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LIETUVIU LAIKRAŠTIS- BELGIJOJ
PAYS NATAL - PERJOBIQUE LlTHUAN lEN 

EN BELGIQuE

Bruselis,l947 m. spaliu men. 24 d.

’KAI DU STOS...

Po ilgėliau užtrukusių pastangų,štai,išeina pagaliau 
"GIIITOJI ŠALIS'įjpirmas lietuvių laikrašti sBelgijoje. Išeina jis 
į viešumą su kukliu rūbu;pasiryžęs lankyti visas tautiečių ko
lonijas ir visus jų būstus. Jis tvirtai .tiki, kad tas pasiryžimas 
nebus apviltas, kadtautieciai p .rodys jam palankumo jį kviesdami 
bei priimdami pas save. Laikraščio ateitis priklauso t..d nuo jū
sų, malonus tautiečiai. Jei jūs jį tvirtai remsite, n e tik pagražės 
jo rūbas,bet ir jis pats paaugs,sutvirtės,isidrąsins ir,palikes 
rotatorių,keliaus į spaustuvę. Leidėjai daro visa,kad tai būtų 
Pasiekta j tačiau tai nėra jų vienų galioje. "Kai du stcs... " tei
singas ir Belgijoje. v

Laikraščiui doutas vardas "Gimtoji Šalis'1,nes tai sai
tas,kuris jungia mus visus. Tegu mes ir toli esam nou šalies gim
tos, tačiau nenustojame nei valandeliai gyventi,dirbti ir auko

tis dėl Jos. Ta šalis nėra mums vien žemė,bet ir visa tai,kas 
joje mums brangu ir artima: tik e j imas, kultūra, menas, kalba.. .t. y. 
visos vertybės,puoselėtos Tėvynėje. Ir svetur būdami tad gyvename 
tos šalies gyvenimu,kuris mums tapo šventąją Gralio pilimi.

Imdami leisti "G S",siekiame suburti visas jėg s apie 
ja. Visos r nkos,galinčios valdyti plunksną,yra mielai kviečia
mos nuoširdžiai bend adarbiauti. Tiktai tuo budu galėsime išlai
kyti savo kultūrinį lygi ir tarnauti bendriems tautiečių reikalams. 
Tenelieka tąd neviena pajėga,galinti dirbti, neprisijungusi prie 
"Gimtosios Šalies".

Būtų sveikintina, jei mūsų malonūs tautiečiai ne tik 
patys prenumeruotų"G. Š. ",bet ir kitiems ją siustų,būtent,į . ki
tus kraštus pažįstamies. Tai būtų kartu ir patogus atsilyginimo 
būdas už laikraščius gaunamus iš kitur. (į Vokietiją g .Įima siųsta 

paštu kaip laiska;) v
"Sėjos"kolektyvas; išleisdamas šį laikraštį,vieno te-
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siekia; sėti gerą sėklą. Jis nesiekia jokio pelno; s^vo nuost./; . 
jis yra įsirašęs: "jei būtų pelno,jis paskirstomas kultūriniams 
lietuvių reikalams".

Pradedame Šį darbą vildamiesi Visagalio palaimos ir, 
su tokiom intencijom,šį pirmąją numerį, dedame i Tavo,mielas skai
tytojau, rankas.

Leidėjai ir Redakcija.

Tarptautinės tremtinių organizacijos(I, R.Q.....)..._.a.t.s.t.o.r- 
vasi kalba., g ėlgi j o s lietuviams.

IRO atstovas Belgijoje mielai sutiko atsakyti i redak
cijos patiektus klausimus,kurie rūpi mums visiems.

-Teikitės pasakyti,p. Atstove,kas per organizacija yra 
Tremtinių Komitetas,veikiąs Belgijoje ir kitur?

-Le Comitė Intergouvrnamental pour les Rėfugiės (0 I R) 
yra tarptautinis organizmas,įsteigtas Eviane 1938 m.Prezidento 
Roosevelto iniaciatyva.Jame dalyvavo 32 kraštų vyriausybių atstovai 

1937-1938 m. daugybė pabėgėlių vokiečių,ar vokiečių kil
mės, ėmė plūsti iš Vokietijos. Tas antplūdis drumste ekonominį juos 
priimančių kraštų gyvenimą,ir reikėjo imtis tvarkyti juos.Tarptau
tinės negerovės, susi jusios su tremtinių vargais, palenk ė Prezidentą. 
Rooseveltą imtis iniaciatyvos steigti specialų Komitetą,kuris,bendr- 
darbiaudamas su Tautų Sąjunga ir Tarptautinių Darbo Biuru, spręsti! 
įvairius tremtinių klausimus. Tuo būdu Tarptautinis Tremtinių Komi
tetas ir buvo įsteigtas 6-15 d. d; 1938 m. Eviano Konferencijoje, 
kuriai pirmininkavo amerikiečių atstovas p. Myron C. Taylor.

-Kurios rūšies tremtiniais įsteigtasis Komitetas ėmėsi 
rūpintis ?

-Pradžioje Komiteto veikla rūpinosi; lc-asmenimis;kurie 
buvo priversti trauktis iš Vokietijos ar Austrijos del politinių, 
religinių įsitikinimų arba rasines kilmės,nors' jie tų kraštų dar 
ir nebūtų palikę; 2°.-asmenimis,kurie del minėtų motyvų jau buvo 
palikę anuos kraštus,bet dar niekur pastoviai neįsikūrę.Be to, 
Komitetas,siekdamas tvarkingos emigracijos,bandė tartis su atatin
kamomis vokiečių įstaigomis 1938 m. gruodžio men.-1939 m. rugpiūcio 
mėn. ,tačiau nepasieke jokių rezultatų,o užklupęs karas viskam pada
rė galą.

- įdomu būtų žinoti,ar Komitetas kreipė demesį į kitų 
kraštų tremtinius?

-Taip. Komiteto veikla buvo praplėsta 1943 m.konferenci
joje įvykusioje Bermudų salose ta prasme,kad nuo tol jis ėmė rūpin
tis ne vien tik Vokietijos ir Austrijos tremtiniais,bet ir tais, 
kurie neturėjo legalinės gyvenamos vietos ir nebuvo jokios vyriausy
bės globoje. Nebuvo daroma jokio skirtumo del tremtinio rasės,relig; 
jos ra kilmės.

