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AUKŠTO JTEMPIMO ŽENKLE

Taikos balandis neturi vietos. Jau treji metai klaidžioja tarp 
Washingtono, Kremliaus, Londono ir Paryžiaus. Tai tikras benamis, savos 
rūšies dypukas: vos nutūpia jieškodamas palmės Sakelės, žiūrėk, koks 
nors rusvas lokys Šoka iš krūmą ... ir vėl ramybės nėr. Mat, rusvajam 
lokiui ne palmią Sakelės reikia, o paties balandžio: palmią Sakelė tik 
pasipuoSti, o lokiui pravarčiau užkąsti...

PrieS kuri laiką Maskva buvo paleidusi savo radijo bangomis 
neva taikos balandį ir net su palmią sakele (kuri buvo greičiau popie
rinė). Vieni lengviau atsiduso, kiti susirūpino. Betgi ir Sį kartą ne
pavyko jam nutūpti ant taikos stalo. PrieSingai, jis pataikė tiesiai 
į Berlyno Gatow aerodromą kur pastaruoju laiku nutupia Šimtai sąjungi
niai lėktuvą, atgabendami kasdien apie 500 toną maisto užblokuotiem 2 
milijonam Berlyno gyventoją. Bandoma netgi atgabenti oro keliu anglies. 
Tai milžinišką pastangą vaisius! Aprūpinti dvieją milijonu gyventoju 
salą vien lėktuvais reikia juk milžinišku ištekliu ir personalo!

Ir visa tai darosi po taikos balandžio išsiuntimo... Aiškiai 
matyti, kad ano balandžio būta netikro. Tikrojo taikos balandžio Mas
kva dar niekad nėra nei priėmusi, nei išsiuntusi. Ligšioliniai bandy
mai iš sąjungininką.pusės atšoko, kaip žirniai nuo sienos. Lokys glos
tymais niekad nėra sotus. Jam reikia arba riebaus kąs
nio, arba ... geros lazdos. Kas mėto jo 
gomurin vieną kąsnį po kito, rizikuoja pagaliau ir pats tapti neblo
gesnių kąsniu. Lengva mėtyti kąsnius svetimon sąskaiton, bet &ai pri
eina eile atidaryti ir savąją, prasideda aukštas įtempimas. Atslūgdin- 
ti gi jį džentelmeniškais glostymais lokio apetitą nepavyks nė gabiau
siam magijos Žinovui. Štai kad ir toks faktelis. Sovietai, siekdami 
priversti Berlyno savivaldybę priimti nutarimą pagal kurį buvusioj 
Reicho sostinėj tebūtą priimta sovietinė marke, suorganizavo vad-inamąą 
Rollkomandos . (Tai tik naujas vardas SS dalinią). Iš visą 
pašalią surinkti elementai šimtais buvo suvežti sunkvežimiais į rūmus, 
kur posėdžiavo berlyniškė savivaldybė. Jsiveržusios gaujos skandalino
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90 ©in. Ponia J. Wolff, 60 m. amžiaus senutę ilgai nėįįy kankinta, _ 
sumušk ir apspjaudė. Panašiai buvo pasielgta ir su kitais posėdi- 
ninkais. Nieko nepadėjo ponios-Schroeder, miesto burmistro., krei
pimasis gražiuoju palikt salę. >•’ .*' ■ ■ ■

Ne tik burmistro glostymai nieko nepadėjo. Nieko nepadeda, 
nei sąjungininky generolu, .nei ,prezidėnty, nei ministeriy glosty
mai. 0 jei ir atsiranda koks Wallace, /skelbias rinkiminėse kalbose, 
kad jis apsiimąs glostymu pasotinti lokį,’- kas gali rimtai tikėti? 
Tokius magikus reikėty uždarytį’bent kėliom dienom vienam urne su' 
lokiu (pažinty, jis tada!). Ir kšis nežino šiandien seno politikos- 
vilko Churchillio? Jis irgi yra mėt^s .stambiy kąsniy rusvam lokiui. 
Štai kaip jis dabar porinapaskutinėj.savo kalboj: "Aš negaliu ga
rantuoti, kad tvirta bei ryžtinga laikysena mus apsaugos nuo pavo
jaus, kuris mums gresia. Esu betgi tikras, kad tokia laikysena yra 
lygi ne .tik. geriausiai, bei ir.. ..v. i. e .n į n.t._ė l..e. i g a 1 į -r 
m y. b e i , kurią turime treciam pasau
li n i a m . k a r u i -i š v e fa g t i “

