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II metai 1948 m. "birželio 1-d. Nr. 10 (15 )

BELGIJOS DARBO H I N I S T B B I. JA

APIE MUSU BŪKLE

Esant įvairiems neaiškumams "G.S." Redakcija kreipusi į Poną 
Fr. Vinck, ministerio kabineto šefą, kuriam yra pavesti tremtiniu 
darbo reikalai; taip pat jo rūpesčiu1buvo įvykdytas tremtiniu atgabe
nimo planas, kurio tolimesni priežiūra tebėra ir toliau jo žinioj. 
P. Fr. Vinck maloniai sutiko atsakyti į Redakcijos pateiktus klausi
mus . ' f

- "G.S." skaitytojams įdomu butą žinoti, ar tremtinių verba
vimas anglių kasykloms baigtas ir ar jis nebus kartias praplėstas ki
toms pramonės šakoms - tekstilei ir pan.

- DP ėmimo planas anglių kasykloms nėra baigtas. Jis nebus
praplėstas kitoms pramonės šakoms, - atsakė p. Vinck. x

- Kaip numatoma išspręsti darbininkų butų klausimą ?
- DP butų klausimas yra atkreipęs visą miisų dėmesį, ir plat,i 

naujų namų statybos programa yra pradėta vykdyti.
- Ar nenumatoma pertvarkyti butų kaunu klausimo ?
- Butų kainų klausimas mums nėra svetimas. Visi skundžiasi 

dėl perdidelių kainų. Kai gauname konkrečių nusiskundimų energiškai ■ 
įsikišam. Apskritai, pilno išlaikymo kainos stovyklose bei kantinėse 
yra normalios.

- Redakcijai teko patirti, kad daugelyje stovyklų trūksta 
sveikatai būtinų įrengimų. Ar bus kas daroma jiems pagerinti ?

- Yra tiesa, kad kai kurios stovyklos (mažuma) turi nepakan
kamai sveikatingus įrengimus. Musų Departamentas turi Socijalinę 
«5?£rnybą, kurios skirtos lankytojos dažnai lankosi stovyklose., Paste- . 
bėti trukumai tuojau pataisomi miisų įsikišimu.

- Lietuvių noras yra biiti sugrupuotiems dviejose - trijose 
kasyklose. Ar nenumatoma daryti pertvarkymų šia linkme ?

- Sis noras yra sunku įvykdyti, ypač dėl teknikinių sunkumų.
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Kiekvienoj kasykloj darbas yra skirtingas, ir darbininku keitimas 
suvėlintu darbininku paruošimą., Darbininkui yra naudingiau likti 
pastovioj vietoj, nes tai pagerina jo profesinį pasiruošimą.

- Yra tremtiniu angliakasią, kurie susirūpinę ateitimi: ar 
pasibaigus sutarčiai jie gain’s laisvai pasirinkti sau tinkamą darbą?

- Dėl šito nėra ko bijoti. Pagal belgą pramones galimybės 
nėra negalima, kad darbininkas pasirinktą kitą darbą.

- DP nepatenkinti dėl daromo‘skirtumo tarp italą darbininką 
ir ją, pav.dėl šeimą priedą mokėjimo. Kaip paaiškinti ?

- Išvietintą asmeną ėmimas įvykdytas skirtingai nuo italą 
darbininką verbavimo. Su Italija mes turime tiesioginį sutartį ir 
iš šia eina tie skirtumai.-

- Kai kurie tremtiniai galėtą emigruoti kitur. Ar belgą 
įstaigos nesipriešins tam dar nepasibaigus sutarčiai ?

- Keliolika panašią atveją jau yra buvę. Jie buvo tiriami 
su palankumu ir daugumas išspręsta palankiai.

- Ar belgą valdžios įstaigos nenumato padėt organizuot DP 
darbininką kulturinį bei moralinį gyvenimą (mokyklos, spauda ir t.t.)'

-Lengvindami savo pasilikimą 
Belgijoj, užsieni e c iai darbininkai 
turi bandyt galimai daugiau pri
tapti prie vietinią gyventoją pa-
procią ir gyvenimo sąlygą.

- Ar nenumatoma atostogą metu palengvinti tremtiniams nu
vykti Vokietijon aplankyt savąją ?

- Sis klausimas buvo kruopščiai studijuotas ir prieita iš
vados, kad bus naudingiau ir vieniems, ir kitiems, jį isspręsti 
neigiamai.

- Jau ištisi metai kaip tremtiniai dirba anglią kasyklose. 
Kaip vertinamas ją darbas ?

- Mūsą vyriausybė pripažįsta, kad daugelio DP darbas yra 
visai patenkinamas. Deja, nemaža jiį skaičius nepripažįsta pastangą, 
padarytą ją naudai iš Belgijos pusės ir jie nevisuomet įvertina 
belgą jausmus.

- Pagaliau leiskite paklausti, kokie butą Jūsą pageidavi-
, mai ? •

Mūsą pageidavimas yra išlaikyti galimai ilgiau tuos vertin
gus darbininkus, kurie pritaps prie mūsą gyvenimo sąlygą.

Baigdamas p. Vinck pridūrė, jog jis tikįs, kad šie keli . 
paaiškinimai bus pakankami ir kad tolimesnei informacijai jis lie
kąs visuomet pasiruošęs-

J' • ' ’ '■■■ — Br. Žalys <

VIENŲ METŲ JUBILIEJŲ ŠVENČIANT !..

( 1947.4.14. - 4948.4.14. )

Taigi, prieš metus !.. Lygiai prieš vienus metus mes pirmą
kart savo gyvenime lindome po žeme pelnytis duonos savo nuosavu prakeitu. 
Pralėkė jie, tie metai, lyg sapne !.. Ir šiandien, švenčiant "auksinį" 
vieną metą 44 jubilieją", prie putojančio alučio bokalo, noroms nenoroms 
prisimeni mūsą pirmąją dieną požemy.

Trisdešimt trys liūdni vyrai sėdi kažkur viename cementiniame 
barake, iš pirmos dienos pavadintame "arklide". Ant stalo negailestingai 
tiksi laikrodis, šalia kurio suguldyta 33 atominiam karui pritaikinti 
šalmai.
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" Reikia eit !.. " - kažkuris tyliai prataria. Apsirengiam, 
užsidedam kepures ir einam. Einam pirmę kartę savo gyvenime kasti 
anglių. Persirengimo kambaryje nepaprastai daug negrę. Kę gi, galvojam; 
juk belgams priklauso Afrikos Kongo, tad nėr ko čia labai nė nustebti. 
Negrai, rodydami baltus dantis, tik šaiposi iš musę. Vieno, kuris 
kalbėjo vokiškai, klausiu - "Sakyk, kę čia veiki ? Negi Kongo bananę 
pritruko ? " Negras iš nustebimo pavartė baltas akis ir pasakė, kad 
greit važiuosius namo į. Heidelbergę. Pasirodo, kad tai visai ne negro 
bet išsipaišinusio vokiečio būta. Ėjau kartu su kitais. Pagal vieno 
malonaus pono mąstę įlipau į liftę, pirmąkart sutrenkdamas galvę.
Vėliau ję sumušdavau labai dažnai ir dar ir dabar man neaišku kam iš 
viso angliakasiui galva reikalinga. Turbūt, kad būtę kur uždėti tę 
nelemtęjį odinį šalinę ? .

