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L IETUVA BELGIJOJ

Prieš kar$ plaukei Belgijon lietuviškas sviestas ir kumpiai-. Tiek ekono
miniai, tiek diplomatiniai santykiai su Belgija buvo visuomet normalus. Ki
tokia būklė yra šiandien, Negalima butu tvirtinti, kad musu santykiai biity 
blogesnizkaip anksčiau,taip ir dabar lietuvis Belgijoj yra vertinamas kaip 
geras darbininkas ir ramaus budo žmogus.Pastaruoju laiku betgi lietuvio 
vardas kai kas ėmė smukti»Vi enur bei kitur Įvykę nesusipratimai, nuvedę iki 
kalėjimo varty,aišku,geram lietuvio vardui, nepadeda.Pastaruoju laiku, belgu 
spaudoj pasirodžiusios žinutės mums nebuvo palankios.Ir juo blogiau,kad 
jos kartojasi jau eilė mėty. Tiesa,tai nėra dažni reiškiniai,bet pakankami 
kenkti geram lietuvio vardui.Šiuo metu mums yra svarbiau nei betkada išlai
kyti savo vardu aukštumoj. Gyvename čia labai jautriu metu.Raudonoji propa
ganda pastaruoju metu dar sustiprėjo tiek iš vidaus,tiek iš užsienio.Mas- 
kva teikiasi mus kartas nuo karto "pagarbinti" per radiju,o jos agentai vi
duj .irgi bando megzti didžiais pažadais paremtus voratinklius. Atsiranda 
viena kita paklydusi muselė,kuri ten pakliūva ir nebegali beišsisukti. Tie
sa,tai tik retos išimtys,bet ir jos neprisideda prie lietuvio vardo kėlimo. 
Sakysim, toks Kaulinis-Slabšys,dėjęsis čia patrijotu,irgi p r klauso prie ty 
paklydusiy muselių,kurios Įkyriai zirzia,vaidindamas laimingu "rojaus" gy
venimu anapus.Kad jis(kaip pranešaElta)yra išplėšęs BAlP’o sandelį Pary
žiuj ir ne vieny yra apvylęs pašalpy beieškodamas,- nedrįsta pasigirti,nors 
policijos aktuose tai žinoma. Iki ši oi yra konstatuota .kad tos "namo" 
grįžtančios paklydusios muselės,kurios atsiskiria nuo bendro fronto, dažnai 
turi negrynus sparnelius arba yra pametusios orientaciją.

Yra geras ženklas,kad Belgijos lietuviy fronte tokiy paklydusiy museliy
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-era labai nedaug. Jei kas ii* atsiranda,dingsta nepastebėti. Jie drovisi aiškiai 
pasisakyti,nes jaučia atlieku ardomoji darbu. Jei jie dingsta, lietuviu frontui 
Belgijoj juo geriau,nes tuo mažėja paklydusiu muselių skaičius,ir miisu eiles 
lieka tik dar atsparesnes ir pasiryžusios kovoti kiekvienu momentui už laisvu 
Lietuvą. Jei musu pavergėjams parsidavę siūlo šiandien amnestijas,žino gerai, 
kad lietuviu kovotoju buvimas užsieny jiems yra labai nenaudingas ir net pavo
jingas. Ateis betgi laikas,kad amnestijų siūlytojai patys prašys amnestijos.Ko
votojo kelias, tiesa, sunkus,bet garbingas ir jo pabaigoj žėri laime j imas. Pakly
dusiu museliy. gi kelias lengvesnis, b et jis baigiasi... išrūgose.

?Iūsu kelias Belgijoj nėra rož-mis klotas,bet esami sunkumai nėra nepakeli-• - 
mi. Jie pakeliami ypač tiems,kurie nepamiršta,kodėl jie čia gyvena,o ne anapus 
"geležinės sienos".Prieš didelius sovietinius planus pasauly bręsta dar dides- 
j.i planai ir jungiasi išblaškytos jėgos. Šioj jėgų sąjungoj bus vietos ir mum<-.
)abar yra metas nepamesti galvos.Ji bus dar labai reikalinga...

Esame Lietuvos nešėjai. Jais liekame ir toliau. Musu eilės remiasi nepalau
žiama ištikimybe Lietuvai. Mums rupi ci^Belgžjoj,išsaugoti Jos vardu ir išnešti 
■į šviesu per visus sunkumus.

!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!M!!!J!!i!1!!!!!!H!£!!!!!

E. Cinzas

SUDUŽĘ ŽVAIGŽDES E Ž EI E

Novelė

Didžiulis auksinės saules kamuolys valandėlę virpėjo virš miško paskandin
imas laukus auksiniam žibė jime. Gęstu spinduliai nykstančiais atspindžiais per- 
^o lygiu, stikliniu ežero paviršium, šok in-j ančiai s šešėliais apgaubė griiinan- 

”us kunigaikščio rumus,sužibėję pakrypusio bokšto languose nuplaukė per parku 
’ užgeso už miško.

Įsisupęs į švelnius rukus,su ilgesingom pjovėju dainom,artinosi nuo ežero 
karas. Tamsa j an ei os sutemos gaubė senu parku^pil^u klajojančiu vaiduokliu ir 

. urpy savo kruvina praeitim. Tuščiose mieguisto miestelio gatvėse susipynė na- 
šešėliai,ir vakaras tartum pasislinko arčiau parko, susiliejo su juo. Tyla,kr- 

• /na švento ramumo,sunkėsi į vakaru ir neramuolss kuosos sutupė bokšte,nes 
ktis ilvais juodais šeš-.liais driekusi per laukus iš miško; gaubė sodybas ir, 
lenkus sužibusias miestelio šviesas,plūdo į parku*

" Naktis artinasi,-pratarė jis lyg sau, lyg bernui,kuris atsirėmęs vartų kaž- 
r svajojo.

-Taigi,naktis...- Bernas žvilgterėjo i jį,vienmarškinį,armonika rankose ir 
uišypsojo.Keistas ir nesuprantamas buvo senam Feliksui tas ponaitis,kuris. pa- 

i -o iš miesto vien dėlto,kad sakėsi perdaug mylįs Laukus ir ju vėją.
-Greit paskandins ji parku tamsoje,-tyliai kalbėjo jis stebėdamas bokštus 
•ius suvargusius ir griiinancius,- ir mėnuliui iškilus virš koplyčios bočšto

• . -ami kunigaikščio dvasia išeis iš požemiu it* klaidžios po rumus. Stuga us
-šia apuoku didžiojoj salė j, matydama kaip griūna keturkamp s kolonos kadaise
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puošusios ją;nekrikštyto kūdikio vėle kūkcios praėjusios didybės,kurią taip 
žJariai mindo šita -nesuprantanti,svetima minia"... Paskui gal sustos neaišk: 
ruko stovyla tarp vartą,su kaukiančiais liūtais virš ją,ir stebės apdaužytą 
kunigaikštytės - dukters statulą tylus ir grėsmingas...Ir auštant,kad ugnim . 
sužėrės šv. Jurgio skydas vartuose,išnyks susiliedama su rūku,kylančiu nuo tv 
kini o,nes artinsis minia , griaus kas daa? nesugriauta.

