
tik tarp svetimyjy, antra, perkant jau sklypuotu žemę, reikia už 
jy žymiai daugiau sumokėti.

Gal praktiškiausia būty taip: kur nors tolimesniame prie
miestyje nusipirkti didesnį žemės gabaly susidėjus, kurį paskui 
patiems išsidalinti sklypais ir patiems talkos budu statydintis 
namučius. Dar geriau: nupirkti didesnį žemės ploty su dviems ar 
keliais senais namais. Juose gyvenant statytis privačius namelius, 
o paskui tuos bendruosius namus parduoti ar išnuomoti, kaip ben- 
dry nuosavybę.

Šis būdas yra pats geriausias ir pigiausias.
Mums juk labai svarbu neišsiblaškyti ir nenuskęsti svetimyjy 

juroj. Reikia stengtis kurtis grupėmis, kad gyvenimas buty malo
nesnis tarp savyjy, nes kas padės - nepadės, bet savasis vis ar
timesnis ir užjaučiamy žodžiy, ir paskola, ir nuoširdžiy patarimy.

Neneigiama, kad reikia ieškoti keliy kurtis. Neatkalbinejama, 
kad dabar per anksti galvoti apie nuosavybę. Tik patariama: visky 
daryti gerai apgalvojus ir numačius ateities gyvenimo galimybes. 
Kurtis, pirkti ar statytis tik ten, kur apsisprendžiamą gyventi. 
0 gyventi ten, kur yra savyjy, kur spinksi lietuviški kultūros ži
burėliai, kur galima gėrėtis lietuviy kalba, grožėtis Panemuniy 
daina ir jaustis mažyčio savo gimtinės kampučio gyventoju.

Sydnejuje įsisteigė patarimy biuras "Informaci
ja", savo įstaigy laikinai turįs p. p. Baužy namuose, 
Hampden str. 5, Hurlstone Parke, Sydney.

Šio biuro nurodymu, geriausia ir pigiausia esy Sydnejuje 
statydintis namus iŠ lenty, kurios surištos blokais. Sienos iŠ 
tokiy bloky turi būti prišriubuojamos prie metaliniy namo rėmy.

Si firma esanti visai nauja ir siūlanti medžiagy penkiy tipy 
namams. Mažiausias tipas kainuojys tik 256 svarus. Medžiagos tar
pe esys visas namučio įrengimas: grindys, lubos, dvigubos sienos, 
stogas ir kambariy pertvaros. Didysis tokiy namy tipas, kuris 
turi 4 kambarius, virtuvę, voniy ir skalbykly kainuojys apie 500 
svary. Statytis žinoma tenka patiems.

—..ooOOOoo..—
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PAS AULI O GALAS?

VANDENILIO SVIEDINYS

Paulius R.

Tur but niekam kitam žmonija neparodo tiek gabumy, nepanau
doja tiek jėgy, nesudeda tiek auky kaip pačios savęs naikinimui. 
Kada fizikos, chemijos, technikos mokslai padaro daugiau pažangos, 
jei ne karo metais? Ir tai nenuostabu: kiekvienas jieško budy 
greičiau ir sėkmingiau nugalėti savo priešę. Bet dažnai nepagal
voja, kad, panaudodamas naujai atrasty budę, tuo pačiu jį išduo
da savo priešui ir po kurio laiko pats turi nuo jo kentėti. Ir 
taip visa toji pažanga dažniausiai tarnauja no tik brolžudystei, 
bet ir savižudystei.

Patys matėme ir stebėjomės įvairiausiomis naujovėmis pasta
rojo karo metu. Kas jas visas galėty ir išskaičiuoti: oro minos, 
100 centneriy ir daugiau sveriantys sviediniai, "pancerfaustai", 
radaro įtaisai, skriejy sviediniai ir taip be galo. Tik kai iš
girdome apie atominį sviedinį., mums atrodė kaip pasaka ar stebuk
las. Bet vieno sviedinio nušluotas Japonijos didmiestis, kur su
naikinta 100.000 gyvybių, o dar daugiau sužeisty ir sužaloty - 
mums atvėrė akis prieš žiauria tikrovę. Ir mums darosi baisu; ne 
dėl to, kad tas atominis ginklas visa naikina - Hamburgas, Esenas, 
Dresdenas buvo nemažiau sugriauti ir nemažiau žuvo žmoniy. Kur 
pirma reikėjo šimty ir tūkstančiy bombonesiy, kurie sėty sviedi
nius ištisus mėnesius ir metus, dabar ty patį atlieka vienas ki
tas lėktuvas per vieny naktį.

