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ŽOLINE

Senas, labai senas padavimas pasakoja^gražę atsitikimu iš 
Marijos gyvenimo. Kristus mirdamas ant Kryžiaus prašė savo moki
nio Jono, kad globotę liekančiu vienę Mariją, nes šv. Juozapas 
buvo jau senokai miręs. Taip kurį laikę Dievo Motina^leido die
nas tarp apaštalę, kurie ję nemažiau kaip pats Jos sūnūs mylėjo. 
Ilgėjosi Nekaltoji Mergelė savo Sunaus esančio danguje ir iš to 
ilgesio susirgo taip, kad Jos žemiškę gyvenimę užgesino mirtis. 
Nulindo apaštalai, gedėjo savo gerosios Marijos ir kone visi su
sirinkę Jos kunę palaidojo iškaltame į akmenį kape. Truko tik 
šv. Tomo, kurs buvo tolimoj kelionėje. 0 kaip nulindo Tomas su
žinojęs, kad jau nebėra gerosios Marijos. Labai, labai geidė dar 
kartę ję pamatyti nors ir mirusię. Su Petru ir Jonu, Tomas atri- 
tę ano kapo angos akmenį su didžiausia nuostaba išvydo kę savo 
akim netikėjo - Marijos kūno nebebuvo. Visas kapas buvo pilnas 
malonaus kvapsnio įvairiaspalviu gėlię. Mariję Jėzus atsiėmė pas 
save į dangę.

Turbut jokia tauta nesurado tam įvykiui ir tai šventei pami
nėti gražesnio vardo kaip lietuviai. Marijos dangun ėmimo šventę 
pavadino žoline. Žolinė - gėlię ir žalumynę šventė, žalioji vasa
ra jau gelsta gelsvas rudenėlis pilnomis vaisiu rankomis jau šia, 
žolinė - vasaros atsisveikinimo ir rudens pradžios, taigi ir gam
tos šventė.

Be Marijos katalikę religija atrodytę nepilna, mes pasiges
tame tos jungties tarp Dievo ir žmogaus. Ir kas netiesia rankę į 
Mariję? Kas nesiunčia Jai karštę maldę. Net ir nekatalikai, net 
tie, kuriems uždrausta į ję tikėti, sunkiose valandose bėga prie 
Jos, meldžia Jos užtarimo. Marija Dievo malonię dalintoja, Ji su
ramina, paguodžia tę kas prie Jos bėga, Jos užtarimo maldauja. 
Marija tai musę amžinojo gyvenimo simbolis - gyvensime ir mes 
vėl savuose kūnuose danguje, žolinė tai bijančiam mirties surami
nimas.
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Marija ir Jos gyvenimo idealai įdiegti lietuvię Širdyse. Ži
loj senovėj amžinę ugnį gaivinančios rūtomis pasipuošusios vaidi
lutės lietuvaitės buvo skaisčios kaip pati ugnis ir tyros kaip 
Lietuvos laukai ir upės. Lietuviai gynė ir gina Mariję nuo kita
tikiu priešę, nes Jos priešai yra musę priešai. Vaikinai ir mer
gaitės giedojo Marijai giesmes, senutės nebeišleisdavo iŠ grubię 
pirŠtę Marijos rožančiaus. 0 ar rasi lietuvį kurs nenešiotę Mari
jos medalikėlio?...

Marija, Marija, tarp verkiančię marlę, šię žemiškę karię 
mus nelaimingus vesk, palengvink vergiję, pagelbėk Tėvynei! Vesk, 
Marija, Tavimi pasitikinčius prie Ausros Vartę, vesk į Amžinęję 
Tėvynę.

—..00OOO00..—

AS KOMUNIZMUI NEPRITARIU...
I ■ '• ■

žodžiais komunizmas nenuga
limas

Šiandien iš už geležinės uždangos ateinančię žinię pilni pa
saulio laikraščiai. Juose nestinga rašinię, raginančię kovoti su 
bolševizmu. Jis mielai skelbia valstybės vyrę sumanymus apie ūki
nes, politines, karines priemones kovai su komunizmu. Tačiau vi
soj šioj gausioj prieŠkomunistinėj medžiagoj aiškiai vyrauja ne
gatyvinis, griaunamasis pobūdis. Bolševizmas kritikuojamas, pei
kiamas, keliamos jo ydos, jis mėginamas griauti žodžiais.

Tačiau komunizmas žodžiais nenugalimas ir vien tik negatyvi
nėmis (reakcinėmis) priemonėmis nesunaikinamas. Ūkinės, politinės, 
karinės priemonės gali komunizmę sukrėsti ir susilpninti, bet ne 
sunaikinti. Komunizmas nebus sunaikintas nė tada, jei kada nors 
Vakarę galybės karinėmis priemonėmis pakeistę bolševikinę santvar
ką Rusijoje, nes komunizmas nėra tik ūkinė, politinė ir karinė 
sistema. Bolševizmo esmė gludi mate
rialistinėje pasaulėžiūroje, materia
listinėje dorovėje, materialistiniame moksle apie sielę. Bolševi
kinis komunizmas yra ateistinė religija, o religijos griaunamomis 
medžiagiškomis priemonėmis sunaikinti negalima. Todėl sugriovus 
socialinę, ūkinę, politinę ir karinę santvarką, kurię Rusijoje su
kūrė bolševikai,dar anaiptol nebus įveikta pati marksistinio ma
terializmo pasaulėžiūra ir dorovė, o kol ir tai nebus nugalėta, 
tol nebus pašalintas pavojus atsirasti bolševikinio komunizmo 
santvarkai bet kuriame krašte. Ji gali atsirasti ir Sovietę Są
jungai žlugus ir net tuose kraštuose, kurie šiandien sovietinei 
santvarkai labiausiai priešiški, kaip Argentina, Ispanija, Jung
tinės Valstybės. Materialistinė pasaulėžiūra pilnai vykdoma So
vietę Sęjungoj, bet tos pasaulėžiūros židinię ir jai palankię nuo
taiku yra visuos kraštuos. Todėl norint bolševikinį komunizmę su
naikinti reikia sunaikinti jį gimdan
čiu priežastį, Markso iŠgalvojimę, kad pasauly 
nieko daugiau nėra kaip medžiaga ir iŠ to paeinanČię dorovę.
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Kapitalistai - komunistę tal
kininkai

"Aš nepritariu komunizmui”, - sako šiandien kapitalistinės 
ūkio santvarkos šalininkai. Bet ar savo elgsena jie nėra komunis
tę talkininkai? Žodžiais kapitalistai smarkiai pasisako prieš ko- 
munizmę. Vienas kitas bankininkas, pramoninkas viena kitę tukstanį- 
t^ dolerię skiria prieškomunistinei propagandai. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad tas pats kapitalizmas yra komunistinės sėklos sėjė
jas. Juk kas gi darbininkę padaro darbo vergu? Kapitalizmo skriau
džiami ir išnaudojami darbininkai, teisybės ir atpildo siekdami, 
ėmė telktis prie Markso socialist^, vėliau į komunistę eiles. Taip 
buvo prieš šimtę metę, taip yra Šiandienę. Ir tada ir dabar kapi-' 
talistai pinigę, turtę, masinas, gaminamas prekes, tai yra daik
tus, labiau vertina kaip žmogę ir jo likimę. Daiktai yra ję gyve
nimo tikslas. Tiesa, teoriškai neretas kapitalistas pripažįsta 
žmogui sielę (ne tik sau, bet ir darbininkui), tašiau prak
tiškai (o tai svarbiau, kaip teorija) dažnas kapitalistas 
savo fabrikę, savo prekę, savo uždarbį stato pirmoj eilėj, pirmiau 
negu darbininkę, kartais net pirmiau negu save patį. Taigi pagrin
de kapitalistas ir komunistas labai nedaug tesiskiria: abu žmogaus 
išganymę mato daiktinėse gėrybėse, ūkinėje gerovėje ir kapitaliz
mui ir komunizmui žmogus tėra priemonė ūkinei pažangai ir gerovei.

