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Vąv: Sirsnigi sveicinam kaimiyu tautu Latvi jas valsts šA7
y svetku gadijuma zinadami,ka mums šodien ar kaimiyiem U

lietuvjiem ir vienas domas,viens celš,vienas ilgas un 
viena lugšana-pec savas dzimtenes ,pec bnvas rieatkarigas 
valsts,kur patiesi atkal valytu '■ brivaba,taisnfba un 
miers.

++++++++4-++++++++ +

p r. 2 a i d y s.

KARYS TREMTYJE

Lapkričio 23 minint.

Lietuvos kariuomenė kūrėsi sunkiausiomis sąlygomis. Ji kūrėsi,augo ir 
stiprėjo kartu su Nepriklausoma Tėvyne.Nepriklausomybė-didzioji musy tau
tos teisė ir dovana-buvo laimėta ne be atkakliu kariuomenės auky. Babargi, 
kai užgniaužtos laisvės kova vėl atsinaujina,išblaškyti lietuviai kariai 
su didžiausiu dėmesiu seka Tėvynėje likusiu tautiečiu kovas. Baugumas trem
ties kariy dar šiandien įsijungty j "žaliuky"eiles,jei ne tos sienos,ski
riančios vienus nuo kity. Tačiau kariai reikalingi ne tik ten, Tėvynėje; jįe 
reikalingi ir tremtyje. Tremtis-jy kovy laukas. Ti esą, čia ir ginklai ir 
strategija yra visai kiti,čia netenka susidurti su priešu akis į akį,čia 
reikia prisiderinti prie svetimo krašto įstatymy,tačiau ir šiame lauke ka
rys lieka kariu. Jam svarbu ne tik duonai užsidirbti ir savo kiaute tūnoti, 
bet ir grumtis visom galimom priemonėm už Tėvynės išlaisvinimu. Jam rupi
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panaudoti turimy laisvę tremtyje saviesiems gelbėti. Jis todėl ir stengiasi 
pirmiausia palaikyti drausmę savo tautiečiuos tremtiniuos,kelti jy viltį 
bei pasiryzimę,,šalinti betkokį savanaudiškumu. Žengdamas mūšy karys anglių, 
kasykly požemiais ir nešdamas angliakasio žibinty,prisimena naujos Laisvės 
žibintu,kurį jis diena iš dienos neša Tėvynės link.Nei požemiu tvaikas,nei 
įmoniy mašiny trenksmas neapkurtins jo ryžto,greičiau jį žadins ir stiprins. 
Kieta kario ranka nesuglebs ir tremtyje,užgrūdinta širdis neatvės,tik dar 
daugiau užsigrūdins. Tremtyje matys jis ir pergyvens daug, išmoks dar daugiau 
ir subręs naujai Laisvei,kurios tebelaukia milijonai tauty. Ir laimingas, ku
ris drysus laukime bei vilty,nes joj gludi trokštamoji ateitis. Drąsiems 
padeda ne tik likimas,bet ir Dievas.

Janis Homans, 
Belgijos,Prancūzijos ir Olandijos 
latviy pastorius.

NUO KOVOS IKI VIENYBES.

Lapkričio 18 - Latvijos Nepr. Šventės proga.

1943 mėty pavasarį,Latvijos Savitarpinės Pagalbos pavestas,aplankiau su
žeistus latviy kareivius Kaune.Frontas tada stovėjo dar toli Rytuose,ir,pa
viršutiniškai žiūrint,atrodė,kad Latvi joje,kaip ir Lietuveje,viskas tebėra 
geriausioje tvarkoje. Važiavau traukiniu.Netoli Kauno lietuvis konduktorius 
man paaiškino,kad reikia būti atsargiam,nes tuoj sprogs mina.Praėjo dar po
ra minuciy,sprogimas,ir traukinys sustojo.Konduktorius man paaiškino,kad 
taip esy visuomet,bet kelias greit būsiys sutvarkytas.Frontas,kaip minėjau, 
buvo dar toli,tai iš kur tas sprogimas ?Sprogdinimai turėjo didelę reikšmę, 
nes už jy stovėjo tada stiprus tautinis judėjimas,kova prieš okupanty.Lie
tuvai,kaip ir Latvijai,grėsė rusiškasis bolševizmas ir vokiškasis imperia
lizmas. Tokia kova prieš okupanty vyko beveik visoje Europoje,bent visose vo
ki eciy užimtose šalyse.

Vakary Europos kraštai šiandien vėl yra laisvi. To negalima pasakyti apie 
Estijy,Latvijy ir Lietuvy. Todėl dar ir šiandien tebevyksta Pabaltijo tauty 
kova.Šiuo atžvilgiu,aš manau,lietuviai yra tikrai nuoseklūs.Paskutiniais 
metais,keliaudamas tarnybos reikalais po Prancūzijy,Belgijy ir Olandijy,su
tikau daug Iietuviy,kurie dvasioje buvo vis dar tvirti,morališkai nepalūzę 
ir tebekovojo dėl laisvos Lietuvos,kaip 1943 mėty pavasarį sutiktasis prie 
Kayno lietuvis konduktorius.

Paskutiniais mėnesiais lankiausi Vokietijoj e, angly ir amerikiečiu zonose. 
Su latviais visuomet mačiau lietuvius ir estus;kalbėjomės kartu apie praei- 

----- apie -tubs-metus, kai Pabaltijo valstybės klėstė j o, ir per kary vėl viskas
sugriuvo.Bet mes ir vėl galvojame apie bendra ateitį.Daugelis mūšy klausia, 
kas mums padės,kas mus išvaduos ?As manau,kad tokie klausimai yra šiandien 
beveik nenaudingi ! Paskutiniai metai įrodė,kad žemiškasis pasaulis nebe
gali atsigauti ir kad nebėra tokiy žemišky jėgy,kurios sutvarkyty žmoniy 
gyvenimy. Ko žemiškasis pasaulis negali, ty gali dar visuomet Dievas.Dievui 
padedant,pergyvenome po tiek sunkiy šimtmeciy Pabaltijo valstybiy atgimimy 
1918 metais. Pergyvenome mūšy valstybiy klestėjimo metus. 0 šiandien reikia
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ištverti ! Todėl dabar pagalbos reikia ieškoti grynosios krikščionybės aukštu
mose. Ir jeigu pasaulyje dar nėra pilnutinės krikšcionię vienybės, tai visuo
met gali būti bendra malda.

Taip gyvename mes ir toliau kovodami dėl laisvės,atviromis akimis, rankas 
pašvęsdami darbui,o širdis Dievui:

"Dievs,sarga musu tėvu semi
Ka vina ziedoša un stipra top£:!
(Dieve,sergėk musę tėvę žemę,
Kad ji žydinti ir tvirta liktu).

P A B A L T E S VALSTYBIŲ IŠPARDAVIMAS.

Amerikiecię spauda skelbia slaptus buv. Treciojo Reicho Uzs.Reik.Ministe- 
rijos dokumentus,kurie Įdomiai nušviečia Stalino ir Hitlerio santykius prieš 
šį karu

li gi 1938 m.Hitleris Sov’. Sąjungą laikė nacionalsocializmo priešu Nr.l.
1938 m. įvyko pasikeitimas. Spaliu mėn. buvo slaptai susitarta,kad abi diktatū
rinės šalys nepuls viena kitos per radio ir spaudą. 1939 m.kovo men.Stalinas 
padaro pirm-?, žingsnį. Vieno j kalboj jis pareiškė ,kad skirtingos valdžios for
mos negali trukdyti valstybių bendradarbiavimo. Hitleris,nors ir norėdamas 
Rytuose turėti laisvas rankas,dar svyruoja.Tuo tarpu anglai ir prancūzai 
pasiunčia savo karines delegacijas į Maskvą Hitleris nutaria atsakyti į Sta
lino pasiūlymą. Balandžio 28 d.pasakytoje k .Iboje jis aiškiai vengia pulti 
Rusiją.Stalinas,supratęs tą gestą,staiga pakeičia visą užsienio politiką.Li- 
tvinovas,kuris norėjo bendradarbiauti su demokrati jomis,pašalinamas. Jo vietą 
užima Molotovas.Pradedamos prekybos derybos.Hitleris nori dar daugiau;būtent, 
"susitarimo plačiais pagrindais". Stalino atsakymas: laukti kol prancūzę, ir 
anglę, generolai išvažiuos iš Maskvos.Bet Hitleris nerimsta. Rugpiucio 15 d. jis 
kviečia Staliną prie telefono.Pasikalbęjimas su vertėję pagalba trunka ke
lias valandas. Stalinas sutinka priimti Ribbentroppą,bet fiihreris turi pir
miau raštu išdėstyti savo planus. Šio plano nuorašas yra rastas.Jame fuhreris 
priima rusę reikalaujamus teritorinius pakeitimus tarp Baltijos ir Juodosios 
juros ir siūlo pasidalinti Denkiją.Nusiuntęs planą,Hitleris kelias dienas ne
kantriai laukia atsakymo: šis ateina rugpiucio 21 d. vakare. Hitleris,išbalęs, 
drebančia ranka atplėšia laišką ir perbėgęs akimis eilutes,sustaugia ir ima 
šokti: "Hura,Stalinas priėmė!",

