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ZvA TIES MIRUSIŲJŲ LIETUVA.

rA-/ i947jnet£ Vėlinėms^.
\/ Besigrumdamas ir "besiverždamas žmogus priekin sutinka šiurpą G 

- atradimą?kapą.iš kapo kyla ta didžioji mįsle? kas slepiasi už kapo?
Jau ne nuo šiandien taip klausia žmogus-ištisus šimtmečius kelia jis 
tą patį klausimą,kelia jis ir šiandien.

Ikišiol neįveiks duoti atsako į tą amžią klausimą ne vienas iš
minčius. Jie paliko daug spėjimą,"bet nepaliko tiesos.Vienintelis tikras 
atsakas,atėjęs ne iš žmogiškos,o iš dieviškos išminties,yra Kristaus 
atsakas?"Kas tikės mane,kad ir mirs,gyvens per amžius." Tai dieviško
ji Tiesa,atidaranti kelią per mirtį naujam gyvenimui.

Tikinčiam žmogui mirtis nėra tad pražūtis nei sunaikinimas,o 
tik skausmingas perėjimas į žemiškai akiai neregimą,slėpiningą gyve
nimą. Tuo budu žmogaus gyvenimas keičiasi,bet nenyksta.

Gyvenimas anapus ir šiapus nėra be ryšio. Musą mirusieji yra iš
nykę iš musą regėjimo rato,tačiau jie nėra išnykę iš musą plačios 
bendruomenės gyvenimo.Mes,būdami šiapus,sudarome didelę žemės ben
druomenę, mirusi e ji gi sudaro dar didesnę ir tobulesnę šventąją ben
druomenę.Pati būtis riša tas abi bendruomenes,ir tas ryšys aiškiau
siai pasireiškia musą tikėjime,maldoj e. Per Kristą Pievažmogį esame 
tampriausiai susiję su musą mirusiais,nes Jis yra gyvąją ir mirusią- 
ją Viešpats.

Per Kristaus saitą esame tuo budu susieti su mirusiąją Lietuva. 
Milijonai tautiecią iškeliavo į anapus,milijonai iškeliaus,bet nenu
trūkstamas biities saitas pasilieka.Nesuprantama ir neprieinama yra
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mums mirusiyjy kalba,bet kiek tai mus gyvuosius šiapus liečia,galime 
tarti su Ad. Mickevičiaus "Vėliniy"Konradu: "Aš ir tėvynė-tai viena ! 
Vadinuosi "milijonu",nes už milijonus myliu ir kankinimus kenčiu, žiū
riu į vargšę tėvynę,kaip siinus į tėvą,įpintą ratan, jaučiu visos tau
tos kančias... "

Ramybe minusiems,stiprybe gyviesiems...
G.

BELGŲ SPAUDA SUSIRŪPINUSI TREMTINIAIS ANGLIŲ KASYKLOSE.

"La Libre Belgique",įtakingas Belgijos 
kataliku dienraštis,19.10.1947 paskel
bė platy alarmuojantį straipsnį"Anglys 
ar išvietintieji",kuris čia atpasako
jamas. -Red.

Nuo š. m. balandžio men. 20.000 vyry atvyko į Belgiją iš anglosaksu, 
zoną pabėgėliu stovyklą.Laukiama dar 15.000 vyry iš angly zonos.Pasku
tinėmis dienomis atvyko virš 5.000 darbininky šeimy narią. Pagal numa
tytu planą į Belgiją turėtą atvykti apie 100.000 užsienieciy, skaitant 
su jy šeimy nariais iš tremtiniy stovyklą.

Skaičiai rodo,kad visa daroma angliy kasykly gamybai padidinti, 
kuri dėl belgy darbininky pasitraukimo yra labai kritusi ir,nežiūrint 
užsienieciy ir karo belaisviy panaudojimo,dar toli gražu nėra pasieku
si prieškarinio lygio.Belgija turi kviestis užsieniečius savo angliy 
pramonei pakelti ir daryti visa,kad jie kuo ilgiau krašte pasilikty.

Pagal oficialius šaltinius apie atvykusius tremtinius.' yra 35 $ 
ukrainieciy, 30 Slenką, 20 % esty,latviy ir lietuviy ir 15 $ čeky, jugo
slavu, austry,armėny, turky ir net be tautybės.

Daugelis paliko savo tėviškes artėjant Raud. Armijai į anksčiau 
vokiecią užimtas žemes ir įsiveržiant į Pabaltas kraštus. Už tai,kad 
jie bėgo nuo R. Armijos ir pasitraukė į Vokieti ją, yra kai kuriy belgy 
pravardžiuojami "koloborantais" ir kitaip užgauliojami. Tačiau nereikia 
pamiršti,kad Vokietija buvo vienintelė išeitis pasislėpti nuo soviety 
valdžios ir keršto.Budinga,kad ištisos šeimos,kartą pažinusios raudo
nąją tvarką,paliko visus savo turtus ir pabėgo,kad tik nebereikėtą 
antrą kartą soviety rojuj "džiaugtis"

Kodėl jie palieka Belgiją ?
iš 20.000 užsienieciy,atvykusią į Belgijos angliy kasyklas,2.700 

(15 ^)sugrįžo atgal į D.P.stovyklas Vokietijoj.Kodėl ?
Daug sugrįžusiyjy yra fiziškai nepajėgus dirbti požemy. Kiti,ypač 

intelektualai,sudarydami darbo sutartis,tikėjosi galėsią dirbti kasy
klą paviršiuje arba šiaip lengvesni darbą. Tačiau daugelis grįžta is 
apsivylimo ir susikrimtę. Ir ištikryjy kyla klausimas,ar Belgija padarė
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visa,ky gaiš jo, kad atvykusieji nepamesty noro ir nuotaikos čia pasi
likti ?

