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••••'< Dr. V i k t . Gaudrimas ’ . •

APIE SENA LIETUVIŲ SKANDALU

Vedybų klausimas priklauso prie paciy jautriausiu ir kartu rim
čiausiu. Apie jį kalba kunigas, tėvai, mokytojai ir ... gatvės vaikai.

• Pastariesiems vedybos yra kutenantis pasismaginimas, o rimtai žiūrintiems 
jis yra gyvybinės reikšmės klausimas.

Ypač jis yra svarbus dabar, kai daugybė lietuviy. atsidūrė sveti* 
myjy skruzdėlyne. Yra pastebėtas labai nepageidautinas reiškinys visoj 
lietuviu išeivi joj j net ir pačio j jauniausioj, - ne paisymą s 
lietuviškumo . Kol žmonės buvo visi krūvoje savam krašte, tol 
lietuvis tuokdavosi su lietuvaite. Išgirsdavom, tiesa, retkarčiais, kad 
koks nors aukštas pareigūnas vesdavo svetimtautę, bet tai buvo išimtys.

: Dabar gi, kai.mūšy, vyrai atsidūrė užsieny, vedybos su svetimtautėmis pasi-
■’ '' ■ darė dažnas ir pęrdažnas reiškinys. Simpatijos su. svetimtautėm mezgasi

• kažkaip lengviau - kartais iš reikalo, kartais ir be to-. Belgijoj gyvenę, 
lietuviai vyrai, kaip girdėt, skundžiasi lietuvaiciy nebuvimu ir veda tą, 
kuri pasitaiko. Betgi ar ne tas pats Vokietijoj, kur lietuvaiciy netrūksta ? 
Štai toj pačioj stovykloj tiek ir tiek lietuvaiciy, o mūšy vyrai, žiūrėk, 
parsigabena kokią svetimtautę, kurios praeities niekas nežino ir nė nesi- 
teirauja. Iš to yra kilę jau daug nesusipratimy, nes vėliau paaiškėjo,
kad į reikalą pažiūrėta perdaug nerimtai. Prieš vedybas nebuvo pagalvota, 
kad sužadėtinė turės būti šeimos motina 
bei ^šeimos židinio saugotoja - vaidi
lutė. Si pareiga yra seniausia ir giliausia. Lietuvė motina išsaugojo 
mūšy tautinę gyvybę ištisus šimtmečius. Ji išsaugojo ją sunkiausiais lai
kais, kai lietuviškumas buvo vejamas lauk iš viešo gyvenimo, įstaigy ir net 
bažnyciy. Lietuviškumo gi saugojimas dabar argi ne tai pačiai motinai 
atitenka ir vėl ?. .Daug kur nėra lietuviškos mokyklos, bažnyčios. Kas gi
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_tad gali išsaugoti lietuviškumu, jei ne lietuve motina - tikroji tautos vaidilute ? 
Ar "bereikia dar klausti, kad to negalės padaryti jokia 
svetimtautė? Ji nėra išaugusi lietuviškam židiny, ir ji nemoka, 
negali būti lietuviškumo saugotoja.

Vedybą klausime neužtenka simpatiją. Tai greit praeinantis dalykas. 
Prof. Elisonas a.a. sakydavo savo mokiniams : "Nesižavėkite perdaug kasomis ir 
akimis ". Jis kviesdavo rimtai žiūrėti į reikalą, nes vedybos nėra grynai as
meninis dalykas. Sužadėtiniai per vedybas tampa tėvais, o tėvą pareigos ir 
atsakingumas tiek tautai, tiek Dievui yra ne pasismaginimo ir ne simpatiją rei
kalas, o fizinės, dvasinės ir tautinės gyvybės reikalas. Koks nuopelnas lietu
viui, jei jo vaikai tampa nelietuviais ? Ne vienas gailisi tai pamatęs po 10 
ar 15 mėty, bet tada būna jau pervėlu. Dabar yra laikas pagalvoti. Gyvenimo 
paprasčiausia taisyklė yra : pirma galvoti, paskum veik
ti, o ne atvirkščiai.

Šiandien yra aiškiai konstatuotas faktas, kad prancūzu tauta nyksta, 
netekdama kasmet 50.000 tautiečiu. Be kitę priežasciy, reikia pabrėžti ypaš 
nerimtą prancūzą pažiūrą į vedybas. Jos dažnam prancūzui tėra pasismaginimas. 
Iš ją plaukiančios pareigos jam nepakeliui, ir jis bevelija užsiimti vadinama 
"laisvąja meile".

Lietuvią dabartinė būklė yra perdaug rimta, kad jie galėtą sekti nerim
tom pažiūrom. Jei pasitaikydavo lengvapėdiškumo Tėvynėje, dabar nelaikąs tokiam 
nusiteikimui. Svetimam skruzdėlyne reikia žūt - būt išsaugot savus narvelius - 
jaunas lietuviškas šeimas. Prieš šimtą metą tūkstančiui lietuvią gimdavo 45 
kūdikiai, mirdavo 32 - 34 asmenys (per metus). Dabar (1939 m. statistika) - 
gimsta 25, o miršta 14 - 15* Si3 santykis išeivijoj gali kristi dar daugiau 
mūsą tautos nenaudai. Tad sąmoningo lietuvio, -ės, akis tepažiūri atvirai ir 
nuoširdžiai į vedybas kaip į labai rimtą, gyvybini mūsą tautinio išlikimo klau
simą. Ir tai sakau vien lietuviškos gyvybės vardan, nejieškodamas daryti kam 
nors pastabą ir kartu atsimindamas seną romėną teisybę : "Draugas yra Platonas, 
didesnis draugas tiesa !"

Kai eina reikalas apie lietuvią garbės gynimą, visos lietuvią plunksnos 
stoja jos ginti. Kai iškyla kuri negerovė musą tarpe, tos pačios plunksnos turi 
jai užkirsti kelią. Juk ir romėnai sakydavo : Draugą peik slaptoje, girk vie
šumoje. Visuomet didžiuosimės savo lietuviškumu, bet šalinsime nuo jo dėmes, 
kurios temdo jo šviesą.

P. M Hermaniuk , Teol. magistr

KAIP TVARKOSI 
B E L G I J

U K R A I N I E C I A S 
0 J ?

Ukrainiežią emigracija Belgijon prasidėjo nuo 1920 m. po raudono
sios revoliucijos krašte, kai bėgo užsienin politiniai veikėjai. 1920 - 
30 m. laikotarpy ėmė važiuoti Belgijon darbininkai. Nuo 1931 m. priside
da studentai, kuriems buvo parūpintos stipendijos Liuveno un-te Tėvo 
Redemptoristo Korba, Jourdain S.J. ir prof. Noblesse dėka. Bar prieš 
tai buvo suorganizuotas pašalpos centras Kardinolo Mercier inicijatyva 
rusą kataliką studentams, bet kai ją maža buvo, jomis praktiškai pasi
naudojo ukrainiečiai (katalikai, rytą apeigą); kurią buvo apie 50. Ją 
32 baigė studijas, kiti grįžo namo ar kitur išvyko. Tai buvo kaip tik 
tuo metu, kai Lenkija praktiškai buvo užkirtusi kelią ukrainiecią stu
dentams savo un - tuose.
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Tuo pat metu atvyko ir nemaža jaunai ukrainieciy-mergaičiy į 
Belgijos vienuolynus, kuriy truko Ukrainoj. Taip jaunos ukrainietes, 
Tėvy. Redemptoristy Regaert ir Delforge padedamos, šimtais važiavo 
į. vienuolynus. Dalis liko, o kita dalis arba grįžo arba nepritilpo. 
Dabar jy yra apie 100.