1947 m. sausio mėn. Komitetas pėrėme Tautų Sąjungos 
Aukštojo Tremtinių Komisariate darbą ir iki šiol jis teikia globą 
rusų kilmės pabėgėliams,galintiems naudotis vadinamu'Nanseno"pasu.

3

ne%25c4%25afsik%25c5%25abr%25c4%2599.Be


p 

-.ir mammas trei ątam ų xaa.c.t-.- t-a u .r ......... - •
-Ne. Jo veikla pasibaigė 1947 m.birželio mėn. ,o ton vieton 

įsisteigė Paruošiamoji Tarptautinės Tremtinių Organizacijos Komisija 
(I R 0). Ji įsisteige belaukiant prisidėjimo bent 15-kos valstybių,, 
kurių įnašai į vykdomąjį biudžetą būtų nemažesni, kaip 75% visų 
įnašų. I H 0 ^International Refugees Organisation)įsteigimo aktas 
buvo pasirašytas F.luching Meadow prie New-York 15 gruodžio 1946 m.

- Ar lietuviai bei kiti baltai įeina i tos Organizacijos 
globą ? .

- Lietuviai ir kiti baltai g .Ii priklausyti nuo IRO 
mandato kaip asmenys esą už savo krašto ribų ir turį jo pilietybę, 
arba jame ankščiau pastoviai gyvenę,ir kurie del antrojo pasaulinio 
karo įvykių negali arba nenori prisiimti vyriausybes globos to krusi

kurio pilietybę tebeturi, ar anksčiau turėjo (IRO įsteigimo akto 
priedas Nr. 1).

- Kokią globą teikia tremtiniams Tarpt. Tremtinių Org. ?
- I R 0 teikia jiems politinę glotą.Principe gali ji 

padėti ir lėšomis, tačiau dabartine jos išteklių būkle verčia ją. 
tos rūšies pagalbą atidėti,išskyrus emigracijos išlaidas,bet ir tai 
tik tam tikrais išimtinais atvejais.

- Ar I R 0 padeda išsirūpinti dokumentus?
- Taip,ji ne tik padeda išrūpinti reikalingus emigraci

jai dokumentus,bet tam tikrais atvejais atlygina su tuo susijusias 
išlaidas.

- Kai kas norėtų patirti ,ar Belgija pripažįsta Lietu
vos pasus? .ir jų užtenka emigracijai?

„ Belgija pripažįsta Lietuvos p asus,išduotus įstaigos, 
kuri išdavimo metu belgų .akyse buvo tam kompetentinga ir su sąlyg 
jei tų pasų galiojimas nėra pasibaigęs.

Belgijoje yra dvi įstaigos,skirtod išduoti keliones do
kumentus tremtiniams,esantiems IRO globoje; 1°.-Specialus pasu bir 

(Le Biureau Special des._ Passeports); 2°.-Provincinė Gūbematura 
Antverpene(Le Gouvernemsnt Provincial a .rivers).

- Husų skaitytojai domisi,ar gali angliakasiai emig
ruoti kitur nepasibaigus sutarčiai?

- išvietinti asmenys, at vykę iš Vokieti jos okupuotų . ,onr 
dirbti belgų anglies kasyklose,yra p .sirašę. sutartį dviems mot 75
taigi jie turi vtsižvelgti į šį terminą prieš ketindami išvykti 

kitur.
- Ar pasibaigus sutarčiai galės angliakasiai lietuviai 

laisvai pasirinkti Belgijoje kitą darbą?
- Žinoma,galės,tiktai priklausys nuo dirbo rinkos gali

mumu.
. - Leiskit,p. atstove,paklausti,ar tiesa,jog Tarptsutini- 

Tremtinių Kom-i tėtas 95% savo turimų lėšų skiriąs izraelitams troi. 
taniams, ir tik 5% kitiems?

- Pirmiausia,minėtas Komitetas nebeveikia ir jo 'rietu 
užėmė Tarptautinė Tremtinių Org-nizacija(lRO) ,kurios atstovybe y", 
ir Prūselyje su senojo Komiteto personalu. Senasis Komitetas ūū.. 
padėti visiems nazimo persekio jamies-izraelitams ir kitiems. Jo 
veikla buvo praplėsta ,ir dab. r ta globą g .Ii n .udotis visi treat:- 
niai,tačiau finansine IRO pagalba del lėšų stokos nauji tremtiniai, 
bent kol kąs,neg.li pasin udoti.

4



-Mums rūpėtų,kad visi lietuviai, .tvykę į anglių kasyklas, 
būtų apgyvendinti didesnėmis grupėmis;dabar gi jie labai išblaškyti. 
Ar nenumatoma, .tai pertvarkyti?

- Šis klausimas,-aiškina ponas atstovas,-buvo nagrinėj .ta 
tačiau iki šiol nieko nenuspręsta. Toks jo j ssprendimas butų nep si ..nk 
ir tuo,kad kai kurių kasyklų menkesnės patalpos tektų vienos kurios 
tautybės žmonėms,kai tuo tarpu kitų tautybių asmenys gautu geresnes. 
Vis dėl to šis. klausimas kreipia visą mūsų dėmesį ir,bent kiek gali, 
stengiamės išpildyti tremtinių norą būti sugrupuotais pagal tautybe.

- Šalia kasdieninių rūpesčių lietuviai tremtiniai pagelu 
ja savo kapelionų ir mokyto jų. Kaip žiūri ti i tad., p. Atstove?

- Mes rūpinamės įvairių tikybų kultais centruose,kurie t- 
pageidauja.Vis dėl to reikia suprasti,kad klausimas yra gana opus t 
prasme,jog jis priklauso nuo Belgijos vyriausybes leidimo,karta?'s i 
aukštosios belgų dvasininkijos,ir dar nuo galimybės atvažiuoti Bėlr 
jon kunigams,kurių prašoma.

- Mūsų tautiečiai nusiskundžia,kad kai kurie sindikatai 
verčia juos zusirasydinti. Ar turi jie tą teisę?

