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Sakė Maironis: "Paimsim arklą,knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu". Tie 
Lietuvos keliai šiuo metu nutyso per visą žemę.Lietuviai,kur^jie bebūtą, 
eina tais keliais. Eina jais ir Belgijoje gyveną lietuviai,nešini tais 
turtais,kuriuos išsinešė.

Lietuviai gerai d i r b a!- Vienas ją didžiausią turtą 
yra darbas. Jei Lietuvoje darbo ąenklas buvo arklas,tai čia jis virto 
anglies grąžtą. Jei Lietuvoje darbo . s o vaisiai buvo nuo javo 
links tą laukai, tai čia jie tapo anglimis. Musą žmones, ateje daugumoj nuo 
arklo,palyginti greit apsiprato su naugu darbu,ir jau kai kur ginffėti bal
są:" nėra jau taip baisu".,Netrūksta ir tokią,kurie niekieno nepadedami 
susirado butus ii tuo hiidu išėjo iš barakinio gyvenimo.Dar daugiau -kai 
kur mušą žmonės iškilo au not į. grupią vadovus.

Kelią k n y g a i! - Kaip Lietuvoje neužteko arklo,ir šalia jo rei
kėjo knygos,taip ir čia musą tautietis', išlindęs iš urve įieško ne tik sau
lės šviesos,bet ir knygos.. Pradzio je sunku buvo su ją,tačiau dabar,kai ji 
lengviau pradėjo ateiti iš lietuvišką leidyklą Vokieti jo j, bus dažnesnis 
musą gyvenimo švietėjas. Seikėtą tik laukti,kad knyga netaptą spekuliacijos 
preke. Platinto j ai, kuri e sav~ tautiečiams daug pas! tarnauja, galėtą susi
tarti dėl kainą 'suvioncflJ.r.irao'jknd tuo bildu butą išvengta nereikalingą į į, "■ 
tarimą«Bc t o, p Ištinto j ai galėtą prašyti Centrą peržiūrėti ją nusta
tytas kainas, jas surienuodinti(susitarus) ir patvirtintio
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Ne visi ir ne visas knygas gali įsigyti,Dabar turimos knygos eina iš 
ranką į rankas,tačiau tuo bildu jos negali būti prieinamos visiems. Yra gv- ' 
vas reikalas vietose organizuoti knygynėlius.Dabar yra gera proga tai pc-> i 
daryti,kol knygos yra gausiai leidžiamos musą pašonė j. Belgija -m?a pakelėj- 
dar ne vienas tautietis čia atklys,ir kiekvienam bus miela rasti savo ii-' . 
teratilros svetur. 0 ir dabar gyvenantis ji gi neišlėks su paukščiais per 24 
vai. Tol kol čia esam reikia padaryti knygai kelią steigiant vietinius nau
jus knygynėlius ir papildant naujais leidiniais jau esamus.

"Stikliukėlis mažutis...." Musu lyra Belgijoj dar J 
silpnokai skamba. Jos stygos dar-nesuderintos,ir musą meno gyvenimas lygus 
kol kas beveik nuliui. Tiesa, yra jau pastangą,bandymą,šiokią tokią laimėjimą, 
tačiau palyginus juos su Vokietijos tremtiniu laimė jimais, rezultatas nedaug 
teprašoka nulį.Teisingiau sakant,lietuviškoji lyra liko Vokietijos stovy
klose.Neliko ten betgi stiklelis. Jei meno nėra,stikliukėlis vra,kuris ne- ; 
kartą atstoja ir lrrą. Tai šešėlis,kuris mus persekioja ir čia,kartais net 
iki Rygos.Reikia betgi džiaugtis,kad yra mūšiuose jaunimo,kurie sudaro 
atsparą tam šešėlio slinkimui.Linkėtina,kad toji atspara tvirtėtą ir tuo 
stiprintą musą dvasinį,fizinį ir tautinį atsparumą.

w «ar» *nr» «<•» —* «*-•" •-*' w u— *. . w.-»

T<.Aranauskas,S. J.

SKAUSMŲ V T R A. ’ S

(Iz. 53-3 J

Italijoje,Turino mieste,iki šiai dienai tebėra garbinga drobulė,kurioje 
"buvo 1^-42 vai ^uy Ari ° taus kūnas kape. Ši drobulė,kurią šv, Petras
paėmė is kars up,buvo labai gerbiama ir garbinama Jeruzalėje. Vėliau ji ko-

iš ranką į rankas,iš vieno krašte. į kitą.Buvo Konstantinopolyje, 
Prancūzijoje ir Belgijoje. 1532 nu per chamber bažnyčios gaisrą garbinga 
drobulė apdegė.Nuo 1572 m. rūpestingai Saugoma Turine. Dabai retai,laiks nuo 
laiko, ji rodoma viešai; paskutinį kartą buvo išstatyta per šventuosius me
tus (1933) nuo rugsėjo 24 iki spalią 15 d.

ši brangi Kristaus relikvija laimingai pergyveno ilgą krikščionybės is
toriją ir buvo visą nepaprastai garbinama. Paskutiniu laiku žinomas Pragos 
gydytojas R. W.Hynek net moksliškai įrodė,kad drobulė yra tikrai ta,kurioje 
buvo palaidotas nukryžiuotas Kristaus Kūnas. Šit ką jis sako ; " Aš ypač 
remiuos aną (Kristaus kūno žymią) atspaudą -ėdi cinišku tikrumu,kurias pa
tiria kiekvienas gydytojas pirmu žvilgsniuskad tai nėra ir negali būti joks 
nutapytas paveikslas,bet tikras nukryžiuotas numirėIis,kuris buvo suvaliuo
tas šitoj laidojimo drobulėj ir atsispaudė pagal fiziškai-chemiškus dėsnius. 
Mirusio kūno charakteris yra juose taip aiškiai išreikštas,kad kiekvieną 
gydytoją be galo sudomina, ko dėl pagaliau tas žmogus mirė. Mato kraują, atver
tą šoną,iš kurio teka tirštas ,tamsus kraujas?bet visa tai Įv<ko po to

. < I. t ’4^.M
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‘žmogaus. mirti e s. Toliau mato kraują ant kaktos,ant ranką, ant koją..*Tas 
žmogus buvo prikaltas,kas be abejonės visai tikra. To ilgą laiką nevarto
jamo bausmės .-.budo jauties paragintas studi juoti/toliau, sekti kiėkvien^ 
ma^|-ausiątsmąlkmen^ irn^siškai;pasir-erti’ įy'tuos itybinėjjimusi,r4-:tO'--“hėg^’li;-!-. 
.^s-.pątįrtž'ųtąpvtojo paveiksle. Pasižymi'. gražumu,kūno simetrijaj'vpac iš ~
■ užpakali b. Patrauks- to nukryžiuotojo/veido ^.kilnumas .«r4r pagali atia-pasi-n; 
dub^į įtofib.egalinjo rnusistebė jimo užbūrimui,-;(111/58 Xapnui/i d abi' k-bsi-..//- ;-•/ 

*-•</ ... 't. Kas t ai galėjo buti?i->.\ Vienokka£lcą.pažįstame.,-kuriam..v±ša.'.taifov 
4,ęit^aka4.t4;qllusą.;Išganyto jui Jėzui Kristui!" (111. 61) Pr.

lėsti^iPraha.tl946»...r ;! k- .. . \ a--.f -/rv-io/ ĮJgno vt -f3-k \ ■ 4-.V* r j a
■■•t"' k , . v - .tins Vs k, he t/u tinned: osi'ra^v "-

***' ++-H-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-H-++++++++++++4.' ’
iii*1' ‘ , nį \ f r ' ( h'i v - r- -*

•3»»ą
Gyd, 0. M. - K. G.
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SVEIKA BARBAS P 0 2 E M Y

Po žeme darbas atneša 
ne s veikat ingumo °.