Liftas krito bedugnėn. Musę 12 kalbėjosi 13 kalbę. Pastaroji 
buvo ženklę kalba, kurię vartoja bušmenai norėdami ant dramblio kaulo 
išsimainyti kartūnines apatines kelnes. Mėginau prisiminti Dantę ; 
"Įeinantieji, palikite visę viltį ! "

Liftas sustojo. Pagal mano apskaičiavimus žemės centras nega
lėjo būti labai toli. Prieš akis atsivėrė didžiulė ola. Visur šniokš-. 
te, ūžė. Kas būtę, jei kiti sugalvotę ir grįžtę? Kę tada ? Būryje 
pastebėjau vienę savo draugę. Paprastos šypsenos vietoje jis pesimis
tiškai tepratarė s "Na, vyruti, įkliuvome f "

Liftas tarškėdamas pradingo, atkirsdamas bet kokį pasitraukimę. 
Sekėm kitus. Ištisę amžię tęsėsi ėjimas juodosiomis katakombomis, kur 
viskas buvo taip sutvarkyta, kad tik vėl ir vėl prasimuštumei pakaušį. 
Galop sustojome prie kažkokios mažos skylės tunelio sienoje. Kiti, lyg 
žiurkės, pradingo oloje, bet man ta skylė buvo permaža. Priėjęs vyras 
su geltona lempa rankoje man sušuko : "Allė ! " Nesupratau, bet manda
giai nusišypsojau ir atsakiau : "Allė, allė !.. " Tada jis man išpylė 
visę pamokslę, ir as greičiau iš rankos mostę, negu jo kalbos supratau, 
kad turiu lįsti į tę pačię skylę, kur visi lindo. Paėmęs pirmę pasi- 
pynusį po kojomis baslį, bandžiau pralaužti sienoje didesnę skylę. Pri
sipažinau, kad legenda apie kupranugarį kuris turėjo išlįsti per adatos 
skylutę, turėjo būti gryna teisybė. Man besistengiant "praplatinti" 
urvę, kažkas triokštelėjo, ir visa krūva admenę ir pagalię užgriuvo ant 
mano palydovo. Tik kojos truputį kyšojo iš po krūvos. Prisipažįstu, 
kad tuo metu jo dar nenorėjau ušmužti. Kai jį ištraukiau ir mudu abu 
išsičiaudėjom, mano draugas pradėjo taip "gudriai" kalbėti, kad aš radau 
reikalinga pranykti iš akię. Įlindau į skylę ... Šiuo momentu at
siminiau savo kūdikystę pradžios mokyklę ir pirmęję meilę.

Kaip varliūkštis nevikriai rangiausi po šiaurę Olę' į pryšakį. 
Sustoti negalėjau, nes tuojau kiti iš už nugaros įspūdingai bakstelėda
vo į sėdimęję vietę ir sušukdavo : "Allė !" Raminausi, nes tikėjau, kad 
ola, kuri kilo į kalnę, greit išsibaigs žemės paviršiuje ir visa bus 
buvę tik slogus sapnas.

Tada aukštai kažkas suūžė. "Turbūt tramvajus, pagalvojau, juk 
jis eina pagal pat kasyklę." Ūžimas ir dundėjimas vis smarkėjo ir kaž
kas grasinančiai artėjo. " Ar tik negriūna šachta ? " - užmerkiau akis, 
nes mirčiai į akis žiūrėti, manau, retai kam patinka. Bet nieko neatsi
tiko. Pasižiūrėjęs pamačiau ištisę kalnę anglię, kurios loviu slinko 
žemyn. Pryšaky sumirgėjo ygnys. Kažkas ropojo prieš mane. Du čia v 
jokiu būdu negalėjo prasilenkti, todėl mandagiai pasitraukiau iš kelio 
ir įsiguliau į lovį. Bet tuo momentu nauja anglię banga griūte užgriuvo 
ant manęs ir aš atsipeikėjau tik anglię vagonėlyje. Už bausmę, kad 
dariau draudžiamus "pasilinksminamuosius pasivažinėjimus" man visę die- 
nę reikėjo šiūpeliuoti anglis toje baisiojoje skylėje, kuri dabar ir 
taip baisi nebeatrodė. Ir kai po baigto darbo mes, juodi kaip velniai, 
susitikom prie lifto, vienas kito nepažinom ir mandagiai prisistatinėjom.

Iškilus į viršę, krūtinėse jautėme pasitenkinimę ir pasitikė- 
jimę, kad "kas bus, kas nebus, lietuvis ir čia nepražus !" -
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TEISINE IR KITOKIA;-

TREMTINI U'' GLOBA

Tremtinys arba pabėgėlis,^‘kuriam yra atimtos, arba kuris, 
tam tikrais sumetimais išsižadėjo savo gimtojo krašto, pilietinių 
teisių, atsiduria labai sunkioje padėtyje. Jo padėtis skiriasi nuo 
paprasto svetimšalio tuo, kad jis yra nustojęs savo krašto juridi
nės bei politinės globos ir negali kreiptis į atstovybę arba kon
sulatų, prašydamas reikalingos paramos bei globos; atsidūręs sun
kiose materijalinėse sąlygose krašte, kur jis prisiglaudė, nebega
li grįžti savo tėvynėn arba legaliai persikelti j. kitę kfaštą, kur 
gyvenimo sąlygos būtų geresnės.

Pirmajam pasauliniam karui- pasibaigus, ypač po revoliuci
jos Rusijoje o ' vėliau ir Vokietijoje įsiviešpatavus nacių dikta
tūrai, tremtiniai - pabėgėliai užplūdo Vakarų Europos ir kitus 
kraštus.

, - Visi tie kraštai buvo susirūpinę tremtinių padėtimi ir 
stengėsi daryti jiems specijalų statutę, kuris bent iš dalies ga
lėtų atstoti jų prarastas pilietines teises. 1922 - 1939 metų lai
kotarpyje, Tautų Sąjungos inicijatyva buvo sudaryta tremtinių rei
kalais visa eile tarpvyriausybinių sutarčių, pagal kurias pasira
šiusios vyriausybės įsipareigojo suteikti įvairių teisių bei leng
vatų tremtiniams, gyvenantiems jų teritorijose. Kai kurios sutartys 
suteikė tarptautinėms tremtinių organizacijoms ypatingų teisių. 
Pav. 1928 m. birželio 30 d. sutartimi aukštajam Tautų S. komisarui 
buvo suteikta teisė išdavinėti tremtiniams įvairiuose kraštuose per 
savo atstovus asmens tapatybės, šeimos padėties liudijimus, išda
vinėti atestacijas apie visokių aktų ir diplomų galiojimą, tvirtin
ti vertimus, išdavinėti rekomendacijas vizoms arba pragyvenimo tei
sei gauti ir panašiai. y

Po paskutinio karo vėl milžihiška nauja tremtinių banga 
užplūdo labiausiai ‘Vakarų Vokietiją ir daugelį kitų kraštų. Dabar 
tremtinių globos klausimas pasidarė dar reikalingesnis ir aktuales
nis, negu jis buvo kitados, juo labiau, kad buvusios sudarytos 
prieš karą tremtinių reikalais sutartys, daugumoje atsitikimų, tų 
naujų tremtinių masių neliečia. - ■

Tiems tremtiniams globoti ir jais rūpintis, Jungtinių Tau
tų pastangomis buvo sudaryta Genevoje Tarptautinė Tremtinių Orga
nizacija, kurią dabar priprasta vadinti IRO (International Refugee 
Organisation)'.- Tokiai tarptautinei organizacijai yra daug lengviau 
tartis su atskiromis vyriausybėmis ir atstovauti tremtinių intere
sus, negu bet kuriai atskiros tremtinių grupės organizacijai. Vie
nu svarbiausių jos užduočių yra numatyta rūpintis užtikrinti trem
tiniams juridinę ir kitokią globą. Ta prasme IRO turi sekti, kad 
kraštuose kurie pasirašė tarpvyriausybines sutartis, tremtinių rei
kalais būtų vykdomos ir antra, kad galimai didesnis skaičius trem
tinių, gyvenančių tuose kraštuose, galėtų naudotis jiems teikiamo
mis pagal tas sutartis teisėmis bei lengvatomis.

IRO yra pasirašiusi sutartis su atskiromis vyriausybėmis. 
Iš jos sutarčių reiktų paminėti pasirašytąją su Vokietijos Ameri
kiečių Okupacinės Zonos vyriausybe, pagal kurią yra pavesta IRO 
rūpintis tremtinių juridine ir politine globa ir tuo pačiu jai su
teikta teisė ginti savo tremtinių "juridinius interesus, kurie 
kreipsis prašydami pagalbos.
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IRO centrinė administracija "buvo pradėjusi rengti fcrojekt^, 
tarptautiniam tremtiniu statutui. 
Jungtiniu Tautu Ekonominė Taryba savo posėdyje 1948 m. vasario m. 
nutarė pati išstudijuoti tremtiniu padėtį, ir todėl IRO tarptauti- . 
nio tremtiniu statuto projekto parengimo darbas yra laikinai nu
trauktas .

Daugelis prieškariniu /tarpvyriausybiniu sutarčių numatė 
išdavimu specijaliu k’elioniu liudijimu trem
tiniams, kurįe negalėjo gauti tautinio paso.

