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KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS IR 
KITI TREMTYJE ESę LIETUVOS VYSKU

PAI VISAM LIETUVIŲ JAUNIMUI 
siunčia sveikinimę ir ganytojinį laiminimu

MYLIMIAUSIEJI !
Lietuviu tauta, ne savo kalte vėlai priėmusi krikščionybę, 

save Didžięję Kunigaikščiu - Jogailos ir Vytauto Didžiojo - žod
žiu ir pavyzdžiu skatinama tapo katalikiška. Kartę pažinusi 
Evangelijos šviesę, musę tauta visa siela ir visiems laikams pa
sidavė Kristui Viešpačiui. Net labai stiprios pagundos iŠ pro
testantizmo ir rusiškos stačiatikybės pusės, ne kartę net perse
kiojimai, nei vieno-kito, kad ir kilmingo lietuvio atkritimas 
nuo katalikę tikėjimo, tautos daugiau nepaveikė ir nepajėgė jos 
atitraukti nuo Katalikę Eklezijos. Ilgai trukę sunkus karę ir 
120 metę Rusijos carę vergijos laikai neleido tautai tinkamai 
įvertinti atskirę musę tautos sūnę, Lenkijos Karaliaus ir Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Kazimiero ir Austrijos Kunigaikštytės 
Elžbietos sūnūs - Kazimieras Jogailaitis savo asmens krikščio
nišku tobulumu iškilo taip aukštai, kad jam priklauso vieta tar
pe paČię gražiausię Katalikę Eklezijos šventęję.

Savo šventęję Karalaitį jau seniai ir giliai pamilo, jį 
' garbino, jo Šaukėsi kaip savo Danguje esančio Gelbėtojo visose 

sunkiose valandose. Tautos meilę savo Šventajam liudija Vilniaus 
mieste jo garbei pastatyta graži šventovė ir puošni koplyčia 
Vilniaus Katedroje, kur ilsisi Šventojo kaulai. Šventojo Kazi
miero šventumo garsas ir jo garbinimas pasklido ir toli už Lie
tuvos. Jau senais laikais Neapolio mieste Italijoje buvo susi- 
kurusi kilmingęję jaunuolię sodalicija, kuri savo Globėju buvo
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pasirinkusi 3v. Kazimierą. Sodalicijos centras buvo senas^ vadi
namas "Didesnysis" šv. Jurgio dievnamis, kuriame buvo graži, erdvi/* 
koplyčia, dedikuota Sv. Kazimiero garbei. Joje stovėjo nedidelė 
medinė paauksuota Sv. Kazimiero statula, kurios krutinėję tilpo 
Šventojo relikvija - piršto narelis - gauta iš Vilniaus Vyskupo 
Jurgio Tiškevičiaus. Paskutiniojo Bavarijos karaliaus statytoje 
pilyje audiencijy sale ir koplyčią taip pat puošia gražus Sv. 
Kazimiero paveikslai. Kada Rusijos cary valdžia Lietuvoje kliudė 
Šventojo garbę, visaip iškreipdami istorijos faktus, niekino lie
tuviu akyse Šventojo protėvius Didžiuosius Lietuvos Kunigaikš
čius, tai Lietuvos katalikiškos liaudies vaikai, atsidūrę sveti
muose kraštuose, ypač Vidurinėje Amerikoje, labai ryškiai parodė, 
kaip lietuvis visur vertina savo Sv. Karalaitį. Ten atsirado ne 
tik dievnamiai jo garbei, jo vardu parapijos, bet jo vardu ten 
susikūrė ir vienuolija ir įvairios draugijos bei mokslo įstaigos.

Dievo Apvaizdos sutvarkymu Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
ir laisvę buvo jaučiama tautoje noro ir pasiryžimo kuriuo nors 
ypatingu įvykdytu sumanymu pagerbti savo Sv. Karalaitį, kuris 
jau ilgus amžius buvo lyg tikrasis vadas visy kovojanciy už Die- 
vę ir Tėvynę. To noro ir ryžtingumo daugiausia rodė laisvos Lie
tuvos jaunimas. Tėvynę ištikusi neapsakoma nelaimė sukliudė su- 
manymy vykdymę, bet patį reikalę padarė dar aktualesnį ir pagyvi
no pasiryžimus.

Lietuvos Vyskupai, matydami visai tautai, o ypatingai jau
nimui gresiančius pavojus, norėdami pagyvinti lietuviy pasitikė- 
jimę savo Sv. Globėju ir duoti jaunimui krikščioniško gyvenimo 
vadę klaidy pilname pasaulyje, ryžosi prašyti Šventęjį Tėvę Pijy 
XII, kad jis savo apaštaline galia teiktysi paskirti Sv. Kazimie- 
rę viso Lietuviy Jaunimo Ypatingu Globėju pas Dievę. Gavus to
kiam žygiui Šventojo Tėvo pritarimę buvo kreiptasi į lietuvius, 
kuriuos aplinkybės leido pasiekti, kviečiant juos prisidėti prie 
Vyskupy prašymu. Daug lietuviy Kataliky - subrendusiy ir jaunimo 
parašy buvo atsiysta Vyskupams, kurie kartu su prašymu buvo įteik
ti Šventajam Tėvui. Į tę Vyskupy ir tikinČiyjy prašymę Šventasis 
Tėvas atsakė čia skelbiamu raštu - Breve.

Mes Lietuvos Vyskupai, pranešdami Jums Šię Šventojo Tėvo ma
lonę, pareikštę mūšy tautai ir ypač Jums, Lietuviškas Jaunime, 
turime vilties, kad Jūs ypatingu būdu teiksite garbę ir dėkosite 
Visatos Viešpačiui, kuris Lietuvai ir visiems lietuviams yra da
vęs taip gartingy šventę Globėję, kurio užtarimu Jis jau seniai 
padėjo Lietuviy tautai, padės jai šiais sunkiais laikais ir atei
tyje.

Mes tikimės, kad Jūs, nors išblaškyti visame pasaulyje, ku
ris šiandien taip apsikrėtęs stabmeldiškais nedorais papročiais 
ir visokiomis klaidomis, mokėsite parodyti dėkingumę ypatingam 
Jūsy Sv. Globėjui jį garbindami ir sekdami jo ištikimybę Dievo 
įsakymams, Evangeliniam tobulumui, meilę Švenčiausiajai Marijai, 
uolumę ginti Kataliky Eklezijos mokslę ir jos teises, branginda
mi sielos ir kūno nekaltybę, pasekdami teisinga pasaulio tuštybės 
supratimę ir kitas jo dorybes, pelniusias jam amžinęję laimę ir 
dangiškęjy garbę. Eidami jo eitu gyvenimo keliu ir Jūs būsite 
vis vertesni didesniy Dievo maloniy, vis gražiau išgarsinsite
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Jūsy varia kaip lietuviu kataliku visur, kur teks jums gyventi 
visę tarpe, su kuriais teks jums susitikti. Tuo keliu eidami Jus 
busite vis tvirtesnis tautos gyvybės ir tvirtybės pagrindas.

jūsy broliai kenŠiy Lietuvoje ar esą Siaurės tirono trem
tyje ir kalėjimuose negalės kol kas nei šios naujienos išgirsti 
nei už jy padėkoti Šventajam Tėvui. Mes tikimės, kad Jus iŠ visy 
pasaulio kraštu atsiliepsite ir Jūsy ir any Jūsy broliy vardu 
išreikšdami Šventajam Tėvui dėkingumy už parodytu meilę ir užuo
jautą Lietuviy Jaunimui, ypatingai šiose sunkiose mūšy tautai 
valandose. Mes tikimės, kad tas dėkingumas bus ne vieno karto, 
ne laikinis, o amžinai atsimintinas, kol bus gyva Lietuviy tauta.