•4 IŠvietinti asmenys,atvykę į belgų anglių kasyklas, 
turi tas pačias teises sindikato atžvilgiu kaip ir belgai.Si teise 
yra įrašyta ir sutartyje.Belgijos vyriausybe ten aiškiai nustato, 
jog iŠvietinti asmenys gali laisvai priklausyti sindikatui pagal 
savo pasirinkimą. Joks sindikatas tad neturi teises versti juos is? 
rasydinti.

- Leiskite pagaliau paklaus ti,kaip vertinami' lietuvi, 
ir kit? baltai Belgijoje?

- Baltų elgesys ir darbas čia labai vertinami. Žinoma 
yra sunkumų pradžioj e, ypač su patalpomis ir Įeitais įrengimais.

- Ko pageidautu belgų įstaigos is naujai atvykusiu?
- Belgijos įstaigų noras yrapgalimai greičiau rasti 

patenkinamą sprendimą visų šių klausimų. IŠvietinti asmenys prašomi 
suprasti šiuos sunkumus ir įsitikinti,jog didysis belgų įstaigų 
linkėjimas yra,kad jie liktų dirbti ir rastų Belgijoje progą atsi
kurti normalų gyvenimą.

Tai kartu linkėjimai ir Tarptautines Tremtinių Organ?. - ' 
zacijos Atstovybės Belgijoj e, kuri ui-tikrina tremtiniams visą savo 
atsidavimą.
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POLITIKOJE PAŠILAI xi I v* «—■• r-—' • —» *■*" “

Kominterno Atgaivinimas.

Svarbiausias paskutiniu, dienų politinis įvykis yra Ko- 
mintėrno atgaivinimas.Rugsėjo menesį 22-23 d.d. pietų^Lenkijoje 
netoli Varšuvos susirinkę 9 šalių (Sov. Sąj.,Lenkijos,Čekoslovakijos, 
Bulgari j os,Rvmuni jos, Vengri j o s,J ugoslavi jos,Itali jos ir Prancuzi jos) 
komunistų atstovai nutarė,kad "ryšio tarp komunistų partijų nebuvi
mas sudaro dabartinėje padėtyje rimtų nepatogumų". Įsteigtas tad in
formacijų biuras,kurio buveinė Belgrade.

Niekam nėra paslaptis,jog tas "Informacijų" biuras yra 
tas pats 1943 m. uždarytas (žinoma,tik del akių) Komintėmas. Jo 
tikslas,kaip per ta konferencijų buvo pažymėta,yra kova pries"agre
syvia amerikiečių politikų".Maskva,matydama, jog yra rimtai nusprendu- 
sios padėti Europai išbristi is vargo,susirūpino,nes komunistams tik 
ten gera dirva,kur klesti vargas,netvarka ir badas.Bet atrodo,jog 
šis Komintėmo atgaivinimas blogai pasitarnaus Maskvai.K.ip ameri
kiečių politikai pareiškė, jis tik paskatins JAV Kongresą i-® Senatą 
paskirti greičiau ir didesnes sumas Europos pagalbai.

Tuo tarpu Italijos ir Prancūzijos komunistams sunku,nes 
nebegalės reklamuotis,jog jų partijos yra tautinės,nuo Maskvos visa; 
nepriklausančias. Si mėn. įvyks Savivaldybių rinkimai Prancūzijoje. 
Daugelis Laukia komunistų pralaimėjimo,nes jie veda didelą . kovą 
prieš JAV paramą Prancūzijoje,o tik ta parama gali išgelbėti jų 
krašta nuo ekonomines suirutės.

Italijos Komunistų vadas Togliatti visą laiką skelbė,jog 
Italijai reikalinga JAV paramos. Dabar po Varšuvos konferencijos,kuri 
stojo prieš "dolerio diktatūra" ,turės pakeisti savo plokštelę.Bet 
komunistams tai ne pirmiena.Prieš šį karą visų salių komunistai bu
vo didžiausi Hitlerio, priešai. Kai 1939 m. Stalinas susitarė su 
Hitleriu,staiga visų šalių komunistams naciai pasidarė nekalti avi
nėliai. Prancūzų komunistai agitavo kareivius nekovoti.Pats ju Vadas 

Thorez dezertyravo ir par Vokietiją pabėgo į Sov. Sąjunga.Bet štai 
1941 m. birželio men. 21 d. Vokietija pradeda karą prieš Sov. Sąjunga. 
Per vieną naktį visų salių komunistai"atsivertė" , buvę s "imperial! s- 
tinis"karas virto karu del-.tautų laisves,© komunistai tapo didžiausi 
patriotai.

J. T. O. SESIJA.

Jau istisas mėnuo,-TO sesija pradėjo savo darbus.Nega-- 
Įima būtų tvirtinti, jog per tą laiką buvo daug nuveikta,bet niekas j 
nepaneigs,jog šis susirinkimas dar labiau išriškino JAV ir SSSR

■ priešingumus. Gen. Marshall negailėjo karčių tiesos žodžių Sov. Sąj. 
adresu* Višinskis kalbėjo nachališkiau negu bet kada. Jis išdrįso 
net pasiūlyti amerikiečių politikus,kuriuos jis apkaltino karo 
kurstymu,sukišti i kalėjimą. (Višinskis surengė 1937-8 m. garsiuo
sius Maskvos procesus per kuriuos buvo nuteistas Mars. Tuchacevskis 
ir kiti).Prancūzų ministeris Bidault atsisakė nuo tarpininkavimo 
roles,nes pamatė,'jog tai neįmanoma.
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O šiaip del propagandos,maža re ult^tų. svnl -.

mas Graikijos klausimas.Išrinkta Komisija,kuri turi prižiūrėti,kad 
Graikijos kaimynai nepadėtų suki lėliams, "b e t Rusija ir jos palydovai 
tą Komisiją boikuotuoja ir joje nedalyvaus.

