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"G. S. ", prisitaikydama prie skaitvtoju pageidavimu,išeina kiek refor
muota. Deja, tos reformos betgi neina iki spaustuves.Leidėju troškimas 
yra išlaikyti ir tobulinti "G. Š. " esamu galimybių ribose.Kviečiame vi
sus tautiečius stipriau remti šias pastangas prenumeratomis,kad "G. S. " 
išaugtu i nepamainomu musu kultiirinio gyvenimo žibintu.

Leidėjai

P r. 2 a i d y s

NAUJAS TARPSNIS MUSŲ GYVENIME

Gruodžio 28 d. (1947) liks Belgijos lietuviu gyvenime slenksčio aįe_ 
na.Ligšiol gyvenome,neturėdami vieni su kitais planingo ryšio bei visus 
apimančios organizacijos.Tai spragai padarė galu rinktu atstovu suvažia
vimas Briusely,nustatęs gaires organizuotam musu gyvenimui. Jo nutarimu, 
visi lietuviai,gyvenantieji Belgijoj sudaro Lietuviu Bendruomenę su cen
tru Briuselyje. Tai bendruomenei priklauso ne tik lietuviai tremtiniai, 
naujai atvykę,bet ir seniau čia gyvenantieji.Tuo budu yra išvengta su-
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siskaldymo, irnaujoji organizaciją,.-kaip'nęsroviiič^ gaį’ėš būt visų re
miama, o išrinktasis Centras bus Vyriausias mūsų atstovas Belgijoje 
ir galės kalbėti visų vardu. A £ (/•_ v

Ko laukiame iš naujos bendruomenės •?
Pirmiausia, lauktina iš ^»s kulti^Lnės ryeik^s/;' yra :apie-ūtt&st.n. - 

tis tautiečių Belgijoj,tačiau kultūrinis mūsų pasirodymas iki šiol -yra- 
buvęs gana nežymus. Tiesa, daugelis nemano perilgai čia pasilikti,ir nesii
ma kultūrinio darbo. Vis dėlto,tol kol čia esame,ilgam ar trumpam,negali ’ 
nuleisti ranku. Kad ir naujoje pakelėj e sustoję,turime purenti lietuviško 
gyvenimo dirvą,kitaip ji.-.taps neišplešiamtųdirvonu. Ten kuų"praeih^'burš.-i 
lietuvių, turi likti ju kultūrinio gryėniradip'-dsakai. Kiekviena di’ęrtą-sta
tome paminklą savo darbu kasyklose bei įmonėse ir ui‘jų-^bų,paminklą, 
kuris liudys ateinančioms kartoms apie mus. •- .

Į. ■ Kliūčių kultūriniam gyvenimui, turime ' čia ■ daugiau. nei kitur..Var
ginantis darbas ir stoka ryžtingu intelegentų labai sunkina kultūrini 
mūsų gyvenimą. Vis dėlto yra žmonių,net ir be aukštojo mokslo,Kųrųe jau 
suskubo Įrodyti savo nusimanymą įr rvžtingumą. Tenka tik laukti,lįad jie. 
vieningai rikiuotuose ir spiestus apie naująjį musų Bendruomenės Centra. 

Jų vieningos pastangos išblaškytose tautiečių grupėse galės duoti la-• 
bai apčiuopiamų rezultatų.1 ' ,

Antra,iš naujosios organizacijos ir jos Centro ura lauktina 
mūsų teisių apsaugojimo, iš praktikės esame patyrę, kai p ytfa sunku, kai ne?? • 
kam užstoti, ausų Centras tūrėtų i, tai ypač kreipti dėmėsi, juobękad Bei--• 
gijoj neturime,kad ir neoficialaus kunsulato. Yra tikrai apgalietina,kad 
buvęs Lietuvos konsulatas Briusel" negalėjo ar nesugebėjo išsilaikyti. 
Mūsų kaiminiai tuo atžvilgiu buvo laimingesni,nes jų valstybių atstovai 
vis dėlto g..lcjo ir tebegali pad--ti savo tautiečiams. Tik -kim-s, tą truku?;.’ . 
išlygins su kaupu dabartinis mūsų Centras,kuriam tenka palinkėti.,prade
dant Naujus Ketus ir naują b^rą,ryžtingumo ir geros sėkmės. .

Neužmirškime Vokietijoje likusių-;:

Lengviau ar sunkiau einasi trumpesniam ra ilgesniam laikui 
Belgijoje Įsikūrusi ems Ii etuviams, tačiau bado kęsti ne/eikia. Tiesa, dau
gumos darbas anglių kasyklose sunkus ir pavojingas. Lietuviai angliakasį- ■ 
nors ir nepatenkinti darbu,tai patenkinti tuo,kad gali save ir savū šei? . 
išlaikyti savo uždarbimBet ar tai visk .’.s? Ar mes, k ip lietuvi ai, nebeturi 1 
jokių kitų pareigų?Ar tos pareigos tebuvo jauči ..mos tik tuo metu,kai mes 
buvome Vokietijoje-BP stovyklose?Vel žiema,gal sunkiausioji likusiems 
DP stovyklose. Negi Vokietijoje likę be sveikatos tautiečiai,seneliai ir 
vaikai,ar del kitų priežasčių negale jusi e ji,kad ir čia i Belgiją,atvykti 
turės sau prisitaikinti žinomąja patarles "Sotus alkano neatjaučia" 
Tiesa ne kažka mes čia galime sutaup-yti,bet norint vis dėlto galima.
Be to,musu čia,Belgijoje, rra apie 1000 žmonių. Tai jau gana gražus skai
čius. Tei sutaupysime, tautiečių šelpimui po frank a, jų bus jau tūkstantinė. 

Gi turime prisipažinti,kad mes. čia pratę ne taip jau skaitytis su rž '- 
a-z-.t. dešimtinėmis. Tik. reiktų.šą reikalą priminti tautiečiams ir imtis., 
inici jatyvos autoritetingieims asmenims bei mūsų Bendruomenes Centrui 
pravesti" žiemos šalpos vajų Vokietijoje likusiems broliams šelpti.Juk 
lengviau duoti,negu prašyti ’Tokio žiemos vajaus pravedamas būtų' mūsų
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visų bendras darbas,bendra auka. Šelpiamųjų susiras.Žinoma pirmoje eilėje 
čia bus šelpiami artimesni ar tolimesni gimines,draugai ar pažįstami. Tai 
selp ančiųjų reikalas. Jie bus atlikę savo pareigą ir bus sušelptas dar 
vienas tautietis. Svarbu,kad tąsalpa būtų galimai reguliaresne.Pav. ,siun
tinėlis kartą į mėnesį. Galime padėti ten likusiems savo artimiesiems ir 
kitu būdu. Daugelis ju:nori atvykti į Belgiją,bet del sveikatos ar vyresnio 
amžiaus jie nebuvo įsileisti.Kur tai yra galima,nepašykstėkime laiko ir 
įstaigų durų klabenimo.Darbo jei ne kasyklose,tai kitur atsiras .

Dar viena Belgijos lietuvių visai užmiršta sritis, o ir ją turime pri
siminti; Tai VDJK’as, ’naujai įsteigtasis kultūros fondas ir kitos tremtyje 

. įsikūrusios institucijos.Visos jos dirba vienoki ar kitokį naudingamūsų 
Tėvynei darba.Bet pirmiausia padėkime gintis nuo bado ir šalčio Vokietijo
je likusiam broliui! Br. Žalys

Laikino apsigyvenimo formalumai Belgijoje.

. Belgijos įstatymai skiria svetimšalio .vpsigvvenįma į ; laikinį ir 
nuolatini.

I . • '

Kiekvienas svetimšalis,atvykęs į Belgiją,privalo per 4® vai. užsire
gistruoti jo apsigyvenimo vietos Valsčiaus V ,ldyboje( la Comune). ir pareį1 ' 
ti norą apsistoti kuriam laikui Belgijoje (A. R. 14. ". 33 ). Jeigu svetimšalį r 

pareiškia norą apsigyventu ilgiau negu 15 dienų, Valse. Vald. irašo jį į 
timšaliu rejestrą ir išduodajam liudijimą; Certifikat Modele C.

Laikino apsigyvenimo liudijimų yra 2 rūšys;
Certifikat Modele C. ,galio jantis 3 mėnesius ir
Certifikat Modele B. , " 6 "

Cert. Mod. B. yra išduodamas tik svetimšaliams , turintiems darbo arba 
laisvos profesijos leidimą ir išgyvenusiems nemažiau 2 mėn. tame pačiame 
valsčiuje. Jam gauti, reikia kreiptis raštišku prašymu i Svetimšalių Poli
cijos Direkcija,Briusely j e. Reikia pažymėti,kad abu šie laikino ap si ° gyveni
mo liudijimai nesuteikia jokios apsigyvenimo teisės garantijos,nes gali 
būti kiekvienu moment” atšaukti. Cert. Mod.B. nesiskiria nuo Cert. Mod. G. , t ūį 
jis sudaro stipresnį pagrindą laikinam apsigyvenimui,nes svetimšaliu Poli
cija ištvrusi svetimšalio asmenybe,sutinka jam pratęsti apsigyvenimo lai
kotarpi 6 menesiams.