Prieš kurį laika pasaulis pradėjo tikėti, kad ir rusai turi 
ty baisyjį atominį ginkly. Atsiduso visokie optimistai ir ramaus 
susitaikymo šalininkai. Pagaliau vėl jėgos pusiausviroje; yra vil
ties, kad ir atominė baisenybė nebus pavojingesnė uz dujy kary, 
dėl kurio buvo tiek baugintas! prieš 1939 metus. Bet greit išblė
so any nayviyjy šypsena, kai prezidentas Trumanas pasirašė nuta
rimu gaminti naujus vandenilio sviedinius, 1000 karty galinges
nius už any Hirosimos sviedinį. Ir visi neramiai save klausia, 
kas iš viso to išeis?

Atominio sviedinio paslaptis
Manau, verta prisigiinti, kas yra paprastas atominis sviedi

nys. Jau nuo seno visi žino, kad kiekvienas medžiagos elementas 
susideda iŠ begalės atomy. Viename kubiniame milimetre, maždaug 
Špilkutės galvutės didumo, jy esama apie 10 milijony. Kiekvienas 
atomas yra atskiras pasaulis. Apie jo branduolį, susidedantį iŠ 
taip vadinamy pozitrony ir neutrony, sukasi kiekvienam elementui 
skirtingas skaičius elektrony. Visiems buvo aišku, kad atome tu
ri būti sukaupti milžiniški energijos kiekiai, nes kas kitaip pa- 
laikyty pastovu jo branduolį ir kas duoty elektronams pasakišką 
greitį (apie 300.000 km. per sekundę). Reikėjo tik surasti budy 
ty atome sukaupty energijy išlaisvinti. Ir štai mokslininkai pas
tebėjo, kad bombarduojant uranijaus atomo branduolį mažomis med-
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žiagos dalelytėmis - neutronais, branduolys skyla pusiau ir skil
damas atpalaiduoja didelius jėgos kiekius. Jie apskaičiavo: jei 
pavykty suskaldyti visus atomus, kurie randasi 1 kg. plutonijaus 
(speciali uranijaus rasis: uranium 235), tai gautysi tiek ener
gijos, kiek jos duoty 20.000 tony, geriausio dinamito, jį iš
sprogdinus .

Taip pat buvo pastebėta, kad skaldant plutonijaus atomo 
branduolius, be dviejy lygiy branduolio daliy, dar gaunasi keli 
laisvi neutronai, kurie, nebūdami surišti su branduoliu, patys 
lekia ir, užkliudę kitę, plutonijaus atomy, jį perskelia pusiau. 
Sį paskėlus lieka vėl keli laisvi neutronai, kurie savo ruožtu 
veikia kitus atomus. Ir taip viskas vyksta savaime pasakišku grei
čiu, nes gavusio laisvę neutrono greitis prilygsta Šviesos grei
čiui (apie 300.000 km. per sekundę). Žinoma, skaldomos medžiagos 
masė turi būti pakankamai didelė. Kitaip, gavę laisvę neutronai 
ras pakankamai skyliy išlėkti į erdvę, nieko neužkliudę. Šitoji 
reikalinga sprogimui masė vadinama kritiškąja m a - 
s e .

Štai ir visa atominės bombos paslaptis. Užtenka tik paga
minti reikiamy kiekį plutonijaus (jo gamtoje nėra) ir jį taip 
įtaisyti, kad jis tinkamu laiku pradėty veikti. Paprastai paga
mina iŠ plutonijaus du atskirus gabalus, kuriy kiekvienas yra ma
žesnis negu kritiškoji masė ir šiek tiek didesnis, negu pusė tos 
pačios masės. Norint sukelti sprogimą, užtenka tik tuos du pluto
nijaus gabalus staiga .vieny su kitu sujungti. Tuojau atomai pra
deda skaldytis, atsiranda nepaprasti kiekiai energijos ir įvyks
ta sprogimas. Sprogimo momentu pats sviedinys gali pasiekti neį
sivaizduojamai aukšty temperatūry (60 milijony laipsniy sako kai 
kurie mokslininkai). Visa tai sukelia didelį oro judėjimy, kuris 
visky nušluoja, kas tik jam keliy pastoja, o didžiulis karštis 
visa degina ir naikina.

Būty galima dar padidinti aprašyto sviedinio pajėgumy. Saky
siu, būty galima paimti ne du, o daugiau plutonijaus gabaly, ku
riuos sujungus susidaryty didesnis medžiagos kiekis. Bot Šiuo ke
liu einant greitai teks sustoti. Esant didelei masei, sprogimas 
įvyks anksčiau, negu visi atomai bus susiskaldę ir taip išsis
klaidys daug neišnaudotos medžiagos. Tokiu būdu gal ir pavykty 
pagaminti atominį sviedinį 6 ar 7 sykius galingesnę už any Hiro
simai tekusiy, bet no daugiau.

