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1948rProQesi Jos priešaky - pergalę skelbianti Kristaus statula. Savo per-.^* 
galės gestu ji veda visgi procesiją, veda net tris kart apie šventovę žmo
nės žengia paskui ją,vieni giedodami trijumfo himnus,kiti gi tylus,susi
mąstę, treti — lyg abejodami Prisikėlimu, nedrąsiai seka iš paskoso ,

1948 nu Prisikėlimo pergalės himnuose pinasi stiprus baimes ir netikru-!- 
mo akordai,liudydami,kad pergalė dar nėra visiška.Jie byloja apie .galimą ’i. 
kovą,kurios tolimas dundesys pripildo nerimu Prisikėlimą bešvenciancius.

Tar niekad po šio pastarojo karo Prisikėlimas nebuvo taip gaubiamas 
ateities netikrumo kaip šiemet,Neveltui Pijus XII metą pradžioje yrapa- 
reiškęs,kad 1948 m,busią didelią sprendimą meta 

‘Ir šitai pradedame jau pajusti,Didieji įvykiai ritasi vienas po kito vi- , 
siems primindami 1939 Jei tuomet gulė ant Europos rudasis r u- 
kasotai šiandien jis,tarsi žuvusią krujo primirkęs,tapo raudonu, 
ir gula dar sunkiau nei 1939 m.Tai lyg m a r a s,kurio giesmė kelia ne- 
rimą visuos žemynuos* r -

X cf” 1 *1 kf i* < i/ - ■ ’ > r ► rtf J fT u ,iC -1
' v-ra. betgi išganinga,kad sveikasis pasaulis dar laiku pastebėjo tą <ąt-y t 

slenkantį marą»Eutą tikra visuotinė katastrofa, jei jis įslinktą nepaste- , 
"betas. Jo bacilos jau seniai rausiasi pogrindžiuose ir buvo pastebėtos Pa
naitėj labai aiškiai 1939-1940 m? tačiau pasaulis netikėjo jas mačiusiems ,
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liudininkams (Ii e tuvi am ir kt.) - lygiai kaip Kristaus Prisikėlimo liudinin
kams "buvo netiksta.O pasirodo,tos raudonojo maro bacilos pavojingos ir neti- 
kėliams.Net ir jie pagaliau praregi jo,kad jos šio karo pe rig a 1 f 
nunešė saviem dievą nuJos išplėšė pergalę tarsi nejučiomis , 
sargamr besniiduriuo j ant. Sargai atsipeikėjo tik dabar. Jie pamatė,kad ne tik 
šio pastarojo karo pergalė išslydo iš ranką,bet ir ano praėjusio. Juk di
džiausias ano pasaulinio karo (1914) įvykis, 
kaip dabar matuti, buvo ne H e i c h c paklupdymas,bet 
bolševizmo iškilimą s,to naujojo maro,kurio vaisius esam 
priversti skinti. Netikėtai išėjo ir su pastarąja pergales didysis į vyki s, ku
ri dabar pastebim,buvo ne Hitlerio sutriuškinimas, bet Stalino iškilimas. Ir 
apgailėtina, kad šiedu "broliai" aukštosios politikos nebuvo suvesti į tar- 
pusaves imtynes, kurios e abudu butu išsis ėmę. Dabar tenka ir vėl mobilizuoti 
visas sveikąsias pasaulio jėgas,prieš naujo maro grėsmę.

Naujasis maras yra dviašmenis*,jis veržiasi kaip i d ė j a t, 
kaip savotiška "evangelija" ir kaip j ė g a. Bolševizmas kaip idėja turi 
savo sekciją visur,kurie ruošia jam kelią iš vidaus, raus darni esi, kaip bacilos, 
visuose pogribdžiuose. Tačiau visas stiprumas šiuo metu gludi ne idėjoj,o jė
goj -raudonojoj armijo j,kuri ir yra naujojo maro nešėja ir 
tikroji grėsmė. Pagal sovietinio geberolo Chaparidse paskelbtus duomenis,šiuo 
metu raud. armija turinti 150 diviziją,kurios padalintos į šešias armijas J 
Vorošilovo,Rokosovskio,Žukovo.Bagriamiano,Timošenkos ir Malinovskio.Šią va
dą manymu,raudonasis rnara^ galis būti išplėstas visuose žemynuose su I" nenu
galimos raud. armijos" jėga. Pirm as etapas - Vakarą Europos užė
mimas, galįs trukti tris savaites. Antras etapas - žaibinis smiigis 
Ispanijon ir Šiaur. Afrikon per Viduržemio jurą,lygegrcciai sMugis per Persi.4, 
Iraką ir Siriją iki Suezo kanalo.Šis etapas,soviet.vadą manymu,užtruksiąs 
tris mėnesius ir pareikalausiąs 100 diviziją,kurios butą papildytos 50-cia 
bulgarą, jugoslavą ir čeką diviziją. Treciasis ctapa s,ir tai 
sprendžiamasis, - Kinijos už ėmimas, kuri s pareikalautu 300 diviziją ir dve
ją metą laiko.Po to amerikiečiams,esą,nieko neliktą kaip priimti kompromi
sinę taiką,kuri,žinoma,bebūtą tol,kol sovietinis pasaulis galutinai pasi
ruoštą smogti JAV - galybei.

Tokie yra raudonojo maro planai.Galima butą abejoti ją tikslumu,ją skai
čiais,bet viena yra tikra:maras lieka maru,ir jo slinkimas bus tol nesulai
komas,klo maras bus maru. Reiki a, kad jis žlugtą savyje, t. y. 5 kad išn^jtą jo 
sukėlėjas - bacilos.

Joms sunaikinti W.Lipmann ’as siūlo priversti pirmiausia raud. armiją pasi* 
traukti atgal į Rytus bent 500 klm. (atrodo,tada ir Lietuva butą laisva!) t 
apsupti ją mažesniam plote ir laikyti tame rate,kad maras tuo budu izoliuo
tas, nesiplės tą ir pamažėl uždustą.Reikia betgi neužmiršti,kad raud. armija 
atgal geruoju nesitrauktą. Ir šiuo atvėju konfliktas butą neišvengiamas.

Kokie planai bebūtą,1948 m.,Prisikėlimas mena visiems aiškią būtinybę -sta
tyti užtvankas raudo marui; s tat yti ne tik atominiais sprogst. sviediniais ir d- 
leriaisjbet ir dvasia, ir tikejimu. Turi žėrėt i Kristaus Per
galės tikėjimo kaitr a.nes be jos bus neveiklios ir geriau
sios bei tvirciausios užtvankos.. Tikro ji Prisikėlimo šventė ateis,kai ir Ry
tuose žygiuos Kristaus Pergalės procesijos.
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( pradžia 
♦wrt aiti*. ... . . •* t- Kaip tik nebus tau is kelio 

Tada kareivis sutiko.
Tarė milžinas : :«ivioi£X acme it ?
- Tu buvai man geras ir pasakei,kaip stogįi nušienauti,kaip sviestu ant 

Tiekės tepti,ir dar sutikai brolį pakviesti mano vestuvėsha. ūž tai prašyk 
manęs,ko labiausiai norėtum,ir aš tau duosiu. -'.. v -Ii. v d . .