* ' Rusija visą laika kaltina Graikijos vyriausybę esant fa
šistišką, jos kaltinimus amžinai kartoja Jugoslav! j a, Lenkija ir kitos 
Rytų "demokratijos'k Nors,kaip Belgijos M misteris pirmininl'kss Spau? 
pastebėjo,Graikijos vyriausybe yra laisvai išrinkta,laisve Graikijoj 
yra kuo didžiausia,ko negalima pasakyti apie daugelį komunastiška"de
mokratijų" šalių,bet Sovietams tas kraštas,kuriame komunistai, sudaryde. 
tik maža dalele gyventojų nedalyvauja vyriausybėj e,lieka fašistiskas. 
Kas kita,žinoma,Bulgarija,Jugoslavija kur sauja komunistų terorizuoja 
gyventojus,kur opozicijai yra "puikios"veikimo sąlygos(kalėjimai, 
kartuvės ir 1.1.), tos yra tikrosios (laisvės) salys...

Šioje JTO sesijoje turi būti svarstomas ir Palestinos 
klausimas.,  JTO Komisija pasiūlė Palestinų padalinti į dvi valstybes: 
Arabų ir Žydų. Žydai, atrodo, sutiks. Jiems pritaria AJV .Bet Arabų kras 
yra pasiruošė priešintis padalinimui net ginklu. Šiomis dienomis 

Sirija,Libanas,TransJordanija,Egiptas,Seuditu Arabija Jemenas yra 
sutraukęs, savo kariuomenes ą Palestinos• pasienį.Padėti komplikuoja 
dar ir tai,kad Anglija yra pareiškusi,jog atitrauks savo kariuomenę 
jei JTO neišspręs Palestinos klausimo taip,kad arabai ir žydai butų 

patenkinti.'

ATOMINE BOMBA.

■ v
Atomines bombos klausim is yra gyvybinis visai žmonijai.

Jis bus svarstomas šioje JTO sesijoje,bet ir čia nėra vilties,k d' 
būtų prieita susitarimo. Ligi šiol Rusija nesutiko su JAV p siūlytu - 
tarptautinės atominės energijos projektu. Jie tvirtina,jog tai yra 
kišimasis į kitų valstybių vidaus reikalus,ir siūlo savo projektą, 
pagal kurį amerikiečiai pirmiausia turėtų sunaikinti turimas atomi
nes bombas ir nebegaminti naujų. Kokia is to nauda būtų.? Amerikiečiai 
nebeturėtu bombos,o rusai,neįsileisdami jokios kontroles,galėtų ra
miai sau ja gaminti.0 kai ja turėtų,tada "pasaulio seno išardymas 
iš pačių pamatų"būtų vieni juokai, tuo tarpu JAV,kaip Churcil pareiš
kė, atomine bomba yra visai saugiose rankose.

Jeigu butu įvesta griežta tarptautine kontrole,JAV 
sutinka atominės bombos monopolio atsižadėti ir perduoti ją tarp
tautiniai organizacijai,bet kontrolė turi būti labai griežta. So v.;

žinoma,jokiu būdu negali įsileisti kontrolierių,kurie pamatytų Sovie
tišką tautų kalėjimą...

Anglų politikas Russel,neseniai kalbėdamas Bruselyje, 
pareiškė,jog visos tautos turi daryti spaudimą,kad rusai prisiimtų 
kontrole.Jei geruoju rusai nesutiktų,tai geriausia išeitis karas 
kurio metu tik Amerika turėtų atominę bombą. Jis būtų trumpas ir 
pareikalautų palyginamai nedaug gyvybių. J?o kelių svyravimo metų, 
per kuriuos rusai pasigamins atominę bombą., jis reiks gyvybės su
naikinimą visame pasaulyje.
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Sovietų laikraštis "Trud" smerkia belgu, elgesį su rusų 

išvietintai šiais ir jį apibudina kaip "baisią" priežiūrą,uždėtą lai
sviems sąjunginikes šalies piliečiams.

"Belgų Informacijos Agentūros pareiškimas,paneigiąs sovic 
tines spaudos žinias apie elgesį su D.P.,visai paprastai patvirtina, 
kad šie asmenys yra laikomi karo nusikaltėlių ir nacių kalėjime",rašo 
laikraštis. "Informacijų Agentūra patvirtina taip pat,kad išvietin- 
tieji sovietų piliečiai,netinką darbui kasyklose yra siunciamįatgal 
į Vokietiją".

Tas pats laikraštis priduria?"Agentūra turėtų žinoti,kad 
pagal 1945 m.kovo mėn.13 d. belgų-sovietų sutartį,belgų vyriausybe ne
turi teisės be sovietų vyriausybės sutikimo išsiųsti į kitą kraštą 
sovietų piliečių,patekusių į Belgiją".

Reikia stebėtis,kad"Trud" nežino ar apsimeta nežinąs, jog 
visos tarptautinės sutartys sovietų piliečiais pripažįsta tik tuos, 
kurie 1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. gyveno Sovietų Sąjungoje.

Rugsėjo mėn. 30 d. JTO socialinių,kultūrinių ir humanitari
nių klausimų komisijoje Kanados, Anglijos,Belgijos ir Brazilijos at
stovai smarkiai atsikirto Ukrainos atstovui,kuris buvo apkaltinęs 
šiuos kraštus D. P. rekrutavimu "priverstiniems darbams".Atstovai pa
brėžė, jog kaltinimai yra visai be pagrindo ir yra aiškus blogos valio 
pavyzdys.Belgijos atstovas,p. Herman Vos,pareiškė?"Kartojamas melas 
dar nevirsta tiesa".

Jugoslavijos vyriausybė, kartojantį Maskvos žodžius,iryj 
kaltina belgus,kad šie norinčius (?) grįžti į Jugoslav! ja} D. P. kiša 
į kalėjimus ir vėl išveža į Vokietiją.

L I E T -U V I a I KITUR, m. w •• *«—' •
•-M « tr-u r— « • « t. - ' ••

Atgaivintas. lietuvių-latviu^ Vienybės. Draugijos skyrius^ 
Liubeke.Draugijos tikslas; pasikeitimas kultūrinėmis vertybėmis ir gi
lesnis abipusis susipažinimas. Skyriaus valdybą sudaro;pirm.-Liepine, 
vice-pirm.-?. Kirsa,sekretorius-V.Pauža,iždin.-Kun. ūrdze.