Ar galimas vandenilio sviedinys?
Tačiau žmogui to nepakanka. Jis vis jieško ko nors dar bai

sesnio, dar galingesnio. Ir dabar jis skelbiasi tai suradęs, bū
tent vandenilio sviedinį.

Jau seniau buvo žinoma, kad be atomo skaldymo yra dar kity 
būdy išgauti elementuose besislepiančiy energijy. Ir tai pavyko 
laboratorijose išbandyti, žinoma, vartojant tik mažus medžiagos 
kiekius. Lieka tik klausimas, ar galima tai padaryti su dides
niais medžiagos kiekiais. Atsakymas: taip, tik medžiaga turi ras
tis labai dideliame slėgime ir labai aukštoje temperatūroje, ir 
juo toji medžiaga lengvesnė, juo veikimo pasekmės goresnės.

(Bus daugiau)
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7JNIQS TREMTINĖMS
Liet. Rand. K r y ž . Pirm. D. Ja

saitis apie Belgijų.- Savo metu į Belgiją iš
vykusiu lietuvių padėtis sunki. Jie tikėjosi, atlikę dvejų, metų 
sutarties prievolę, galės grįžt į Vokietijų ir drauge su kitais 
emigruoti į užjūrius, arba, pasilikdami Belgijoje, laisvai pasi
rinkti sau darbų norimoj srity. Išvykusieji tvirtina, kad tokie 
pažadai buvę duoti, bet dabar jų nepaisoma. Kaip į juos žiuri 
IRO?

IRO juos laiko įkurdintais ir neturinčiais teisės į IRO pa
galbų. JV DP įstatymas jiems taip pat netaikomas. Jis liečia tik 
Vokietijoje, Austrijoje beto Italijoje esančius tremtinius. Aus
tralija juos sutiktų priimti, jei IRO atlygintų jų kelionės iš
laidas. IRO nesutinka. į Belgijų yra atvykę apie 40.000 DP į ang
lies kasyklas. Jų kelionės išlaidos į Austrai!jų sudarytų 
40-50.000.000 dolerių. Tuo tarpu IRO nusistačius kiek galima dau
giau tremtinių išvežti iš Vokietijos ir Austrijos.

VLIK0 delegacija Ženevoje dėl Belgijos lietuvių darė daug 
■žygių.'^žiJeTiacinioTeįsmopirmininkui įteikė raštų, kad DP, atli
kę Belgijoje 2 metų sutarties prievolę, nors ir nelegaliai pate
kę į Vokietijų, butų pripažinti gauti bent teisinę IRO globų. 
Plačiai aiškintasi su IRO Belgijos skyriaus vedėja. Po ilgų pasi
aiškinimų, gautas pažadėjimas, kad IRO, nors Belgijon išvykusius 
DP laiko įkurdintais, atskirais atvejais galės paremti kai kurių 
DP grupių emigracijų į kitus kraštus pagal tam tikrus sųrasus. Į 
tokius sųrašus tegali patekti ligoniai, netinku anglių kasyklų 
darbui. Nelegaliai į Vokietijų grįžusiųjų Šeimos nariai būsiu 
įgalinti, jei norės, grįžti į Vokietijų. Belgų Caritas pažadėjo 
kreiptis lietuvių naudai IRO ir per Belgijos Raūdonųjį Kryžių. 
Išsiaiškinus Belgijos atvejį su IRO deputy direktorium, gautas 
tas pats atsakymas, kaip ir iŠ. IRO Belgijos skyriaus vedėjos.

(Elta)

Britai atsisakė nuo D P legijo- 
n o . - šveicarų "Die Tat" (4.6) iš Londono skelbia, kad perei
tais metais Londone buvęs sumanymas vietoj trūkstamų britų savano
rių sudaryt svetimšalių legijonų. Projektų rėmęs apsaugos minis- 
teris Alexanderis. Jį palaikę konservatoriai, nurodydami, kad 
tūkstančiai lenkų ir baltiečių stotų savanoriais. Kadangi numato
mas tik vienas priešas - SS - tai DP mielai stotų į legionų ir 
jais galima būtų pasitikėti. Š. m. kovo 29 d. konservatorius Ame
ry tų reikalų vėl iškėlė, bet naujasis apsaugos ministeris Stra- 
chey'davė griežtai neigiamų atsakymų. Esu tirta, ar toks legijo
nas nebūtų tinkamas pakeisti britus Vokietijoje, bet rasta, kad 
legijonas tiem uždaviniam netinkųs. Kaip žinoma, Strachey stip
riai priekaištaujamas jo tariamas ar tikras palankumas komunis
tam.
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KNYGOS

Antanas Maceina. DIDYSIS INKVIZITORIUS. 
Antroji papildyta laida. Išleido Venta 1950 m. 221 psl. Kaina 
55,- B.fr.