- Duok man pypkę - atsakė Aleksandras,- kuri be tabako vis degtv,ir varini 
triubelę,į kurios balsę, visi bėgtai prie manęs. Tada uodai negils manęs,gi be
siklausant švilpiniavimo,nebus taip gudu ir lankstu vienam eiti. «i '

Padavanojo milžinas jam pypkę ir dudę,» S i:. > :(tc; t-ve t 1 -v.:i -
, Kareivis padėkojo ir leidos į kelionę.Eiti buvo smagu ir gera.Giria ošė, 
paukščiai čiulbėjo,ir stirnos šokinėjo per kriimus.Jis taip smarkiai traukė 
iš,^savo pypkės,kad vienas dump kamuolys pataikė į nosį voverėlei,kuri suposi 
pušies viršūnėje ir dabar ėmė čiaudėti. Ly 19 ’ ’ ’ ffflsMautt •

Vakarop jisai rado milžino brolį ir užprašė į .vestuves. | -.-'-r.’. 1 ■
Tas paklausė: .ii;?tirtai:< > rv
- Ar daug gyvuli? paplovė ? iv
- Jau treti metai,kai vienę. jautį iš girios veda,o dar tik ragai tematyti- 

tgKB3jis didelis,- atsakė Alękspndras. į ytlsnlcM c v,. 1.1% t ii ai., tvl.yi-r rita
- O muzikantę ar daug bus ? .. £oi8a va g r i. .’9n.
- Jau treti metai,kai penki vyrai. pučia vienę. dudp,ir tik per vestuves ji

pradės birbti. y ; ,.u iltrb ąŽet ;J:v*< clį ii
- Tai bus linksma!- suriko milžino brolis ir taip sutrepsėjo,kad netin’:-

menvs ėmė riedėti nuo kalny. Kareivis Aleksandras bi jodamas’,kad kokia skevel
dra jam galvos nepraskeltp,pabėgo iš tos vietos. t . ,r .-H.v

Užėjus nakčiai, jisai atsigulė po pušimi s, kurios ramiai siūravo ir kvėpė-- 
jo. Jis męstė apie tuos ilgus mctus,kada toli nuo namp gyveno,mę.stė apie žro- 

,nę.,kurię. paliko jaunę, ir dailię.,ir apie savo siinp vienturtį. Atsiminė upelį, 
per tėviškės laukus čiurlenusį, ir savo žilę, motinėlę, kuri ten žlugtę. velė
davo. Jis taip pasiilgo t^ žmoniy,kuriy. jau seniai nematė ir kažin ar bema
tys,kad jam net stambi ašara nusirito per žandę. ir,nukritusi,įstrigo tankio
je .barzdoje. :. ■ išloti h-tfr b ,c’ ior.*

Senas kareivis Aleksandras vis mę.stė ir mę.stė,kol aušros žvaigždė pate
kėjo,ir rytuose nuraudo besikeliančios dienos šviesa. Jia tada pakirdo ir 
vėl keliavo,beržy šakose kukuojant raiboms gegutėms.

a Taip žengdamas ir dumdamas pypkę, jisai pamatė,kad jau eglės,ę.žuolai ir ■ 
sadulėlės retėja. Tolumoje,pro medžiu kamienus buvo matuti sostinės murai ir 
auksinės bonios,kurios žėrėjo vidudienio saulėje. : h C
t Priėjęs girios kraštę,Aleksandras išvydo žmogių ant akmens bekiunksant.lš 

raudono apsiausto ir aukso vainiko senas kareivis pažino,kad ten besėdis 
^patsai karalius,kuris taip gailiai verkė,kad ašaros jam per žilę, barzdę, bi- 

ro^faA^įtoįios* - cvtfd t a., ž \ Aatai81i<I ii *
♦< — Ko- verki?- prabilo senas kareivis Aleksandras,pats savotširdv sugrudęs.
tf tttėanfcta* • 'sJtŽ' :: s.tnMixfc 4t'cv-H*£ atį
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- Kaip man neraudoti ir graudžiu ašary nelieti,-atsiliept ir kalbėjo ka— 
ralius,placiy žemiai ir dideliy miestu viešpats,-jei aš pagavau du simtus zui
kiu, ir niekas negali man jy išganyti: jie visi išlaksto ir išsislapsto.

- Kokia nelaime!-gailavo Aleksandras.
- Ir kaip nebus nelaime,-aimanavo karalius,rankove šluostydamas ašaras nuo

žilos barzdos,-jei aš apgulęs išgriaudavau pilis ir miestus,o dabar nerandu 
piemens savo zuikiams! ‘

Tarė senas kareivis:
A A A . . • ■ y- ■ * G) «•

- Kazin ar man nepabandžius?... As koviaus su turkais ir totoriais,tai gal 
ir tavo zuikius suvaldysiu.

• Prabilo valdovas: ••
- Bet atmink, kad atsakai savo galva, j ei bent vieny zuikį pragaišinsi. 0 jei 

visus išsaugosi,tai po mėty galėsi manęs prašyti,ko tik tavo širdis geis,i? 
gausi.

’ ' • • • < »• r c. r' t vvr f* r i- Kur gi tie tavo zuikiai? < •
- Vienas,antai pakrūmėje guli,antras po dobilus laksto,trecias už ano kai* 

nelio nustriuoksėjo...žiūrėk,kad vakare visus juos man parvarytum.
- Gerai,-atsakė kareivis ir taip kaukštelėjo užkulniais,kad pentiny cinktc- 

Įėjimas nuskambėjo per giriy.
Sėdo karalius į vežėčias, širmi žirgai įrietė sprandus,sužvingo ir nulėkė1 

vieškeliu,kaip gulbinai nuskriejo.
Aleksandras,likęs vienas,vaikštinėjo sau pamiškėj e, rūkė pypkę ir valgė la

šinius, kuriy jam atsiuntė iš dvaro. Jis matė,kaip zuikiai siaučia po laukus, 
strimagalviais ritasi nuo kalneliy ir šokinėja per kupstus,net jy baltos uo
degaitės šv”šcioja.

Saulei gulant toli už lygumy ir giriy,jis išsitraukė savo varinę triiibelę 
ir papūtė.Jo dūda švilpė taip dailiai,kad net vyturiai nutilo čirenę padan
gėj ir, sparneliais vasnodarni ,klaussi to švilpiniavimo.

Vos tik jis sudūdavo,kai sušnero lendriniai, sucebė jo avižy laukai ir,lyg 
vėjo perpūstos,sudrebėjo dobilienos,-iš visy pusiy zuikiai tik nėrė prie se
no kareivio Aleksandro,vienas kitą lenkdami.Subėgę,jie sustojo aplink savo 
kerdžiy ir,karpydami ausimis,klausėsi triubelės tralenimo.

Jisai,per ilgus metus visokio muštro išmokęs,sustatė zuikius į lygias gre
tas, pats stojo priešakyje,ir dailiai išrikiuotu buriu jie traukė į karaliaus 
miesty. Jis taip linksmai putė savo dūdy,kad zuikiai neišlaikė,pasistiebė ant 
pasturgaliniy kojy ir,balkšvas papilves atstatę,straksėjo ir šoko miesto^ga- 
tvėse.žmonės,tokiy dyvy kaip gyvi neregėję,bėgo paskui,pirštais rodydami į 
aleksandry ir jo kaiminę,-visi jie,ir vos bepakreteny seniai,ir suaugę vyrai, 
ir moterys,ir vaikai.

Dvaro vartuose jį pasitiko pats karalius,kuris suskaitė kiškius ir,visus 
radęs,iš džiaugsmo patapnojo senam kareiviui per petį.Tai regėdami,visi ge
nerolai pamėlo iš pavydo. • . ■ I 7 r

Dabar Aleksandras kasdien varinėjosi zuikius ir tiek juos išgudrino,kad 
:ie ir rikiuotėje vaikščiojo ir visokius šokius straksėjo.Buvo taip miela į 
juos žiūrėti,kad žmonės iš viso krašto būriais plūdo į sostinę ir garsiai 
kalbėjo apie ty nepaprasty kerdžiy. Jis gi dūdavo savo triubele,vis męstė apie 
tėviškę ir karty prisiminė dainelę,kuriy jam žmona buvo niiinavus juodviejy

tuvi y dieny ir kurios jis daugiau niekados negirdė j o. Prisiminęs ty dainy, 
jis dūdavo jy taip dailiai,kad žmonės,žady užkandę,nedrįso nė atsidūsėti, o
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ir zuikučiai,pasistiebę,klausėsi,kol toji daina verkė ir vaito jo,ir džiaugsiu 
glostė. <r n T A ' A

Kai švilpynė nutilo,prie Aleksandro prisiartino viena moteriškė ir tarė:
- Kur tu girdėjai tą dainę,?Ją žinau tik aš ir mano vyras,ries tik jam vie

nam ją. dainavau mudvieją vestuvią dieną. \ .rlot'
^Sušuko senas kareivis: miAbVS

- Esmi tavo vyras Aleksandras,ir aš tave dabar vėl'pažinau!
Ir jis savo žmoną, nutvėrė į. glėbį taip drūčiai,kad ji net spigtelėjo iš 

laimės. Pamelavęs,jis tarė:
- 0 kur mano sūnūs vienturtis ?
- Jis jau didelis v^ras ir parsivedė pačią,kuri jam pagimdė dvynukus,-atsa.

kė ji.- Taip ir vaikščioja mano vaikelis po žmones,ieškodamas krikštatėviu, 
bet niekas nenori eiti:mat,esame labai prasti ir nuskarę. ■

Jos balsas graudžiai suskambėjo. ■ t; ;
-■ Nenusimink,-paguodė ją Aleksandras, - AŠ pats užprašysiu tokius krikšta

tėvius,kad iš nustebimo visiems akys ant kaktos iššoks.
išgirdo valdovas apie seno kareivio žmoną ir abu juos pasišaukė į savo me

nes. Jis valgydino juos ir girdė,kol aniedu jau vos bepakilo nuo stalą.
Tarė karalius:
- Aleksandrai, man o s,enas kareivi, dabar kalbėk ir sak^k man,ko tavo širdis 

trokštą,ir aš tau duosiu,nes tu mano zuikius taip sutvarkei ir išgudrinai,kud 
mano žemė virto garime ir puošmena tarp visą kitą šalią ir viešpatyscią.