Po šio karo susidarė rimtas reikalas suteikti panašias 
galimybes naujiems tremtiniams, kuriu neliečia prieškarinės sutar
tys.

a 1945 metais Tarptautinis Tremtiniu Komitetas pakvietė Ar
gentinos, Belgijos, Brazilijos, Gili, U.S.A., Prancūzijos* Did. 
Brit, ir Čekoslovakijos vyriausybes į konferencijų, kurios tikslas 
buvo aptarti ir išdirbti bendru kelionių dokumentu tremtiniams, 
nustojusiems savo krašto globos. Šioj konferencijoj, kuri įvyko 
Londone 1^46 m. spaliu 15 d., buvo nutarta išdavinėti vienodu 
tarptautinį kelionės liudijimu vi
siems tremtiniams nustojusiems- savo krašto globos. Siu sutartį 
iki dabar jau pasirašė 18 valstybių: Pietų Afrika, Belgija, Gili, 
Kinija, Prancūzija, Graikija, Indija, Italija, Liuksemburgas, 
Olandija, St. Domingo, Did. Brit. Švedija, Šveicarija ir Venecuela; 
Argentina, Brazilija ir Ekvatorius pasirašė šių sutartį sulygintai. 
Kitos 6 vyriausybės, negalėdamos pasirašyti šių sutartį pasižadėjo 
pripažinti išduotus tremtiniams kelionių liudijimus tu kraštu, ku
rie pasirašė Londono sutartį.

Tas Londono liudijimas suteikia 
tremtiniui t e i s išvažiuoti ir 
grįžti į tu kraštu, kuris jį išda
vė, to liudijimo galiojimo laikotarpyje. Toks kelionės liudi
jimas išduodamas 1 ar 2 metu laikotarpiui laisva išduodančio kraš
to nuožiūra. Jis suteikia tremtiniui teisę grįžti į tu kraštu at
gal pagal veikiančius įstatymus, tai
komus vizuotu pasu laikytojams. 
Išimtiniais atvejais šio liud. galiojimas, laike kurio tremtinys 
galės grįžti atgal, gali būti sutrumpintas iki 3 mėn.

Be to, IRO siekia sudaryti reikalingu fondu, padėti trem
tiniams pasidaryti nepriklausomais, padėti prisitaikinti prie nau
ju gyvenimo sulygu in padėti jiems grįžti į.normalu gyvenimą. 
Žodžiu, IRO veiklos svarbiausia užduotis yra ištraukti tremtinius 
iš ju nepastovios ir netikros būkles juos repatrijuojant arba 
įjungiant į ekonominį gyvenimu to krašto, kuriame jie gyvena, arba 
surasti kitu kraštu jiems tinkamai įsikurti..

— O-O-O — O-O-O — 0-0-0 -O-O-O-

2 i n i o s žinelės
- Lenkijoje samdomi savanoriai sovietinėms graiku brigadoms. Savanoriai 
turi būti jauni ir "raudoni". Apmokomi Lenkijoje ir siunčiami Graikijon.

Lietuvos Bibliografijos Tarnyba ’iemmingene įregistravo^ 1947 m. 224 
leidinius, išleistus tremtyje.
- 54 lenkę Anderso armijos karininkai Lille buvo paskelbę bado streiką 
protestuodami prieš algę bei pašalpą nutraukimu iš D. Britanijos vyriau
sybės pusės. Įsikišus IRO, lenkai'bado streiku baigė laimėdami bent tiek, 
kad juos buvo pažadėta įkurdinti Venesueloj, Argentinoj arba Kanadoj. Iki 
įsikurs, gaus IRO pašaipu.
- Amerikiečiai yra sudarę savo piliecię, gyvenanšią į rytus nuo Weserio 
upės sąrašus, kurie įteikti atit. įstaigoms.
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SPAUDOS SKILTYSE

? + . + . + . + .++ . + . + . + . + . + . + . + .+

,3.
D.P. p-avojingi?. ~

D.P. pasidarė ne tik rašalo plunksnos ir smalsiu lankytoją 
objektu, bet net rimtu tarptautiniu^rūpesčiu ir pavojum - rašo belgių 
žurnalas "La Revue Nouvelle", 15*17.1948. '

D,P. įsileidimas yra pavojingas dalykas. Ilgę laikę benamiai, 
nauji kolonistai susivienys ir sudarys kolonijas, kurios būtinai 
užsiims politika. Jie gali sudaryti sukilimo židinius ir skelbti savo 
tvarkos idėjas net tarp pačios tautos gyventoją, kaip kas įvyko per 
Prancūzijos neramumus. .Ir izoliuoti kels tautos neapykantą prieš- save-. 
Kiekvienu, atveju asimiliacija truks keletu kartę. Ypač, slavai griež
tai nusistatę tolimesnėje ar artimesnėje ateityje grįžti atgal. Todėl 
dalykas su jais nelengvas, o ypač kad jie yra karingi. Juo labiau, 
kad tas tiesiog gresiantis pavojus susidarė iš susigrudusię masię prie 
Vakarę zonos sienę. Tai pavojinga ir viso kontinento ramybei ir taikai.

Straipsnis baigiamas kapitalistiniu demokratijos išgęstingu 
S.O.S. šauksmu d? -Atrodo, -lyg-mes -būtume? kalti- uš -šventas -ramybės ardymę 
ir nieku neprisidėtume prie tautai gerovės. Kartu -betgi įrodo, kad mes 
vis dėlto nesame menkaverčiai, o prieš žydę D.P-ukus kapituliavo net 
Didžiosios Britanijos dominija Palestinoje. (j. Ar.)

Gen. Černius belgę sp d o j.

Gen. Černiaus atvykimu Amerikon paminėjo ir belgę spauda. 
Dienraštis "La Nation Belge" (-6.7.1948) įsidėjo trumpę žinutę pirmame 
puslapy paminėdamas, kad gen. Černius yra buvęs Lietuvos min. pirminin
kas ir gen, štabo viršininkas. Dabar, kaip karo tremtinys, atvykęs su 
šeima Amerikon. "La Libre Belgique" įsidėjo gen. Černiaus nuotrauką, 
vaizdu©janšię jį radijo aparatę įmonėje kaip paprastę darbininkę. 
Paaiškinime pridedama, kad jis buvęs vokiečiu internuotas, vėliau turė
jęs bėgti nuo rusę. Dabar jis radęs prieglaudę su žmona ir sūnum J.A.7. 
kur jam esanti pasiūlyta profesoriaus vieta Minnesota koledže.

100.000 r u b 1 i ę muzikui T A L L A T - K E L P S A I

Belgę dienraštis "La Libre Belgique" (13.7.1948) rašo ? 
"Stalino premija pirmos klasės (100.000 rublię) buvo paskirta lietuviui 
kompozitoriui J. Tallat-Kelpcha uŠ "Kantatę Stalino garbei".
"Su ypatingu pasitenkinimu musę krašto darbininkai priėmė žinię - 
rašo "Izvestija" bal. 21 d., - kad Stalino premija liko paskirta rea
listinės ir liaudinės linkmės muzikui ...
" Giesmė Stalino garbei" liętuvię kompozitoriaus Tallat-Kelpcha yra 
Žymus kūrinys, giliai jausmingas bei jaudinantis. Jo muzikinė kalba, 
einanti iš liętuvię liaudies dainę, yra vertinga savo spalvingumu ir 
didžia išraiška. ”

Uš 100.000 tas pats Tallat-Kelpcha sukurtę giesmę ir 
Trumanui ?! Sitai reikia skaityti tarp eilucię.

Ištraukos iš knygos " PRISIKĖLUSI LIETUVA " - Antano Bimbos

(Knyga išleįsta01946 m.oLaigvės-Spauda,c427-LorimeroBtr® Brooklyn, N.Y.)

J y a i r i o s '£ i n i o s
Per karę ypatingai yra nukentėję : Vilnius, Kauno rajonai - 

Sanšiai, Aleksotas. Sunaikinti moderniški fabrikai "Drobė", "Maistas", 
"Metalas". Vilijampolės visiškai nebėra. Raseiniai sulyginti su žeme. 
Šiauliai ir Klaipėdos miestai apgriauti 70%. Sugriautas Vilksviskis ir 
Marijampolė. Visiškai sunaikinti Žemės Ūkio Akademija Dotnuvoje (6 p..)
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Sunaikintos kultūrinės įstaigos : Fizikos-chemijos institutas 
Kaune, Žemės Ūkio Akademija Dotnuvoje, gimnazijos ir kultūrtechnikos 
rūmai Kėdainiuose. Šiauliuose sudegintas "Aušros" muziejus. Nustatyta, 
kad Lietuvos kultūrai padaryti nuostoliai siekia 966.865.000 rbl., o 
sveikatingumo įstaigoms nuostoliai 100.000.000 rbl. (36 p.) žemės ūkiui 
padaryta nuostoliu už 419-544.200 rbl. (38 p.) Bendrai vokiečiu padaryti 
Lietuvai nuostoliai siekia 35-744-310.000 rbl.
Teismu santvarka

Informacijas apie T.L. valdžios santvarką suteikė Justas Paleckis 
T.L.A.T. prezidumo pirmininkas, o apie teismu ir teisingumo padėtį Lietuvoj 
E. Demaševicius, Lietuvos Tarybą S.B. Teisingumo Ministras. 1940 met? 