Rugpiucio 23 d.6 vai.rytą,Ribbentropp1 as ir jo palydovai išlipa Maskvos 
aerodrome.Pasitinka Molotovas.Priėmimas šaltas.Molotovas,jį lydėdamas,paai
škina, kad Stalinas davė sutikimą tik pradėti derybas,o ne pasirašyti sutartį. 
Skaudus vokiečio nusivylimas.Mažame viešbutyje uždaryti vokiečiai laukia net 
iki 4 vai.popiet.

Pagaliau delegacija vyksta į Kremlių, iš jo išeina tik po 12 valandę,suvar
gusi ir sumušta visuose punktuose.Bet misija atlikta:pasirašyta nepuolimo 
sutartis,kuri tuojau triukšmingai paskelbiama.Bet slaptieji nuostatai nebuvo 
paskelbti.iš dabar rastę dokumentę matyti, jog Stalinas praktiškai laimėjo 
visa,ko tik norėjo.Vienu momentu derybos vos nenutruko.Kai prasidėjo Baltijos
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uosty klausimo svarstymas, Stalinas visy jy pareikalavo sau. Ribbentropp'as 
buvo gavęs iš Hitlerio instrukcijas,kad sity uosty jokiu budu neatiduoty 
rusams.Padėtis buvo įtempta:gruzinas,sukdamas usy,tarė,šypsodamasis:

-Jei jus nepriimate mano pasiūlymo, gerai !, sutarties nebus...
Ribbentropp'as paprašė leisti telefonu pasikalbėti su Hitleriu.Pasikal

bėjimas buvo trumpas,nes Hitleris savo ministeriui atsake : "Nusileisk
Slaptasis susitarimas buvo toks :
1° Suomija,Estija ir Latvija prijungiamos prie SSSR ,
2° Lietuva lieka vokieciy zonoje F
3° Lenkija padalinama į vokieciy ir rūsy įtaky sritis,kuriy siena eis 

TTarevo, Vislos ir Sano upėmis.
4° Klausimas,ar nepriklausoma Lenkijos valstybė bus išlaikyta,atideda

mas vėlesniam laikui,o po Lenkijos užpuolimo,šis klausimas atkrinta.
5° Besarabija priskiriama Sovietams ir Vokietija pareiškia visiškai 

nesidominti ta sritimi.
Visa tai apsvarstyta ir pasirašyta naktį iš rugpiucio 23 Į 24 d. Rug

sėjo 1 d.Hitleris įsiveržia į Lenkijy ir po keliy syvaiciy mušis baigtas.
Po Lenkijos žlugimo jau reikia iš naujo kai kuriuos klausimus persvar

styti. Ribbentropp' as vėl skrenda į Maskvy(rugs, 27 d.).Plėšriosios dikta
tūros peržiūri teritorinius pakeitimus pagal naujus įvykius. Vėl Stalinas 
turi iniciatyvy ir pareikalauja Lietuvos,kuriy rugpiucio mėn.buvo sutikęs 
užleisti Vokietijai.Mainais jis sutinka pataisyti sieny Lenkijoje ir už
leisti naciams kelias apskritis.

Lietuva yra Hitlerio "langas"į rytinį Pabaltįjį.Ribbentropp’as nežino 
kas daryti. Vėl prašo telefonuoti Hitleriui ir šis,kaip ir rugpiucio mėn.z 
nusileidžia. Pasirašomas naujas protokolas rugsėjo 29 d. 1 vai.naktį :

1.0 Lietuva atimama iš Void, eti jos ir atiduodama Rusijai?
2. ° Liublino ir Varšuvos sritys įjungtos į vokieciy zona ;
3. ° Po "specially priemoniy Lietuvoj e,savo interesams apsaugoti-po vi

siško susovietinimo-rusai užleis Reichui Mariampolės sritį"(vėliau ir nuo 
šios vokiečiai ture jo-atsisakyti).

Pats Stalinas žaliu pieštuku nubrėžė ant žemėlapio naujyjy sieny ...
Taip Maskva ir Berlynas per mėnesį laiko sudarė dvi sutartis šešiy 

Ryty Europos tautu syskaiton.
(Pagal "Le Pays" 16 ir 15.X.1947)

SVETIMIEJI APIE LIETUVĄ.

Belgijos Valstybės Ifinisteris apie Lietuvy.

Didžiausias belgy kataliky dienraštis "La Libre Belgique" 1947.X1. 3 d. 
numeryje spausdina žjnnaus politiko, Valstybės Ministerio ,p. H. Carton de 
Wiart vedamy jį, antras te "Buvo trys mažos valstybės ".Pažymė j ęs, kad tarp tri- 
jy Pabaltijos valstybiy svarbiausia yra Lietuva,garsi savo praeitimi,p. 
Ministeris nurodo,kad 1920 m.Soviety Syjunga sutartyse su visomis Pabal
tijo valstybėmis pripažino jy nepriklausomybę. Aprašęs šiy trijy tauty 
padaryty nepriklausomybės metais didžiulę pazangy visose srityse,autorius 
primena per Niurnbergo teismy įskilusį į aikštę Hitlerio ir Stalino slap
ty susitarimy,pagal kurį Pabaltijo valstybės atiteko"vienam didžiuliy 
vilky".Po rinkimy komedijos įvyko visiškas įjungimas į Sov. Syjungy. Tam
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dąrbui vadovavo aukoti sovietu valduinmi. j - p • . • :•
šioms pareigoms Latvijoj e. Jis jas atliko su "dideliu stropumu. Jo rūpesčiu 
6.000 asmeny "buvo uždaryti į kalė jimus, 1.4?0 sušaudyti ir 37- 500 depor
tuotiEstijoje jo kolega dar geriau pasirodė: 60.000 asmenų buvo depo?’” 
tuota,vyrai atskirti nuo žmonų ir vaikai nuo savo tėvu-Po metu nauja vo
kiečiu okupacija. 1944 m. ,kai iš naujo pasirodė sovietai,gyventojai,viga| 
pagrįstai bijodami nauju smurto ir teroro veiksmu,perejo masėmis sienas, 
ir išlikusieji gyvi šio žygio dalyviai sudaro dalį tos vargingos žmonių 
masės,kuri oficijaliai vadinama nekaltu "DP "vardu. Dabar šios valstybės 
yra visiškai atskirtos nuo pasaulio. Pabalti ežiai, kuriems pasiseka šiuo 
metu pasprukti iš Sovietu vergi jos, pasakoja apie milžiniškus įtvirtinimu 
darbus pajūryje. Visa tai vyksta kartu su didžiausia priespauda.Lietuvoje 
Kataliku Bažnyčia,kuri yra ten geriausia gyventoju dvasinė atrama,yra 
nuosekliai persekiojama. Trys vyskupai yra deportuoti į Sibiru,o dideliu 
nuopelnu asmenybė Vilniaus arkivyskupas Reinys,kuris yra Louvain’o Uni
versiteto filozofijos daktaras,neseniai su kitais kunigais buvo suimtas 
ir apie ju likimu nieko nežinoma.