Prabilo Aleksandra^*: Ay r , t,?*- rv-..a Xfia
- Mano sūnūs susilaukė dvynuką,ir niekas neina jam į krikštatėvius,nes e::a

me prasti ir nuvargę.Todėl meldžiu tavęs,kad neštum prie krikšto mano anūkė
lius, o aš galvą guldau,kad nebusi matęs dar tokią dailią vaikucią,išskyrusfr 
tavo paties sūnūs ir dukras. ,/ < j e « Q e r s t t

- iš kur žinai,kad tavo anūkai tolei dailus, jei nesi dar ją regėjęs?-pa-
klausė karalius. ,v,

Aleksandras atstatė krutinę ir išdidžiai kalbėjo: s y
- Užtenka tik akį metus į mane: žmona sakė,kad anūkėliai,kaip du vandens 

lašai, atsigimė į ją senelį.
Valdovas sutiko nešti dvynukus prie krikšto ir dar pasakė:
- AŠ liepsiu, kad tau ir tavo siinui su dvynukais butą pastatyta tokia -t-.i ;

ba,kokioje nė vyskupas negyveno. ,* ,y,’( \ s '
Po dvieją mėnesią iškėlė krikštynas,kokią niekas nė sapne nesapnavo. Sunku 

ir žodžiais apsakyti,kiek ten midaus šulelią buvo išgerta,kiek jaučią ir a- 
viną suvalgyta.

Svarbiausia gi buvo,kad Aleksandras ten atsivedė savo zuikius,kurie šoko, 
vieni per kitus kuliu vertėsi ir paskui, su svečiais už skobnią susėdę,dobi
lą lapelius kramtė,priešakines kojites ant staltiesės mandagiai susidėję.

y f u ?',?e ' J"-' ’ £■ ,'Ti
tyfr.j ■- :

fįl į»t oą -J ,«.<■ įėl. ’T f

. aAofą '* ' ■ ■"

( Galas ) Z ’ .Y. j ? r ; Ivti.’ yyur
, -■ Vf" - y , ;.y t'-as OSO.HltVį SfUfljtnLttKV 8i

? į r :>•!■>' tr fs-irlin sdyM?. b ą
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.t'itjvh t-1 j g’j ę h'hTV ASMENŲ STATUTAS B E L g
'"■ ■ ■'- ojiirw*3^ ■ X%?o£-Xb *it mUife t't - i

. Yra dvi D.P. kategorijos: ': * 4-į .u ’
. * ' 1. D.P.,kuriems reguliariai leista apsigyventi Belgijoj; ju Statutas vra 

toks pat,kaip ir kitu svetimšaliu; ‘ -
2. D. P., atvykę i anglių kasyklas. Jie naudojasi normaliu svetimšaliu statu

tu, be to,turi teise naudotis konkrečiomis pirmenybėmis,nustatytomis pagal 
spėsi j alias sutartis. ? ..

Pirmajai kategorijai p r i. k.l a u s a n c i u-TD.P» 
■ ■ -rh f' 1 I ‘.** ■ ■■ ‘

statutas. .
• ~ ‘ \ ; r 7:

Belge konstitucija 128 straipsniu teikia svetimšalio asmens ir turte apsau
gų, tačiau įstatymai gali numatyti kai kuriu išimčių* Pav., svetimšali 
negali dalyvauti vidaus politinėse kovose, 
reikšti viešai savo priešingo nusistatymo žodžiu ar raštu prieš svetimu vai- 

• .stebiu atstovus. Svetimšalį, n esi laikantį šitų reikalavimu, valdžia gali priver
sti pasitraukti iš Belgijos. :awtl£*X4JJ(

Svetimšaliai turi laikytis policijos ir saugumo įstatymu,nusilenkti baudžia* 
'miesiems įstatymams.

• Kiekvienas svetimšalis Belgijoj naudojasi civilinėm teisėm: teise vesti,
luti savininku kilnojamo ar nekilnojamo turto,skirti palikimu,paveldėti,elgtis 
su savo turtu taip,kaip ir kiekvienas belgas. ” . ” -

Svetimšaliai tačiau neturi politiniu teisiu* negali rinkti, 
nei būti išrinktais į įstatymus leidžiantį organu,nei į provincijų ar valsčių 
tarybas. Karinės prievolės įstatymas taip į pat 
jiems negaliu o j a:svetimšalis negali būti Belgijos kariu. -

T e i s m e,jei svetimšalis yra kaltintojas,jis turi duoti pinigine garan
tijų teismo išlaidoms apmokėti. ' 4 •••••• - ‘ »f/.

Viešoji soči j alinė pagalba yra teikiama: visiems tos 
pagalbos reikalingiems. - .llenaa j? t t : ' t \, i-1'—f

Darbininkai ar intelektualai dirbu kieno nors kito priežiūroj,turi gauti 
vad. darbo leidim u* Svetimšaliai, norį praktikuoti kokiu nors profe
sijų nepriklausomai nuo kitu,turi gauti "profesionalo pažemėjimu"(carte pro- 
fessionelle)(išduodama gana retai: jei kalbamo svetimšalio darbas duoda kokiu 
nors pirmenybių belgu valstybiniam rikiui). . m- a c

Socialinės apsaugos atžvilgiu dirbu svetimšaliai priklauso„nuo bendru so
či j alinės apsaugos įstat?nnu»

"a
-: Antrajai kategorijai priklausančiu D* >. . .. f , T,. i [«•

s ■ t a t u t a s.
Šie naudojasi visom aukščiau minėtom teisėm ir,jei laikosi darbo sutarty 

nustatytu reikalavimu,turi dar kai kuriu pirmenybių,biitent,valdžios pagalba 
Jiems užtikrinama įvairiose srytyse:padedama įsikurti Belgijoj- po trijų 
r’ėnesiu darbo šeimos nariai atgabenami į tu pačiu darbovietę; turi būti duo
damas tinkamas butas;repatrijavimo atvėjti po 5 darbo metu ?ng?5v ’'ac’/klose 
duodamas specijalus grįžimo atlyginimas ir pan.
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’' ir belgams, y.-:- - ,Y
" • B.P. teisinis statutas tarptautiniai s 8 U s i t

dar nėra nustatytas, vra betgi tremtinio (rėfugiė) tirptAUtinis statutis.Pngri> 
diniai tarptautiniai susitarimai: 1933 m. rūsy tremtiniy.lt jiems prilyg9tanci> 
statutas; 193^ m.-Vokieti jos tremtiniy statutas. Tremtiniai pagal tarpt,sutasw 
tis turi platesnes teises,negu paprasti svetimšaliai,,darbo leidai at* 
vėju belgy įstatymai jiems yra žymiai švelnesni.

S P AULOS S K „I L T V S E

f KODĖL BENESĄS KAPITULIAVO?
Jdomiy žiniy duoda vienas pabėgusiu kataliky vady,Pavel Tigri&T*# finln* 

jis gavęs is čeky demokraty partijos nariy,pab-gusiy į amerikieoiy j&Oty Vbv 
kietijoj,kuriy pavardziy saugumo sumetimais p. Tigrid nemini#

Krize vystėsi žaibo greitumu nuo to momento,kai į Prahos aerodromu atvyko 
Soviety užs. reikaly min. pav. A. Zorin. Reikia manyti,kad Zorin atvežė čeky komu
nistams įsakymy iš Maskvos " smogti".