Nuo dabar Lietuviy Jaunimo tarpe visuose pasaulio kraštuose 
turi prasidėti ypatingesnis Šventojo Globėjo garbinimas, atsime
nant jį ir kasdieninėje maldoje, įvedant jo garbei atskiras va
landas ir dienas. Sekdami seny Lietuviy tautoje savo laiku pri- 
gijusiy tradicijy, mes randame, kad Lietuviy Jaunimui būty tin
kamiausia Švęsti metinę savo Ypatingojo Globėjo šventę Sv.Kazi
miero Relikvijy Perkėlimo dieny, kuriai yra paskirtas pirmas se
kmadienis po Oktavos Švenčiausios Marijos Dangun Ėmimo (sekmadie
nis po 22 rugpiūčio). Ta Šventė jau buvo Jums priminta 1946 me
tais ir daug kur Jūsiį ji jau buvo Švenčiama. Derėty, kad jau 
šiais metais pasiruostumėte tai Šventei visas Lietuviy Jaunimas 
kartu - pradedant mažiausiais ir baigiant užaugusiais. Amžiumi 
vyresnieji turite parodyti daugiau inicijatyvos ir uolumo tiek 
Šventę garsinant, tiek jy ruošiant, tiek vadovaujant jaunesnie
siems. Prieš šimtus mėty uŽ tikėjimy persekioti airiai pakrikę 
po platy pasaulį, savo tėvynės Airijos Globėjo Sv. Patriko šven
tę padarė tarsi tautine švente viso angliškai kalbančio pasaulio. 
Jy pavyzdys tepaskatina Lietuviy Jaunimy Sv. Kazimiero - Ypatin
go Lietuviy Jaunimo Globėjo šventę ruošti su visu Širdies atsi
dėjimu, su visu pasiryžimu, kad ji tapty viso bet kur esančio 
Lietuviy tautos Jaunimo Švente.

Visagalis Viešpats Dievas, kurs yra neišsemiamas maloniy 
šaltinis, tebūna gausus ir Jums, Mylimiausias Jaunime, savo ma
lonėmis, tesustiprina Jus Šventame tikėjime, Jūsy viltyje į ge
resnę visos mūšy tautos ir Jūsų ateitį, Jūsy krikščioniškoje do
roje, o ypatingai meilėje: meilėje Dievo, meilėje Šventos mūšy 
Motinos Eklezijos, meilėje Švenčiausios Marijos, kuriy taip ypa
tingai garbino Sv. Kazimieras, meilėje visiems mūšy broliams.

Visagalio Viešpaties Dievo + Tėvo + ir Sūnaus + ir Švento
sios Dvasios palaiminimas tenužengia ant Jūsy ir tepasilieka 
visados.

+ Juozapas Skvireckas
Kauno Arkivyskupas Metropolitas

+ Vincentas Brizgys
Kauno Vyskupas Pagelbininkas

+ Vincentas Padolskis
Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius 

Z A M S 1950 metu 
Kristaus Prisikėlimo diena "t
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NORIU VESTI, NORIU IŠTEKĖTI...

Ir kaip nenorėsi, kad pati žmogaus paskirtis ten linksta. 
Likti senberniu ar senmerge juk niekas nenori. Suprantama, kas 
renkasi vienuolynu - renkasi visai kitos rūšies gyvenimu, kuris 
yra Viešpaties tarnyba. Tie žmonės išsiskiria iš visy kity ir nu
eina ypatingo pašaukimo keliu. Visi gi kiti pasilieka kasdienybėj 
vykdyti natūralinės žmogaus paskirties. Vaikas tampa vyru, o vy
ras tėvu; mergaitė tampa moterimi, o moteris - motina. Ir niekas 
negali sukliudyt eiti šiuo paties Kūrėjo nutiestu keliu: joks ka
ralius, joks seimas, joks ministeris, joks įstatymas. Kur žmogus 
begyventy, kę bedirbtu, - visur jis turi tę teisę.

Visai tad suprantama, kad musy tremtiniai nekartę kelia ve- 
dyby klausimu. Jie kelia jį ne tik kaip natūralinę žmogaus pas
kirtį, bet ir kaip tautos išlikimo klausimu. Plačiame pasauly, 
kur yra išsisklaidę keliasdešimt tukstančiy. lietuviu, nelengva 
yra susirasti. Uia tau ne Biržai ir ne Palanga: čia nesusitiksi 
su lelijėlėm ir riepasikalbėsi, čia nepasamdysi piršlio ir nepa
prašysi rankos.Pasaulis platus. Nebereikalo Anglijos lietuviai 
kombinuoja organizuoti net vedyby biurę. Tai vienas budy susiras
ti, tai žingsnis priekin. Tačiau susiradimas dar nėra viskas: 
reikia vienam kitę pažinti ir pamilti. Patirtis rodo, kad vedybos 
per laikraščius ar laiškus dažnai būna "popierinės”: pagyvena 
žmonės keliolika dieny ir jau po vedyby! Koks nusivylimas ir 
koks visos ateities apkartinimasI Visa tai rodo, kad vedinas ar 
ištekėjimas nėra vandens gurkšnio nurijimas, o rimtas gyvenimo 
posakis, kuriam reikia pasiruošti. Jeigu jau renkantis draugę 
yra patariama pirma suvalgyti šimtę šaukŠty druskos, tai vedant 
juo labiau: t. y. nesivadovaut pirmu jausmo antplūdžiu ar ekono
miniais išrokavimais. Tik tada, kai matyti, kad dviejy jaunuoliy 
keliai sutampa, kad jydviejy širdys jaučia abipusį atsidavimę bei 
pasiryžimę pakelti gyvenimo smagius, - galima ramia sęžine susi
rišti.

"Neues StSdchen - anderes Iviad- 
c h e n " . - Tai tinka ne tik kariams, bet ir tremtiniams. Besi- 
bastydami iš vienos vietovės kiton, jie keičia savo sužadėtines/, 
kaip pirštines. Dažnas yra palikęs jy kiekviename miestely, kur 
yra gyvenęs. Likusios vargšės jieško jo adreso, klausinėja, o 
tas jau kitę susiradęs... Ir kiek nusivylimo tenka toms vargše
lėms pakelti! Ypač toms, kurios, kaip sakoma, buvo įsimylėjusios 
"iki kaklo". Tuo atveju, turėty save daugiau vertinti tos vargše
lės, o nepulti kaip musės išrugosna. Niekas nevertina tokiy, ku
rios, lyg vedybinio pasiutimo pagautos, puola į glėbį pirmam pa
sitaikiusiam ir sekioja paskum "sužadėtinį”, taip kad tas, netu
rėdamas kur dingti, spaudžia kiton vietovėn. Rimta, save verti- 

« nanti,mergaitė yra labiau patraukli, negu lengvabūdės peteliškės'.

Blogiausia lietuvaitė yra gere, s- 
nė už svetimtautę. - Didžiausia problema tremtii- 
niams: kę vesti? Lietuvaičiy gana reta, o ir tos dairosi į svetiU 
mę darŽę: ar neras, kartais kokio amerikoniško, angliško, belgiš-
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ko dobilėlio! Ne viena jau tokiais keliais yra nuėjus. Jei Žinotu 
skaitytojai, kas ję širdyje darosi, neklaustą ar jos laimingos. 
Kaip jos norėtu atsukti gyvenimo ratę atgal, bet deja, pervėlu. 
Dažnai žmogę pirmas įspūdis apgauna: pirmos dienos simpatija tam
pa gyvenimo nelaime. Tai tinka ir musę vyrams, kurie greitai su
sižavi kvepaluotom garbanom, dažytom lupom ir pasineša gyvenimo 
avantiuron. Patirtis rodo, kad tremtiniu vedybos su svetimtautėm 
niekam laimės neatneša. Labai retas yra įvykis, kad svetimtaučiai 
sutuoktiniai sugyventu: jie lieka vienas kitam svetimi visę gyve
nimu. Be to, lietuvis vyras, patekęs svetimon šeimon yra žuvęs 
tautai: jo vaikai nebebus lietuviai, žiuri tada tėvas į vaikus ir 
klausia: argi tai mano vaikai?

Kas daryti?
Lengva pasakyti: nevesk svetimtautės! Rask gi kad geras lie

tuvaitę, kai ję nėra!
1. Netiesa, kad nėra lietuvaičię. Ję yra, kad ir ne tiek 

daug. 0 ir tos neišteka norėdamos, nes vyrai neveda.
2. Jei nėra lietuvaičię artimoj aplinkoj, ję reikia pajieŠ- 

koti kituose kraštuose (per laikraščius, laiškus, pažįstamus).
3. Jei pagaliau aplinkybės taip susidėjo, kad reikia vesti 

svetimtautę, budėk, kad ir ji, ir vaikai kalbėtę lietuviškai. To- 
kię gražię pavyzdžiu yra ir Belgijoj: svetimtautės puikiai išmo
ko lietuviškai, ir vaikus auklėja lietuviškai. Lietuvio vyro gar
bė neleidžia, kad jo prakaitu užauginta šeima butę nelietuviška.