Minima knyga yra viena paskutinių lietuviškų leidinių. Pir
moji šios knygos laida pasirodė 1946 m. ir buvo išpirkta per ke
letu mėnesių. Kritikos ir skaitytojų padrųsintas, autorius papil
dė, patobulino ir antrų kartų, kun. Juro dėka, išleidžia savo 
veikalų viešumon.

A. Maceinos, filosofijos profesoriaus, vardas lietuviams yra 
tiek žinomas, kad nebetenka jo rekomenduoti visuomenei. Savo vei
kalais, gausiais straipsniais jis yra pasiekęs visų skaitančių 
lietuviškų visuomenę. Savo veikalais jisai darosi populiarus. Tai 
reta mintytojo dovana. Išskalbti gilių mintį ir mokėti jų įkan
damai perteikti visuomenei yra savarankumo ir subrendimo pažymys. 
Tai kartu ir rašytojo dovana. A. Maceina jos turi apsčiai ir, pa
sitelkęs literatūrinę karybų, prakalba į plačiųjų visuomenę, kuri 
nekartų ilgisi gilesnės minties. Jei kas baidosi imti į rankas fi
losofinius leidinius, tai atskleidęs "Didįjį Inkvizitorių" neap- 
sivils; Čia autorius kalba taip lengvai, prieinamai. Čia jisai 
aiškina garsiųjų Dostojevskio romano "Broliai Karamazovai" legen
dų apie Didįjį Inkvizitorių (kardinolų tardytojų)kur iškelia Die
vo ir žmogaus santykius pasaulio istorijoje. Jei tai butų gryna 
filosofija, neretas sakytų "neįkandu", bet kai autorius traukia 
iš romano vienų mintį po kitos, skaitytojas nejučiomis yra trau
kiamas vis gilyn - jis yra pagaunamas.

Skaičiusieji pirmųjų knygos laidų bus patenkinti, kad auto
rius nebeįdėjo "Did. Inkvizitoriaus" legendos teksto, tačiau jos 
pasiges neturėjusieji progos skaityti. 0 tokių bus daug, ypač 
anksčiau palikę Vokietijų. Būt buvę gera, jei autorius butų davęs 
bent legendos santraukų. Tegu ji ir žinoma, bet nepakankamai ir 
nevisų. 0 imant knygų į rankas reikia būtinai žinoti legendos tu
rinį .

"Didysis Inkvizitorius" yra I tomas ištisos trilogijos, kuria 
autorius pavadino Cor inquietuni (nerami širdis). Antrasis tomas 
pavadintas "Jobo dramai", treciasis - "Kova su Dievu".

Pažymėtinas skoningas knygos išleidimas, kurį rūpestingai at
liko "Ventos" leidykla. Knygų užsisakyti: Mr. J. Burčikas, 77, 
Pairę du Horlcz, Tilleur-lez-Liėge.,

Australijos Lietuvių Kalendo
rius 1950 m. - Išleido "Užuovėja". Užsisakyti Mrs. L.Vei- 
teikienė , 78 Platformstr. Lidcombe Sydney, N.S.U. 92 psl. Kaina 
nepaž. Spausdinta rotatorium. Daug naudingos informacijos apie 
Australijų, jos papročius, matus, saikus, įsikūrimo galimybes, 
apie Australijos lietuvių gyvenimų, vietinę geografijų. Yra ir 
poezijos, enciklopedinės žinios apie Lietuvę. Duodami reikalin
giausi adresai, kurių daug trūksta, ypač naujesnių.
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Pastangos padėti Belgijos lie
tuviams . - Liet. Bendr. Valdyba nenuilstamai klabina vir
šūnių duris, kad butų pagaliau atsižvelgta į lietuvių tremtinių 
būklę. Pastaruoju laiku buvo susirišta su Vyr, išlaisvinimo Komi
tetu., kŪTlO "pavtfH Ltf'jT pV DP."s. Bačkis janki? s i B elgijoję/ir kai- 
bėjosi su atsakingais Belgijos“ir”TFTO’ paneigunSTis. Savo keliu 
VLIK’o delegacija lankėsi Genevoj IRO centre, kur, be kitų rei
kalų, buvo išdėstyta žodžiu Belgijos lietuvių reikalai. Buvo pa
ruostas tuo reikalu raštas, bet nebuvo įteiktas, nes panašus kitų 
tautybių rastai buvo atmesti. VLIK’o delegatui p. Dr. D. Jasai
čiui buvo pareikšta, kad tremtiniai angliakasiai, atlikę 
sutartį ir išgyvenę Belgijoj tre
jus metus, turės teisę būti į j u ng-
ti į belgų ūkinį gyvenimų ir ga
lės gauti darbo leidimus visoms
pramonės šakoms, jei darbo gali
mybės tai leis. Šiuo metu siaučianti bedarbė ne
leidžia to įvykdyti ir tremtiniai gali dirbti tiktai sunkiojoj 
pramonėj, žemės ūkyje ir kaip namų tarnai. Si aplinkybė neleidusi 
įvykdyti kai kurių vyriausybės narių pareiškimų. IRO esu stengėsi 
padėti ypač tiems, kurie pasirodė netinkami anglių kasyklų darbui.