Tvirtinama,kad šie užsieniečiai yra sunkiai sukaltami.Žinoma, 
jie pasirodo kartais audringi,tačiau ar galėjo jie išmokti dailaus 
elgesio klajodami svetur ir gyvendami stovyklose.Jie yra visko nete
kę, ilgus metus tvarkęs! pagal "džiungliy"įstatymus,susikrimtę ir jau
trus. Daugelis iš jy tikėjosi rasti Belgijoj laisvę ir gyvenimo džiau
gsmu., tačiau terado tik laisvę,kurios vienos permaža,kad jie negrįžty 
vėl j. stovyklas.

Tenka pripažinti,kad kai kuriuose kasykly rajonuose,ypač Limbur- 
ge,šie svetimšaliai,ypač viengungiai,gyvena labai blogose sylygose.Ne- 
dovanotina,kad skubiai pastatyti barakai pirmiesiems darbininky trans
portams apgyvendinti, yra iki šiol dar neįrengti ir galėtume juos va- • 
dinti gyvenamais butais.Per vasaros karščius pavargęs darbininkas ne
turėjo kur atsikvieptį- ir ramiai pamiegoti,nes tuose barakuose buvo 
nepaprastai karšta ir tvanku. Arte jant žiemai padėtis irgi nepagerėjo. 
Teisinamasi,kad Belgijoj sunku su butais,kad ir patys belgai nesy pui
kiai įsitaisę.Užsienieciy nusivylimas yra aiškus ir pagrįstas.Jie ti
kėjosi geresnio priėmimo už savo sunky darby žemės gilumuose.Kantinese 
maistas nevisur tinkamas. Audringy nesusipratimy yra kilę slavy darbi
ninky stovyklose,kur juos italai amžinai makaronais maitino. Žmonišku
mu ir pagaliau Belgijos interesais vadovaujantis,reikia kuo greičiau
siai kelti visas pastangas,kad šie žmonės biity tinkamai apgyvendinti. 
Nesulaukę žmonišky buty ir blogai maitinami,jie paliks Belgijy,nors 
jie miisy pramonei yra begalo reikalingi.

Dar ir dėl kity dalyky nusivilia čia atvykusieji.Kai kuriuose 
kasykly rajonuose belgy darbininkai juos priėmė nedraugiškai,nes jie 
dėvi juodai dažytas iš UNRRA’os gautas amerikoniškas uniformas ir yra 
pravardžioujami "naciais" bei "hitlerininkais". Komunisty propagandos 
kurstomi,belgy darbininkai ėmėsi net sabotažo prieš "išvietintus as
menis",nekenčiančius soviety rėžimo ir jokia kaina nenorinčius grįžti 
į rūsy užimtas sritis.Jie apvagia šiuos žmones,kurie kas tris dienas 
turi pirkti naujus kastuvus,mokėdarni po 30 fr.,taip kad apvogtieji iš 
tikryjy labai susierzina.

Blogai apgyvendinti,blogai maitinami,jausdamiesi kartais neken
čiami ir sabotuojami,daugelis paliko Belgijy ir dar daugelis paseks 
jy pėdomis,jei atatinkamos įstaigos nepagerins jy būklės ir nesuteiks 
tokiy gyvenimo sylygy,kurias jie tikėjosi rasti pasirašydami darbo su
tartį. Jy gi troškimas yra:atkurti laisvėje normaly ir pastovy gyveni
mu bei šeimos židinį.

Kaip yra žinoma,po 3-jv mėnesiy darbo stažo,atvykusieji iš DP 
stovykly turi teisę parsikviesti ten pasilikusius mažamečius vaikus, 
žmony ir senus tėvus. Si teisė yra respektuojama.Šiomis dienomis at
vyksta 4 traukiniai su užsienieciy darbininky šeimomis. Tokia vyriau-
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sybės politika yra viena iš garantiją,kad užsieniečiai darbininkai ap
sistos ilgiau Belgijos teritorijo j. Jei dar prisidėtą tinkama gyvenamy- 
jy patalpy politika, biity išpildyta esmine sylyga pastoviam atvykusiyjy 
apsigyvenimui.Naujai atvykusiy šeimy įkurdinimas,bendrai imant,yra kol

- ---- kas-patenkinamas ir rodo tendencijy gerėti. Tačiau nereikia užmiršti,
kad tai tik pradžia?sekančiais mėnesiais atvyks nauji transportai. Taigi 
reikia veikti labai skubiai.

Socijaliniu atžvilgiu lieka nepaprastai didelis uždavinys sukurti . 
atvykusioms žmonišky aplinkumą,jei norime laimėti jy apsistojimy ir 
simpatiją.Neužtenka jiems pasakyti?"Štai jusy požemis,kur dirbsite,štai 
jusy lova barake,kur miegosite. ’’Mes turime sekti jy gyvenimy iš arti ir 
padėti jiems apsiprasti ir orientuotis naujose sylygose. Buna atsitiki- 
my,kad darbininkui neišmokamas atlyginimas,nes jis netinkamai užpildė 
blankas,ar nepataikė į tinkamy tramvajy,kuris jį nuvežė pro šalį ir su
vėlino į darby. Socialinė parama bei patarnavimas iš belgy pusės turi di- 
deliy triikumy. Tai nedovanotina ir labai apsiskaičiuojama taip elgiantis 
su išvietintaisiais.