Prezidentas Benešas,numatvdamas rimty padėtį,delsė iki vasario 24 d.pri
imti 12 demokraty ministeriy atsistatydinimu. Vakario 24 d. Gottvald1 as rei
kalavo prezidento aiškaus pasisalrnno: "Pone Prezidente, Jus turite priimti at- 
sįstatydinimy. Štai syrašas mano naujo kabinieto nariy. Visai nesvarbu,ar J lis 
jį pasirašysi t, ar ne.Rezultatas^ vis tiek bus tas patsi Tačiau as jums aiškiai 

,patariu pasirašyti". ■ ? 1
Komunistai ruošėsi prezidento pasisakymy išreikalauti 25 d.popiety ir su

telkė ginkluotas darbinįnky mases mieste.Gottvaldas pastatė prezidentui ult?- 
matumy:iki 4 val.po piety jis privalo pasisakyti.

Ty paciy dieny įvrko smūgi s, kuri s, galimas dalykas, reikalus pakreipė mums 
žinoma linkme. Vasario 23 d.prezidentas Benešąs pasikvietė karo minister! 
Svobpdy,kuris oficijaliai buvo bepartinis ir jį paklausė: "Jus esat užmanė, 
ar prieš? Ar galiu aš jumis pasitikėti?".Ministeris pasisakė esys. prezidento 

.dispozicijoj.
Po to Svoboda išleido atsišaukimy s ak y damas, kad kariuomenė niekad neis 

■i prieš tauty,be to,pradėjo kariuomenės vaknny nuo "reakcijonierišky"elementy» 
Šimtai karininky buvo paleisti,! jy viety stojo komunistai karininkai. Gott- 
valdas 25 d,po piet nuėjęs pas Benešy pareiškė:" Nesvarbu ar jus pamiršote

■ ar ne. Aikštėje tūkstančiai ginkluoty darbininky. Jei jiis nepasirašysit,aš duo
siu ženkly jiems eiti į pilį.Ir aš jus patikinu,kad šity vyry akivaizdoj jus 
ilgiau negalėsit prieštarauti tautos valiai",

Gottvaldas neslėpė,kad sukilimas yra remiamas Maskvos.Kai kurie pabėgusie- 
tvirtina,kad Gottvaldas grasinęs net Maskvos įsikišimu.Kartu jis pažadėjo Be- 
nešui,kad 12 atloistujy ministeriy,(ne komunistai politikai)ir žurnalistai 
busiy palikti ramybėje,jei prezidentas priimsiys jo kabinety.Benešąs nusilei
do, tačiau ryškiai Gottvaldui parodydamas, kad taip elgiasi ne is laisvos va- 
lios.Benešo kalba,kuriy jis turėjo sakuti per komunisty kontroliuojamy radio, 
buvo vis atidėliojama,pagaliau paaiškėjo,kad prezidentui nebebus leidžiama
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by kalbėti į tautą. Prezidentas su žmona pasitraukė i Sezimovo lįsti,kur jis jan- 
ci as i tikras komunistę kalinamasis. Tigrid savo pareiškimu "baigias "Dabar vai 
Gottvaldas,bet, jis labai apsirinka, jei mano,kad kova baigta - ji tik prasi ■

* * deda". ( Vaterland 10.3.1948 )
* ' ■ t t- l'r

SOVIETŲ SĄJUNGA IR KARAS
"La Libre Belgique" kobo 18 d. 1948.klausia:pasitenkins Sov. Rusija tuo,?, 

jau turi,ar ji eis iki konflikto? Molotovas Londone pareiškęs,kad karas Heli 
vengiamas.Kada jis gali prasidėti ? Sąryšy su tuo baimingai segamas sovie
tu veikimas,© ypač dominasi ją karinėmis pajėgomis. Tašiau reikia pasitenkjr 
apytikrėmis žiniomis,nes šnipinėjimo monopolį turi,galima sakuti,tik rusai.

J.A.V.spauda tvirtina,kad busimo konflikto atvėju daug svers viešoji opi
nija. Visi Trra įsitikinę,kad Rusijos g’^ventojai trokšta taikos,tačiau su so
vietinio rojaus gyventoja nuomonėmis nesiskaitoma,be to,jos lengvai gali b: 
ti pakeistos propagandos.Užtenka tik pareikšti: "Kapitalistai nori užvaldyti 

4-,: Rusi ją",ir milijonai aklą aukos paskutines jėgas už savąjį r o ją. Taigi, pasi- 
tikėti sovietą piliečiu taikos troškimais negalima.

Modernus karas reikalauja begalinės gamybos.Tuo tarpu Rusija 1946m. tėra
■y pasiekusi 1940 m. lygį.Pagal Kremliaus planą 1950-1955 m. gamyba pasieksianti 

1945 m. JAV lygį.Per metus jie žada pagaminti 100.000 lėktuvą,60. 000 šarvuo
čiu. J šitą skaičių neįeina cekoslovaką karo gamyba.šiuo metu Rusija turinti 

t. 25.000 lėktuvą. I šį skaicią įeina visos lėktuvą rus ys. Slaptą ją ginklą kinu.
simas, aišku, pat s svarbiausias. Molotovas pareiškė,kad atominė paslaptis nebe
egzistuoja. Tačiau J. A. V.kompetentingi sluoksniai tvirtina,kad sovietą šnipi- 

- nėjimo pastangos sutelktos šito ginklo gamybai atidengti.iš kitos pusės ne ■ 
I- užtenka žinoti technišką gamybos atlikimą, reikia dar pajėgti ją suorganizuo

ti savam gamybos ūkyje, šito sovietai negalėsią pasiekti anksčiau kaip po 3 
< - metą. Tačiau sovietai smarkiai patobulinę V-l ir V-2. Kuo 1946 m. 120 milijon- 

doleriu viso valstybinio biudžeto skiriama "moksliniams tyrinėjimams" ir 
100.000 sovietą piliečiu tam yra įkinkyti. Profesorius Zukirski padaręs svajr 

■biu atradimu. ♦
žmonių ištekliais Rusija gi aiškiai pirmauja.šie ištekliai -yra tikrai ne 

išsemiami,ir valdžia tuo aiškiai naudojasi.žiniomis iš Vašingtono,S.S. turi 
120 diviziją ir 30 diviziją okupuotose kraštuose neskaitant saugumo,polici- 
ios ir NKVD dalinią.Reikalui esant sovietai galį. sudaryti 2 milijonu karino 

* i eilę. Rusijos žinioj yra rytą bloko valstybią kariuomenės^sovietą karininką 
dabartiniu metu perorganizuojamos. Tito kariuomenė turinti 350 taikstančią v 
rą,Lenkijos - 200. 000, Vengri jos ir Albanijos - po 60. 000,Bulgari jos - 56. Ot' 
ir Čekoslovakijos 160.000. Skaičiai,aišku,gali būti padidinti.

Kaip matome Sovietą žmonių ištekliai dideli,bet technikos atžvilgiu S.S. 
dar atsilikusi. Ji visomis jėgomis stengiasi sumažinti tuos trukumus ir meta 
po metą mažina anglą-amerikoną pirmavimą, dar taip r,ršką 1945 m. Juo labiau,]* 
per paskutinius 3-jus metus JAV ir D.Britanija mažino savo karinį pajėgumą. 
JAV kongreso orinią pajėgą taryba pasiūlė priimti orinės apsaugos penkmečio 
Dianą, siekiantį nuo 70-78 milijardą doleri ą. šitos nepaprastos išlaidos butą 
buvusios žymiai mažesnės, jei apsaugos pasiruošimai butą buvę pradėti anksci 
kol dar nebuvo pakrikusi karo metu sudarytoji organ! zaei ja>Plosiausiajcad v 
karą pasaulis tiki rusą gera valia.
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IŠ T E V Y F E S

išgabentas Aušros V a r t v. paveikslas.
Lenky laikraštis " Novcr Swiat" praneša,kad stebuklingasis Sv.^anelės Mari

jos Aušros Varty paveikslas yra išgabentas iš Vilniaus į Bjalystoky. Tas pats 
laikraštis praneša ir kity žiniy,kad Lodzėje esys statomas altorius, kuri ame 
bus išstatyta Vilniaus Aušros, Varty Sv.Panelės paveikslo kopija.