Pasibaigus liūdi jimų terminui, jie turi būti pratęsti. Jie pratesiamį 
sekančiam laikotarpiui, jei tam neprieštarauja Svetimšalių Policija.Potvar
kiu ’ra numatyta,kad prailginti privalo pats liudijimo laikytojas.

Studentams ir mokiniams,pristačius ju mokslo įstaigos liudijimą, 
laik. apsigyvenimo- liudijimai gali būti pratęsti visiems mokslo metams. 
(Apl.18.1. 37 ).

Svetimšalis,kuris verčiasi laisva pr fesi ją,turi pristatyti. įrody
mą,kad jo visi mokesčiai yra apmokėti/

Jeigu svętimšalis persikelia gyventi i kitą valsčių nepratęses laiku 
savo liudijimo,ji pratęsti gali tik senoji Valse. Vald.

. Pagal “ endr. Instr. 10-11 §§ ir Apl, 9. VII. 1946 m. laikini apsigyveni
mo liudijimai nėra išduodami,nei pratęsiami; ■

svetimšaliams,atvykusį ems i Belgiją nelegaliai,
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Svetimšaliams jūrininkams,neturintiems jurininkų knygeles, 
" '■ neturintiems kuo užsimokėti uz laik. apsig. liūdi jim, .
" kurie privalo nustatytu laiku palikti Belgiją, 
" kuriems yra nurodyta privaloma apsigyvenimo vieta,
" kuriems yra uždrausta lankytis tam tikrose vietovėse
" kurie .yra policijos priežiūroje 
" .kurie verčiasi nelegaliu uždarbiu,kaip losimais, 

vagystėmis ir,, juoda arba namų prekyba,neturėdami leidimo,ir tiems,kurie 
elgetaujabei kreipiasi pašalpos į Šelpimo Įstaigas.

Dar reikai paminėti potvarkį 12.1.1945 kuriuo svetimšaliui yra 
draudžiama užsiimti bet kokia politine veikla, dalyvauti bet kurioje poli 
tinėje organizacijoje ir politinėse manifestacijose. Nusižengę tam po t v .u 
kiui gali būti baydžiami pagal Svetimšaliu Policijos potvarki 2’8.9-1939 
ir ištrėmimu is Belgijos teritorijos.

Pametus arba susidėvėjus liudijimui Valse; Vuld. išduoda jo dublik - 
kuris atstoja originaląJo galiojimo terminas yra originalo terminas;

VI. Barauskas.

J. L.

NKVD veiki . Prancūzijoje ir Belgijoje.
Garsi Be vuregjard’o stovyklos istorija 19-kos rusų piliečių ištrė

mimas atkreipė visų demesį i, slaptą NKVD veiklą Prancūzijoje. Buvo pasiųs 
ta 3000 prancūzų karių ir policininkų su tankais Į tą stovyklą. Jei Unija 
būtu buvusi tik kultūrine organizac*ja,Prancūzijos valdžia nebūtu per 
24 vai. ištrėmus! jos vadus. Tikrovė yra tokia,kokią pavai ruoja iš rusų 
social-revuliocijonieriu gautos informacijos.

Beauregard’o stovykla,pries 3 metus perleista sovietams,turėjo 
dvigubą uždavinį. Ji ištikrųjų buvo sovietų repatrijacijos centras,tačiau 
šalia rusų,kurie norėjo grizti į SSSR,joje buvo labai daug nerusų,būtent 
baltų,ukrainiečių,jugoslavų,lenkų ir kitų;kurie visai nenorėjo keliauti 
iš Prancūzijos. Jie iš dalies buvo atiduoti NKVD-istams prancūzų ir belgų 
vald'ios organų(pagal susitarimus su Sov. Sąjungai,iš dalies jie buvo atvj 
ti klasta ir kitomis priemonėmis ą stovyklą.Pagaliau kiti buvo atgabenti 
j ėga.Šių turo e paminėtini;jugoslavas prof; MilkoviS,rusas Ivan Tasenkov- 
Usmarov,tūlas Č .ikovski ir pagaliau garsusis L..pcinski.

Per 3 metus ta stov kla buvo tikra valstybe valstybe j e. Jai vadovu- 
vo sovietas,ją saugojo ligi dantų apsiginklavę raudonarmiečiai. Ji buvo 
vadovaujama pulk. Pilatovo,neseniai ištremto iš Prancūzijos. Kiti jos va
dai: Portala; Kanonenko; Smirnov ir Alexis.

Šioje stovykloje daug nelaimingųjų per ištisus menesius būdavo 
uždaryti rūsiuose ir kartais žiauriai kankinami. Dešimt s tūkstančių 
"sovietų piliečių" buvo "repatrijuoti" iš pradžių i Sov. zoną Vokietijoje 

o toliau nežinia kur. Juos gubend^vo specialiuose traukiniuose,kurių 
prancūzai neturėjo teisės kontroliuoti.

Antra stovyklos paskirtis:būti Tarptautines Brigados ir prancūzu, 
komunistų smogiamųjų dalinių apmokymo centru. Ji tam puikiai tiko,nes 
buvo vokiečių įrengta kaip karinio apmokymo stovykla ir turėjo puikų
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poligoną. Raudonieji ispanai, lenkai ir kiti kasdien buvo ruošiami gatvių 
kovos taktikai. Pratyboms vadovavo ispanu raudonasis pulk. Juan Moreno ir 
du sovietu leitenantai Gribovoj ir Glovacki.

Pagal paskutines žinias Prancuiijoje yra 5-6 Tarptautines Brigados, 
kiekviena jųn turi apie 3000 įvairių tautybių(prancūzų,lenkų,ispanų, ju
goslavu, italu; rusų ir vokiečiu vyrų. Joms vadovauja dažniausiai ne pran
cūzai ,bet rusai arba jugoslavai. Vyriausias visų brigadų viršininkas yra 
vienos šalies iš anapus geležines uždangos atstovas Briuselyje. Jo bendra
darbiavimas su Tito ir Kremliumi yra visiems žinomas.

Ginklais šios brigados iš dalies yra apsirūpinusios per karą,ir iš 
dalies gauna dabar.Per karą iš vokiečių atimt: ir anglų bei amerikiečių 
parašiutais numesti ginklai po išvadavimo buvo komunistų paslėpti.Bet ir 
dabarįvairiose Prancūzijos vietovėse parašiutais išmetami ginki i vis 
dažniausiai naktimis pasirodo paslaptingi lėktuvai,dažniausiai Audson 
arba Junker 88 ir numeta paslaptingas dėžės. Neseniai tokios dėžės buvo 
išmestos tarp Angouline ir Limoges,prie Eyaontiers-sur-Montbron,prie 
Lighard-Soneville ir Charentes.

Ligi 1947 m. vasaros Tarptautinės Brigados buvo sukoncentruotos 
Pietų Prancūzijoje. Tuo metu didele jų dalis buvo perkelta į Šiaurę ir 
išdėstyta pagal Belgijos sienąjo iš dalies ir pačioje Belgijoje.Perkeli’1 ' 
priežastys yra'šios: Siaurės Prancūzijoje ir Belgijoje yra daugiau svet:-;.. 
timšalių (ypač slavų),todėl rekrutavimas yra lengvesnis,be to,šitame 
didžiulėms pramonės baseine,tarp visokiausių tautų išeivių lengviau 
užsimaskuoti. Ir keista,kad,kai tik Brigados buvo perkaltos į Šiaure, 
parašiutai,ligi šiol pastebėti tik Pietuose,pasirodė Šiaurėje.

Brigadų uždavinys yra keleriopas.Jos turi paremti garsųjį graikų 
1'Iarkos.Per Italija brigadieriai slapta nugabenami i kurį nors albanų ar 
jugoslavų uostąis ten vyksta i speciales stovyklas. Kitų kovos laukas 
yraPrancūzija. Jie čia turi sustiprinti komunistų partijos smogiamąsias 
dalis. Šių brigadų organizavime prancūzų komunistų partija bendradarbiauj■ 
su sovietų,jugoslavų ir lenkų konsulatais ir su rusų organizacijomis 
Prancūzijoje. Viena iš svarbiausiu organizacijų yra "Sovietų Patrijotų 
Unija"Tai didžiulis špionažo ir sabotažo tinklas,kuriuo NKVD yra api- 
pynusi visa Prancūziją. Jos nariai yra rusai,dalimi pasiųsti specialiai 
šiam tikslui iš Sov. Sąjungos ir jų zonos Vokietijoj e,dalimis seni emig- 
fantai,jau daugelis metų gyvena, Prancūzijoje ir dabar ar tai del patrijo- 
tizmo ar del materijalinių sumetimų tarnauja sovietų režimui.