Negalėdami apimti visko,mes iškeliame dar vieny labai, svarby ir 
neatidėliotiny reikaly,būtent,sukurti šiems žmonėms,pagal jy išsilavi- 
nirny ir skonį,atatinkamas sylygas bei priemones praleisti laisvalaikiui, 
kad jie liautysi lankęsi į. abejotino vardo smukles ir nepalikty ten savo 
uždarbio. Reikėty įsteigti klubus bei sales,kur kiekvienos tautybės žmo
nės gaiety susitikti laisvalaikiui broliškoj ir sveikoj nuotaikoj. Tai 
nėra negalima. Reikia tik pas tangy ir šiek tiek lęšy.

Pirmoje vietoje vis dėlto turi būti išspręstos dvi problemos; dar- 
bininky gyvenimo sylygos ir jy šeimy įkurdinimas.Ties stovime pries pasi- 
rinkimysarba laimėti šiuos užsieniečius darbininkus ir turėti angliy, 
arba juos prarasti ir nusmukdyti angliy gamyby.

Zakr. Jonas.

AR MES JAU EMIGRAVĘ ?

Gyvenant Vokietijoje BP stovyklose,svarbiausias musy klausimas 
buvo emigracija.

Dabar mes čia dirbame,ir kai kas mano,kad su tuo klausimu jau 
baigta,ir mes skaitomas emigravę. Bet taip nėra. Mes čia tik laikinai 
radome darby ir prieglaudy,kad nebūty pamato kalboms,jog visi DP yra 
tinginiai.Dėl to mes ir pasiryžome imtis pačio biauriausio ir pavojin
giausio darbo,nors daugelis musy esame kvalifikuoti įvairiose profesi
jose. Jei buty vykdoma masinė lietuviy emigracija į už j urius, prašome 
centrinius Vokietijoje esančius musy organus mus įskaityti į savo tar- 
py,nes mes nuo lietuviškos bendruomenės atitrukti nenorime,© čia mažo
mis grupelėmis išbarstyti,ypač viengungiai,galime ir ištirpti.
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Nebijom dabar Belgijos anglių kasti,nevengsim už jury ir kitokio 
darbo.

Stepas Paulauskas.

Tie d. prierašą s.-iš spaudos pareiškimą matyti, kad trem
tiniai, atvykę iš Vokietijos i Belgijos anglių kasyklas,IRO laikomi e- 
migravusiais,nors tolimesnei emigracijai,pasibaigus sutarčiai,nedaroma 
kliuciy.

NAUDINGI NURODYMAI SVETIMŠALIAMS DARBININKAMS.

LIGA.Kiekvienas darbininkas turi pasirinkti ligonią kasą,kad gaiš
ty gauti ligos pašalpą,kad išsaugotą bendrovės teikiamas darbininkui pri-" 
vilegijas(papildomas maisto korteles,muilą,pensiją),jis turi,be kita ko, 
paprašyti iš įmonės budėtojo ligonio lapą ir, jį užpildęs,per 4-B vai. grą
žinti. Si kortelė reikia kas 15 d.atnaujinti.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI. Anglią kasyklos priklauso prie bendrosios 
nuo nelaimingą atsitikimą draudimo kasos "L*Industrie Miniėre" (pav. Liege, 
22,rue de Fragnėe). Susižeidus,darbininkams ypač patariama pranešti apie 
tai tuojau;prieš išeinant iš kasyklos prašyti slaugytojo ir laikytis 
medicininės tarnybos nurodymą.

ATOSTOGOS.Už pilnus darbo metus(jei yra nedaugiau šešią nepateisi
namai praleistą dieną),požemio darbininkas gauna 6 dienas paprastą ato- 
stogą ir 12 d.papildomą,už kurias gauna atlyginimą,apskaičiuotą pagal 
vidutinį dienos užmokestį per metus.Be to,kiekvienai papildomą atostogą 
dienai jis gauna nemokamą 3-ios klasės bilietą(ten ir atgal),galioj antį 
Belgijos geležinkeliuose.

PENSI-JA. Tarnybos metai užskaitomi kiekvienam svetimšaliui,lygiai 
kaip ir belgams ir turi tas pačias privilegijas, kaip ir belgą darbininkas 
Pensiją reikalus tvarko "Caisse de Prėvoyance"| Diege’o provincijoj jos 
būstinė; 22, rue Forgeur, Diege.

ALGŲ KNYGUTE. Darbininkas kas 15 d. gauna algą knygutę,kuri jam nu
rodo jo darbo dienas,pilną algą,mokestį socialiniam draudimui,pajamą 
mokestį,gautas pabaudas,buto mokestį ir taip pat gauto avanso atskaity
mą.

DISCIPLINA. Už blogą elgesį ir smūgius Direkcijos nariui darbinin
kas tuoj pat atleidžiamas iš darbo. Darbo metimas nėra pakenčiamas ir • 
gali pasibaigti repatriacija.
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POLITIKOJ P A SID A IRIU S.