Priminęs, jog Sovietai yra pasižadėję sutartyje su Anglija 1942. V. 26. 
neieškoti teritorijos padidinimo ir nesikišti į kitu saliu vidaus reika
lus,be to,pasirašę J T Chartą,kurio j e nariai pasižada susilaikyti nuo 
grasinimo ir jėgos pavartojimo tarptautiniuose santykiuose,p.Ministerįs 
baigdamas rašo s"Jal but,siu nelaimingu tautu ausis pasiekia aidas įnir
šusiu Višinskio kalbu,kur jis su pasipiktinimu skelbia anglosaksu impe
rializmu. Kokia joms paguoda girdėti,kaip SSSR,laikydama jas po savo jungu, 
šaukiasi tautu nepriklausomumo dėsnio ..."

-"La Libre Belgique "apie Lietuvą. Dienraštis 30.10.1947 nr. rašo: Lietu
voj belikęs laisvas tik vienas vyskupas.Prieš tris mėnesius trys vysku
pai išvežti į Sibiru,Vilkaviškio vyskupas Karosas miręs,o Vilniaus arki
vyskupas Reinys suimtas. Straipsnis baigiamas s "Sovietu smūgiai yra žiau
rūs,bet lietuviu moralinė jėga nėra palaužta".

Tas pats dienraštis 10.11.1947 nr. duoda santrauką ilgesnio straipsnio, 
tiIrusio viename anglu laikrašty. Jame iškeliamas tikybos persekiojimas 
Lietuvoje,kur bažnyčios yra prilygintos kino salėms.-Straipsnį apie tiky
binę būklę Lietuvoj persispausdino flamandu dienraštis "De G-aset" 3-11-47.

-KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE.-Prieš 1940 metus Lietuvoje buvo 
6 vyskupijos,4 kunigu seminarijos,teologijos Fakultetas ir daug katalikiš
ku mokyklų, išeidavo daug katal. laikraščiu ir žurnalu. Lietuvoj e iš viso 
buvo trys Archivyskupai , 7 vyskupai, 1. 600 kunigu, 00 parapijų, 900 bažnyčių 
ir koplyčių.

Dabar:2 arkivyskupijos,1.322 kunigai,711 bažnyčių ir Kauno Kunigu Se
minarija. Arkivyskupas Skvireckas,vyskupai Brizgys ir Podolskis išvežti 
vokiečiu?vyskupai Borise vi cius,Matulionis ir Ramanauskas deportuoti į 
Sibirą.Lietuvoje liko tik trys vyskupai(V i e n a s I Red.). Viena Kauno 
Kunigu Seminarija vietoj keturiu*Seminaristu skaičius negali būti dides
nis kaip 150.Uždarytas teologijos Fakultetas,katal.mokyklos ir katalikiš
ka spauda, neiš skiri ant maldaknygių* 1941 m. sovietai nužudė 20 kunigu ir 
60 deportavo.1944 m. buvo nužudyta 20 kunigu*1945 deportavo 30 kunigu* 
1946 nukankino 25 kunigus ir 40 deportavo. 150 kunigu gyvena pasislėpę.
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Kunigai ir "bažnyči as turi mokėti didelius asmens mokesčius.Pav. ,Kauno 
katedra moka 46.000 rublių per metus. Valdininkams draudžiama lankyti baž
nyčias. Dvasiški j a nuolat užpuldinėjama spaudo j e. ("Revue Parį emeritai re"

15. VI. 1947,Paris.)

KAS YRA SINDIKATAI?

Sindikatas yra visų dirbančiųjų organizacija,kuriai kiekvienas darbi
ninkas, nežiūrint nei tautybės,nei religijos skirtumu,gali laisvu noru pri
klausyti. Jo tikslas?ginti dirbančiųjų profesinius reikalus,rūpintis jų 
gerbūviu,nes pavienis darbininkas yra nepajėgus pats savo profesinius in
teresus tvarkyti,darbo organizacijai esant taip sudėtingai. Tik visi dir
bantieji, susibūrė i organizaciją,teikdami vieni kitiems paramų ir staty
dami reikalavimus,gali kovoti su šių dienų gyvenimo sunkumais.

Krikščioniškieji sindikatai Belgijoj, turį virš 400.000 narių, yra arti
miausi mūsų tradicijoms. Jie yra įsteigi savarankiškų skyrių rytų Europos 
tautų darbininkams: lietuviams,latviams,estams,lenkams ir ukrainiečiams. 
Šio skyriaus nariai turi tokias pat teises kaip belgų darbininkai,be to, 
jiems bus padedama išlaikyti tautines tradicijas.

Kiekvienas sindikato narys moka nario mok ėst?;. Mėnesinis mokestis skir
stomas į keturias kategori jas: 1. 0-vyrui virš 21 metų nuo 50 iki 53 fr. 
k. 0-vyrui tarp 18 ir 21 metų nuo 36 iki 40 fr. 3- ° -moteriai virš 21 metų 
nuo 35 iki 39 fr. 4-°- mergaitei tarp 18 ir 21 metų nuo 23 iki 39 f r.

Kų duoda sindikatas ? - Streiko atveju narys gauna kasdienės pašalpos 
53 f r. į žmona - 5 fr. ? kiekvienas vaikas - 3 fr. Narys,priklausęs tik 3 mėn. 
sųjungai,gauna 50 % minėtos pašalpos?ir 25 $,priklausęs tik vienų mėnesi. 
Nelaimingų atsitikimų atveju: 25 f r. kasdieninės pašalpos ,kuri gali būti 
gaunama 28 dienas per metus.Nario mirties atveju šeima gauna 500 fr.pa
šalpos. Vedybų atveju narys gauna 100 fr.pašalpos už kiekvienus sindikatui 
priklausytus metus. Naujagimiui skiriama 500 fr. ? 50 fr. pensininkui už 
kiekvienus sindikatui priklausytus metus.Ee to,narys turi teisę į nemo
kamų juridinę pagalbų ir advokato patarnavimų,kai liečiama .darbo sutartis, 
darbo sulygos ir socialinis saugumas.

Kitų sindikatų sųlygos yra beveik tos pačios, tačiau mums, tremtiniams, 
marksistiniai sindikatai yra permažai saugus.

SOCIALINES GLOBOS ĮSTATYMAS BELGIJOJ.-Privaloma socialinė glo
ba įvesta nuo 1945 metų. Jos tikslas: teikti paramų darbininkui,j ei šis 
negali reguliariai dirbti. Lėšos šiai paramai susidaro iš atskaitymų ? 
19-23 % iš darbdavio, 8 % iš darbininko uždarbio.Darbdavys yra įpareigo
tas kiekvienų metų ketvirtį pervesti atskaitymus į Socialinės Globos J- 
staigų(Office National de Sėcvritė Sociale).

Pavyzdys: Darbininkas,dirbus 200 vai.per mėnesį ir gaunųs po 15 fr. į 
vai. ,uždirba 3.000 fr. iš šitos sumos darbininkui atskaitoma 8 ^(Lige ir 
nedarbingumas-3, 5^, Senatvės pensi ja-3, 5$,Nedarbas-l$)=240 fr. ;pats darb
davys turi pridėti: anglių kasyklų darbininkui dirbančiam paviršiuj 19 £ 
nuo 3.000 fr. = 570 fr.? požemyje dirbančiam 23 0,nuo 3.OOO--69O fr.

Bendra atskaitymų suma ir sudaro socialinės globos sumų.
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ETOr/H/fln K1TOE
VLIK PASIUNTĖ MEMORANDUMU JT. ORGANIZACIJAI.-VLIK pasiuntė XL 6.p. 

Trygve Lie,gen.JTO sekretoriui memorandumą,kuriame išdėstoma "skaudi padė
tis, kilusi dėl Sov. okupacijos Lietuvoje"ir kaltinama Sovietą vyriausybė 
naudojanti "organizuotas gaujas,kurios kovoja prieš lietuvią pasiprieši
nimą ir terorizuoja visus gyvento jus " (La Libre Belg. 1947. XI. 7).