Jis užsidegė cigaretę ir liūdnai nusijuokė.
- Prieš penkis metus,Feliksai,ten dar fontane plaukiojo auksinės žuvytes 

po dvylikos mergaicią statulom žydėjo rožės.Dabar... Pabėgau vakar ko neverk 
damas-taįp baisiai atrodo, griūvėsią krūvos ir sudaužytos statulos...

Tai gi s!-Bernas nors daug nesisielojo dėl tą palocią,kuriuos tiek metą j 1o 
vė baudžiauninką ašaros,bet ir jam buvo skaudu matant augančias griūvėsią .? 
vas. Sugriovė,tamsta,palocius lyg nieką.Ir,sakau,kaip Dievas ją nenubaudė tą 
niekadėją?....Nuvertė du bokštus,išlupinėjo spalvotas plytas iš salią,iški ■+' 
storiausius medžius alėjose. Verkė aptiekorius,ir Kaunan net važiavo,kad sud 1 
stą tą "panie"Jurgaitis.Nieko nepadėjo,nusigriovė kiek reikėjo ir iš tą pi “ 
pasistatė sau dvarą. Tamsta matei,kaip jie išrodė šiandien,© anksčiau!.,. .P 
caras atvažiuodavo čia sveciuosna .ir Napoleonas su svita čia užsukęs kai tek 
k ė prieš Maskvą.

Jis nutilo ir paskendo prisiminimuos kai "šviesiausias kunigaikštis" ketrr 
tu juodą žemaituką išlėkdavo per vartus, saugojamus dvi ėją milžinišką "mue?* 
kontą",ir lydimas raitą ponaicią skrisdavo per miesteli.

Abu tylėjo ir klausėsi dainavimo, kuri s švelniai bangavo per laukus ir ger 
parke.

Dainuoja bernai Balandžio sode.- Bernas žiūrėjo i savo rankas ir kalbė; 
kažkaip griaudžiai ir prislopintai. Jo rudas veidas,pilnas mažycią raukšlelė.; 
lyg sušvelnėjo. - Kiekvieną vakarą klausaus aš ją. dainą ir kažkaip griaudu ? 
gera darosi man.Nebesunkūs pasidaro artojo vargai; lyg užmiršti skaudanckc 
sąnarius ir norėtąsi čiupt armoniką ir eit laukais grojant su jurgino žiedu 
kepurėje...

Jis patelijo ir,stebėdamas nykstančius tirštėjančio j tamsoj bažnytėlės 
bokštus,kalbėjo toliau!- Syenta dainuojanti žemė,sakė anasvk kunigas saky
kloj. Ir to šventadienio vakare pajutau kaip graži toji daina ir koks nelai
mingas būtum,jei kas ją atimtą. Atsisėdau kryžkelėj po Rūpintojėliu ir klau
siaus... Dainavo visuose vienkiemiuose, laukuose, ir tai visa susiliejo i Vie? . 
didelę dainą,kuri tarsi malda vakarin- skrido į Aukščiausią. Graudu pasidar’ 
tamsta,ir pravirkau aš ten po Rūpintojėlio kojom-toks vienišas ir susigrau-' 
dinęs.

Jis nusigręžė lyg susigėdęs, tas v rras,kuris amžinai buvo t '-lūs ir veri.- ' , 
žmonią. iškratė seną, suskeldėjusią pypkutę ir daugiau nė žodžio nepasakęs,.- 
jo per kiemą ramia, svyruojančia artojo eisena.Frie šeimyninio kambario du ■, 
atsigręžė ir šiltai pasakė:

- Tamsta, švarką pasiimtumei, šiąnakt bus vėjelio. Dar persišald nsit ko g
- Nieko,Feliksai,juk ne vaikas...
Bernas nusijuokė ir įėjo vidun. "Ne vaikas,-murmėjo jis sėsdamas ant s’vd 

prie lango,-o ar seniai čia lakstė gaspadoriaus kelnėm, įsispyręs mano ska- 
.tuotosna klumpėsna?...

Jis sėdėjo ant vartą, atlapota krūtine, išsidraikiusiom ant kale to s garbe; o 
ir galvojo apie berną. Savo vaikystėj jis prisimena senąjį Feliksą, su kur?'

4



- 4 -

per dienas trankydavęs miškais ieškodami "raganę nameliy" ar sekdami stirny 
pėdsakais.iš jo storos apgeltusiais lapais Biblijos pažino pirmąsias raides 
ir ilgais rudens vakarais skaitydavo apie "gyvenimu Dievo".Kai kada jis pasi
imdavo jį kartu naktigonėm Tos naktys,su prukštanciais arkliais aplink ir traš
kančiu laužu,niekad neišdils jam iš atminties. Susuptas kailiniais gulėdavo 
;rieš ugnį ir išplėstom akutėm klausydavos pasakojimy apie užkeiktus nykštukus, 
saugo jaučius kunigaikščio auksy ežere. Laužo liepsnose lyg įžiūrėdavo mažyčius 
raudonbarzdžius žmogelius... Šiurpu darydavos jam vėjui blaškantis ežero pakrur- 
t ise augančiom švendrėm,ir glausdavos prie jo šnabždėdamas?-kažkas ateinu,Fe
liks ai.. .Bernas paglostydavo jo drėgnus nuo nakties rasos plaukus ir pradeda-r 
vo pasakot apie mažy juody. berniuky,kuris nešiodavo kunigaikščio kardy.Bet vie
ny, naktį,kai apuokas šiurpiai klyktelėjo ežero saloj,jis išsigando ir verkda
mas prašėsi namo.Bernas pakilo didelis ir galingas;piktai suriko jis smuogda- 
>as lazda per ugnį ir visos dvasios išbėgiojo išsigandusios. Jis prad ėjo juoj’+i 
ir nebibijojo... Ratais,kai laukai parausdavo nuo kalančios iš ūž miško saulės 
ir vienišas vyturėlis pakilęs sveikindavo ateinančiu dieny,bernas grįždavo na-

■ o,nėsdamas jį miegantį ant ranky.
?rie varty liūdnai šypsodamasis pasitikdavo tėvas ir lyg bardavosi;

- Feliksai,Feliksai,tu sugadinsi man vaiky savo naktigonėm ir miškinėjimu.
- Nedrausk, Juozapai,-at s akydavo bernas,-žinai, kad aš daug ko dėl jo atsi

žadėjau.
. Tėvas palinguodavo galvy ir nešdavo jį vidun,guldydavo šilton ir bardavo 
ankiodamas šieny iš-.plaukys

- Negeras tu,sunau,savo tėvui.Vos tik vaikščiot pradėjai ir jau per dienas 
>-raukais miškais ar naktinėj!. 0 aš sėdžiu pas peciy vienas ir nėra kam pasa- 
-y, pasekt - sjinus daugiau myli laukus negu tėvy... vai pririšt teks tave,su- 
,/iu!Jis sumurmėdavo kažky per miegy,rudas nuo saules ir drėgnais,suveltais 
•.laukais. Neturėjo motinos ir jos neatsiminė; tik vieny vakary,kai tėvas žaidė 
n juo ir Feliksas skaitė "gyvenimy Dievo’*, jis staiga pravirko;

- Kur mano mama, tėveli? Visi maži vaikai turi mamas tik aš vienas ne ... ko
i'1 mano mama numirė ?«..