„lapkričio 30 d. įsaku įpareigojo Lietuvos T.S.R. teismus taikyti Taryb?
Rusijos baudžiamąjį kodeksu. Pirmoji teismo instancija - liaudies teismas, 
kuris nagrinėjo bylas už padarytus nusikaltimus kur gręsia nedidesnės 
bausmės kaip 10 mėty.. Toliau seka Aukščiausias Teismas ir galop TSRS 
AukšS^ą^i^a;' Teismas Maskvoje. Visas teisminis procesas atliekamas lia'&fe- 
,viį-'J^iba. . Taryb? Lietuvoje gyvuoja advokatūros institutas. Prie kiek-“ 
vi'erio teismo veikia advokatu konsultacija. Advokaitai pas save namuose 
klijent? priimti negali. Teisminiam darbui naujus kadrus ruošia : Vil
niaus Valst. Universiteto Teisiu Mokslo Fakultetas ir prie Teisingumo 
Ministerijos suorganizuota dviejų met? juridinė mokykla į kuri?, priimami 
asmenys ne jaunesni 23 met? ir turį vidurinį moksl? (56 p.)

TJ Jc i g Apie liaudies ūkio planavimu suteika žinias Vladas Niuka - Lie
tuvos Ministru. T. pirmininko pavaduotojas - vienas žymiausiu markist? 
ši? dien? Lietuvoje, (pagal Bimb?). Apie penkmečio plan? pramonės - srityje 
patiekė žinias M. Sumauskas Lietuvos valstybinio plano Komisijos pirminin
kas. Jis pabrėžė, kad ypatingas dėmesys kreipiamas į durpynus, manoma, 
kad palaipsniui durpės užims kieto kuro ir malk? viet?. Toliau seka Lietu
vos elektrifikacija. Puolamas Langė kaip Nepriklausomoj Lietuvoj 
trukdęs elektrifikacijos plan?, .

Vokiečiai sunaikino visas susisiekimo priemones. . 1940 II. tik vie
name Autotreste buvo 354 autobusai, o po karo visoj respublikoj teliko 7- 

Per tarybinę 1940 m. žemės reform? įsteigta 52 tarybiniai ūkiai 
1944 m. gruodžio mėn. buvo atstatytas 42 mašin?-traktori? stotys, 265 
masin?-arkli? nuomojimo punktai ir daugiau kaip 80 tarybini? ūki? (100 p.) 
Didžiausias dėmesys kreipiamas į gyvulininkystę.

Švietimas
Švietimo klausimais žinias suteikė Lietuvos Švietimo Ministras 

Žiugžda. Pradžios mokyklas lanko 95/= vaik?, o 5% dar nelanko dėl sunki? 
gyvenimo s?lyg?. Atremontuotos ir sutvarkytos Aukštojo mokslo įstaigos : 
Vilniaus universiteto centriniai rūmai ir fizikos chemijos institutas. 
Kauno Universitetui paskirti dveji nauji puikūs riimai (buvę Žemės Banko 
rūmai Duonelaičio g. ir buvę Taupom?j? Kas? Rūmai Sapiegos g.). Žemės 
Ūkio Akademijai atiduoti buvę Žemės Ūkio Ministerijos rūmai kaune (Kęstu
čio g.) Dabar Lietuvos aukštosiose mokyklose mokose daugiau kaip 5000 
student? (129 P-) Vaik? darželi? Lietuvos respublikoje veikia 172, juos 
lanko 6.587 vaikai.

Sveikatos reikalai
Sveikatos klausimais informuoja Dr. V. Girdzijauakas - Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Centro Komiteto pirmininkas. Dabar Lietuvoje gydytoj? 
yra 637, dant? gydytoj? 221, feldceri? 224, medicinos seser? 768, akuše
ri? 416. Prie kovos su užkrečiamomis ligomis prisideda ir Raudonasis 
Kryžius. Jo žinioje nuolat veikia brigada iš 10 asmenų (175 P-)

Lietuvoje iš anksčiau buvusi? vaistini? po karo buvo belikę vos 
25. Tk-i 1946 m. vėl atidaryta apie'200 vaistini?. Į darb? paleisti du 
chemijos fabrikai - "Sanitas" Kaune ir "Eska" Vilniuje ir dvi Galeno labo-

8



. ... . . ■ - ■ ■ ■ . . ■"

ratorijos (Panevėžyje ir Šiauliuose). Jaučiama stoka gydytoju. Kiek
vienas gydytojas dirba si. dvigubu trigubu apkrovimu. Turi po 2-3 tarnybas 
(194 P.) •' •• •.

Menas * . • • ■
Apie meno kūrybą Lietuvoje žinias patiekė Augustinas Gricius, 

Lietuvos Pašytoje Sąjungos pirmininko pavaduotojas ir Juozas Banaitis,. Me
no Reikalą Valdybos pirmininkas. Dabar Lietuvoje yra 12 teatrą ir Respu
blikinis Liaudies Dainą ir Šokią Ansamblis- Švedo vadovaujamas. Labai 
svarbą vaidmenį, vaidina Ilciuko vadovaujamas Adakeminis choras. Veikia dvi . 
konservatorijos - Vilniuje, ir Kaune. Liaudies kūrybos namai yra suorgani
zavę, atstatę apie 100 chorą su keliais tūkstančiais dainininką, sukiirė 
apie 50 lietuvią liaudies šokią ratelią. - .J

Be senąją Lietuvoje jau senai žinomą režisierią, kaip B. Daugu
vietis,' A. Sutkus, K. Juršys, Miltinis,. R. Juksevicius, stipriai pasireiškė 
ir nauji : K. Kymantaitė, Grybauskas, A. Radzevičius, Lukošius, Bernotas, 
Gustaitis, Caikauskas (200 p.). p- . . . ;

Skulptūroje ypačiai pasireiškė s Mikėnas, Vaivada, Jakminas, N.Pe
trulis, Pundzius ir kiti. Mūsą skulptoriai sukūrė ir pastatė Raudonosios 
Armijos Didvyriams paminklą Karaliaučiuje. Dailės Parodoje Maskvoje ge
riausiai įvertinti šią dailininką kūriniai : Margašilskio, Buraco, 
Kulakausko, Polio.

Lietuvos Operos Teatro ir Kauno Valst. Dramos Teatro 25 sukaktis'- 
atšvęsta.labai iškilmingai. Taja proga Tarybą Lietuvos Vyriausybė sutei
gė L.T.S.R. meno veikėjo vardą : Gruodžiui, Benderiai, Galkauskui, Švedui, 
Tallat-Kelpšai, Klonickiui, Operos dirigentui BukŠai; režisieriams ;
B. Dauguviečiui, A. Sutkui, dailininkams : Mikėnui, Rimšai; operos so
listams : Staškeviciutei, Mažeikai; Nusipelniusio Respublikos artisto var
dai suteikti : J. Sipariu!, K. Juršiūi,-0. Rymaitei, P, Kubertaviciui, 
dainininkei Rakauskaitei ir kitiems.

Visasąjunginė Vyriausybė Kiprą Petrauską apdovanojo- Raudonosios 
Darbo Vėliavos ordinu. 1945 m. buvo parašytos dvi kantatos : A. Klenickio 
"Marija Menikaitė" ir K. Račiūno "Išlaisvintai Lietuvai". Taip pat nema
ža dalyką parašė : Dvarionas, Vainiūnas, J. Karosas, Kaveckas, J. Švedas, 
ir t.t. (208 p.)

Išvardinęs A. Bimba visas raudonąją "geradarybes" sovietinėje 
Lietuvoje, beti nepažymi, kad visa tai,' palyginus su Nepriklausoma Lietuva, 
tėra tik skurdžios nuotrupos. Jis, amerik. komunistas, 
matė sovietinėje Lietuvoje net uodus, o dramblio taip ir nepastebėjo. Kai 
Vilniaus gimnazijos mokiniai verkė per jo prakalbą, jis irgi "nepastebėjo". 
Vargas žmogui su nesveikom akim : ten, kur yra mirtis, jis mato "prisikė
lusią Lietuvą". Matyt, kai ir p. Bimba mirs, irgi bus "prisikėlimas" ...