AMERIKOS GIMNAZIJOS KETINA KVIESTI D.P.PROFESORIUS. - Amerikos kataliką 
organizaciją siunčiami,Tėvai jėzuitai G.Walsh ir E.Rooncy aplankė kelioli
ka tremtinią stovyklą Vokietijoje,kur jir turėjo šimtus pasikalbėjimą su 
atskirais profesoriais,dirbusiais Berlyno,Kauno,Muncheno,Rygos,Tartu,Vie
nos, Varšuvos ir Zagrebo universitetuose.Tėvas Walsh,be kitko,pasakoja lai
kraštyje "America" 11.10.47 apie pasimatymą su vienu Panevėžio gimnazijos 
matematikos mokytoju,baigusiu Kauno universitetą.Mokytojas prisistatęs su 
diplomu. T. Walsh paklausęs"Ar Tamsta manai,kad galėtum dėstyti matematiką 
Amerikos gimnazijose ?". Šia pat nubrėžė figūrą ir pavedė išvesti jos for
mulę. Lietuvis mokytojas sakė nematęs naują matematikos knygą jau penkeri 
metai,bet "bandysiu". Susitelkęs matematikas išvedė reikalingą formulę. T. 
Walsh rašo sužavėtass"AŠ norėjau apvilkt jį nauja eilute,nuvesti pas kir
pėją ir pasiimt į Ameriką".Autorius mini ilgai kalbėjęs su Sv. Sosto Dele
gatu Kan. Kapočium, kuri s liudijęs apie tvirtus lietuvią profesorią religi
nius įsitikinimus.Daugelis ją esą dalyvauja "Ateities" sąjūdy. - Tuo bildu 
tie du Amerikos profesoriai,parsivežę gerą įspiidžią,klabina duris,kad Ame
rika įsileistą ne tik DP profesorius,bet ir visus kitus specijalistus.

AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKLA-PAVYZDYS LENKAMS. - Lenką dienraštis "Novy Swiat 
New Yorke savo skiltyse net 12 kartą nurodė ALT ir jos Informacijos Centro 
veiklą kaip pavyzdį lenkams.

TRIUKŠMAS DEL LIETUVOS PASIUNTINYBES. - Sovietą ambasados kurstomi lie
tuviai komunistai parašė Urugvajaus valdžiai prašymą,reikalaudami panai
kinti Lietuvos pasiuntinybę ir pripažinti Sovietinę Lietuvą.Specialus agen
tai parašą pririnko netoli 1.500,tačiau štai kokie "lietuviai" pasirašė 
Meier Szapiro,Eura Unterbergen,P. Joffe,ir 1.1. Be to,daug parašą suklasto
ta arba pasirašyta nepilnamecią vaiką. Visas reikalas iškilo į viešumą,pasi
rašiusieji pradėjo atšaukinėti savo pavardes,kilo skandalas. Prašymo orga
nizatorius valdžia paėmė savo žinion(LAIC).

LIETUVIAI BRAZILIJOJ. - iš Brazilijos pranešama,kad jau atvyko ketvirtas 
laivas su 50 lietuvią. Dirbti jie turėję ukiuse,tačiau atlyginimas labai 
blogas?kiekvieną sąvaitę darbininkas lieka skolingas,iš uždarbio nepragy- 
vena.Darbas nuo saulei iki saulei,dažnai ir sekmadieniais. Gyvenamos patal
pos nežmoniškos.Pažadai duoti darbą pagal specialybę neištesėti.Daugelis 
pabėgo ieškoti prieglaudos miesto fabrikuose.Brazilijos spauda pakėlė 
triukšmą,kad atvežtieji nėję dirbti į rikius,kaip buvo užsirašę. Brazi Ii jos 
prezidentas atleido nuo pareigą parinkimo komisijos narius.Imigracija su
stabdyt a. (ELTA)

D.P. IŠVYKIMO J AFRIKA NUOTYKIAI. - Prancūzą statybos bendrovė ima DP. 
darbams į Siaurės Afriką ir gabena juos iš Friedrichshafen1 o lėktuvais. 
Mat,kai pirmas D.P. transportas pasiekė Marselį,uosto tarnautojai atsisakė
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pakrauti jy bagažą i laivą. Gi kai patys keleiviai susigabeno į laivą,kapi
tonas pranešė,kad jurininkai atsisako išplaukt*Išsigabenu bagažą is laivo, 
grįžo į viešbutį,bet šeimininkas atsisakė juos priimti. Jis patarė apsigy- 
vent privačiai,nes viešbutis priklausys profesinėms sąjungoms,kurios už- 
draudusios tokius keleivius priimti. Keleiviai taip ir padarė.Po kelią die
ną atėjęs darbo ministerijos atstovas reikaly taip sutvarkė : anksti ryty, 
kol niekas nemato,keleiviai buvo nuvesti į seny laužy laivapalaikį,ir taip 
vargais negalais jie pasiekė paskyrimo viety.Po šitos istorijos bendrovė 
panaudoja lėktuvus transportui. (E.)

TREMTINIAI TUL-URALE. - Vienas vokieciy kareivis pasakoja apie tremtinius, 
esančius Tul-Uralo stovykloje prie Magnitogorskio upės. Šioje stovykloje 
esy apie pusantro milijono tremtiniy iš Lietuvos,Latvijos,Esti jos,vokieciy 
karo belaisviy,buvusiy rūsy karo belaisviy Vokieti joj. Didesnė dalis lietu- 
viy buvo atgabenta 1946 metais,šeimos tuojau išskirtos. 1947 m.atgabenta 
daug partizany šeimą.Tremtiniai dirba sidabro ir kity metaly kasyklose. Dar
bas vykdomas dviem pamainom spirmoji pradeda darby 5 vai. ryto ir dirba iki 
5 vai. vakaro su vienos valandos piety pertrauka. Kita pamaina dirba nuo 5 vai 
vakaro iki 5 vai.ryto. Tremtiniai sudaro grupes po 6 vyrus.Kiekviena grupė 
dienai gauna vieny kilogramy duonos,30 gr.riebaly ir 150 gr* mėsos atiduo
dama į bendry virtuvę. Sriuba iš runkeliy ir griešcią. Visi išbadėję iki 
mirties. 12-18 mėty amžiaus vaikai jau mokomi karinio paruošimo.Mokymy at
lieka buv. vokieciy SS policijos karininkai. Ant apsiausty rankoviy yra įra
šai pagal tautybę: lietuviai,latviai ir estai turi "Balty" įrašy (Darb.Nr. 79)

SOVIETŲ AKCIJA PRIEŠ TREMTINIUS. - J akcija prieš tremtinius įtraukti ir 
Vokietijoj esy Lietuvos žydai,kurie priėmė rezoliucijy,kad"visi lietuviy 
sluoksniai"aktyviai dalyvavę žydy žudyme ir kad didelė dalis šitą žudiky 
esy Vokietijoj.Be to žydy nurodymu,suimta visa eilė lietuviy,smarkiai su
daužyta, sužalota ir atiduota amerikieciy policijai.Iki išsiaiškins,ne vie
nas turi kalėjime sėdėti ištisus mėnesius.

įkinkyti ir Vokietijos komunistai. Jie turi reikšti protestus prieš DP. 
laikymy Vokieti joj. Fellbache prie Stuttgarto išlipino savivaldybės vardu 
atsišaukimus ir reikalavimus atimti iš jy DP teises,išvadindami juos karo 
nusikaltėliais,kriminaliniu elementu ir 1.1, Kai amerikiečiai suorganizavo 
is DP sargyby kuopas,kurios saugojo sandėlius,stovyklas,kalėjimus ir kitas 
vietas,sovietai pareiškė protestą,ir dabar sargybos kuopos paleidžiamos(E.)

1MCA IR Y/7CA ORGANIZACIJOS angly zonoj suorganizavo kilnojamą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dailininky tremtiniy parodą.

VLIK'O ATSTOVAS PAREIŠKĖ: "Artimoje ateityje mus laukia dideli pavojai. 
Bus bandoma mus išsprogdinti,musą vieningą nusistatymą sugriauti. Tad turi
me būti akylus". (E.).