1945 n. ėmė plaukti Belgijon iš Vokietijos tremtiniai, kuriais 
pirmiausia ėmė rūpintis belgai -Tėvai Redemptoristai (vienuoliai), 
mokę, ukrainieciy kalbę ir ilgus metus gyvenę Ukrainoj. Pažymėtini 
ypač T.T. P.L. Vanden Bosch ir Jos. Deweerdt. Ukrainieciy skaičiui 
augant, reikėjo imtis organizacijos.

Organizacijos . -
Pirmiausia buvo sudarytas L e Centre National 

Ukrainian . Tai centrinė organizacija, apimanti buvusius 
karius (Ass. des anciens combattants Ukrainians) 1914 - 22 m. lai- 
kotarpyj ir studentus (Ass. nationale des Etudiants Ukr. - NASUS). 
1945 m. atvykus Belgijon tūkstamciams naujy ukrainieciy, kilo rei
kalas praplėsti organizacija, juoba, kad studenty organizacija bu
vo išnykusi 1941 m. , o likusios beveik neberodė jokios veiklos. 
Ponia Božyk, p. Demtšuk ir Tėvas Hermaniuk, CSSR (šio rašinio auto
rius, Red.) ėmėsi inicijatyvos kurti naujai organizacijai. Prisi
dėjus p-lei N. Hrab, p. Ch. Mulkevic, p. D. Andrievski ir p. B. 
Kosyj buvo sudarytas Ukrainieciy Pagalbos Komitetas Briusely. Sis 
komitetas paėmė į savo rankas visy ukrainieciy Belgijoj. Jis rū
pinasi organizuoti vietos komitetus, darbininky būkle, organizuoja 
stipendijas studijoms Liuveno universitete, gina ukrainieciy teises 
belgy valdžios įstaigose, ir t. t.

Kai 1946 - 47 m. ukrainieciy skaičius dar pakilo iki 15 - 16 
tūkstanžiy, minėtas komitetas praplėtė savo organizacija, įsteig
damas atskiras sekcijas: jaunimui (SUM), inteligentams ir moterims.

Švietimas. -
Ukrainieciy Studijy Centras organizuoja mokyklas, kur vaikai 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais mokosi savy tautiniy dalyky. Mo
kytojams atlygina tėvai. Iki šiol tokiy nokykly yra 8.

Spauda-.
Yra viena leidykla (Bibliotheca Alfonsiana), grynai tikybiniams 

leidiniams, kuri leidžia mėnraštį "Kristaus, Žmoniy draugo, balsas". 
Be to, yra du tautinio pobūdžio laikraščiai "Visti" ir "Tryzoub".

Studentai. -
Nuo 1947 m. studenty skaičius Liuveno universitete pakilo iki 

60. Juos globoja, nuo 1946 m. nebe ukrainiečiy komitetas, bet belgy 
(Comitė Belge d'assistance aux universitaires slaves orientaux). Be 
to, juos remia ir Sv. Sostas. Yra dvi studenty organizacijos: bendra 
visiems (NASUS) ir kataliky "Obnova". Liuvene jie turi savo židinį 
- bendrabutį.

Tikybiniai reikalai. -
Esant tokiam dideliui skaičiui ukrainieciy Belgijoje, reikėjo 

tvarkyti ir jy tikybiniai reikalai. 21.XI.1946 Sv. Sostas paskyrė 
J. E. Monsinjorę Iwan Buczko, Lembergo vyskupę Pagelbininkę, esantį 
tremtyje, - apaštališku vizitatorium visai Vakary Europai. Sis, ap
lankęs Belgiję, Olandiję. ir Danijy, paskyrė savo delegatę, minėtiems 
kraštams belgę Tėvą Redemptoristę Van de Maele. Ikišiol suorganizuo
ta 11 parapijų, kur dirba 7 belgai kunigai, nokę ukrainieciy kalbę 
ir 4 ukrainiečiai.
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7 .......... •
-i: .-"i -■ Auksine birželio mėnesio, saulė lėtai grimzdo už netolimo kaimo!

. sodybą. Jos paskutiniai, purpuro prisisunkę spinduliai, atsispindėjo
• '.j kaimo-troby languose, raudonom liepsnom dažė liepy ir topoliy viršūnes ir 

mažus, vakaruose susitelkusius, debesėlius. Kažkur;paupės lankoje- dar.
; - pasigirdo pavėlavusio šienpjūvo pustomas dalgis, subliovė į tvartę'varo-

. mas veršis, sugirgždėjo svirtis ... '. ' ’-/*r -

Miško pakraštyje du vyrai žiurėjo į vakaro prieblandoje skęs
tantį kaimę. ' ” ... '

• . . * ‘ • • • • •

- Einam prie Vienuolio !... - mesdamas ant peties šautuvę 
murmtelėjo pirmasis, aukštas, lieknas, juodbruvis vyras, apsirengęs pa-

■ -druožtais namy darbo, drabužiais, -! sesuo vėliau ateis ...-

- Manai, kad ateis ? - abejojo antrasis, pasiimdamas čia pat 
prie pušies stovėjusį automatę. Jo gelsvos garbanos nuo pasilenkimo už
krito ant akiy,’ ir jis dabar delsdamas tvarkėsi jas, lyg’laukdamas, kad

•• _draugas dar kę nors-pasakyty, o gal stengdamasis’nuslėpti savo per didelį 
domėjimęsi tuo merginos atėjimu. • ■

-Žadėjo i... Maisto atneš ... Ir be žodžiy abu nužingsniavo 

gilyn į bebaigiantį tamsėti miŠkę.

II

Senas, tūkstantmetis ęžuolas, žmoniy vadinamas Vienuoliu, stuk-
. sojo ant nedidelės kalvelės. Aplink kerojo kiti .jaunesni ęžuolai ir, kur 

ne kur-įsimaišiusi, lyg našlaitė, viena kita eglė. Netoli ęžuolo, po 
egle, sėdėjo dar trys:vyrai. Jy rankose grasomai pakilo šautuvai. Bet
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pažinę, kad. ateiną yra savieji, vėl padėjo juos šalia savęs.

Tarp vyrą užsimezgė gyvas pašnekesys.

- Tai ką, Sungaila, pogrindžio spauda rašo, kad vokiečiai iš tą 
ūkininkę, kurie neišpylė pyliavą, patars prievarta atiminėsią rekvizicijas !... 
Ką tuo atveju darome mes ?... Leisime ūkininkus plėšti ? - paklausė vy
riausias vyrą, iš visko matyt, ūkininkas, kreipdamasis i geltonplaukį., kuris 
pasidėjęs tarp kelią automatą sėdėjo ant pamesto rąštagalio.

- Švino jiems !... - burbtelėjo toliau po egle sėdėjęs jaunas 

vaikinas.

Dar ilgai vyrai tarėsi, ką jie turi daryti tokiu atveju, bet paga
liau nuovargis ėmė imti viršą, ir vyrai pradėjo rengtis gulti. Senasis 
prieš guldamas sunkia ranka permetė save ir savo šautuvą kryžiaus ženklu.