Organizacija susideda is dviejų grupių: "taktinės" ir "bendrosios" 
Pirmo ji,nors ir nedidele skaičiumi yra labai svarbi.Jos nariai atlieka 
esminius ir "gyvybinius"uždavinius,kurie yra susiję su tam tikru pavojumi 
ir reikalauja diplomato ar sąjungininkų kario neliečiamybes. "Bendroji^ 

grupė yra daug skaitlingesne.Jos darbas yra daug mažesnes reikšmes: po
litinis ir ekonominis špionažas, paves tų asmenų priežiūra bei suradimas, 
propaganda ir 1.1,

"Taktinę"grupę sudaro tikrieji NKVD-istai,atsiųsti is Sov. Sąjungos 
Neseniai jos vadu buvo generolas Dragun,bet tikruoju NKVD generolas 
Vichoriev. Jo vadovavimo metu "taktinė"grupe turėjo du skyrius: "operacijų/' 
ir vadų grupes. Žymesnieji taktines grupės vadai buvo štab-maj.Kuznie- 
cov ir ma j. Berezin, Strasburgo srityje maj. Lvov,Lille-maj. Ananjev,pran-
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cūzų zonoje Vokietijoje maj. Pieregudov. 60 rinktinių NKVD-istų sudaro 
"sųpergrupę",kurie atlieka pačius pavojingiausius darbus. Jie dirba kaip 
karininkai ir tuo budu gauna iš prancūzų įstaigų paramą.

Peikia pav. pagrobti "pavojingą" ar "antisovietinį"asmenį. P..ruošiamą
jį darbą atlieka "bendrosios"grupės agentai,bet patį pagrobmmą-taktinė 
grupė.Jeigu atsitiktinai operacijasūkelia perdaug triukšmo,tada auka lie
ka paskelbta karo nusikaltėliu ar net kriminaliniu nusikaltėliu. Ypač tai 
buvo praktikuojama kai prancūzų komunistai turėjo savo žmones ųrvriaus ybe j e 
ir administracijoje. Taip Lapcinskio dienos metu pagrobto Paryžiuje,atveju 
"liudininku"buvo prancūzų komunistas,kuri s pristatė policijai suklastotą 
dokumentaciją,liečiančia auką.

"Bendroji "grupe - tai plati sintis ar net tukstancius narių turinti 
"Sovietinių P.vtrijoto Unija Prancūzijoje" Jai vadovauja aukšti Sov. ambasados 
Paružiuje pareigūnai. Neseniai tai buvo A. A. Guzovski ,B. D. Uichailov ir A. G. 
Abramov.

Grupės uždaviniai; l)plataus šnipų tinklo suorganizavimas tarp nuo 
seno Prancūzijoj gyvennčiu rusų,gerai mokančių kalbą ir puikiai pažįs
tančių Prancūzijos gyvenimą; 2)bendradarbiavimas su rusų komunistų partija 
Prancūzijoje ir taip pat su prancu u kompartija; "3) "nelojalių" ir "pavo
jingų" emigrantų priežiūra

Tarp ištremtų vadų pažymėtini; N. Kacva ir A. Paleolog. Daugybe jų 
yra likusių ir dirba kitose rusų organizacijose. Beveik visos rusu orga
nizacijos ir laikraščiai Prneūzijoje yra patek e į komunistų rankas ir 
vadovaujančiose vietose visur sėdi NKVD- istai. Net provoslavu cerkve ko
munistų įtakos neisvenge. Kaip pav. galime pažymėti jos suląff. Poltoracki 
arba Grenoblio rusų provoslavu cerkvę,kuri prigl usdavo dažnai naujai 
surinktus brigadierius.

"Sovietinių Patri j otų Unija"turi savo skyrius ir Belgijoje. Ju veikli- 
nesiskiria nuo ju prancūziškųjų draugų. Slaptų dingimų bei pagrobimų yra 
buvę ir čia Briusely. Nematomas tinklus yra ir čia išraizgytas.

Jautru s belgo balsas
" Svetimšalių darbininkų stov/klojE"

"Les Dossiers de l’action sociale ctholique Nr.9"belgas korespon
dentas rašo;

Belgų spaugoje skaitėme .upie puikiai įrengtus butus svetimšaliams 
dirbantiems anglių kasyklose. Tačiau .keletas tikiu įrengimų neturi leisti 
užmiršti baisių sąlygų,kuriose randasi kiti tūkstančiai šių darbininkų.

Aplankius keletą tokių stovyklų susidaro st-.i koks įspūdis"Leng- 
viau išbūti dvejus metus ku.ro belaisvių stovykloj Vokieti jo j, negu čia 

6 menesius".
' \ >

Štai viena is jų. Tautų mišinys; ukrainiečiai,lenkai, estai,latviai ,
11 etuviai, rusai, jugoslavai, žydai-visi gvvenabarakuose. K zmbarvj e (6X7m. )
12 poromis sustatytų lovų,tarp jų 30 cm. pločio praėjimas. Vidurv kambario 
2 m. pločio praėjimas,kuriame vra pečius,stalas ir 3 suolai. Anglių šie 
darbininkai negzunaNorėdami pasišildyti jie priversti vogti. Kambario 
gale ?30 cm. pločio ir 1,2 m. aukščio spintele.
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Val^oma paprastai kantinėje. Už gėrimą,kuri vadina kava, d .rbininkui 

tenka mokėti 46 f r. i savaitę. Valgyt duodama tris kart i. diena,. Douna su 
margarinu,sriuba be riebalų,mėsa daugiausia is dėžučių.Nors del maisto 

paruošimo ir švaros ninko negalima prikišti,tačiau kur maistingumas ir ivai 
rūmas? «>

. .laisto korteles darbininkai turi atiduoti kantineje.Nofėdami pasigamin 
ti ką nors patys,maistą perką kaime,o čia jie sk .ndalingai išnaudojami?duo
nos kg. 20 f r. , taukų kg. 100 fr.

Stovykloje jokio sanitaro. Jei vadovybė r_da reikalo pašaukia & g^d^t'o- 
ja ar greitąją pagalbą,kuri kasdien pravažiuoja. Tačiau kasyklos g-d. dažnai 
permažai kreipia dėmesio į ligonius? pav. 22 m. vyruk s, aiškiai turis džiovą, 
turi dirbti požemy.

Stovykloj nerasi nei vienos dezes atmatoms. Lo išviečių visai stovyklai 
(60-čiai žmonių viena), viena prausykla su 20 krantų 600 žmonių! Prausykloj e iv ■ 
skalbiama,nes apylinkėj rasti skalbėja retai kuliam pasiseka.

Jokios bibliotekos,jokios skaityklos.Laisvalaikį darbininkai praleidžia 
ant lovų nuododliaudami.

Pažiūrėkim į darbo sąlygas. Sutartis suredaguota prancūziškai ir angį:5 • 
kai, jos darbininkai nesupranta. 3-cia j am straipsny kalbama apie-šeimų parsig..- 
benimą į Belgiją. Tačiau moter s ir vaikai apgyvendinami senuose vokiečių 
belaisvių lageriuose. Tei kas klų direkcija duoda lova ir virtuvine, krosnele,, 
ji jaučiasi viską padariusi!" Jei patys darbininkai neranda būdu padoriau 
apgyvendinti savo seimų, šios suvaromos k-ip gyvulių banda į stov-klas. "

Atl- ginimas?Nutartyje numatomas toks pat atl--gin-mas k ip belgų dar
bininkams. Štai pav- zdys? iš kasyklos nr. 5 belo- ,i ruošiasi kilti į viršų. 
Svetimšaliai paseka jų pavyzdžiu,tačiau visi gauna pabaudą už per anksti 
nutrauktą darbą, b eigai gi neturi jokių nemalonumų.

Beveik visi svetimšaliai paskirti ą pirmąją klasę - gauna 140 fr. į 
dieną,nežiūrint jų darbo našumo,nei seimos padėties. Jokiu medžiaginių pirme
nybių negauna.

.Nežiūrint visko moralinis siu darbininkų lygis aukštas. Lengviau pasi
duoda blogiems pav zdžiams lenkai,rusai ir italai.

išvados. Belankant šias svetimšaliu darbininku stovyklas matomi baisus - 
vai.dai,vaidenasi Vokietijoje išgyventų stovyklų atmosfera. Todėl kasyklų 
direkcija,valdžios organai ir visas krikščioniškasis• mūsų kraštas turi kelt? 
ši klausimą; "ar galime mes savo krašto klestejima remti ant siu n e laimingųjų 
vergijos. ; ■

Jei kai kurie kapitalistai užmerkia akis,ar valdžios organai irgi u. m 
merks?0 šio krašto gyventojai _r išduos krikščionybę,pakęsdami siu nelaimin
gųjų išnaudojimą?

Tiesa,butų klausimas sunkus,bet jis turi būti sprendžiamas nelaukiant. 
Is kasyklų,kur?os atsisako atlikti šia pareigą,turi būti atimami svetimša
liai darbininkai.Kurios gi pačios yra nepajėgios,valdžios organai turi ateii^ 
ą pagalbą.

Krikščioniškoji visuomene turi sudaryta, broliškus komitetus padėti 
išspręsti laisvo laiko praleidimo,vaikų auklėjimo kl .usimus,padėti moterims 
susivokti naujose gyvenimo sąlygose.

i.
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Šiuo metu krikščioniška ar imo meile nukenčia,tačiau taip tęstis negal"! 
"Svetimšaliu darbininkų stovyklose Kristus yra ant kryžiaus"-baigia 

straipsni autorius. I .