Aušros Vartai Vilniuje yra didele lietuviy tautos šventovė.išgabenimas 
Aušros Vartyt paveikslo iš Lietuvos sostinės Vilniaus yra didžiausias miisy 
tautos užgavimas ir nuostolis.Reikia tikėtis,kada bus atgauta bolševiky pa
vergtu tauty laisvė,Aušros Varty šv.Panelės Marijos paveikslas vėl bus gra
žintas į laisvy ir nepriklausomu Lietuvy,! jos senyjy sostine Vilnių.

Bolševiky valdžia apie save

LAIC patiekia žiniy,kiek netvarkos yra tik viename Raseiniy apskrityj e(pa- 
ciy bolševiky pranešimu - "Tiesa" Nr. 124/1261,1947): " Apskr.Vykd.Komitetas 
(pirm.Kulikauskas)nesugebėjo tinkamai suorganizuoti darbo ir įvykdyti jam pa
statytai uždavinį y. Komitete buvo pridaryta stambiy klaidy ir i škraip^any. Gero
kai apleistas komunalinio ūkio,finansy,žemės ūkio sritis.Raseiniy apskr. turi 
didelį ploty neišskirst^tos žemės,tašiau Apskr. Vykd.K-tas tolimesnio skir - 
stymo neorganizavo(matyt niekas nenori tos žemės imti).Nėra susitvarky su 
valstvbiniy prievoliy paskirstymu. ITegana to,už 1946 metus dar nebaigtos iš
ieškoti visos valstybinės prievolės,pav? šieno išpildyta tik 46 0. J žemės 
ūkio kooperacijy valstiečiai nepakankamai įtraukiami t iki šiol jos nariais yr.i 
vos 6-7 % gyvento j y. Kooperatyvams dažnai vadovauja visai netinkami asmenys. 
Žemės ūkio skyriaus vadovai savo darby apleido.Pereito pavasario sėja nebuvo 
patikrinta,be to,pranešinėjo išgalvotas žinias apie sėjos vykd^my apskrityje. 
Gegužės 5 d.pranešė,kad įvykdyta 16-17 % sėjos plano.Gegužės 10 d.nurodė,kad 
planas įvykdytas 50 %,nors tai buvo granas melas. Daugeliu atvėju tarybiniy 
iikiy (kolchozy) vadovai buvo aiškiai netinkami. Kai kurios mokyklos net neap- 
riipintos suolais ,pav«Nemakš ciy pr. mokyklos vaikai pamoky metu tūri stovėti. 
Raseiniy gimnazijoj tarp aštuntos klasės mokiniy nėra nė vieno komjaunuolio. 
Mokiniai neskaito "Komjaunimo Tiesos" ir kitos "tarybinės spaudos".

"Baisus gyvenimas okupuotoje Lietuvoj!", 
tokia antrašte 11 Nr. (48. 3» 11) "M Kelias" paduoda vieny autentišky laišky 5* 
Lietuvos.žinios siekia praėjusiy mėty vi dūrio(rugpiucio-spalio mėn.)?Laiske 
aprašomi trėmimai, areštai, parti zany veikla. Pagaliau iš to paties laiško iš
ryškėja,kad oficialiu keliu siysty laišky didžiausia dalis iš Lietuvos ir į 
Lietuvy adresaty nepasiekia,nes cencuros sulaikomi.Po kiek laiko laišky. 
iš užsienio gavėjams taikomos žiaurios 
represi j o s? tardomi, suimami ir ištremiami nežiniom Be abejo, lygiai 
taip pat elgiamasi ir. su tais,kurie susi žino su artimaisiais ar pažįstamais, 
esančiais tremtiniy stovyklose Vokietijoje.
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Minėtame laiške aiškiai pasakyta tiems artimi esi ems, kuri e yra tremtyje va^ 
karinėse Vokietijos zonose? jokiu atveju nesvajoti apie grįžimų į Tėvynę prie 
dabartinių, sąlygų,nes ten nelaukia nei pasigailėjimas,nei jokios išimtys už 
"apskrėtimų buržuaziniu raugu svetimose valstybėse"(žinoma; jei bolševikai ne
surastų pas tokį grįžusį ir kitokių "prasikaltimų"). Atrodo,kad ten likusieji 
lietuviai žinių apie tremtinius turi,palyginti,gausokai,tiktai oficijaliai 
apie juos mažai kas tenori žinoti,nes bolševikams susekus,kad kieno nors arti^ 
mieji ar pažįstami gyvena užsieniuose,tuojau pat pradedamos taikinti šiaurio* 
bolševikiškosios priemonės.

Sis autentiškas laiškas dar kartų turėtų būti įspėjimu visiems lietuviam* 
(ypač Belgijoje gyvenantiems,nes turimomis žiniomis iš čia labai pagausėjo 
laiškų rašymas į okupuotųjų Tėvynę!) tremtiniams nerašyti laiškų į Lietuvų,lęr> 
rie daugeliu atveju jų adresatams reiškia "bilietų" į Sibiru . (Vyt. Siaury®)

LIETUVIAI KITUR

Kai apsilanko D.P. stovykloj polit rūkas...
Kovo 8 d. Schwab. Gmiinde(am. ok. zona) stovykloje lankėsi bolševikų repatrijaci- 
nės misijos karininkas liet. Įeit. Čepas, lydimas kito ruso p o Ii truko. Į mitingų 
žmonių susi rinko daug. Gal dėl to,kaip vienas politrukui pareiškė?"Skaitlin - 
gai susirinkome ne išklausyti jūsų saldžialiežuviškų melų ir apgavysčių,bet 
pamatyti kaip atrodo gyvas niekšas,kuris už Judošiaus grašius pardavė savo 
tėvynę ir dabar stepių barbarui padeda kraujuose skandinti savo tautų? Ir day 
drįsta save vadinti lietuviu..." Pradžioje,skaitant atsišaukimus dėl grįžimo, 
buvo ramu.Bet "mitingui"perėjus prie paklausimų ir atsakymų formos pasidarė' 
maišatis.Atsirado vienas vyrukas,kurio tėvus per deportacijų 1941 m.birželio 

’mėn.tas pats Oepas areštavo ir ištrėmė į Sibiru. Toliau buvo paklausta,kodėl 
iš viso bolševikai 1941 m.birželio mėn. suėmė per 60.000 nekaltų lietuvių ir 
ištrėmė į Sibiru? •- "Tai buvo antitarybinis elementas" -atsakė politrukas. 
-" Tai ligoti seneliai, vaikai ir kų tik gimę kūdikiai taip pat buvo anti ta? 
jybinis elementas?" J tai p o litrukas atsakė? "Tai yra netiesa. Vaikų, kūdikių 
ir senelių niekas netrėmė". Bei šito akiplėšiško melo suiro visa rimtis.Rusy 
buvo nuplėštas antpetis besigriidant pro duris. "Repatrijacinė literatūra” 
buvo išmesta į purv r.ų ir norėta jų sudeginti. Tačiau vienas IRO pareigūnas, 
atsistojęs ant tos "liter, turės" ki'iivos,jų narsiai apgynė nuo ugnies...("M")

Lituanistikos Institutas Freibur ge.-

Freiburge(pranc.ok.zona) pradėjo veikti prof.Balio suorganizuotas Lituanis
tikos Institutas.Paskaitos skaitomos 2 kartus į savaitę.Tvarkingai išklau
siusiems du semestrus bus duoti atitinkami pažymėjimai.

Lietuvių Atletų Klubas Brook lyne. - Sis kli
bas veikia jau nuo 1903 m. Turi savo keturių aukštų namus ir per 200 narių. 
Karo metu klubo veikla buvo kiek susilpnėjusi,bet dabar vėl atgyja pasipil
dydama naujai atvykstančių lietuvių sportininkų jėgomis.
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PAS MUS

MŪSŲ INFORMACIJA

Mums žin&tini adresai*
1. LBB Centras?

:1°1BB Centro Pirm.:Mr* 1‘ Abbe J.Danauskas,2,av. du Chant-d'Oiseau,Woluwė- 
"St.--Pierre (Bruxelles);

. 2° EBB Centro Vice-pirm. : Mr. A. Burba, 24,Boschrandstraat, WATERSCHF1
.. 3°LBB Centro Sekret.: Mr. J.Mališka,l,Av. dės Epėrons d'Or,IXELLES (Bruxell.