WURZBURGE suruoštoj apžvalginėj dailės parodoj dailininko V.K.Jonyno 
prancūzą okupacinei zonai pagaminti pašto ženklai pripažinti geriausiais 
Vokietijoj.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO tremtyje gyvenančio rašytojo Vinco Ramono romanas 
"Kryžiai". Vaizduojamas lietuviškasis kaimas per pirmąją bolševiką okupaciją* 

SKAUTŲ SĄJUNGĄ IŠLEIDO Vydūno atsiminimus iš naciy kalėjimo: "Kalė jimas- 
Laisvėjimas".

1947 nuspaliy 30 d. iš Vokietijos į Australiją išvyko 400-500 lietuviy.
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DUONELAITIS. RUSIŠKAI*- Duonelaičio "Metus" Jodelienė išvertė pažodžiui 
į. rūsy, kalbą.Jos vertimą hegzametru sueiliavo poetas D.Brodskis.Duonelaitį 
aiškinančius straipsnius parašė J* Žiugžda ir prof* V.Mykolaitis.

PARTIZANŲ VEIKLA.- 1946 m. pabaigoj Sangrūdos ir Būdviečio (Lazdi j y aps.) 
apylinkėse slapstėsi nedidelis partizany būrys. Sovietu dalinius, atvykusius 
apylinkės išvalyti,partizany vadas,apsirengęs soviety leitenanto uniforma, 
apgavo,sakydamas esąs atvykęs soviety daliniams į pagalbą. Kai tik sovietai 
pa judė j o. pn.rti zanai atidengė ugnį ir soviety dalinį sulikvidavo-neturėdami 
savy auky.

1946 m. birželio mėn. prie Kalniški y (Alytaus aps*) nemažas partizany bury 
buvo užpultas soviety NKVD ir pagelbinės policijos daliniu.Partizanai smar 
kiai gynėsi ir pasitraukė su mažais nuostoliais. Sovietai turėjo daug auky.

Siy mėty kovo mėn. lietuviy partizanai,remiami lenką,upuolė Oipliškiy 
(Šeiny apskr.)poliaijos būstinę ir valsciy.Policininkus nuginklavo,paėmė 
uniforminius riibus ir paleido*Pasiėmę,kas reikalinga ir įkrėtę parsidavė
liams, pasitraukė. (LAIO)

TARP LIETUVOS IR LENKIJOS MIRTIES SIENA.-Lietuvos-Lenkijos pasienis so
viety stipinai saugomas skas trys kilometrai-stovi stebėjimo punktai,tar
pusavy sujungti telefonais,žemė išarta ir išakėta*Prie žemės pritvirtintos 
vielos su raketomis,kurios iššauna,ūžė jus ant viely. Tik partizaną gerai 
ginkluoti buriai,nugalėję pasienio sargybas,pereina iš Lietuvos į Lenkiją.

MIRE PROF. DR. BALYS SRUOGA.- Vilniaus radijas praneša, kad š. m. spali y 
mėn. 16 d. Vilniuje nuo širdies priepuolio staiga mirė ir spaliy 18 d.palai
dotas prof. B.Sruoga,poetas,dramaturgas,literatures kritikas,Vytauto D. Uni
versiteto ir Vilniaus Universiteto profcsorius,Štuthofo K Z kankinys.

"PRAVDA" praneša apie dokumentarinio filmo"Taryby Lietuva" pasirodymą. 
Filmo didžioji dalis paskirta Vilniui ir daug nuotrauką padaryta Vilniaus 
Universitete.Filmas propagandinis.

LIETUVOJ,spaudos žiniomis,skulptorius Zikaras nusižudęs*
UTENA STATO ELEKTROS JEGAME.-Dirba su didžiausiu noru prie tos statybos 

artistas Markauskas, gimn. mokyto j as J. žiurlys, švi etimo vadovas Stasiulionis 
Dapkus ir kt.

LIETUVOJE 194f/47 mokslo metais veikia 207 progimnazijos ir 101 gimna
zija, kuriose mokosi 70.000 mokiniu*

LIETUVOJE viešpatauja kyšiy ėmimas.Net norint pirkti traukinio bilietą 
reikia kyšio?tas pats išeinant į peroną ar įlipant į. traukinį.

LIETUVOJ įsteigta 270 dideliu kolchozą.Deportacija į Rusiją vyksta nuo
latos. Kolonistai rusai plaukia be pertraukos.Paskutiniais metais išvežta 
200.000 lietuviy,latviy ir esty.

AMERIKOS "VIENYBE"praneša5 kad žinomas veikėjas ir publicistas V. Uždaviny 
1945 m.buvo ištremtas į Vorutą ir turįs dirbti angliy kasyklose.

AMERIKOS KOMUNISTŲ "NELAISVE" paskelbė Taryby Lietuvos motery vardu 
protestą prieš lietuves moteris,dalyvavusias Paryžiaus tarptautiniame mo
tery kongrese.Protestas pasirašytas Litinės Janušytės,artisciy-Kymantaitės, 
Jackevičiūtės,Staskevičiūtės.keletos"deputačių" ir kt.
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LAISVE
1

O Laisve,tu laisve brangiausia 
Tu laimės kilnus žibury, 
Kaip turtą aš savo geriausią 
Nešiojau laimingas širdy.

2.
Svietei,kaip žvaigždutė Tėvynėj 
iš aukšto ir melsvo dangaus, 
Laisvai ten kvėpavo krūtinė, 
Nejausdama vargo sunkaus.

3.
Bet šiandien pavirtus,kaip durnas, 
Mane tu apleidai visai, 
iš gimtąją. tėviškės rūmą 
Liūdna paslapčia išėjai.

išėjai liūdna ir pamiršus
Arimuee didvyrius pilkus 
Pradingai su saule,palikus 
Tik vargą ir laimės sapnus...

E. Kubilius.

S NETEKUS

5.
Be tavęs nerimsta dejuoju 
Ir tavęs ieškoti einu.
Siela išsiilgus vaitoja, 
Tik tavo ramybės dainę,...

6.
Kelionė baisi irbedalė, 
iš baimės vis dreba širdis, 
Bet liūdnąją tremtinio dalią 
Paguodžia Kūrėjo Viltis.

7.
Toj vargo kelionėj suklupęs, 
Tavęs aš atrast negaliu.
Sustingo išdžiūvusios lūpos...
Į kalną įkopti sunku.-..

8.
0 Laisve,valdove žmonijos, 
Sugrįžki tu vėl čia pas mus ! 
Panaikink tą^ juodę, vergiją 
Ir pančius užkrautus sunkius.
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-Redakcija yra gavusi įvairiy pageidavimy iš skaitytojy.Kiek bus galima, 
redakcija į juos atsižvelgs.Kol kas, turint vos 12 puslapiy,deja,neįmanoma 
išpildyti visy nory.

-Prie krikšcioniy sindikato yra sudaryta,be kity tautybiy,ir lietuviy 
skyrius.Provincijose reikėty sudaryti lietuviy sekcijas prie krikšc. sin
dikato skyriy. Tokia lietuviy sekcija jau sudaryta Liėge. Jos atstovu išrink
tas Gudaitis (21/2,rue dės EcoTiers,Camp,Seraing s.M.lez-Liėge).Be to,Liė
ge sudarytas ir laik.komitetas profesiniams reikalams tvarkyti.

-S.m. lapkričio 6 d.buvo uzsienieciy kunigy suvažiavimas Briusely.Buvo 
svarstyta įvairus tikybinio ir kultūrinio pobūdžio tremtiniy reikalai.Nu
matomas ir uzsienieciy tremtiniy mokytojy suvažiavimas,kuris svarstys mo- 
kykly klausimu.