20. 000. 000 vergu Sovietu Sąjungoj.
"La libre Belgique"(1947. XII. 21 ir 23) dienraštis plačiai nušviečia 

deportaciją ir kolonizaciją Baltijos valstybėse. Pažymėjęs, kad pirmoji so
vietų auka buvo Lenkija,str; autorius rašo jog Pabaltijo valstybių gyventoj 5 
buvę taip pat traktuojami.

"Lietuvių Biuletenis" nurodąs,kad NKVD generolo Serov’o į s .kymų per 
vieną 1941 m.birželio men. 14 d. naktį 1355 latviai buvo nužudyti, 12.161 
"dingo"be žinios ir20.734 buvo deportuoti. Tuo tarpu deportuotų lietuvių 
skaičius siekė 30*000 per ta pačią naktį.

Nurodęs po karo įv’-kd’^tą 5 sovietinių respublikų panaikinimą ir jų 
gyventojų deportacija,taip pat ” milijonų ukrainiečių ir gudų palaikytų ne 
iš tikimais, perkelinių i Sibirą,-str. autorius plačiai apibūdina dabar vykdoma 
visoje Hytų Europoje rusų kolonizaciją. Apie mūsų kra;tus rašo: "Pabaltijo 
valstybes yra iš pagrindu koloni uojamos,senieji gyventojai masiškai išsiun
čiami į Sibirą,į Siaurės Ur .lą ir į PečiOs ir Vorkutos sritis. "

Pagal "Lietuvių Biuletenį"1946. XII. vien tik Vorkutos srityje buvę pus
antro milijono vergų pasmerktų priverstiniems darbams,tarp jų keli šimtai 
tūkstančių baltų. Didelis anglų žurnalas "Economist"(1946.XII. 1P)rašąs: jeigu 
deportacijos tuo pačių mastu bus vykdomos ir toliau,tai trijų Pabaltijo 
valstybių tautinis pobūdis neužilgo dingsiąs. Šie kraštai yra visiškai izo
liuoti nuo likusio pasaulio. Joks svetimšalis korespondentas,net joks UNRRA 
atstovas nebuvo įleistas.‘liestuose girdėti rusų kalba.Projektuojama taip 
padidinti Taliną ,kad 500.000 rusų galėtų j.me įsikurti.

"Lietuvių tauta mirstaP-Tokia antrašte įsidėjo str ūpsnį bel"ų 
dienraštis "Vers 1’Avenir" (1 47. XII. 30. ), turįs 60.000 skaitytojų. Autorius 
P. Chantier iškelia lietuvių kančias, primindamas,kad pasaulio opinija per- 
nužai domisi tuo klausimu,o visos humanitarines įstaigos tyli tada,kai rusų 
okupacija kėsinasi i liet, tautos gyvybę. "Jei viešoji nuomone rūpinasi be
raštėmis Afrikos ir Azijos tautelėmis,juo labiau ji turėtų susirūpinti 
genocido(tautos žudymo)nuo’leme,kuri naikina mums taip artimas tautas. Ir tai 
juo. labiau,kad sovietine ausija yra pasirašiusi Atlanto ir Jungt. Tautu charta 
kurių 1,13, ir 55 par. g.ir an tuo ja žmogiškas laisves,ypač laisve gyventi. "

Šauksmai del Lietuvos.-VLIK* omemoran durno, i teikt o lupk. 5 d. 
JTO generaliniam sekretoriui,atgarsiai t eb ėsk mb a plačiam p asaul-. Ypatingo 
domesio vertas vieno iš svarbiausių laikraščių "New fork Times "XI. 22 vedama
sis,kuriame iškeliama dabartine liūdna Lietuvos padėtis,okupanto valdžioj, 
ir sunki problema prieš kurią atsiduria JTO.

Apie antrąjį memorandumą, kurį įteikė visų trijų P baltijo valstybių 
iiinisteriai JT visumos pirmininkui, rašo "Chicago Tribune "XI. 24, "New vork 

^>ld Tribune"XI. 24 ir tos pačios dienos "New York Times".
Lapkričio men.$-6 d.d. Vatikano radijas kelis syk pakartojo įvairiomis 

kalbomis pranešimą apie VLIK* o įteikta memorandumą; ji persispausdino ir 
daugiau italų laikraščių.
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Amerikoš/ Lietuviu Taryba savo metinio visumos sūsirinkimo proga 

(spalių 9-10 d. id. i)pūsiunt.ė..'rą;štus JAV.prezidentui Trumanui ir valstybes 
sekretoriui Marchaliui,prasydama reikalauti laisves Pabaltijo valstybėms. 
Marshaliui išvykstant į Londono konferenciją. ALT įteike rastą,protestuojanti 
pries Rytprūsių įjungimą į Sovietu Su. jungų, siūlant padalinti iytprus^us tarp 
Lietuvos Ir Lenkijos,tuo budu esą butu išsaugota Baltijos jūros laisve. 
Primenama,kad Karaliaučius yru senas Ii et.kultūros miestas,kur buvo išleista t 
pirmoji liet.knygą ir kur pirmasis ,Un-to rektorius buvęs lietuvis.

. Ka m.-no Liege’as apie svetimšalius.

"La libre Belgique" (30.12.19 7. )korespondent..s rašo, jog Liege’o 
miestą užplūdo svetimšaliai,apgailestauja jų būkle: Liege -ventojai neįsi
vaizduoja, kaip mišriai ir sukimštai gyvena šie svetimšaliai.Neretai randi, 
kad vienam kambary yra ir virtuvė,ir rūkomasis ir miegamasis sep^miems,de
šimčiai ir net penkiolikai. .. Iš to gali kilti realus epidemijų pavojus vi
sam miestui. "Be to, syetimša lių elges-s dažnai esąs laukinis. Fav; ramus 
miestelėnas primusamas už tai,kad atsisako duoti po cigaretę dviem italam. 
Priemiesčių teatruose matyti tipų,kurie tol svaido .pelsinų žievutes į kurią 
nors nužiūrėta,kol ši atsiliepia;vėliau koks dešimt tipų išsiveda ją ir 
primuša.-Būtinai reikia rasti šiems svetimšaliams patalpas,statant barakus 
ar' rekvizuojant nepakankamai apgyventus namus. Ir ypač reikštu, sustabdyti nau
ja imigracija,kol nėra tikra,jog naujai atvykę turės butus. Reikalinga butu 
kontrolė: kufi e nedirba, turėtų būti tuojau ištremiami; kurie netnka darbui, 
neįsileisti Belgij n.Padoriais svetimšaliais re ketų daugiau susirūpinti, 

. • kad jie neapgailestautų. atvažiavę pas mus.Svetimšaliai nėra musu darbo jė
gos, išsprendimas. Jie išvažiuos kai tik pagerės emigracijos kraštuos g^veni- 
mas .R eiki a, kad belgai pat,rs vėl grįžtų į anglių lasyklas.

Anglių gamyba didėja.

193^ m. Belgij.oj dirbo 1,6.500 angliakasių, 1939 m. 14°. 503? o dabar 
160* 100.193'° m. požemy dirbo 79.390 belgų ir 24. 500 svetimšalių. 19< 0 m. 

. požemy dirbo p7.1-0 belgu ir 21. 27^ svetini. .1944 m. buvo 64. 531 požemio darb. b 
gų, 1947 m. tebuvo $0. 609. Paviršiuj e skaitoma dabar 44. 773 belgai d .rbinink r . 
Pagal sutartį, turėjo atvykti 50.000 italų, tačiau atva'iavo tik 23*000.1947 
m. buvo išviso 49.600 svetimšaliu.-Vidutine gamyba dabar-906 kg. ,1940 m.- 

,.įlnC kg.per diena.

Besidomintiems emigracija į Belgu Congo.

Pasiteiravus Kolonijų ilinisteri jo j patirta,kad i Congo rali v^kti tiki, 
belgai,tiek u?sienieciai-reikalavimai vienodi. Suinteresuoti gali kreiptis i 
belgų bendroves,kurios renka sau darbininkus ir juos pergabena, bendrovių s ar • 
šas galžma rasti. Kolonijų Ilinist.bibliotekoj(la Bibliotheque de l’Office 

' Colonial)15 rue des Augustins,Bruxelles arba nusipirkti pasiunčiant 10 fr. 
cekiu(compte cheque postal nr. 9123)Au Ainistėre des Colonies-Of fice Colonia ■ « 
pažymint uz ką siunčiami pinigai.Pati linisterija nesikiša i. darbininku rin
kimą nei tiesioginiai,nei net esioginiai.Bendroves paprastai ima tik kvali- 

.Pikuotus darbininkus bei amatininkus.Paprastą darba, atlieka vietiniai gyveq 
jai.šiuo metu kandidatų skaičius į Congo yra didelis,ir laivu vietų maža.
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Lietuvių klubas Londone; -13. XII. atidarytas lietuviu klubas. Patalpa 
jauki, tik per maža. Šventinimo apeigas^ atliko kun. Sakevičius. Klubo pirmi
ninkas p. Bulaitis padarė trumpa klubo įsigijimo apžvalga. Po to svečiai 
buvo pavaišinti,  ̂ . v

'Tarp, suvažiavimas pries bolševizmą, -ą/m gruodžio men. 8 d. įvykusiam 
suvažiavime dalyvavo lenkų, ukrainiečių, Ii e tuvių, latvių, estų, jugoslavų,balt- 
gudžių,kazokų,gruzinų,slovakų,armėnų,kaukaziečių,azerbeidžaniečių atstovai. 
Jame paskelbta kovos su bolševizmu deklaracija-pagrindinid Rytų ir Vidurio 
Europos tautų tikslas ir siekimas yra valstybinė nepriklausom-bė ir politine 
laisvė. x

iš lietuvių pusės dalyvavo konsulas p. A. Kalvaitis..