DE GAULLE LAIMĖJIMAS.-Spaliy 19 ir 26 įvykusiuose Prancūzijos sa- 
vivaldybiy rinkimuose De Gaulle parti ja R. P. E. (Rassemblement du Peuple 
Franęais) prieš visy viltis surinko 40 $ balsvų Komunisty partija tegavo 
29 %.De Gaulle laimėjimas ypač svarbus todėl,kad Prancūzija yra tas kraš
tas,kurį Maskva,siekdama pasaulinės revoliucijos, yra numačiusi kaip pir
mąją auką.Po karo nė viena Prancūzijos partija savo stiprumu neprilygo 
komunistams, ir daug kas baiminosi,kad Maskvos partijai paėmus valdžią 
šiame krašte,Europos likučiai nebūty užlieti raudonojo tvano.Dabar po De 
Gaulle laimėjimo šis pavojus yra sumažėjęs. Todėl suprantamas amerikieciy 
džiaugsmas,tai esą pirmoji po karo linksma naujiena iš Europos.

MARSHALL’o PLANAS. - Šio plano reikšmę Europai labai teisingai api
budino Belgijos min. pirm.Spaak,atsakydamas į komunisty paklausimą. parla
mente (X,23). Jis klausia?"Kodėl jus esate priešingi Marshall*o planui ? 
Ar todėl,kad Marshall’o planas turi išgelbėti Europą,ar todėl,kad jus 
numatote per šiuos trejus metus,jog nėra jokios vilties komunizmui atsi
gaunančioje Europoje? M.planas turi pasisekti, j ei norime išgelbėti Euro
pą, jei norime įkurti socialinę santaiką ir įgyvendinti tikrąją demokrati
ją,kuri nėra jusy demokratija".

Marshall’© planas susideda iš dviejy daliy; laikinė pagalba dar šią 
žiemą ir ilgalaikė pagalba,kurią kongresas svarstytą kitais metais ir ku
rios vykdymas nebus pradėtas be sekančio pavasario.Laikinei pagalbai ap
svarstyti prez.Trumanas sušaukė kongresą specialiai sesijai lapkričio mėn. 
17 d. Numatoma miliardo doleriy paskola.

PIETŲ AMERIKA PRIEŠ KOMUNIZMą.-Jau praeitame nr. buvo minėta,kad 
Komintemo atgaivinimas blogai pasitarnaus Maskvai. Faktai tai patvirtino? 
Prancūzijoje jis subiirė patriotus apie De Gaulle,JAV-ėse paspartino Mar
shall'o plano svarstymą. Dar nemalonesniy rezultaty susilaukė Piety Ame
rikos komunistai?BraziIija ir Gilė nutraukė diplomatinius santykius su 
SSSR ir paprašė išsinešdinti jy diplomatus. Oilė nutraukė santykius ir su 
visais Sov. Sąjungos palydovais. Nutraukimo notose nurodoma,kad So v.' Sąjun
gos diplomatiniai atstovai su vietinėmis komunisty organizacijomis rengė 
pagal Komintemo įsakymą krašte neramumus.

Gilėje suimta apie 500 komunisty vady ir streiką kurstyto jy.Kaiku— 
riuos fabrikus užėmė kariuomenė.

Sovietai, žinoma, tuo j pat apšaukė šias abi valstybes reakcionieriš
komis, antidemokratiškomis ir fašistiškomis,siu krasty vyriausybes pasiel
gusios prieš gyventoją norą.Bet bolševiką propaganda užmiršta paminėti, 
jog santykiu nutraukimas Brazilijos senate buvo priimtas vienbalsiai,o 
parlamente 190 balsu prieš šešis(komunistus).

ANGLAI JAUGIA PAVOJŲ IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ OKUPACIJOS.-J. F. Stewart, 
škoty Europai išlaisvinti lygos pirmininkas rašo?"Pabaltijo valstybių
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tautos visiškai priklauso prie vakaru Europos tautą,bet ne prie slavą 
ar teutonu; jos niekad neturėjo jokią giminystes rysią nei su vienais 
nei su kitais.Jei britą valdžia pripažįsta šitą aneksiją,tuo yra tylo
mis praleidžiamas niekeno neišprovokuoto užpolimo faktas ir išjuokia
mas musą siekimas,dėl kurio mes aukojom tiek kraujo ir turto,taip,kaip 
kaskart vis nutolstama nuo Atlanto chartos dėsni ą.

Jei paliekame nuošaliai šitą baisą išdavimą,vis dėlto matome,kad 
mūsą pačią saugumui yra smarkiai grąsinama. Neverta kalbėti apie geres
nius santykius su Rusija tol,kol pati rusą tauta negalės nieko pasisa
kyti; nuoširdus santykiai taip demokratijos ir tiranijos yra negalimi; 
dabartinis sovietą režimas rodo nuolatinį ir griežtą nusistatymą prieš 
mūsą kraštą,imperiją ir dominijas,ir neišmintinga to nesuprasti.

Mūsą krašto gyvybinis reikalas visuomet buvo matyti Baltijos jūrą 
atvirą visam pasauliui.Prieš 1939 metus taip ir buvo.Ir vėliau Baltijos 
jūra nebūtą buvusi uždaryta,jei jos kontrolė būtą pavesta visai eilei 
nedidelią valstybią - Skandinavijos kraštams,Suomijai,Esti jai,Latvijai, 
Lietuvai ir Lenkijai. Tą visą kraštą gyvybinis reikalas buvo laikyti 
Baltijos jūrą,laisvą prekybai,kuri buvo labai aktyvi su mūsą kraštu ir 
mums duoti pagrindinį maisto atsargą kiekį.