Ar maža Amerikoj, Afrikoj, Azijoj kapitalistinię fabrikantę, 
bankininkę, prekybininkę, kurie mielai ir šiandien paverstę darbi
ninkę vergu, jei tik nebijotę įstatymo ir dirbančięję streiko? Ar 
daug rasis įmonininkę, kurie labiau butę susirūpinę savo darbinin
kais , kaip savo mašinomis ir prekėmis? Bet juk visai panašiai žmo
gus vertinamas ir bolševikinėje santvarkoje, kuri yra ne kas kita, 
kaip valstybinis kapitalizmas. Ir Sovietę Sęjungoje dešimtys mili- 
jonę darbo vergę kankinasi stovyklose, dešimtys milijonę vadinamę 
laisvę darbininkę tiek tevertinami, kiek jie tinka mašinoms aptar
nauti arba kitam kuriam darbui.

Kapitalistę elgesio su žmonėmis panašumas į komunistę elgesį 
yra talkininkavimas komunizmui.

Talkina komunizmui ir tie,kurie kapitalizmęlaiko teisinga 
santvarka. Talkina komunizmui ir tie darbininkai, kurie sau vie
ninteliu gyvenimo tikslu pasistato įgyti namus, pinigo, įmonę, 
daiktę aukščiau statydami kaip save. Jie praktiškai pasiduoda tam 
materializmui, kuris išugdė kapitalizmę ir komunizmę.

Socialistai, materialistai, 
ateistai komunizmo tarnyboje 
Tačiau komunistai pasauly turi dar daugiau talkininkę, ne 

vien kapitalistus ir kapitalistinię nuotaikę žmones. Čia pirmiau
sia jiems talkina marksistiniai socialistai, taip sakant, tiesio
giniai bolševikę tėveliai. Marksistinis socializmas nuo komunizmo 
nesiskiria savo mokslu ir pagrindais, bet tik savo taktika.

Talkina komunizmui visi materializmo 
teoretikai. Bolševizmui jie tuo naudingi, kad teoriš
kai Žmogę nuvertina, pastatydami jį lygiomis su gyvuliu. Jie tai 
atlieka iš mokyklę ir spaudoje skelbdami, kad pasauly viskas yra
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tik medžiaga, kad žmogus tik gyvas medžiagos gniužulas. Pagal 
šias pažiūras komunistams belieka tą pažangu gyvulį žmogę, taip 
patvarkyti, kaip tvarkosi bitės ar skruzdės, arba kaip aviganis 
piemuo su Šunimis tvarko avię kaimenę.

Dar daugiau komunizmui talkina karingieji 
ateistai . Skelbdami, kad nėra Dievo ir amžinojo gyvenimo, 
jie žmogę nuvertina ir pastumia į aklę tamsę, kurioj besiblašky
damas žmogus lengvai pakliūva į komunizmo srovę, tikėdamas, kad 
ji išneš jį į Šviesę ir išsigelbėjimę. kad buržuazi
nis ateizmas talkina komunizmui, tatai liudija ir 
musę lietuviškoji patirtis. Lietuvą okupavę, bolševikai iš visą 
nepriklausomosios Lietuvos laikrašcią paliko tik ateistinius: 
"Kultūrą" ir "Laisvęję Mintį", Dr. Jono Šliupo leidžiamę laikraš-

Liberalai ruošia komunizmui 
kelią

Netiesiog talkina komunizmui įvairus liberalai. Vieni ją 
tai daro skelbdami ir vykdydami ūkinį liberaliz
mą, kuris reiškiasi kapitalizmo 
išvaizda. Antri skelbdami ir vykdydami dorovės 
laisvę , kuris pakerta žmonię padorumą, griauja šeimos 
moralinį tvirtumą ir visuomenę pastumia į^dorovės palaidumą. Visa 
tai bolševizmui ne mažiau naudinga, kaip ūkinis ir socialinis su
mišimas. Treti liberalai, karingai nusiteikę prieš religija, ypa
tingai prieš katalikę bažnyčią, stiprina ir ugdo netikėjimą ir 
laisvamanybę. Ketvirti (dažniausiai įvairus rašytojai ir kiti 
meno žmonės), brangindami savo laisvę kaip nelygstamą vertybę 
nesiryždami aiškiai pasisakyti už bet kurią teigiamą pasaulėžiūrą 
ir juo labiau religiją, savo mintimis ir raštais apkreČia visuo
menę netikėjimu ir nihilizmu. 0 tokioj suvargintoj ir sumišusioj 
visuomenėje net negausiems komunistams patogu savo planus vykdy
ti, nes jiems svarbu, kad niekas su jais nekovotą idėjiškai ir 
doroviškai. Todėl įvairios spalvos liberalai labai daug padeda 
paruošti kelią komunizmui, kuris atėjęs bet kokią laisvę palaido
ja.

Nekrikščionišką kriksčionię 
vaidmuo

Butume nenuoširdus nutylėdami nekrikščionišką krikščionię 
vaidmenį komunizmui. Butą klaida manyti, kad komunizmui nepadeda 
katalikai ir apskritai krikščionys. Jie talkina tuo, kad savo gyve
nimu ir darbais nėra krikščionys. Jie tarnauja komunizmui tuo, kad 
nevykdo gyvenime krikščioniškosios dorovės reikalavimą, kad iš
duoda Kristę ir jo mokslą, kad pasiduoda laisvamanybei, netikė
jimui, burŽuazinię smagumu ir turto medžiojimui, kad sukietėja 
savinaudiškume ir užsimiršta artimo meilę.

Kai klebonas ima vertinti savo parapijietį pagal tai, kiek 
iŠ jo gauna sau ir parapijai pajamę, kai parapijietis jaučiasi 
atlikęs krikščionies pareigas sekmadienį nueidamas į pamaldas ir 
ten paaukodamas keliasdešimt centą, bukime tikri, kad tokie 
krikščionys nekartą yra patys didžiausi komunizmo sėklos sėjėjai.
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Jie tai atlieka savo privataus gyveninio papiktinančiais pavyz
džiais.

Ginklas, galingesnis už a t o - 
minę bombų

Jei komunizmas turi tiek tiesioginiu ir netiesioginiu talki
ninkę. visame pasaulyje, visuose sluoksniuose, visose profesijose, 
tad ar bereikia kartoti, kad Sovietų Sąjungos sužlugdymas dar ne
bus komunizmo sužlugdymas. Gal būti kaip tiktai tie, kurie karin
giausiai nusiteikę prieš Sovietų Sujungę, savo išpažįstamais prin 
cipais ar savo gyvenimo praktika yra tikri komunizmo talkininkai 
savoje aplinkoje, savame krašte.

Norint komunizmų nugalėti, rei 
kia pirmiausia kovoti dvasiniais 
ginklais. Reikia kovoti su m a t e -
rializmu bei netikėjimu ir jų do
rove. Reikia kovoti susocialinė-
mis neteisybėmis ir skriaudomis.

Kiekvienam blaiviai galvojančiam aišku, kad geriausi vaistai 
geriausia kovos priemonė prieš bolševizmų yra krikščionybė, ne 
žodžių, bet gyvenimo, pavyzdžio krikščionybė. Krikščionybę vykdyt 
reikia ne dėl naudos, bet dėl to, kad ji turi nelygstamų vertę, 
dėl to, kad ję vykdant dangaus karalystės vardan Dievo palaima 
nusileidžia žemėn. Kai tarnaujama Dievo teisybei, tai savaime iš
gyja socialinės žaizdos ir nyksta demonišką pabaisę galybė. Jei ’ 
tie milijonai žmonių, kurie nešioja krikščionies vardų, ištikimai 
vykdytu krikščionybe, bukime tikri, niekas apie komunizmų ir ži
not nežinotų. Krikščionybė prieš^komunizmą daug galingesnis gink
las nei atominė bomba. Daug kas šita krikščionybės jėga tiki, bet 
dažnas linkęs krikščionybės vykdymų, krikščioniškosios meilės ir, 
aukos darbus ir žygius palikti kitiems, ne sau prisiimti. Kiek 
daug krikščionių šiandiena "dėl trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto" ar keletas frankų išduoda krikščionybę tiek savo tiek 
visuomenės gyvenime. Dėl to komunistiniai gyvūnėliai plinta visur 
plinta nejuntamai net musų pačių tarpe. Dėl to ir kova su komu- ' 
nizmu tokia nevaisinga.

Kulturbolševikai
Kai Britanijoje buvo nuteistas atominis ekspertas Fuksas, 

kai Prancūzijoje buvo atleistas iš atomo tyrimų įstaigos direkto
rių prof. Joliot Curie, Europos spauda ėmė svarstyti, kodėl 
tarp mokslo žmonių pasitaiko tiek 
simpatikų ir talkininkų bolševiz
mui.