- Mik ir tu, Vincai, aš tuo tarpu pabudėsiu ir palauksiu kol 
ateis Algimantė !•*. Šviesiaplaukis, ištraukęs iš ąžuolo drevės antklodę, 
numetė bičiuliui ant pecią.

- Pakelk paskum, - tiesdamasis vejoj atsiliepė, ir netrukus pasi
girdo lygus miegančiojo kvėpavimas. Antrasis, pasirėmęs ąžuolo, stovėjo 
įsiklausęs į nakties tylą.

Giria tyliai gaudžia. Vienuolis, lyg pritardamas miškui, ar pasa
kodamas žilos senovės legandas jauniesiems ąžuolams, gausiu būriu apie jį 
susispietusiems, kažką šlama, ošia, savo galingomis šakomis. Sungaila budi 
prie savo keturią miegančią draugą. Klausosi ir jis girios šlamėjimo, bet 
dar labiau, ar neišgirs tyliai per minkštą miško veją priartėjancią Algiman- 
tės žingsnią.

- Žadėjo ateiti ... - nulėkė mintis per įkaitusią vaizduotę.

- Kad ne tas pasiutęs karas, ne tos tėvynę užgriuvę nelaimės ... 
Uždarė universitetą ... paskutiniai egzaminai ... Jis grįžo į tėviškę, stojo 
į kovą prieš okupantus. Po tuo pačiu Vienuoliu jis dar praeitą vasarą davė 
savo slaptosios sąjungos priesaiką. Lyg šiandien tai būtą buvę - taip aiš
kiai prisimena priesaikos žodžius : "... pasižadu visišku atsidėjimu dirbti 
tautai, nesigailėdamas savąją jėgą, materijalią išteklią ir gyvybės ... Te
padeda man Dievas ir žuvusią Lietuvos karią dvasia ! " Jis dirbo. Visur jis 
buvo veiklus. Ir slaptosios spaudos platinime, ir ginkluoto būrelio organi
zavime, - visur jo buvo pilna. Kad ne tas nelemtasis vokiecią įsibrovimas į 
Budriūnus, jis gal dar ilgai būtą išvengęs Gestapo nagą. Nebūtą reikėję kaip
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žvėriui slapstytis girioje. Bet kaip palikti į nelaimę patekusius draugus ! 
Juk juos būtą sušaudę, nes kratos metu buvo rasta ją namuose ginklu ir po
grindinės spaudos. Jie užpuolė juos pakelyje. Du ją nušovė, o kiti išbėgio
jo. Nuo to laiko ir išvaduotojai ir išvaduotieji slapstosi miške, nes ruda
sis Gestapo tokiąpokštą nemėgsta, ir žiauriai, žiauriai keršija...

. Mintys greitos, greitesnės už nakties vėją, lakstanti medžią’ vir
šūnėse. Jos skraido neramios, nepavargę smegeną celėmis. Vaizdai ir mintys 
lyg ekrane eina, bėga, pinasi, pakeičia vienas kitę.

- Ar ateis Algimante ?... - blyksteri nauja mintis, ir ausys įsi
klauso į nakties tamsą. Ten kažkas dunkstelėjo ... No !... Tai ne jos 
žingsniai ... Ten nukrito užsnūdusio paukščio ar nakties vėjelio pajudinta 
sausa šakelė ... Ausys, įpratę prie miško nakties garsą, ir jis lengvai 
atskiria kiekvieną šlamesį.

■ • i- ■ b . .. .. «,/■■ -■ .
. .. - Tai ne ji ... Tai ne ji ... Tai ne ji ... - lyg pritaria

krūtinėje besitrankanti širdis. '

Palengva jis vėl pasileidžia klajoti atminimą ir svajonią karalys
tėje.,

III ’ “ ’’

Vytautai ! Vyt .. . .......  Miške suklinka merginos, balsas.
Pašoka miegoję vyrai.

- Žandaimerija atsekė Algimantės pėdomis ! - žaibu švystelėjo 
Songailos galvoje.

Klyksmas, kaip staiga pasigirdo, taip staiga ir nutilo. Juos jau 
pastebėjo, nes į ją pusę pasipylė šūviai. Songailos rankose suspaustas auto
matas, net pirštai pabalę., bet jis nedrįsta šauti. Jis bijo. - Bijo, kad kul
kos nekliudytą merginos. Bet draugą šautuvą salvės jį išblaško iš sustingimo, 
ir jis tvirta ranka paspaudžia automato gaiduką. Dar kartą atsimokėti prakeik
tiesiems kryžiuosią ainiams, dar kartą už’visas tėvą žemės skriaudas ... Už 
šaudomus, už kankinamus-koncentracijos stovyklose, už moterą ir seserą aimanas. 
Jis guli dengiamas milžiniško Vienuolio inakieno ir su Įnirtimu šaudo. Puolan- 
oiąją pusėje pasigirsta sužeistą riksmas. Bet jam tai visa šiuo momentu ne
beegzistuoja. Ten, pro medžią kamienus, jis pastebėjo kažin ką baltuojančio.

' ’ ' ' ' ... ; . . (tęsinys 10-tam pusi.)
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.PRANCŪZIJA

Lietuvės menininkės pasisekimas. 
Kauno Valst. Teatro baleto solistė A. Slepetytė, Paryžiuje dide
liame konkurse laimėjusi I-uųi viet$ į. pasaulinio garso Basil vardo 
baletu, su tuo baletu išvyko gastrolėms į Madrido ir Barcelonos 
operas, kur su gražiu pasisekimu šoka puošniuose ir turtinguose 
Čaikovskio "Pressage" ir Rachmaninovo "Tableaux de Paganini", Cho- 
pino "Silfidos", Rimskio-Korsakoyo "Secherezada", "Simfonie fantas- 
tique" ir kt. baletuose.

Bail. A. Galdiko paroda New Y o r k a n. 
Po pavykusios A. Galdiko parodos Paryžiaus Durand-Ruel galerijoje, 
kaip praneša spauda, tos pat galerijos New Yorko skyrius numato 
šię. parodu perkelti į New York^i. Tuo reikalu jau vedamos derybos. 
Paryžiuje A. Galdiko paveikslai buvo labai gerai įvertinti.

B RA g.I L I J A

Brazilijos liet. rūpinasi gimtai- 
jta k a 1 b a . - Sao Paulo liet, bendruomenės sus-me nutarta 
Vila Zelinos mokykloje, kur ji nebebuvo dėstoma, įvesti lietuviu 
kalbos pamokas. Kartu yra susirūpinta mokyklos ir privataus moky
mosi reikalams išleisti lietuviu k. vadovėlį ir tam reikalui jau 
renkamos lėšos.

Bingo keliolika lietuvi^.- Kaip prane
ša "Arg. Liet. Balsas", Albertas Adamonis, Jonas Lukšas, Adolfas 
Kutinskas ir dar keliolika lietuviy dingo be žinios, berinkdami 
deimantus Mato Grosso upėse ir miškuose. Ne tiek daug rinkėjp. 
žūstįi renkant, kiek su deimantais grįžtant, nes yra 'fepecijalistįi", 
kurie grįžtančius nušauna ir jy turt^ pasiima. . .