. Bysium._su tvirta, syjungininky. laikysena nuotaika Europoj 
įsitempė. Ėmė vietomis sklisti gandai sumišę su nerimu. Kaip per
nai, taip ir šiemet jie sukasi apie rugpjūčio - rugsėjo mėn. Są
jungininku kariy bei valdininku šeimos Vokietijoj buvo specijaliai 
suregistruotos ir pasirengta galimam perkėlimui kitur. Daugybė šei
mą is Berlyno liko pergabenta lėktuvais į Vakarą zonas. Nerimo 2*5*- 
do ir tremtiniai. Jie taip pat -susirūpinę rasti daugiau saugumą, po- 
dėl yra kreiptasi į karinės vadovybes Vokietijoj' su atitinkamais-• 
prašymais. Kai kuri spauda pataria netgi pasirūpinti, kad tremtiniy 
archyvai nepakliūty į nereikalingas rankąs. Kai kas ifervus pametęs 
jau sušunka: ‘ dangus griūna! -. - ■ ■■

Prie visuotinio įtempimo dar prisideda Palestinos,. Kinijos 
ir pastaruoju laiku Jugoslavijos įvykiai. Tito laikysena; gana rūkš- 
ti Kremliui, ir pastarojo atstovas Talbuchinas būvo paslystas pas 
Tito. Matyt, norima apraminti Tito geruoju, nes karo metu Taibuchi^ 
nas ir Tito buvo bendradarbiai. Tuo būdu atsivėrė' ilgai slėpta so
vietinio bloko silpnybė. Galimoj daiktas, jog sovietą siautėjimas 
Berlyne nori įkvėpti baimės nė tik- sąjungininkams,' kurie norety . 
pasinaudoti Tito atskilimu, bet ir pačiam Titui. Sovietą faachališ- 
ka politika, atrodo,: siekia pirmiausia išlaikyti tai, ką turi: -ma
žiausia nuolaida silpnintą prestižą. Galimas daiktas, jog sovieti
niam bloke yra dar ne viena silpnybė, gražiai pridengta. Ir kaip 
kitaip jas pridengsi, jei ne kitus kaltindamas: kas kuo kvepia, tas 
tuo tepa. ; ■

Nežiūrint ty sovietinio bloko plyšiy, nėra negalima, ka‘d 
jis anksčiau ar vėliau mestus į dar smarkesnes avantiūras.” Baltą - 
trintis gali sukelti ir karštį, kuris kol kas tebeslepiamas. Todėl 
ir tremtiniy atsargumas bei .apdairumas visiškai- vietoj. -Dangus kad 
ir negriūva, bet juody debesy netrūksta. *’ • . • '

IS PRANCŪZIJOS LIET U V.I Ų . G Y V. E N .1 M 0.

Pagal Pr. S.A.B. paskelbtas žinias ('.'Žiburiai";,..'194'8.5.1 • n° 17) 
pirmieji lietuviai Prancūzijoje atsirado po Lietuvos Lenkijos sukilimy 1831 

‘ ir 1863 m- A^ie juos ir jy gyvenimą neturima daug žinią.. Vėliau Paryžiuje 
gyveno, studijavo ar dirbo visa eilė žinomą mūsą žmoniy,kaip O.L. Milašius, 
K. Dobkevičius į A. Voldemaras, P." Klimas, E. Galvanauskas,-B^JL^Balytia,. 
kun. Lipsiūnas (nvkdnk'intas Stutthofe), Pielininkaitis, Natkevičius etc.

Pirmuoju Lietuvos Valstybės Atstovu po I914-1918 m. karo buvo
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O.L. Milašiiįaj nuo 1925 pirmuoju Nepaprastu Lietuvos Pasiuntiniu ir 
Įgaliotu Miriisteriu buvo paskirtas P. Klimas, Šiuo metu Lietuvos Atstovu 
Prancūzijoje yra p. Dr. S, Backis.

Prieš šį karę lietuviai Prancūzijoje turėjo keletu studentu organi
zaciją kurios dirbo kultūrinį ir informacinį darbę. Prancūzijoje aukštuo
sius mokslus yra išėję daug mūšy, žinomy žmoniy, kurie yra suvaidinę svarby 
vaidmenį Lietuvos valstybiniame, kūrybiniame ir rezistenciniame gyvenime. 
Dažniausiai studijos buvo gilinamos teisės, literatūros, inžinerijos, medi
cinos, chemijos, i&gronomijos, sociologijos, žurnalizmo, meno, karo mokslo bei 
kitose srityse.