Sitam reiškiniui suprasti Alfred Duff Cooper savaitrašty 
"Elseviers" įspėja:

- Pirmiausia turime atsikratyti klaidingos pažiūros, kad 
žmogus, labai gerai išmanęs vienos kurios srities dalykus, tuo 
pačiu jau turi nusimanyti ir kitose srityse. Šiandien nėra pagrin 
do laukti, kad didžiausias musų laikų fizikas politikoje geriau 
susivoktų kaip vidutinis ūkininkas.
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- Kai toks nieko pikta nonujaučięs mokslininkas imasi politi
kos, jis ieško joje sistemos, ieško principę ir dėsnię, kurie 
butę-aiškiai formuluoti ir kuriems jis galėtu pritarti. Toks moks
lininkas kreipiasi į įvairias.partijas ir prašo juos aiškaus pasi
sakymo dėl politiniu teoriją. Dažnai patenkinamo atsakymo jis ne
gauna, nes partijos laikosi savo paskirę programę.

Mokslininkas tada žygiuoja pas komunistus , ku
rie jį nuoširdžiai priima. Į kiekvieną klausimu jie turi atsakymu, 
tariamai nuosekliu sistemą, rūpestingai išrutuliota vokiečiu fi
losofo Markso. Mokslininkas, kuris yra meilingas vyras, kai jis 
nepiausto varlię ir nekombinuoja vandenilio bombę, yra sužavėtas 
patyręs, kad šios sistemos galutinis tikslas esęs įvykdyti pa
saulyje laisvę, lygybę ir taikę.

Sutrumpino ir paruošė J. Pal.

—..00OOO00..—

U Z JURŲ MARIŲ...
Prieš kurį laikę iš musę tarpo,susitaupęs valiutos, išvyko 

Australijon Juozas M. Prisiminęs paliktus skurdžiame gyvenime 
savo prietelius lietuvius Belgijoj, jisai aprašęs savo įspūdžius 
iš naujosios žemės per musę G.S. nori apie ję visiems nupasakoti.

”Tę pašię dienę baigėm juros kelionę ir 6 vai. ryto įplaukom 
į Newcastle uostę. Čia laukė traukinys ir po mažos kontrolės va
žiavome į Gretos stovyklę.

Gretoje gavom dviese nevedusieji po kambarį, šeimos gyveno 
kartu. Maistas ir patalpos geros ir tvarka gera: vandeniu, dušais, 
elektra naudokis kiek nori, dirbti nieko nereikia, tik vienę vai. 
per dienę reikia mokintis anglę kalbos.

Po savaitės gavome kiekvienas po 7 šil. bedarbio pašalpę, 
nes šia atvykęs į Australija nuo pirmos dienos ir kol nepradedi 
darbo visiems moka tokię pašalpę. Sekmadieniais per garsiakalbius 
skelbia pamaldę tvarkę.

Po mėnesio pradėjo skirstyti į darbus. Darbai įvairiausi , 
bet visi Kvislande. Nuo pasiūlyto darbo galima atsisakyti ir lik
ti stovykloje tol, kol pasiūlys patinkamę darbę. Aš sutikau vie
nę lietuvį, apie 20 metę amžiaus, kuris mane įkalbinėjo niekur 
nuvažiuoti, nes jis šia jau devintas mėn. kaip atvykęs, o darbo 
net negalvoja pradėti Kvislande, bet nori kur nors į gėrę miestę 
ar fabrikę patekti. Tai yra sunku padarius darbot Sutartis skaito
ma nuo dienos kada pasieki kojomis Australijos žemę.

Man pasiūlas pirmę darbę aš sutikau. Autobusu išvažiavau iš 
Gretos į Meitlandę, o iš ten traukiniu į gaskirtę vietę. Po poros 
dienę kelionės pasiekėm Carlavil ir tę pacię dienę atvažiavom į 
jau paruoštas mums palapines. Palapinėse radom lovas, antklodes, 
virimui du skardinius puodus, po dvi lėkštes, porę valgymui 
šaukštę, po puoduką kavai gerti ir šakutę, Žibalinę lempę, tokia 
kaip pas Lietuvos ūkininkus. Už visę tę mes turėjom sumokėti, 
išskyrus palapine.
+ sutartį
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Australija i S aržiau

Labai įdomus ir įvairus kraštas. Kur aŠ gyvenu beveik neap
gyventa. Tam tikri ūkininkai nieko nesėja, tik augina gyvulius: 
avis, karves ir arklius.

Žemę nuomuoja iš valstybės. Prie musę stovyklos yra ūkis, 
apimęs 35.000 avię, 700 karvių, 900 arkliu. Galvijus gano keletas 
kovboji^. Iš 700 karvię tėra vos dvi melžiamos, kitos - tik parda^- 
vimui ir mėsai. žemę nuomuoti labai pigu - 3 penai už akrę per 
1 metus, o už tris penus nuperkama kiaušinį. Jeigu nuomuotojas 
žemės neatsisako tai jo niekas neturi teisės išvaryti. Norint 
ūkį iŠnuomuoti reik tam ūkininkui sumokėti labai didelius pini- : 
gus, kartais net iki 10.000 %. Atvykus iš Europos pirmosios die
nos keistai atrodo. Vasaros metu niekur nerasi nė lašo vandens. 
Mums vandenį pristato traukiniu. Carlavilėje gręžė šulinį, pasiek 
kus 300 m. gylio atsivėrė geizeris: karšto vandens Čiurkšlė. Van
duo labai geras voniai, prausimui ir virimui, bet gėrimui reik 
atšaldyti. Australijoje visko yra perdaug tik ne Žmonių. Imigran-, 
tams ateitis gali būti labai gera. Mieste gyvenantieji puikiai 
įsikūrę. Gyvenant miške eilėms baltuoja palapinės, tarp ję visaip 
išmarginti takai. Sunku daros ant krutinės kai vien tik dykumas 
matai.

Dirbam astuonias vai. per dienę ir penkias dienas į savaitę. 
Niekas neverčia, niekas neskubina. Darbininkę Union Sindikatai 
draudžia dirbti akordinį darbę. Dirbant valandomis geležinkelio 
darbuos, krintant mažams lašams lietaus jau draudžiama dirbti. 
Kartais lyja savaitėmis, bet užmoka kaip už dirbtas dienės.. Pri
vačios firmos moka už 6 dienas per mėnesį, o jeigu lietus lija 
ilgiau, tai gaunam bedarbio pašalpę.

Uždarbis geras, maistas ir drabužiai pigus. Gyvenimo sęlygas 
galima pagerinti turint kišenėje keletę svarę ir galvojant, kad 
pusantrę metę sutartis nėra perilga, o po to pasaulis platus. Vie
tiniai žmonės yra geri, jokio skirtumo nedaro nei darbe nei ki
tur. Pirmas tave sutikęs užkalbins ir niekas nepavadins svetim
šaliu. Pirmoje vietoje paklaus "kaip Australija patinka?", reikia 
atsakyti "gerai", nes kitaip nepatinka ir gali nustoti draugo.

Baigdamas noriu pasakyti Viliamo žodžiais, kad - visi keliai, 
kurie mus veda toliau nuo savo brangios Lietuvos yra netikri, ne
aiškus ir pavojingi. Prarastos tėvynės joks kitas kraštas mums 
nepavaduos. Bet kuris sprendimas yra tik laikinis būdas.

Savo gyvybei išgelbėti teks tremtiniu saujelei pakelti dide
li bandymai ir eiti erškėčiuotu keliu. Tačiau ne nusiminimas ir 
neviltis mus turi lydėti, bet plieninis pasirįžimas kovai dėl Lie- ■■ 
tuvos laisvės. Ir kada jos laisvės varpas sugaus tada visuose ke- . 
liuose ir kryžkeliuose susivoksime kur veda musę tikrasis ir vie
nintelis kelias.