ARGENTINA

Atidaryta lie tuvi.p. mokykla.- Buenos 
Aires, Avellanedos rajone, prie Aušros Vartai lietuviu, bažnyčios 
atidaryta lietuviu, mokykla. Mokyklą pašventino vysk. F. Aragone, 
kuris pažymėjo, jog lietuviai kaip geri katalikai ir darbštūs bei 
rimti žmonės užsitarnauja didelės pagarbos. Iškilmių proga lietu
viams kalbę. pasakė ir kongreso atst. Br. Fr. Bertran.

ITALIJA

Lietuvis kelia b y 1 ę. italių komu
nistams .- Italijos rinkimu kampanijoj Lietuvos likimas 
vaidino žymiu vaidmenį. Antikomunistinė spauda išsamiai ir iš pir- 
m^jy lietuviškp. šaltiniu nušvietė Lietuvos bylę.. Italių komunisti
ne spauda "Unitą","Avanti" ir "Paese" nerado nieko geresnio kaip

8



8
paneigti kai kuriuos sovietu teroro Lietuvoje faktus, pav., Rainių. 
firaitės žudynes. Informacijos tarnybos atstovas, kurio dėka visa 
ita lietuviškoji propaganda buvo pravesta, minėtiems italai komu

nistei laikraščiams kelia bylą italą teisme.

VOKIETIJA

Vis dar atbėga lietuviy.- Liet. Raud. 
Kr. praneša, kad paskutiniu, laiku j. angly, zoną vis dar atbėga daug 
lietuviu iš rūsy ok. Vokietijos srities. IRO jie nepriimami į DP 
stovyklas, o vokiečiai atsisako išduoti maisto korteles. L. R. Kry
žius stengiasi jiems suteikti pašalpą.

Du lietuviai rašytojai į Austra
liją.- Simet Balfo literatūrinę premiją laimėjusios knygos 
"Kryžiai" autorius V. Ramonas ir kitas jaunas rašytojas J. Žukaus
kas bendru emigrantę transportu išvyko į. Australiją.

J. A. V.

Min. Žade Įkiš protestuoja.- Sov. S-gos 
gen. konsulas s. m. kovo mėn. paskelbė pranešimą, kuriame sakoma, 
kad visi Klaipėdos krašto gyventojai, anksčiau buvę Lietuvos pilie- 

/ Šiai, bet iki 1945-1.28 d. gyvenę JAV, pagal Sov. S-gos "malonę" 
dabar gali priimti Sov. S-gos pilietybę. Tuo tikslu visi turi re
gistruotis Sov. S-gos konsulatuose.

Mūšy valstybės Įg. min. P. Zadeikis, paskelbus tokį pranešimą, 
pareiškė griežtą protestą. Savo proteste ministeris sako, jog so
vietai tai daro neteisėtai, kad tik aplinkiniais keliais gauty ko
kį Lietuvos aneksijos pripažinimą.

Siūloma sudaryti Baltijos v a 1 s t y - 
biy vyriausybės.- Kaip rašo amerikieciy žurnalas 
"The American Mercury", jo bendradarbis Eugene Lyons siūlo JAV vei
kimo programą. Treciasis jos punktas toks: "(3) Pabaltijo Tautos. 
Washingtonas dar iki šiol formaliai pripažįsta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę ir suverenitetą. Yra užfiksuotas jy pa- 
sipriešininimas "plėšikiškiems veiksmams", kuriais SSRS tas šalis . 
pavergė. Jau seniai laikas padaryti logišką išvadą iš mūšy nusis
tatymo. Mes turėtume paskatinti ty trijy Baltijos respubliką trem
ties vyriausybiy (governments - in - exile) sudarymą ir turėtume 
iškelti jy reikalą Jungtinėse Tautose. Šitoks žingsnis pabrėžty 
Amerikos antiimperialistines pažvalgas ir suteikty naujos vilties 
ir drąsos rezistencijos sąjūdžiams visoje Soviety užkariavimy sfe
roje."

Oficialieji JAV vyrai apie tai lig-šiol tyli, nors respublikoną 
politikafcBulle ir sen Bridges mini "X" projektą,; kurįuo numatoma 
suteikti parama už "geležines uždangos" kenčiančią krašty pogrin
diniam sąjūžiui.

įsteigtas lietuvi y imigracijos 
k — t a s . - Amerikos lietuviy laikraščiai praneša, kad galutinai 
susiformavo visy Amerikos lietuviy vardu veikiąs imigracijos k-tas. 
Jis sudarytas iš įvairią srovią veikėją. Jį sudaro: kun. J. Balkū- 
nas - pirm.,, kun. J.B. Končius - vicepirm.,. J. Buivydas - vicepirm., 
E. Devenienė - sekr., A.S. Trečiokas - ižd., Dr. J.M. Vinikas - glo
bėjas ir Dr. J. Devenis - globėjas.
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LIETUVA IR LIETUVIAI SOVIETINĖJE SPAUDOJE

Čia patiekiame skaitytojams sovietinės spaudos rūsy: k. paskiausio 
meto naujienas apie Lietuvy.

Lietuvos darbininku susijaudinimas.
Vilnius, 5«15 ("Pravdos" korespondento). Graiky fašistu negir

dėtos piktadarybės giliai sujaudino Lietuvos darbininkijy sukaliant kraš
te galingy protesty bangy. Šiandien visose Vilniaus įmonėse, įstaigose 
bei mokslainėse įvyko skaitlingi darbininky ir studenty mitingai. (Įsa
kyti !, kor.)

Štai mitingas odos kombinato "Tigras" (tai aktyviausias mitingy 
ruošėjas). Į tribūny išeina stachanovietis drg. Perijas.

- Man trūksta žodžiy - sako jis - išreikšti tai neapykantai, ku- 
riy aš jaučiu. Visus mus giliai sujaudino masinės graiky patrijoty žudynės. 
Viso pasaulio garbingi žmonės turi gelbėti graiky demokratus iš žmogžud- 
žiy nagy.

Be to, kalbėjo stachanovieciai drg. Suboc, BlinSik, inz. Sedov 
ir kiti. Visi jie pareiškė griežty protesty prieš reakcijos siautėjimy 
Graikijoj. Mitingas priėmė protesto rezoliucijy prieš vykdomas bausmes 
Graikijoj.

Prieš įsisiūbavusį terory Graikijoj ypač galingy protesty pareiš
kė savo mitinge Vilniaus Universiteto studentai ir profesoriai, Lietuvos 
SSR moksly akademijos nariai ir Lietuvos rašytojai. ("Pravda" n° 137 / 
48.5.16.)

Mums prie to tedera tik pasakyti žinomy patarly s "Toks tokį pa
žino, ir į svečius pavadino !" - "draugai lietuviai" ("lietuviškumas" 
aiškiai matyti iš rusišky pavardžiy l) - Suboš, Blincik, Sedov rūpinasi 
kitais tokiais pat blincikais ir sedovais šiuo metu terorizuojančiais ra
mius demokratinės Graikijos žmones.