4°Kultūros reikalams: Mr. J* Zaranka, 57,rue du Marais,Louvain.
5° Revi zi j o s Komi sijos Pi rm.: Mr. 1'Abb ė Dr.P. Gai damavi cius, 10, rue de Bi er- 

beek, HEVERLE (Louvain);
2. LBB Padaliniai:
1° Pirmosios Limburgo apvl. (Waterschei,Ewartberg,'/interslag)valdybos pit?.

(ir Wat.grupės pirm. $: Mr. A. Burba, 24,Boschrandstraat, Waterschei-Genck.
2° Vice-pirm. (ir Zwartberg gr.pirm. ) :Mr. Step.Poguželskis,55,rue Patience 

et Beau jone, ZWARTBERG;
3° .lžd. : (ir Winterslag gr.pirtm ):Mr. J. Ceilius,28 /160,Nordlaan,WINTERSJiAC;
4° Eisdeno apylinkės k-to pirm, s Mr. J.Remeikas, 11-.,Eekhornf jestr. VUCHT *• 

ETSDEN.
' 5° Vice-pirm.: M. Kleinienė, 2, Vuchterboschstr. , VUCHT-EISDEN;
6° ižd.: Mr. J. Ambražas, 34, Eks terns tr. -, VUCHT-EISDEN;
7° Liezo ap’/-l. valdybos pirm.:Mr. Step.Paulauskas, 2,rue des Martyrs,Ch. 135» 

TILLEUR-LIEGE;
8° Courcelles grųp. vald. pirm. :Mr. V. Ražanauskas •
9° Sekr.: Mr.A.Banaitis,185,rue de Forriėres, COURCELLES;

10° Izd. :Mr. V.Martuzaitis,216,rue de Forriėres,COURCELLES; •
3. Lietuviy kapelionai:
1° Limburgo prov.: Rėv.Pėre Cornelius Gaigalas, O.F.M.,Convent des Peres 

Franciscains(Mihderbroederskloster) ,HASSELT;
2° Liezo prov.: Mr. l'Abbe Dr.P.Gaidamavičius,107rue de Bierbeek,HEVERLE- 

LOŪVAIN; 7'''.

3° Hainaut liet, kapel.: Rėv.Pėre J. Aranauskas,15,rue Ferrer,MONS (Hainaut)
4. P. C. IRO Centras ir padaliniais-
1® PC IRO Vyr. Būstinė: Commission Prėparatoire de 1: IRO,Palais des Nations, 

GENEVE (SUISSE);
2° PC IRO Delegation pour la Belgique: 28,rue de la Loi, BRUXELLES;
3° PC IRO Delegacijos Atstovas Diezui:25,rue des Pittours,LIEGE;
4° " " _ " " Limburgui:IRO Bureau Regional de la Cam

pine,De Kring, WATERSCHEI- GENCK.
5° Pereinamoji stov kla grįžtantiems: Centre de Rassemblement et .d’Heber- 

gcment du Petit-Chateau,4,rue Passchendaele,BRUXELLES.
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Pašto tarifas Belgijoj. - VIDUJ: laiškai iki 50 gr.*
•f 1. 35*,atvirlaiškiai-0,65; iliustruoti atvirl.su pasveikinimu iki 5 žodžiu- 

0,50; vizitinės korteles atviram vokely be teksto-0,10; su tekstu iki 5 žodžiu 
0,50; virš 5 žodžiu-0,90. Spaudiniai (Imprimės): iki 50 gr. (ar ju dalies)-0,ICC 
Registruoti siuntinia i : ordinarinis siuntinio tarifas + 3,15. Express: or* 
dinarinis siuntinio tarifas + 4,50; Pinigu įnešimas cekin (C. C. P.)- 1,35 »«• 
žiūrint kokia suma; pinigu persiuntimas pašto perlaida(Mandat-poste): iki 50 Z 
1,35; nuo 50 iki 100 K- 1,80; nuo 100 iki 400 - 2,70; virš 400 iki 700 - 3,60; 
virš 700 iki 1.000 - 4,50; virš 1.000 iki 4.000 - 5,40;virš 4.000 iki 7.000 * 
6,30; virš 7.000 iki 10.000(maximum)- 7,20.
UŽSIENIN:laiškai iki 20 gr.- 3,15, tolesni 20 gr. + l,75(01andijiontsvoriu:
20 gr.; tarifas -1,35). Atvirai aiškiai- 1,75 (Olandijon -vid, tat.) 
atvirlaiškiai iliustruoti iki 5 žodžiu - 0,60, daugiau kaip 5 žodžiai -1,75. 
Vizit, kort. atviram voke iki 5 žodžiu -0,60, o daugiau kaip 5 žodžiai- 3,15. 
Spaudini a i (imprimės) : iki 50 gr.—0,60, toliau už kiekvienus 50 gr.

'-ar ju dalį-0,50. ("G. Š. M vienas^egz. 0,60 ar 1,20; pažymėti-IMPRIME.
Registruoti laiska i-s i u n t i n i ai: ordinarinis tarif 
+ 3,15; Express siuntinia i: ordinarinis tarifas + 6,30. 
Lux emburgui galioja vidaus tarifas.

Siuntini a ji (viduje): iki 1 kg.- 8 fr.jnuo 1-3 kg.: 10 fr.jnuo 3-5 kg.. 
12 fr. Paėmimas iš namu t 3,20 fr.

Kaip mokamos premijos ir papild. atlygi

nimas?- Vyriausybė jau yra paskyrusi reikalingas sumas premijoms bei 
papild. atlyginimams.Uolumo premijos už 1947 m. lapkričio ir gruodžio mėn. ap
skaičiuojamos taip : sudedama abieju mėn. atlyginimo suma ir dauginama iš 5 !•. 
Premijos už 1948 m.sausio ir vasario mėn.: sudedama abieju mėn. atlyginimo 
suma,pridedama tiek kartu po 9 ft. (viršuj dirb.-8 fr. ),kiek dirbta dienu,ir 

č gauta suma dauginama is 5
Papildomas atlyginimas apskaičiuojamas taip: suskaitomos darbo dienos 1948+ 

sausio ir vasario mėn. ir dauginamos iš 9(viršuj dirb.-iš 8 fr. )• Kiekvienas 
gali tuo bildu patikrinti savo atlyginimu.

Slapti keliai B e 1 g i j o m- Belgu spaudos žiniomis, anglių 

kasyklų agentai samdo Vokietijoje vokiečius darbininkus, kuri e slaptai perei
na sienų ir vyksta | Limburgo kasyklas. Ten gi nesunkiai sutvarkomi dokumen
tai. Pastaromis dienomis belgu pasienio policija prie Eupeno sulaikė 40 vyry.

- grup?,kurie sakėsi susitarė su vienu Limburgo kasyklos agentu,ir šis turė
jęs atvykt su sunkvežimiu ju parsigabent.

Gerėja maitinimas.- Nuo s. m. balandžio 1 d. saldytos mėsos 

kaina numušama nuo 75-65 fr.Nuo gegužės 1 d.panaikinamos kortelės pienui ir 
zį astui.Importuoto sviesto kainanuo gegužės 1 d.nustatyta 80 fr.kg.Balan- 

<xžio mėn. vartotojai gaus 1.650 gr. riebalu (margarino -600 gr. ,sviesto-5OO gr. 
aliejaus-250 gr. ,k. tauku-300 gr.);gegužės mėn.-1.450 gr.Duonos kaina bus 
sumažinta 50 et. 900 gr.nuo liepos 1 d.
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Nuo š. m. kovo 31 d. panaikinama muilo kortele* IB-to peri jodo muilo kortelį 

atkarpos F 6 ir P 6 nebegalioja* Maisto korteles atkarpos 12 ir 13 atstos 
muilo kortely*

Lietuviu skaičius anglių kasyklose.- Pagal
Darbo Minister!jos duomenis,anglių kasyklose dirba 63*227 svetimšaliai: 
Vokiečiu? po žemy-3.625, viršuj-32; afrikiečių: p. 3* 265, v* 84, ispanu ? P 1?9» 
v. 35; prancūzu*.P* 1» 198,v. 325; italu?p* 31* 283,v. 1.778; lenku?p* 12* 375,^.649 { 
rusu? p* 1* 471, v. 55; anglu?P* 19,v* 20; estu*. P* 298, v. 11; latviu? P* 435, v. 21 ;
Ii e t u v i y:požemy-675,viršuj-10; ukrainiečiu? p. 3* 742,v»74 ir 1.1.
Belgy: 54.7O5(pož.), 44.80?(viršuj). žinios yra iš š*m*sausio 31 d.