Naujos gi esmes tremtiniams; - Kan. Kapočius kreipėsi į tremtyje esan
čius rašytojus ir muzikus, p r aš y damas sukurti naujų giesmių, kurios e atsis
pindėtų be Ievynes esančiu žmonių sielos būsena

Ir vandenyne lietuviai isleidib laikrašti. - Liet.Bibliografijos Tar- 
nybaVLemmingene gavo iš Kanados nukeliavusiu lietuvių grupė.- rotatoriumi 
spaus dint ai ei din eli "Ant okeano, bagu" 7 kalbomis. Lietuviškuose puslapiuose 
-Brazdžionio,Rukšos,Bradūno eilėraščiai,kreipimasis i lietuviu visuomenę. 
Viršelis papuoštas Ant. Šalkausko piešiniais.

Lietuvių menas vokiečiu periodiko j.- "Pas Kunstwerk"specialiam numer * 
išleistam Baden-Badene,įdėjo ilgokų Aleksio Rannito straipsnį apie Čiurlionį 
iliustruotatrimis Čiurlionio kūrinių reprodukcijomis. Nors trumpam rašiny 
šio dailininko kūryba apžvelgti sunku,bet straipsnis parašytas su tokiu at
sidėjimu,kad palieka gražų Čiurlionio kūrybos vai adą.

Lietuviai Berlyne. - -Tu skaičius kaskart mažėja: vieni išsprunka i va
karus,kiti išvažiuoja į rytus neaiškiam likimui. Amerikiečių sektoriams 
lietuvių gyvenimas panašus į kitų DE gyvenimą.Rusų sektoriun yra pakliuvę 
buvę kari ai, sužeis tie j i, buvę ligoninėse. Tų likimas ir ateitis nepavydėtini. 
Juos kartais aplanko ir paguodžia vienas Berlyne užsilikęs lietuviams ži
nomas kunigas.

V • x

Čiurlionį s -genialus rusų tapytojas? New Yorke išleistoj anglų kalba 
knygoj "Rusian Art" bandoma įrodyti,kiek pasitarnavę rusų dailininkai civi
lizacijai. Čiurlionis ten pavadintas "genialiu rusų kureju",kuris praskynęs 
naujus takus tapyboj. Kiti lietuviai dailininkai,kur’uos rusai pasisavino 
yra A; Galdikas, A. Šklėrius ir P. Galaune.

Lietuvių dovanos princesei Elzbietai. - Anglijos Baltų Taryba princesė 
įteike puikų sidabro padėklą,kuriame išgraviruoti visų trijų valstybių žerk 
Princese atsiuntė padėkos laikšką. Lietuviai iš savo pusės d.avanojo p. Tamo
šaitienės austą lietuviškais motyvais kilimais britų zonos lėktuvu buvo 
nugabenta lietuvių dovana-vaza ir rankų darbo patiesalas.

Lietuviu B-j a Švedijoj pasveikino karalių. -Gustavo Adolfo 40 metu kz.’ 
liavimo proga Centro valdyba įteike pasveikinimą,irasyta gražiame albume. 
Tekstų rase dailininkas Lipniūnas.
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įaįvio_repatrij.anto Iiudįjįmas^ė.. Vieno lai vi y jurininko, repatrija

vusio sovietinėn Latvijon -liūdi j imą skelbia "The Baltic Review". Tik per
žengę Rvtą-Vakarą sieną,vyrai nuo motery buvo atskirti,be to, vyrai su- 
skirstvti į grupes pagal amžią. Grupe,kurioj buvęs pasakotojas,pateko į 
spigliuota viela aptvertus barakus,kur teko gulėti ant nešvarios žemės. 
Po 7 mėnesią buvo nugabentas ardyti Kauno-Vilniaus geležinkelio antrąją 
bėgią.lš ten pabėgo i Latvi ją,tačiau draugai iš baim-.s jo nakvynės ne
priėmė. Susiradęs senus tėvus,slapst :si pas juos,bet po 3 mėn.NKVD užuo
dė ir ji suėmė.Po mėnesius trukusio tardymo buvo perkeltas į darbo sto
vyklą Krasno j e Selo. Stovyklos gyventojai nuolat keit-si. Pasakoto jas su
žinojęs,kad bus gabenamas į Turkes taną,'ryžosi bėgti, ir pateko i Vakarus, 
iš kurią jokia jėga jo nebėgai-tą grąžinti į pavergtą tėvynę. (E.)

Baltįj£s_kra£tą klausimas. aktualija. - "Revue parlementai re" apie 
Baltijos valstybią klausimą' rašo ’. "Baltijos valstybią nepriklausomvbės 
pažeidimas tarptautinei bendruomenei yra tapęs principo klausimu.Jo 
reikšmė toli prašoka grynai regijoninio klausimo rėmus".

JAV žurnalistė Dorothy Thompson rašo:"Rusija po šio karo neišvengia
mai turėjo atsistoti tokiose pozicijose,iš kurią ji tikrai gali užval
dyti Europą. Si viena apsiginti negali, r eilei a kad ją gintą J. V. Tuo tarpu 
tarptautiniu mastu gyvo aktualumo neturi Rytą Vokietija,bet sovietus iš 
ten pajudinus, automatiškai suaktualėtą ir Balti jos kraštą reikalai" (E. )

Uragyaj.aus_katali.k^ spaudoj. - "El Pilar "kataliką kultūrinis žurna
las Montevideo Nr. 51 įdėjo Prano Gavėno straipsnį "Katalikiškoji Lietuva 
■kankinė", kuriame ryškiai pavaizduota lietuvią tautos tragedija.. Straipsni r 
baigiamas :Į Marijos žemę ateis triumfo diena,ir katalikyb-s šiaurinio 
avangardo krašte iškils Kristaus Karalystė". (E. )

■ Kaunįešiai_-_Tarybį j5ąjungos_ k r epšįnįd_ nugalėtojai^- Tiflise, Gra
ži jos sostinėj,krepšinio rungtynėse Kauno Kultūros Instituto komanda li
ko laimėto ja. Tuo bildu kauniecią komanda galima laikyti Europos meisteriu, 
nes nugalėjo SSSR krepšininkus,ligšiolinį Europos meisterį.

Tėvas. Fengerįs, jėzuitas,ilgą laiką buvęs Lietuve j, prieš’metus grį
žo iš .rusą nelaisvas su palaužta sveikata. Godosi tėviškėj Alzase ir irra 
Prancūzijos, pilietis.

Išleisti „paveikslai Aušros Vartą ir Jėzaus Širdies Švedijoj. Ypač 
gražus yra A. Vartą, paveikslas,kuris tinka liet.koplyčioms puošti.

įi3‘t3vi.V„vaikaį St£ckholme lanko ses’erą elžbietiecią pradžios mo- 
kyklą.rUz mokslą ir bendrabutį apmoka Balfas.

<- ' ' K. Bradūnas

Y VILTIS 2
0,viltie,tu,kaip kalną šaltipįs, Jr kai aušta vargo dienos kietos, 
Neūžslėgiama nei žemės,nei uolos. Kai ramybės naktį nerandi, 
Kaip varpelis šventas,sidabrinis Sieloj plaukia Nemunas smėlėtas, 
Virpa, džiaugsmas vidury tylos. Tu žuvėdra viršum jo skrendi.
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- šiemet 30-toji Vasario 16. Liet, kolonijos ruošiasi jy iškilmingai 

švęsti š.m. vasario 22 d., Briuselis -vasario 15 d.
- IRO atstovybe naujose patalpose :28,rue de la Loi,Bruxelles.
- Kun. J. Danauskas yra išsirūpinęs prisiekusio vertojo teises. Tuo budu 

jis gali patarnauti dokumentu sutvarkyme.
- Lietuviu Bendruomenes Belgijoj(LBB) Centro pirmininko adresas; Mr. 

l'Abbe J. Danauskas, 2, Av. du Chant-d'Oiseau, i7oluwė-St-Pierre(Bruxelles), 
sekretoriaus :Mr. J.MAlys,l,Av. dės Ępėrons d' Or,Ixelles(Bruxelles).Rūpi
namasi susirasti būstinę.

- 1947 m. gruodžio 10 d. Krikšc. Sįndikaty Sąjungos iniciatyva buvo su
kviestas Briusely užsieniečiu mokytoju suvažiavimas,kuris bandė spręsti 
tremtiniu mokyklų klausimy.Paaiškėjo,kad teisiniu kliuciy tam nėra,tačiau 
nei vyriausybė, n ei kuri kita įstaiga tam neskiria lęšy.. Belieka leisti 
vaikus į vietines mokyklas ir rūpintis savom jėgom rasti mokytojus li
tuanistiniams dalykams.