Lietuviy ekskursija į Leningrady.
Vilnius, bal. 22 d., Lietuvos profesiniy s-gy centro taryba orga

nizuoja Lietuvos įmonėse dirbanciy stachanovieciy ekskursijy į Leningrady. 
Ekskursijoje dalyvauja 165 geriausi tekstilės, maisto pramonės, baty fa- 
briky darbininkai. Be to, prie jy prisideda geležinkeliečiai, statybos 
bei prekybos darbuotojai. Daugelis iš jy išpildė penkmečio nustatytas 
darbo normas. Leningrade ekskursantai numato išbūti šešias dienas. Mano
ma aplankyti kai kurias įmones ir apžiūrėti žymesniuosius istorinius pa
minklus. ("Izvestija" n ° 96/ 48.4.23.)

Priemonės derliui pakelti.
"Izvestijy" n° 98 (48.4.25.) paskelbti SSSR ministry tarybos nuo

statai dėl apdovanojimo medaliais bei ordenais žemės *(3d.o darbininky, ku- . 
rie savo darbu pasieks išauginti nustatytus javy derlaus. Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valst. patalpintos ketvirtoje grupėje ir turi pasiekti sekan
čius derlius s kvieSiy - rugiy 29 cent., cukr. runkeliy - 55° cent., sau- 
lėgryžy - 20 cent., dobily sekly - 5 cent., liucernos - 5 cent., motiejuky 
- 6 cent, (vienam hektarui).

Palangy užplūdo rusai.
Maskvos radijo pranešimu, į Lietuvos kurortus - Palangy ir Drus-
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kininkus atvyksta iš kitų Sov. s-gos sričių apie 15.000 vasarotojų. Tai esu 
daugumoje angliakasiai ir geležinkeliečiai. (Paimta iš "Za Svobodi Rosii" - 
š.m. bal. men.)

Ar šiems "vasarotojams” netiktu skeriv '.pavadinimas ? "Užėjo skėriai 
ir sunaikino visa" - sako Sv. Rašto Test. Ir rusai norėdami daugiau nualinti 
Lietuvų, užleidžia savuosius "skėrius". .
Sovietai skelbia negaluojant vedybas.

"Žiburiai" pasiremdami "Stockholms Tidningen" žiniomis, rašo, kad oku
puotose Pabaltijo kraštuose sovietai panaikino visas vedybas, kurių viena pusė 
yra pasitraukusi į užsienį..
Lietuvos ūkininkai varomi į kolchozus.

Kovo 30 d., rašytame laiške vienas jaunuolis (turimomis žiniomis kom
jaunimo narys) iš Lietuvos rašo s "Šiomis dienomis prasidėjo platus judėjimas 
(suprask : judinimas !) valstiečių į kolchozus. Kolektyvinių ūkių respublikoje 
yra daug, tačiau mūsų apskr. (Vilkaviškio) dar nė vieno. Tačiau aiškiai matosi, 
jog bus, nes valstiečiai daugumoj nesispiria. Blogiausiu atveju sako s "Kų 
dalysi, jeigu reik ".

Mirėkomp. J. Gruodis.
Gautomis žiniomis is Lietuvos žymus liet. komp. Juozas Gruodis šį pa

vasarį mirė ir palaidotas Kaune. Velionis daug metų dirbo Lietuvos valstybi
nėj operoj, suorganizavo ir vadovavo Kauno muzikos konservatorijai, rašė 
simfonijas, kūrė dainas.
Partizanai prieš kolchozus.

Latvijoj yra jau apie 100, Estijoj - apie 50 kolchozų. Lietuvoj jie 
dar tebėra neskaitlingi, nes sutinka partizanų pasipriešinimų. Taip prie Pil
viškių (Vilkaviškio apskr.) buvo užsimota įsteigti kolchozas Aušrotų dvare, 
prie kurio buvo prijungti ir kaimyniniai ūkiai - iš viso 380 ha. J kolchozų 
buvo atsiųsti rusai su direktorium Sokolovskiu ir karine apsauga iš NKVD. 
Lietuvos partizanai likvidavo karinę apsaugų ir priklijavo plakatų rusų k., 
įsakantį rusams per savaitę palikti kolchozų. NKVD buvo pažadėjus atsiųsti 
sustiprintų sargybų, bet ruskeliai kolchozininkai bevelijo išsinešdinti ir 
palikti tuščių ūkį.

(tęsinys iŠ 6 puslapio)

PARTIZANO DALIA

- Algimante ! - Užmušė rudieji šėtonai !... - Blyksteri mintis ir 
jis, nebežiūrėdamas pavojaus, pašoka iš už uždangos ir leidžiasi į priekį ... 
Staiga pajunta krūtinėje karšta, akyse dar sumirga žali, raudoni žiburėliai, 
miškas ir mergaitė baltame drabužyje ima suktis ratu, ranka paleidžia automatų, 
ir jis tyliai susmunka ant drėgnos gimtinės žemės.

• IV
Nepavykus iš netyčių užklupti partizanų, vokiečiai bailiai pasitraukė. 

Švito rytas. Prie Vienuolio papėdės ilsėjosi amžinuoju miegu Sungaila ir 
Algimante. Salia klūpėjo keturi partizanai.

- Nurimk, Vincai, ramino senasis juodbruvį, - tokia jau partizano 
dalis, - kai jis skausmo slegiamas paslapčia perbraukė ranka per akis, - tik 
per karžygius pabus Lietuvai laisvas rytojus !

- Tik per. karžygius - kartojo vyrų širdys, o Vienuolis, lyg paguos
damas, lyg jaunųsias ųžuolų kartas mokydamas savo galingomis šakomis kartojo, 
šlamėjo :

- Tokia partizano dalis ...
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Metalininkę streikas pasibaigė.- 
Pastreikavę savaitę laiko metalininkai grįžo dirbti nelaimėję algę 
pakėlimo. , Pažadėta uolumo premiję. įjungti į pastovu atlyginimę. Ki
tos pažadėtos lengvatos, kaip bonai kasdienės apyvokos reikalams, 
mažiau reikšmingi.

(I'M žę Vokietijon ir D. P. - Pagal iš Vokieti
jos ateinanciad}<Mdias, grįžę iš Belgijos priimami atgal į stovyklas, 
jei grįžimo priežastis yra nesveikata. Kitę gi į stovyklas nepriima, 
nors D.P. teisiu neatima. Jie turi įsijungti į vokiečiu, tikį bei pra
monę. Emigracijos eilėje jie lieka paskutiniai.

Angliakasię mokykla rūsy. - Charleroi 
mieste Quatre-Bras priemiesty yra įsteigta užsieniečiams mokykla, 
kur italę ir baltę mokytojai aiškina anglių laužimo btidus. Dirbtinė 
šachta yra įrengta vienam rtisy, kur mokiniai praktiškai supažindami 
su darbu.

Ukrainiečię suvažiavimas.-S. m. birže
lio 20 d. Briusely įvyko Belgijoj gyv. ukrainiečię bendrosios orga
nizacijos "Be Comitė Ukrainian de secours" treciasis metinis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 350 atstoviu nuo maždaug 10.000 ukrainie
čiu. Pirmininku išrinktas p. Kiška, baigęs Liuveno un-tę.

Lankėsi žinomas lietuvi ę krepši
ninkas . - Kai kuriuose kolonijose lankėsi g, Puzinauskas, dir
bęs Vokietijos YMCA org. ir susipažino su čionykstėm sęlygom.