GYVENIMAS APYLINKĖSE

Lietuviai Briusely j e.-Briuselio mieste šiuo metu skai- 
tomą apie 70 lietuviu* Trejetas seimu ir keletas pavieniu lietuviu gyvena Br5’ 
selyje jau po 10 ir daugiau metu*Pirmieji lietuviai tremtiniai pasirodė 1944 
metu pavasarį.,prievarta vokiečiu atgabenti i Belgijy darbams.Didesne dalis 
lietuviu buvo atgabenta amerikiečiu- 1945 nukovo-birželio menesiais tikslu 
repatrijuoti per Antverpeno uostu laivais i "laimingujy"tąrvbiniy respubliky 
žemę.

Pagal profesinį paskirstymu Briuselio lietuviai daugiausia vra darbininkai 
keletas amatninky ir keletas buvusiu smulkiu tarnauto jp.Kaip tokiems nesunku 
buvo naujam krašte greit pritapti ir susirati darbo. Didžio ji dalis dirba fa
brikuose,uždirbdami kvalifikuoto darbininko uždarbį 16,20 fr. valandai. Atskai
čius pensijų fondo,soc.draudimo ir prof. suj.mokesčius į menesį išmokama apie 
2.800-2.900 fr. Dalis stipresniųjų dirba prie namy statybos; uždirba 18-20 f r. 
į valandy ir į mėnesį apie 3*500 fr. ,bet šiy žiemy apie 2-3 mėn.teko būti be 
darbo.Bedarbiai kasdien skirtingomis valandomis privalo registruotis darbo 
biuruose ir gauna bedarbio pašaipu- vyrai 50 fr. dienai ir 30 fr.moterys.Pa
šalpa mokama - 8 savaites.

Pragyvenimas Briuselyje gana brangus. Kambarys vienam asmeniui 500 f r. mė
nesiui. Maistas, pačiam gaminant,apie. 1.000-1.200 fr.ir daugiau pagal gamin
tojo kulinariškus gabumus. Šviesa,kuras apie 100 fr. mėnesiui. Smulkios išlai
dos: baltiniu plovimas,tramvajai,drabužiu bei baty taisymas,rūkalai ir kit
kas sudaro dar apie 400 f r. mėn. Tvarkingai ir taupiai gyvenant, vis dėlto lie
ka apie 500-600 f r. mėnesiui.

: - Briuselio lietuviu mėgstamiausia pramoga tai kinas ir retas kuris jo ne
aplanko po pora karty į savaitę.Mėgsta taip, pat ir bendrus lietuviu susirin
kimus ir lanko gana gausiai (ypatingai, jeigu po rimtosios dalies šokama) 

(Briuseli etis)
Rekolekcijos V/ a t e r s o h e i. - Kovo 2C ir 21 d. d. Water- 

schei Andrė Dumont klinikų koplyčioje Waterschei.Winterslag ir Swartberg 
lietuviams buvo atlaikytos rekolekcijos; jas pravedė atvykęs iš Mons Tėvas 
J.Aranauskas.Lietuviai dėkingi Tėvui už pravestas rekolekcijas ir gražinosi’V 
•pamokslus. (Vyt. šiaurys)
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K ą rašo grįžęs įVokietij ą?- Laiške, gautame iš Kasae- 
lio liet. D. P. stovyklos (am. ok. zona), grįžęs iš Belgijos pasakoja: "Prasėdėję 
Briuselyje septynias savaitęs,išvykome prieš pat Kalėdas ir Kasselį pasieki
me Kūčių rytą be jokiai nuotykiu-be kratą per sieną. Važiavome 500 žmoni ą” Po 
5 savaičių buvimo Kasselio pereinamojoje stovykloje jiems buvo vėl suteiktos 
D.P. teisės (tiems, kuri e jas anksčiau turėjo),ir jie priimti atgal į stovyklą. 
Kiti,kurie anksčiau neturėjo D. P. teisią,buvo vėl paslysti ten dirbti,kur ank 
sciau dirbo (vokiečiu ūkyje). Stovykloje esą 
maistu. (2. B.)

daug pramogą»b e t labai blogai su

o j a u s".- Kovo mėn.į Waterschc 
vienas latvis.Praeitais metais

Atbėgo iš tarybinio "r 
atbėgo iš tarybinės Latvijos kone, stovyklų 
jis repatrijavęs iš Vokieti jos. Grįžusį uždarė į vieny specijalią stovyklą,kU 
turėjo būti patikrintas.iš ryto porą valandų būdavę politinio lavinimo,kurto 

■ metu nebuvę galima nė nusižiuovauti. Apklausinėjimą metu meluoti nebuvę reiks 
lo-NKVD valdininkams tereikėję tik atsiversti bylą,ir jie meluojančiam tuo
jau primindavo,kad buvę taip,o ne kitaip...Vokietijoje turėtą dokumentu

' (“Soldbuch’ą") antrieji egz.dažniausia buvę bylose.Gyv. barakuose buvę įtais ‘ 
ti mikrofonai,sujungti su NKVD spec.sekimo biuru,taip kad ką nors intymesnio 
pasikalbėti tarpusavy veik neįmanoma. Tuos, kuriu ne tardydavę, po politinio la- 

. vinimo pamoku,varydavę stiprioje apsaugoje į darbus. Jis iš darbo ir pabėgęs.
Kai jau pasijutęs ištrūkęs iš sargybiniu,^ knubėgęs be atsikvėpimo.Nuo Ber
lyno iki Belgijos atvykęs pėsčiomis. Jo pasakojimais gyvenimas Pabaltyje klai 
kus.

Kas tie grįžt an tieji?-” Tėvvnės Balsas” skelbia grįž- 
tanciujU į Lietuvę, pavardes. Tarp kitą 4 nr.yra paminėtas ir Belgijos lie
tuviams pažįstamas Aleksas Slabšys. Gyvendamas užsienyje,bijodamasis savo ti
krosios pavardės,nes ji jam ir kitiems bylojo apie Alekso "gražius darbeliui 
dar nepriklausomoje tėvynė j e, vadinosi KAULINI S. Atsiradęs Prancūzijoi 
perėjo per keletą stovyklą ir pagaliau,kai ten nusibodo,paspruko į laisvą 
gyvenimą ir pradėjo užsiiminėti vagystėmis. Jis 1946 metais išplėšė BALK*o 
sandelį Paryžiuje ir bažnyčią,už ką prancūzu policija paėmė jį į kalėjimą. 
Galop perėjęs kalėjimus pateko į Belgiją ir ten susidėjo su rusais,kurie jį 
ir pargabeno į Lietuvą. Kaulinio-Alekso Slabšio praeitis gana juoda: jis pats 
būdamas lageriuose kitiems lietuviams pasakojodi,kad nenorįs grįžti į Lie
tuvą,nes buvęs saugumo policijos agentas,© prie vokiečiu šaudęs žydus,Dabar 

Tėvynės Balse"(48.1* 15.) plusta Dr.Backį,plk.Lanskoronskį,kun.Danauską . 
ir rašo,kad visi,kurie turi "švarią sąžinę ",nieko nesibijodami

- grįžtą į Lietuvą.
, r. !!!!!!!!!!I!!!!!!!!! I!!!!!!•!!!!!!!!I!H!!11 J!!! I!!!!!! H !