-Belgijoj yra 350.000 uzsienieciy.
-Liėge įsteigta IRO atstovybė ?4,rue de Dinant,Mr.Demcuk.
-Belgijoj yra apie 600 latvi y. Jy reikalais rūpinasi vice-kons.p. H. Raceni
-VLIK’as dėkoja.-Per kun. J. Danausku gautas šis laiškas ? "Belgijos lie

tuviy sveikinimus ir linkėjimus Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo Komite
tui gavau. Labai dėkoju. Tai yra moralinis miisy jėgy pastiprinimas,kuri y 
tiek daug reikalinga dirbant Lietuvos laisvinimo darby. Tik bendromis su
jungtomis visy tautieciy pastangomis bei Dievo palaima galim pasiekti to 
didžiojo ir visiems lietuviams brangiausio tikslo.Mano vardu prašau šiy 
VLIK'o padėky perduoti visiems tautiečiams ir palinkėti,kad jie didvyriš
kai žygiuoty sunkiu jiems likimo skirtu gyvenimo keliu ir nepaliižty po 
sunkiąją našta ligi galutino laimėjimo ir susitikimo ten,kur broliai arto
jai lietuviškai šneka laisvuose panemuniuose.(Pas.M.Krupavičius,pirm.47.11» 
6.)

KAS YRA COREST?

Norėdami padėti ir globoti savo tautiečius,atvykusius į Belgi jy,esty 
atstovas p. Tali,latviy vice-konsulas p.Racenis,lietuviy atstovas Kun. J* 
Danauskas, lenky konsulas p.Przesmycki ir ukrainieciy atstovas p, D. Andri ew- 
sky,susirinku 1947 nusausio mėn. 24 d. Briusely j e, sudarė Ryty Europos Pabė
gę Ii y Komitetu Belgijoj,kurį pavadino COREST(Comitė dės Rėfu gi ės Est-Euro- 
pėen).

Pagrindiniai uždaviniai, kuri y siekia COREST yra ? palaikyti ryšį ir ben
dradarbiavimu taip Ryty Europos pabėgėliy organizacijy Belgi joje,atsto
vauti ir ginti jy materialinius ir dvasinius reikalus ir iškovoti jiems 
Belgy Valdžios bei visuomenės palankumy.

Susidurdamas su tarptautinėmis ar su Belgy visuomenės organizacijomis, 
COREST kalba pabėgėliy vardu.

AR GRĮŽTANTIEJI TREMTINIAI VOKIETIJON NUSTOJA DP TEISIŲ ?

Pasiteiravus IRO atstovybėje Briusely buvo paaiškinta,kad grįžtantieji 
Vokietijon tremtiniai DP teisiy pačiu faktu nenustoja.Tai betgi nereiškia, 
kad IRO galės ilgai dar išlaikyti juos Voleietijoje,nes tai priklausys nuo
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lėšp.. Jei IRO vis dėlto turės tęsti- tremtiniu, globą, žinoma, ji krieps dėmesį
1 priežastis, dėl kuriai tremtinys paliko sutartimi patvirtintą darbą. Tas ku
ris bus atsisakęs nuo sutarties ir darbo anglią kasyklose,aišku,bus menkiau 
vertinamas,negu tas,kuris jokiam panašios rūšies darbui nebuvo įsipareigojęs 
arba turėjęs mesti darbą dėl fizinio netinkamumo,deramai patvirtinto?

UOLUMO PREMIJA DARBININKAKB. - Š. m. lapkričio 7 d? paskelbtas įstatymas,pa
gal kuri darbininkai,dirbantieji Belgijoj,gaus uolumo premijas,Jos pradeda
mos išmokėti nuo š.m. lapkričio 15 d. tiems, kuri e bus parodę uolumo darbe 
laikotarpy nuo 15 rugsėjo iki 31 spali y. 1947 m. Uolumu laikoma tvarkingas 
darbas.Kiekviena praleista diena be pakankamos prižasties minėtam laikotar
py atitinkamai sumažina premiją. Vyrai virs 21 m., gali gauti pilną premiją 
375 fr»,moterys-3OO fr. Už kiekvieną nepateisinamai praleistą dieną atskaito
ma 55-45 fr. Skundai dėl premijos neišmokėjimo turi būti paduoti vėliausiai 
iki gruodžio 25 d. sočijalini am kontrolieriui(controleur social)to rajono, 
kuriam priklauso įmonė.Premiją gali gauti ir tie,kurie laikotarpy nuo 15 
rugs.iki 31 spalią dirbo bent vieną dieną,bet buvo pašaukti kariuomenėn,li
kę bedarbiai ne iš savo kaltės,susirgę ar susižeidė.

DIDŽIULIS KONCERTAS LIEGE.- š.m. lapkričio men.Id. WCA surengė Diege di
džiulį darbininką pasirodymą,kuriame ir lietuviai angliakasiai aktyviai da
lyvavo. Pirmo j e programos dalyje Jonas Dulkė pagrojo akordeonu lietuvišką 
melodiją pot-pouri. Nejauku vyrui,kai išėjus į sceną gaudė prožektoriai ir 
didžiulėj salėj sekė keli tūkstančiai akiy. Dulkė betgi tuoj apsiprato ir 
meliodijos plaukė meistriškai.Tik kiek pabalęs veidas nuo požeminio kasy
klą darbo liudijo,kad akordeoną valdo angliakasio rankos.Publika iškart į- 
tartinai žiurėjo į išėjusį į sceną lietuvi. angliakasį,bet po pirmąją garsą 
susidomėjo ir ėmė žavėtis negirdėtom lietuviškom meliodijom.Baigus Dulkei 
groti plojimai ilgai nesiliovė,ir uždanga turėjo prasiskleisti antrą kartą. 
Antroji programos dalis prasidėjo lietuviu angliakasią vyrą balsą kvartetu. 
Dulkė, Kumpis, Gegeckas ir Kraucevicius padainavo s "Lietuva Brangi Tykus 
buvo vakarėlis", "Gaudžia Trimitai" ir- "Kur tas šaltinėlis ".Nors musą yry- 
rams ir stokojo kiek drąsos,bet,palyginti su kitą tautybią grupią pasirody
mai s, Ii e tuvi u pasirodymas išėjo labai gerai. Estai ir latviai nedalyvavo.

Lietuviškos pamaldos Liėge-Tilleur E,Kataliką parapijos bažnyčioje-dabar 
daromos du kart per mėnesį,kurias Laiko Kun.Dr.P. Gaidamavičius.Po pamaldą 
kviečiami informacinio pobūdžio susirinkimai.

S. Paulauskas.

IŠ LIMBURGO PADANGES. - Limburgo provincijoje yra septynios didelės,gerai 
įrengtos an g Ii ą kasyklos. Jose visose yra musą tautiecią. Jiems, laisvą lauką 
artojams,darbas siauroje,tamsioje ir dulkėtoje šachtoje neįprastas,tačiau 
reikėjo su viskuo apsipras ti.BERINGEN kasykloje yra tik keturi lietuviai-, 
patalpinti barakuose sykiu su įvairiais svetimtaučiais.Dabar jau persikėlė 
į žiemai labiau pritaikintus barakus.ZOLDER kasykloje irgi tik keturi vyrai. 
Gyvena barake sykiu su lenkais. Apie kasyklas statomas naujas miestas, žie
mai tikisi gauti geresnes patalpas. HOUTHALEN kasykloje yra kelią dešimcią 
tautiecią grupė,apgyvendinta dviejose vietose.Ši kasykla,dar neseniai at
rasta, skaitoma geriausiai įrengta visame Limburge,todėl darbas gana sunkus. 
Daugiausia visi viengungiais iki šiol tėra tik viena šeima.
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V/ATERSCHEI, ZWARTBERG ir WIN TERSLAG kasyklose yra didžiausia lietuviu 
grupė. Kasyklas skiria tik 2-3 km.Nemaža jau sulaukė šeimą, kiti dar laukia. 
Čia jau susiorganizavo veikli grupelė skautu?žadama organizuoti choras. 
Klinikose yra erdvi koplyčia,kur renkamasi lietuviškoms pamaldoms. Grupią 
pirmininkai suėjo į sąlytį su lietuviams skirtu Limburgo Krikščionią Sin
dikato įgaliotiniu,kuris atstovauja ją reikalus kasyklose.Daugelis sten
giasi atsigabenti per "Svetimšaliu policija" be atvykusią šeimą ir toli
mesnes gimines.Organizaciją kiek apsunkina nevienodi darbo postai ir dide
lis,paties gjrvenimo priverstas išsisklaidymas patalpose. Su laiku vyrai ir 
šią kliūtį nugalės. EISDEN,netoli Olandijos sienos,susispietęs irgi nemažas 
lietuvią būrelis.keletas jau sulaukė šeimą,kiti su nekantrumu laukia,nes 
kantinės maistas jau įkyrėjo.Grupė išsisklaidžiusi trijose viena nuo kitos 
atstibkai esančiose patalpose.Viena grupė apsigyveno visai prie pat plataus 
kanalo,© tai šią karštą ir ilgą vasarą vyrams labai pravertė. Vietinis kle
bonas, laikydamas lietuvius padoriausia visą svetimšalią grupe,pamaldoms už
leido šalia bažnyčios esančią koplyčią,taip kad vyrai gana patogiai gali 
susirinkti pamaldoms. Spali ą man.pradžioje,vienam prižiūrėtojui sumušus an
gliakasį italą, visi svetimšaliai sustreikavos apsiginklavę kastuvais,kirve
liais nieko neįleido kasyklon.Net kulkosvaidžiais ginkluota policija strei
ko išsklaidyti nedrįso. Kasykla dvi pamainas neveikė.