- 1947 m. gruodžio 26 d.Briusely buvo "Sėjos" nariy posėdis,kuriame 
svarstyti "G. Š."leidimo reikalai. Nutarta ir toliau leisti "G. S." kaip 
dvisavaitinį laikraštį,padarius kai kuriuos pakeitimus,prisitaikant prie 
skaitytojy pageidavimy.Pereiti prie savaitraščio kol kas leidėjai nepa
jėgia,nors klausimy ima dėmesin. Siuntinėjimas "G.š." į užsienį tiems,už 
kuriuos niekas neatsilygina,sustabdytas.Pageidauta,kad skaitytojai pre
numeruotu laikraštį,© ne pirkty paskirais numeriais.

- "G. š. " išeis kiekv.mėnesio vidury ir pabaigoj.Bendradarbiai prašo
mi siysti medžiagų redakcijai (57,rue du Marais, Louvain, kiek v. mėn. iki
5 d. arba 20 d.
/ -Belgijoj yra dar iš prieškariniu laiku apie 3Q_ sesery-vienuoliu 
įvairiuose^vienuolyjuiasa. Vienos jy nemaciusios Lietuvos 25 metus,kitos 
?CJ715~rr.mėty. Tos labai džiaugiasi gaudamos lietuvišku religiniu lai- 
krašciy. Yra ir mirusiu s ešery.

-Kai kuriose Belgijos kapinėse yra palaidotu lietuviu* Apie juos 
tiksliu žinių niekas neturi. Reikė ty, kad mūšy tautiečiai, kuri e žino apie 
mirusius ar žuvusius lietuvius Belgi jo j e, raštu praneštu miisy Bendruome
nės Centrui Briusely(Kun.J.Danausko adresu).

- Inž.K.Krulikas,buv. Tarpt.DP delegacijos Belgijoj atstovas,paskaelb ė 
"T.G. "nr. 101,kad delegacijai buvę žadėta,jog nelaimingu atsitikimu sužei
stiems busianti išmokėta kompensacija kaip ir belgu darbininkams,jie 
galėsiu likti Belgijoj ir gausiy mėnesinę renty.

-Belgijos Lietuviu Atstovu Suvažiavimas. - 1947 m.gruodžio mėn. 28 d. 
įvyko Belgijos Lietuviu atstovu suvažiavimas Briusely.Pamaldas atlaikė 
ir suvažiavimy atidarė BALP'o įgaliotinis Belgijoj kun. J. Danauskas.

Suvažiavimas nutarė organizuoti "Belgijos Lietuviu Bendruomenę",ku
riai vadovautu "Lietuviu Bendruomenės Centras Belgi joj", p. A. Burba refe
ravo Belgijos Lietuviu Bendruomenės įstaty projekty,kurio pagrindai bu
vo imami iš Lietuviu Tremtiniu Bendruomenės statuto Vokieti joj e.Įstatai 
priimti po ilgesniu diskusijų. Suvažiavimas nutarė;1°- Belgijos Lietu
viu Bendruomenę,kaip organizacijų,įregistruoti Valdžios įstaigose ir tuo
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būdu gauti oficijaly pripažinimu ; 2°- Centrinį lietuviu Bendruomenes 
organy Belgijoje vadinti "Lietuviu Bendruomenes Centras Belgijoje" su 
būstine Briuselyje j 3°- Belgijos Lietuviu Bendruomenė yra savarankiška 
organizacija,veikianti sylytyje su VLIK'u ir kitomis kaimyninėmis lie
tuviu organizacijomis ; 4°- Dirbantieji Bendruomenės nariai įsiparei
goja mokėti 10 fr. tautinio solidarumo mokestį. Ne dirbanti e ji šeimy nariai 
nuo mokesčio atleidžiami. Nustatytas mokestis renkamas nuo 194? m. sausio 
1 d. j 5°- Bendruomenės narius kviesti gausiau prenumeruoti "G. S.",kur 
yra išreiškiamas Belgijos lietuviu kultūrinis gyvenimas,rūpesčiai ir duo
dami reikalingi pranešimai ; 6°- Ruošti centrinį Nepriklausomybės Šven
tės minėjimu, vasario 15 d. (sėkmadienį)Briuselyje,kviečiant daV^vauti pro
gramoje visy lietuviy kolonijų menines pajėgas.

J Lietuviu Bendruomenės Gentry Belgijoje buvo išrinkta 5pirm.Kun.Da
nauskas ,Julius ; vicepirm.p.Burba,Adolfas ; sekr. p. Malvs,Jonas; kultūri
niams reikalams p. Leliūnas, Juozas ir iždininku p. Maršantas,Stasys.
J Revizijos Kbmisijy išrinkta ;Kun. Dr. Gaida,Pr. , p. Jarošiūnas , Vytautas ir 
Gy d. Mironai t ė, Ona.
Kandidatais liko :Bendr. Centre:Paulauskas,Stasys,Banaitis,Antanas ir Gu
daitis, Alfonsas ;Revizijos Komisijoje s p.Kartūzaitis,Vacius ir Gricius, 
Kazys.

Nutarta pasveikinti : VLIK 'y, BALE' y ^ir Belgijos Švietimo Ministerį ir 
Suvažiavimo vardu kreiptis su memorandumu į Belgijos Darbo ir Socijalinės 
Apsaugos Ministerį.

Suvažiavimui pirmininkavo Paulauskas, Stepas,sekr. J.Mal^s ir-St.Banaitis. 
Posėdis buvo baigtas Tautos Himnu.

- Kaip gyvena grįžtantieji Vokietijon perein.Briuselio stovykloj ? - 
Mūšy korespondentas rašo :Šioj stovykloj - kareivinėse tenka išbūti f-7 
savaites belaukiant transporto.Drausmė yra didesnė nei kitur s į miesty 
galima išeiti tiktai su direktoriaus leidimu ir jo palydovu,prie dury 
budi sargybinis,© langai su grotom.Kambariuose gyvenam po 12 žmoniy (vie
nam tenka 3 kub.metrai). Maistas yra geresnis nei Vokieti jos stov’kluose. 
Oia duodama dienai po 250 gr.duonos,12 gr. margarino,kavos,be to,pietum 
ir vakarienei duoda sriubos,bulviy ir šiaip daržoviy.Jei duodamos norms 
neužtenk a, galima gauti pakankamai likuciy virtuvėje. Su mumis gyvena ir 
vokiečiai,sako - karo nusikaltėliai,ir gauna tas pačias normas.

Grįžtanciyjy. daugumas ,rra nepajėgūs dirbti angliy kasyklose. Maža to- 
kiy,kurie grįžta,dėl nenoro dirbti(dažniausiai del blogo kasvkly adm.el
gesio). Liūs lanko IRO atstovas ir siūlo kity darby, ^ra tokiy,kurie vėl 
grįžta darbovietėn.

Stovyklos direktorius yra labai geras ir nuoširdus.'<rpac jis norėjo 
padėti mums išvažiuoti pas savo šeimas prieš šv. Kalėdas,nors tai ir ne
pasisekė.- Stovyklos žandarmerija griežta ir nesukalbama, Nuo 1947 m. gruo
džio 28 d. ji mūšy nebelanko.Matyt,mūšy žygiai pas Darbo ir Teisingumo^mi- 
nisterius paveikė. Toj delegacijoj buvau ir aš.Prašėm p. ministerį išvežti 
mus dar prieš Kalėdy šventes.Jis pažadėjo.-bet vis tik likom neišvežti. E- 
jom pas jį antrykart XII. 28. Vizitas truko 2 valandas ir isliejom visus

-M-
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skundus.Nuo to pasikalbėjimo žandarai pranyko,o sviesos nebegesina pati
krinimo metu ir ji gali šviesti vis?, naktį,tuo tarpu kai pries tai j?, tu
rėjom gesinti nuo 9 vai. vakaro.Prašiau nuimti sargvb?,bet nesutiko sak y
damas,kad bus daug nesusipratimu bei vagysciy. Spaudos čia negaunam jokios. 
Būdamas IRO įstaigoj mačiau "G.S." kėlėt? egz. ,bet į stovėki? jos nesiun- 
cia.Prieš šv.Kalėdas mus aplankė vienas lenky kunigas, kuri s sakėsi ban
dęs gauti leidim? 4 kartus ir vis nepa^kę.Pagaliau gav^s leidim? prieš 
Kalėdy šventes ne kaip kunigas,o kaip vienos organizacijos (neką tai. )a- 
gentas.Minėtas kunigas prašė stovyklos adm. leisti atgabent 500 siunti- 
nėliy šv.Kal.ėdy proga,bet niekas neišėjo.

Suorganizuota Liėge'o LBB apylinkė. - 194'° m. sausio mėn. 4 d. 13 vai. Til- 
leur sal-je įvyko steigiamasis Lietuviy Bendruomenės Belgijoje Liėge a- 
pvlinkės susirinkimas,kurį atidarė Stepas Paulauskas ir pakvietė pirmi
ninku Kazį Griciy,o sekretoriumi Jon? Bulky.

Pranešim? apie įvykusį Briuselyje lietuviy atstovy suvaziavim? pada
rė Stp. Paulauskas,pažymėdamas, kad mus? organizavimasis į jau ir taip yra 
pavėluotas, irra būtinas.