I). P.ųkįnįnlcaį kviečiami į Prancūziją^ Hanau D.P. stovyklo
je lankėsi Prancūzijos misi ja, verbuodama ūkininkus ir ulei o specialis
tus žemes ūkio darbams Prancūzijoj.Kedarbingais seimos nariais tek
sią pasirūpinti patiems, iš gauname atlyginimo esą galima išlaikyti 1 
ar du šeimos narius.Ūkius nuomoti arba pirkti būsią galima tik po 5 
metų,gavus Prancūzijos pilietybe.Dirbanti eji turėsią tas pačias^są
lygas kaip ir prancūzų darbininkai,būsią taikomi socialinio aprūpi: i- 
mo įstatymai,nelaimingų atsitikimi atveju mokamos pensijos.

S^chvv._Gmūnd stoyyklo j e lankėsi prancūzų. ir olandų misi jo, . 
Prancūzai įsileidžia ir šeimas,bet darbas pirmiausia anglių kasyklos.-. 
Olandai pageidauja tik viengungių anglių kasykloms,tekstiles pramor.: . 
ir laivu statybai. Savelorių vykti i šias valstybes neatsirado.

į Lietuva išvyko lėktuvu buv.dramos artiste Vosyliute- 
Dauguvietiene,kurios lyras vis jai rase laiškus ragindamas grįžti.
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Parašė tuoj laišką U Vokietiją.žinoma,girdama,kad Lietuvoje viskas 
"labai gerai ".Be to, į Lietuvą išvyko 15 senesnio amžiaus žmonių.

Lietuvos Kompartijos sekretoriaus Smieckaus motina gyven- 
Hanau D.P.stovykloje.Ji nenori grįžti į Lietuvą,kol ją valdo rusams 
parsidavęs sūnūs. „

"Tėvynės Balsas"--naujas sovietinis laikrašti s, skirtas 
specialiai tremtiniams,leidžiamas Lietuvos Tarybiniu Rašytojų Sąjun
gos vardu.Jame randame raginimus grizti,niekinimą atkalbinęjancių 
nuo grįžimo,informaciją apie tarybinio gyvenimo laimėjimus.^

’ Matome,kad sovietams nepasisekus tremtinius ęrazįnti prie 
varta,imtasi individualiai patraukti pavienius asmenis.Šio tikslo no 
siekė nei specialiai organizuojami laiškai iš Lietuvos,nei gausus 
"Tiesos" ir Paleckio brošiūrų pundai. "Tiesa" tremtinių tarpe pasie
kia visai priešingą rezultatu.Todėl imta leisti specialus laikraštis 
tremtiniams. Tačiau visiems tremtiniams gerai žinomi sovietiški pasi
gyrimai ir pažadai,todėl ir sitas laikraštis neįtikins ne vieno tre”. 
tinio ir nepasieks savo tikslo. (Elta)

1947 m. rugsėjo 28 d.-spaliu 1 d.Paryžiuje įvyko Tarptauti- 
Moterų Kongresas "Moteris ir Taika". Jame dalyvavo 48 tautu atstovės. 
Sov. Sajungos,Bulgarijos,Jugoslav!jos ir Lenkijos moterų delegacijos, 
nors ir kviestos,nedalyvavo.iš Pabaltijos tautą tedalyvavo Lietuva, 
kuriai atstovavo ponia O.Bačkiene,Lietuvių Šalpos Draugijos Prancūz? 
j e Valdybos Vice-Pirmininke. Lietuva buvo įtraukta į daljrvavusių kon
grese kraštu sarasą, ir Lietuvos atstove dalyvavo balsavimuose.Lieti 
vos atstovei komisijų posėdžiuose buvo pareikšta ypatingų simpati jų 
musu tautos ir kenčiančių tautiečių atžvilgiu.Kongrese buvo prii-tor 
rezoliucijos prieš kankinimus,ištrėmimus,išvežimus,priverstinus dar- 
bus,koncentracijos stovyklas,nežmoniskus traktavimus dėl politinių 
rasinių ir religinių motyvų.Priežiūrai,kad tokie žiaurumai nebūtų 
vykdomi,siūloma tarptautine kontrolė.

Rugsėjo men.pradžioje Romoje įvyįo Tarptautinis Katalikių 
Moterų Kongresas. Lietuvą atstovavo Dr. Ag. Šidlauskaitė,psichologijos 
asistentė Milano universitete.

Norvegų laikraštis "Vart Land" rugp. 15 d.,pasinaudodamas 
belgą dienraščio "La Libre Belgique" 16 liepos 1947 m.straipsniu, 
duoda plačią apžvalgą apie tikėjimo persekiojimų Lietuvoje.

Lietuvių Politiniu, Kalinių Sąjunga praneša, jog del ant? na- 
cinės rezistencijos per 103 kone, lagerius yra pėreje 29.500 lietini 

Prizes vokietis iš rusų nelaisvės pas koja; "Kai vyko is 
Sverdlovsko,vienoje stotyje belaisvių traukinys sustojo greta kito 
traukinio,kurio prekinių vagonų langeliai buvo spygliotom vielom 
apraizgyti. Kas kelintas"vagonas buvo prozektoriumi apšviestas su sti
pria enkavedistu sargyba. Tuo metu viduj esantiems suimtiesiems d-.V • 
man h tų. Elektros šviesoje vokietis mate viduje gerai apsirengusius 
vyrus, kalbančius lietuviškai. Šalia šito ešalono buvo dar antras tek" 
pat. Viso apie 70 vagonų. „

Su lietuviais buvo teką tom vokiečiui susipažinti jau dir 
tuvėse,kur vieno skyriaus viršininkas buvo lietuvis inžinierius,se
niau išvežtas ir gyvenąs ten su žmona.Is jo belaisviai,dirbą tome 
fabrike susilaukdavę paramos.
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įiytuviai, žiūrį ®e kitų kraštu lietuviai ban
do emigruoti ir Australijon.Australija turinti 8 milijonus kv.km. ir 
vos 8 miljonus gyventoju,ieško ateiviu.Yra sudaryta net specijali 
minister!ja,kurios šefas p. Arthur Calwell lankosi Europoje.Pirmiau
siai jis pageidauja anglų,kurių, 400.000 norėtų persikelti Austrai!jc 
Mažiau norinčių yra Olandi jo j, Švedijoj,Norvegijoj.