Išnyko dar vienas agentas.- Prieš kiek 
laiko Liege apylinkėse buvo atsiradęs kažkoks Urbonas, kuris belgę, 
saugumo buvo ištremtas kaip Maskvos agentas. S. m. atsirado kitas 
Urbonas ir buvo ėmęs varyti Maskvos propagandę. Dabar pranyko, ma
tyt, saugumas bus ir tuo pasirūpinęs.

Vagilis grįžo pas sovietus. -S. m. 
pradžioj dingo iš Liege Antanas Vaitkevičius, apkraustęs savo kam
bario draugus. Iš vieno pasiėmė foto aparatę, o iš kito naujutėlę 
eilutę (kostiumę). Gautom žiniom, šis "geradaris" jau gyvena Sovie
tuose .

Apie atostogas.- Kaip jau buvo "G.S." rašyta, 
m e t i n i v atostogų Belgijos pramonės darbininkai gauna 6 die-^ 
nas su dvigubu atlyginimu. Skaitoma kalendoriniai metai. Kas nėra iš
dirbęs pilnai kalendoriniu metę, gauna proporcingę atostogę dienę 
skaičię - vad. prorata. Tas pats pasakytina ir apie papildomas atos
togas. Šiuo metu atitink. belgę įstaigos dar nėra galutinai nusista
šiusios dėl DP atostogę.

Charleroi, La Louviėre, PI ė n u 
( M o n s ) yra išplėstas IRO atstovybię tinklas. Bet ję veikla iki 
šiol nežymi ir mtisę nepalietė. Reikėtę žinoti, kuo jos gali mums 
padėti ir tuo pasinaudoti.
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E n s i e s - p o m m e r o e u 1 darbininku^eitė’je bus pa
šventinta graži kataliką koplyčia. Panašios koplyčios ir salės yra 
Maurage ir kitur.sLiet. šeimos dažniausiai gyvena buvusiose belais
viu stovyklose, kuriose buvo, koplyčios ir salės. Reikėtą paduoti 
bendru prašymą? kad kasykla, kuriai visa tai dabar p riklaus o, atre
montuotu ir leistą jomis naudotis.

Gražiai pradėtą darbą pabaiga.
Courcelles . - Dar pernai išbaigta liet, skautą "Šarū

no" draugove dėl didesnės dalias nariu išvykimo Vokietijon ar i 
kitas tolimesnes kasyklas darbams, atrodo, galutinai likvidavosi.

Lygiai panašiai baigė savo dienas ir čia gyvavusi liet, krepši
nio komanda - jos nariai gyveno tolokai vienas nuo kito ir darbo 
dienomis negalėjo susirinkti treniruotėms ...

(B.)

Nedžiuginančios žinios iš Eisde
no.- Eisdeno apylinkėje šiuo metu labai sumažėjo lietuvią skai
čius - kaip viengungią, taip ir šelmy.. 19 viengungią grįžo atgal 
į Vokietiją, 3. gavo pasijieškoti darbo kitose kasyklose dėl per- 
mažo lankymosi darban. Be vienos šeimos, kuri nežinia dėl kurios 
priežasties grįžo atgal, kitos dvi buvo atleistos dėl_vyrą perma- 
žo lankymosi darban. Ją viena dabar persikėlė į kitą Limburgo prov. 
kasyklą, antroji susirado darbo Valonijoje. Liūdniausiai su tre
ciąją šeima, kurios vyras vaizdavo per didelį ”kow-boy’ą" ir pri
ėjo prie tragiško galo - atsidūrė už grotą, palikdamas šeimą be 
jokios paramos, nes į darbą lankėsi permažai, gi bonkutė buvo pir
moje vietoje. Tik dėka vietos Savitarpio Pagalbos Komiteto ir vie
nos, kitos šeimos, buvo surinktas vienas kitas frankas, ir likusi 
žmona šiek tiek paremta. Prieš savaitę laiko žmona gavo išvykti į 
Briuselį, iš kur, nežinia - turės grįžti Vokietijon ar liks Belgi
joje.

Ryšium su paskutiniais įvykiais Eisdeno lietuvią vardas belgą 
akyse labai smukęs.

(Dipukas)

Pagalba nelaimės ištiktam tautie
čiui.- Nelaimės ištiktam tautiečiui p. E. C i n.z u i 
Lieže surinkta 3.400 Frs. Daugiausia (1.620,- R-a.) surinko p. K. 
Gricius, S e r a i n g lietuviu grupėje.

Po 100 Ife. aukojo: A. Vaitkevičius, E.'Grabažius, L. Jotkus, 
A. Rimkus, L. Pučas, V. Bargalla, A. Paplauskas, V. Biliūnas, 
St. Gricienė, ?r. Sekmonas, J. Sekmokas ir p. Rindinas..

Renkant aukas daugiausia pasidarbavo ponios N. Gajauskienė ir 
0. Grėbliauskienė, lankydamos paskirai gyvenančius tautiečius.

(St. Paulauskas)

Vis dar pasitaiko nesusipratimą... 
Prieš kiek laiko Waters c h ei kasyklos 73 šachtoje II 
pamainos darbininkas lietuvis B. dirbo prie lovią uerkėlimo. Staiga 
prie jo prieina dešimtininkas ("šteigeris") ir klausia ar jis ne
paėmęs vieno belgo darbininko kirvio. B. kirvio nebuvo ėmęs. .Tam 
atsakius, kad jis apie kirvį nieko nežinąs, "šteigeris" jį griebė 
už gerklės ir ėmė smaugti, sakydamas, kad visi užsieniečiai esą 
vagys. B. atsigynęs tuoj išsikėlė į viršą ir apie tai informavo 
direkciją, kasyklos gydytojui konstatavus smurto žymes.

Po 3 dieną "šteigeris" buvo atleistas iš. pareigą, ir jam iškel
ta byla. Bet belgai darbininkai pranešė B., kad buv. dešimtininkas
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jį žada užmušti. Bijodamas būti dar kartę, dešimtininko užpultas, 
B. darė žygią persikelti į kurią kitą šio rajono kasyklą. Bet, tur- 
biit, dėl pastarojo įvykio, čia esančios kasyklos jo nepriėmė. Šiuo 
metu B., tarpininkaujant I.R.O., persikėlė dirbti į vieną fabriką 
Briuselyje.

"Steigeris", pagal belgą pasakojimus, nuo teismo pabėgęs.
Jei šiuo ir kitais panašiais atvejais kasyklos direkcijai nieko 

negalima prikišti, tai kasyklos dešimtininkams labai daug. Jiems 
svetimšalis darbininkas vis dar yra ne žmogus, bet robotas, vergas 
ar pan. Šios pačios kasyklos 76 šachtos dešimtininkas prieš^kiek 
laiko lietuviui darbininkui anglies laužėjui Nr. 2130 pasakė: "Ne
svarbu, kad tu būsi užmuštas, bet svarbu, kad bus užversta šachta!"

Lietuvią pasirodymas lenką tauti
nėje šventėje.- Waterschei liet, tautinią šokią šokėją 
grupė birž. 6 d. pasirodė lenką tautinėje šventėje Waterschei mies
to parke su 3 taut, šokiais:"Kalveliu", "Kepurine" ir "Malūnėliu". 
Be lietuvią šventėje pasirodė ir lenką taut, šokią grupė. Šokius 
be gausaus būrio šventės dalyvią lenką ir kitą svetimšalią, stebė
jo daug belgą, tarp ją W. kasyklos direkcija ir kt.