Juozas. į

— . .ooOOOoo..— į

- Kas pasijunta geresniu žmogumi po maldos, to malda yra iš-,’ 
klausyta.
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IR CIA TURTAS

* Kiekvienas iš musę laikas nuo laiko sulaukia iš užsienio ar 
is šia pat laišku, siuntiniai ar spaudos. Daugelis atplėšęs vokę 
ir perskaitęs laiskę, vokę sutrina rankose ir numeta į šęšlavas. 
Tokiu bildu su kiekvienu voku žūna nemažas turtelis. Arba vėl, 
daugelis laiškus krauna savo padėjime, o po kiek laiko viskę ati
duoda ugniai. Vis tai naikinimas nemažai vertingu daikčiukę.

Čia noriu paskatinti visus vyrus užsiimti įdomiu ir naudin
gu pašto ženklę rinkimo darbeliu. Maciau nemažai lietuviu jaunę 
vyrę ir moterę susirinkusiu įvairiausię pašto ženklę rinkinię. 
Daugelis specialiai susirašinėja su įvairiausiomis šalimi s ir 
įvairiausiais žmonėmis tik tam, kad gautę iš kitur pašto ženkliu
kę. Kiti vėl prašo, kad ant voko siuntėjas lipytę ne vienę, o 
daug ir įvairię veržlę ženkliukę. Gautas laiškas tokiems rinkė
jams brangus ne kaip laiškas, bet kaip jo rinkinį praturtinęs 
pašto ženklais gausus vokas.

Ne vien sau padaroma malonumo renkant pašto ženklus, galima 
tuomi daug padėti kitiems. Aš žinau porę lietuvię studentę Ameri
koje, kurie parduodami draugę atsięstus ženkliukus iš to pragyve
na. Dabar visam pasauly renkami ženkliukai ir siunčiami į misijas. 
Iš to susidaro nemaža misijonieriams parama. Štai,vienas Kinijos 
misiįonierius rašo: "Parduodamas man iš Amerikos ir Europos pri
siunčiamus pašto ženklus visus metus įstengiu užmokėti mokytojams 
algas". Arba vėl, Naujojoj Gvinėjoj vien is pašto ženkliukę gautę 
pajamę misijonieriai atstatė japonę sugriautu misiję stotį, ženk
liukus perka turtuoliai, kurie jais puošia savo kambarię sienas, 
lempas ar sudarinėja rinkinius.

Labiausiai vertinami ženkliukai ant kurię pašte užspausta 
miesto vardas; antroj vietoj brangus ženkliukai; trečioj ypatin-' 
gai didelė vertė oro pašto ženkliukę; ketvirtoj - visokie prisi- 
minimę ženkliukai, ir pagaliau - visi ženkliukai daugiau ar ma
žiau vertingi.

Kaip rinkti? Gavę gražius vokus su gražiu pašto antspaudu 
palikite visę vokę sveikę, arba iškirpkite su visais antspaudais 
ženkliukus. Niekuomet nebandykite ženkliuko plėšti, nes taip jis i 
sužalojamas ir lieka beverčiu. Visuomet iškirpkite ženkliukę 
taip, kad aplinkui liktę bent pusė centimetro kraštai. Kuriuos 
skirsite misijoms, tuos nemirkykite vandenyje, o pasięskite su 
iškirptu voko popieriumi. Susidėkite į atskirę dėžutę, vokę ar 
specialę albumę ir pasitaikius progai perduokite savo kapelio
nams, kurie atiduos misijoms.

Po sunkaus darbo ne vienam biitę malonaus džiaugsmo peržiūrė
ti grąžę įvairiaspalvię pašto ženkliukę rinkinį ir didelį darbę 
padarysite remdami jums gal mažanaudžiais Ženkliukais. Todėl ne- 
numeskite nė vieno pašto ženkliuko!!!

Jonas Pal.
—. .ooOOOoo..—

- Aš ieškau, kad kas man apskaičiuotę kokiais milžiniškais 
šuoliais didėja šiandien nukryžiuotęję skaičius, kai žmonija vis 
labiau tolinasi nuo kryžiaus.
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AR ŽINOJAI ?

- Žmogus nuskuta maždaug 340 kv.cm. veido odos. Kas skutasi 
kasdien, per metus skustuvu perbėga 12 kv. m. barzdos plotę.

- Vienas amerikietis išrado nauję budę gaminti šiltus drabu-" 
žius. Musę kūno 80 % šilumos dingsta beverčiai. Tasai amerikietis 
sugalvojo į drabužiu medžiagą įausti sidabro ar aluminijaus siū
liuku, kurie sulaikytu kūno šilumos išgaravimu. Išbandžius taip 
austi įvairias medžiagas, pasirodė, kad su aluminijum labiausiai 
apsimoka, nes tai pigiausias metalas, beveik nepasunkina drabu
žio ir itin lankstus parėdai. Su tokiais drabužiais nėra niekuo
met šalta, nes kūnas save Šildo ir, tašiau, niekuomet nebūna per- 
karšta. Sis išradimas teikia nemaža vilčių mūrininkams, kariams 
ir šaltam ore dirbantiems.

KAIP MATUOJAMOS JŪRŲ GELMES ?
Netoli Japonijos, Ramiajam vandenyne yra giliausia Žemės vie

ta, netoliese 11 km. gelmė. Kyla klausimas, kaip tai išmatuojama. 
Iš pirmo pagalvojimo atrodo labai paprasta - nuleidai svambalu 
ant virvelių ir kai atsimuš šis į dugnę žinosi virvelės ilgį, kar
tu ir gelmių gylį. Nėra, tašiau, taip paprasta. Pagalvokime koks 
susidarytu 11 km. ilgio virvės svoris. Imsi plonesnę - nebus tiek 
stipri, kad nenutruktę; imsi storesnę - didės svoris. Tas tinka 
paprastams ir metalinėms virvėms.

Yra kitas būdas ir daug praktiškesnis tirti gilumams. Žinoma, 
kad garsas sklinda 330 m. per sekundę ore ir kad vandeny 4 kartus 
greičiau plėšias negu ore. Matuojama taip - vienam laivo gale į 
vandenį įleidžiamas tam tikras aparatas, kuris išduoda stiprę 
pokštelėjimę nustatytu laiku. Sprogimo metu išduotas garsas plin
ta vandeny visomis kryptimis, taigi nueina ligi dugno. Žinome, 
kad garsas atšoka nuo kietę daiktę ir grįždamas atsiaidi. Esame 
visi patyrę, kad kaip pagiry šaukiama, taip girioj atsiliepiama. 
Panašiai ir šišia. Aidas grįžta nuo dugno atšokęs ir grįžta ligi 
to pat laivo, kurio kitame gale yra aparatas tiksliai užregis
truojąs garso grįžimo laikę. Žinant, kada garsas buvo išduotas ir 
kada sugrįžo, lengvai galima rasti kiek laiko užtruko kol sugrį
žo. Tas užtrukimas priklauso nuo gilumos: juo jura gilesnė, tuo 
ilgiau užtrunka atsiaidėjimas. Pav. jeigu nuo iššovimo garso ir 
atsiaidėjimo praėjo 10 sekundžių, garsui pasiekti dugnę reikėjo 
5 sėk.; tiek pat ir sugrįžti. 0 kai vandeny per sek. garsas nueina 
1320 m. - ties ta vieta bus 6.600 m. gelmė.

A. V.
—..ooOOOoo..—

- Lietuvi, skelbk visiems, o ypaš svetur gimusiems savo vai
kams, musę didvyriškas religines kovas, prasidėjusias Kražiais ir 
nepabaigiamas visam pasauly žinomo kankinio vyskupo Matulionio 
mirtimi.

Kartok legendas ir pasakojimus apie kilniąsias ir tauriąsias 
musę asmenybes, pelnusias savo šventumę kovoje už musę tautos tei
singas tautas. K. ST. Yla.
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TOKS TAI ŽMOGUS
Vienę gražiu, saulėtu dienovidį ūkininkas Kiaulgalis išslin

ko į miškę pasivaikščioti. Moklindamas puikiai šlamančia giria , 
jis nugirdo kę tai šnypščiant. Geriau įsiklausęs jis suprato, 
kad balsas eina iš po didelio akmens.

Balsas pilnas liūdesio ir verkšlenimu. Tarytum meldžiasi ir 
sako: pasigailėkite, pasigailėkite.

- 0 kas ten yra? - stabtelėjęs klausia Morkus.
- Aš vargšė gyvatė čia uždaryta. Jei niekas manęs neišleis,, , 

turėsiu badu stipti.
- Kę, gyvatė, - šuktelėjo Morkus, - niekuomet neišleisiu. 