Žinios Žinelės • ■

- Vokietijoj Dr tarpe padidėjusi karo baimė. Puidos ir 
Arolsteino stovyklos esą perkeliamos 200 km. į vakarus. Flęns- 
burgo stovykla bando t. p. judėti į pietus ir. į vakarus.

- Maskvos propaganda parsigrąžinti DP pabaltiecius dar 
sustiprinta per radiją spaudą ir-... siuntinėlius. Sovietai net
gi ragina siilsti maisto siuntinėlius tremtiniams. Vienas latvis <» 
Gottingene gavo iš savo motinos (Sloka netoli Rygos): 1 kg. beko
no, 1 kg. sviesto, 2 kg. cukraus, 1/2 kg. medaus ir 2 kg. biskvi
tą. Radijo propaganda eina daugiausia per stotį "Volgą".
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LIETUVE G'AIL. SESUO 
PABĖGO Į S RUSIJOS

Ponią Marija II., lietuve, ištrukusi iš Raudonosios Rusijos, 
pasakoja mums apie savo- išgyvenimus vienoje slavą darbo stovykloje, 
Karelijoje, kurioje jai teko eiti’ sanitares pareigas.

ši ligonine buvo mažas aplūžęs medinis namas. Į ją buvo pri
imami tik tie darbininkai, del kurią ligos niekas ir abejoti negalė
jo. Gauti leidimą prieiti prie gydytojo būdavo nepaprastai sudėtin
gas ir ilgą laiką užtrunkąs dalykas. Dažnai ligoniai ir nesulaukdavo 
jo pabaigos...

Ilgus mėnesius visiškai neturėta jokią, vaistą. Laikas nuo 
laiko biidavo prisiunčiama truputis vokiecią arba amerikiecią kilmės 
vatos, jodo bei tvarscią. Mirimą skaičius buvęs labai didelis, sie
kiąs net 50

Kadangi Medvezhegorsk’o stovykla buvo skaitoma darbo skaito
ma darbo, ne baudžiamąja, jos gyventojai, kuriems darbas tapdavo dėl 
sunkią ligą neįmanomas, biidavo atleidžiami ir išsiunčiami į ją anks
tyvesnes gyvenamąsias vietas. Tai biidavo daugiausia džiovininkai, ta
pę nuo cemento bei akmeną dulkią akli, su blogai sugijusiais kaulais 
invalidai ir t.t.

Didesnė Medvezhegorsk’o stovyklos kankintą dalis buvo depor
tuoti Baltijos Kraštą gyventojai. (Joks karo belaisvis dėl netolimos 
Suomijos sienos nebuvo laikomas šiose apylinkėse.) Pabėgimą nebuvo 
bijomasi šioje stovykloje. Visiems baltiesiems vergams buvo pranešta, 
jog už ją pradingimą atsakysiančios jąją šeimos: acto rakštimi bus 
išplikytos ją namuose likusiąją vaiką akys, o paskui pakarti. Pagal 
ponifts Marijos pasakojimą, jokio pabėgimo šioje stovykloje nėra įvykę.

Apie 1946-ąją metą Velykas, ponia II. tapo paskirta sanitare - 
palydove prie vieno į Baltijos Kraštus išvykstančio atleistąją trans
porto. Ten buvo 560 estą, latvią ir keletas lietuvią. Saugomi nedide
lio NKVD-istą biirelio, 23 sanitarią, suspausti gyvuliniuose vagonuose, 
jie gan greitai pasiekė paskyrimo vietą. Traukinys dažnai sustodavo 
nuošalinese stotelėse ir ligoniai, gyvenantisji netoli aną vietovią, 
būdavo be jokio pasigailėjimo išstumiami į šlapią pavasario sniegą. 
Jie ten ir likdavo gulėti, laukdami geraširdžio praeivio, kuris ga
lėtą jiems suteikti pagalbą... Taip buvo palikti Rygoje keli lietu
viai.

Vėliau, kelią nuoširdžią žinonią tarpininkavimu, p. Marijai 
pavyko išgauti atleidimo dokumentus, ir ji atvyko į Leningradą.

Nors Leningradas ir yra nuo karo nukentėjęs, tačiau jo jokiu 
bildu negalima palyginti su kai .kuriais Baltijos Kraštą miestais, ku
rie yra tiesiog nušluoti. Gatvės tuššios, tik darbininkams einant ar 
grįžtant iš darbo, vaizdas šiek tiek pagyvėja.

Patekti iš Leningrado į Lietuvą buvo neįmanoma. Visi į "Ma
žąją Ameriką" einantieji traukiniai buvo perpildyti nuskurusią vie
tos gyventoją. Liko tik vienintėlė išeitis - pabandyti keliauti per 
Maskvą. .

J Maskvą ji atvyko prie anglią vagono pritvirtintoje popierio 
dėžėje. Vos išgirdęs p. Marijos išgyvenimą pradžią geraširdis maši
nistas pasigailėjo jos ir net už kelionę nieko nepaėmė.
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Maskva p. Marijai yra gerai pažįstama dar nuo seną laiką. 
Jinai nustebo radusi šį didžiulį miestą mažai pasikeitusį po 25 
metą. Jame matyti daug apgriuvusiu, rbe langai ir be dury, gyvenamą
ją namy, perpildytus skurstančio proletarijato. Naujieji pastatai, 
tai propagandai skirti rūmai: ■Centrinis Paštas, futbolo aikštes 
ir 1.1. Kaip ir Leningrade, vyrauja juodoji rinka, kuriose kbl- 
chozninkai pasakiškomis kainomis parduoda savo gaminius.

Maskvoje jai teko laukti apie 5 dienas į Baltijos Kraštus 
išeinančio traukinio. Daugumos nuo- bado pageltusią keleiviy vei
dai suspindėdavo viltimi, kuomet jiems pavykdavo patekti į trau
kinį, vežantį į "medaus ir pieno upią šalį"...

Maskva perpildyta kariuomenės daliniy. Dažnai matyti iš 
Berlyno atvykstančios karininky šeimos. Joms nieko netrūksta, ir 
jos atsiveža ligi šiol dar nematyty gėrybiy. Tačiau stebuklą ste
buklas Maskvos gyventojams - tai vaiky vežimėlis...^..

Daugumoje vietovių siaučia^badas, pav.^Taškente 'Husai 
pradeda vis dažniau ir dažniau viešai išsireikšti prieš dabartinę 
komunistą valdžią. Per Amerikos Paskolą jiems suteiktas maistas, 
apranga bei kita medžiaga daugumui jy atvėrė akis.

Jie laukia ateinant amerikiečią.

KULTŪRINS. NYKUMA LIETUVOJE

Studentas, laimingai pasprukęs iš Tėvynės, rašo:
"Tikiuosi bent šita nuogy faktą medžiaga prisidėti prie 

bendro šaukiančiąją choro - ty kurie šaukia pasauliui apie bolše
viką grėsmę". >

Negalėdamas išsiversti be darbo, studentas nusprendžia 
daryti vertimus "Tiesai". Ten redakcijoj ji,s pažįsta visus komunis
ty organo bendradarbius ir pateikia įdomią smulkmeną.

"Mažesniąją redakcijos kolektyvo dalį nedaro tikrieji ko
munistai, žmonės, kurie, savo mėly parašo be jokią skrupuly ir są
žinės graužimo". Visi jie skyriy vedėjai; apie .juos kalba pavard- 
dės: Freigelsonas, Smikaitė, Messie.(save vadinąs Mėšiu), Chienas.

Be šity yra redakcijoj ir kitokią rašeivą, kurie paslap
tingam širdies kampely puoselėja svajonę apie laisvą Lietuvą. Kar
tais juos ima kankinti kaltės jausmas, ir tada jie neramus, nuliū
dę ima gerti. Vieną bendradarbį šita kančia padarė bepročiu.

I redakciją dažnai ateina Jonas Marcinke
vičius . Jis yra literatūrinio skyriaus vedėjas, bet redak
torius jo darbu nepatenkintas. Jis nepateikia laiku medžiagos., 
ateina girtas, bet kaip rašytojas su autoritetu, kartais mokąs pa
tarnauti propagandai, yra pakenčiamas.

Marciukevicią pažįsta visas Vilnius, ypač dėl jo nuotykią 
karkiamose. Jo dainelės tampa populiarios. Pavyzdžiui sėjos pro
pagandos metu Marcinkevičius redakcijoj užtraukia: "Ar tu sėsi, ar 
nesėsi, o badu vis tiek padvėsi". Į jį komunistai žiūri kaip į ne
pakeičiamą girtuoklį.