Tėvas pradėjo skubiai vaikščiot po kambarį ir jo akys prisipildė ašary- "Ta 
o mamytė išėjo pas Dievulį,kad tu gyventum,sūneli"... Feliksas pakėlė galvy 

■o Biblijos ir jy žvilgsniai susitiko. Valandėlę jie žiurėjo viens į kity,iki 
Ivas nuleido galvy ir greit išėjo iš kambario,nors lauke lijo ir stūgavo vė-

■ vs.Po keliy minuciy jis nusiramino ir pribėgęs užšoko Feliksui ant keliy. 
irgant geltonai lempos šviesai jis vedžiojo piršteliu pageltusiam lape ir 
omus skaitė balsu; "... Erodas buvo liepęs suimt Jony, jį surišt ir įmest į 
tlėjimy dėl savo brolio moters Erodi jados... "

Paskui jis išvažiavo miestan mokytis ir lyg pradėjo pamiršt Feliksy. Grįžęs 
tostogom pastebėdavo jį,bet jau kaip tolimy ir seny. Taip,vaikystė buvo pra
ėjus ir jos atsiminimai nyko fantastiškose gimnazisto svajonėse. Ir dabar,kai 
'is grįžo po trijy mety,berhas lyg daugiau pasenęs atrodė.Nors dar lengvai už- 
i mesdavo plugy ant peciy,bet galva visai pabalo ir akys Ivg prigeso.Nebeva- 
-ndavo jau jo Algimantėliu,bet~tamstaKy gi,tas kuris mokėsi "versitete",nie- 

da nebus draugas savo tėvo samdinio.Kas jį rišo su tėvu?Daug karty jis ban- 
• tai sužinot,bet bernas buvo lyg uola. Viena tik aišku-.tėvas ir bernas kažky 

- irpaus ir paslaptingo slĄoė nuo jo. ■ ( }
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SKAITYTOJAI RAŽO

Balsas iš požemio. Štai jau P metai, kai musą tauta kenčia 
svetimąją jungą. Beveik visi atsiradome Vakaruose b esi šalin darni nuo artėjanciv 
bolševiką teroro.Dabartiniu metu turime geru pavyzdžiu ir pasielgimu repre
zentuoti save ir savo tautą.Nors ir dirbame sunky savo darbą gaudami atlygini 
mą,bet ar mokam ji gerai sunaudoti? Nevisi.Beveik kiekvienoje apylinkėje ra
sime lietuviy,kurie blogai reprezentuoja lietuviy vardą. Ir kieno gi icalte?Mu- 
sy. pačią! Yra žmoniy,kurie sunkiai uždirbtą franką nesunaudoja būtiniems rei
kalams,bet ji prageria. Ir geria ne tam,kad butą šiek tiek linksmesni,bet tam, 
kad pasigertą; o pasigėrus užkabinėti kitus,sukelti peštynes. Ar tai geras sa • 
vęą reprezentavimas?Atminkime,niekas nesakys,kad Jonas,Juozas ar Jurgis buvo 
girtas,bet lietuvis.Ir kai belgai skaito laikraščiuose apie Lietuvą bei jos 
gyventojus palanką straipsnį ir palygina musą blogus pasielgimus,kokią gali 
padaryti išvadą?

Tiesa,laisvo laiko turime maža,bet ar jį negalima butą sunaudoti kilnesni*- 
tikslams.Juk beveik kiekvienoje apylinkėje yra po 20-30 lietuviy angliakasiy. 
Ar nebūty galima susiorganizuoti,steigiant kokią organizaci ją.Pav. L.B.B. bū
relius ,skauty-v;rciy vienetus ar sporto komandas?Mano manymu,tas yra galima, 
tik reikia pasiryžimo ir noro.Bet kartu ir nereikia pamiršti,kad pradžia vi-' 
suomet yra sunki.įsteigus kokią organizaciją atgytą ir musą kultiirinis gyve
nimas. Ir belgai tai pamatę butą mums palankesni.Kiek teko patirti,jau dauge
lyje vietą lietuviai -m?a organizuoti. Pav.Liežo apylinkė, Limburg o ir kitur.Pa- 
tartina šiuo pavyzdžiu pasekti ir kitom apylinkėm ir atgaivinti kulturinį 
veikimą.Atgaivinę kulturinį veikimą geriau reprezentuosime ne tik savo,bet i 
Lietuvos vardą.

Stas.iukas
Red. prierašas.- Aut orius, matyt, gyvena apylinkėj,kur miisy tautiečiai dar n 
ra susibūrę. Pirmo j eilėj reikėty burtis į Liet. Bendruomenės Belgijoj apylj: • 
kės arba grupes (kur mažiau kaip 50 tautieciy),o vėliau, jei bus norinčią,LT’’ 
g'wose galės steigtis ir kitos organizacijos.

•UŽ G I M T į J į

Mes užgimę laisvuose arimuos 
Ir laisvę pamėgom karštai. 
Kur kryželis prie vieškelio rymo. 
Paliko gimtieji namai

Klajūnas
ŠALĮ '

Ir pasklidom,Lyg rudenio lapai 
Po viso pasaulio šalis.
Mums sugriautas gyvenimo takas 
Nežinia,kur kojos paslys*

Ar likimas apsunkins mus dalią, 
Ar priešai mus gąsdins pikti 
Bet už tėviškę - Gimtąją šalį - 
Mes liksim per amžius tvirti !
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PABALTIJO VALSTYBIŲ LIKIMAS

" Revue G^n-rale Belge" nr. 29 kovo mėn. 194? išspausdino ilgą 15 psl. strai
psnį, kuris čia atpasakojamas.