’ 1°. n e b u v i m a s
švietimo nepakankamumas gali iššaukti nistagmus

kai kurią negerovią sveikatai del

sviesos ir

IM

pačio pdžemio
- ■ : jo ;į nt.it

‘ 4 • j-*-, <4.-7
dirbtinio^apF*/ 

švietimo nepakankamumas gali iššaukti nistagmus - akią trukcio jimą. Jam pa-, 
gydyti reikia nediebti požemyje bent kurį laikąs

2°. oro sudėties pakitimas. Sumažėja deguonies-nuo 
21% iki 18 % ir padidėja anglies dvideginio kiekis. Todėl dirbančio pože
myje'plausią Plastiškumas' turi būti geras,kad. galėtą lengvai prisitaikyti 
oro sudėties pakitimui;

<3®*? d r ė Lg m ė, k ar-s^t i s,-nuolatinis . tempera turds- keitimais,jan-'^*L 
glies dulkės gali būti priežastimi įvilrią plaucią ligą(bronellirto,piau&ią : 
uždegimo ir >1.1. ),-reumatizmo ir ankylostorcasio.

'Temperatūra siekia virš 30° ir k via požemyje kas 30 metrąigilyn".--i
Kraujo indai/širdis gali -būti ^paliesti. Nuolatinis •jaudinimasis dėl pa--, 

vojingo darbo -ir dažnas alkoholiri-ią gėfalą vartojimas mažina šią.-nrgaiTą-tov. 
atsparumą. '; ■■■ ' /■■ a-'< ■•-/' y \ • ;-a. :• r .--tsk.

.. Virškinimo- organai irgi nukibsi a.-Kart ai s -gaunama skrandžio ir žarną ...r/, 
•uždegimai dėl blogą valgomo sąlygą kasyklose;dėl dažnai' gulimo je padėtajė/r 
atliekamo darbo -ir dėl pakartotinią nušalimą.
^/-..--Patartina vartoti vilnonius,flanelinius .ar megstus bovelninius balti
nius,norint išvengti persišald’-mą.Plauti visą kūną su muilu-kiekvieną 
kartąHžinant iš kas. klą ir pakeisti visus drabužius. Laikytis švaros,nes 
.-rvŠYai’ą seka įvairios ligos. ..... . ,L ...

■Į) u 1. k ė. s. ~ Baugiausia angliakasiams tenka susidurti su dulkėmis',to
dėl keletą žodžią apie jas. Paprastos oro dulkės-turis 1. mineralinią lie- ■ 
kaną(kalkią, akmens anglies ,geležies, silikalą ir 1.1. ), 2. augalinią' (auga- 
iinią celių-°ėk‘fą), ’ ' / i r-s u'infuzijos), 4., patbgeninią mikrobą; patarti
na'visuomet kvėpuoti per nosį, Nosies gleivinė sugeria dulkes ir turi ga-

,?w
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lių užmušti kaikuriuos mikrobus.
Akmens anglies dulkės priklauso prie vad. profesinių dulkių,nes jos 

išvengiamos anglių kasyklose.
Dulkės patenka i organizmų kvėpuo j ant r'pac jei kvėpuojama per bumų.#©- 

sies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės sulaiko dulkes ir jas pašalina, 
bet esant slogai ir uždegimui kvėpavimo takų(pav. bronchitis ,laringitjs} 
dulkės per limfinius takus patenka iki plaučių alveolių, iš ten jos būnfttiv-’ 
nešamos į mazgus-gauglijas.Pačios dulkės neturi kenksmingo veikimo»jei 
uždegimo pradžios plaučiuose.

Akmens anglies dulkių susirinkimas plaučiuose vad. antrakosi 
Jų skverbimasis į plaučius lėtas(10-20 metų). Akmens anglies dulkių buvimas a 
plaučiuose sukelia kosulį ir vedaprie bronchito ir plaučių emphysemas# 
Skrepliai būna tamsus,beveik juodi.Kosuliui trunkant ilgiau atsirandu šutų, 
kūmo ir spaudimo jausmas krutinėję,dusulys,skreplių kiekis didėja ir kęsu* 
lys taip pat. Ligonis sublogs ta, atsiranda mažakraujystė ir vidurių paleidi* 
mas,kuris dažnai slepia paskutinę tuberkuliozės stadijų. Tuberkuliozės gali 
nebūti,bet ji visuomet gali prisidėti.

Angliakasiams budinga liga yra ankvlostomiasi s,šukeita* 
ankylostomos,8-18 mm ilgio apskrito kirmino,kuris šiapjau randasi šiltuose 
kraštuose,bet užtinkamas ir Europoje(Pranoūzijoje,Belgijoje ir Vokietijoje). 
Liga paprastai vadinama angliakasių mažakraujyste. Ja ypač serga šiltų kraštų 
gyvent o j ai, kur i e mėgsta basi braidyti po vandenį ar vaikščioti po drėgnų 
žemę. Europoje šių susirgimų skaičius nedidelid,o pagerėjus higienos sųly- 
goms baigia visai išnikti.

Kirminas gyvena ir veisiasi žarnos e. Patelė padeda iki 5-8 tūkstančių 
kiaušinių, kuri e natūraliu būdu išmesti laukan ir patekę į drėgnų žemę virst;?, 
vikšrais.Vikšras gyvena kapsulėje tol,kol vėl patenka į žarnas.

Paprasčiausias kelias vikšrui patekti į žmogaus organizmų yra oda.Per 
plaukų folikulų vikšras patenka į limfinę apytakų, o per jų į virškinųmųjį 
aparatų.Vikšras būtinai turi patekti į žarnas,nes tik žarnose jis turi vi
sas .sųlygas atsipalaiduoti nuo kapsulės ir virsti kirmėlaite.Kartais vikšru; 
gali patekti į žarnas per bumų.

Kirmėlaitės sukelia mažakraujystę,be to,pačios su savim įneša nuodų į 
organizmų.Ligos pradžioje matomas sužeidimas toj vietoj per kurių vikšras * 
pateko į organizmų.Vėliau šis odos sužeidimas virsta šašu. Dažniausiai to- * 
kie ženklai randasi ant ko jų,ypač tarpupirščiuose. Po 6 sųvaicių ar 2 mėne
sių ligonis jaučia pilve skausmų,kuris ^pavalgius sumažėjui!ežuvis apdėtas, 
blogas kvapas iš burnos} dažnas vidurių užkietėjimas pakaitomis su vidurių 
paleidimu;atsiranda karštis,bet nebūna .ukštesnis kaip 38,5°.Ligonis nusto
ja jėgų,prasi deda dažnas kraujavimas iš nosies,galvos skausmai, svaigulys. 
Išmatose galima pastebėti mažų juodų kraujo krešulių išėjusių iš žarnų. • 
Po temperatūros stadijos,seka mažakraujystė,visuomet ganasunki.Liga praei
na savaime,nes po 2-3 mėnesių kirminas žūsta. Apsisaugo jimui nuo šios ligos 
ypač laikytis hygionos. Patartina plautis rankas su druskiniu vandeniu, 
vengti khinti maifeto atsargas ar savo drabužius prie drėgnų sienų.