Be studenty Prancūzijoje dar buvo apie 1000 lietuviy emigranty, ku
rie čion atvyko 1923-27 m.m. Prancūzijos įstaigy verbuojami darbams. Daugu
ma jy susitelkė Paryžiuje ir netoli Strasburgo apie Villeruptę. Ekonominiai 
tik retam pavyko geriau įsikurti, tad daugelis grįžo atgal į Lietuvę., o kiti 
ir dabar tebevargsta. Buvo susiorganizavę į Lietuviy Darbininky draugija, 
kuri vėliau įėjo į Lietuvos Pilieciy Federaciję. Toji Federacija apėmė visy 
Prancūzijoje esanciy lietuviy organizacinį darbę. Prieš šį karę. Villerupte 
buvo ir lietuviška pradžios mokykla.

Be studenty ir darbininky Prancūzijon a.a. Prelato Maciejausko ini
ciatyva yra atvykę apie šimtas lietuvaiciy-vienuoliy, kurios gyvena uždaruo
se vienuolynose ir lietuviy kolonijai yra veik nežinomos.

1939-45 m. karo metu ir tuoj po karo Prancūzijoje atsirado keletas 
šimty naujy lietuviy, šio karo trenrtiniy. Daugumas buvo įsijungę į'Prancūzi
jos išlaisvinimo kovas ar į svetimšaliy Legijonę, o kelias dešimt ir savo gy
vybes paaukojo.

Šiuo metu Prancūzijoje yra apie 600 lietuviy pabėgėliy-tremtiniy ir 
apie tiek pat senyjy emigranty. Oficialiai Lietuvos pilieciy Prancūzijoje 
yra apie 1900 (Prieš 1940 m. buvo apie 3000).

Šiuo metu lietuviai Prancūzijoje turi du viešus sambūrius, turinčius 
juridinio asmens teises - Lietuviy Šalpos Draugija Prancūzijoje, veikiancię 
visoje Prancūzijoje su centru Paryžiuje, ir Lietuviy Sęjunga Strasburge. Lie
tuviy Šalpos Draugija Prancūzijoje š.m. birželio pabaigoje buvo sušaukusi vi
suotinę susirinkimę, kuriame išrinkta nauja valdyba. Pirmininku p. Baškienė, 
vice-pirmininku inžinierius stankevicius, sekretorium p. J. Matorienė, ižd.
J. Masiulis ir Tėvas Kubilius valdybos narys.

Susirinkime buvo nutarta suorganizuoti lietuviy kalbos kursus (mo
kyklinio pobūdžio), pravesti visę eilę mūšy tautai brangiy švenciy ir įžymiy 
asmeny paminėjimus, visomis jėgomis įsijungti į Lietuvos išlaisvinimo darbę.

Materialinės ir moralinės globos srityje nuo 1945 m. sausio 3 d. 
veikia Paryžiuje B.A.L.Fo Centro įgaliotinio Biuras ir nuo 1946 m. sausio 18d. 
jam gelbsti B.A.L.Fo vietos Komitetas, paciy šelpiamyjy renkamas. BALFo 
/Įgaliotiniu Prancūzijoje yra p. Dr. S. Baškis.

Religiniais reikalais Strasburge rūpinasi Kun. J. Krivickas, o Pary
žiuje - Tėvas J. Kubilius, talkininkaujamas Tėvo Liuilpps.

Negausus akademinis jaunimas Paryžiuje turi savo sekciją prie L.S. 
Dr-jos, o taip pat du studentiškus sambūrius - Katalikę Studenty Būrelį va- 
dovaujamę adv. P. Vilucio ir "Šviesos" sambūrį vadovaujamą Dr. Jankevičiaus.

Bendrai Prancūzijos lietuviai gyvena sunkiose materialinėse sąlygo
se ir yra tik vieno BALFo šelpiami, už ką Prancūzijos lietuviai visada liks 
dėkingi. 5AIįF-ui ir visiems lietuviams Amerijoje. Dažnam BALF-as padeda 
išbristi iš didžiausio vargo, nelaimės ar ligos. Daugumas yra pasiryžę bet 
kuria kaina iš Prancūzijos išvykti į užjūrį, kur saugiau ir duorios daugiau.