Didelią įvykią akivaizdoj pasaulis užmirštakovas,vykstančias mažesniam 
maštabe,bet iškeliančias pačius pagrindinius tarptautinas teises dosnius.Di
džiosios valstyb-s neprivalo užmiršti mažą kraštą,kurie gina savo teises ir 
užsipelno pagalbos. Tarptautin-.s teises principai,siekią išlikti reikiamoj 
aukštumo j, turi būti dar labiau palaikomi, kai jie iškeliami silpnąją. Norime 
kalbėti apie Pabaltijo tautas,kurios šaukiasi vakarą pagalbos,norėdamos at
statyti laisvę. Karo metu šias tautas pasieks pilnas, vilcią balsas kažkur nuo 
Atlanto. Tai Atlanto chartos dėsniai,žadą teritoriją neliečiamumą,apsispren
dimo teisę.

Šiandien norime pastebėti,kad Europos klausime Pabaltijo tautos negali bū
ti užmirštos,nes jos yra kaip tik tą tautą tarpe,apie kurias kalba Atlanto 
chart a, garantuodama laisvę ir nepriklausomybę. Be to, tos tautos per 22 laisvo 
gyvenimo metus įrodė savo pajėgumą organizuoti valstybinį gyvenimą.

Baltą laisvės troškimas atsispindi ją nepriklausom ■'b-s kovose ir atšiau
riam priešinimosi sovietą ir vokiecią okupacijoms. Štai keletas budingą far4y.

1939 m. , norint išlaikyti Europoj pusiausvyrą,Lordas Halifaksas pasiūlė 
Pabaltijo tautoms garantiją,kurios kartu butą pasiraš' tos ir sovietą. Pabalį?- 
jo valstybės bevelijo atsisakyti nuo pasiūlymo, nor-damos išlaikyti visišką 
neutralumą. 1939 m.rugpiucio mėn.Europos pusiausvira tapo galutinai apversta 
aukštyn kojom sovietą-vokiecią pakto.Pabaltijo tautos buvo priverstos priim
ti sovietą savitarpinę pagalbą,kurios dėka sovietai įkūrė savo bazes,nors S? 
policinė operacija sšsilaukė didelio pasipriešinimo,ypač iš Lietuvos pusės.

Toliau smulkiai nupasakojamas Lietuvos vyriausybės derybos su sovietą Są
junga. Llinisteri ui Urbšiui vis priešinantis Stalinas pareiškė:" Sovietą Sąjun
ga jokios kitos sutarties nepasirašys, kai p tik šią Molotovo pasiūlytą". Lie - 
tuvią delegacija grįžo į Kauną pasitarti,bet v riausybė jautėsi esanti pri - 
versta ir 1939 spalią 10 d. savitarpines pagalbos sutartis pasirašyta Krem - 
liuje.

Autoriai B. Ohevrier ir P. Shantier smulkiai nupasakoja visą įvykią plėtotę: 
sovietą spaudimą,uitifliatumą,raudonosios armijos įž'-giavimą,prezidento Smeto
nos pasitraukimą į užsienį,Paleckio paskyrimą prezidentu,profesoriaus Krevės- 
Mickeviciaus pastangas išlaikyti nors truputį Lietuvos nepriklausomybės,rin
kimus į Lietuvos "seimą", akt’-vistą fronto veikimą karui prasi dėjus, visos tau
tos sukilimą prieš sovietus ,1941 m*, birželio 23 d. nepriklausomyb-s paskelbimu, 
laikinosios vyriausybės sudarymą su prof. Ambrazevičium kaip ministeriu pir
mininku priešaky, Hitlerį o įsakymą paskelbti Pabaltijo kraštus "Ostlando "pro
zinei ja, Ii e tuvią priešinimąsi, vokiecią okupacijai ir pan.

Straipsnis baigiamas: "Šiandien visą viltys sudėtos į Jungtinią Tautą or
ganizaciją. Dabartiniai pasaulio valdovai,nežiūrint valandos sunkumo,ryžtasi 
ginti tarptautinės teises dėsnius ir juos šventai saugoti. Jei šitie pasiry
žimai nebūtą išlaikyti,sudužtą taika ir demokratija".
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ETWMD KITUR
VOKIETIJA

111 LTB (Vokietijoje) s u v a ž i avimas. - Kovo 3-4 d.d.Schwein- 
furte(am. ok.zona) įvyko tretysis ir jubiliejinis (pirmas įv ko 1946. 3* 3-4d. J. ; 
LTB suvažiavimas,kuriam,vis sunkėjant DP padėčiai ir Europa apgaubus netikru
mo ir baimes dvasiai,buvo skiriama daug reikšmes. Suvažiavimo metu be kity 
reikaly padarytas LTB statuto pakeitimas,jį pritaikant naujoms tremties są
lygoms.

Naujas teisiy daktaras. - Kovo 9 d. Tubingeno Unive.r..? - 
tetas suteikė Teisiy Mokslo Daktaro laipsnį lietuviui teisininkui K.Karve
li ui, apgynusi am dizertacijy "Palyginimas valstybes ūkio kontroles Jungtinė
se x^merikos Valstybėse,Vokietijoje ir Lietuvoje tarp piimojo ir antrojo pa
saulinio karo".

Filmuoja lietuvius menininkus. - Spakenbergo 
(prie Hamburgo)Iietuviy stovykloje Vasario 16 d.minėjimo metu buvo atlikta 
didele muzikinė programa. Sveciy tarpe buvo ir aukšty angly bei vokieciy Ta
rei giiny,kuriems lietuviška muzika ypae patikusi.Dabar patirta,kad angly ra
gei davimu minėtas koncertas šiomis dienomis yra kartuojamas ir fiihmuo jamo.;', 
o viena brity radio bendrovė visy koncerty įrašysianti į magnefono juost.',■. 
Vėliau minėto koncerto retransliacija v’*ks per BFM radijy.

Naujos knygos ir leidiniai.- Vokietijoje išleist ; 
n n rm^FTi n ™ n n n.y t rn

H. Žemelio -"OkupanityUreppLiėsę"^ vįįiniiesj'weid. įp^l* iįB.’Jj4Xraus^as”"^e+ '
vos keliu"("Ati-^yno"įeiti. )v;^Al^Ru4aAKWkaitė^Lil^imd--keliu-t*(-“Atžalynas"),no
velės, 140 psl.Pulgis Andriusis-"Ano j pusėj ežero "-lyrinės apysakos,ir
"Siuntinėlis-iš Amerikos "-tremties humoro knyga("Sudavija")$ B. Voveraitė-
"Lietuvos keliu",istorinė poema jaunimui("Sudavija".)*sK.Bradunas-"Vilnianr 
varpai",sonetai("Patria") ir -"Maras",poema;R. Gludutis-"Eilėraščiai vaikams" 
(sp. rotatoriumi)., .• . > : - i . :..V. ' - ■< •. i : ■■ y J
D. B R I TA N I.J A > ' . . ?",/Tį?