Turėdama ribotus išteklius ir laikų, IRO padeda įsikurti tik 
vienų kartų. Ji daro kartais retų išimčių kaip pav. , seimų sujun
gimas tik žmoniškumo sumetimais.

"Moniteur" (6-7.2.1950) paskelbė potvarkį, kad užsieniečiai 
negali būti priimti į darbų negavus leidimo is anksto. Darbo Mi
nisterijoj šiuo reikalu buvo pareikšta, kad minėta taisyklė netai
koma DP, esantiems IRO globoj.

Dėl Mons’o stovyklos buvo atsakyta:
1. Tam tikras skaičius buvęs išskirtas iš IRO globos, todėl 

jiems padėti IRO nebegali.
2. Slaptai grįžusieji Vokietijon tebesinaudoja teisine IRO 

globa. Jie betgi yra nelegalioj būklėj atsakingų valdžios įstai
gose, kad būtų grųžintos šeimos Vokietijon.

3. Seimų galvoms, kurios pasiliko Belgijoj, IRO delegacija 
Briusely stengėsi rasti darbo kitur, o ne kasyklose. Kai kurie 
tų tremtinių atsisakė priimti siūlytų darbų, ir todėl IRO nebe
sijaučia įpareigojimo pagelbėt jiems įsikurti.

Bus pagerėjimo DP reikaluose?
Belgijos sindikatai yra pateikę Darbo Ministerijai potvarkio pro
jektų, kuris numato kai kurių lengvatų tremtiniams, baigusiems 
darbo sutartį. Ikisiol nėra žinoma, ar tie pasiūlymai bus priim
ti. Yra galima, kad tuo atveju, kai pagerės bedarbės klausimas, 
pagerės ir DP reikalai.

Svetimšaliai, dėmesio! Darbo Ministe
rija praneša: Du mėnesiu prieš darbo leidimo pabaigų, jei numato
te dirbti Belgijoj ir toliau, kreipkitės pas savo darbdavį, kad
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Sis paducty‘prašymu rajoniniam bedarbės biurui (Bureau regional 
du Bonds de Soutien des Chomeurs) atnaujinti leidimui. Klausimy 
lapai yra išduodami tik minėtam biure F.S.C.

Jei turite pereiti pas kitę darbdavį, darykite lygiai taip 
pat.

Jei nesilaikysite šiy potvarkiu, galite susilaukti visę eiįę 
sunkumy. ir net ištrėmimo.

Liet. Bendr. Centras posėdžiau
ja.- Bal. £3 d. Liėge posėdžiavo LBB Centro Valdyba. Buvo ap
tarti esamoji liet, būklė Belgijoj ir kiti organizaciniai reika
lai. Nutarta įsijungti į Pasaulio Liet. Bendruomenę, tašiau pa
aiškėjus, kad pateiktasis statutas Belgijoj negali būti priimtas 
be pataisę, numatyta kreiptis į VLIK'ę ir išsiaiškinti kilusius■ 
neaiškumus. - Aptarus esamę būklę, numatyta tęsti žygius emigra
cine linkme: patarti tautiečiams ir toliau jieškoti pažįstamy 
bei giminiy Kanadoj ir per juos gauti imigracinius dokumentus; 
paruoštas atsišaukimas į Kanados lietuvius, kad šie kviesty sa
vuosius į Kanadę (vienas atsišaukimas VLIK’o vardu tilpo "N. 
Lietuvoj"). Atsišaukimas išsiuntinėtas spaudai, organizacijoms 
ir liet, konsului p. Gyliui. - Nutarta rekomenduoti tautiečiams, 
kad apsirūpinty knygomis, sudarinėty savo knygynėlius ateičiai 
ir paremty knygy platinimo vajy.