Judriausias "Tiesos" bendradarbis yra Dovydaitis, žemės 
Ūkio skyriaus vedėjas. 1941 m. buvo ištremtas. Karo metu pavyko 
prisišlieti prie.Maskvoje esančią lietuvią komunistėlią. Girtuo
kliauja jis nemažai už Marcinkevičįą, o girtas yra kandus kaip gy
vatė. '■

Su redakcijos džipu važinėja į Lietuvos kaimus rinkti me
džiagos. Grasindamas išpeikti "Tiesoje", jis reikalauja degtinės 
ir užkandos.
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N'u s i skundimą i del YMCA siuntini v
' Praktikoj pasirodė, kad” YMCA siuntiniai Vokietijon eina iki 2

mėn., nors buvo žadėta persiusti per 3 sav. Tuo reikalu LBB centras yra 
padaręs žygią. Siuntėjams patartina nepamesti gaunamu kviteliu su nj».
Jei siuntinys nenueina, kreipiamasi į- YZ’CA centrą (dabar : 73 j av. Charbo 

. Bruxelles), kuris ištiria reikalu, ir radęs, kad siuntinys yra žuvęs, 
siuntėjui grąžina įmokėtus pinigus.

Baltgučlžią laikraštis.
Išėjo baltgudžią laikraštis "Niezaležnosc". Jo adr. : 19> rue 

S. Donnay, Flėmalle-Grande, Liėge. Pirmas nr. pasirodė 1J.IV.1948. 
Sunki pradžia.

Lietuviai į Afriką.
Į Belgą-Kongo išvyko lietuvis Veterinarijos gydytojas K i k - 

nevicius, buvęs profesorium Veterinarijos Akademijoj Kaune. 
Balfo remiamas baigė tropiniu ligą kursus Antverpene, gerai išlaikė eg
zaminus ir, Belgijos Koloniją Ministerijos siunčiamas, išvyko su šeima 
į Kongo, kur liks ministerijos tarnyboje. Taip pat yra išvykęs į Kongo 
ir p. Gurvicius. Apskritai, Belgą Kongo yra galimybią įsikurti 
gydytojams.

Belgijoj nėra lietuvią?

P-lė Rovaitė, Balfo atstovė, yra jau Europoj, Dalyvavo intelek
tualą tremtinią įkurdinimo konferencijoj Šveicarijoj. Ji lanko Europos

r I! It II t! It It It II II lt H II II H II II II H II II II H II It II II II It II It II II It II It II It II II II II II II It II 11 H II II II II II H II II II It It II II II H It tt II H II It II It II II 

v (Iš Tėvynės) ...

Marcinkevičiui iš redakcijos pasitraukus (atidarė Tilto gatvėje 
smukią!), į jo vietą atėjo Litinė Janušytė. Ji atrodo nepritaria bolševi
kinei okupacijai, jai rupi tik pinigas. Ji net rašyti nebesugeba, per
dirbinėja senus feljetonėlius pagal tarybinius reikalavimus. Viskas jai 
nuobodu ir beprasminga, keli stikleliai degtinės rytą pakelia nuotaiką 
■Vienai.

1945 m. rudenį Zimanas - vyriausioji komunistą propagandos gal
va - paėmė dvi aukštas vietas: "Tiesos" redaktoriaus ir marksizmo-leni
nizmo profesoriaus Vilniaus universitete. Mat, prieš rinkimus partija 
turėjo sukietinti propagandą, o Zimano fanatiška ranka tam tinka.

Redakcijos bendradarbiai, kurią vidinė laikysena yra pasyvi, Zi
mano bijo. "Gabiems" jis pažada didelius honorarus, t. y. tiems, kurie 
mokės pavaizduoti "aukso" gyvenimą Lietuvoj.

J redakciją beveik kas antrą vakarą atsilanko režisorius Daugu
vietis. .Abu"bičiuliai" kombinuoja vaidinimą (Dauguvietis rašo, Zimanas 
iš pagrindą taiso).

Straipsnis baigiamas:."Vargšė mano Lietuva, vargšė mano Suvalkija, 
Vairioje aš gimiau ir praleidau savo vaikystės pirmąsias dienas. Išveš 
žmones, iškirs miškus, išdegins sodybas, nualins laukus ir daržus ir 
šauks pasauliui - visa Lietuva džiaugiasi tarybiniu laimingu gyvenimu". 
(Aidai 1948 m. 12 Nr.).
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lietuvius tremtinius Europoj. J Belgiją atvykti noicočina. Čia, Lui-but, 
nėra lietuviu tremtiniu ?!

Belgijos DP intelektualu atstovas Švei
carijoje.

Intelektualu įkurdinimo konferencijoj, įvykusioj bal. mėn. pa
baigoje Gwatt, be kitų, buvo pranešimas ir iš Belgijos. Jame buvo pa
reikšta, kad darbas Belgijos anglių kasyklose intelektualams yra per 
sunkus, nelieka laiko kitiems reikalams, net, pav., prancūzu kalbai iš
mokti. Vienintelė jų viltis - emigruoti pasibaigus sutarčiai. - Nege- 
resnis pranešimas buvo ir iš Anglijos, kur vyras dažnai nė žmonos aplan
kyti negali. Lengvesnio darbo, ir ten maža.

I t a lį važinėjimasis.

Vis atvyksta nauji italių transportai. Jų vieton betgi išvyksta 
kas savaitė apie 5°0» Paprastai italai, padirbėję anglių kasyklose, jei 
negrįžta namo, pereina dirbti į kitas pramonės šakas, kiek lengvesnes.

Latvių katalikių pamaldos.
Latviai katalikai Belgijoj yra labai išblaškyti. Jų priskaitoma 

iki 100 - 150. Briusely, kartų per mėnesį, laikomos pamaldos latviu kalba, 
katalikių Moterų s-gos namų koplyčioj (111, rue de la Poste, Bruxelles). 
Pamaldas laiko kun. Kokinų, buvęs Rygos kun. seminarijos filosofijos pro
fesorius .

Dėl dėvėtų r u b y Vokietijos.

Belgų Caritas Catholica praneša, kad kol kas dėvėty rūbų bei 
avalynės siuhtimas Vokietijos sustabdytas. Kada vėl bus galima, bus pa
skelbta "G.S.’1 Caritas tikisi artimoj ateity suorganizuoti maisto siun- 
tiniy (standartinių) siuntimu Vokietijos. Užsienio siuntinėliy užsakymas 
per Caritas galutinai sustabdytas.

z
Priimtas atosto g y atlyginimo įstatymas.

S.m. geg. 20 d. Belgijos seimas galutinai priėmė įstatymu tvarkan- 
tį darbininku atostogas. Pagal jį, atlyginimas darbininkams (ir žemės

• ūkio įmonėse) už metines atostogas yra dvigubas, lietinės atostogos - 6 
dienos suaugusiems ir 12 d. nesuėjusiems 21 mėty.

Rekordas angliy gamyboj.

S.m. gegužės m. angliy gamyba Belgijoj pasiekė 93*400 tony. Tai 
didžiausias kiekis po karo.

Kelių krepšiniui!

Vienur kitur yra pavieniy krepšinio žaidėjy ir net komandų. Va
saros metu reikėtų organizuoti rungtynes tarp lietuvių kolonijų ir tuo 
pravėdiht anglių prisigėrusius plaučius i

Kaip tvarkosi Belgijos latviai?

Latvių Angliakasių Savišalpos Fondas įsisteigė 4-7.9«i. Trazeg- 
nies (Hainaut). Jis veikia kaip autonominė sekcija prie LOAB. Fondo tiks
las teikti savo nariams materijalinę paramų paskolų ir pašlapy pavidalu. 
Fondo sumos sudaromos iš nuolatinių narių įnašų, aukų, parengimų ir kito
kių įplaukų. Šiuo metu mokestis nustatytas 5 frs. savaitei. Iš įnašų su- •. 
sidaręs kapitalas skirstomas į išmokamų ir neišmokamų. Išmokamasis kapi
talas, kuriam skiriama 50/= narių įnašo, išstojant iš Fondo grąžinamas 
atgal. Kiti 5O$o ir visos kitos įplaukos likvidacijos atveju išmokamos na
riams proporcingomis dalimis. Fondų tvarko valdyba, taryba ir revizijos 
komisija. Pravestas buv. karo invalidams remti vajus, ir už surinktas su
mas jiems pasiųsta maisto siuntinių. Kaip tolimesnį savo darbo tikslų 
Fondas numato kooperatyvų steigimų didesnėse latvių kolonijose Belgijoje.
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Fondo atsišaukime į savo tautiečius sakoma- : "Mūšioj esančiu svetimoje 
Salyje, ateitis labai daug priklausys nuo mūšy materijalinio pajėgumo, o 
materijalinis pajėgumas geriausiai įsigyjamas organizuotame bendradarbia
vime. (Vyt. Siaurys).