Hinisteris aplanke Vokietijoje esančius isvietintus asme
nis ir pasirašė sutartu su Tarptautine Pabėgėlių Organizacija (IRO), 
pasižadėdamas priimti kas met 12.000 pabegelių,ypa.c__baljtų._ Austrai!j 
pageidauja darbo rankų,bet ne prekybininkų, todėl ima pirmiausia ne
vedusius arba šeimas su vienu vaiku. Sutartis pasirašoma vieneriems 
metams ir jei ateivis elgsis tinkamai,gaus Australijos pilietybe po 
5 metu.Australų komisijos vienos yra jau Vokietijoj,kitos pakeliui. 
Jos darys atrankų atsižvelgdamos be kita ko ir į, politine D.P.praei
tines nori išvengti Kvislingų ir šiaip nenuoramų.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS.

Sugriauti, Zarasai. Rugpiūcio 19 d. "Tiesa" įdėjo kelione;.; 
aprasyma į Zarasus,is kurio galima spręsti kaip smarkiai sis miestą' 
nukentėjo per karų, iš miesto ^centro,kuris buvo ant kalno,neliko nie
ko, tik keletas namukų pakraščiais.Tačiau korespondentas giria,kač . 
atstatymo darbai sparčiai vyksta,jau 18 (!)naujų namų Šviečia is 
tolo pačiam centre;be to atsjatomi ir miesto pakraščiai.

^eieJ.a—S£ve.njtoj_aį. Šveicaru laikraštis "Die Tat" vedamajam 
rašo: iš 1.200.000 Estijos gyventojų belikę apie <°00.000.Nemažiau 
retėja gyventojai ir kitose Pabaltijo respublikos,ypač Lietuvoj,kur 
partizanu kovos buvo atkaklios,deportacijos dar gausesnes.

Nukent£j^s_Paneyežys;_ Amerikos pilietis,kuriam laimingu bū
du pavyko gauti leidimų grįžti i -JAV. iš Lietuvos,štai ka rašo?Pane
vėžio vaizdas kaip karo metu-visur griuvėsiai,nieks tuo nesirūpina. 
Pats miestas nėra daug nuo karo nukentėjęs,išskyrus didžiuosius pa
status,kurie išsprogdinti.I akis krinta ypač tai,kad viskas okupant1 
vagiama ir vežama. Yra trys gimnazijos. Berniukų gimnazijos tikrasis 
viršininkas uolitvadovas,šeštos klasės gimnazistas,dalyvaująs ir mo
kytojų posėdžiuose.Posėdžiai dažnai vyksta rusų kalba. Sunkus darbas 
ir gyvenimas kunigams;jie persekiojami,tremiami,apkraunami mokesčiai 
Nesenai mirė kan.Ruskys ir Ramygalos klebonas prel. Labanauskas.

Viskas_di.rvonųoja$- Jau 30 ha. turįs ūkininkas laikomas buože, 
jam paliekami 5 ha. žemes.Negalint atiduoti duoklės ir tie 5 ha.ati
mami,© ūkininkas,kaip liaudies priešas nuteisiamas išvežimu Sibiru < 
Jų vieton atgabenami vietiniai burliokai.

Stai_kaip"bran£inaąias."_vals.tie£ių laikas^ - Į Radviliški ' 
šieno pristatymo~punkta kasdien traukė šimtai valstiečių su šienu, 
tačiau punktas buvo nepasiruošęs siena priimti.Žmonės turėjo sugaiš 
istisų dienų,norėdami gauti kvitus.
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p, B. K. Baluti s., Li e tuvosJfinįs t eri s Londone , per Kun. J. Danauska , 
s,veikina_Bel£ijos. lietuvius.

1947 m.rugsėjo S d.

Malonus Tamsta,
Nuoširdžiai dėkoju Tamstai,Lietuviu Komitetui ir Belgijos 

lie tuviams, kuri e malonėjo man prisiųsti sveikinimų ir gerų linko j-J mn 
8-to Rugsėjo Tautos Šventės proga.

Tik vieningai suglaustomis eilėmis žengdami,nepalaužiamo, 
pasiryžimo kupini ir laisvojo Vyčio vėliavos vedami,mes galime tikėt 
sunkiąją kovą laimėti. Ir mes ją laimėsime ateityje.kaip musų bočiai 
tolygias kovas laimėdavo praeityje-taip mums visiems,Dieve,padėk !

Su geriausiais linkėjimais
B. K. Balutis,
Lietuvos Ministoris.

R u £ s e. 2 o __ą_š_t__ų_n„t_o_j__i_ B e. 1 £ į J. o j e.

Briuselyje Tautos Šventės minėjimas prasidėjo sv.Misiomis, 
kuriąs laikė kun.J.Danauskas.

Iškilmingą posėdi atidarė Briuselio lietuvių kultūrinio 
komiteto pirm.p.J.Mališka.Tylos minute pagerbti žuvusieji uz tėvyne, 
mirusieji istremime. Stud. J. Leliunas skaitė trumpą paskaita: "Ar Lie
tuva bus laisva Svečių vardu kalbėjo p.Zaleskis.Po menines dalies 
minėjimą uždarė BALE'o įgaliotinis,kunJ. Danauskas.

Liėge kun. Dr. Pr. C-ai dama vicius atlaikė pamaldas ir per ben
drus pietus pasakė kalbą. J.Dulkė pagrojo akordeonu ir ’visi bendrai 
padainavo liaudies dainų.

Charleroi Tėvas J. Aranauskas atlaike sv.vMisįas ir pasakė 
pamokską.Po mišių buvo pasiaukojimas Nek. Marijos Širdžiai.

D. p. „b_e_l_g_i_j_ o_j_e;
Ukrainiečių darbininku Belgijoje Pirmininkas p.Karlo Mulke- 

vic pareiškė,kad priešingai Sovietu Ukrainos atstovo JTO komisijoje 
"protestams" ukrainiečiai atvykę i Belgiją darbams yra patenkinti sa- 
darbu.Jie turi tas pačias teises ir privilegijas,kaip ir belgu anglį 
kasiai.Darbas kietas,bet leidžias tikėtis laisvos ateities.