Kaip kiekvieną sunkų darbų dirbantiems taip ir angliakasiams,patartina 
vartoti gerų,maistingų valgį,vengti pervargime ,nesaikaus alkoholio ir 
rūkalų vartojimo, reguliari ai gyventi.
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SKAITYTOJO BALSAS

Rašau šias eilutes ne todėl,kad bučiau "G. S." propagandistas,betekaip 
skaitytojas prieš nuolat pasikartojančias negeroves*Dažnai mane prašo įvai
riu informaciniy žiniy. Visiems, kiek gale jau, pasitarnavau ir mielu noru pa-

• sitarnausiu,bet nežinau,kodėl mes turime jy ieškoti kitur,jei jas randame 
"G. Salyje”. Tai reiškia? arba mes jos visai neskaitome arba blogai skaitome. 
Jei neskaitome,matirt,kad mes dar nepažįstame "G. Šalies",kuri kaip tik nori 
biiti musy patarėja ir teikti reikalingiausiy žiniy. 0, jei blogai skaitome, 
mes jy nedaugiau vertiname kaip buterbrodui wniuojamy popierį!Turiu gali
mybės skaityti įvairiy laikrašeiy iš įvairiy krašty,bet gavęs pirmiausia 
skaitau "G. S.", o kai kurias vi etas-net kelety karty. Ar nepanašiai darome, 
kai gauname laišky,-pirmiausia skaitome Mamos laiškutį,nors jis gal visy 
kukli ausi as, be t mamos. "G.S'5",nors jiiki šiol tokia paprasta,bet musy, 
miisy Belgijos Iietuviy,laiki-aštis,todėl ir maloniausias.Negalime dar skystis 
jos brangumu,nes daugeliui ji daug daugiau kainuoja,neskaitant brangy laiky, 
kurį jai auko ja. . ? ■ hneiinl

Todėl įvertinkime ir,kiek galėdami,visi užsisakykime ir gerai skaitykime? 
v svarbiausias vietas pasibraukime arbaužsirašikime ant viršeliy. Jei joje šio 

to dar trūksta ar pastebime netobulumus,praneškime,kad ji visiems biity nau
dinga ir,kiek galima,daugiau pasitamauty. (Tėv. J. Aranauskas)
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SPAUDOS SKILTYS

SVETI M S ALIU DARBININKU PROBLEMA.

Pereitu mėty lapkričio mėn. "Les Dossiers de 1'action sociale catholique” 
buvo išspausdintas straipsnis apie svetimšalius darbininkus ir jy g-nrenimo 
s lygas, kuri s sukeli nemažai priekaištu .S^m. 1 nr. randame ilgy straipsnį 
tuo pačiu klausimu.

Svetimšaliai Belgijoj.“ Pagal oficijalias žinias, sve
timšali v ’"’ra apie 450. 000, skaitant slaptai gyvenančius,skaičius pakvlaiki 
500.000. Svetimos darbo jėgos reikalas ypač buvo aktualus 1947 m. išvykus 
45*000 vokiečiu belaisviu. Jy vieton buvo atgabenta 46.000 svetimšaliy: įta- 
ly ir išVietinty asmeny.. Tačiau jy skaičius neliko pastovus: 10.000 įtaly ir 
virš 10 $ išvietintyjy grįžo atgal,nes ^augelis iš jy nežino jo,koks darbas 
laukiybe to,duotieji pažadai nebuvo išpildai:padorus butas,šeimos atvyki
mas po 9Q;.dieny. " Šitie žnibnės buvo nugabenti į "Petit Chateau",kur buvo 
laikomi ištisomis savaitėmis,Įaugami transporto ir saugojami.Sargyba- įžei
dimas šitiems nelaimingiesiems;režimas tinkas kriminaliniams nusikaltėliams, 
bet jokiu būdu neleistinas šitose sylvgose".

Buto klausimas. - Jau prieš kary Belgijoj buty trukumas bu
vo smalkiai jaučiamas. Aišku,patalpinimas aukščiau minėto skaičiaus svetim
šali y nėra lengvai išsprendžiamas klausimas,atsimenant dar ir tai,kad lai- 
Įre karo 40.000 namy buvo sugriauta.Buvo imtasi suglaudimo politikos ir ap
gyvendinimo, ne t ir šeimy,barakuose. Norint išspręsti angliy trukumo proble
mą buvo užmiršta,kad šitie svetimšaliai irgi ’Ta žmonės. "Kaikurie pasi
teisinimo argumentai tikrai neleistini : italai,sakoma,čia bent turi ko pa
valgyti; D.P. čia tūri geriau negu Vokietijoj stovyklose. Problema ’Ta kita. 
Šitie žmonės,kurie atvyksta dirbti pas mus,turi teisę grįžti į žmoniy ei
les,užimti savo viety civilizacijoj" - sako autorius.Greitu laiku neįrašo
ma tikėtis apgyvendinti viengungius kitur kaip barakuose,tačiau bent juose 
turi būti pagerintos g-nzenino syl^gos. Su trupučiu vaizduotės galima kitaip 
sustačius lovas,padarius lengvas užtvaras,įvedus daugiau šviesos padaryti 
jaukesnį g^venamy kambarį . Tas viskas dšup o žmonės patys pa—
justy nory gražinti savus kampus.

Buvo pastebėta nauda grupuoti svetimšalius pagal jy taut bes. Bet šituo 
klausimu dar irgi ne viskas padar'ta.

Dabartinėj padėt"-, kai svetimšaliai apgyvendinti l^g karo belaisviai,per
daug jau primityviu būdu .natūralu, kad jie demoralizuo jasi,geria.

Šeiny buty klausimas ne geresnėj padėt v. Laimingi tie,kurie pateko į na
mus,bet daugumas gyvena barakuose,. Yra angliy kas "kly bendroviy,kurios yra 
padažiusios šį bei ty,bet nėra jokio bendro plano,jokios pagalbos iš nie
kur. Valdžios pažadai ir liko pažadais.

Kantinės,- Jos sukelia daug nepasitenkinimo: dėl kainy nuo 30-55 
f r. į dieny įvairiose kantinėse, dėl maisto pagaminimo, dėl tikry vogimy iš
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kantiniu š cimini nk? puses. A A •
Praktika, rodo,kad nuo kantini?,išlaikom? vieno žmogaus, jam užmokant is- 

skai tymais iš darbinink? uždarbio,turi būti atsisak’rta.Perdaug jau žmonės 
priklauso nuo šeimininko, per daug jo išnaudojami? miegamieji šalti, antklo
dės drėgnos,nors darbininkai tiduoda anglis šeimininkui. Geriausia šit?, 
klausim? išspręsti kooperatyviniu budu. Jau yra keletas pav^zdziy, darbinin
kai patenkinti,kainos daug žemesnės.

Uždarbis.- Sis klausimas irgi keblus. Nors yra numatyta darbo su
tartyje uždarbis lygus belgu darbininku uždarbiui, tačiau daugelis iš sve
timšali? yra priskirti 1-ajai kategorijai( 150 fr.į dien?),kiti kaip pu
siau specijalistai uždirba iki 175 fr. ir tik retas kuris iki 200-2'° O fr. 
Šia reikėt?,kad svetimšaliai turėt? darbo sutartis rašytas j? gimtyjakal- 
ba ir kad jie gerai suprast? t? kategorij? reikšmę.Be to,vertėjai turėt? 
būti jiems lengvai prieinami,kad,reikalui esant,apgint? j? reikalus.

y. Kultūriniai ir religini ai klausimai. - 
Svarbu,kad šitie žmonės apsiprast? Belgi jo j, susigTr vent? su čia esančiais 
papročiais, išmokt? kalb?,bet kartu,kad gyvent? savoj grupė j, susikurt? savy 
tradicijy. Tam reikia laikrašci?,knygy, susirinkim? saliy,paskait?,prancuzy 
kalbos pamok? ir pan. J? pači? tarpe vra pajėgi? žmoni? šitiems reikalams, 
tik jin turėt? būti atleisti iš dalies ar visiškai nuo darbo,kad galėt? 
tam pasišvęsti*

Tragiška "ra 13-14 m. jaunuoli? padėtis,kurie nemoka kalbos ir turi tęs
ti mokslus.išvietint? asmeny mokyklos negauna jokios finansinės paramos.