Priimtas pasiūlymas daugiau rūpintis savitarpe pagalba. Ne
sant kity organizacijy, LBB Centras nutarė kreiptis į liet, ko- 
lonijy kapelionus, kad pravesty rinkliavas per pamaldas ir at- 
siysty centro iždininkui Mr. V. Banevičius, 66, Pairo du Horloz, 
Tilleur-lez-Liėge, pažymėdami, kad tos sumos skirtos Šalpos rei
kalams. Tuo būdu numatoma išslysti siuntiniy Sibiro lietuviams.

Konstatuota, kad Centras neturi nė vieno santimo Kasoje, o 
einamyjy reikaly tvarkymus yra suristas su nemažom išlaidom. 
Apylinkės prašomos tad nedelsiant surinkti nario mokestį už I 
ketvirtį po 30 fr. ir priklausomę nuošimtį (75 į) siysti Centrui.

Nutarta, kad emigravus į Kanadę p. Stepui Paulauskui į 
Centro Valdybę įeis p. Fr. Sekmokas.

Naujas DP įstatymas.- JAV senatas pri
ėmė nauję įstatymę, numatantį įsileisti 35S.00C tremtiniy. Jis 
taikomas tremtiniams tiktai Vokietijoj, Austrijoj net ir neturin 
tiems IRO globos, kurie gyveno Vokietijoje arba Austrijoj 1949 
m. sausio 1 d. Deja, Belgijos tremtiniy įstatymas neapima.

Reikalauja sumažinti darbo vai. 
s k a i č i y . - Angliy gamyba tiek pašoko, kad susidarė jau 
nemažos atsargos (1.689.954 T.). KrikŠč. Sindikatas siūlo vy
riausybei sumažinti darbo vai. skaiciy iki 45 vai. per savaitę 
(dabar 48 vai.)

Atvykusiem be darbo sutarties. 
Kai kuriems tremtiniams IRO išsiuntinėjo žinialapius, prašyda
ma juos užpildyti iki bal. 15 d. Pasiteiravus buvo paaiškinta, 
kad tie žiniaraščiai siuntinėjami tam tikriem tremtiniam galu-
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tinio įkurdinimo tikslu, išstudijavus Jų bylas, esančias IRO įs
taigoj Briusely.

Darsūniškiai , Kruoniškiai atsi
liepkit! - Kanados lietuvis Pranas Koklys (Koklevičius) 
iš Darsūniškio jieško savo giminiu ar pažįstamą Belgijoj, norėda
mas atsikviesti juos Kanadon. Jo adresas: J.B. Kelly, R.R. 2 west 
Lome, Ont. Canada.

Sudiev! - Išplaukė Australijon per Angliję Stosię 
šeima. Linkime jiems geros kelionės ir laimingo įsikūrimo naujoj 
žemėj. Ruošiasi išvykti K. Matukevičius į P. Amerikę.

Susirgo . -P. Vegienė, mačiusi daug vargo tremtyje, 
susirgo ir gydoma sveikatos namuose. Tai bene penktas ar šestas 
šios rūšies susirgimas Belgijoj. Sunkiai serga Alf. Sidaugas.

Lietuvis šeimininkauja, anglai 
kampininkau ja . - Yra gautas laiškas iŠ Londono, kur 
įdomiai įsikūrė viena lietuviu šeima. Apsukrus lietuvis nusipirko 
namus - 3' aūkštę su visais patogumais. Antrame ir treciame aukšte 
gyvena dvi anglę šeimos, o apačioj gyvena lietuvis su Žmona ir 
turi 3 kambarius, kurię vienę dar nuomoja 3 viengungiams. Namai 
kainuoja 1000 svarę sterlingę išmokėtinai per 10 metę. Tos sumos, 
kurię sumoka nuomininkai, užtenka sumokėti mėn. skolai, ir pir
kėjui tuo būdu butas lieka nemokamas.

Bėga iš M o n s 1 o stovyklos. - Nesulauk
dami jokios emigracijos, Mons’o stovyklos gyventojai savo inicija- 
tyva dingsta netgi su šeimomis. Vieni susiranda darbo, kiti atsi
duria Vokietijoj. Neseniai lankės i Mons’o stovykloj Čilės konsu
las ir surašinėjo norinčius vykti į Čilę. Iš lietuvię užsirašė 
p. Krujelskis su šeima ir du viengungiai.