—..ooOOOoo..—

GERAI PASIRODĖM

LAIŠKAS Iš AUSTRALIJOS

Leonardas Pučius

Melbournas, 24.4.1950

Mielas Kapelione,
Noriu Jus dar kartę aplankyti nors per laiškę iš tolimos 

Australijos ir padėkoti už malonę svečię "Gimtęję šalį".
Siunčiu Tamstai nuoširdžiausius sveikinimus ir linkiu sėk

mės Tamstos gyvenime ir darbe. Taip pat nuoširdžiausi linkėjimai 
serengiečiams, su kuriais kartu liejau prakaitę ir rijau kasyklę 
dulkes, ir kitiems Liežo apylinkės lietuviams.

Su įdomumu skaitydamas "Gimtęję šalį" radau ir savo laiškę 
joje atspausdintę. Mane, Lietuvos "baurę", ko gero norit padary
ti laikraštininku? Bet tiek to, darykit kaip norit.

"Gimtoji šalis" beveik pirma žinia iš Belgijos. Esu pasiun
tęs keletę laiškę, bet atsakymo dar nesulaukiau, matyti visi lie
tuviai labai užsiėmę.

Pas mus irgi yra Šiokię tokię naujienę: Melbourne tramai ir
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’’bosai" nuo vasario vidurio pradėjo streikuoti. Reikalauja pakel
ti užmokestį. 1 svaru į savaitę, bet svarbiausia priežastis tai, 
kad unijos sekretorius raudonas. Bepigu jiems streikuoti, kai be
veik visos kitos darbovietės dirba. Man tai ne bėda: iš darbo ir 
j darbę veža fabriko mašinos, į priemiesčius eina kas 15 minučiy 
elektriniai traukiniai, į bažnyČię nueinu pėsčias, nors toloka, 
bet aš nesu iš lepiyjy.

Pamaldos būna kas sekmadienį. Nors dabar susisiekimas ne 
koks, bet bažnyčia visada pilna žmoniy. Anot kapeliono - turim 
labai malonę kapelionę, kun. Pr. Vaserį - Melbourne bažnyčios lie1 
tuviams per mažos...

Australijoj buvo dideli potvyniai, kokiy esę nebuvę prieš 
30-tį metę. Laikraščiai rašė, kad daug prigėrė aviy ir kraliky. 
Viename Melbourne priemiestyje net pradėjo semti gyvenamus namus.

Darbo kiek nori
Noriu aprašyti kaip man po trejeto mėnesiy atrodo Australija 

Paprastai pirmi įspūdžiai gali suklaidinti. Juk ir į Belgiję at
važiavus iš alkanos Vokietijos ir pamačius pilnas krautuves įvai- 
riy prekiy, ne vienam atrodė, kad jis pateko į tikręjį rojų. Bet 
kai toms prekėms nusipirkti reikėjo užsidirbti pinigy, pasigirdo 
kitokiy balsy. Todėl kai kas gali pagalvoti: "tas pats ir Austra
lijoj". Kaip teko skaityti "G. S." p. gen. Grigaliuno-Glovackįo 
laiškas ir Kolumbijos, girdi tekę senam žmogui sunkiai dirbti ir 
po to atleidę iš darbo. Australijoj taip nėra. Aš nesu girdėjęs, 
kad iš mūšy darbovietės ar iš kitur būty atleidę darbininkę, nes 
atleidus vienę sunku kitę į jo vietę gauti. Jei kartais ir suga
dina kas kokię mašinę, viskas ir taip praeina. Su pūslėms ant 
ranky nelabai^reikia susipažinti. AŠ atvažiavęs dar turėjau Bel
gijoj gauty pūsliy liekanas, bet čia ir tos pranyko, o naujos už
sidėti nežada.

Visur didelis darbininky pareikalavimas. Kiekviena įmonė 
jieško darbininky ir, be kasdienio uždarbio žada visokiy priedy. 
AŠ gaunu be viršvalandžiy 9 svarus. Manau po kiek laiko dasikasti 
iki 10 sv. Galima gauti darbę ir uždirbti į savaitę 12-15 sv., 
bet gal sunkiau reikėty dirbti. Aš, nors ir "lakamnas" ant pinigo 
nemanau taip dirbti kaip Belgijoj dirbau vienas už du, nes juk ir 
nesunkiai dirbant užtenka pragyvenimui ir šis tas lieka.

Socijalinis draudimas Belgijoj^ rodos, buvo geresnis, bet 
tiksliai nežinau, todėl nenorėčiau žmoniy klaidinti.

Viengungiams netaip sunku susirasti butę, bet su Šeimomis 
jau kitas dalykas - labai sunku. Tenka užeiti pas vienę kitę vien 
gungį: visi daugiausia turi po atskirę kambariuku. Jeigu moka vie 
nę kitę šilingę daugiau, kambarys tikrai liuksusinis su foteliais 
kilimais, kas Belgijoj buvo tik svajonė.

Žmonės palyginti geri. Mano šeimininkas anglas, bet tokiy 
gėry žmoniy kaip jis, retai temačiau. Man davė naudotis savo ra
dijo, kai pasiūliau už elektrę sumokėti, griežtai atsisakė: mokė
damas už kambarį užmoku ir uŽ elektrę. Jaučiuosi kaip savo šeimo
je. Tame pačiame bute dar vienas lietuvis iš Belgijos turi kamba
rį, gan rimtas vyras. Mes taip gerai užsirekomendavom, kad kaimy-

7



7

nas iškraustė australu, norėdama? gauti lietuvį į savo kambarį. 
Girtuoklių ir triukšmadarių niekur nemėgsta - nebent restoranai, 
kol piniginė pilna.

Čia galima prasigyventi
Oras ištisų savaitę labai gražus ir dar šiltas, nors jau sau

lė žemai ir rudens nuotaika: Europos medžiai be lapų - bet vieti
niai medžiai, kaip per šv. Velykas teko matyti, buvo apsikrovę 
baltais žiedais. Prieš Velykas buvo daugiau lietaus, bet kiek aš 
pastebėjau šia kad ir lyja, bet ne taip kaip Lietuvoje kad badavo 
ištisų savaitę be pertraukos, čia dienųkitų palyja ir vėl gražu.

Tiesa, šv. Velykoms turėjom 4 dienas, penktadienį ir pirma
dienį apmokamų. Bendrai kas mėnuo buna 1-2 apmokamos šventės. Pa
vyzdžiui rytoj turėsim apmokamų dienų, kažkokių kariuomenės šventę.

Apskritai, bent man atrodo, kad Australija skųstis negalima. 
Palyginus su kitais kraštais, aš manyčiau, kad čia geriausia. Ma
nęs daugiau nebevilioja joks kitas kraštas, išskyrus Tėvynę Lietu
vę. čia nereikia gyslų tampyti, nei dulkių ryti, bet galima apsi
rengti, pavalgyti ir dar vienų kitų svarų juodai dienai atidėti 
nesunkiai dirbant, čia nėra jokios sutarties, pilniausia laisvė, 
turėk pinigo ir sugebėjimų ir verskis kaip nori. Štai vieno žydo 
šeima atvažiavus prieš 8 mėnesius: vyras dirba fabrike, o žmona 
jau turi krautuvę.

Taigi aš nuoširdžiai linkiu lietuviams, ypač viengungiams - 
su šeimomis sunku - nesišvaistyti sunkiai uždirbtais pinigais, bet 
kaip galima taupyti ir palikti tos nelaimingos anglių kasyklos. 
Galimybė yra, reikia noro ir taupumo, po to tikrai niekas nesi
gailės.

Prieš baigdamas, noriu atsiprašyti, kad tiek daug prirašiau 
ir dar taip glaudžiai, bet aš norėjau kaip galima smulkiau apra
šyti Australijos gyvenimų. Gal kas panorėtų važiuoti iŠ Belgijos, 
dabar šį tų žinos, nes parašiau viskų be jokio pagražinimo.

Taigi ir baigiu. Jei nenusibodo skaityti, parašysiu ir vėl 
kada nors. Tad sudiev ir iki kito karto.

—..ooOOOoo..—

PASAULIO GALAS ?

Vandenilio sviedinys
(Pradžia 8 nr.)