Turi būti išspręstas ir religinio aptarnavimo klausimas. Vietiniai pa
mpi j? klebonai dažnai nesupranta ši? žmoni? r cikaly, nemoka j? kalbos,be 
to,nepajėgia vis? aptarnauti. Svetimšali? kunigy skaičius turi būti dides
nis; jie turėt? gauti valdžios belg? kunigijos param?. Taip pat jie turėt? 
išdrįsti prašyti paramos iš savo tautieciy. "Negalima suprasti kai kuri? 
kasiki? direkcijos nusistatymo,kurios nclcidžianet kunigams stovyklose 
lankutis. Seimo s, ne žiūrint kur jos but? apgyvendintos, turi teisę priimti 
bet kokį sveci?,kuris tik pas jas ateina,jokie įstatymai negali eiti prieš 
šit? žmogaus teisę"-sako autorius. 7 ;

Mes ir jie.- "Ar mes užtenkamai suvokiame savo pareigas šit? 
žmoni? atžvilgiu ?" klausia autorius (belgas).

Šiems žmonėms reikiap padėti smulkiuose dalukuosc,parodyti širdies. Mo
terys nepažįsta mus? korteli? sistemos,nežino krautuviy,kurioms galėt? pa 
si tikėti ir joms niekas nepadeda,© tuo tarpu gobšus pirkliai pasinaudoja*. •

Baigdamas autorius duoda ištrauk? iš Daniel kops knygos "Vargas ir mes“. 
" Vargas žmogųje,paliktama sau pačiam,ne tik naikina kuniškyjį apdang? ; 
jis yra kažkas priešdvasinio,atlieka pagrindinį naikinam? to,per k? žmo
gus jaučiasi c-s?s žmogumi".

"Ir šitas vargas,kuris vakar buvo išalkusiu©'’© •’Ml? miestuos e, 13? sto
vyklose Vokieti j o j, šiandien yra šalia mus?".

8
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tlk. "Orzel Bialy"(28. 2. 1948) duoda straipsni- "Lenkija ir Lietuva'kV/ielhor- 

skio knygos "Polska a Litwa" proga, Straipsnio autorius, A» Tomickis,primin
damas lenką-lietuvią santykius 1918-1939 m* laikotarpyje, rašo, kad nieks
nesugebės tinkamai suprasti tu susidariusiu santykiu ir nustatyti nauju 
gairių naujiems lenką-Ii etuviu santykiams,kas nepažįsta nuodugniai ją is
torijos ir juo labiau kas nepažįsta pačiu lietuviu ir ją galvojimo budo.. 
Abieju tautu santykiams pagerinti,autoriaus nuomone,lenkai neturėtu reikšt 
ypatingą simpatijų ir juo labiau sentimentalumo,nes niekas nėra lietuviu 
budui taip svetima kaip sentimentalumas.Pastarasis sukelia lietuviuose 

' neteisvbės ir silpnumo įtarimą. Tai yra psichologinės klaidos .kurias len
kai nuolat darydavo reikšdami lietuviams savo simpatijas,primindami bendro 
gyvenimo amžius,užmiršdami,kad lietuviai kaip tik laiko tą uniją labai nei 
giama Lietuvos istorijoje.^Psichologiškai imant negalima sutaikinti dvieju 

' pusią remiantis tuo,kas buvo.ištikro tūrėjo įvykti kas nors,kas pagaliau 
privedė prie sukilimo vienos pusės ir nukreipė jos jausmus priešinga kryp
timi. Tokiose sąlygose priminimas buvusiu tarpusaviu simpatiją,ne tik kad 
nenuramina,bet sukelia dar didesnį suerzinimą. Vienintelis kelias,kuris ga
li privesti prie santykį u suartinamo, yra ramus ir sąmoningas išlaukimas. 
Istorijoje ir politikoje tautą ir vyriaus bią suartėjimas vystosi iš lėto, 
bet tikrai,kur yra tam tikras pagrindas,gi kur jo nėra , jausmai nedaug 
ką padės. Jausmai panašiu atveju gali tą išsiskyrimą tik dar labiau pagi- 

7* - linti.
Toliau autorius stengiasi nurodyti lietuviuose psichologinius, momentus, 

dėl kurią išaugo neapykanta prieš Lenkus,pabrėždamas,kad tas pasikeitimas 
įvyko tik lietuviuose,gi lenką jausmuose iki šiol niekas nepasikeitė.

Paskutiniu metą istorija,aiškina autorius,neabejotinai įtikino lietu
vius, kad pagrindas,ant kurio rėmėsi ją nepriklausomybė, buvo klaidingas. Tą 
jis aiškina tuo,kad lietuviai dar kartą turėjo progos įsitikinti,kaip e- 
są buvo jau įsitikinę ją senoliai,kad negalimapasitikėti nei vokiečiais f 
nei rusais.Ir todėl,jei lietuviai nori išsilaikyti nepriklausorai,gali 
pasiekti to tik tada,kai šalia ją bus stipri ir laisva Lenki ja, Babar lie
tuviai gali blaiviai galvodami suprasti iš istorijos' faktą ir lietuviu- 
lenką santykiu,kad jeigu tie santykiai butą buvę kitokį,tai gal šiandien 
ją ir visai pasaulyje nebūtą. Juk Lenkijos-Lietuvos Unija nebuvo sudaryta 
dėl kurio valdovo užgaidos,per prievartą arba atsitiktinai,bet tai buvo 
išdava įvykią,būtinumo,tautinės savisaugos instinkto abiėją tautu ir tuo 
pačiu lietuviu tautos,kuriai grėsė iš pradžią Vokietija,gi vėliau kylan
ti Rusijos galybė.Ta Unija buvo sudaryta ne vienkartiniam pavojui atremti, 
bet nuolatini am. Naujose sąlygose galima butą siekti santykiu užmezgimo 

, v-.T—formoje,kurie abiem tautom, butini,neš motyvai,kurie nustatė len- 
k/-L ,<*ą bendrą politikos kryptį istorijoje,paliko tie pat-s ir tolinu 

Autorius mano,kad prieš karą Lietuvos vadovaujančiuose sluoksniuose bu
vo jau įsi • 'irta, jog nueita per toli, šitie sluoksniai pas tebėjo, kad "nei 
Vokieti jos,nei a "i los santykiai Lietuvos atžvilgiu visiškai nepasikeitė, 
kad viena ii’ kita r'’ys'io. L? tavą prieš Lenkiją kaip įrankį kuris vėliau 
turėjo būti ją pačią pu,.Gas,.

9



- 9 .

Toliau autorius aiškina,kad Vokietija ir Rusija atidavinėjo Lietuvai 
Vilniy tik tuo sumetimu,kad toki? dovan? galima daruti be jokio pavojaus, 
nes visvien visa Lietuva bus skirta jy grobiui.Buvo stengtasi padidint 
Lietuvy Lenkijos s?skaiton,kad vėliau pagrobty Lietuvy didesnę, o ne ma
žesnę. « t t ? ‘ ” A .....

Sekant visus įvykius nuo pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki Rygos sv~ 
tarties,galima dabar aiškiai iššifruoti Rusijos ir Vokietijos politinius 
siekimus,kurios vis? laikę rėmė ir kurstė Lietuvy prieš Lenkijy,paruosda
rni j? sau kaip galimai didesni kęsnį,man'darni,kad gal jiems ir nepasiseks 
paimti Lenkijy iš karto. • „

Kiekviena politika yra numatymo reikalas.Rusija tebesistengia padidinti 
Lietuvy Lenkijos sęskaiton tik tam,kad,panašiai kaip anksčiau Vokietija, 
jei kada nors turėt? iš pavergt? krašty atsitraukti,tai pirmoje eilėje 
atgims ir atgaus savo nepriklausomybę Lenkija. Tuo tarpu gal Lietuvy, pasi-* 
seks jai užlaikyti,todėl nors j? tinkamu laiku padidinti.