-••• PRANEŠIMA S.-Su šiuo "G. š. " nr. baigiasi Pirmojo 1948 m, trimestro 
-t Malonieji skaitytojai prašomi tuojau pratęsti prenumeratą sekančiam trimestr 
- atsiunciant atsak. leidėjo vardu po 30 f r. ( adresas žiūrėk viršely). Priimami 

ir nauji prenumeratoriai. Skelbimai "G. š; " iki 15 žodžiu - 10 fr.
; Administracija
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POLITIKOJ P A S I D A I R I -U S

SUOMIJA TEBESIDERA KREMLIUJE* - DREBULES SKANDINAVIJOJ. - PRESID. TRU - 
MANAS REIKALAUTA PRIVALOMOS KARO TARNYBOS* - MARŠ. SOKOLOVSKIO KAPRIZAI

BERLYNE. - ITALAI SPRĘS SAVO LIKIMĄ *

Po ilgy, pasitarimų sudaryta Suomijos delegacija kovo 20 d. išvyko į Maskvą 
deryboms del Sovietų Sąj.pareikalauto tarpusavio draugiškumo ir ra literini o 
pakto sudarymo. Apie šių derybų eigą spauda dar neduoda jokių komentaru*

Paskutinieji įvykiai su Suomija šukele daug susirūpinimo Skandinavijos 
valstybėse.Kovo 18 čLStocholme įvirko Danijos,Švedijos ir Norvegijos ministe
rial pirntiLninky konferencija tarptautinei padėčiai apsvarstyti';laike kurios, 
buvo vienbalsiai ir aiškiai pasisakyta prieš komunizmą bei totali tarizmą ir 
nutarta be jokių rezervų prie Marshall’o Europos atstatymo plano.

Švedijos ir Norvegijos senatai p>tvirtino milžiniškus kreditus ginklavi
muisi ir sustiprinimy įrengimui.

Danijos finansų ministeris Hansen reikalauja skubotai apginkluoti kraštu 
ir būti pasiruošus kiekvienam galimam užpuolimui.Danijoje jau yra net pa - 
skelbtas mirties bausmės įstatjnno projektas už busimus karo nusikaltimus.

Išviso to matyti,kad Skandinavijos valstybės nebepasitiki rizika likti 
neutraliomis,ir atsisakė nuo svajonių sudaryti neutraliųjų blokines ir Švei
carija šį karty Paryžiaus konferencijoje pasisakė už dalyvavimą Europos at
statymo plane.

iš Paryžiaus konferencijos buvo tikėtasi daug daugiau*Ji truko vos 2 die
nas. Joje buvo pasitenkinta apsvarstymų Vakarų Vokietijos klausimo,kokiu bil
du ji turės dalyvauti Europos atstat.rmo plane ir nustatyta busimos veiklos 
gairės.

Konferencija nutarė įtraukti Vak. Vokieti ją į Marshall's Europos atstatyr o 
planų,sudarant tskiras sutartis su jungtine Amerikos-Anglijos ir Prancūzijos 
dabartinėmis zonomis. Tarp kitko buvo nutarta įsteigti bendrų nuolatinį orga
nizmų, sudaryti techninį komitetų ir pasiųsti raportų Amerikos vyriausybei.

Paryžiaus konferencijai pasibaigus. D* Britanijos,Pranoūzijos ir Benelux'© 
sąjungos užs. r. ministerial nu v-ko į Briuselį,kur kovo 17 d, pasirašė Vakarų. 
Europos Unijos sutartį. Spaudos paskutinėmis žiniomis,jau yranutarta įsteigti 
5 valstybių bendrų kariuomenės štabų,kuriam vadovauti esąs numatytas marša
las Montgomery.

Prezidentas Trumanas kovo 17 d. sušaukė nepaprastų JAV kongreso sesiją. Sa
vo kalboje,sąryšy su Briuselio sutarties pasirašymu>• jis reikalavo,kad skubo
tai butų patvirtintas Marshall!o planas ir,pabrėždamas Sov. Sąjungos tolimes
nį ekspansijos pavojų,reikalavo skuboto įvedimo privalomos karo tarnybos bei 

’atkūrimo buvusių naujokų ėmimo įstaigų.

Berlyne kovo 20 d.laike tarpsąjunginės .Vokietijos kontrolinės komisijos 
posėdžio,Sov.Sąjungos atstovas,maršalas Sokolovskij, po trumpos kalbos,kurio-
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je protestavo prieš ” 3 didžiųjų” Londono konferencijos nutarimus Vakaru Vo
kietijos reikalu-kartu su savo visais palydovais demonstratyviai paliko posė
džiu saly. Sekančiai šios komisijos sesijai iš eilės tenka pirmininkauti Sov. 
Sujungai,bet Amerikos,B.Britanijos ir Prancūzijos atstovai nutarė boikotuoti 
tol,kol maršalas Sokolovskij nepasiaiškins dėl savo paskutinio pasielgimo,Tos 
incidentas padėties nekeiciujis turi daugiau manevro reikšmės,nes praktiškai 
ikišiol kontrolinei komisijai Sov. Suj.atstovu dėka nepasisekė išspręsti nei 
vieno rimtesnio klausimo.

Paskutinėmis spaudos žiniomis, Sov. Su junga,pasinaudodama šia proga, pareika
lavusi, kad biitu iš Berlyho atšauktos kitu sąjungininku pa jėgos, be t Amerika 
ir D.Britanija pareiškė protestus,nurodydamos,kad kaip kontrolinės komisijom 
j s teigimas, taip ir Berlyno padalinimas į 4 zonas yra numatyta Potsdamo sutai'- 
timi ir todėl Sov. Sąjunga vienpusiškai statyti panašius reikalavimus neturi j 
jokios teisės.

Kovo 20 d. Turine buvo pasirašytaPraneiizi jos užs. reik.ministerio Bidault I 
ir Italijos užs. reik.min. grafo Sforza Pranciizi jos-Itali jos muitu unijos su
tartis. Siaproga pasakytoje kalboje min.Bidault visai nelauktai pareiškė,kad 
AmerikuB.Britanija ir Prancūzija yra linkusios peržiūrėti Italijos taikos 
sutartį ir gražinti jai Triestu*Tas pareiškimas sukėlė pačiame Trieste ir vi
soje Italijoje džiaugsmo manifestacijas ir draugiškus spaudos atsiliepimus 
3 sujungininku adresu*

Italija rengiasi visuotiniems linkimams, kuri e turi įvykti balandžio 18 d. 
Tikimasi,kad min.Bidault pareiškimas suteiks didelės reikšmės rinkimu rezul
tatams, sumažindamas Italijos komunistu viltis išeiti nugalėtoja ir perimti 
valdžių į savo rankas.

Su dideliu susidomėjimu laukiama Italijos rinkimu rezultatu,nes nuo ju 
daug priklausys Europos atstatinno plano sėkmingas įvykdymas ir Vakaru Euro
pos ateitis.

Min.Bidault po Turino sutarties pasirašymo,tu pačiu dienu buvo susitikta 
slaptam pasitarimui su Italijos ministeriu pirmininku de Gasperi. Spaudos 
’r''mentanuose tam pasimatymui teikiama didelės politinės reikšmės? esę tas pa-

■_-yrimas yra Jungtiniu Europos Valstybių užuomazga.

ŽINIOS ŽINELES
- Australijos Imigracijos Ministeris Mr. A. Calwell pareiškė, Aus trail j a gi

lėtu priimti vietoj 12.000 iki 20.000 tremtiniu kasmet,jei IRO rastu laivu 
transportui.

- Venezuela projektuoja įsileisti 45.000 ateiviu* Jai įsileido 15.000.Ne - 
mažu, galimybių yra žibalo pramonė j, ž. ūky, statyboj e.

- Vilniuj ir Rokišky yra dvi parapijos,kuriu ” klebonai” yra ”raudonieji“ 
-apsimetę kunigais ir valdžios pastatyti žmonėms agituoti.

- IRO centras yra gavęs karinės amerikiečiu vyriausybės Vokietijoj pasiū
lymu organizuoti gydytoju komis!ju,kuri,su belgu vyriausybės sutikimu,apžiū
rėtu higienos sulygas Belgijoj dirbančiu tremtiniu*Pasiiilymas padarytas r^- 
šium su grįžusiu tremtiniu į Vokietijų nusiskundimais.

!!!!!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!! !

17



ique.

iii

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikrašti 

PAYS NATAL, periodique lithuanien himensu

Prenumeratos kaina — 30 fr. trims men. Atskiras nf! ir.

Leidžia « SĖJOS » Draugija.

Atsakingas leidėjas. (Editeur responsable) : Julius Danauskas, 
2, Av. du Chant-d’Oiseau, Woluwe-St-Pierre.

Redakcija — 57, rue du Marais, Louvain.
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