Ligšiol buvo didelė problema, iš kur gauti tokių aukštų tem
peratūrų. Dabar tam nėra jokių sunkumų. Naujajam sviediniui grei
čiausiai bus imamas sunkusis vandenilis, tas pats, kuris sudaro 
taip vadinamų drutvandenį. 0 gal bus vartojamas net dar sunkesnis 
vandenilis, vadinamas tritium. Jo nėra gamtoje, todėl reikėtų pa
gaminti. Dar batų galima vartoti litijaus ir vandenilio mišinį, 
bet, atrodo, bus sunku išgauti šiam mišiniui reikiamų temperatūrų.
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Toks sviedinys atpalaiduotu energiją 8 kartus didesnę negu 
ligšiolinis atominis sviedinys. 0 jei pavyktų pritaikinti vis di
desnes vandenilio mases, visai galimas dalykas, kad ji pasiektų 
ir 1000 kartę didesnį pajėgumų. žinoma, visas tokio vandenilio 
sviedinio pagaminimas turi savo sunkenybių, bet matyt, jos nėra 
nenugalimos, jei buvo nuspręsta imtis jos gamybos.

Vandenilio sviedinio veikimas
Sunku įsivaizduoti, kad toks sviedinys padarytų 1000 kartų 

daugiau žalos, kaip anoji Hirosimoje. Tačiau pilnai užteks, jei 
ji išgriaus 30 kartų tiek namų ir atims 30 kartų tiek žmonių gy
vybių kiek išgriovė ir sunaikino Hirosimos sviedinys.

Didžiausių pavojų mato Einšteinas, pasaulinio garso moksli
ninkas, vandenilio sviedinio paliktame radijoaktingume, kurio 
reikia labiau bijoti, kaip paties sviedinio sprogimo. Sprogęs van
denilio sviedinys gali paskleisti dideles sunkaus vandenilio (tri- 
tijaus) mases, kurios, būdamos radijoaktyvios, kenktų visai gyvū
nijai. Tas vandenilis į įsimaišęs į vandenį, nuvarytų į kapus kiek
vienų, kuris tik tokį vandenį gertų. Nėra ko bijoti, kad tokiu 
būdu butų užkrėstas visas vanduo žemės paviršiuje, - tam reikėtų 
kelių tūkstančių tokių sviedinių. Tačiau visai galimas dalykas, 
kad vienas ar keli vandenilio sviediniai taip išnaikintų visa kas 
gyva kurioje nors valstybėje ar pasaulio dalyje. Yra dar ir kitų 
pavojų. Sviedinys sprogdamas gali paskleisti į erdvę daug neutro
nų, kurie, susijungę su ore esančiu azotu, padarytų nuodais kvė
puojamų orų.

Kol kas, atrodo, dar nėra ko bijoti, kad visas žemės rutulus 
liktų be gyvybės. Niekam dar nepasisekė, ir tur but nepasiseks iš
naikinti visas bakterijas, visas kandis ar visas muses. Taip ne
išmirs nė žmonija, kol dar bus bent vienas vyras ir moteris.

Tik vienu verčia visa tai susirūpinti, būtent, mūsų civiliza
cijos likimu. Kai kam gali atrodyti pasakiška, jog žmonija vėl pra
dėtų savo kelių nuo akmens amžiaus. Bet tai visai galimas^dalykas. 
Juk visa civilizacija remiasi tik, palyginti, nedaugelio žmonių 
gabumais ir darbu. Jei tie žmonės bus nuvaryti į kapus, jei visi 
jų darbo vaisiai bus išgriauti, bus galas ir visai civilizacijai. 
0 ji mums naudinga ir reikalinga, nes ji savyje yra gera. Ir 
kiekvienas naujas išradimas yra savyje geras, tik dažnai žmogus 
jį blogam pritaiko. Ta pati ugnis, kaip ji tarnauja virimui, ap
šildymui, džiovinimui ir pan., taip ji gali tarnauti parako užde
gimui, svetimos nuosavybės sunaikinimui ir pan. Tačiau mes nega
lime sakyti, kad ugnies nereikia. Reikia pakeisti žmogaus širdį: 
vietoje neapykantos uždegti meilę, vietoje pykčio įžiebti pagar
bų, vietoje palinkimo į blogų, gero troškimų. Tada viskas rastų 

y savo vietų ir pasaulyje viešpatautų darniausia harmonija. Tačiau 
ne žmogaus galioje visa tai padaryti. Bet jis gali daugiau ar 
mažiau prie to tikslo priartėti.

(Duomenys paimti iš "Tėm. Chr.” Nr.Nr. 299 ir 300).

—..ooOOOoo..—
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STALINO - MARSHALL’O PASIKALBĖJIMAS 
IŠ gen. V. Bedell-Smith atsiminimų

Vertė A. P.

Visas Polit biuras bankiete
Prabangus Kotrynos Didžiosios Balionas tapo dekoracija pas

kutiniam veiksmui. Ten Stalinas surengė bankietų keturių delega
cijų ir jų svarbiausių bendradarbių garbei. Pakviestieji ameri
kiečiai buvo: gen. Marshall’as, p. Ben Cohen’as tuometinis Vals
tybės Departamento patarėjas, ir as. Pirmiausia susirinkome j. 
didžiulį prieškambarį, kurio sienos buvo iškabinėtos raudonais 
audiniais. Ten jau buvo aukštieji rusų Užsienio Reikalų Ministe
rijos valdininkai, daugelis Sovietų Sųjungos maršalų ir visi Po- 
litbiuro nariai, išskyrus Stalinų ir Molotovų, kurie tik tuomet 
pasirodė, kai buvo atvykę visi pakviestieji.

Nors jau buvau ištisus metus išbuvęs Maskvoje, tašiau tik 
dabar pirmų kartų pamačiau visus Politbiuro narius, vienoje salė
je susirinkusius. Užsienio Reikalų Ministerijos valdininkai ir 
karininkai dėvėjo iškilmių uniformas ir daug pasižymėjimo ženklų. 
Bendrai imant, Politbiuro nariai turėjo tamsius paprastus kostiu
mus, tik Molotovas nešiojo senų partijos uniformų. Molotovas vil
kėjo laivyno spalvos eilutę. Retai jis buvo matomas Užsienio Rei
kalų Ministerijos uniformoje. Abu perėjo salę, sveikindami kiek
vienų pakviestųjų. Tada ėjo Stalinas į valgomųjį ir mes visi se
kėme jį. Buvau girdėjęs apie pasakiškus Kremliaus bankietus su 
nesibaigiančiais vodkos ir šampano tostais. Tačiau šį kartų nebu
vo visa taip prabangiai. Gavome gerų valgį, tačiau, palyginus, 
tai buvo kaip vidutinis bankietas Jungtinėse Valstybėse. Moloto
vas ir Stalinas sėdėjo veidu prieš vienas antrų stalo viduryje. 
Gen. Maršhall’o vieta buvo Stalino dešinėje, o Bevino - kairėje. 
Ponas Bidault sėdėjo Šalia Molotovo, ir as domėdamasis pastebėjau, 
kad mano kaimynas buvo ždanovas (dabar jau miręs). Prieš mane sė
dėjo Voznesenskis, jauniausias Politbiuro narys, bet nuo tada be 
jokio paaiškinimo pašalintas.

Pastebėjau, kad ždanovas nieko kito nevalgo, kaip tik lėkš
tę sriubos. Jam buvo įsakyta dieta, kaip jis pats sakėsi. Jis kal
bėjo labai mažai, tačiau pasikeitėme su juo per vertėjų keletu 
Žodžių. Toliau tęsėme savo pasikalbėjimų prancūziškai. Voznesens
kis stengėsi būti kuo malonesnis. Jis nuolat juokėsi ir vis kėlė 
savo stiklelį, sutikęs kiekvieno svetimtaučio žvilgsnį.

Tik penki tostai buvo pakelti: pirmasis buvo pakeltas Stali
no už prezidentų Trumanų ir gen. Marshall’ų; antrasis - Molotovo, 
konferencijos dalyvių garbei ir trys - kitų Vakarų pasaulio poli
tikų, kurie vienu ar kitu būdu išreiškė savo nusivylimų, kad kon
ferencijoje nebuvo atlikta rimto darbo, bet kad vistiek turį pa
sitikėjimo geresne ateitimi. Atmosfera buvo rimta ir tyli, bet 
ne nemaloni. Vaišės truko lygiai vienų valandų.

Stalinas mus vedė tada pusračio formos laiptais, dengtais 
mėlynu kilimu, į kino salę su mėlynomis kėdėmis ir tokiomis pat 
langų užuolaidomis. Kėdės buvo po dvi sustatytos prie mažo stalo
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apdėto sigaretėmis, dėže šokolado ir šampanu. Mano ’’asmeninis sve
čias” buvo p. Mikojanas, mažas, bet protingas armėnas, kuris pui
kiai suprato tarptautinius dalykus ir tada buvo Politbiuro bei 
Užsienio Prekybos Ministerijos narys.