Kapelionas kun. Br.Pr. Gaidamavičius padarė pranešim? "G. S." reikalais. 
Susirinkime pageidauta,kad "G. š. " eity kas savaitė.

Šiais metais sukanka 30 mėty nuo Lietuvos Nepriklausonrrb-s paskelbimo. 
Nutarta,kiek s?lygos leis,vasario 15 d. dalyvauti bendrame minėjime Briu
selyje,© vasario 22 d.rengti minėjim? Liėge su menine dalimi ir bendru 
pobūviu.

Hnigracijos klausimu kalbėjo Stp. Paulauskas ir siul- busimai valdybai 
darvti žygi?,kad lietuviai angliakasiai but? perkelti į Kanad?,nes bel
gai nesilaiko duoty mums pasizade jimy.Priimta rezoliucija Belgijos Vy
riausybės Kabineto šefui p. Vinck r dėl nesirūpinimo miisy vaiky sveikatin
gumu,del neišmokėjimo vaiky priedo nuo darbo pradzios(moka tik nuo šei- 
my atvykimo),del neišmok ėjimo mums premijos 2.000 fr. ,kuri? gauna belgai 
darbininkai, d.-1 buty netinkamumo ir peraukšt? nuom? tiek iš viengungi?, 
tiek iš vedusiy.

Slaptu balsavimu į Apylinkės valdvb? išrinkti ir pasiskirstė pareigo
mis spirm. Stepas Paulauskas,vice-pirm.P. Gajauskienė,sekr. Jonas Dulkė,ižd. 
Kazys Gricius ir meno bei kultūros reikalams P. Gudaitienė. Revizijos komi 
pirm.Mažeikis,nariais tRacinskas ir Sadauskas.

Nutarta visuotinius apyl.nariy susirinkimus kviesti kas mėnesį.

-Bedarbiai Belgijoj.- 1947 m. gruodžio vidury buvo 55.000 bedarbi?. Jy 
skaičius didėja. 194<c' m. sausio mėn.pradžioj jy buvo 59.000.

— SIUNTINĖLIŲ VOKIETI TON REIKALU. - BP dirbantieji angliy kasyklose 
vėl gali siysti savo giminėms siuntinėlius Vokietijon per Y. M. C. A. (14, 
rue de la Paille,Bruxelles)arba per kun. J.Banausk?. Siuntinėliams maisto 
ženkleli? nereikia. Siuntinio kaina - 200 fr. Jo sudėtis yra sekanti 5 
500 gr. aviziniy^kruopu, 100 gr. kakavos, 2 dėžutės sacharino, 500 gr. šoko
lado, 250 gr. riešuty,25O^gr.figy, 250 gr.kukuruzy,1 pokelis "Bouillon Mag- 
gi", 1 dėžutė kepeny pašteto,500 gr. kavos(pupelės),2 dėžutės kondensuo
to pieno, 500 gr. abrikos? bei slw?,200 gr. siirio, 1 gabalas balto muilo,
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500 gr. žirniy, 1 pokelis "Chicken Soup" ir 1 dėžutė mėsos "Meat Lunch".
V.ILC.A. praneša,kad ji dedanti visas pastangas gauti leidimui dėti 

į siuntinėlius cukraus.
Galima siusti ir tekstilės siuntinėlius. Jy yra 6 rusys.Kainos nuo 125- 

230 franky.

POLITIKOJ PASIDAIRIUS

Šaltasis karas. - Balkanai - parako statine. - kovos palestinoje, -ar

JURE STALINAS ?

Trumpai apibūdinanat praeitu mėty politinius įvykius,reik ety kalbėti 
apie pasaulio skilimu į du blokus.Po nepavykusiu bandau susitarti Mas- 
kvoje ir Londone,tai jau neatšaukiamas istorinis faktas.

Kol kas vyksta tarp ty b loky, Lippmanno žodžiais tariant, šaltasis ka
ras. Jo apraiškos sKominterno atgaivinimas,Marsha11'o planas Europai iš 
vargo ir komunistinės anarchijos gelbėti,Maskvos ir jos tarny. Vak..Euro
poje kova prieš ty. p lany., visiškas Balkany pavergimas ir kova d-1 Graiki
jos.

Šaltasis karas pasireiškia Įvairiai : Graikijoj amerikiečiu karinė mi
sija padeda vyriausybei prieš sūkilėlius,kuriuos neabejotinai remia.so
vietai ir jy satelitai. Amerikiečiai nėra linky prie aštrios kovos formos. 
Jie bevelija organizuoti ekonominę pagalby. demokratinėms vyriausybėms. 
Si pagalba turi atstatyti karo nuvargintus Europos kraštus ir padaryti, 
juos politiškai atsparius komunizmo bakterijoms. Amerikiečiai yra optimis
tai ir tiki,kad apgynus Vakaru Europy,po keliu mėty ekonomiškai sukles- 
tėję Vakarai patrauks iš Ryty įtakos ir Rusijos dabar pavergtas tautas. 
Kadangi Prancūzijoje ir Italijoje iš dalies pavyko komunistus apmalšin
ti,kai kurie amerikiečiai jau nustato perikiy mėty terminu,per kurį bol
ševikai taikiu būdu bus grizinti į senąsias 1939 mėty ribas.

Mes nesame linkę galvoti,kad taip lengvai viskas vystysis.Pripažįstant 
nuoširdy amerikiečiu atsivertimy. (1945 m.Rusi ja buvo vadinama "R^rty de
mokratija" ,garbinama ir šlovinama sy,jungininke,1947 m. komunizmas vadi
namas "azijatiniu despotizmu" arba "raudonuoju fašizmu" !) ir jy pa
stangas atitaisyti,ką a. a.Roosevelt'as per Teherano ir Jaltos konferen
cijas pagadino,reikia vis dėlto manyti,kad šaltasis karas nebus lengvas 
ir kad vargu bolševikai be tikro "kartojo"karo pasitrauks iš okupuotu 
krašty. Pergale nebus tik doleriais nupirkta,nors tuose kraštuose,kur jie 
dar ir gali gelbėti, jie atliks nemažy. vaidmenį, b et neapseis be dideliu 
band’nny.

Po opozicijos sunaikinimo Bulgari jo j, Vengrijo j,Rumunijoje rusams te
liko tik vienas kliudęs faktorius - Rumunijos karalius '/kolas. Bet ir 
čia rusai pasirodė tikslūs metinio plano vykdytojai ?pory. dieny prieš 
Naujus metus karalius buvo priverstas atsistatydinti ir palikti salį. 
Balkany Sovietinei Federacijai ,kurios planai paruošti dar 1943 nu,te-
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truksta tik vieno nario - Graikijos. Anot Bulgari jos premjero Dimitrovo, 
Graiki ja paliekanti "plyšį" Balkanų demokratiniame fronte, žinoma,tas pi ■ 
šys turi būti užpildytas.Ir štai Kūčių dienų partizanų užimtame Albani
jos ir Jugoslavijos pasienvje sudaroma komunistiška "generolo" Marko vy
riausybė. Vyriausybės sudarymas ir jos deklaracija buvo paskelbta per Mas
kvos ir Belgrado radijo stotis. Nėra abejones,kad sukilėlius remia ir ap
ginkluoja Jugoslav!ja,Albanija ir Bulgarija ir už šių nugaros stovinti 
SSSR,kuriai rupi nugalėti paskutinę kliūtį į viešpatavšmų Balkanuose ir 
rytinėje Viduržemio dalyje.Sukilėliai buvo pradėję smarkių atakų prieš 
Konitzos miestų,bet buvo atmušti. Sumuštiems sukilėliams labai lengva pa
sitraukti į savo draugų teritorijų,kur jų graikų kariuomenė nepasiekia, 
ir paskiau vėl grįžti kitoje vietoje į Graikijos teritorijų.Komunistiš
kieji Graikijos kainynai neslepia savo simpatijų sukil-liams ir,atrodo, 
norėjo Marko "vyriausybę" pripažinti.B.Britanija ir JAV perspėjo Bulga
ri jų ir Jugoslav!jų,kad toks pripažinimas iššauks ne tik diplomatinį pa
sipriešinimų, b et ir visų eilę karinių priemonių, remiančių Graikijos ti
krųjų vyriausybę prieš suki1ilius. Anglija jau atidėjo neribotam laikui 
5.000 kareivių atitraukimų iš Graikijos.JAV pasiuntė juros pėstininkų 
dalinius į Viduržemio jurų ir pažadėjo duoti graikams už 40 milijonų do- 
derių karo medžiagos.Amerikiečiai ■rra pažadėję graikus apsaugoti nuo ko
munizmo agresijos.Nebe reikalo vienas amerikiečių žurnalistas pareiškė, 
kad jeigu rusai pasiųstų bent batalijonų karių į Graikijų,pirmoji atomi
nė bomba kristų ant Europos. Neatrodo,kad šiuo momentu rusai jos norėtų. 
Todėl,bent kolkas,Graikijos įvykiai - pasaulinio konflikto,atrodo,neišaukr:. 
Bet ...ateitis yra nežinoma.Jau nuo senų laikų Balkanai vadinami parako 
statine.