JAV Kongreso atstovas J.K. Javits,aplankęs Vokietijoje 
D.P.lagerių ir pamatąs jų gyvenimo sąlygas ir būtus šia Belgijoje 
(Eisdeno "Limbourg-Meuse"kasyklose),pareiškė,lead Belgija geriausiai 
išsprendė D.P.ąkurimo problemą.

Spalio men.2 d.Kuro' ir Energijos ministerio kabineto so
fas,?. Vinck,grižes iš Vokieti jos,padarė pranešimą. Tarp D.P.Vokieti
joje buvę paskleista ąvairių gandų apie darbą belgų anglių kasyki o ■
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timsaliai darbininkai gaus gerus butus. Kuras žiemos metu bus užti
krintas. Sovietu radijo ir spaudos leidžiami gandai yra grynas šmeiž- 
.tas.Penkiose kasyklų srityse bus įsteigti biurai,kur išvietintieja 
galės kreiptis savo interesams apginti. Esą blogai pasitarnavę inte- 
ligentai,kurie,savu noru pasirašą sutartą,negalėjo atlikti sunkaus 
darbo ir, dabar grižev ą Vokieti ją, viską perdaug juodai piešia.

Pirmasis D.P. traukinys iš anglą zonos išvyko rugsėjo 25 d. 
is Padebomo. Vėliau kas savaite belgą kasyklos priims po 1*000 darb.

Apie 200 D. P., kuriems nepatiko darbas kasyklos e, spali o men. 
išvyko is Briuselio atgal i amerikiečiu zoną.

V
Is lietuviu angliąkasią gyvenimo.

HAINAUT srityje^yra išviso apie 300 lietuviu angliakasiu. 
Gyvena labai išblaškyti mažomis grupelėmis taip,kad pasitaiko lietu
viu" atradimu" mažoje Belgijoje.

Charleroi, ir jo apylinkėse gyvena apie 200 lietuviu,.Dar
bininkai daugiausia nusiskundžia blogomis ir nešvariomis kantinėmis. 
Miestas labai juodas ir pilnas dulkią. Darbe neretai tenka susiremti 
su nemaloniu priesu-vietiniais komunistais.Daugelis nutarė apleisti 
šią "aukso" apylinke. Rugpiucio menesi' Tev. J. Aranauskas, S. J. laike sek
madieniais Mišias jėzuitu gimnazijos koplyčioje,bet dabar persikėlė 
i Mons. Charleroi ąsikurė lietuviu skautą grupelė ir pradėjo veikimą 
kartu su belgu skautais. Skautu reikalus veda J. Zaleckis,Chatelet,11 
Place du Marchė. Ju kapelionu yra T. Aranauskas, S. J.

Mons__ir j.o^apylinkė.s^ Į vieną ir kitą Mons puse yra dvi 
didelės lietuvią stovyklos,sudarančios virs 100 lietuvįą.Mons apy
linkės daug Šviesesnės ir daugiau primena Lietuvos plačius laukus. 
Lauku artojėliai čia ir geriau jaučiasi.

Pommroeul.-Tai didžiausia lietuviu kolonija.Gyvena apie v-< 
lietuviu. Apylink e s laukai primena Lietuvos lygumas, todėl visu mode
rniausias dalykas yra dviračiai. Rugsėjo 14 d.)?uvo pirmosios lietuviu 
misios.Per Misiąs vyrą choras labai gražiai sugiedojo.Skaito lietu
višką spaudą ir domisi kitais kultūriniais dalykais. Ju gera nusitei
kimą gadina bendros kantines gyvenimas,kuri,palyginus su kitomis,ne
galima laikyti blogiausiu. v

Maurage.- Kita nemažesnė kolonija yra Maurage ir Bracoue- 
gnies-apie 50 lietuvią. Skaįto iš Chatelet knygas ir laikraščius. Kino 
niekados neapleidžia,nors nuo pradžios iki galo nieko nesupranta. Turi 
gerą chorą,kuris nesigėdintą pasirodyti, ir Briuselyje.-lis neprarado 
gero humoro,nors atvažiavusios šeimos apkrovė kitais rūpesčiais. Šei
mos iš rūpestingo kasyklos direktoriaus gavo gražius namukus,bet be 
baldu.

> Atrastas^lįetuyiu kaimas.,! Quaregnon, netoli Mons,nesenai
buvo rastas lietuvią kaimas su keturiais naujai atvykusiais gyvento
jais,kurie išgyveno du menesius apie kitus lietuvius nieko nęzinoda- 
mi, nė kiti apie juos.Galima manyti,kad tokiu "neatrastu"lietuviu 
kolonijų yra daugiau.

Liege.- Liege apylinkėse gyvenk. apie 100 lietuvią, dauguma 
atvykę dabar ą anglią kasyklas.Didžiausia grupė-3^ dirba Tilleurj 
Ans ir Seraing priemiesčiuose po 20,kitur mažesni kiekiai.

Kasyklos čia senos, ventiliacija menka,atlyginimai ms.zi; dai
gelis vis dar t eb e gauna minimtmą-po 140 franką dienai, nors tenka
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dirbti ir labai sunki ai: pav. vilkti, rastus ir kita* medžiagą k i....'.. 
iki kilometro Į anglių kasimo vietą. Visus geresnius darbe postus turi 
užeiną vietiniai.Dešimtininkai daugumoje labai nemandagus ir moka tik 
prancūzu kalba,del ko mums sunku susikalbėti,o aplamai mes priklauso
me tik nuo jujnalonės. Esame pravardžiųjami ir mums prikišama, ko čia 
mes atvykome. Čia vietinią komunistu tvirtove.

Gyvename iš baraką at i t vertuos kambariukuose, bet labai suki
stai. Kur aš gyvenu,kambariukas 11 kv.m. arba 29 m.kub.,gyvename 6.Mie
game dvieju aukštu lovose.Lagaminams,rūbams ir maistui pasidėti vietot 
neturime,bet šiaip taip įtalpinome pečiuką,staliuką ir 4 kėdės.