Autorius paliečiai!- Vilniaus krašto gyventoj? lietuvinimo politikę,kal
tindamas lietuvius,kad jie atlieka tę negražy darby,nesuprasdarni,kad žmo
gaus tautinis nusistatymas :rra stipresnis up jo senoliy kilmę. _ J

Užbaigoje autorius,dar kart? primindamas Lenkijos-Lietuvos visas unijas 
ir jy reikšmę,tikisi,kad ne laimes,kurios ištiko abi tautas laike šio karo, 
bus joms žiauri pamoka ir pagaliau lietuviai supras,kad jei jie nori gy
venti atskirai,turės surasti keli? j santyki? suartėjim?,nors ir įeitoje 
formoje negu buvo istorijoje.

t?

Red. prierašas.- Is pateiktu lenky autoriaus minei? matyti,kad aukšto
joje lenky. politikoje dar toli gražu iki lietuviy - lenk? santvkiy klau
simo naujo supratimo.Politinis išdidumas ir realybės pajautimo stokajiems 
dar neleidžia teisingai pažiūrėti i klausim?.

4-4- 4 -+•++++ •++++-b+4-f +4*+4"+4“++ F++4“ +++++++4'+++4,++++“H-H-
.. EVifrisi .X:- t? i' -IV U. * • ., r . . .

LIETUVIAI KITUR

“išplatino s p a u d ?" ...Hanau lietuviy stovinto j e(am. ok. 
zona) vasario 14 d. pasirodę bolševiky repatrijacines komisijos karininkai 
ir prie centrinio biuro pradėjo siiil rti žmonėms “Ii teraturę“. Bematant juos 
apsupo didžiuli miniai1epraš-’ti okupanty svočiai,! dimi vieno amerikieci? 
karininko ir dviejy MP,pabūgo minios “palankuio“ ir pasitraukė už geleži
nės tvoros,pro kuri? toliau tęsė spaudos platinimy. Bu paslaugus v rukai 
priėjo prie jy ir pasisiūlė,kad atiduot? jiems vis? snaudę,kurie jie čia 
pat išdalinsi?.Patiko “draugams" toks sumanomas,ir tiedu vyrukai per var
tus išnešė po pilny glėbį raudonosios spaudos.Bet kaip istįso gudruoli? 
politruky fizionomijos,kai jie pamatė,kad jyJ’platintojai" spaudę suvertė 
ant gatvės ir prikišo degantį degtukęJVisa jy atvežtoji literatūra nuėjo 
durnais,© betriukšmaujanti miniaokupanty atstovus palydėjo šukavimais ir 
akmenimis. ( "G-.B.“)
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Kaip — atrodo Lietuva A. Sniečkui 

. ‘.t vtnitV 
mtvatv ao n

? - Ameri-

kiecių "Sandara" paduoda sekančių žiniųs Vienas asmuo,kuris pereitu lap
kričio n4n„ aplanke Vilnių, tvirtina, jog tas miestas tik iš vardo -'■ra "Tary
bų Lietuvos"sostinė. Šiaip jis pavei’stas i grynai rusiškų miestų^ Senųjų 
gyventojų beliko gal koks 10 Didelis lenkų skaičius išgabenta į buvusias 
vokiečių žemes. Daug lietuvių,baltgudžių ir tų pačių lenkų išgrūsta į Rusi
jos šiaurę arba i Sibiru. Aptuštėjo kvartalai užpildyti rūsy šeimom,kurios 
užėmė geriausias patalpas.Gatvėse girdisi išimtinai rūsy kalba.Dirbtuvėse, 
krautuvės e, mitinguos e, valdžios įstaigose tas pats. Sovietinė Lietuva 'rra 
tokia pat,kaip Muravjovo arba caro Nikolajaus Lietuva,pridėjus naujų bol
ševikišku terorų.

Lietuvos kompartijos sekretorius A. Sniečkus netiesioginiai pripažino, 
jog "buržuazinėj" Lietuvoje buvo daugiau prekių. ir jos buvo kūrikas piges
nės. Vienoje savo kalboje štai kų jis pasakė : "Kai kurie miestiečiai ir iki 
šios dienos tebemini tariamąjį žemės ūkio produktu gausumų buržuazinėj 
Lietuvo je,nenorėdami ar nesistengdami suprasti,jog šis gausumas atsiras
davo ne dėl aukšto ūkio produktirvumo,bėt plačiausio darbininkų bei vargin
gųjų ir vidutinio valstiečio sluogsnio neprivalgymo... " Toliau tas pats 
A. Sniečkus aiškina ?"<..» šis pigumas buvo pasiekiamas dėl masinio darbo 
valstiečių susmukimo..."Amerikiečių. "Sandara" pastebi,jog jei valstiečių 
susmukimų imti kaip kainų mastų,tai prie bolševikų sistemos viskas turėtų 
būti parduodama veik už dykų,nes visi ūkininkai virto elgetomis^ir betur
čiais.Niekad Lietuvos istorijoje valstiečiai nebuvo taip apiplėšti ir nu
skriausti , kaip dabar. O kų jie sugeba dar pagaminti tų išplėšia is jų o- 
kupantai.

Kovos Pabaltoje. - Londone leidžiamas latvių biuletenis 
skelbia,kad nuože Daugpilis-liuksta-Kaunas -Kėdainiai - Gardinas vyksta 
atkaklios kovos,kurias veda lietuviai,latviai ir lenkai prieš vokiškus 
raudonosios armijos dalinius,sovietų suformuotus Rusijoje iš voliecių ka
ro belaisvių. Kovos vykstančios plačiu ruožu,su daugeliu atskirų pasiprie
šinimo židinių.Todėl kai kuriose vietose nutrauktas geležinkelių susisie
kimas. A

Reikalauja p a b a 1 t i e c i ų. - "Neue Zuricher Zei- 
.-i:. žiniomis, Maskva vėl kreipėsi į Danijos vyriausybę, kad Danijoj esu 

uabaltieciai butų laikomi sovietų piliečiais ir repatrijuojami į Sov. 
S-gų.Danų vyriaus. rbė tuo klausimu sprendimų padarysianti vėliau. Tuo tar
pu esu laukiama anglų komisijos,kuri ištirsiantiJcurį pabalticcių skai- . 
cių butų galima perimti į Angli ju. . i •-
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'O.ra,.s - V o a*i .G -t i-j. o j. - Nuo š»m. kovo _____
•> rr Vokietijon po 200 f r. sustabdytas ( Apie jy. sudėtį buvopra-

nesta "Gimt. ^Olyje" š.m. nr., 1.). Raujy siuntinėliu kaina 250 ir, Jy sudė-
tjrctis yrasekanti ;900 gr.kiaulės tauky dėžutėse, 500 gr.eukraus, 250 gr.V •. e 

saldainiy, 500 gr.kavos (pupelės), 500 gr. šokolado (pieno) ,100 gr, arbatos,' o
— ,1, 100 gr.kakavos, 500 gr, džiovintu vaisiy, 250 gr. "iaai-- 

, 50 gr. pipiry (nemalty), 4 dėžutės portugališku sai’diniy, 2 dėžutės- .
, 100 gr.ri ešuty "D

'■wi ■ > ■ - - *1 lA- t ..T/
■.. . '. 7;.- ;,CS ia n
siuntinėli ai -• DP. t' »V • 1 i1 ■ • 1 'X '

_ - - u. „ a. u. ~ ū- *>«.« š.a»< kovo mėn. 1 dešimtinė-
iy siuntimas Vokietijon po 200 f r. sustabdytas ( Apie jy sudėtį buvopra- 

.v

/i'1 500 gr. balty. žirniu
lūžena"

kondensuoto pieno, 100 gr. riešuty "De Californio", 100 gr.muilo. J šiy 
SUW (250 fr«. ) įeina įpakavimo,persiuntimo ir apdraudimo išlaidos. Jokiu 
maisto ženkleliu nereikia. llkC. A-.prizs.da pristatyti gavėjams laike 3-jy 
savai ei p. Šiuos siuntinėlius galima slysti tik angly, ir amcrikieciy okup. 
zonosna. * * , ,XW-'* ‘ T 0V- - » : 1 h w J- / I ■ * *L - - < x