Liet, tautinius šokius atliko 19 šokėją, vadovaujami p. Lubie
nės ir p. R. Juozaičio.

(Vyt. Siaurys)

M U.S U INFORMACIJA . .

Kur pasidėti pinigus?
Belgą frankai slidūs ir kišenėj greit tirpsta. Norint apsaugoti 

juos nuo tirpimo ir svetimos rankos reikia jiems rasti saugią vie
tą. Belgijoj yra dvi saugios galimybės: Taupomo j i 
Valstybės Kasa ir bankas. Praktiš
kiausia yra Taupomoji Kasa,- (Caisse 
d'Epargne), kurios skyrius yra k i e k v .i e .n a m e paš
te ir ji turi valstybės garantiją. Norįs pasidėti pinigus, pa
reiškia apie tai žodžiu pašte (arba Valstybės Banke .- Banąue Natio
nals), paduoda savo, pasą (belgą Carte d' ide.ntitė ;.ąrbą .Modele C) ir 
įnešamoji suma įregistruojama T. Kasos knygoj.. Čia pat. i išduodama 
taupomoji knygutė. Norint atsiimti pinigus, reikia ateiti -į paštą 
su išduota knygute ir pasu.. Paštas gali išmokėti tuojau iki.5.000 
Era. per mėnesį. Atsiimti didesne'i sumai reikia pareiškimo ir tenka 
palaukti 8 -o15 dieną. T. Kasa moka 3 $ palūkaną per metus (iki 
50.000 R-s., tolimesnei sumai nuošimtis mažesnis). Jei kas pasideda 
pinigą T. Kasoj terminuotam laikui - bent 5 metams - palūkaną mo
kama 4,5 % ir išduodami bonai (ne knygutės), kuriuos galima parduo
ti ir kitam.

Jei kas pameta T. Kasos knygutę, nėra pavojaus, kad kitas kas 
ją radęs išimtą pinigus, nes tam reikalingas pasas ir parašas (ti
krojo savininko). Be to, tokiu atveju išduodamas duplikatas (antra 
knygutė).

Jei užsienietis išvažiuoja iš Belgijos, lengvai gali padėtą su
mą su palūkanom atsiimti. . . .

Jankas . - Galima pasidėti pinigus ir banko einamoj sąs
kaitoj. Tuo praktiška - šiandien padėjai, šiandien gali ir atsiim
ti.. Jokią palūkaną betgi bankas nemoka, netgi atskaito už patarna
vimą*

r Dar galima turėti sąskaitą pašto cekią skyriuje (Office de Comp- 
te-Chėąues Postaux), bet tai tinka daugiau komersantams, kurie turi 
dažną išmokėjimą ir įmokėjimą.
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APIE LAIŠKŪS

Belgijos pastas neretai nusiskundžia, kad turįs '-'bėdos" 
su koresponcijos pristatymu naujai atvykusiens svet. darbininkams. 
Adresai dažnai esą neaiškus, nepilni, netvarkingai surašyti. Tai 
trukdo laišku pristatymu, o kartais ją ir visai negalima’ pristaty- 

■ ti. -■ ■■ ■;
; Kiekviena šalis turi savotišką rašymo budę, ir tvarkę. Gy- 

venant toje šalyje ir tenka prie tokios tvarkos prisitaikyti. Ki
taip susitrukdo greitas laišką pristatymas. Belgijoje (o taip pat 
anglo—saksą šalyse - D. Britanijoj ir jos Dominijose, JAV ir dau-' 
gely kitą valstybių) adresai rašomi ant voką sekančia tvarka: 
vardas ir pavardė, pridedant prieš tai Mr. (vyrui) arba Mine (po
niai) arba Meile (panelei). Jei rašoma kunigui, pridėti - Monsieur 

. l’Abbė, Vienuoliui - Reverend Pere, vienuolei - Rėvėrende Soeur. 
,Sekanšioj po pavardės eilutėj rašomas namo (buto) hr. ir gatvės 
pavadinimas,-po to - naujoj eilutėj - miesto pavadinimas, ir že- 

; miau pilnas ar sutrumpintas provincijos pavadinimas. Jeigu yra 
kaimas ar šiajęšmaža vietovė, tai rašoma atskiroj eilutėj prieš 
miestą. Teisingai užadresuctas laiškas atrodys-taip:

-.Mr. • '
• • Petras Valiukas

105 , Binnenlaan

Genck
ĮTimb.)

y'. Dideli miestai, kaip Briuselis, Antverpenas ir-t. t. yra 
padalinti į dalis.ir todėl po miesto pavadinimo pridedamas miesto 

. kvartalo pavadinimas, kuris parodo kurioj miesto-daly adresatas 
gyvena. Antroj voko pusėj užrašomas savo adresas, prieš tai; užra
šant Exp. (expėditeur - siuntėjas). -

Be to, labai svarbu paduoti savo adresą- ne tik ant voko, 
bet ir ant laiško pirmo pusi, viršuje iš kairės pusės. Vokai ne
laikomi' ir numetami, ir jei nėra adreso pačiame laiške, tai daž
nai susidarę, keblumą ypač didesnėse įstaigose, kur ateina daug 
laišką. -

■ ■ Beje, pašto ženklelis reikia dėti pačiam voko1 dešiniame 
kampe. Bukime tvarkingi net ir mažmožiuose. Kaž kas yra pasakęs: 
"Parodyk man laiško voką, aš tau pasakysiu iš kokios šalies' yra 
tas žmogus - tvarkingos ar netvarkingos!" ' ;

Žinios Žinelės

-Švedijoj yra organizuojama komjaunuolią grupę vykti atstatymo 
darbams į Bulgariją. Grupė turi vykti iš Trelleborg'o per Lenkiją, 
Čekoslovakiją ir Rumuniją. Buvo pravesta stipri propaganda Švedi
jos komunistą partijos centro (84, Kungsgątan, Stockholm).

-Sovietą maršalas Cernįkovas, kuris žuvo kare prieš vokiečius ir 
kurio vardu pavadintas Prūsijos miestas Įsrutė, yra palaidotas Vil
niuj prie Gedimino gatvės esančioj aikštėj. Vasario mėn. sovietai 
pastatė jam paminklą anoj aikštėj iš akmens granito ir marmuro, 
išvogto, iš. Rasą kapinią. '
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poumoj
Prasidėjo derybos Palesti no j . - J.A.V. 

ir D. Britanija nesusitaria. - Pinigine reforma Vokietijoj. - Berlyne 
kvepia karu. - Molotovas su draugais Varšuvoj.

Nemaža pastangy, teko padėti J.T.O. tarpininkui grafui Bernadotte, 
kol pagaliau arabai ir žydai priėmė jjaliauby sąlygas. Nors mūšiai bu
vo nutraukti numatytu laiku, bet padėtis Palestinoje pasilieka įtemp
ta ir netikra. Tarptautiniuose politiniuose sluoksniuose kelia neri
mu, jeigu per 4 savaites grafui Bernadotte nepasisekty sutaikyti abi 
puses. Iki dabar derybos tarp žydy ir araby, kurios vyksta Rhodes sa
loje, dar nedavė jokiy palankiy rezultaty ir J.TD. ,dar nepasisekė su
rasti taikos sylygy, kurios būty priimtinos ir galėty patenkinti abi 
puses. Kaip dabar atrodo, nei viena nei^kita pusė nėra, linkusios pa
daryti bent kokiy nuolaidy. Arabai priešinasi Palestinos padalinimui, 
gi žydai nori pravesti iki galo sijonisty nustatytą programą.