Gyvatė klastinga ir nuodinga. Gerai, kad čia ir uždarė.
Gyvatė be atodairos maldavo ir prašė, kad tik paleistu.
Pagailo Morkui gyvatės. Jis pakėlė akmenį, o iš krūmokšniuo

se skendėjančios skylės išlindo ne paprasta gyvatė, kaip Morkus 
tikėjosi, bet didžiagalvis baisus slibinas. Įsigandęs jis šoko 
atgal, o gyvatė vytis jį. Sugautas Morkus keliaklūpštis prašėsi 
jos pasigailėti.

- Jokio pasi-gailėjimo negali būti, - griežtai tvirtino bai
sioji gyvatė, - aš alkana, o alkis turi didziausię teisę.

- Ne, - virpančiu balsu priešinosi jai Morkus, - ne alkis, 
o dėkingumas turi didžiausię teisę.

- Dėkingumas, - pašiepiančiai prakošė pro smailus dantis gy
vatė, - daug kas iš jūsę Žmonię kalba apie dėkingumę, ir žinoma 
iš visę labiausiai nedėkingieji.

- Pasigailėk, o būsiu tikrai dėkingas - maldavo Morkus.
Vėl juokėsi gyvatė, pagaliau pasakė:
- Gerai, tu man išgelbėjai gyvenimę, o aš tau dovanosiu gy

vybę, tik vienę sęlygę statau. Eisime kartu mišku ir pirmuosius 
tris, kuriuos sutiksime paklausime, ar jie gali nurodyti žmogaus 
dėkingumę. Jei bent vienas galės, tu laisvas, -jei ne... ir nebai
gė sakinio alkanu žvilgsniu godžiai permesdama Morkę.

Ir taip beslinkdami mišku pirmiausia jie sutiko arklį.
- Ei, klausyk, senas drauge, - prašneko į jį baisioji gyvatė, 

- kę tu pasakysi apie žmonię dėkingumę?
- Apie žmonię dėkingumę, - liūdnai prakalbo arklys, - dirbau 

jiems per visę gyvenimę, karšty ir šalty ir vilkau sunkiausius ve
žimus, dirbau kol pajėgiau, o dabar, kai kailį parduoti norėjo, 
pabėgau į Šię tamsię girię ir, kaip matote, slapstaus.

- Ak, - aiktelėjo gyvatė, - girdi žmonię dėkingumę.
Ir jie nuslinko toliau.
Ir jie susitiko Šunį.
- Sakyk, šuneli, ar žmonės dėkingi - kreipėsi į jį gyvatė, 

jog tu arčiau žmonių gyvenęs gyvulėlis tikrai būsi patyręs ję dė
kingumo !!

- E, kę čia bekalbėti, - dūsaudamas prašneko šuo, - vienam 
ponui tarnavau visę gyvenimę, per dienę medžioklėje gerai suge
bėjau jam tarnauti, jis valgė skanię žvėrienę, o aš turėjau mal
dauti nugraužto kaulo. Naktimis saugojau jo turtus nuo plėšikę, 
kai pasenau ponas pasisamdė kitę, jaunę šunį, o man ėsti nebeda
vė, net nušauti mėgino dėl to ir atsiradau čia girioje slapstytis.

(Bus daugiau)
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Nė kalbėti nėra reikalo apie tai, kaip nekantriai laukėm me
tinės premijos, - atostogų pinigų. Ogi kur čia nelauksi, jeigu 
jais gali šiek tiek savo sunkų ir suodinų gyvenimų palengvinti. 
Ne vienas už juos išvažiavo atostogų į pajūrį porai dienų, kitas 
knygų nusipirko, skolas atsipoŠkino, radijų nusipirko ar sergan
čius kuo nors parėmė. Visa tai gražu lietuviams, - juk lietuviai 
visų daro apgalvodami, kaip tėvai mokino!

Mano kasykloje yra tokių, kurių gyvenimas taip įjuodus, kad 
kuo nori plauk, vistiek nenubųls. Antai, mano tailės draugas Jo-, 
nas nudžiugęs tokia atostogų pinigų laime kartų į metus sumanė su 
draugais tinkamiau jų užžymėti - nei kitas panašias laimes ir sa
vo dienas praskaidrinti. 0 kadangi jų laisvas laikas ir gyvenimo 
tikslas yra neblogai pavalgyti ir šauniai nugerti, o po viso to 
save naikinti "kafeikose", tokių laimę ir dabar sumanė nelaimin-; 
gieji padaryti. Tasai Jonas gavęs po vienų sunkių darbo metų ke-’ 
lėtų tūkstančių frankų atostoginių pinigų, nejausdamas savy lie-; 
tuviŠkojo padorumo įtūžęs su draugais naikina svaigalus ir svei
katų. Draugų, Žinoma, čia netrūksta, netrūksta nei tam nuotaikos. 
Dešimtis jaunų vyrukų susėdę ant suveltų lovų traukia kamščius it 
akutų, žinoma, is pinigų. Tų jaunuolių kalbos, žinoma, apie Korė
jų, kapeikas ir jų mergšes besisuko, - lyg juos mama taip but mo
kinus .

Pora tokių vakarų ir lengvapėdiški vaikinai vėl tušti kaip 
gružės, kai kiti jų draugai Šį tų gero įsigijo, pritaupydami išgė
rė ir nemažai frankų emigracijai susikrovė. Tai kam gi mūsų Jonas 
metus laiko liejo prakaitų ir kraujų, rijo dulkes suodinas į save, 
kad gauti poilsiui pinigai kaip žiaurus sapnas iš po nakties per
sekioja prisiminimuose? Anot Jono, "dvarų Belgijoj nepirksiu, gy
venimas liūdnas, o gyventi reikia, tai kam čia taupyti". Mano 
miestelyje aš mačiau keletu vyrų, kurie nelengviau dirbo kaip mū
sų Jonas, ir dvarų nepirko, tačiau gyveno gražiau. Gražiai ir lie
tuviškai išsipuošę savo kambariukų, švariai susitvarkę savo virtu
vę, lovas, savo padėjimų jautėsi kone kaip namie.

Kiekviena netvarkinga laimė virsta nelaime. Anų dienų žiūriu 
Jonas jau skolinasi maistui keliasdešimt frankų. Degtinė, kortos ‘ 
ir nepadorumai surijo tūkstančius ir «tėl reikia lįsti į juodų 
Šachtų, vėl reikia gerti dulkes ir prakaituoti ir vėl namučiuos 
vargas ir skurdas laukia. 0 kiek yra mūsų bendra, omenė je Jonų, ku
riems iš atostogų pinigų išėjo atostogos nuo pinigų?...

Br. Pa.
—. .00OOO00..—

- Nebūk išlaidus ir neprasiskolink, bet taupyk, kad turėtum 
iš ko atsikurt ir kuo suvargusiai Tėvynei padėti.

- Kiekviena lietuviška šeima Šiandien yra stiprus fortas, 
kuris gina visos tautos gyvenimų.

- Tas tikrai gražus, kurio siela skaisti.
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NAUJAUSI įUVKIfif
’’Voice of America” lietuviškai. 

Kaip jau buvo pranešta, daroma žygią, kad radijo žinios, vadina
mos ’’Amerikos Balsas” butą siunčiamos ir lietuvią kalba. Tuo rei
kalu Belgijos P.L.B. Centras pasiuntė tą žinią organizatoriams 
prašymu. Į tai gautas atsakymas, kurio vertimu čia paduodame:

"Mes gavome Jusą laišką, rašytą 1950 m. birželio mėn. 28 d. 
Ponui Foy D. Kohler, kuriame Jus prašote, kad prie Amerikos Bal
so radijo programą butą prijungta programa lietuviu kalba.

Turiu garbės Jus painformuoti, kad Amerikos Balsas tikisi 
galėsiąs duoti programą lietuviy kalba. Jau seniai buvo planuo
jama tai padaryti, ir šiuo metu yra laukiama, kada Senatas pa
tvirtins biudžetą tarptautinėms radijo programoms. Kai šis pa
tvirtinimas bus užtikrintas, teks dar palaukti kokius 6 mėnesius, 
kol bus galima pradėti žinią siuntimą. Kitaip sakant, mes tiki
mės, jog lietuviška programa bus siunčiama nuo 1951 m. pradžios.