Ar yra nesuprantama,ar gal užmiršta,kad Pabaltijos kraštą užgro
bimas buvo priešo veiksmas,padarytas ne prieš mūsą vokiškąjį priešą,bet 
prieš mus pačius,ir kad jis buvo dalis kompensacijos,duotos prieš metus 
nacistinės Vokietijos Rusijai už sudarytą sutartį prieš mus -kompensa
cija duota pagal 1939 m. rugpiūcio mėn. rusą-vokiečiu sutartį. Vietoj pro
testo tačiau mūsą kraštas ir JAV. prie šito Rusijos laimėjimo dar pri
dėjo rytą Prūsiją su didžiuoju Karaliaučiaus uostu. Tuo būdu Rusija turi 
savo žinioj visą Baltijos jūrą ir gali ją uždaryti pagal savo užgaidas.

Pavojus yra tas,kad mums nepalanki pajėga turi idealią padėtį vyk
dyti slaptus pasiruošimus užpulti mus plačiu mostu-ore ir jūroj; ji gali 
pasiekti mus per valandą ar dvi ir apsiausti.

Rusija gi puikiai žino,kad ji nebus puolama iš mūsą puses.Kodėl 
tačiau ji karštligiškai stato stiprias oro ir jūros bazes iki. šiol tai
kinguos Pabaltijos valstybią uostuos ir atvirose Estijos salose ?Nėra 
kitos valstybės be mūsą,kuriai šie pasiruošimai būtą tiesioginiu pavo- • • 3umi.

Mes padėjom Rusijai prieš Suomi ją, Vokietiją, benki ją. Kol mes at
sisakom pripažinti Rusijos teisią į Pabaltijos kraštus,tol dar yra 
spindulėlis vilties,kad šita mirtinai pavojinga padėtis gali pasikeisti 
anksčiau,negu mes būsime užvaldyti.Naikinimas pavienią Sovietą Sąjungos 
valstybią gali vykti nepastebimai;ir nėra negalima,kad subūrimas taip 
įvairią ir kartais priešingo nusistatymo kraštą,kurie ir sudaro dabar 
taip išaugusią Sovietą Sąjungą,-gali suskilti savyje,ir visa Europa 
bus išlaisvinta be karo.Dėl mūsą pačią intereso mes neturime atbaidyti 
nuo pasitikėjimo tokia galimybe". (Scotsman,1947. V. 28).
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KREMLIAUS PROKURORO NEATSAKYTI KLAUSIMAI.-Amerikoj (Lake Succes) 
rugsėjo 26 d. Višinskis sukvietė spaudos atstovus "pasikalbėjimui".! 
ty pasikalbėjirny nuvyko ir prie JTO akredituotieji LAIC (^Amerikos liet. 
Inform^ centro) atstovai.Per pusantros valandos Višinskis rusiškai plū
dosi ir dėstė kaltinimus susirinkusiems keturiems šimtams viso pasaulio 
spaudos atstovy. Tačiau jo smarkumas išgaravo,kai atstovai apibėrė jį 
aštriais klausimais. J daugelį jis visai neatsakė.Kai prancūzas iškėlė 
painiy klausimu,Višinskis apsimetė nesuprantąs prancūziškai (nors prieš 
any Didįjį kary kelius metus buvo Paryžiuje advokatu!). Liko neatsakyti 
ir trys LALO dir. Jurgėlos raštu patiekti klausimai.Štai jie? 1°-Savo 
kalboje JTO pilnaties posėdy Tamsta pareiškei, kad svetimy kariuomeniy 
buvimas ne priešo kraštuose jena nepateisinamas. Tad kodėl Soviety Rusija 
tebelaiko savo ginkluotas pajėgas neutraliuose valstybėse-Estijoje,La
tvijoje ir Lietuvoje ?;2°-Ar nepaliaujamos žmoniy,deportacijos į Sibiry 
yra Soviety okupacinio valdymo metodas,ar planinga okupuoty krašty gy
vento jy naikinimo politika ??3°-Ky Tamsta veikei 1940 m.birželio mėn. 
Rygoje,Latvi jo je, tuo metu,kai Hitlerio armijos žygiavo per Prancuzijy 
ir užėmė Paryžiy ?" (LAIC)

TREMTINIŲ RŪPESČIAI - IRO IR IŠ ANGLIJOS I VOKIETIJA GRĮŽTANTIEJI. - 
IRO įstaiga Londone pareiškė? "Jei bet kurie iš DP buty sugryžinti iš /An
glijos į Vokietijy,tai klausimas,ar jie turėty teisės gauti pagalby iš 
IRO?priklausyty nuo priežasciy,dėl kuriy jie sugryžinami, ir kiekvienas 
atvejis buty sprendžiamas individualiai. Pvz. ,j ei asmuo atvykęs savanoriu 
į D.Britanijy pagal Westwards Ho schemy atsisako priimti jam skiriamy 
darby,arba priėmęs atsisako dirbti,jis,gal but,gryžintas Vokietijon ir 
negalėty naudotis tolimesne IRO pagalba. Tačiau,jei asmuo grįžta Vokieti
jon dėl priežasciy,kurios kyla ne dėl jo kaltės,ir jis negali jy paša
linti, jo padėtis ,buty visai kita . o .M (D. B. .Lietuvi y Syjungos Biul. nr. Ij)

IRO PALANKIAI ATSILIEPIA APIE D. P. ĮKURDINU^ BELGIJOJ. -D.P. gyve
nimo sylygos,pareiškia IRO,yra patenkinamos. Belgy vyriausybė daug padė
jo DP darbininkams ir jy šeimoms. Tik butai kaikuriuose rajonuose turėty 
būti geresni.Buvo žadeta,kad visy 15.000 darbininky šeimos ligi spaliy 
pabaigos atvyks į Belgijy.