Galimas dalykas, kad išeitis Palestinos konfliktui išrišti galėty 
būti surasta, bet tam yra būtina sylyga, kad Vašingtonas ir Londonas 
surasty tarp savęs kompromisy ir liautysi remti priešingas kovojan
čias puses, kad galėty pagaliau padaryti bendrę. taikos pasiūlymy, ku
ris galėty būti priimtinas kaip arabams, taip ir žydams. Tai yra vie
na is pagrindiniy sylygy norint išvengti tolimesnio bereikalingo krau
jo praliejimo. Tas klausimas yra labai sunkiai išrišamas, nes J.A.V. 
ir Did. Britanijos interesai Palestinoje yra skirtingi. Did. Britanija 
kuri galimas dalykas, kad Izraelio valstybės įsisteigimę. skaito jau 
įvykusiu faktu, negali to pareikšti oficijaliai, bijodama sukiršinti 
prieš save araby pasaulį ir kad tuo galėty pasinaudoti soviety sąjun
ga. Arabams Palestina yra gyvybines klausimas. Arabai toli gražu ne
jaučia ypatingy simpatijy krikščioniškiems Europos kraštams ir, jaus
dami, kad jy interesams Palestinoje gresia pavojus, neabejotinai at- 
sigręžty prieš Vakarus ir jieškoty sau paramos Maskvoje. To labiau
siai bijo ir vengia Londonas ir tai yra svarbiausia priežastis Did. 
Britanija dar nepripažino Izraelio valstybės ir palaiko araby pusę. 
Tuo tarpu Amerikos politiniai vadai, turėdami prezidentinius rinkamus, 
kurie turi įvykti ateinantį lapkričio mėnesį kad prieraukty Amerikos 
žydy mases, palaiko Palestinoje žydy pusę. Iš kitos pusės araby žiba
las yra nemažiau reikšmingas Amerikos finansininkams ir vyriausiam 
karo štabui.

Nors šiuo me-tu Palestinoje yra paliaubos, bet diplomatinis karas 
tęsiamas toliau. Tame diplomatiniame kare tarptautinis sijonizmas ko
voja prieš visy kity politinius ir finansinius interesus už savo nuo
savus interesus, neatsižvelgdamas nei į priemones, nei į galimas pa
sekmes. Reikty bendrai ir atidžiai išrišti Palestinos konflikty, nes 
palaikymas be atodairos sijonisty interssy būty tolygus rėmimui Mas
kvos siekimy Viduriniuose Rytuose.

Birželio 20 d. visose trijose Vakary okupacinėse zonose buvo įves
ta nauja markė.^Pasėkoje,tos piniginės reformos Sov. Syj. okupacinės 
zonos vyriausybė pareiškė dėlto protestus ir nutraukė keleiviy susi- 
siekimy tarp Berlyno ir Vakaru Vokietijos okupaciniy zony.

Birželio 23 d. Berlyno ir Leipzigo radio pranešė, kad birž. 24 d. 
bus įvesta piniginė reforma visoje sov. okupacinėje zonoje ir Berlyno 
mieste. Berlyno miesto burmistras, ponia L. Schroeder, gavo įsakymy
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iš marš. Sokolovskio štabo viršininko, kadbūtp pravesta piniginė re
forma visame Berlyno mieste. Iš kitos pusės, Berlyno magistratas ga
vo iš Anglp, Amerikiečiu, ir Prancūzp Berlyno sektorių konendantp 
įsakymu, kad jp srityse sov. įsakymas nebiitp vykdomas, nes 48 vai. 
laikotarpyje juose bus įvesta "vakarp markė". Nėra dar žinoma, kuo 
tas konfliktas galės baigtis, bet laikrašcip komentaruose spėjama, 
kad sovietai griebsis priemonip ir kad Berlynas gali būti visiškai 
izoliuotas nuo Vakarp okupacinip zonp.

Praktiškai jis yra jau izoliuotas - nebeleidžiami net prekiniai 
traukiniai. Karinės spjungininkp pajėgos Berlyne aprūpinamos tik 
lėktuvais. Ne gana to - sovietai nutraukė elektros tiekimp Berlyno 
sritims, valdomoj Vakarp Spjungininkp, paskelbė, kad bendra ketu- 
rip komendantūra"'nebeveikiė.į kad naujos markės įvedimas visam Ber
lyne priklauso rusams, kad bus laikomi išdavikais tie vokiečiai, 
pas kuriuos bus rasta "vakarp markip". Taip sovietai nori iškraus
tyti Vakarp spjungininkus iš Berlyno, nes pastarasis jiems reika
lingas kaip Rytp Vokietijos sostinė. Gen. Lucius Clay betgi pareiš
kė : " Rusai negalės miisp išstumti, nebent pradėti karp." Gatbėse 
patruliuoja sustiprintos sargybos ir net tankai.

Birželio 23 d. Sov. Spjunga sušaukė Varšuvoje savo satelitp kon- 
ferencijp. Joje dalyvauja Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos atstovai. Posėdžiai vyksta dide
lėje paslaptyje. Telefono ir telegrafo susisiekimas su Varšuva yra 
visiškai nutrauktas ir visame mieste patruliuoja sustiprinta sargy
ba. Paskutinėmis žiniomis, tos konferencijos tikslu yra įkūrimas 
atskiros Rytp Vokietijos ir Kominformo reorganizavimas. Į Varšuvos 
konferencijp atvyko taip pat Molotovas, kuris pabrėžė slavp tautp 
brolybę. Varšuvos konferencija yra atsakymas į Londono konferencijp 
kurioje Vakarp valstybės nutarė nepaisant rusp užsispyrimu įkurti 
Vakarp Vokietijp su atskiru seimu bei vyriausybe Frankfurte.

SKELBIKAI

Skubiai prašome atsiliepti Charleroi apylinkėje gyvenančius visp 
šakp sportininkus bei sporto mėgėjus : krepšinio, tinklinio, fut
bolo, sachmatp, stalo teniso ir kt. - Žinios reikalingos įsteigti 
sporto klubui. Rašyti : Mr. Vyt. KORSAKAS, 185, rue de Forriėres, 
COŪRCELLES.
--------------------------------------- Inicijatoriai.
Atostogp metu organizuojama ekskursija visai Charleroi apylinkei 
į Antverpenp ir pajūrį. Suinteresuoti prašomi skubiai rašyti : 
Kr. Antanas BANAITIS, 10, rue dės Dėportės, COŪRCELLES. Laikas ir 
susirinkimo vieta bus pranešta laiškais.
--------- ----------------------------- Organizatoriai.
Siūlau butp gražioje vietoje sąžiningai šeimai (be vaikp), norin
čiai likti Belgijoj. Darbas'-arti, splygos geros. Kreiptis per 
gerb. kun. J. DANAUSKĄ.

Prašau atsiliepti Ispanijos lietuvaitę sesutę-vienuolę (bei jos gi
mines), pabėgusip kartu su buvusia s.v. ".Anita" nuo baisios mirties 
ispanp revoliucijos metu.
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