Dėkoju už Jašą parodytą susidomėjimą musą radijo programo
mis.

Su pagarba
(pas.) Alfred Puhan 

Tarptautinią Radijo Siuntimą Skyriaus 
Programą Sudarymo Šefas

Belgijos DP skautai prie juros. 
MOKS. Vietiniai belgą skautai, vykdami stovyklauti prie juros, 
pakvietė ir Mons’o kareivinėse esančius DP skautus. 4 iš ją, 
ukrainiečiai ir rusai, maloniai priėmė pasiūlymą. Liepos mėn.
19 d. jie visi išvyko dešimčiai dieną į pajūrį. Sykiu su jais 
stovyklauja T. J. Aranauskas.

Liaudies universitetas.- Sekmadie
niais po pamaldą Zolderio, Heusdeno ir apylinkią lietuviai susi
renka paklausyti ten atostogaujančio Liuveno univ. studento su- 
ruošiamą populiaraus pobūdžio mokslintą paskaitą. Nors sunkiai 
darbuojasi vyrai, tačiau turi laiko ir noro daugiau sužinoti, 
šio to išmokti, apsišviesti. Bravo jiems!

Išvažiavo į Kanadą. - Liepos mėn. pirmoje 
pusėje išvažiavo j Kanadą Leonas Taškunas iš Fontaine-1’Eveque 
ir Grybaičią šeima iŠ Forchies-la-Marche.

Pagijo.- Laimingai pasveiko po trečios skilvio ope
racijos G. Sefleris iš Mons’o. širdingai dėkoja visiems suteiku
siems jam medžiaginę ir moralinę paramą ir tiems, kurie ateidavo 
jį aplankyti ligos metu.

Sunkiai serga.- Liepos mėn. pradžioje sunkiai 
susirgo Petras Petkevičius iš Fontaine-l’Eveque. Įsimetė sniege
ną votis, kuri turėjo būti pasalinta operacijos keliu. Toji ope
racija padaryta Briuselyje liepos mėn. 14 d. Linkime jam greitai
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pasveikti. Grąžyt artimo meilės gesta parodė p. Brasas, kuris, 
atvykęs iš Fontaine-l’Eveque, praleido su ligoniu dvi pirmąsias 
naktis po operacijos.

Suprasdami ir įvertindami gyveni* 
me kunigystės reikšmę Heusdeno lietuviai liepos 31 d. paminėjo 
kun. J. Dėdino kunigavimo metiniu sukaktuves, ąžuolo šakomis ir 
gėlėmis išpuoštoje p. V. Amana vici aus pastogė j e lietuviškoji ben* 
druomenė nuoširdžiai padiskutavo su jubiliatu apie kunigystę ir 
kukliai pasivaišino.

Atsisveikino.- Liepos mėn. 16 d. T. P. Rabi
kauskas atlaikė pamaldas Fontaine-l’Eveque lietuviams. Nors, ka- 
daise buvęs nemažas lietuvię skaičius, dabar gerokai sutirpo, 
pamaldose dalyvavo beveik visi vietiniai. Vienas kitas buvo nett 
iš toliau atvykęs. Su Šiomis pamaldomis fontainiŠkiai atsisveiki
no su T. Rabikausku, kuris ruošiasi išvykti į Vokietiją.

Atostogų į Vokietiją. - Pasinaudodami 
atostogomis kasyklose vienas kitas lietuvis iŠ įvairiu Belgijos 
vietovių išvyko pas draugus ir pažįstamus į Vokietiją.

Viena Limburgo lietuviu kolonija iškėlė mintį 
kad reiktę nors kiek paremti ir sušelpti lietuvius džiovininkus 
sergančius Vokietijos sanatorijose. Džiovininkę padėtis Vokieti
joje iš tikręję apverktina.

Heusdeno lietuviai vyrai išradėjai. Viso
kias riebalę ir šiaip dėmes iš drabužiu puikiai galima išimti 
šviežia duona. Tereikia lygiai nupjautu duonos gabaliuku dėmę pa
trinti keletą kartę ir drabužis lieka švarus. Vaistas nepatentuo
tas ir patartinas visiems.

Galima įsigyti Argentinos pi
lietybę.- Argentinos Vyriausybė jau įteikė Kongresui 
įstatymo projektą, kuriuo nustatomas naujosios Konstitucijos 31 
straipsnio vykdymas apie automatišką Argentinos pilietybės įsi- 
gįjimą. įstatymas numato, kad svetimšaliai, sulaukę 18 metę ir 
išgyvenę 2 metus Argentinoje galės įsigyti Argentinos 
pilietybę, o išgyvenusieji 5 metus turės ję įsigyti arba 
3 mėnesiu laikotarpyje prieš teisėję pareikšti, kad Argentinos 
pilietybes įsigyti nenorima. Kas to nepadarys bus baudžiamas nuo 
100 iki 5.000 dol. Norintiesiems bus suteikta pilietybė, jeigu 
susikalbės ispaniškai, turės bendrą Argentinos respublikos poli
tinės bei socialinės santvarkos supratimą, nebus su Argentina 
kariaujančios valstybės pilietis, neišpažins įsitikinimą, prie
šingu Argentinos tautai ir nedalyvaus veikloje, priešingoje 15 
ir 21 Konstitucijos straipsniams.

Kanado j e išeinantį įdomiai apie viskę rašantį sa
vaitraštį "Tėviškės žiburius" galima užsisakyti šiuo adresu: 
J. Dėdinas, 19 rue des Recollets, Louvain. Pusei metę 105 fr.
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Ten pat galima gauti paveiksluotu žurnalu "Lietuviy dienas”, kur 
rasite is viso pasaulio lietuviu gyvenimo žinučių ir nuotrauka, i 
Pusei mėtyt 80 fr.

Sudarytas b e 1 g ij komitetas pa
bėgėliams remti.- Kaip žinome, nuo š. m. birže
lio mėn. 30 d. IRO teikiama parama tapo žymiai susiaurinta. Dau
geliui paramos reikalingy tremtiniu, kuriy netrūksta ir Belgijo
je, grėsė tamsi ateitis. Norėdami jiems šiek tiek padėti, įvai
riu politiniu, šalpos ir labdaros organizacijy atstovai sudarė 
komitetu f’Comitė belge pour les rėfugiės”), kuris liepos mėn. ; 
29 d. turėjo savo posėdį.

Komiteto pirmininkas p. Gilson, krikščioniy demokratę atsto
vas parlamente, nušvietė to komiteto tiksly. Tai įvairi y organi
zed j y bendradarbiavimas pateikiant valdŽios^įstaigoms planus ir 
nurodant įmanomas galimybes, kurios padėty išrišti, atsižvelgiant 
į valstybės interesus, sunkiy tremtiniy problemą.

Minėtas komitetas jau kreipėsi į vyriausybę dėl reikalingos 
paramos pabėgėliams po s. m. birželio mėn. 30 d.

Be to, šis komitetas siekia suj'ungti^įvairiy pabėgėliy rei
kalais užsiimančiy organizacijy veikly; išgauti galutinį politinio 
pabėgėlio statutę; palaikyti buvusios rajonines IRO įstaigas, 
nors ir susiaurintose veikimo ribose. Šios įstaigos neteiks jo
kios piniginės paramos, bet, reikalui esant, nurodys, kur ja ga
lima gauti. Tokios įstaigos randasi: MONS, 24, rue Ferrer;La L0U- 
VIERE, 2, rue Camille Lemonnier; CHARLEROI, 3, quai de Flandre; 
LIEGE, 25, rue de Pitteurs; WATERSCHEI, au Waterkring.

Štai minėto komiteto veikimo gairės:
1) Duoti teisę apsigyventi Belgijoje pabėgėliams, kurie tri- 

jy metu laikotarpyje bus parodę savo elgesiu, jog jie to verti.
2} Apriboti skaičiy naujy pabėgėliy, kuriems būty leista ap

sigyventi Belgijoje.
3) Siekti, kad teisė į darby būty laikoma neatskiriamai su

rišta su teise apsigyventi, kaip to reikalauja bendryjy žmogaus 
teisiy dekliaracija.

4) Žiūrėti, kad visi pagalbos reikalingieji pabėgėliai gaie
ty pasinaudoti teisę į pašalpos gavimy. Tačiau komitetas mano, 
kad pajėgiy dirbti pabėgėliai turi būti įregistruojami į darbo 
ieškanciy skaičiy ir tokiu būdu gaiety pasinaudoti bedarbiams 
teikiama pašalpa.