Buvo rodoma filmą "Akmens gėlė". Stalinas ypač didžiavosi 
šia rusiška spalvota filmą, kuri buvo vertinama ir Europoje. Tu
riu pripažinti, kad artistai ir pastatymas, paimtas iŠ Uralo sri
ties liaudies pasakojimo, buvo geri, o spalvoti vaizdai - nepa
prastai puikus.

Vakariečiai negali likti 
neaktyvus

Apie vidurnaktį, buvome vėl namuose; tai yra rekordas po pri
ėmimo Kremliuje.

Vakaras galėjo būti malonus, jei nebūtume pergyvenę tokio di
delio nusivylimo iŠ Rytiečiy pusės. Daugelis pakviestyjy klausė 
save tuoj pat, ar tik ši Užsienio Reikaly Ministeriy konferencija 
nebus buvusi paskutinė. Viename dalyke visi buvome tos pačios nuo
monės: ar Vokietija turi būti padalyta, arba ji turi suklupti po 
Soviety Sąjungos ekonominiu ir politiniu užvaldymu. Vakariečiai 
turėjo nuo tada gerai suprasti tikrovę. Jie norėjo gražiai išveng
ti skilimo, bet dabar jie negali likti neveiklūs Vakary Vokietijo
je. Nedelsiant privalėjo iŠ tikro Vakary Vokietiją sujungti su Va
kary Europos valstybėmis ekonominiais ir, ateityje, politiniais 
susitarimais.

Tuo tarpu Kremliuje turėjo skaitytis su faktu, kad Vakarie
čiai pagaliau suprato rūsy kėslus ir tatai kliudė tuos tikslus 
diplomatiniais manevrais įvykdyti.

(Bus daugiau)

.-0-.

UZ GELEŽINES UŽDANGOS

STALINO TIKYBOS PAMOKA

Vienoje Budapešto (Vengrijoje) pradžios mokykloj prieš per- 
eity mėty Kalėdas mokytoja paragino vaikus uoliai mokytis, nes 
ateisiy svečiai jy mokymosi patikrinti. Ir tikrai vieny dieny nė 
nepasibeldęs pro duris įsibrovė į klasę vyras, ilgu baltu drabu
žiu, žilais plaukais ir žila barzda su aureole ant galvos. Vaikai 
jį iš karto atpažino: Jėzus Kristus. Jo veidas buvo rūstus. Žings
niuodamas tarp klasės šuoly, jis netarė nė žodžio. Pasižiūrėjęs 
vieno berniuko sysiuvinin, metė jį ant suolo ir tėškė vaikui ant
ausį. Patikrinęs pro petį vienos mergytės sysiuvinį, patampė ma
žylę už plauky. Dar apdalinęs antausiais vaikus į kairy ir į de
šinę, nė sudiev nepasakęs, jis triukšmingai iš klasės išėjo. Mo
kytoja, padarius pasipiktinusį veidy, paklausė vaikus:

- Kas buvo tas piktasis svečias?
- Jėzus Kristus, - atsakė keli mokinukai. Pokalbį pertraukė
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Švelnus pasibeldimas į klasės duris. Mokytojai pratarus: ’’Prašau’’, 
lengvai atsidarė klasės durys ir įžengė senyvas vyras, plačiai 
besišypsančiu veidu, tamsiais smilkiniuose jau žilstančiais plau
kais, tamsiais ūsais, plačia rusiška rubaŠka, išleista ant kelniy, 
kurios buvo sukimštos į aulinius batus. Pasisveikinęs su mokytoja, 
jis vaikščiojo nuo suolo prie suolo, glostė mokinukus ir kiekvie
nam davė po riešuty ir saldainį. Vaiky rašiniais jis buvo paten
kintas. Išeidamas vaikam maloniai nusišypsojo, padavė ranky moky
tojai ir ant jos stalo paliko ryšulį.

- Kas čia buvo, vaikai? - juokdamos klausė mokytoja.
- Dėdulė Stalinas...
- Taip, vaikučiai. Tikrai tai buvo mūšy visy vaikučiy tėvas 

draugas Stalinas, - patvirtino mokytoja.
- 0 katras svečias jum, vaikučiai, geresnis? Piktasis Jėzus 

ar malonusis Stalinas?
- Dėdė Stalinas, - šaukė iš klasės.
- Gerai. Jei taip, pažiūrėkim, ky mums Šventėm draugas Stali

nas dovanojo. Ir mokytoja išvyniojo ryšulį, kuriame batą paveikslo.
- žiūrėkit, jis paliko mum savo paveiksiu! Ky jus norėtumėt 

ant sienos turėti, seny kryžiy su Jėzum, ar draugy Staliny?
- Staliny, - Šaukė vaikai, ir drauge su mokytoja nukabino 

kryžiy ir jo vietoje pakabino raudonojo caro paveiksly...
Tokios naujosios Stalino tikybos pamokos kartojosi daugelyje 

’’išlaisvintosios" Vengrijos mokykly. Europos spauda jau nevengia 
jas aprašinėti kaip būdingy sovietinės bedievybės skleidimo ir 
Dievo niekinimo budy.

—..00OOO00..—

SPAUDOS SKILTYSE

P A B A L T Ė S IŠDAVIMAS

Sveicary U-Zeitung Nr. 15 (1950) duoda ilgoky str. apie 
Pabaltę, kurio mintys čia atpasakojamos.- Red.

Tuo tarpu, kai Tolimuosiuose Rytuose rusiškasis bolševizmas 
žengia priekin, o anglo - saksy diplomatai su Kremlium jieško į 
kompromisy, vakariniam Soviety Syjungos pasienyje vyksta metodiš
kas Pabaltos Tauty įjungimas į rusiškuosius plotus. Politbiuro 
siekiniais yra įjungti Estijy, Latvijy ir Lietuvy į grynai rusiŠ- 
ky teritorijy.

Jau nuo 17 šimtmečio šios trys Pabaltijo tautos priešinasi su 
pasiryžimu rūsy veržimuisi. Dar Atlanto Chartoje šios trys tautos 
Roosvelt'o ir Churchill’io buvo išskirtos ir jy išlaisvinimas 
buvo viešai paskelbtas kaip vienas iš karo tiksly. Bet... po to 
seka Teheranas, Jalta ir Potsdamas. Vakary syjungininkai, labai 
lankstūs diplomatijoje, symoningai nutylėjo Pabaltės klausimy. 
Tuo norėdami nepažeisti nei paskelbto demokratiško laisvės prin-f 
cipo, nei Stalinui daryti keblumo dėl tokiu "smulkmeny". Taip ir 
buvo nutylėta. Nurnberge taip pat tyla. Tačiau Valstybės departs-
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mentas, prieš svarbias J.A.V-bėse latviu, estų, lietuviu tautines 
grupes negalėjo sau leisti likviduoti tų trijų valstybių diploma
tiniu atstovybių. Taip leidžiama pabaltieČių politikams tremtyje 
iškelti protestus JT. Bet tuo pačiu metu abejingai žiūrima, kaip 
tos trys Europos tautos "taikos" metu naikinamos. Per 6 kartus 
viso buvo išgabenta 320.000 įvairių profesijų žmonių. Be to, tuo 
paSiu laikotarpiu 160.000 politinių kalinių iš lietuviškų kalėji
mų buvo išgabenta į rytus. Šiuo tarpu kiekvienų mėnesį suimtųjų 
skaičius siekia 3.000-3.800 žmonių.

Nežiūrint rusiško spaudimo ir vakarų abejingumo Pabaltės 
narsiosios tautos nepasiduoda sovietams. Nuo 1S44 metų Estijoj 
"Geležinis Vilkas", Latvijoj "Plieninė Šluota", Lietuvoj "Miško 
broliai" kovoja prieš okupacines pajėgas. Šitos tautinės pasiprie
šinimo organizacijos dirba kartu ir pajėga jau 4 metai išlaikyti 
ryšį su ukrainiečių pasipriešinimo organizacijom. Partizanai vi
sos tautos remiami ir slepiami. Tuo tik ir tegalima išaiškinti 
tų faktų, kad rusai, nežiūrint visų pastangų, dar nepajėgė sulik- 
viduoti vidinio pasipriešinimo.

Laisvės kova estų, latvių ir lietuvių bus ir toliau tęsiama 
ir nusikalstamas Vakarų tylėjimas, nieko negalės pakeisti. Bet 
kokiais sųjungininkais Vakarai galės pasitikėti tuo atveju, jei 
laisvės trokštančios pajėgos už geležinės uždangos bus palaužtos 
ir sovietų kariuomenė vykdys savo žygį per Elbę?