Belgai emigruoja -"K a n a d o n. „
Antverpene veikia vyriausybės Komisarijatas emigracijai (16, rue 

de Jėsus),, kuris tvarko Belgijos piliecią emigraciją, užjūrin. Baugumas 
belgą išeivią vyksta Kanadon kaip ūkininkai arba ūkio darbininkai, nes 
Kanada tokius lengviausiai įsileidžia. Ūkią kaina 5000 - 15000 dolerią. 
Už tokį ūkį reikia pradžioj įmokėti 2000 dol. (£0.000 belg.fr.). Nega
lintieji pirkti ūkią važiuoja kaip ūkio darbininkai. Jie įsileidžiami, 
jei pristato dokumentus, liudijančius, jog Kanadiečiai garantuoja pragy
venimu vieneriems metams. Per tą laiką jie gali susirasti darbą.

Kaip kiti, taip ir belgai turi pereiti per įvairias komisijas, 
kol pagaliau prieina prie vizos. Be to, nemažas rūpestis gauti vietą lai
ve. Jos tenka laukti gana ilgai.

Kanados darbininkai, kurią tarpe yra nemaža bedarbią, žiūri krei
va akimi į naujai atvykstančius, kuriuos verbuoja dvi bendrovės - viena 
valstybinė, kita privati.

’ ' . ■ . ' • • • i

Sekminės Chatelet.
Sekminią antrą dieną (geg. 17 d.) iš visą Charleroi apylinkės 

kampą tautiečiai suvažiavo į Chžtelet pamaldoms, o po ją - susirinkimui. 
Susirinkime T.J. Aranauskas trumpomis, bet gražiomis mintimis apibūdino 
Sekminią Šventės reikšmę, ragino nenusiminti ir neprarasti vilties, bot 
imtis organizacinio bei visuomeninio darbo, organizuotis į LBB padalinius, 
nes tik tokiu būdu mes galėsime išlikti stiprūs kovojo dėl savo interesą 
ir geresnės ateities.

J. Zaleckis kalbos pradžioje padėkojo susirinkusiems už gausą 
dalyvavimą (buvo apie 70 žmor-ią), ragindamas ir ateityje panašiomis progo
mis nepagailėti truputį vargo ir išlaidą bet dirbti suglaustomis gretomis 
ir toliau. Einamuosiuose reikaluose p. Zaleckis iškėlė mintį surasti du 
ar tris mokytojus, kurie sutiktą sekmadieniais arba laisvomis nuo darbo 
dienomis mokyti mažuosius istorijos, geografijos ir kitą lituanistinią 
dalyką.

Tolimesniuose klausimuose buvo aiškintasi kokiais būdais galima 
patekti į kitus kraštus, nes po 2 metą toliau dirbti anglies kasyklose te
norės pasilikti tik vienas, kitas tautietis. Baugiausiai yra norinčią 
išvykti į užjrio kraštus, J.A.V., Kanadą, Argentiną ir pan., nes ten esą 
geriausios įsikūrimo sąlygos ir saugiau nuo "raudonąją". Mažesnė dalis 
nori vykti į Angliją ar Prancūziją motyvuodami, kad iš čia lengviausiai 
grįžti į tėvynę.

Tarp kitą reikalą neužmiršta ir mūsą organas - buvo’ paraginta 
daugiau remti "Gimtąją Salį" prenumeratomis ir aukomis.

Pabaigoje p. Zaleckis iškėlė reikalą susiorganizuoti į Liet. 
Tremtinią amatininką Profesinę S-gą, kurios centras Vokietijoje, nes to
kiu būdu yra lengviau įsigyti amatininko liudijimas. (A. Banaitis).

Waterschei.

Piimą Sekminią dioną Waterschei parapijos bažnyčioje Tėvas Kor
nelijus O.F.M. atlaikė Sv. Mišias, pasakydamas grąžą pamokslą. Pamaldose 
gausiai dalyvavo visą triją apylinkės lietuvią koloniją - Waterschei, 
Zwartbergo ir Winterslago lietuviai.

Balandžio 30 d. į Waterschei iš Vokietijos amerikiecią okup. 
zonos Kasselio ir 1,'ūncheno BP stovyklą anglies kasimo darbams atvyko dar 
6 lietuviai. Šiuo transportu, kurį sudarė keli šimtai B.P., jie tebuvo 
vieninteliai lietuviai.

Atvykusieji daugumoje vedę ir dabar nekert": l"”1." ė atvykstant 
šeimą. , .. •
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VOKIETIJA

45 nauji teknikos specijalistai.- 
Firmoji tremties Aukštesnioji Technikos Mokykla balandžio 29 d. 
(Schw. Gmūnd) išleido gražų absolventų būrį. - 45 statybos, elektro
technikos ir mechanikos, technikus. Aukšt. Technikos Mokykla buvo 
įsteigta 1946.7.1. Niirtingene. Dėstytoją mokykloje buvo 25, daugu
mas ankščiau dirbusiu Kauno Akšt. Techn. Mokykloje arba universitete. 
Vieno techniko paruošimas pinigais įvertinant kainavo 2.300,- RIJ.

Ten pat, Schw. Gmiinde, veikianti liet, amatų mokykla, kuriai vad. 
inž. Pacevicius, bal. 28 d. suteikė baigimo pažymėjimus 18 moterišką 
skrybėlių dirbėjų - modisčių. J'4'

Neatsilieka ir Vok. lie’tuvių'-’etovyk-los^flffiaykaa.ncios gimnazijos. 
Štai pav, Eichstaett'o liet, gimnazija bal. 10 d. iškilmingai įteikė 
brandos atestatus abiturientams. Jų per. trejus gimnazijos gyvavimo 
metus įteikta 110. *

LTS (Vok.) V y r . K-to rūpesčiai.- LTB Vyr. 
K-to nario Dr. V. J. pranešimu Schw. Gmund liet, stovykloje, manoma, 
kad skryningas amerikiečių zonoje praeis be didesnės žalos, nes taip 
buvę užtikrinta ir autoritetingų asmenų. Tačiau an^lų zonoje skrynin
gas jau išskyręs kelis šimtus žmonių; iš bendruomenes tarpo. Švietimo, 
reikalus am. zonoje sunkina tas, kad" Bavarijos šviet. min-ja nenori 
pripažinti musų mokyklų tremtyje išduotų pažymėjimų. Emigracija, ko- . 
kia esanti dabar - nepriimtina. Tai nesanti emigracija, o tik darbo 
jėgos medžiojimas. Jeigu ji vyksianti taip ir toliau, tai ypač keblio
je padėtyje gali atsidurti gausios šeimos ir nedarbingieji.

Bendruomenei, vis daugiau rūpesčių sudarę destruktyvaus elemento 
brovimasis į tremtinių tarpę, elemento, kuris esęs tiesioginėje arba 
netiesioginėje Lietuvos pavergėjo tarnyboje. Faktais esę nustatyta, 
kad tokie asmens įvairiomis griovimo priemonėmis norį tremtinius 
sprogdyti iš vidaus ir griauti tai, kas sukurta. Tokios grupės net 
gaunę didelius raudonus pinigus už savo darbę. Tokie asmens ar gru
pės taip pat stengiasi emigruoti kartu su tremtiniais, kad ir ten ga
lėtų juos kompromituoti.

ŠVEICARIJA

■k Susiorganizavo lietuviai Šveicari
joje . - Nuo 1945 m. vasaros, lietuviai Šveicarijoje buvo laikomi 
stovyklose ir vad. heimnose. Tada nors ir sunkiai veikė liet, komite
tai, kurie, suėję į kontaktų su šveicarinėmis vadovybėmis, lengvino 
lietuvio pabėgėlio būklę ir drauge dirbo įvairų lietuviškę darbę.
Bet vėliau, atsiradus tam tikroms skaldančioms grupėms, šis darbas 
nutruko. Ir tik po kurio laiko, gerai supratusi padėtį, p. Garbaciaus- 
kienė ėmėsi iniciatyvos burti .Svei.oarijo/jų^gyyc^ancius lietuvius or
ganizaciniam darbui.