Knygos! Knygos! - Hainaut prov. knygas sėkmin
gai platina: T. J. Aranauskas, T. Rabikauskas ir Juozas Girevi- 
čius (17, rue de la Tombelle, Chatelet). Limburgo prov. - T. Am
brozijas, Liėge prov. - J. Sadauskas ir J. Burčikas (77, Pairę du 
Horloz, Tilleur).

Metinę page r^b imas Liėge g e g .
7 d . Sekmadienį - gegužės mėn. 7 d. Liežė - Tilleur rengia
mas platus Motinos Dienos minėjimas. 12 vai. pamaldos, 13 vai. 
"Concordia" salėje informacinis susirinkimas,.paskaita, motinę 
pagerbimas ir graži meninė programa: dainos, vaidinimas, tauti- • 
niai šokiai, smuiko ir akordeono muzika, deklamacijos ir k.

Angliakasiai ir ję šeimos dar turintieji traukiniais važiuo
ti nemokamę bilietę ir iš tolimesnię apylinkię maloniai kviečia
mi atvykti. Tikrai nesigailėsite.

LBB Liežo Apyl. Valdyba
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/vauja ųsl

Karas dėl pašauto amerikiečių lėktuvo virš Latvijos?.- laukiama 
belguos Karaliaus.- riaušės Prancūzijoj. - atsigauna vokiečiai. 
BĖGA KINIJOS NaCIJONaLISTaI.- DEGĖ ATOMINIS FaBRIKaS. i

Praeity yra buvę įyykiy, kad vienos valstybės piliečio nužu
dymas (politinės^reikšmės) sukeldavo karus. Šiuo metu j panašius 
įvykius žiūrima šalčiau. Kaip JaV užs. r. ministeris D. Acheson’as 
pareiškė, lėktuvo pašovimas virs Baltijos kad ir nesukels karo, 
bet prie ubipusiy santykiy įtempimo žymiai prisidės. AmerikieČiy 
lėktuvo pasovimas^įvyko bal. 8 d. netoli Liepojaus. Soviety tvir
tinimu, lėktuvas Šaudęs į rūsy naikintuvus, todėl pastarieji atsi- 
šaudę, ir lėktuvas tuoj dingęs Baltijoj. Amerikiečiai atsikerta, 
sakydami, kad^lėktuvas nebuvo ginkluotas, neturėjęs tikslo skristi 
per soviety užimtas žemes, be to, Latvija nesanti sovietinė teri
torija. Rusai tebesilaiko savo tvirtinimy, protestuoja prieš so- 
vietiniy žemiy pažeidimy, o amerikiečiai irgi protestuoja prieš 
tokį nusikaltimy, nes žuvo 10 asmeny, ir reikalauja atlyginti li
kusiems Šeimy nariams.

šis susikirtimas nėra baigtas ir rusy-amerikiečiy santykiai 
tempiasi.^Užsienio r. min. Acheson’as, o vėliau ir prezid. Truma- 
nas pareiškė griežty nusistatymy priešintis komunizmo plitimui 
padedant ginkluotis laisvoms tautoms, kad tuo būdu komunizmas ne
pasiekt y ir JaV.

Belgijos karalius Leopoldas III 
tebėra tremtyje. -Po tautos atsiklausimo, kuris 
57,68% (ne 67%) pasisakė už karaliaus grįŽimy, buvo laukta greito 
karaliaus grįžimo. Deja, dėtos viltys neišsipildė, nes ėmus kai- 
riyjy grupėms grasinti streikais, riaušėmis ir t.t. pats karalius 
rado reikalo kreiptis į tauty ir pareikšti, kad, atsižvelgdamas į 
savo priesininky nepasitikėjimy, sutinka laikinai pavesti kara
liaus įgaliojimus savo sūnui Boduenui. šiuo mostu karalius nura
mino įsisiūb vusiy visuomenę, ir politinės grupės ėmė derėtis. 
Nemaža sumanumo parodė buvęs ministeris Spakas, kurio projektas 
ir buvo deryby pagrinde. Pagal ty projekty, karalius grįžta į savo 
sosty, sudaro naujy vyriausybę arba patvirtina ty paČiy, pasako 
kalba parlamente ir paveda savo įgaliojimus sūnui Boduenui (19 m. 
amž.). Vėliau, aprimus nuotaikoms, karalius galės vėl grįžti į 
sosty, jei turės vyriausybės sutikimy. Su šiuo kompromisiniu pro
jektu sutinka visos trys partijos, buvo pasirašytas susitarimo 
protokolas ir manyta greitai sudaryti vyriausybę. Deja, buvo už
kliūta už vieno klausimo: kairieji reikalauja, kad karalius, per
davęs įgaliojimus sunui, pasitraukty iš Belgijos ir negyventy 
karai, rūmuose. Su šiuo punktu nesutinka dešinieji, sakydami, kad 
tiek Belgijos tiek tarptautinė teisė leidžia kiekvienam laisvai 
gyventi, kur nori. Netaikyti šios taisyklės karaliui, būty lygu 
jį ištremti. Derybos tebeina, ir manoma, kad anksčiau ar vėliau 
bus prieita prie susitarimo. Visy rūpestis - išvengti neramumy 
krašte, ypač šiuo metu, kai tarptautinė balelė reikalauja visy
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grupią bendradarbiavimo. Komunistę agitacija ima stipriau reikš
tis ir Belgijoj. Antai Antwerpene įvyko riaušių, nes komunistai 
kėlė streiką amerikiečiu ginklą atplukdymo proga.