(Stf. M-ė)

—..ooOOOoo..—
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Amerika skolinga Lietuvai. -
JAV Teisingumo Ministeris Mac Grath pareiškė:

"Lietuvių tauta atnešė Amerikon daugiau negu gudrių sumanymų 
daugiau negu’ pramonę, daugiau negu žemės derlių, daugiau negu sa
vo garbingų praeitį. Ji atnešė Čia namų meilę ir pagarbų Dievui. 
Kur tik lietuviško kraujo atsirado miisų šalyje, ten, šioms ypa
tybėms pasireiškus, musų piliečiai sustiprėjo. Ir tai yra gerai, 
nes šiandien Amerika susitinka akis į akį su keistu reiškiniu, 
kuris nori patikrinti kraštutinę jos gyventojų charakterio ribų.

Atsimindami, kų Lietuva yra davusi pasauliui savo ilgoje 
istorijoje ir kų Lietuvos vyrai ir moterys yra davę Amerikai, 
mes pripažįstame savo dvasinę ir kultūrinę skolų tai didžiai tau
tai šioje metinėje šventėje".

-Motinos meilė.- Kartų^pas Sv. Vincentų Pau- 
lietį viena motina atvedė savo vaikų, kad šventasis jį pasiliktų 
patarnauti raštinėje. Sv. Vincentas apklausinėjo ir pamatė, kad 
vaikas tam darbui netinkamas. Motina bando ir šiaip ir taip įti
kinti, kad tinkamas, kad viskų sugebės padaryti. Šventasis vis ne. 
Netekus kantrybės Čiupo nuo stalo vazonų/ir vožė šventajam į gal
vų. Vincentas, Šluostydamas bėgantį kraujų, tarė savo sekretorei:

- Nuostabu,kaip toli siekia motinos meilė.
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N A U J O S K N Y G O S i

Stasys Yla.- LIETUVA BRANGI. Išleido LT Katalikiš
kosios Akcijos Centras 1950 - Šventaisiais metais. Spaudos darbus 
atliko "Ventos" leidykla. 32 psl. Tiražas 2000 egz.

Iš knygos antraštės galėtum manyti, kad tai poezijos rinki
nys. Pavertęs puslapį matai, kad čia sudėti ne eilėraščiai, o gy
vi faktai, kurie iškelia lietuviškumu aukštyn ir parodo jį hero- 
jizmo šviesoj. Perskaitęs leidinį pajunti, kad tikrai Lietuva yra 
brangi, kad verta dėl jos kovoti ir jai aukotis. Surinkti faktai 
yra tokie įdomus ir patraukiąs, kad skaitytojas bematant juos 
praryja. Pav., ar daug kam žinoma, kad pirmoji Lietuvos kariuome
nės vėliava buvo pargabenta iš Sibiro Elžbietos Kakernaitės per 
didelius pavojus (buvo pakliuvusi bolševikams)? Arba štai arabę 
kunigaikščio lietuvię vertinimas - labai įsidėmėtinas.

Belgijos lietuviai ypač įdėmiai skaitys tę vietę, kur kalba
ma apie juos: "Dideli lietuvię būriai pasitraukė į Vakarus, o da
bar jie iškeliauja į įvairius kraštus. Viską jie prarado, tačiau 
dar turi didžiausię jėgę - tikėjimę. Štai, 1949 m. rugsėjo mėn. 
27 d. Belgijoje Liežo mieste įvyko masinės eitynės gatvėmis ir 
joms vadovavo pats miesto burmistras. Iš kviestę užsieniečię pa
sirodė tik lietuviai. Lietuvaitės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, nešė gatvėmis prancūzę kalba rašytę užrašę': "Krikščio
niškas tikėjimas yra musę stiprybė ištremtiems toli nuo Tėvynės."

Gaila, kad šios knygelės nedaug teatspausta. Galimas daiktas, 
jai teks sulaukti II laidos. Tuo atveju reiktę leidinį praplėsti, 
surinkti daugiau panašię faktę, duoti iliustraciję. Tai bus gera 
priemonė tautiečiams atsigaivinti lietuviškoj šilimoj.

K. Grigaitytė.- PASLAPTIS. Lyrika. Iliustravo 
V. K. Jonynas. Išleido "Venta" 1950 - Sv. metais. Tiražas 800 egz. 
Kaina 36,- B.fr. 77 psl.

Grigaitytė, žinoma poetė, naujęjį leidinį skiria Rūtelei ir 
Raimundui: "Kai jūs jau daugiau nebegirdėsite mano balso, čia 
širdis liks jums gyva, mano vaikučiai... Jūsę mama". Tai motinos 
liudijimas ne tik savo vaikučiams, bet ir visiems tautiečiams 
apie savus išgyvenimus, kurie skambiais rimais nusitiesia skaity
tojo širdy.

LŽį
Memorandum. - Vykd. VLIK’o Taryba atspaude anglę 

k. memorandumę, įteiktę JAV, D. Britanijai ir Prancūzijai. Leidi
nys didelio formato 93 psl. su pridėtu Lietuvos sienę žemėlapiu. 
Tai bene pirmas VLIK’o leidinys, kuriame viešai atskleidžiama 
Lietuvos byla. Memorandumas yra gerai pagrįstas ir bus ateičiai 
stiprus ginklas būsimoj taikos konferencijoj.
= ii = w = tt = n — n — „ = h = n = it = tt = = n = n = n = tf = n •—

Emigruoja.- Pora Šelmę ir pustuzinis viengungię 
pasiekė Vokietiję. Vindašiai ir Lileikiai, laimingai perplaukę 
Atlantę, pasiekė Kanadę. Pora vyrukę gi jau rengiasi į tolimęję 
Argentinę.

Reikia tikėti, kad, labiau sušilus dar daugiau sukrus nors 
ir neskaitlingi Limburgo lietuviai.
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Emigracija į v Kanadą. - Kasmet keli ar 
kelioliką Belgijos lietuviu išvyksta Kanados link. Šiuo metu tvar
kančią ar laukiančią dokumentą yra nemažas būrys.

Po VLIK’o pirmininko ir musą bendruomenės Centro Valdybos 
atsišaukimą Kanados lietuvią spaudai ir organizacijoms, tikimasi, 
kad emigracija Kanadon pagyvės.

Kiekvienas, norįs Kanadon emigruoti, be pinigą už kelionę, 
turi būti tikras dėl sveikatos. Nereikia gailėtis tą pinigą, kurie 
jau iš musą atlyginimą yra išskaityti - reikia pasidaryti plaučią 
nuotraukas, susitvarkyti dantis ir šiaip pasiduoti rimto gydytojo 
kontrolei. Ir visai nieko nesiįaučiant gydytojas suranda.

Kai iŠ Kanados paprašoma žinią emigracijai, reikia jas su
teikti pilnai: gimimo data ir vieta, tėvo vardas, motinos vardas 
ir mergautinė pavardė; ką esi dirbęs Lietuvoj, kada peržengei 
sieną, ką dirbai irkur gyvenai Vokietijoje, kada išvykai Belgijon, 
kur dabar gyveni ir ką dirbi. Jei į ūkį, pažymėti kad moki žemės 
ūkio darbus. Vedusiems tokias pat žinias apie žmoną, o vaiką tik 
gimimo datas ir vietas. (Stp. P.)

Geros žinios iš kuopą. -Iš grįžusią 
Vokietijon vyrą yra gauta keletas laišką. Visi tarnauja pas ame
rikiečius lietuviškuos daliniuos ir gauna: maistą, drabužius, 
butą, kurą, aptarnavimą, apskalbimą, 30 pokelią amer. cigarėcią 
mėnesiui, 30 gabalą šokolado ir nemažiau 180 vokišką markią.

Šiuo metu atvykstantieji nebesiunciami į vokiškąsias pabėgė- 
lią stovyklas, bet priimami tiesiog į lietuvią kuopas kaip kandi
datai (be atlyginimo, tik už valgį ir butą), o atsiradus laisvą 
vietą pervedami į kuopą etatus. Šiuo metu yra pasunkėjęs DP tei
sią ir kit^ formalumą sutvarkymas. Laukiama tuo reikalu paleng
vėjimo, tačiau ir dabar kas- nesibaido formalumą, patenka į kuopas.

Kaip taisyklė vedusieji j kuopas nepriimami, bet Lietuvos 
kariuomenės puskarininkiams, Šoferiams, mechanikams ir kitokiems 
specijalistams daromos išimtys.