Kunigai atleisti nuo darbo prievolės. -
Nuo kovo 1 d.Darbo Ministerija atleido kunigus nuo sutartinės prievolės, ir 
leido laisvai pasirinkti gyvenama viety ir dirbti savo tiesioginį kunigo 
darby lietuviy. tarpe. ■ g1 : '

Daiktinė rinkliava t r e m t- i n i-; y vai k. a.m. s.- 
mptu visnnsp Tn pt, S—.gi~>q skvri7insP- ■nravpdamas vari, "saldumvnu valus "Vo
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33 JMYMMS
Lietuvos kolonizacija. - JAV lietuviy laikraščio

"Dirva" žiniomis,iš ■.nužud'rty ar. Š^Vireįri ištremty Lietuvos ukininky atimta 
apie Į. 5 mil', jla.-dirbaaos žemėsįpkip masiny ir. padargy. Visas tas turtas nen 
karnai nusavintas-■ ir atiduotas iš gilumos Rusijos .atgabentiemsrkoįgnistanis 
arba demobilizuotiems, raudonarmiečiams* Rūsy. ko_loni s tams ’ Lietu-gp.-g., teikiama 

.a s Ikitvkiaiparąma. Jsfiktiriiife. išdalinta ' dėtųsiauJkdiį» SO^mil. rubliy. gr uais pir. 
'r e^r.of^r® • mįį-į-jonas:.ikublniy .mefr^W®edf medžią-

.3j/y^os iaiip1$aĮyįg ^yi^sgkįąkįąį ^ėl^įycl£vi^nist^a imiškąsi^iė£t^b^|Ižeme į-

.-a;bę“atlygirtimcrturėjo 'taldd.niiiiiuti ^iietuvi^tuJgi^^^^K^^istai a
leisti nųp privalomo’ ž. ūki o produktąHįįel^m^jlr moltep.^^'.^p.^^iį^)įnešime 
-džiaūgf amas ir, kad rfa'ttj'iTe ji^xiSlohisifSirMtsaS"atlie^ca .ąvaįrbu. įie.tmTOa.«komui: 

. '•',fsutfifar-^yp'valdžidš'^šliprdhi^d^a^b^.“" ’ ®x ‘ • _-r ?•+*(->'
.amskxsv jyxnThije'^ emeri as ag ecoLx^xi ,r ;• .-.- .. a ■/ i v ir r -o x i £į c k- i., j. x ..

(.įg'nb.i ;aAmerikos Iietuviy dienraštis "Draugas" pateikia.-sfni^^^
p5 įxį 4 .!:$'$ .ia^iaąaj^i^j^3fiuo^Ki®'^^Kl^kuri per

. iškepa-; 25 Ši2dupnps/1 'Į^iąųwviei&$; guveutbSscfr kfep j a, n e:

■: L es tat o s t atyba. Tuo 1 > 
; skilty, ii^on'ihė j e gul 
-&ftsta^^^K didelis p 

j--- / v. . o - t x

r- ■ statomas pirties-skalbyklos ..kombinaj;a&., kur’iame4busi''į'rengta'i^5^'-^^pv;onios 5 
~sc‘ mechanizuota’ skalbykla. Ir šie įrengimai pirmo j-ėilij aptarfthus^-rhudonarr'i? e 

cius.bei vietinius komunistu valdi Pinkus. „ ., w. . , . ./r _ ., :. .. •- ’ - 3 r ii e u a ak e o r v 4
-- papeyėp p^fpeserĮį^i užKa^t^i^ff^opiSj^l®

9 bp'du <ligopįt^d^s^btįl'1XvV• skjaij6iu|i z^ijakbjadi<£|
("?*f.rus.ai ili^^Ky^ar^ižariy ugnimi‘pasveikinti". Tai A * - -rar___ *■

i įstatas • paukšciy. šk’ėžd klos šald luvajbs,lcuHu6šę^gal.ėšėljūii^s^aęliupjania 
y.Sxs45vi’o .mėsos*Per- parįi galės užšaldyti-'4;'-to' mėsos; teciaU1 laS'sibl PaUeyėžio š

f • ■ \ ■ •, ; r <*! r*v’ i" » *. r r.I n 20J~v-L.
*.> tudytuv^i -būvy tusti. Atstatytos skerdyklos pajtgumMApanap.ao.ta5^1SkU<>pe vie: 

trr ūkininkas. turės atiduoti savo paskutinį, gyvulį.
14..^ -Ukmergėje baigti vandentiekio atsta±-qao darbai.hag.jĮ7-vamzdš 
J+ nutiesti į kareivines ir tarnautojy. butus ,kuriy daHguffia-kra-įtigpię-t
. <Lę? : / ■= Iš. Rusijos atvežti kolonistai Prienuose pasistatė apie 5.0' nąmp po 3-5 
•a e kambarius’ Su-lukiškais t rob ė ši ai s, prie kufiy THra sodai Ir diržai* P riėny. mic 

,17 rStąs.-teį]<ią-itin,..rusįsk.^-VĄįzd^ - <:?s si. Iry "či-ib io'gsi.h Į civsiilou-
ogxrufk A^EJą z d‘į ’j u 6:s e atstatyta'api'ė' 60 gyvene^^,haĄ^*^žį^ męįb'buvo s 

griauta didesnė Lazdijy. miesto dalis.,G-alinįa įsivaižduoti^kaip jžatar'atrodo 
,r. tmį e s tas-atstatomas -bakūžėmis*- ,< v < kf-.--' '-alrVI e<

•hPa.% --’r ■ 1:. ..a ..! .-r”;..Į .. . -,. -u'R-' *,+e ii scci’eixii't'esiidjS'tj■ 'K'^a i p "' s i u n'c i i m i ’ 1 ą i s'.k .ą'i i s . ,D_i e t u .v o,s. -5j 
tėjas,norįs paslysti laišką uzsiehih7tut*i-‘pi2$ii^.usia^užpildyti iilgą^ahket? 
pažymėdamas adresatą užsieny ir smulkiausias žinias...,ap,id jį.<Jėįr.p?a įo duod 
ięas leidimas slysti 'laišką, siuntė jas Uturį. j.į. įteikti vietiniam arba p ■ 

^rt^dprovifcljįjj)* Laiskaš,.žinoma,'įteikiamčis ėneu^Žį.JyptasJ'ir --Jiįžiūri o'c 
yV'ząrįusil&įi^įE^al^džiamî laiškai S^1U

■•srt^gėŠL žitšta^dno^ffarbą. Gajiti laiškai iš 'hzsienięi ”t»p«
praleidžiami ?pas'tokie laiškai, kuriuo s e skundžiamasi siiniciu gyveniinu "ka 
talistiniarnVužšienyje ir reiškia norą gyventi Sov*Sąjungoj.