^Prancūzijoj riaušės nesibaigia. 
Krašte, kur komunistai turi stiprias pajėgas, nėr ramybės. Mas
kvos kurstomi, jie visokiais budais priešinasi ginklą gabenimui 
iš JAV. Breste įvyko didelės riaušės, kuriui metu daug sužeista 
ir vienas užmuštas. IŠ policijos pusės taip pat buvo sužeistu. 
Kitose vietose komunistai organizuoja iškrautą ginklą sabotažą: 
užpuola juos gelžkelio stotyse, išmėto, apgadina ir t. t. Nežiū
rint ją maskoliško įniršimo, ginklai tebeplaukia ir pasiekia pas
kyrimo vietas. Prancūzijos vyriausybė yra vis dėlto susirūpinusi 
kylančia .netvarka ir stiprina valstybinį aparatą, apvalydama jį 
nuo komunistinio gaivalo. Tiktai keista, kad vyriausybė, pravedu- 
si su dideliu vargu įstatymą sudrausti sabotažui, plačiau jo ne
panaudoja.

"Deutschland fiber all e s." - Vokieti
jos kancleris Adenaueris, besilankydamas su savo ministeriais 
Berlyne, kalbėjo Titanya teatre, kur dalyvavo sąjungininką atsto
vai ir daug visuomenės atstovą. Baigdamas kalbą, kancleris pa
kvietė sugiedoti vokiečiu himną. Visi sustojo, ir užgiedojo. Są
jungininką atstovai pradžioje atsistojo, bet tuoj vėl atsisėdo. 
Šis įvykis sukėlė daug nepasitenkinimo sąjungininkuose, kurie pri
kiša kancleriui statomus reikalavimus suvienyti Vokietiją, pra
vesti visame krašte laisvus rinkimus ir t. t. Tai yra ženklas, 
kad vokiečiai ima atsigauti ir reikalauti daugiau laisvią. Jie 
yra pakviesti Europos Tarybon, tačiau branginasi, ir nori atsisės
ti kaip lygus su lygiais.

Ciankaišekas dar gyvas.- Persikėlęs į 
Formosos salą, čiankaišekas tebeveda pasipriešinimą komunistams. 
Nors jis ir daug atkaklumo rodo, tačiau viena pozicija po kitos 
slysta iš ranką. Paskutinis pralaimėjimas - Hainan sala, kurioje 
išsikėlė raudonieji ir baigia išstumti nacijonalistus, kurią pen
kios armijos (125.000) traukiasi iš salos.

Dega atominią sviedinią įmonė. 
Amerikoj vyksta valymas nuo komunistinio gaivalo. Kongreso komisi
ja buvo patraukusi atsakomybėn net tokį diplomatą Jesup’ą ir kt. 
Pastaruoju metu įvyko gaisras Berkeley įmonėse, Kalifornijoj, kur 
yra garsusis milžinas ciklotronas, kurio pagaminimas kainavo 9 
milijonai dolerią. įmonią dalis sudegė, bet ciklotronas liko nepa
liestas. Manoma, kad gaisras kilo iš studiją skyriaus. Galėjo bū
ti padegimas. Sunaikinta daug aparatą. Vedamas tardymas.
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SKELBIMAS
Kas nori įsigyti gerą drabužią, kreipkitės į lietuvišką 

J. Mataičio siuvyklą Briusely: 
191, rue du Trone, Ixelles. Didelis medžiagą pasirinkimas: angliš
ku, vietiniy ir gatavą drabužią. Darbas garantuotas. Galite pasi
tiko tj mano 27 metą praktika.
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