Tvarkantis reikia kantrybės ir klausyti vadovybės patarimą, 
o priimtam pasiduoti drausmei. Kas to nesupranta, atsiduria vo- 
kiečią malonėje.

Smulkesnią informaciją teirautis pas Stepą Paulauską Tilleure.
Stp. P.

Motinos Diena Liėže. - Lietuvės Motinos 
pagerbti suplaukė apie 100 tautiecią. Buvo atvykusią net iŠ Lier’o 
(Linkevičiūtė), iŠ Limburgo (Renkeviciai). 12 vai. buvo atlaikytos 
pamaldos motiną intencija, giedant gegužės mėn. giesmes. Pamokslą 
pasakė Kun. Dr. Pr. Gaida. - Po pamaldą "Concordia" salėj įvyko 
motiną pagerbimo aktas, kurį pradėjo Liėge apyl. LBB pirmininkas 
Pr. Sekmokas, kviesdamas sugiedoti "Lietuviais esame mes gimę". 
P-lė Stefa Mironaitė, IRO atstovė, pasveikinusi susirinkusius 
IRO direkt. vardu, kalbėjo apie lietuvę motiną kaip auklėtoją. 
Meninę dalį pradėjo mažieji, pasveikindami savo motinas ir įteik-
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darni joms gėliy. Pirmoji gėliy puokštė buvo įteikta Motinai-Ekle- 
zijai (Bažnyčiai) per Kun. kapeliono Pr. Gaidos rankas. Scenos 
vaizdelyje "Motinos kapas", kurį sukūrė ir surežisavo p. Sadaus
kas su sesele Agniete O.S.B., buvo pagerbtos mirusios motinos. 
Su smagiais lietuviškais garsais pasirodė serengiškiai lietuviai: 
B. Pakalenka, A; Draugelis ir Zimkevičius (akordeonas, smuikas, 
gitara). Kadangi tai buvo pirmas jy pasirodymas, publika negailėjo 
katučiy. įspūdingai padeklamavo "Našlaičio skundę" K. Maciejaus- 
kas, tyliai niūniuojant vyry kvartetui dainę "Aš atsimenu namelį". 
Daug gyvumo sukėlė tautiniy Šokėjy grupė, pašokusi keletę naujai 
iŠmokty Šokiy (dievą, Irma, Rūta Jonutytės, Pauliukonytė; Macie- 
jauskas, Pauliukonis, Grenda, žolpys). Vyry kvartetas pasirodė 
paskutinį karty, nes Gegeckas išplaukia Kanadon, o Sadauskas Ar
gentinon. Dulkė su Kumpiu, kurie sudainavo duety, irgi ruošiasi 
per marias. Pabaigai p. Kumpis padainavo solo, o p. B. Pakalenka 
akordeonu pagrojo žygio maršy. Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu. •

Rinkliava labdarybei. - Motinos dienos 
proga Tilleur dievnamy buvo padaryta rinkliava. Surinkta B. fr. 
586,40 Be to, motinos surinko šv. Ivlišiy stipendijai 190 fr. ir 
įteikė kun. Gaidai, kuris tuos pinigus paskyrė labdarybei. Šios 
sumos perduotos Liet. Bendruomenės Centrui ir bus panaudotos 
Sibiro lietuviams šelpti.

Rinkliava Tautos Fondui. - LBB Cen
tre gauti dar penki auky lapai: 1. Sekmokas Pr. (Prayon-Trooz)- 
270 fr., 2. Venskevičius Vyt. (Glain)- 100 fr., 3. Strička (Win
terslag) - 80 fr., 4. Dabulskis B. (Pommeroel) - 300 fr. 5. Bu- 
drevičius Vyt. (Quaregnon) - 305 fr. Dar laukiama paskutiniy 
negryžinty auky lapy. Surinkta suma VLIK’o nutarimu iš Belgijos 
persiunčiama Dr. S. Bučkiui, Lietuvos atstovui Paryžiuje.

Pasitraukė IRO Direktorius.
Ilgametis IRO Direktorius Belgijai p. Herment pasitraukė iŠ pa- 
reigy ir grįžo senojon savo vieton Užsienio reik, ministerijoj. 
Jo pareigas IRO perėmė buvęs jo padėjėjas.

Nauja Briuselio apyl. LBB Val
dyba. - Briuselyje, 2 avė. du Chant d’Oiseau įvyko Briuselio 
apylinkės lietuviy susirinkimas. Po pamaldy, kurias atlaikė kun. 
Danauskas Briuselio apylinkės nariai, susirinkę vienuolyno pasi- 
kalbėjimy kambarį, aptarė svarbesniuosius reikalus. P. pirminin
kas J. Paužuolis davė pranešimą iš pereity mėty veiklos. Pasiro
do, kad ir nedidelė ir labai išblaškyta apylinkė, bet pajėgė 
194? metais suruošti kelety minėjimy ir susirinkimy. Pirmininkui 
teko referuoti ir finansinę apylinkės būklę - kasininkas susirin
kime nedalyvavo.

Po to sekė naujos valdybos rinkimai. Kadangi susirinkime 
tedalyvavo 9 nariai (tai jau labai gausus dalyvavimas Briuselio 
apylinkėje!), susirinkimas nutarė rinkti 3 narius į valdybę ir 
revizijos komisijos pareigas pavesti tai pačiai valdybai.
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J naujęję valdybą išrinkti: p. Paąžuolis - pirmininkas, p. 0. 
Mironąitė - kasininkas ir p. Mataitis - vice-pirmininkas.

Knygininkui, p. Leščianskui, šiuo metu esant Alsembergo 
sanatorijoj, knygynėlį tvarkyti pavesta laikrašČię platintojai 
p. špiliauskienei. Aptarus dar kai kuriuos einamuosius reikalus, 
susirinkimas buvo baigtas Tautos Himnu.

Lietuviai f 1 a m ę šventėj. - Limbur- 
gas. Jau seniai bebuvo rašyta "Gimtojoj Šalyj" apie Limburge gy
venančius lietuvius; o tašiau jie vis dar juda ne tik kasykloje, 
bet ir bendrame lietuviu gyvenime. Tiesa, su Žymiai susilpnėju
stomis jėgomis juda musę bendruomeninis gyvenimas, nes jau tik 
trečdalis to, kas buvo pernai šiuo laiku, bepaliko. Su pavasario 
pasirodymu ir mes pasirodėme viešumon. Štai gegužės 1-ę dalyva
vome Zutandal - Marijos šventovėje, kataliku darbininkę sureng
toje šventėje. Dalyvavome su savo vėliava tiek iškilmingose Šv. 
Mišiose, kurias laikė J. E. vysk. Sloskans, tiek tolimesniame 
parengime - parapijos salėje, kur, tarp kita ko buvo pagerbtas 
garbingas musę tikėjimo kankinys J.E. vysk. Sloskans. Lietuvię 
vardu Ekscelencija buvo pasveikintas T. Ambrozijaus.

Paminklas a. a. Barčiauskui. 
Nepamiršta nė mirusięję. Genk^o kapinėse yra palaidoti trys lie
tuviai. Vienam iš ję - būtent Ričardui Barčiauskui, p. R. Trampo 
inicijatyva, buvo pastatytas paminklas su lietuvišku ir flamišku 
įrašu. Šventinimo metu buvo susirinkę daugelis tautiecię . Po 
T. Ambrozijaus pamokslo buvo pasimelsta prie kiekvieno lietuvio 
kapo.

Radijo klausytojams. - Gegužės 20 d.
16 vai. Luksemburgo radijas 1293mtr. duos informaciję apie sene- 
lię tremtinię įkurdinimę. Organizuoja Tėvas Pire, domininkonas. 
Vatikano radijas duoda lietuviškę programę: sekmad. 15val. banga 
19,87; 25,55; 31,10; 391. Pirmad., trečiad., šeštad. 2o vai. 41,22 
48,47; 50,26; 201 Vid. Europos laiku.

Bičiuliai atsiliepia. - Ignas Cipkunas 
ir Juozas Pargauskas jau Kanadoj. Abu labai patenkinti ištrukę 
iš požemio karalystės. Dabar jie stengiasi surasti garantiję ir 
kitiems, likusiems požemiuose. - Jęozas Makūnas įsikūrė Austra
lijoj ir dirba prie gelžkelię. Prašo sięsti G.Š., žada aprašyti 
savo įspūdžius. Jo adresas: 56 Gang Daliai, mas Charleville, West 
Line (501,5 mil.) Queensland, Australia.