Vžvvi .U '■ : J;'-’ ‘ .
's ••v” e i k’ a’ t ingi c m s DP ' į e, į .d, fz i^am^ u; • P-e- 1 i. k. t .1 

a. k a s y k 1 a s.- Iki šiol ta teise naudojosi tik italai.Kuo 13. 2.1948’ 
Darbo Minis t. leidžiagauti darby šiose pramonės šakose? alanens pramonėj, 
metalurgijoj arba statyboj.Nesveikatingumy turi pripažinti a, kės vielos ’ 
gydytojas.Naujoj darbovietėj sudaroma sutartis namažiau 6 mėn, Svetimša
lis darbininkas, atsisakys dirbti ir naujoj vie toj,perduodamas policijai 
grizinti į savo krašty arba atit. stovyklas. tx $ - . . *2 c tygfld

j c j., - Italams vaiky prie-V ai k y priedai DP B e 1 g i
dai .yra išmokami nuo jy pinuos darbo dienos,Dl3 atvykusioms as amerikieciy- 
srities(Vokiet. ) sutartis numato v. priedus nuo pirmos .darbo dienos, o is .- 
angly'srities - nuo pirmos vaiky, at v kimo dienos B elgi 3 on. šiuo reikalu 
Krikšc. Sindikatas dare ž'giy Darbo l.iin. ,ir p. Vinck. buvo .pažadėjęs, kad y« 
priedai bus išmokėti visiems D? nuo pirmos darbo dienos, jei jy seimos at- 
vtko Beįi j on. Praktiškai betgi tas dar nėra pravesta ir Sindikatas daro., . j 
ž.ygiy toliau-

V- V a i k y priedai už 14-ty menesį. - V. priedai į 

už 14-ta mėn.bus išmokami darbininkams,kurie V. prie dus vra gavę?: 1947n. gruo
džio m-n. Už 13-ty mėn.(1947) išmokėta liepos m. tiems,kurie buvo.gavę v. <■ . 
priedus kovo mėn.(1947). Tie priedai mokami taip : 1 vai kas-^200 frakas _ ■ 
mėnuo (išmokama trimestrais), 2 v. - 400 f r. , & v,-6.0 ir., 4 v.- 1. _ ?i
5 v. - 1. 520 f r., 6 v. - 2. 020 f r. ’’ -- a «- * •• • • ■•

0 a o e " siuntiniai Vokia t i. ,7 c n»~ Belgijoj gfi 
7-i ma" užsakyti ameiik* Care maisto siunt. C, C-P. 45» 97. 34« Caritas Cutholica 
K^IXr^-rd^^elles.Kaana £ 450 (10 <30 tisiniu ;

domš. Svoris - 13 1«*,trunka- du menesiu, j ’ '
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Caritas maisto siuntinėliai.-* Luxemburgo Ca
ritas priima užsakymus maisto siunt.į Trier?.,Koblenz’?, ir Saarbriicken.Turi
nys! 250 gr.kavos,0,5 kg.mėsos konser.,100 gr.kakao,650 gr.kond.pieno,250 gr. 
džiovintu vuiuogiy, 1 kg. konserv. daržęviy,180 gr. sardiniy, 410 gr. šilki? su 
vynu, 1 kg.marmelado,720 gr. konserv. sriubos, 2 dėžutės sacharino. Kaina 18-5 fr. 
Užsakyti : C. C. P. 45*97.34. "Caritas Catholic a "V. W. K. ,5,rue Guimard, Bruxeller.

Be to,per Caritas galima siusti Vokieti j on (is skyrus rūsy zon?) ,Austrijon, 
ir Vengrijon d ė v ė t y drabuži y,kurie turi būti supakuoti spe
cialiuose dėžės e. Persiuntimo kaina - iki 25 kg. Vokieti jon - 175 fr.,- 10 fr. 
vienas kg. Smulkiau teirautis Caritas Catholic?, Service dės colis de Secourp, 
5,rue Guimard,Bruxelles.

, ' ■ '
J. E. VrSK. V. PADOLSKIS LANKĖSI BELGIJOJE. - 5. m. vasario 25 d. J. E. V’rsk. V. Pa- 

dolskis atvyko Briuseliu. Laike savo trumpo buvimo Briuselyje, J. E.padarė 
oficijalius vizitus Jo Eminencijai ,Kardinolui Van Roy, Sv. Tėvo atstovui 
Briuselyje J. E. Arki v. Cento, Belgy parlamento atstovui ir lietuviy draugui 
grafui Carton de Viart, Caritas Catholica , La Libre Belgique"Red akcijai, 
J.0.C. steigė jui,kan. Cardjvn’,Mssio Vaticana pirmininkui,kan.Belpaire, 
Krikščioni? Sindikaty atstovui,kun. Dejardin. Visiems išaiškino dabartinę 
kenčiančios Lietuvos padėtį,pareiškė padėk? už parodyt? prielankum? lie
tuviy reikalams ir prašė visy savo įtaka pagerinti lietuviy pabėgėli? pa
dėtį Belgijoj.

Limburgo provincijoj. - Vasario 29 d. lydimas kun. J.
Danausko ir Tėvo Kornelijaus į Waters chei atvyko J. E. V ’-sk>Padolskis. T? pa
či? dien? J. E. aplankė Zwatberge gabenančius lietuvius.Kovo 1 d. Andrė Dumont 
kIiniky didž.koplyčioje J. E. atlaikė šv.Mišias,pasakrda mas gražy pamoksi? 
gausiai susirinkusiems trijy apylinkės kolonijy lietuviams.Po piety J. E. 
lankė Waterschei g-venancius lietuvius. ( Vyt. Šiaurus). •

L i ė g e. - Kovo 1 d. Liėge lankėsi J. E. Vysk. V.Padolskis,kurį lydėjo 
Tėvas Komeli jus. J. E. aplankė lietuviy šeimas ir viengungius,g b. Tilleur 
buv. belaisvi? barakuose,su visais nuoširdžiai pasikalbėdamas. (S. P.).

Hainaut provincija.-’'’- Kovo 2 d. Hainaut prov. lietuvi? 
ir latvi? kolonijose lankėsi garbingi svečiais J. E. Vyskupas V. Padolskis is 
Vokieti j os, J. E. latvi? Vyskupas B. Sloskans ,kun■> J. Danauskas, latvi? konsulas 
p..H.Racenis ir kapelionas Tėvas J. Aranauskas. Jie aplankė Mons sesutes vie
nuoles, Ii e tavai tęs, Maur ag e šeimas ir kantinę(kantinė rasta apverktinoj pa
dėt-1’-: stoka saulės šviesossnuolatinė drėgmė ? tinka skerdyklai,o ne žmonėms 
gabenti) ,Fontaine-l’Eveąue šeimas ,kantinę, Trazegnies ii* Courcelles. Dėl 
laiko stokos kity aplankyti negalė jo. Hainaut provincijos lietuviu i gali 
pasididžiuoti,nes svečiai niekur taip gausiai nebuvo atsilankę.Svečiai 
ypaš apgailestavo sunki? materijalinę būklę dirbanciy angliy kasyklose.Vysk. 
V. Padolskis, aplankęs Praneuzij?,Anglijy, Airij? ir Belgi j?, pabrėžė,kad mū
šy padėtis Europoje beveik visur ta pati,ji dar sunkesnė Vokietijoje.
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avė n i os 'M'l'.si g V. „Di e n a. ---Atskiros kolonijos ruošia-1
-i'?' *’■ ■••• i A B fOįh C3©^ ~'lGavėnios Msiją Dieną su velykine ispazinciair sv.Komunija.J vieną kitą 

’koloniją žada atvažiuoti'kapelionai iš kitą Belgijos provinciją. .. .. .
0 h a t e 1 e t.Per Velykas,kovo 2*°> d. ,ruošiama Gavėnios susikaupimo 

Diena.Nuo 10-11,30 vai. velykinė išpažintis ir šv.Komuni jaChatelet para pi- 
jos didžioje bažnyčioje. 11,45 vai. šv. Mišios lietuviams.