DIDELE MANIFESTACIJA U2 LIETUVĄ PARYŽIAUS UNIVERSITETE ' X

Garsioji prancūzę ’’Ligue des droits des peuples" suruošė Paryžiaus/ 
Universitete akademinę paskaitę, pašvęstę Lietuvos bylai iškelti ir tragiškai 
padėšiai dabartinėje Lietuvoje nušviesti. Toje prancūzę draugijoje dalyvauja
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daugelis žymię prancūzę politiku, visuomeninkę, žurnalistę, rašytoję, kaip 
Bracke-Deerousseaux, Jean Texcier, Pierre Bourdon, Henri de Montfort, Gaston 
Tessier, Jean-Jacques Gruber, Jean-Daniel Jurgensen, Anne Grunbaum etc. 
Draugija yra užsibrėžusi kovoti už visę tautę laisvę, už tautui teises lais
vai apsispręsti, pagaliau ir už asmeninę paskiro žmogaus laisvę. "Jeigu 
tėvynė laisvės neturi, tai ir žmogus joje nėra laisvas", sako Dr-jos obalsis. 
Draugija yra labai reikšminga prancūzę, intelektualę sluoksniuose, tai tas 
faktas, kad ji ruošia akademinę paskaitę apie Lietuvę, yra labai reikšmingas.

Pagrindiniais kalbėtojais buvo Vykdomosios Tarybos Pirmininkas, 
p. V. Sidzikauskas5 ilgametis Prancūzijos parlamento u&ūenio komisijos na
rys ir Vastybės Patarėjas Ernest Pezet ir garsus prancūzę politikas ir kal
bėtojas Jean-Jacques Gruber.

Akademijai vadovavo "Combat" vgdamuję autorius ir vienas žymiausiu 
prancūzę žurnalistę - Jean Texcier.

Pagrindinėje paskaitoje p. V. Sidzikauskasįiškėlė būdinguosius Lie
tuvos istorijos bruožus ir nušvietė skaudžię ir tragiškę padėtį sovietę oku
puotoje Lietuvoje. Skaičiais ir faktais buvo.parodyta sovietę klasta, žiau
rumai, deportacijos, fiziškas ir morališkas lietuvię tautos naikinimas.

P. Ernest Pezet savo kalboje iškėlė lietuvię tautos pastangas išsi
laisvinti, jos didvyriška laikymasį okupaciję metu $fĮ'statė pavyzdžiu visam 
laisvam pasauliui. Jis įžymėjo, kad Lietuva joki|į tarptautiniu aktu nėra 
išbraukta ij»tarptautinės bendruomenės. v

P. J.J. Gruber poetiškame žodyjeiiškėlė gražiuosius lietuvię tautos 
charakterio bruožus ir pažymėjo, kad nepaisant ilgę ir sunkię okupaciję 
praeity ir dabar lietuvię tauta išlaikė savo charakterį, nepasidavė totalis- 
tiniams ar imperialistiniams viliojinams, o visada stovėjusi už laisvę ir 
kūrybinį gyvenimę.

Abu kalbėtojai parodė tikrai daug nuoširdaus dėmesio Lietuvai ir 
kenoianciai bei kovojančiai lietuvię tautai ir kaip puikūs oratoriai susi
laukė nuoširdaus įvertinimo.

Pilnutėlėje Paryžiaus Universiteto Turgot amfiteatro salėje matėsi 
daug žymię prancūzę politikę ir visuomeninkę, tarpkit ko buvęs Prancūzijos 
ministeris Lietuvoje, p. Dulong, o taip pat ir gražus būrelis Paryžiaus 
lietuvię.

= " = = " = = " = = " = = " =

T. Kornelijus O.F.M.

VIENGUNGIS LIMBURGE

Didesnė dauguma Belgijon atvykusię musę tautiecię įsikūrė Limburgo 
provincijos kasyklose ir jau daugeliui sukako atvykimo metinės. Spėta jau 
apsiprasti su sunkiu požemio darbu, su visais pavojais ir taip stumiama 
pilkos tremtinio dienos ne tik veido, bet ir gausiu viso kūno prakaitu pel
nant sau duonę.

Pamačius belgę darbininko padoriai įrengtę butę, jaukę šeimyninį 
gyvenimę įvairias galimybes kultūringai ir maloniai praleisti poilsio laikę, 
pagaliau, aplankius Limburge prisiglaudusius viengungius lietuvius, pama
nius ję patalpas bei gyvenimo sęlygas galima pasakyti, kad paskutinięję gy
venimas toks nėra.