- JAV Kongreso atstovas G. Canfield,aplankęs 16 Europos ir Artimyjy 
Ryty valstybiy,pareiškė nesutikęs nė vieno valstybės vyro ar karo vado, 
kuris netikėty,jog karas tarp JAV ir SSSR yra neišvengiamas. Tuo tarpu 
kandidatas į JAV prezidentus Stassen pareiškė,kad treciasis pasaulinis 
karas bus išvengtas,jei sovietai bus priversti dėl padidėjusios JAV ir 
Europos gamybos priimti ekonominės laisvės metodus.

- Bus teisiami 240 vokieciy generoly ir admiroly.
-Vokiečiai kelia labai didelį triukšmy dėl to,kad anglai ir ameri

kiečiai nori išmontuoti apie 600 fabriku ir dirbtuviy.
-Byrnes,buvęs JAV valstybės sekretorius,pataria nieko nalaukiant 

sudaryti taiky su Vokietija,visai nesirūpinant Rusijos nusistatymo.
-Bulgarijoje kiekvieny syvaitę vis atidengiami nauji "symokslai".
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LIETUVIAI KITUR.

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS BRAZUI TOJ. - Brazilijos lietuviu grupė San 
Paulo mieste pradėjo Leisti Lietuvišku. Laikraštį "žinios".Pirmasis nu
meris pasirodė šią mėty, birželio mėnesy.

TREMTINIŲ LAIKRAŠTIS VOKIŠKAI. - Bendromis esty,latviy, Ii e tuvi y, ukr ai
ni eci y, jugoslavą ir rusą jėgomis leidžiamas vokieciy k. laikraštis "Im 
Ausland" du kart per mėnesį. Lietuviy skyriuje skaitom gražesnius mūsą 
literatures fragmentus, pav. Maironio "Užmigo žemė", "Jūratė ir Kastytis", 
Biliūno "Laimės žiburys" arba įdomesnius mūšy istorijos momentus. Tuo 
supažindinamos kaimyninės tautos su mūšy tautos dvasiniais Laimėjimais. 
Pirmuose gi- puslapiuose iškeliami visoms,tame laikrašty bendradarbiau
jančioms, tautoms bendri ir aktualūs politiniai klausimai.

REGISTRUOJA MOKSLININKUS. - Gautomis žiniomis iš Miuncheno,iš Ameri
kos atvykus kataliky kunigas išsirinkti iš tremtiniy tarpo kataliky 
mokslininkus. Jie galėsią važiuoti į J. A. V. greitu laiku ir virš kvotos. 
Ten jie gausią darbo katalikiškose aukštesnėse mokyklose.Pirmoji sąlyga 
važiuojantiems-geras angly kalbos mokėjimas. Registracija jau prasidėju
si ir ji sukėlusi didelio susidomėjimo tremtiniy kataliky intelektualą 
tarpe. (Im A. 4-6 nr= )

LIETUVIŠKI KURINIAI BELGIJOJ.-Antverpeno Meno Muziejus įsigijo lie
tuvi y grafiko V. K. Jonyno medžio raižinius novelei "Lokys".Ta proga mu
ziejaus direktorius atsiuntė dailininkui laišką,kuriame išreiškia džiau
gsmą dėl įgyty tokiy vertingą meno kurinią. .

JUODOJI RANKA,TUR BUR,MUMS NIEKUR NEDUOS RAMYBES.- J Kanados miškus 
važiuojančią lietuviy viename laiške skaitom: "pakeliui į paskyrimo 
vietą prisistatė keli įtartini kanadiečiai,kurie kaip įmanydami peikė 
savo kraštą ir siūlė mūsiškiams neprašomą paramą. Vėliau į stovyklą bu
vo atvažiavęs lietuviškai kalbąs kanadietis - atrodo,taip pat raudonas. 
Paklaustas apie gyvenimą Kanadoj,atsakė : "Nuo vilko bėgot,ant meškos 
pataikėt..."Nors sunku ką nors tvirtinti neturint tikslesniu žinią,bet, 
atrodo,tai mums gerai pažįstamas "draugą" stilius.

NAUJA LTB VADOVYBE. - Spaliy 9 ir 10 dienomis įvyko Lietuviy Tremti
niy Bendruomenės rinktąją atstovą suvažiavimas. Pirm. Vilkaitis plačiai 
referavo LTB Vyr.Komiteto darbą apyskaitą,BOT pirm. Rudin s kas-Anglą zo
nos tremtiniy organizaciją,prof.Ivinskis-LRK -rūpesčiais.Baigdamas^ 
darbus suvažiavimas išsirinko naują Vyr. Komitetą.išrinkti sp.p. Gaucys, 
Jasaitis,židonis,Ig. Malinauskas,Šlepetys,Rėklaitis,Grigalaitis,dr. Gy
lys ,prof. Alminas. 4-+4—F4"+"r H—l-+"i—r-r+4-4 h+4"

-Vokietijos vyskupai protestuoja prieš jauny žmoniy deportacijas 
sovietą zonoje.

-Maskvoje uždaryta anglo-amerikiecią žurnalistą sąjunga.
-Amerikiecią zonoje yra apie 24.000 vokieciy ,pabėgusią is sovietą 

zonos.
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P A S MUS.

-"SĖJOS" dr-ja dėkoja visiems sveikintojams už gerus linkėjimus 
taikrašcio pasirodymo proga.-Leid-jai prašo mielus skaitytojus nesi
piktinti dėl daugybės klaidy,kuriy nebuvo galima išvengti dėl techniš
ką kliūciy.