Oourc eiles rekolekcijas turės kovo 21 d., t - t *"
•a j( tf i i " •• ■*’ ’ '

Brux eiles rekolekcijas turės balandžio 4 d. Rekolekcijas ves
Tėvas J. Aranauskas,S. J. ; aet brn.iiV .1
*«3in :• J**) J; >b nl. ėe va SI

L i ė g e. Liežo lietuviams katalikams rekolekci jos bus kovo 20-21 d. d. 
Tilleur. Rekolekcijas ves Tėvas Kornelijus, išpažintis - kovo 21 d. (sekm.) 
9,30 vai.koplyčioj, 15,Place Ferrer, Tilleur., r.; - 4 .n-'■ ■ b'jbvį obyr

Liežo lietuviu šeimos Vel-Gtą pirm?, dieną Tilleur liet.koloni jo je ruošia 
'bendrą švenciy stalą(S. P.). .'r ?-■ . - r i •" ’ ia-’

©t •>-- /-■'*- ■' ./ _ nrr ! .* ' L-.T?,
•-iš "Šarūno" dra u g o v ė s velkio s.-Po ilgesnės 

pertraukos Charleroi apylinkės skautp "Šarūno" dr-vė vasario 29 d.turėjo 
pirmoj? šiais metais sueigą, j kiiri?, atvyko ir draugovės dvasios vadas T. J. 
Aranauskas. Sueiga pradėta skautiška dainele"Ejo skautas iškylauti"Eina
muose reikaluose nutarta per Velykas organizuotai dalyvauti lietuviškose 

•pamaldose Chatelet, o po pamaldp ten pat surengti ■ lauž$u Iki V ei ”kp kiekvie
nas pasižadėjo susitaupyti pinigp ir įsigyti uniformas.Sueigas nutarta da
ryti kiekvieną sekmadienį,Sueigos metu pasimokyta skautišką ir liaudies 
dainp,ir nustatyta laužo programa.

Korimą suorganizuoti krepšinio komandą - tik neturėjimas trenerio ir 
aikštės trukdo pradėti darbą,bet su išauštančiu pavasariu tikimasi ir šio
je srityje duoti šuolį pirmvn.

Draugovei energingai vadovauja paskilt. J. Skimbirauskas. (A.Banaitis)
_ * —

Lietuviai dirba geriau už belgus. -Pairi- 
■lūs maisto produktą kainoms,o uždarbiams nekylant,vasario pradžioje Charle
roi apylinkės kasyklos pradėjo streiką. Vasario 9 d. sustreikavo ir Souvret 
kasyklą, kuri, o je dirba dauguma Courcelles kolonijos Ii etų vią. Streikas truko 
5 d.,kuri o metu lietuviai angliakasiai laikėsi tvarkingai. Darbininką^dele
gatams bei sindikatą atstovams paprašius nutraukti streiką,visi grįžo į 
darbą,nes ir piniginiai ištekliai,ypač viengungią,visai išseko.

Nors "G.Š." nr. 3 tilpusioje žinutėje buvo parašyta,kad " italai esą 
geriau dirba nei baltai",bet šios kasyklos inžinierius pasakė,ka d lie tu
viai geriau dirba ne tik už kitus svetimšalius,bet net ir už belgus!" Ir 
toliau turėtą būti stengiamasi iplaikvti gero ir darbštaus lietuvio var
das. Negausi Courcelles lietuvią šeima šiomis dienomis padidėjo 3 tautie
čiais,kurie persikėlė šia dirbti iš kitą kasyklą. ( A.Banaitis ).
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Ministerio atsakymas*- Liege lietuviai Vasario 16 
proga buvo pasiuntę sveikinimu Lietuvos Minister!ui Londone Ponui B.K* ‘ 
Balučiui.Už keliy dieny buvo gautas šio turinio atsakymas,adresuotas LBB 
Liežo apylinkės pirmininkui: "Gerb. Tamsta! Už sveikinimus ir linkėjimus 
16-tos Vasario proga didelis aciu Jums ir Liege *o bei apylinkės lietuviams* 
Te musy visy karšti norai galimai greičiausiai išsipildoIPrašau,prie pro
gos, visus sveikinti. . • . -

Su geriausiais linkėjimais, _ _ _ , ,. . ... . . . „5 B. K. Baluti s, Lie tu vos Ministeris".

Kai "šteigeris,'turi raudonę ženkliuku*
Liėge’o lietuviai daugiausiai gyvena Tillcur priemiesty ir dirba kasyklo
je prie Gosson 1* Vienas tos kasyklos Iietuvis,Nr. 1117 darbo metv susiba
rė su 90 šachtos italu dešimtininku("šteigeriu")"Jully",kuris po to grie- 
.bė jam už gerklės bei apdraskė veidę. Lie tuvi s, žinodamas, kad apačioje muš
tis draudžiama,pasišalino iš darbo ir nuėjo prie lifto.išsikėlęs į viršy 
apie įvykį tuoj pranešė kasyklos administracijai,parodydamas italo dešim
tininko padarytas žaizdas.Pakviestas pasiaiškinti i administraciją "Jully" 
metė ant grindy savo žibintę ir šalmę ir žadėjo daugiau nebedirbti,nes jo 
nervai neišlaikę. Tuo j po to užėjo sretikai,kuriy metu šis italas "šteige- 
ris" dirbo.Po streiky tam lietuviui nebebuvo leista dirbti. Nuvykus jam i 
administraciję buvo pranešta,kad jis dėl minimo įv”kio iš darbo atlei
džiamas, išduotame rašte žymima,kad jis pats laisvu noru grįžtąs i Vokieti
ja, nors jis grįžti visai nė negalvojo ir to,žinoma,neprašė.

Aplamai , minimas italas iš pat pirmy dieny buvo labai nepatenkintas DP, 
vis klausdavo ko mes čia atvykome ir siūlydavo grįžti atgal į Vokietiję. 
Tai labai gerai suprantama, nes jis nešioja raudonę sindikato ženkli ūkę, o 
mes baltę. ( Stepas Paulauskas ).

Pasitaiko ir m u s y tarpe tokiy ...Lieže,pa
sibaigus Vasario 16 d. minė jimui,buvo surengtas bendros vaišės,kur prie 
gražiai papuošto stalo,jaukioje nuotaikoje,virš 40 lietuviy praleido apie 
6 vai. laiko.

Gražię nuotaikę į vaišiy pabaigę kiek sugadino atvykę neprašyti(neįmo
kėję nustfcyto mokesčio) du neblaivus Ii e tuvi ai, kuri e ėmė ieškoti "komunis
tę" ir rengėjams sudarė dideliy nemalonumy.Kors pobūvio patalpos buvo de
koruotos vytimi ir lietuviškomis trispalvėmis,bet įsibrovėliai nema tė 
reikalo nusiimti kepuriy. Vienas jy buvo pasivadinęs"diplomuotu inžinie
riumi ", kitas- " aviacijos leitenantu". "Inžinierius" dabar bijęs akis pa
rodyti, o "lakūnas" ant rytojaus "išskridęs" iš Liežo nežinoma kr-qotimi, 
gi jo draugai (ne vien lietuviai) pasigenda kai kuriy dal-dcy ir jam įduo- 
ty pinigy. " Leitenantas" Lieže išgyvenęs apie porę mėnesiy*

.Labai negražu,kad atsiranda tokiy nenuora my,kurie savo išsišokimais su
drumsčia lietuviškę darbę ir metatamsię dėmę visy lietuviy geram vardui*

J ’ ( Svečias ) • ’'
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• ■’Sprendžiant iš paskutiniųjų dienų, įvykių,kaip ir vienojė taip ir kitoje 
"geležines užtvaros" pusėje vyksta aktyvi ir intenswi veikla.Rytų pusėje, 
Sovietų Sąjunga Baigia įvykdyti savą..aukų, sukomunistinimo planą. Vakaru** 
paskubomis daromos visos pastangos. susiburti j galimai, didesnį ir galin
gesnį vienetą komunistines diktatūros vis daugiau gresiamam pavojui atrem
ti.