Neramumai trunka ir Palestinoje.Per kelias savaites nuo Palestinos 
padalinimo paskelbimo žuvo apie 500 žmonių. Jų tarpe didesnė dalis arabų, 
nes žydai paskutiniu laiku pradėjo "mokyti" arabus,susprogdindami vieš
bučius, mėtydami bombas iš pravažiuojančių sunkvežimių į susirinkusias 
gatvėse arabų minias.Neatrodo,kad arabai nusileis.Nauji daliniai atvyksta 
iš kaim'minių arabų valstybių. Jeruzalė je arabai laiko apsupę 1.550 žvdų 
ir nori juos badu išmarinti. Ž’^dai reikalauja ginklų iš Amerikos. Gal but, 
ši nelabai norės jų duoti,nes žydų tarpe,ypač naujai atvykusiųjų iš Ry
tų Europos,yra daug komunistų.Neseniai net pati žydų agentūra,kuri -yra 
Ivg ir žydų vyriausybė Palestino j e, įsakė 15 tūkstančių Rumunijos žydų 
kol kas nevažiuoti į Palestinų,bet tie nepaklausė. Jie Palestinos vistic1' 
nepasiekė,anglai laivus sučiupo prie kranto ir nugabeno emigrantus į K 
pro salų.Neaišku,kas desis,kai anglai pasitrauks iš Palestinos.Jau ir 
dabar jie stengiasi į žvdų ir arabų kovas perdaug nesikisti. Vis dėlto 
jie yra jėga,su kuria abi besinešančios pusės turi skaitytis. Anglams 
pasitraukus iš Palestinos apie gegužės mėnesį,kontrolę turėtų perimti 
tarptautinė karinė pajėga,bet jos dar n-ra ir nebus lengva jų sudaryti. 
Abejotina,ar anglai su amerikiečiais norės,kad į jų įeitų ir Raudonosio.: 
Armijos daliniai.Deglųjų įsileidus į pupas,sunku beišvarvti.

Ar nesusidarys naujų neramumų židinių šiais metais tokioje Italijoje 
ar Prancūzijoje ? Nėra jokio pagrindo tikėti,kad šių šalių komunistai
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po nepasisekimę atsisakė nuo kovos. Šiomis dienomis Italijoje vyksta ko
munistę partijos kongresas. Jame italę komunistai ir svečiai visę "sun
kiąja artileriję" yra nukreipę pries JAV "imperijalizmę" ir ■ Marshall’o 
planę. Salia kongreso vvksta slapti Kominformo pasitarimai. Nuo ję priklau
sys Vakarę Europos komunistę taktika.

Daug kę gali nulemti ir Stalino mirtis.Tiesa,nei jo mirtis,netgi jo 
liga nėra oficialiai patvirtintos, iš Švedijos staiga buvo iškviestas į 
Maskvę "svarbiam asmeniui" gydyti vėžio ligę specijalistas Bergen. Šiuo 
metu tik vienas svarbus Kremliaus asmuo sirgo,tai Stalinas,kurio dešine 
puse buvusi paralyžuota jau prieš kelius m-.nesius. Taip bent pareiškė 
neseniai iš Maskvos grįžęs Brazilijos ambasadorius.Stalino mirtis(jei 
ji tikra)galės sukelti įvairię komplikaciję pačioje Rusi joje.Kandidatu 
į "genialiojo vado ir mokytojo"vietę minimas Molotovas.Bet neatrodo,kad 
jam neatsirastę konkurentę.Pag 'vensime, pamatysime, o- žmonėms,kurie mėgsta 
"pranašystes",galime nurodyti Roosevelt1o pasikalbėjimu su vienu įtalę 
spiritistu. "Pasikalbėjimas" įvykęs pernai gegužės mėnesį.Esą busięs 
1946 nukąrąs.Jis truksiąs tik 7 menesius ir baigsis,žinoma,JAV laimėjimu.

ŽINIOS ŽINELES

- N.Metę proga gruodžio 31 d. šv. Tėvas Pijus XII priėmė diplomatinius 
atstovus,ję tarpe ir Lietuvos Įgaliotę Mini s t erį. Savo kalboj š v. Tė vas 
pabrėžė,kad 1946 m.perspekt'nros pilnos netikrumo,nors sakėsi neprilei- 
džięs,kad "N.Metai busię vieni baisiausię istorijoj";; vis dėlto,1946 
busię "labai svarbię sprendimę metai ,-sprendimę neatšaukiamę, metai,kuriais 
pasaulis atsistos kryžkelej,kaip retai kad yra buvę praeity".Kovę laikas 
nesęs pasibaigęs,ir katalikę pareiga yra būti - pirmose eilėse.

- Maršalas Paulus,kuriam priskiriamas vadovaujamas vaidmuo organizuo
jant sovietinę vokiecię armiję,paskelbė laiškę "Flensburgcr Blatt",kuria
me sakosi esęs belaisvis kaip ir kiti ir laukięs nekantriai grįžimo tė
vynėn., , -T

- Deportaciję klausimas Lietuvoj galįs būti iškeltas mažajam'JTO su
sirinkime, jei kuris nors JTO nar^s tai drįs-padaryti.Amerikos laikraštis 
America 8.12.1947 rašo-s "Tikime,kad vis. dėlto kuris-nors JTO narys'pa
teiks šį mirštančios tautos šąuksmę".

- "Markso aktyvistę" mokyklos.- Inter-Cath.Press Agencv pranešimu,An
driejus Ždanovas per vienus pusryčius Varšuvoj pareiškęs, jog komunistę 
agitatoriams paremti yra steigiamos vad. "Markso aktyvistę"mokyklos. Ję 
vra įPrancu'zi joj-67,Lenki joj-43 ir 5 "aukštesnės" mokyklos,Suomi jo j—43 
ir Albanijoj -21.

- JAV komitetai tremtiniams gelbėti.- Minesota’s valstybėj vra suda
ryta Tremtinię įkurdinimo komisija,kuri gruodžio men.pradėjo tirti gali
mybes tokiam įkurdinimui.Panašios komisijos sudarytos Iowa ir Šiaur.Da-

ažiS7 - "

18



-18-

kata’s valstybėse. Pastaroji gaiety įkurdinti 10.000 IP.Amerikos Kongre
sas dar nėra svarstęs Stratton’o pasiulvmo įsileisti 400.000 DP.Opozici
ja šiam pasiūlymui mažėja slegijonieriai sušvelnino savo priešinimosi, 
kongreso nariai,grįžę iš Europos ragina JAV priimti tremtinius.Palanki 
tremtiniams spauda ima pavyzdžiu D. Britani jy,kuri jau įkurdino 30.000 PP 
ir 50.000 lenky kario.1947 m.pabaigoj ji jau buvo įkurdinusi daugiau 
kaip 100.000.

- Brazilijos parlamentas 181 balsu prieš 74 at-mė komunistę atstovams 
teises ir pašalino juos iš parlamento.Šis nutarimas liečia ir Rio-de-Ja- 
neiro miesto vald’rbos narius,kur komunistai ligi šiol sudarė daugumu.

- Marshall'as JAV Senatui patiekė savo plano metmenis, iš viso numato
ma 15-17 milijardo dolerio suma. Pirmiems penkiolika men. norima paskirti 
6.800.000.000 d oi. Tai didelė suma,bet JAV.karo metu per vieny mėnesį 
daugiau išleisdavo !

- Wallace išstatė savo kandidatury į JaV prezidehtus. Jis yra įkūręs 
naujy kairiojo parti jy. Tai vienintelis kandidatas kuris mano,jog su Ru
sija galima sugyventi geruoju.Maža vilties,kad jis bus išrinktas,nes pa
čio sindikato tarpe jo kandidatūra sulaukė didelio nepasitenkinimo.

- P RA NEŠT M A S.- Daugelis lietuvio tremtinio,prieš išvokdami 
iš Vokietijos Belgijon,yra padavę gaminio paieškojimus Amerikoje per 
Lietuvos Generalinį Konsulato New ’zork'e (Consulate General of Lithuania, 
41 West 82 nd Street,New ’rork 24,N. v. ). p. Generalinis Konsulas prašo su
interesuotuosius jam pranešti savo naujus adresus,nes kitaip neįmanoma 
jiems suteikti jo giminio adresus.

- S K E L B I M AS.- Lietuvis vedvby tikslu nori susirašinieti su 
tautiete(apie 20 m.).Laiško su fotografija siysti "G.š. " adm.nr.320.

. -PADĖKOS. - Briuselio Lietuvio Kultūrinis Komitetas d-koja 
poniai Lenktaitienei už 100 franky auky lietuvio kultūriniams reikalams.

- Leidėjai maloniai d -koja aukojusiems laikraščio reikalams :Kun.Pr-, 
Bastakiui,Newark (142 fr.),ponams Jalinskams,New vork (160 f r.),poniai 
M. Sobut,Chicago (210 f r. ), p. K. Mickevičiui (55 fr.),p.Tydickui (50 fr;), 
Liėge’o lietuviams per kun. Gaidamaviciy (100 fr. ) ,p. Viscontui (53 fr.), 
p.Povilaičiui (15 fr.) ,Pommeroeul lietuviams per T-vy Aranausky( 20 fr.)., 
p. Pumpučiui (20 f r.), p. Vilimui (15 fr.) ir p.Kraranziui (15 fr.).
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