.-7 r f B ■ '• L. i/ 7 O r '-■ - ■
MV
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A. a. s t u d. St a s y. s .G i r n y s.- S.nukovo 26 d.Lustin sanato.f 
joj mirč stud. Girnys, išsirgęs džiova daugiau kaip dvejus metus. Girnas Vidis.k 
j e 1922 nu , mokėsi Ukmergės gimnazijoj,dalyvavo moksleivių ateitininkų sųjuc" 
1945 nukaro audros atblokštas Belgijon,kur kaip tremtinys dirbo Namuro apy
linkėse iikyje,bendrabuty,popierio įmonė j,kol pagaliau išsirūpinus BALF'o st. 
pendijų įstojo į Liuveno un-to Technikos fakultetų. Vos pradėjęs studijas sty 
sirgo ir atsigulė un-to klinikon 1946. IV. 12.Paz miėtina,kad studijuodamas dj: 
bo dar kaip patarnautojas pas vienų pasiturintį šeimininkų. Tas irgi prisid* 
jo prie jo sveikatos nusilpimo.Pagerėjus sveikatai,iš klinikos buvo perkelt 
į sanatorijų,kur išbuvo apie pusę metų.Kurį laikų jautėsi visai gerai,tikė
josi palikti sanatorijų,deja,prisimetusi galvos smegenų džiova(meningitis) 
greitai jį parbloškė.Mirė Bid.Penktadienį 19 vai, aprūpintas šv. Sakramentais* 
Bar dienų prieš tai sudėjęs rankas maldai ir ėmęs kalbėti maldų gimtųja kal
ba, nors sųmonę teatgaudavo tik retais protarpiais.

Palaidotas kovo 30 d. sanatorijos kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. J 
Banauskas dalyvaujant visam sanatorijos personalui ir būreliui lietuvių su 
tautine trispalve.Ant kapo pastatytas nedidelis kryžius,liūdijų šio lietuvio 
tremtinio vargo dienas.Vokietijoj liko jo liudįs brolis,dėdė šostakas ir kt*

Pažvmėtina,kad šiam varguoliui BALF’as yra nepaprastai daug padejęs: jo 
gydymui yra išleidęs apie 75*000 fr. , o un-to klinika - 11.000 f r.

Liet.Bendruomenė neteko jauno nario,kuris taip sielojosi savo Tėvynės ir 
savųjų likimu. Tai buvo taurus, religingas ir idealinio nusiteikimo jaunuolis. 
Teilsis jis amžių ramybėj.

Bala ndžio 18 d. 7 vai. 15, Šv.Jėzaus širdies brolijos de Mont sur Meuse 
42 nariai,kurios velionis buvo narys,užprašė ir išklausė už jo vėlę šv.mi- 
šias ir priėmė šv.Komunijų.

Charleroi ir apylinkių lietuviai ėmėsi iniciatyvos pastatyti velioniui 
kuklų paminklų. Aukų rinkimas jau pradėtas. LBB Centras kviečia malonius tau
tiečius paremti jų iniciatyvų aukomis.Paminklui statyti komitetų sudaro pp. 
BanaitisjMartuzaitis ir Zaleckis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-H-+++

Pirmoji aukaLimburgo anglių kasyklose. -
S. m. kovo 22 d. Zwartbergo kasyklos darbininkas Bareiauskas rastas savo darbo 
vietėje (netoli nuo anglių laužimo vietos)nusinuodijęs dujomis.Belgų laikra 
tis "Bie Laaste Neuws",aprašydamas įvykį,pastebi,kad jis patekęs į dujų pri
pildytų užkampį,norėdamas nusimuliuoti,tačiau su juo dirbę lietuviai to pa
tvirtinti negali,nes Barciauskas buvęs rimtas darbininkas ir mirties prie
žasties reikių ieškoti kitur.

Kovo 23 d.velionis palaidotas Genck’o R.K. kapinėse.
(Vyt, šiaurys)

co
> i
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Aukos n e 1 a i m ė .s ištiktam. - Pries pusmety "tautiečiui

E. CINZUI traukinys nutraukė abi kojas. Jo sveikata šiuo metu yra pagerėjusi, 
tik 'truksta"'dirbtiniu ko j?,kurToš~’3aKi dabar yra būtinos. Gaudamas iš ligoni?, 
kasos vos 23 fr.dienai,deja,jis neįstengia j? įsigyti ,nes dirbt.ko jos,gyd’r!^- 
jo tvirtinimu, kainuosiančio s 12.000 f r. Padėti bičiuliui Cinzui Limburg* o 
1-oji apyl.Valdyba renka aukas.Aukas siusti :Rėv.Pere. Oornelijus Gaigalas, 
Couvent dės Pėrės Franciscains,Hasselt (arba įteikti Valdybai).

LBB LI-IBURGO 1-osios AP ■'LINKĖS VALD TOS ATSIŠAUKIMAS.
mm.ot.mmm.iotot'OTMot MB M— MOT OT— OT— MmmOT m-bt. «ot» otbot—ototot — mototmmot otm M- *M — ot*«.otmot —•- OTOTOTT OT—OTM OTOT OTOTM. MOT MM .

ištieskime artimui pagalbos rank?.

Mūs? tautietį Eduardu CINZĄ '/ra ištikusi skaudi nelaimė.Dar jauname am- 
ziuje netekti abiej? koj? - tai sunkiai pergyvenama nelaimė.Man,rašančiam 
šias eilutes,sunku ir įsivaizduoti,kaip gali jaustis,kaip turės gyventi,k? » 
turi nųust-'ti šis jaunuolis.

Kiekvienas mes įeikime į dabartinę šio jaunuolio padėtį ir pagalvokime 
apie save.Mes turime savo aukomis šį jaunuolį, kiek galint daugiau sušelpti.

Mes visi Belgijoje gyvenantieji lietuviai paremkime šį Limburgo Komiteto 
atsišaukimu, ir nepagailėkime aukos. Juk šis jaunuolis turi ne tik įsigyti djy' - 
tines kojas,bet dar reikia išėjus iš ligoninės rūbams,maistui,sveikatos pa
taisymui. Mes turime aukoti ne tik kojoms,bet ir tolimesniam jo gyvenimui.

Tautiet-.s ir Tautiečiai! Padėkime artimui nelaimė j e. Savo aukomis gelbėkime 
jaunuolį iš nevilties. Tegu mus? aukos sudaro galimybę p. E. CINZUI išeiti į 
gyvenimu.

. . Tėvas Cornelius Gaigalas,ofm.
Limburgo srities kapelionas

A. Burba V. Jarošiiinas
Limburgo 1-osios Apylinkės Pinnininkas „ , , . ‘-° Sekretorius

24,Boshrandstraat, ’.Yaterschei

PRASIDĖJO AUKŲ RINKIMAS

Waterschei(Limburgo 1-osįos Apylinkės) angli? kasyklose dirbantieji lie
tuviai pradėjo aukoti į nelaimę patekusiam muš? tautiečiui.