čia galima pastebėti, kad visokiomis viešai teikiamomis pa
šalpomis gali pasinaudoti visi Belgijos gyventojai: tiek užsienie
čiai, tiek belgai. Bet iki šiol atitinkamos įstaigos yisę pagal
bu užsieniečiams suversdavo ant tarptautiniy ir privačiy organi
zacijy pečiy.

Vyriausybė, pagal p. Gilson, nusprendė kreiptis į pašalpos 
komisijas (Commission d’assistance) atskirose vietovėse, kad jos 
imtysi rūpintis pagalbos reikalingais pabėgėliais, kurie teisėtai 
apsistoja ju teritorijose. Tam reikalui išleistas pinigy sumas 
pažadėjo padengti pati vyriausybė.

Posėdžio dalyviai paklausė, kuriose vietovėse pašalpos komi
sijos pradėjo teikti pagalby DP asmenims. Buvo atsakyta: Briuse
lyje ir Ixelles. Bet buvo nusiskysta, kad kai kurios Pašalpos ko
misijos teduoda 150 fr. per savaitę vienam asmeniui ir 270 fr.
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trijų asmenų Seimai. Tų Pinigų, be abejo, neužtenka nė reikalin
giausioms maisto produktams nusipirkti.

Belgijos komiteto pabėgėliams remti būstinė randasi: 95, 
Chaussėe de Vleurgat, Ixelles (Bruxelles). Ten duodami patarimai 
visiems DP, kurie tikkreipiasi. TaČiai neteikiama jokia piniginė 
parama.

Asmens, kurie norėtu palengvinti užsieniečių pabėgėliu pa
dėti, gali siusti aukas šiuo adresu: Secours International de 
Caritas Catholica, 5, rue Guimard, Bruxelles (C.C.P. - sąskaita 
pašte - 34.88.50).

Lietuvaitė iš Australijos ieŠ-i 
ko draugės.-V. Valiukevičiūtė, 12 metu mergaitė, gy
venanti Australijoje, ieško 11-12 metu draugės Belgijoje, su ku
ria ji norėtu susirašinėti. - ”Aš norėčiau sueiti j. pažintį per 
laiškus ir pasidalinti įspūdžiais ir pergyvenimais su esančiomis 
svetimuose kraštuose, toli nuo savo tėvynės. Nes, kur aš gyvenu,, 
visai nėra tokio amžiaus mergaičių, o tarp svetimu gyvenant, la-' 
bai pasiilgsti savo artimų draugių.” Susirašinėjimus siusti šiuo 
adresu: V. Valiukevičiūtė, C.I.C. Ruskworth, Vic. Australia.

Nusivilimas gyvenimu.- Porameroeul A. L. 
dėl neaiškiu priežasčių norėjo atimti sau gyvybę. Laiku buvo pa
stebėtas ir išgelbėtas, nugabenus į ligoninę pasveiko. Maža musų 
tauta, maža musų ir yra, todėl brangi kiekviena gyvybė. Doras gy
venimas ir religija - geriausia gyvenimo apsauga.

Pasveiko , -P. Vegienė per Velykas buvo susirgus ir 
turėjo 3 mėnesius gulėti psichiatrinėj Mons’o ligoninėje. Vistik 
laimingai pasveiko ir grįžo pas savo vyrų, kuris dirba Hensies 
kasykloje.

Motorizuoti angliakasiai.- Pomme- i 
roeul lietuviai ne tik turi po dviratį, bet neseniai J. Kaupas 
pirko automobilį ir K. Vegys motociklų. Liepos 30 d. lankėsi Tė-‘ 
vas Rabikauskas ir atlaikė pamaldas. Kadangi dėl streikų negalėjo 
nuvažiuoti traukiniu, lietuviai parsivežė ir nuvežė savo kapelio^- 
nų naujai įsigytomis motorizuotomis priemonėmis.

Prašo padėti tautiečiui. - Fontaine-1 
1’Eveque susirgo P. Petkevičius ir turėjo būti padaryta sunki 
operacija Briuselyje. Apylinkės liet. Bendruomenė nori jam padėti 
aukomis ir prašo kitus prisidėti.

Skundžiasi Australijoj e^. - Gautuose 
laiškuose iš Australijos lietuvių šeimos nusiskundžia įvairiomos 
sunkenybėmis, o ypač butų stoka. IV.25 d. iš La Louviėre išvyko 
p. Stosiu šeima į Austrai!jų. Rašo, kad Melbourne gauti butų yra 
tik sapnas.

Skelbimas . - Visi PLB bei jų LOK Valdybų pirmininkai 
ar jų įgaliotiniai, o taip pat ir kraštuose esančių buv. DP orga
nizacijų vadovybės ar jų įg-niai yra prašomi skubiai pranešti savo 
adresus lietuvybės Išlaikymo Tarnybai: M. Krupavičius, 14b Pfullin
gen b.Rtl., GBthestr. 16 - Germany.
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TOLIMIEJI • RYTAI

KORĖJA. - Visas pasaulis susijaudinęs stebi jau antras mėnesis 
trunkantį dviejy bloky jėgy išbandymy. Korėjos komunistai prisi
pažinę viešai, kad yra Sov. Sąjungos materialiai ir patarimais 
remiami tikėjosi žaibo karu nušluoti nuo Korėjos pusiasalio ame
rikiečiy ir UNO karines pajėgas. Sutelkę kone 15 divizijy, gink
luotę moderniais rūsy ginklais, žymiai pranašesniais už amerikie
čiy tankais dienas po dienos stūmė menkas pietiečiy ir amerikie
čiy pajėgas. Nežiūrint UNO laivy blokados apie Korėjos pusiasalį, 
komunistams pory kartu pavyko išsikelti juroje pietiečiy užnuga
ryje. Lietingas oras trukdė amerikiečiy aviacijai aktyviai pasi
reikšti žemės kautynėse. Komunistai naktimis pergrupuodami savo 
pajėgas sulaužė net tris amerikiečiu žūt but bandytos atlaikyti 
gynimosi linijas. Pervargę amerikiečiy kariai traukėsi ir padėtis 
dienomis blogėjo. Šiuo laiku UNO kariuomenė sulaukė poros ameri
kiečiy divizijy pastiprinimy, naujy prieštankiniu ginkly, lieps- 
nosvaidžiy ir sunkesniy tanky. Pajėgos kone išsilygino - prieš 
100.000 vyry komunistę kariuomenę amerikiečiai prieš stato maž
daug 90.000 vyry pajėgę. Pastarosiomis dienomis amerikiečiai su
grusti 120 km. ilgio ir 90 km. pločio prietilty.

Nežiūrint padėties kritiškumo fronto vadas gen. Mak Arturas 
tvirtai tiki, kad gavęs užtenkamai paramos vyrais ir ginklais ko
munistus atstums uz išeities pozicijas. Jisai tvirtina kad komu
nistai nesuskubo išnaudoti amerikiečiy silpnumo žaibo kare, o 
dabar niekada nebusiy antrojo Diunkirkeno.

Kodėl taip sekėsi komunistams Korėjos kautynėse? Remiami Sov. 
Rusijos ginklais ir kituose frontuose išprususiais vadais. Spau
dos žiniomis Korėjos fronte vadovauja soviety generolas Malinovs- 
ki. Komunisty tankai žymiai pranašesni nei amerikiečiy, taip kad 
net slaptieji ir naujieji amerikiečiy prieštankiniai ginklai ne
sulaiko spaudimo. Negaprastai didelė komunistiniy partizany ardo
moji veikla amerikiečiy fronto užnugary. Daug komunisty kariy per
sirengę civiliai pereina fronto linijas kaip pabėgėliai ir sabo
tuoja susisiekimu ir karinį tiekimy.

Kokios amerikiečiy viltys? Ligi šiol amerikiečiai stipriausiai 
pasireiškė komunistinio užnugario daužymu iŠ oro skraidančiomis 
tvirtovėmis kasdien, nežiūrint lietingo oro, kasdien Šimtais tony 
bombomis paraližuoja karo pramonės ir susisiekimo mazgus. Didžiau
sia amerikiečiy viltis laimėti Korėjos mūšį slypi greitoje kari
nėje paramoje, kuriy siunčia kone visos nekomunistinės valstybės.