Waterscdiei ąsijsteige_skąutą ' Atvykus i Campine
anglių kasyklas dirbti pirmiesiems lietuviu, transportams iš Vokietijot 
D.P. stovyklų,kartu atvykusieji Lietuvos Skautu Brolijos nariai, gyv. 
Waterschei ir Zwartbergo vietovėse,š.m.birželio 22 di ,pask.Antano 
Setkaus iniciatyva, vėl susibūrė i skautu, vyčiu kandidatu draugoyę- 
"Lithuanica". Tą diena. i draugovę Įstojo ir keli jaunuoliai,lyg šiol 
dar nebūvą skautais.Draugovei vadovauja jos steigėjas pask»A.Setkus. 
Draugoves Dvasios Vadovu sutiko būti Tėvas Kornelijus Gaigalas.

Draugovė per si laiką jau padare 7 sueigas. Sueigą metu 
praeinami skautu vyčiu programos dalykai,ruošiami kandidatai skauto 
įžodžiui,skaitomos paskaitos ir referatai Įvairiomis aktualiomis te
momis ir,nors broliai ir vyresnio amžiaus,tačiau sueigą metu grynume 
apie Zwarberg ir Waterschei augančią pušynėliu ore,netingi ir vieną 
kitą valandėle pažaisti skautišką žaidimą

Skautai kas menesi moka po 10 franką nario mokesčio Į drau
goves kasą inventoriaus įsigijimui. Draugove turi bibliotekėlę,kuriai 
dalą knygą suaukojo patys skautai,kitą dali perleidoj/aterschei lie
tuviu Komitetas,už ką draugovė taria nuoširdų skautišką aciu.

A_t_s_i_,s_a_u_k_i_m_ams?_- Lietuviu Skautą Vyčiu kandidatu 
Draugoves Belgijoje "Lithuanica" vadovybė kviečia atsiliepti visus, 
Belgijoj esančius LSS narius-skautininkus,skautus vyčius ir skautus, 
kad butą galima vėl is naujo susiburti ir pradėti nutrauktą darbą- 
tarnavima> "Dievui,Tėvynei ir Artimui!"

Kur jau yra Įsisteige skautą būreliai ar draugoves,prašome 
vadovaujančius asmenis mums pranešti savo adresus nuolatiniam kontak
tui uzmegsti. Pavienius skautus kviečiame laikinai registruotis i mu
są draugove.iu jais bus palaikomas nuolatinis rysys laiškais.Vėliau, 
atsiradus didesniam skautą skaičiui viename rajone,jie gales sudaryti 
būrelius vietoj e. Prašome atsiliepti šiuo adresus Mr. B. Žalys, 22 Bosch- 
randstraat, tfaterschei-Genck.

Budime ! v
Liet. sk. Vyčiu kand. "Lithuanica" dr-ves Stabas.

TRUMPAI IS VISU R. •M* . •»••• •—• .1 » I «T—• —• *—’• W—V •— — » -•
v V *

-Trumanas kviečia amerikiečius taupyti duoną,kad butu, ga
lima suteikti didesne paramą badaujančioms Europos tautoms-

v -St. Dominge susektas komunistu sąmokslas. 360 sąmokslininku 
suareštuota.

-Iranas at si saite perleisti sovietu bendrovei naftos sal- 
jtin i ns . nors. s o vietai_ ir_ p-rap.ino-
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-Jugoslavijoj nuteisti du kunigai,kuriuos prieš kiek laiko 
komunistai sumušė Lanische bažnyčioje. Komunistinis teismas "nusprendi; 
jog tie kunigai "kalti" del kilusiu muštynių.

-Sovietu Sąjunga atsisakė dalyvauti tartautineje prekybos 
konferencijoj,kurį įvyks Havanoje,lapkričio 21 d.

-Višinskis,pakviestas ponios Rooseveltienes į viesus gincuf 
kurie turėjo būti transliuojami per radio,atsisakė.

-6.000 ukrainiečių partizanu su ginklais per Čekoslovakiją 
slenka Vokietijos link ir nori patekti į amerikiečiu zoną. "Bondero- 
vistų" organizacija turi apie 200.ČOO vyru,kovojančiu del Ukrainos 
nepriklausomybes. v

-1948 metą biudžetas nėra taikos biudžetas„pareiškė turkų 
finansų ministeris.Didesnė jo dalis yra skiriama mili tariniams .tiks
lams. Turkai nenori,kad karas su Rusija juos užkluptu nepasimosusius.

-Rytprūsiuose tėra like 26.000 prieškariniu gyvento jų,bet 
ir tie bus greitai išgabenti į Vokietiją.

Rusai nedave vizų amerikiečių senatoriams,kurie norėjo vykt 
i Sovietu Sąjungą patikrinti JAV ambasados Maskvoje veikla. Senatorius 
tf.Brooks ta proga pareiškė”. "Sovietai niekada nebuvo mūsų sąjunginin
kai. Jie buvo vienos kovos dalyviai,pasinaudoję mūsų kraujo ir pinigo 
aukomis tam,kad galėtu išpiešti tironiją ir priespaudą visame pasau
lyje. Tai turi būti perspėjimas Kongreso ^nariams ir amerikiečių tauta?, 
nepadėti vyriausybei,kuri negarantuoja žmogaus laisves".

-Keturių Didžiųjų Konferencija įvyks,kaip numatyta, lapkri
čio mėn. 25 d. SSSR dalyvaus. Galima numatyti,kad ir per šią konferenci 
kaip ir per ankstyvesniąsias prie taikos sutarties su Vokietija dar 
nebus prieita. v

Spalio men.5 d.Paryžiuje mitinge, kuriame kalbėjo De Gaulle, 
dalyvavo apie puse milijono žmonių-De Gaulle smarkiai pasisakė pries 
komunistus.

P A D E K A.
Pirmiesiems aukoto jams, poniai J. Mickūnai t ei-Her emans (100 fr. 

ponui J. Zaleckiui (60 fr. ) ir ponui F. Kubiliui(40 fr) ,uz aukas laikru. 
cio reikalams dėkojame.

"G. S. " Leidėjai.

Leidžia "Sėjos" Draugija. Editeur r espons able: J. Danauskas, 2 ruę 
du Chant d’Oiseau,Woluwė-St-Pierre.

R e rinkei jai rasinius siųsti: Mr. J. Leliūnus, 57 rue du marais,Louvain.
Ad-'inistkacija? St?»lScrfr»ntas', t,rue Fore’s'tišre,Ixelles-Bruxelles.
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Išleido „SĖJOS“ Draugija.
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