-Yra gautas latviu pasiūlymas leisti bendru laikraštį,skiriant vie
tos latvi v reikalams (latviu, kalba). Pasiūlymas tiriamas, tačiau mums 
svarbu pirmiausiai atsistoti ant savy lietuvišky kojy.

-IRO atstovybė Briusely j e, bendradarbiaudama su Belgijos vyriausybe, 
steigia biurus Hasseit'e,Idšge,Charleroi,Mons ir La Louviėre,kur trem
tiniai, dirbantieji angliy kasyklose galės kreiptis įvairiais reikalais.

-Belgijoj dirbanciy tremtiniy reikalams ginti bei tvarkyti yra su
darytas jungtinis įvairiy tautybiy komitetas pasivadinęs COREST. Lietu- 
viy reikalus atstovauja Kun. J. Danauskas. Smulkesni y žiniy apie šio ko
miteto veiklą bus sekančiuose "G. S. " numeriuose.

-Belgijoj plačiai veikia įvairus sindikatai,kurie gina organizuotu 
būdu savo nariy reikalus. Apie juos mūšy skaitytojai ras platesniy in- 
formacijy sekančiame "G. S." numery.

-Lietuviai kunigai, gyveną Belgijoj,ėmėsi rūpintis tautiečiais nuo 
pat jy atvažiavimo. Kun. J. Danauskas rūpinasi bendraisiais lietuviy rei
kalais (adr.2,Avenue du Chant d*Oiseau,Woluwė-St-Pierre,Bruxelles). 
Liege'o srities lietuviy dvas. reik, rūpinasi Kun.Pr. Gaida-Gaidamavicius 
(8,rue de Bierbeek,Louvain). Hainaut srities liet.kapelionas yra T. J. 
Aranauskas S.J. (15,rue Ferrer, Mons). Limburg'o sritį lanko T.Kornelijus 
Gaigalas 0. F.M. (Couvent dės Pėrės Franciscains, St. Trond).

-CHARLEROI.-Po keliy darbo mėnesiy turime konstatuoti liūdną faktą, 
kad iki šiol-nors ir prie geriausiy nory-nepavyko padėti tvirtus susi- 
organizavimo pamatus.Buvo daug kas gražiai pradėta,kaip pav. ,Savitar
pio Pagalbos ir skauty veikimo gražus planai ir užsimojimai.

Sunkiausias yra patalpy klausimas.Ką kalbėti apie kitas kliūtis,jei 
negalima rasti butiniausiy patalpy darbininkams.Reikia tikėtis ir ne
nuleisti ranky,kad šios kliūtys bus pašalintos ir galėsime aktyviau 
tęsti tautinį darbą.

Pirmiausia pageidautina,kad visi teiktųsi į didesnes kolonijas,kur 
geresnės sąlygos ir geresnė darbovietė.Didesnėse kolonijose lengviau 
galima išspręsti įvairius klausimus. Atsiskyrusi eji ir mažos grupelės 
lieka visy apleistos,nepastebimos ir užmirštos. Ir persikeliant atsiras 
sunkumy,tačiau visi,kurie norejo,seniai susirado kitą vietovę.

-BROUCHETERRE-BLOGIAUSIA KAHTINA.-Tai blogiausia kantina visoje 
Charleroi apylinkėje. Lietuviai ir ukrainiečiai buvo ankstai apgyven
dinti sename ir apleistame garaže.Tai nebuvo dar blogiausia.Visą lai
ką kilo nuolatinės kovos dėl itališkos kantinos.Pagaliau angliakasiai 
laimėjo ir gaminosi patys.Bet Lietuviai ilgai tuo nesidžiaugė,-beveik 
visi žinomu keliu grįžo į Vokieti ją.Daug kur dėl panasiy priezasciy 
praretėjo mūšy eilės.
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-LODELINSART.-Kita panaši kantina. Visy Įsitikinimu,ši kantina ka
daise tarnavo arklidei,tik dabar visos tos žymes gerai maskuotos. Sei
mininkas malonus ir sukalbamas. Tačiau visi sunkumai nebuvo nugalėti. 
Gražiausiu vasaros laiku vienas tautietis gulėjo keletą sąvaiciy li
goninėje, ir vėliau su kitais mus apleido. Likusi eji gavo kitas patal
pas ir tikisi patogiau žiemoti.

-FONTAINE-L’EVEQUE-TAUTIEOlAI SPORTUOJA.-Gyvena 15 lietuviy ir la
bai gražiai tvarkosi. Kai kurie moka prancūziškai,ir tai palengvina 
sudaryti patogesnes sąlygas.Domisi kultūriniais dalykais,kaip muzika, 
angliy kasimo technika ir kit. Susikūrė net sportininky grupelė,pala
vinti nuvargusius muskulus prie krepšinio arba paspardyti futbolą. Mu- 
sy tautiečiai rado simpatijos iš visy pusiy. Taip pat patalpos neblogos, 
palyginus su Įeitomis.Panašiose kolonijose turėty kuo daugiausia įsi
kurti musy tautiečiai.

-"STREIKAS" ZWARTBERGO KASYKLOJE.-Zwartbergo kasyklose vienas kon
trolierius neteisingai užrašinėdavo angliakasiy padaromas normas. Spa- 
liy mėn.pradžioje sustreikavo vienos šachtos darbininkai užsieniečiai. 
"Streikas"truko 3 valandas.Buvo iššaukti inžinieriai ir "jis" baigtas 
paskyrus nuolatiniai vieny lietuvį, prie kontrolieriaus prižiūrėti nor- 
my užrašymo.