Tuo tarpu buvo spėta aplankyti tik 25 tautiečiai,kurie suaukavo 3.230 
Baugiausia aukavo po 100-150 fr.,tik keli mažesnėmis sumomis.Aukas rinko 
pp. Jarošiunienė i r Burba.

Nuoširdžiai dėkojame musu tautiečiui BALSIUI Jonui,kuris iš sunkiai už
dirbt? sutaup? aukavo 1. 000 frank?.

Komitetas praneša,kad šiomis dienomis auk? lapai bus išiuntinėti visose 
kasyklose dirbanci?j? .tautieci? vadovams.

Limburgo 1-osios Apyl. Komitetas

11
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Ruošiasi' Motinos Dienos minėjimui.-limburgo 
LBB Pirmoji Apylinkė (‘.'aterschei-Zwartberg-/iinterslag) gegužės 2 d=ruošia Yo- 

- tinos Dienos minėjimu Zwartberge,parapijos salėje. 11 vai. 30 m. Zwartbergo 
parapijos bažnyčioje įvyksta pamaldos.Po pietai, apie 15 val.numatoma patsai 
minėjimas su įvairia programa: paskaitomis, tautiniais šokiais,vaidinimu,eilė
raščiais, dainomis ir 1.1. Visa apylinkė jau iš anksto sukruto ruoštis šiai 
gražiai mūšy, tradicinei šventei. ( Vyt. Vėjelis)

Chat ei e t. - Vel.yky pirmyjy dieny Charleroi apylinkės lietuviai susi 
rinko į Chatelet parapijos bažnyčią atlikti vėl rkinę išpažintį ir pagarbinti 
prisikėlusį Kristy, išpažinciy. klausė ir šv.Mišias atlaikė T* J. Aranauskas,o 
tautiečiai gražiai sugiedojo kelety giesmiy.

Toks gausus lietuviy skaičius šioje apylinkėje susirinko pirmy karty.Ir
* ateityje panašiomis progomis turėty būti gausiau susirenkama. (Ant.Banaitis)

Švietimo reikalai Limburgo provincijoj.-
* * 

Limburgo prov. septyniose lietuviy kolonijose yra 28 mokyklinio amžiaus vai
kai. Jy dalis' jau dabar lanko belgy pradžios mokyklas. Nesant lietuviy mokyto- 
jy Limburgo provincijos lietuviy vaiky lituanistiniy dalyky mokinimu ir ruo
šimu prie pirmos šv. komunijos nenuilstamai rūpinasi T. Kornelijus. Vaikai šiuo 
metu mokinami Waterschei, Zwartberge, ./interslage ir Eisdenejcia jie-gauna 
maždaug po 3 vai. į savaitę.
- • Bal.4 d. Zwartbergo R.K.bažnyčioje 4- mažieji priėjo prie pirmos šv.Komu- 

' nijos. Tėvas Kornelijus ta proga pasaite gražy pamokslu,primindamas Kristaus 
žodžius:" Leiskite mažutėlius prie manys!"

Prancūzy kalbos kursai. Sekančiomis dienomis Jaterschr 
pradeda veikti prancūzy kalbos kursai lietuviams.Kursams patalpas duodaIRO 
Atstovybė.Pamokos V”ks sekmadieniais.Pamoky tekstai bus atspauzdinarai,todėl 
tuo gali pasinaudoti ir kitur gyvenantieji lietuviai.Pamoky užsisakymo rei
kalu kreiptis pas p.V. Jarošūny,99,Gordellaan,tfatęrschei. 

t 
išėjo Belgijos latviy laikraštis. - Vasario 

2 d.pasirodė Belgijos latviy laikraštis "Vestnesis"(Pasiuntinys).Laikraštis 
8 psl. dukartsavaitinis, spaus dinamas rotatoriumi. B e politiniy įvykiu bei 
šiaip žiniy,dedama daug straipsniy profesiniai-ekonominiais reikalais, žiniy 
iš vietos gyvenimo mažokai. Leidžia Latviy Angliakasiy Syjunga Belgijoj.Re- 
daguo ja J. Pipinš. Redakcijos adresas: 127,rue de Fleurus,Chatelet. Nr.kaina 5

iš Liežo lietuviy padangės.Rūpesčiai ir 
j.-’ rošvai.ste s.- Liežo apylinkėse lig šiol įsikūrė virs 100 lietuviy 
angliakasiy; apie tiek pat yra ir jy šeimy nariy.^šį skaiciy dar papildo apie 

0 .čia iš seno gyvenanti y lietuviy. Yra ir čia išaugusio jaunimo. Vieni jy. vi
sai. nemoka lietuviškai,© kiti vra geri Lietuviai,sielojasi Lietuvos reikalais 
ir irra pasirįžę kartu su mumis grįžti laisvon Tėvynėn. Atvykusi eras angliaka
siams ir lietuviams čia patekusiems kaip vokiečiu karo belaisviams teko 
pasinaudoti iš seniau čia gyvenančiu moraline ir medžiagine parama.Ir toliau 
.smcniniai bei visuomeniniai santykiai vis tamprėja. Ypač mumis rūpinasi p.p»
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šidlausky ir Gajausku šeimos*
Daugumoje atvykusi y lietuviu angliakasiu ciapateko į anksčiau rūsy,o pas

kui vokiečiu karo belaisviu gyventus barakus,ir darbe bei privačiame gyveni
me į juos žiurėty,kaip į belaisvius ar dar blogiau.Dešimtininkai pravardžiuo
davo vokiškom kiaulėm, SS-ininkais ir kitaip.Bet emus prieš tai energingai 
kovoti,ir pašalinus labiausia prieš mus nusistačiusius dešimtininkus,padėtis 
pagerėjo ir mes pamažu įgauname normalaus darbininko vert?,nors toli gražu 
neturime taip visur akcentuotu lygi y teisiy su belgais darbininkais. Jos yra 
popieriuje - sutartoje-,bet ne darbe ir gyvenime.Mes dar negavome vaiky prie
do nuo darbo, pradžios,© moka tik nuo vaiky, atvykimo j Belgijy.Butai-barakai- 
blogi ir juose nėra jokiy pa togumy.Bute iš dviejy kambarįy ir virtuves gy
vename po dvi šeimas ir mokame menesiui 400-500 f r. Viengungiai tokiam bute 
gyvena po 10 ir daugiau ir moka apie 2.000 fr. mėnesiui. Kai iš vienguhgiy 
prieskambariy dingo veidrodžiai,tai jiems išlaikė po 100 fr.,tuo tarpu butai 
nerakinami ir turėty atsakyti sargai.Nėra skalbykly,šeimoms dušy nei pirciy . 
Statomuose darbininkams naujy nameliy kvartaluose taip pat jokie patogumai 
neįrengiami.Buvo kreiptasi į kasykly administracijy,sindikatus,policijy ir 
aukščiausius valdžios organus Briusely,bet laimėti tik pažadai,© gyvenimas 
nei kiek nepasikeičia.