Jtakingesnią asmeną išsitarimai,turejusią ar turinčią reikalo su mūsą 
tautiečiais Limburge rodo,kad lietuviai dėl savo elgesio,ypač būdo taikumo, 
laikomi geriausia svetimšalią grupe Belgijoje.

T. Kornelijus.

-Waterschei lapkričio 2 d.lankėsi Kun.Dr. Gaida. Pamaldos e dalyvavo apie 
50 lietuvią, daugiausia vyrą. Gražiai per Mišias pagiedojo.Po pamaldą kun. 
papasakojo apie gyvenimą kitose kasyklose ir džiaugėsi,kad Waterschei yra 
žymiai geresnės sąlygos,palyginus su kitomis kasyklomis.Waterschei yra 
apie 100 lietuvią. L.

-ENTUZIAS TlSKAS "G.Š. " SUTIKIMAS. Bracquegni es ,Maurage (Hainaut). "Gimto - 
sios Šalies" pirmasis numeris sukėlė visą didžiausią susidomėjimą ir džiau- 
gsmą.Ne vienas skaitė pirmą numerį kelis kartus ir save klausė,ar ji ir 
toliau lankys juodas darbininką kantines.Šiose kolonijose gyvena 42 lie
tuvi ai, į skaitant ir mažus vaikus,o "G. S." buvo išplatinta 44 egz. !Visi 
paėmė po vieną atsiminimui ir net pasiuntė į Vokietiją.

-LIETUVIAI LOUVAINE PRIES 40 METŲ.-1909 metais Louvain'o lietuviai stu
dentai kunigai įkūrė "Lietuvos" draugiją.Tuo metu Vak.Europos ir Rusijos 
universitetuose atsiranda vis daugiau ir daugiau religinės pasaulėžiūros 
studentą pasauliecią,kurie nepripažįsta madingosios laisvamanybės ir so
cializmo.Kyla reikalas juos visus sujungti į vieną organizaciją,kuri tvar
kytą kat. stud, kultūrinę veiklą, gilintą pasaulėžiūrą. Apie 1909 metus pasi
rodo atsišaukimas 15 J draugus studentus", kuri am e sakoma,jog buvę kreiptasi 
į Louvain’o studentus kunigus,kad jie įkurtą Liet. kat. stud. Sąjungą. Liuve- 
niškiai sutiko? 1909 m. spalio 28 d. jie f-.įdarė organizacinį komi tetą, kuris , 
parašęs įstatus,1910 m.vasario 19 d. Louvain1 e sudarė pirmąjį Lietuvią 
kat. Stud. Sąjungos valdybą iš Galdiko ,Maliauskio( vėliau VD Universiteto 
prof.),Viskantos ir P.Kuraičio(vėliau VDU prof.). ("Ateitis",1947 nr. 1)
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POLITIKOJ PASIDAIRIUS.

Už geležines uždangos vyksta planingas komunistę priešą lik vi davimas. 
Bulgarijoje,po Petkovo nužudymo ir ūkininku partijos atstovą pašalinimo iš 
parlamento,komunistai priešu krašte neturi.Rumunijoje ūkininką partijos va
das Maniu apkaltintas iš davimu, šnipinėjimu ir ki tai s "nusikaltimais ", surengta 
teismo komedija,ir didydis rumuną patriotas,kurio neišdrįso net vokiečiu 
Gestapas liesti,nuteistas sunkiąją darbu kalėjimu ligi gyvos galvos. Eile a- 
tejo ir liberalu partijai, ligi šiol dalyvavusiai vyriausybė j e; tos partijos 
vadas užs. reikalą min. Tataresco ir kiti tos partijos ministerial turėjo at
sistatydinti. Jie irgi esą prisidėję prie šnipinė j imo.. .Lenki jo je garsusis 
Mikolaicikas,po karo grįžęs iš Londono ir sutikęs bendradarbiauti su komu
nistais, ture jo nuo ją bėgti vėl Į Londoną,nes ir jo laukė kartuvės. Su juo 
kartu pabėgo visa eilė ūkininką partijos veikė ją. Likusieji šios partijos 
atstovai Lenkijos parlamente atsižada ir "iškeikia" Mikolai ciką ir jo ben
dradarbius ir pasižada ištikimai tarnauti vienintelei "patriotiškai" komu
nistu parti jai. Liko tik Čekoslovakija.Bet ir ten Maskvos tarnai nesnaudžia. 
Autonominėje krašto dalyje Slovakijoje,kur krikščioniu demokratu partija 
turi 60$ atstovu parlamente ir didesnę pusę ministerią kabinete,komunistai 
pakėlė skandalą ir nori,kad į naująjį kabinetą įeitą be Šią abieju partiją 
dar įvairią komunistini u (ar kaip jie sako? "patriotiniu") organizaciją atsto
vai. Čekoslovakijos min. pim. Gottwald (komunistas) siūlo labai paprastą išeiti, 
Slovakijos ministerius turi skirti Centrinė Pragos valdžia. Tik kas tada lie
ka iš Slovakijos autonomijos ?

Gorėdami palengvinti savo darbą,Čekoslovakijos komunistai kaltina viso
kiais sąmokslais ir išdavimais krikščioniu demokratą partijos atstovus. Ir 
jau yra suimtą. Taigi,norima ir čia susitvarkyti pagal tą patį teismą meto
dą. Darbas nebus lengvas,nes visos kitos partijos pasiryžusios ginti Čeko
slovakijos laisvę.Budingas yra jos užs. reik. min. Masaryko pareiškimas New 
York’e.Kaip žinome,Čekoslovakija šią vasarą buvo sutikusi prisidėti prie 
Marshall’o plano,tik vėliaus Maskvos priversta tą sutikimą atšaukė.Dabar 
Masaryk pareiškia savo privačią nuomonę apie tą planą ir pripažiįsta,kaG 
Rytą ir Vakarą bendradarbiavimas yra reikalingas tam,kad Marshall*o pla
nas pasisektą. Deja, SSSR yra kitokios nuomonės,ir kažin ar nereikės Masa- 
rykui apgailestauti savo privačios nuomonės...

Jei Europos Rytai kasdien junta vis labiau didėjančią bolševikišką prie
spaudą, tai žinios iš Vakarą Europos rodo,jog ir čia Kremliaus šalininkai 
nesnaudžia. Ją veikla ypač pasireiškia Italijoje ir Prancūzijoje.Italijoje 
komunistą gaujos užpuldinėja dešiniują partiją laikrašcią redakcijas,degi
na ją būstines.Ir patys mušdami rėkia; "Uždaryti fašistines organizacijas!" 
Per manifestacijas Neapolyje policija ir manifestantai susišaudė.Siaur ės 
Italijoj keli priešingą partiją nariai ir buv. komunistai nužudyti. Vyksta 
streikai.Amerikiecią senatorius Lodge tvirtina,kad Italijos komunistai 
bandys padaryti perversmą ateinančią metą kovo mėn.,kai amerikiečiai ati
trauks kariuomenę^ perversmas įvyksiąs prieš rinkimus balandžio mėn. ir bu
siąs suderintas su generaliniu streiku Prancūzijoje.Jeigu komunistai įsi
galėtą Italijoj e, tai Graikijos, Turki, jos ir Artimąją Rytą likimas butą pa
vojuj.