-ATVYKO PIRMIEJI LIETUVIAI ANGLIAKASIAI iŠ ANGLU ZONOS.-Spaliy 3 d. 
į Waterschei atvyko 37 lietuviy transportas iš angly zonos.Jie apgy
vendinti buv. vokieciy belaisviy barakuose, iš jy tarpo 10 buv. skauty 
tuojau įsijungė į "Lithuanicos"draugovę.

Susidarius didesniam lietuviy skaičiui Waterschei,čia dirbančio 
muz. R. Juoz.iniciatyva norima sudaryti vyry choras.

Waterschei gyvenančius lietuvius nenuilstamai lanko Tėvas Korneli
jus Gaigalas,laikyflamas lietuviams pamaldas,aprūpindamas šv. Sakramen
tais ir teikdamas įvairią kitą pagalbą. Ž.

I S LIETUVOS.

-SUGRJŽES PASAKOJA.- Amerikos"Vienybės" atstovas,pasikalbęjęs su 
tik ką iš Lietuvos grįžusiais Amerikos piliečiais,rašo?"Gyvenimas šį
met Lietuvoj daug sunkesnis negu pernai. Ūkininkai apkrauti pyliavomis 
taip,kad daugelis jy nebeturėjo šį pavasarį kuo apsėti lauky-Dideli 
plotai žemės dirvonuoja.Stipriausiai tarybinė valdžia jaučiasi miestuo
se,bet vyrauja rusiškasis elementas, pavyzdžiui, Vilnius dabar pasidarė 

surusėjęs.Karo pėdsakai mieste tebėra žymus. Visa kas iki šioliai pada- 
ryta-daugeliui namy sudėti langai.

■Lietuvos himno bolševikai nebedraudžia giedoti.Jis pasidarė bažnyti
ne giesme ir sekmadieniais visose bažnyčiose giėdamas.Bažnyciy bolše
vikai dar nedrįsta Ii esti,tačiau jau pradeda organizuoti "tarybines' 
bažnyčias toki y jau esančios dvi ? Vilniuj e ir Pandėly.
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MASKVOS PROPAGANDA.- Visi privatus radio aparatai yra konfiskuoti.Da
lis jy buvo vėliau gražinta į partiją priimtiems asmenims.Paprasti žmo
nės turi klausyti radio pranešimus "Raudonuosiuose Radio Kampeliuose", 
kurie teduoda tik dvi stotis? Maskvy ir Vilniy.

Maskvos "Pravdos" numeris,išspausdindamas straipsnį kritikuojantį 
J. A. V. Vyriausybę-kuri ir toliau pripažįstanti Lietuvos Suverenumu,bei 
Lietuvos Ministerio Žadeikio pakvietimu į Baltuosius Riimus ir JAV De
partamento priėmimu,straipsnį pavadintu "Mirusios Sielos"-nepaprastai 
išgarsėjo Lietuvoje. Šio numerio normalus leidinys buvo išparduotas per 
dvi valandas nuo pasirodymo.Juodosios rinkos kaina šiam laikraščiui pra
šoko 40 rubli y! (normali nr.kaina-20 kapeiky). Rusai tuojau suprato jyjy 
padaryty, klaidy ir sustabdė tolimesnį laikraščio spausdinimy. Vietos ofi
cialius spaudos cenzūra neleido dėti minėtąjį straipsnį,nors jinai vi
suomet perspausdindavo Maskvos laikrašciy vertimus.

Kitas didelis "smugis"soviety propagandai,tai Višinskio Lake1-Success 
pasakytoji kalba,iš kurios tauta pirmy karty sužinojo apie savo brolius 
("senai pakastus po Berlyno griuvėsiais"-pagal soviety. oficialine pro- 
pagandy),kad jie yra išsigelbėję ir randasi Vakary Vokieti jo je.Paminė- 
ta keletą pavardžiy.Nelaimingu bildu,Višinskio meluose minimos ir po an
gly -amerikieciy apsauga veikiančios "gikluotos jėgos",kurios patvirtino 
klaidingy gyventojy nuo jauty; jie dabar yra pilnai įsitikinę,kad tai at
kurtos lietuviy ginkluotos pajėgos Vakary Europoje...

Nė vienas lietuvis netrokšta,kad dabartiniu metu Vakary Europoje 
gyvenantieji tautiečiai grįžty į Tėvynę. (Lith. B. )

+++T-++ ++++ +

PADEKA.-Leidėjai maloniai dėkoja aukotojams laikraščio reikalams ? 
p.P.Sekmokui (100 fr. ), p. Mickevičiui K. (100 fr.),p.M.Šidlauskienei(50 f t.' 
ir p. J.Baranauskui (50 fr. ).

PAIEŠKOJIMAI ?Prašomi atsiliepti p.Zigmas Kalvaitis ir Bernardas 
Čepulis.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§{§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Leidžia "SĖJOS"Draugija. Editeur responsable?J.Danauskas,2 rue Chant 
d ‘ Ois e au, o luwė-S t-Pi er r e.

Redakcijai raštus siys ti/J. Leliiinas ,57 rue du Marai s, Louvain. 
Administracija? 6,rue Forestiėre,Ixeiles-Bruxeiles.

Leidėjai maloniai prašo leidyklas siysti redakcijos adresu jy lei
dinius.
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Leidžia « SĖJOS » Draugija.
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