Inteligenty lietuviy iki šiol angliy kasti čia atvažiavo labai nedaug. 0 
buty buvę gera,kad jy dalis vienokiu ar kitokiu biidu čia buty įsikūrus. Tuo 
tarpu miisy inteligentai mieliau važiuoja į Austrai!jy pasirašydami pastoviai 
įsikurti ir džiaugiasi,kad po dviejy mėty,ar net dar greičiau,galės gauti Au
stralijos pilietybę,© mes čia gyvename lyg ir palteliui į brangiy tėvišku, 
laukdami valandos,kada išlindę iš angliy kasykly,galėsime stoti kovon už 
Lietuvos Laisvę ! (Stepas Paulauskas)

- S.m.bal. 11 d. L i ė g e liet.kolonija turėjo mažyjy šventę -pimuKomu- 
nijy,kurios ėjo 5 vaikučiai. Juos parengė vienuolės liet.Agnietė ir Laurenoi— 
ja,benediktinės.Mažyjy šeimos suruošė ta proga vaišes.

- L i ė g e(Tilleur) veikia sekmadienio mokykla,kuriy lanko mokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus liet, vaikai, iš jy yra sudaryta paaugesniy grupė,ku
ri renkasi ketvirtadieniais liet.kalbos,istorijos ir geografijos pamokoms. .u 
mažaisiais rūpestingai dirba seselės benediktinės.

Mokyklos ir bažnyčios reikalais rūpintis išrinkta komisija,kurios pirm, 
vra p.Burcikas.

- S.m. kovo 30 - bal. 3 d. Liuvene įvyko tarptautinis misijy kongresas,orga
nizuotas mokslus einančiam jaunimui-kuris yra susibūręs į didžiuly tarptau
tinę organizacijy "Pax Romana". Jai priklauso 57 kraštai.Misi jy kongrese daly
vavo 23 tauty atstovai,jy tarpe ir Lietuvos (Kun,P. Gaida). Antras kongresas 
įvyko Spa mieste,kur dalyvavo 34 tauty atstovai.Lietuvy atstovavo irgi K.P. 
Gaida.Kongresas užtruko visy savaitę ir svarstė įvairius kataliky studenty 
veikimo reikalus.Plačiai buvo aptarti ir stud, tremtiniy padėtis bei pagalba 
jiems.

- Tarpt.Katalikiy Motery S-gos pirm. p. de Hemptine(belgė) lankėsi pas lie
tuves moteris Hanau ir kitose Vokietijos stovyklose Grįžo su geriausiais |- 
spudžiais apie kat.motery tremtiniu susi t vario,ymy ir pasiryžusi kiek galėda
ma joms padėti.
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m u s v informacija

Atpigo oro pašto tarifą s.- Nuo bal. 1 d. laiškai į JAV 

kainuoja: 5 gr. 2,50 fr. + 3,15 f r. (iki 20 gr.).J Kanadą - 5 gr. 3 f r, ,į Br:- 
zĮ1139- ~ 6 f r.; i Argentiną - 6,500! Europos kraštus tarifas skaitomas už 
kiekvienus 20 gr.ar ją dalį*Į Vokietiją - 1 fr. ,į Austriją - 2 gr» ,į Pran
cūziją - 1 fr»,i D.Britaniją -1 fr. ,į Italiją -2fr. ,į Švediją - 2 fr.Pagrin- 
dinis tarifas 3,15 fr* lieka nepakeistas,pav»į JAV laiškas oro paštu iki 5 g”. 
3,15 fr. + 2,50 fr. ? iki 10 gr. 3,15 + 5 f r* ir 1.1.

« 0 k a m o s atostogos* - Kaip "belgams taip ir užsieni eci a-;•
darbininkams įstat^cnas skiria 6 dienas atostogų, tiems,kurie dirbo ištisus 
metus. Dirbusieji tik dalį metą gauna proporcingai mažiau.Be minėtą 6 d. an-

* gliakasiai gauna papildomą 12 dieną atostogą, jei jie yra dirbę ištisus met' « 
Dirbę dalį metą gauna proporcingai mažiau (prorata). Jei kas /rapraleidęs per 
metus daugiau kaip 6 dienus be pateisinamos priežasties,p api Idomą 
atostogą dienos mažėja,bet normalios atostogos (6 d. ) r.e.Kiekvienai papildo.- 
mą atostogą dienai darbininkas gauna nemokamą keliones bilietą traukiniu ten 
ir atgal,kuris galioja ir po atostogą visoj Belgijoj.Bilietu gali naudotis 
ir visi šeimos nariai, jei jie važiuoja ka rtu su bilieto turėtoju - darbin?r- 
ku. Šiais metais visi darbininkai,gavę papildomą atostogą,gaus keliones bilic 
tus paštu ar per kasyklos administraciją iš Socijalinio draudimo kasos(Cais; < 
de Prėvoyance Sociale,pav.Liege,22,rue de Forgeur). Turį teisę ir negavę bi
lietą, gales kreiptis į minėtą kasą.

Nepilnamečiai(neturį 18 m*) be normalią 6 d. atostogą gauna 12 d* papildomą 
(supplėmentaires)ir jiems atlyginimas ?yra skirtingas. T*po yra skirtumą netu
rintiems 21 m.

Normalios atostogos apskaičiuojamos taip: 275 darbo dienos ir daugiau -6 ■ . 
' aicstcgąj 226-275 d. - 5 d.atostogą ;176 - 225 d.- 4 d» atostogą? 125-175 d*- 

3 d. atostogą? 76 - 125 d.- 2 d. atostogą? 26 - 75 d. - 1 d* atostogą? 15 - 25 
» - 0,5 d. atostogą.

Pavyzdys.- Darbininkas,dirbęs ketvirti, 1947 m. trimestrą,išdirbo
- 70 d.,gaudamas po 100 f r. Jis turi teisę gauti 1 d. atostogą +100 fr.pa daugi i ■ 

ta iš dvieją(už atostogas mokama dvigubai)=200 f r* Angliakasiui prie to rei
kia pridėti 2 dienos papildomą atostogą,jei nepateisinamai praleistos dienos 
ją nesumažins.

PAIEŠKOJIMAS. Paieškau JONO MICKEVIČIAUS* Jei kas 

žinote, maloniai prašau pranešti Šiuo adresu:
Mr. K» MICKEVIČIUS, 49, rue Verboeckhaven, St, JOSSE 'TEN NOODE ( BRUXELLES)

???????? ??????????????? ? ????????<?? ????????????
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