INDOKINIJOJ IR MALEZIJOJ siaučia komunistiniai sukilėliai. Brity 
prancuzy karinės pajėgos be atvangos kaunasi ir be didesniy vil
ely.

TIBETO kalnuose prieš kiek laiko rūsy mokslininkai atrado didelius 
urano išteklius. Paskutinėmis žiniomis raudonosios Kinijos Armijos 
baigia Tibety okupuoti.
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FORMOZOJE gen. Mek Arturas aplankė Cankaišeką. Manoma, kad buvo 
aptartas Formozos gynimas nuo raud. Kinijos telkiamu ties Formo- 
za jury kariniu pajėgą.

BELGIJA. - Katalikai liaudininkai laimėję rinkimus ir turėdami 
seime savo daugumą tikėjosi nesunkiai išrišti opą karaliaus klaup
simą. Padėtis susikomplikavo, kai kairiųjų partiją blokas pasi
sakė visomis leistinomis priemonėmis karaliaus sugrąžinimui ne
pritars ir priešinsis. Neziiirint to vieni katalikai nubalsavo 
įstatymą, kuris įgalino karalią Leopoldą III grįžti Tėvynėn. Šio 
balsavimo metu kairieji iš salės pasišalino. Liepos 22 d. anksti 
rytą lėktuvu iš Šveicarijos atskrido Leopoldas ir jo sūnūs prin
cas Boduenas. Salininkai savo valdovą gėlėmis sutiko, o kairieji: 
liberalai, socialistai ir komunistai sukėlė visoj šaly streiką, 
sabotažą ir neramumą bangą. Sustreikavo virš 500.000 darbininką, 
sprogo ant gelžkelią bombos. Policija, vietos ir iš Vokietijos 
atitraukta kariuomenė budėjo pilnoj paruošty. Ministerią kabine
tas ir valdžios vyrai posėdžiavo tris dienas ir naktis be per
traukos, kai policijai Lieže nušovus 3 civilius streikininkus pa
dėtis grasė virsti pilietiniu karu, kam buvo rimta pradžia rug
pjūčio pirmą dieną visą karaliaus priešininką žygis į Briuselį. 
Paskutiniu momentu buvo susitarta taip: Leopoldas III karaliavimo 
teises perleidžia savo šonui Boduenui ir jam sukakus sekančiais 
metais 21 metams, atsisakys galutinai nuo sosto. Sį nutarimą mie
lai sutiko liberalai ir socialistai, išskyrus komunistus, kurie 
jokio karaliaus nenori. Šioji išeitis stipriai apvylė flamus,pa
ti kataliką partija, kurios dauguma flamai, suskilo, nes Žymi da
lis apkaltino vyriausybę išdavus karalią. To pasėkoje rugsėjo mėn. 
partijos vadovybė atsistatys. f

Kodėl daugis belgą nenori Leopoldo III? Priešininkai Leopol
dą kaltina dėl įsakymo belgą armijai kapituliuoti 1940 metais vo
kiečiams. Žuvus visą belgą mylimai karalienei Astridai, Leopoldas 
per karą vedė žemos kilmės vokiečiams palankaus ministerio dukte
rį, be to priėmė Saksoną hercogo titulą ir lankėsi pas Hitlerį. 
Tokie tai išoriniai kabliai. Šveicarą spaudoje manoma, kad čia yra 
gilesnis dalykas. Leopoldas visą laiką neperdaug prielankus buvo 
anglams Afrikos Kongo klausime. Šiuo metu Belgą Konge atrasti di
džiausi urano kiekiai, kurį anglai perka pagal sutartį su buvusia 
Spaako vyriausybe Žymiai žemesne kaina. Šiai sutarčiai visą laiką 
buvo priešingas Leopoldas.

IS SEN IR TEN
Saugumo Taryba vadovaujama ruso Maliko, bevaisiai ginčyjas 

Korėjos klausimu. Rusams nepavyko įvesti raud. Kinijos atstovus 
vietoj Cainkaišeko atstovą. Taip pat nevyksta sutarti taikingai 
užbaigti Korėjos konfliktą.

Prasidėjus karui Korėjoje visas pasaulis subruzdo ginkluotis. 
J.A.V. užtraukė 10 milijardą dol. ginklavimuisi paskolą. 4 mili
jardai dol. skiriama kitoms laisvo pasaulio valstybėmis. Anglija 
paskyrė 350 milijoną svarą sterlingą, Francuzija 100 milijardą,
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Belgija 5 milijardus frankę, Danija 29 °/o padidina, Portugalija 
įkūrė specialiu gynybos minister!j§. Italija padidino kariuomenę 
ligi 200.000 vyry. J.A.V. ir Anglijoj metams ir daugiau pratęsia
mas karinės tarnybos laikas. Belgija savo taikos pramonę didžia 
dalimi performuos į karo pramonę. Vokietijoj sąjungininkai leido 
praplėsti sargybę’ kuopas ir policiję ligi 100.000 vyrę. Priima 
vokiečius ir užsieniečius ir apmoko vartoti lengvuosius ginklus. 
Amerikiečiai leidžia dalį Maršalo plano paramos sunaudoti ginkla
vimuisi. 1600 sprausminię naikintuvę pasięsta Atlanto Pakto vals
tybėmis, o 5000 lėktuvę naujai statoma J.A.V. armijai. Šiuo metu 
į Atlanto paktę įsijungė Turkija ir Graikija. Net Ispanijai tie
kia amerikiečiai savo karinę paramę. Stengiamasi taip sustiprinti 
Europę, kad kiekvienas užgrobimo bandymas būtę atmuštas. Vokiečię 
mokslininkę nuomone tuos pražūčiai švaistomus milijardus panaudo
jus socialinei gerovei, gerbūvio kėlimui būtę labiau bolševizmas, 
sukliudomas.

Prasidėjo sovietę propagandos kampanija prieš Jugoslav!ję. 
Pastebimas kariuomenės judėjimas Bulgarijos pusėje. Taip pat sklin
da gandai apie sovietę kariuomenės koncentravimę Irano pasienyje.

J.A.V. vėl suimta keletas atomo šnipę.
Rusai protestavo dėl Korėjos civilię gyventoję terorinio 

bombardavimo.
Australija 4000, o N. Zelandija 4500 savanorię pasięs į Ko

riję. ;
Vokietijoj sustiprėjo komunistę taikos propaganda šūkiais 

vyti lauk amerikiečius ir kelti neramumus tarp zmonię.
Vak. Vokietijoj įkurta nepriklausoma nuo rusę kom. partija ' 

nepripažįstanti Oder-Neissės linijos ir reikalaujanti visę belais- 
vię iš Rusijos gražinimo.

Pietę Prancūzijoj siaučia milžiniški miŠkę gaisrai.
Venecueloj tris kar^stipriai drebėjo Žemė, 15 žuvusię, 60 

sužeistę.
Japonijoj uždaryta komunistę partija ir visa eilė komunisti- 

nię laikraščię.
Sumano planas, kuriuo Italija, Prancūzija, Vokietija ir Bene- 

luksas suvienodina savo sunkiąsias pramones jau aptartas.
Strasburge šiuo metu posėdžiauja 15 Europos tautę atstovai 

tikslu suvienyti Europos valstybės panašiai kaip J.A.V. Siame su
sirinkime pakviesta dalyvauja Vokietija. Sėkmingai sekasi sutar
ti sienę ir muitę panaikinimo klausime; tikimasi įvesti bendrę 
Europos valiutę; ar bus bendra Europos kariuomenė, dar nežinia.

RELIGINES ŽINUTES
Čekoslovakijoj, Rumunijoj uždaryti visi religijos institutai 

ir uždraustas mokyklose tikybos mokymas.
26 liepos Pius XII išleido enciklikę, kurioje pasmerkia už- 

puolamęjį karę. Ragina visus malda ir atgaila prašyti iš Dievo 
taikos, kunigus įspėja, kad skelbtę, jog tik Kristaus nurodyto 
gyvenimo principai gali duoti pastovesnę taikę.

Korėjoje komunistai išžudė apie 1000 tikinČięję^ir dvasiŠkię. 
Misijonieriai iš visur pašalinti, tačiau veikia nemažesniu pasi
aukojimu.
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