S. m. balandžio 11 d. Zuriche įvyko Šveicarijos lietuvių susirin
kimas. Po įvairių pranešimų ir diskusijų buvo nutarta priimti laikinai 
L S S įstatus ir pavesti naujai išrinktai valdybai juos peržiūrėti. 
Taip pat išrinkta revizijos komisija ir garbės teismas.
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TRIUKŠMAS J.A.V. - SOV. SĄJUNGOS SANTYKIUOSE ----- KARAS PALESTINOJE
LIETUVA HAGOS FEDERALIST^ SUVA2IAVEIE

Daug triukšmo ir įvairiausiu komentaru pasaulinėje spaudoje sukėlė 
gandai apie galimas Amerikos - Sov. Sąjungos derybas.

Gegužės 11 d. Maskvos radio, visų nustobimui, paskelbė Amerikos amba
sadoriaus gen. Bedell-Smith geg. 4 d. įteiktos Sov. Sąjungos vyriausybei 
diplomatinio pareiškimo tekstu ir pareiškė Molotovo sutikimu tartis visais 
iškeltais janie klausimais, pabrėždamas pageidavimu atstatyti gerus santy
kius tarp Amerikos ir Sovietu Sąjungos.

Tai buvo Sov. Sąjungos vėl propagandinis manevras. Juo buvo siekiama 
dviejų tikslų : sukelti nepasitikėjimu tarp Vakaru Europos kraštų, ir, svar
biausia, Did. Britanijos, dėl Amerikos vedamos politikos ir antra, prieš 
prezidentinius rinkimus įrodyti Amerikos visuomenei, kad Sov. Sąjunga 
trokšta gerų santykių su Amerika ir kad prezidento Trumano politika jos at
žvilgiu yra klaidinga ir pavojinga pasaulinei taikai, kad tuo užtikrintų 
daugiau galimybių Wallace kandidatūrai.

Tas Maskvos manevras sukėlė daug nerimo ypatingai Did. Britanijoje ir 
Prancūzijoje ir jų spauda pradėjo tuoj reikšti nepasitenkinimų ir protes
tus dėl tokio Amerikos savivališkumo ir ignoravimo kitų sųjungininkų inte
resų. Amerika buvo pastatyta į nemalonių padėtį prieš Vakarų Europos kraš
tus ir reikėjo griebtis priemonių tai padėčiai atitaisyti. Amerikos valsty- 
bgs departamento sekretorius, Marshall, savo prenašime spaudai apkaltino 
Molotovų dėl jo padaryto dar iki šiol negirdėto diplomatinio netakto ir 
pareiškė, kad Amerikos vyriausybė tvirtai laikose savo nustatytos užsienio 
politikos linijos ir negali būti jokios kalbos apie bet kokias derybas su 
Sov. Sųjunga dėl klausimų, kurie liestų kitų sųjungininkų interesus be jų 
sutikome. Juo labiau, kad Amerikos vyriausybė turi pakankamai patyrimo iš 
buvusių konferencijų su Sov. Sųjunga, kurios neatsiekė jokių rezultatų. 
Todėl, jeigu Sov. Sųjunga iš tikrųjų nori atstatyti gerus santykius Su 
Amerika, turi įrodyti veiksmais, bet ne žodžiais, būtent, išpildyti visų 
pasirašytų iki šiol sutarčių nutarimus.: pagal Atlanto chartų Sov. Sųjunga 
privalo atsisakyti nuo savo vedamos ekspansinės politikos ir išlaisvinti 
jos pavergtus kraštus; pagal Teherano ir Jaltos nutarimus, Sov. Sųjunga turi 
atsisakyti nuo steigimo komunistinių vyriausybių ir leisti tiems kraštams 
laisvai jas išsirinkti; pagal Potsdamo nutarimus : leisti Vokietijai susi
vienyti ekonomiškai ir atsisakyti nuo jos teritorijų prijungimo; pagal 
Suvienytų Tautų chartų ji privalo atsisakyti pilietinių karų kurstymo Grai
kijoje ir Kinijoje. Nors tie Marshall'o pareiškimai paneigia Maskvos radio 
paskleistus gandus, Šveicarijos laikraščio "Vaterland" nuomone, imant 
dėmesin paskutinėmis dienomis išduotus keliems sovietų diplomatams leidimus 
įvažiuoti į Amerikų, reikia spėti, kad diplomatiniuose užkulisiuose pasita
rimai kai kuriais klausimais tarp Amerikos ir Sov. Sųjungos turėtų vykti.

Palestina sudaro visų dabartinių įvykių arenų. Gegužės 14 d. buvo 
paskelbta nauja Izraelio valstybė, kurių spėjo jau pripažinti 
Amerika, Sovietų Sųjunga ir visa eilė kitų mažų 
valstybių. Jdomu, kad Amerika, kuri pirmoji, prasidėjus konfliktams tarp ' 
arabų ir žydų, užprotestavo dėl Palestinos padalinimo, dabar nepainformavus 
ir neatsiklausus tų valstybių nuomonių, kurios palaikė jos protestų, pirmoji 
pripažino Izraelio valstybę. Toks Amerikos pasielgimas neigiamai atsiliepė 
į santykius su Did. Britanija ir Prancūzija, kurios ikišiol dar žydų vals- 
stybės nėra pripažinusios.
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Paskutinėmis žiniomis, laikines Izraelio vyriausybės prezidentas dr, Weisman 
atvyko deryboms į Wašingtonę ir buvo priimtas prezidento Trumąno, kuris jau . 
pažadėjęs skirti Izraelio valstybei 100 milijonu, doleriu paskolę.

Iš kitos pusės, pasibaigus Did. Britanijos mandatui Palestinoje geg. 15 ū. 
Egipto, Irako, Libano ir Sirijos kariuomenės peržengė Palestinos sienę ir iki 
dabar eina atkaklios kovos. Tuo tarpu žydai turi užėmę visus Palestinos uostus. 
Mūšiai yra susikoncentravę Jeruzolimos mieste, kurį arabę -pajėgos jau turi ap
supę, bet žydai vis dar atkakliai tebesigina.

J. T. 0. dar negali išspręsti kol kas Palestinos konflikto. Saugumo Taryba 
paliepė abiem pusėm sustabdyti karo veiksmus, bet, paskutinėmis žiniomis, ara
bai sutinka padaryti paliaubas tik su sęlyga, kad būtę pravesta žydę demobili
zacija, panaikintas Palestinos padalinimas ir atsisakyta nuo žydę valstybės. 
Pažymėtina, kad šiame konflikte kertasi Did. Britanijos ir J, A. V. interesai. 
Amerikiečiai remia žydus, o anglai arabus. Tuo naudojasi Sovietę Sęjunga, no
rėdama įvaryti kylį tarp minėtę valstybię.

Lietuva Hagos federalistę kongrese. -
Baltijos valstybię federalinį sęjūdį kongrese atstovavo p. J. Lanskoronskis 
ir estas Anre Helm iš Stokholmo. Latvię atstovas nedalyvavo. Kaip ir kitos 
tautos iš Rytę - Vidurio Europos, taip ir baltai tebuvo stebėtojai, negalį 
aktyviai dalyvauti kongreso darbuose. Tuo tarpu vokiecię delegatai (50) buvo . 
pilnateisiai dalyviai. J kongreso pabaigę staiga buvo suteikta pilnos dalyvię 
teisės visiems minėtiems stebėtojams. Iš ję kalbėjo: rumunas Gafen’co, jugos
lavas Gavrilovio ir lenkas Romer. Lietuvię delegatas su estu įteikė Baltijos 
federalistę vardu pareiškimę, kuris buvo išdalintas žurnalistams ir iškabin
tas suvažiavimo patalpose. Pareiškime, be kitko, sakoma: Baltijos valstybės 
•’yra giliai įsitikinusios, kad kai tik pasibaigs totalitarinė baltę okupacija, 
... jos nedelsdamos nuoširdžiai prisidės prie bendro darbo". ,

Mitingas B ai tijos valstybię teisei 
ginti.- S. m. geg. 31 d. Paryžiaus un-te rengiamas didžiulis mitingas 
tema: Baltijos Tautos Europos problemę rėmuose". Kalbės žymūs prancūzai, tarp 
jęp. V. Sidzikauskas, Vykd. Tarybos Pirmininkas.

PADĖKA

NuoŠirūziai dėkoju tautiečiams taip gausiai parėmusiem mane nelaimėje, 
ypao p. J. Balsiui, paaukojusiam net 1.000 Jis. Taipogi dėkoju Lietuvię Ben
druomenės I Apyl. Valdybai už plačiai pravestę rinkliavę.

Eduardas Cinzas

PAJIESKOJIMAS

Prašomas atsiliepti Juozas ABRAITIS, sūnus Jono iš Kybartę. Jieško sesuo 
Argentinoje.
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