Nesusitepkit! - Kai kurie tautiečiai, patirda
mi skriaudę anglię kasyklose, įstojo nariais į raudonęję sindika-? 
tę. Tai nėra patrijotinis žingsnis, ypač dabar, kai emigracijos 
klausimas, kad ir pamažėl, juda. Nesutepki! savo ateities!

Kas turėtę 1948 m."G.Š." 20 nr. ir nerenka komplektę, 
prašomas atsięsti administracijai.

Kiek lietuvię Belgijoj? -Dr.S. 
Bačkio surinktom žiniom Belgijoj yra 835 lietuviai .
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IŠSISKIRSTĖ BELGIJOS PARLAMENTAS. - NAUJI RINKIMAI - BIRŽELIO A D. 
VOKIETIJA TURES SAVO KARIUOMENE? - KARŠTASIS KARAS AZIJOJ.

Vėl balsuos.- Belgijoj karaliaus Leopoldo III 
grįžimo klausimas pasirodė tiek sudėtingas, kad nežiūrint tautos 
atsiklausimo ir palankaus'jos pasisakymo, nerandama visus paten
kinančio susitarimo. Partiją vadai tarėsi dienas ir naktis ir ne
galėjo rasti jokio susitarimo. Socijalistai laikosi nepaprastai 
kietai ir nesiliauja grasinę kelti streikus. Leopoldas III, maty
damas kairiąją grupię atkaklumą, prabilo j tautę per radiją. Jo 
kalba buvo įregistruota Pregny (Šveicarijoj) ir lėktuvu atgabenta 
Briuselin, per kurio radijofonę belgai išgirdo seniai begirdėtę 
karaliaus balsę. Savo kalboj karalius pasiūlė tokį planę: jis pats 
grįžta į Belgiję, užima sostę, sudaro vyriausybę arba^patvirtina 
senąją ir laikinai karaliaus pareigas perduoda sayo sūnui Bodue- 
nui (19 m. amž.); vėliau, kai ras galima ir kai būklė nurims, 
perims ir grįš prie karaliaus pareigą, jei turės parlamento dau
gumos pritarimę. šis karaliaus pasiūlymas buvo sutiktas visame 
krašte gana palankiai ir partiją vadovai ėmė tartis iŠ naujo. Van 
Zeeland'as, krikšč. sočijalą atstovas, per ištisas šešias savai
tes vadovavo įtemptoms partiją. deryboms ir jau buvo prieita susi
tarimas. Buvo netgi paskelbta,’ kad tuojau busianti sudaryta vy
riausybė. Įvyko betgi kitaip: paskutinėj minutėj liberalę partijos 
vadai pareiškė nepasitikėjimą Van Zeeland’ui, ir šis sutiko už
leisti vietą kitam savo partijos bičiuliui. Liberalai ir tuo dar 
nepasitenkino: pareikalavo atnaujinti nutrukusias derybas su so
či jalistais , kurie nieku būdu nesutinka, kad karalius, perdavęs 
valdŽię sunui, pasiliktę Belgijoj. Krikščionys sočijalai su tuo 
negalėjo sutikti, ir taip partiję susitarimas iširo, o Regentas 
paskelbė paleidžięs parlamentę ir skirięs naujus rinkimus birže
lio 4 d. Jei nauji rinkimai duos atstovę daugumę krikšč. socija- 
lams, karaliaus problema bus greit išspręsta, jei ne, kol kas ne
matyti kaip išsispręs tasai visę kraštę kankinąs reikalas.

Bus organizuojama vokiečię ka
riuomenė?- Jau kuris laikas Churchill'is kelia mintį or
ganizuoti vokiečię kariuomenę. Vakarai jaučia augantį Rytę pavoję 
ir skuba apsiginkluoti, kad pavojaus atveju atlaikytą spaudimą. 
Su gynybos organizavimu iškyla vokiečię klausimas. Visi pripažįs
ta, kad vokiečię dalyvavimas Europos gynyboj yra būtinas, ypač 
amerikiečiai yra linkę tuoj pat duoti ginklus vokiečiams. Jie 
spaudžia prancūzus su anglais, kad ir jie sutiktę veikti ta link
me. Hitlerio pavojus yra jau praeities dalykas, o dabar reikia 
organizuoti prieš Stalinę. Tuo reikalu Londone įvyko JAV-D. Bri
tanijos ir Prancūzijos užs. reikalę ministerię konferencija, ku
rios tikslas ir buvo rasti bendrą liniją. Vokiečię apginklavimui 
ypač yra priešingi prancūzai, kurie iš seno bijo vokiško ginklo, 
nes nekartą yra nuo jo nukentėję. Turėti savo pašonėje ginkluotą 
Vokietiją prancūzams, kariškai nepajėgiems, yra nuolatinis pavo
jus. Amerikiečiai gerai supranta prancūzę baimę ir jieško budę 
laimėti ję pritarimą pažadais apginkluoti Prancūziją. Šitie pa
žadai ateina labai laiku, nes Indokinijoj (prancūzę kolonija)
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vykstąs karas iš Prancūzijos pareikalauja daug jėgy. Amerika gi 
pažadėjo teikti Indokinijai ginklus ir tuo budu sustiprinti Pran
cūzijos fronty.

Vakary Vokietijos apginklavimas darosi juo labiau reikalin
gas , nes sovietai Ryty Vokietijoj jau turi liaudies armijy. Prad
žioje manoma suorganizuoti Vak. Vokietijoj pėstininky ir šarvuo
čiu dalinius, kurie buty įjungti į syjungininky kariuomenę. Ame
rikiečiai panašy projektu siūlo ir kitoms Vak. Europos valstybėms, 
būtent, stiprinti tiktai pėstininky ir šarvuočiy kariuomenę, nes' 
kity ginkly rušiy jos neįstengty pakankamai teikti. Tai padaryty 
Amerika. Amerikiečiai ypač pageidauja, kad Vak. Europa būty nuo
latinėj parengties būklėj. Tie norėty netgi baigti Vokietijos 
okupaciją per 18 mėn. ir palikti tiktai savo karinius dalinius 
(kaip Graikijoj), kurie nebesikišty į vidaus reikalus. Vietoj 
vyr. syjungininky komisijos buty palikta tiktai ambasadoriy kon
ferencija su labai ribotom teisėm.

labai galimas dalykas, Vokietijos grįžimas į pilny laisvę 
yra jau arti. Tarptautinė padėtis dirba vokiečiy naudai. Ir kai 
Vokietija visiškai įsijungs į Europos gyvenimy kaip lygiateisė 
valstybė, syjungininky visi ginklai teturės vieny priešy Nr. 1 - 
Kremliy.

Maskva tai jaučia ir daro visky, kad įsitvirtinty turimose 
pozicijose. Neseniai Pragoj įvyko satelitiniy valstybiy atstovy 
susitikimas, kuriam vadovavo marš. Bulganinas. Dalyvavo taip pat 
Kinijos, Mongolijos ir Korėjos atstovai. Tai ženklai, kad ir so
vietai nesnaudžia: jie greitu tempu organizuoja pajėgas, ir kai 
kurie diplomatai mano, kad Rusija bus pasiruošusi už trejy mėty 
ir šaltas karas tapsiys karstu.

Šiuo metu karštasis karas verda Azijoj. Kai JAV užs. reika- 
ly min. D. Achesonas paskelbė, kad Amerika teiksianti pagalby 
Indokinijai, komunisty vadas Vietminh paskelbė visuotinę mobili- 
zacijy. Kinijoj vyksta visose srityse partizaninis karas, kurį 
organizuoja Giankaišekas iŠ Formosos salos.

Lietuviy padėka.- Belgy laikraštis, flaman- 
dy kalba, "Gazet van Antverpen" Nr. 106, 4.V»50 patalpino nuo- 
trauky su prierašu - "Lietuviy surengta padėkos eisena New York’e. 
Daugiau kaip 100.000 asmeny (daugiausia išvietinti asmenys) dėko
ja U.S.A, už suteikty pagalby". Vaizdelyje matyti pati eisena ir 
jos priešakyje nešamas didelis plakatas su užrašu "Thank You 
Uncle Sam. Lithuanian DP’s."

. n

SKELBIMAS

Kas nori įsigyti gėry drabužiy, kreipkitės į lietuvišky
J. Mataičio siuvykly Briusely: 
191, rue du Trone, Ixelles. Didelis medžiagy pasirinkimas: ang- 
liŠky, vietiniy ir gatavy drabužiy. Darbas garantuotas. Galite 
pasitikėti mano 27 mėty praktika.
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