Bar nebaigus galutinai sudoroti Čekoslovakijos , Sovietų. Sąjunga jau ren
gia naujas pinkles savo aukai - Suomi jai. Vasario 22 d. Sov- Sąjungos įgalio
tas ministeris G.Savonenkov įteikė Suomijos prezidentui Jvho Paasikivi Sta
lino pasirašytą notą,kuria "siūloma" sudaryti tarp Suomijos ir Sov.Sąjun
gos draugiškumo ir gynimosi paktą,tokį,kokį Sov. Sąjunga jau yra sudariusi 
su buvusiais Vokietijos satelitais Vengrija ir Rumunija.

Iv”ko ikišiol dar negirdėtas dal’kas. Suomi jos prezidentas savo atsakymo 
atsargiai atsiliepia dėl panašaus pakto sudarko, prašydamas duoti jam šiuo 
reikalu konkrečių, komentarų ir detalizuoti pasiūlymą ir pranešdamas,kad 
atsakomą galėsiąs duoti tik nuodugniai išstudijavęs tą pasijuivmą ir atsi
klausęs savo parlamento ir vyriausybės. Suomi jos parlamentas pasirodė ne
palankus sudaryti miIitarinę sutartį su Sov. Sąjunga.

Po visos eilės notų pasikeitimų, ir Suomijos komunistų partijos spaudimo 
buvo pagaliau nutarta sudaryti delegaciją ir pasiųsti ją derėtis į Maskvą. 
Bet ikišiol tos delegacijos nepasisekė dar sudaryti,nes, be komunistų ir 
jiems palankių visi kiti,liberalų,social-demokratų, ūkininką partiją ir 
daug kitų žinomų visuomenės atstovų,kuriems buvo pasiūlyta dalyvauti joje- 
atsisakė. + ■ —♦ --<■ < - >■ -i ♦ -

Kokios bus išdavos to pasiūlomo,sužinosime artimoje ateityje,bet reikia 
pasakyti,kad Suomija būdama bejėgė.auka kaip ir visos kitos,pirmoji drįso, 
nors pasyvi ai, pasipriešinti Sov-Sąjungos rengiamam smurtui-Tuo suomių tau
ta dar kartą įrodė pasauliui savo ryžtingumą ir norą išlaikyti savo lai
svę. U T

.Paskutiniai įvykiai su Čekoslovakija ir Suomija pagaliau paskatino Va
karus skubiai griebtis prie?ionių sudar-'ti rimtą pajėgą tolimesnei Sov. 
Sąjungos ekspansijai sustabdyti. Netikėtai greitai r kovo 4 d.,buvo sušau
kta jau seniai laukta Vakarą Europos Unijai steigti konferencija Briuse
lyje. Joje dalyvaujaD.Britanijos,Prancūzijos ir Benelux© atstovai.Spauda*’ -■ 
vadina šią konferenciją pirmąja pasisekusia konferencija karui pasibaigus. 
Nors tikslių šios konferencijos rezultatų oficialiai dar nėra praneštą,bet 
įš duotų spaudai jos dalyvių komentarų yra žinoma, kad ekonominiuose ir
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politiniuose klausimuose Trra prieita prie pilno susitarimo.Dėl mi Ii t ari* 
nio susitarimo ir kokioje formoje bus suteikta busimai Unijai Amerikos

f j tari n o parama ikišiol ’rra nutylima. Bet sprendžiant is Amerikos spau
dos atrodo,kuri labai palankiai atsiliepia del pasisekusios Briuselio kon
ferencijos,ir iš Washingtono padaryty pranešimą,galima suprasti,kad Ame* 
rika -rra pasirengusi duoti militarinę pagalbu, jei kuris Vakaru Europos 
Unijos nar:rs butę. užpultas.

ši sutartis buvo pasirašyta Briuselyje š.m.kovo 17 d. 5 užsienio re?1-, 
minister!vu . 7 - ■

5 minėtos valstybės yra steigėjos Vakaru Europos Unijos ir sudaro jos 
pradžią.Pagal Briuselio sutarti prie jos gali prisidėti lygiomis teisė
mis kiekviena valstybė,kuri nėra užvaldyta komunistinės diktatūros.Tiki
masi,kad po Paryžiaus konferencijos Vakaru Sujunga praplės savo apimti,ir 
manoma,kad neužilgo Ispanija bus taip pat priimta i jos nariy. tarpu*

Bar nėra aišku,kokiu biidu bus prijungta prie Unijos Vokieti ja,nes Lon
dono konferencijos pirmoji sesija priėjusi principiniu klausimu išspren
dimo, liečiančio trijų okupaciniu zonų ekonominio ir politinio bendradar
biavimo ir Benelux'© dalyvavimu Vokietijos politikoje,-pasitarimus nutrau
kė iki balandžio mėn.. Sekančioje konferencijos sesi joje, tikimasi, bus Va
karu Vokietijos klausimas galutinai išspręstas.

Nemaža susijaudinimo sukėlė Čekoslovakijos užs. r. mirų Jono Masardco nu- 
sižud.ymas.Matydamas nepriklausomos Tėvynės galu,tos Tėvynės,kurios kūrė
jas buvo jo tėvas Tomas,nebeatlaikė smūgio ir,praleidęs labai nervišku 
naktįi,iššoko iš savo ministerijos rumy antro aukšto(18 mtr.) ant akmens 
grindinio,ir taip baigė savo dienas, ture damas 50 m. amžiaus. Jo pareigas 
perims greičiausiai,buvęs užs. r. min. pavaduotojas Clementis (komunistas). 
Jono Masaryko mirtis !;pac sujaudino Čekoslovakijos atstovus užsieniuose, 
kurie vienas po kito atsistatydino,protęstuodarni prieš sovietinį smurtu* 
Dr. J. Papanek, Čekoslovakijos atstovas prie Jungt. Tauty. Organizacijos,krei
pėsi į JTO prašydamas ištirti įvykius Cekoslovakijoj.Gener. sekretorius 
Trygve Lie betgi tam skundui nedavė prašytos eigos.

Čekoslovakijoj vyksta ir toliau nuolatibiai areštai tiek kariu ,tiek 
civiliu (ypač tarnautojy).Parlamento atstovai vienas po kito,o buvęs Be- 
nešo taut.sočijalistę partijos sekretorius J.Rcrold nusižudė

," r ■ -;v ■* ;* ■ yi-ixb
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ATSIUSTA PAMINĖTI . . * f

Konstantin as R. Jurgė 1 a,History of Lithuania Nation, 
New York 1947.1ši.Liet.Kultūros Institutas.

• « -■
J. A i s t y s, Nemuno llgesvs. Greene Maine 1947.Liet.Prancišk.leid.

Kazys B r ad u n a s,Maras.Poema. 1947
P. L eon von Rudlof f, Trumpa Pasauliečiu Dogmatika, išvertė 

Dr. M. Ražaitis.Stuttgart 1947*
Dr. S t.G r u o d i s,Krikscioniskosios Dorovės mokslas 11 laida. 

Stuttgart 1947. ..
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