Prancūzijoj komunistai irgi, panašiais budais sėja netvarką.Po triukš-
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mingos manifestacijos prieš prispausta ję tautę mitingą Paryžiuje, i vyko 
maištas Marselyje,komunistai, užpuolė teismą,kur buvo teisiami keturi 
ję draugai,sumušo teisejus,įsiveržė į rotuše, viską sunaikino. Atrodo, kad 
policija parodė permaža atsparumo. įvykis yra tiriamas. Parlamente komu
nistę atstovas,senasis Marselio burmistras, ture j o tiek akiplėšiškos 
drąsos pareikšti, kad komunistai užėmę rotužę, nore darni užtikrinti komu
nistę tarybos nariu saugumai šį pareiškimą min.pirm. Ramadier labai 
griežtai atsakė,paskelbdamas, jog vyriausybė gins respublika nuo vj.sę 
puolimą.

Tik ne Ramadier sutvarkys Prancūzijos komunistus,o de Gaulle. Tik jo 
tvirta ranka galėtę išvesti Prancūziją iš suirutės.Feseniai įvyko jo 
pasikalbėjimas su žurnalistais. Tarp kitko jis pareiškė,kad komunistai 
griauna tautinę vienybę,susidariusia po šie karo ir,gal but ji tebus 
įvykdyta tik po sekančio.Karas esąs galimas. Reikia tam pasiruošti,nes 
pavojus iš rusu pusės esąs dabar Prancūzijai daug didesnis,negu jis buvo 
iš Hitlerio pusės.Prancūzija tęrinti sudaryti sąjungą su Anglija ir 
J. A V. De Gaulle tvirtai tiki,kad jo sukurtasis Prancūzę tautos sąmburis 
apims vis didesnę gyventoją masę ir atves jį į valdžią. Jis pats nesiren
gia perversmo būdu paimtu valdžios,bet taip pat pabrėžia,kad,jeigu komu
nistai bandytę sukelti pilietinį karą,jėga turinei likti įstatymą pusėje.

Jei galima pasitikėti de Gaulle ir sveiku prancūzę tautos protu,kuris 
neleis komunistams pavergti šios senos kultūros šalies,tai visos Europos 
viltys krypsta į J.A.V. Būdinga,kad politikai, dabar pabėgę iš sovietę 
užimtę kraštę,visi gauna svetingą prieglaudą Amerikoj e, ne tik prieglau
dą,bet ir sąlygas tęsti kovą prieš sovietus.Amerikoje sukurtasis ūkinin
kę internacionalas,atrodo,turės nemenką vaidmenį ateityje. Amerikiečiai 
ne tik jiems leidžia varyti antikomunistinę propagandą,bet ir patys ją 
varo ... Vokietijoje. Tiesa,tai esanti propaganda prieš komunizmą,kaip 
prieš mokslą,bet smerkiant mokslą negalima ginti ir jo praktiško pri
taikymo Sovietę rojuje.Svarbiausias Amerikos ginklas prieš komunizmą 
yra Marshall11 o planas. Jo svarstymas kaip tik prasideda ir, atrodo, jog 
pasipriešinimo Kongrese ar Senate nebus.Po de Gaulle laimėjimo Prancū
zijoje ir krikšcionię demokratę Romo je(per savivalGybię rinkimus) iš
ryškėjo tvirtas sąjūdis prieš komunizmą. "Būtę tragiška mums patiems 
t»y.amerikiečiams,pareiškė Marshall'as,jei mes to sąjūdžio neparemtame". 
Amerika gelbėdama Europą,gelbsti pati save.

Su šiuo klausimu tampriai susijęs Vokieti.jos klausimas. Galima būti 
vokiecię priešu,bet reikia pripažinti,kad Vokietijos klausimo tinkamai 
nesutvarkius,Europai atsistoti tvirtai ant koję bus šanku tiek ūkiškai, 
tiek politiškai.Lapkričio 25 d.Londone prasideda Taikos Konferencija, 
žiūrint į dabartinius’J.A.V. ir SSSR santykius,konferencija pasmerkta 
nesutarimui ir iširimui. Tuo atveju reiktę laukti naujos konferencijos, 
arba Europa ir Vokietija liks ligi sekančio karo padalintos pusiau.
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2 I K I O S ŽINELES

-Milžiniškas prispaustąją tautą mitingas Paryžių j e.-10, 000 komunis
tei bandė jį sutrukdyti,Policija komunistus atstume,Buvo apie 300 sužei- 
stą.Mitingę apie Lietuvę, kalbėjo prancūzu prof .-.Mat orė, dėstęs Kauno ir 
Vilniaus universitetuose ir 1945-1946 m, 10 mėn.Sėdėjęs sovtetą kalėji
muose.

-Briuselyje statomas prancūziškai rašiusio lietuvio Milašiaus vei
kalas "Miguel Manara". Milašius (gim. 1877,miręs 194O)yra ilgus metus bu
vęs Lietuvos pasiuntinys Paryžiuj e.Belgu spauda iškelia tą faktą,kad 
garsusis prancūzą rašytojas yra lietuviškos kilmės.

-Briuselyje(18,Avenus Louise)latvė Zarina surengė jau antrą savo 
paveikslu parodą,

-iš Vokietijos į Australiją išvyko 844 baltu EB.
-Pagal amerikiečiu pranešimus,Vidurio Europoje yra suorganizuota pa

bėgimą organizacija,praeitais metais padėjusi 600-700 mokslininką ,stu
dentą, techniką ir politiką pereiti per "geležinę uždangą" į laisvą pa
saulį.

-Berlyne vyksta amerikiečiu ii’ s o vi etą "muš i s" spaudo j e. Sovietą zonos 
spauda deda Miuncheno konferencijos nuotraukas, kur matomas anglą Cham
berlain'as su Hitleriu. Amerikiečiai atsilygina nuotraukomis iš 1939 m. , 
kur matyti Stalinas,Molotovas ir Ribbentroppas pasirašę nepuolimo paktą.

-JTO sekančią metą sesija įvyks Europoj.
-Prancūzijoj Beauregard'o sovietą repatriacijos stovykloje rasta 

prievarta pagrobtą žmonią,kurie turėjo būti išsiąsti į SSSR,taip pat 
daug ginklą.kilo didelis skandalas.Prancūzą komunistai,kaip ir visada, 
stojo ginti Sovietą.Padaryta krata esą sulaužiusi Sovietą neliečiamybės 
teisę...

-Amerikiecią Kongreso atstovas Pulton siūlo sutvarkyti DP emigraciją 
per 3 metus.

PADĖKA'.-* Leidėjai maloniai dėkoja aukojusiems laikraščio reikalams ? 
p.Petraičiui,P. (180 fr.), p. Matulaičiui, V. (ICO fr. ), lions apylinkią vyrams 
per Tėvą Aranauską, J. (150 fr. ),Būgai lai, A. (25 fr.), Toronto gerbiamoms 
ponioms,Bukowskai,M. (84 fr.) ,Norušienei,0. (21 fr. ) .Kalinauskienei,0. 
(21 fr.), Yurcienei, I. ( 21 fr. ), Yokubynienei ,M. P. ( 63 fr- ) • 
p. Viscontui,S. (55 fr-) ,p.Mataitienei, V. (30 fr.) ,p. Tydicks, S. (50 fr.), 
p. Pumpučiui,P. (15 f r,), p. Sakalui, R. (100 <f r.) ir p.Juraitytei,W.(25 f r. )

Leidžia "SĖJOS" Draugija. Editeur respdnsable s: J. Danauskas, 2, Av. du 
Chant d’Oiseau,<7oluwė-St-Pierre.
Redakcijai raštus siąsti s J. Le liūnas, 57 rue du Marai s, Louvain.
Administracija : 6,rue Porestiėre,Ix eiles--Brux eiles.

Leidėjai maloniai prašo Leidyklas siąsti redakcijos adresu ją Leidi
nius.
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