Didžiausia ir sunkiausia problema yra padoraus buto klausimas. Visi 
šia atvykę viengungiai buvo patalpinti vokiecię belaisvię apleistuose ar 
paskubomis naujai pastatytuose barakuose dažniausia kur nors nuošaliai, smė
lyne ar miške. Purvinos, grubaus cemento grindys, viduryje pečius, šalia jo 
dėžė su anglimis, paoię pasidarytas stalas, du ar trys ilgi suolai, keletos 
aukštę kareiviškos lovos su pora apdėvėtę vokiškę antklodžię, nykios lenti
nio barako sienos - tai viengungio butas, daręs labai nykę įspūdį. Vasarę
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barakuose karsta, tvanku 5 žiemy švilpauja vėjai ir tik nuolat kūrenant peciy 
dar galima kentėti. "Kad jau nors name patalpintu, tai ir savijauta būty 
kiek geresnė. Taip jau įkyrėjo tas baraky gyvenimas1’ - skundžiasi ne vienas. 
Už tai daugelis viengungiu ieško prieglaudos kur privačiai. Kantinės maistas 
blogas ir brangus, todėl beveik visi gaminasi valgyti patys j parėjus išvar
gusiam nuo darbo menkas malonumas yra užsiimti valgio gamyba, užuot ilsėjus. 
n Taigi užvalgau ky nors sauso ir gana. Sriubos jau dvi savaitės kaip nera
gavau ” - pasakojasi daugelis. Prisiglaudus kur privačiai, valgio gaminimas, 
baltiniu ir darbo ruby skalbimas bei taisymas atpuola, tad ir pailsėti lieka 
daugiau laiko. Pas lietuviu seimas prisiglausti uždrausta ir pasitaikė, kad 
tai padariusius policija iškraustė atgal į kantines.

Barakuose paprastai esti keletas didoliy ’'gardy." ir gyventi tenka 
dešimtimis viename kambaryje. Kaimynai dažniausia būna lenkai ar ukrainiečiai. 
Lietuviai paprastai stengiasi sudaryti savo grupeles. Viename kambaryje gyve
na visy trijy darbo pamainy vyrai, todėl dirbantiems naktinėje pamainoje su 
poilsiu dienos metu yra gana sunku. Apačioje prisiklausius šteigeriy rėkavimo 
ir nuobodžiy, tūkstančiais pakartoty flamy keiksmy, norėtysi ramybės nors pa
rėjus namo. Bet čia flamiškus keiksmus pakeičia lenkiški arba rusiški. Girty 
kaimyny rėkavimai, peštynės -tai neretas poilsį "paįvairinys" spektaklis.

Taigi viengungio dienos gana pilkos. Tėvynės netekimas, svetima ir 
šalta aplinkuma, sunkus darbas, skurdžios gyvenamos patalpos, stoka kultūrin- 
gy gyvenimo sylygy, savyjy, likusiy už geležinės uždangos, ilgesys, neaiški 
ateitis - tai kasdieninė dalia. Lietuviška knyga čia daugeliui retas ir bran
gus svečias. Vienintelė pramoga tai kinas ar lietuviškas laikraštis. "Koks 
čia tas mūšy gyvenimas " - pasakojasi. "Pasilikti čia nemanome, todėl ir gy
vename tik su ta diena, nes lytojus neaiškus. Ky uždirbame praleidžiame rū
bams ir maistui ",

žinoma, šitoks gyvenimas žmogui nieko gero ir pamokančiojgnečtaoda, 
todėl iškrypimui progos siūlosi pačios.

Nežiūrint tos nykios barakinės pilkumos, viengungiai nepameta geros 
nuotaikos ir vilties pamažėl nugalėti visas kliūtis.
Red. Prierašas. - Kitose apylinkėse viengungiams pavyko susirasti 

privaciy kambariy. Jsikūry po 2 - 3 jaučiasi 
žymiai smagiau ir normaliau. Atrodo, kol kas 
tai bene geriausia išeitis.

H t n i n i h t ii i h t n t n i it i n i tt i n i n i h i n t h e it t tt i ii * h i n t n t h t n i it t n i n t n t n i i n t n t it i h

PO L I T I K 0 J PASIDAIRIUS

^Visos padėtos grafo Bernadotte pastangos sutaikinti Pales
tinoje žydus su arabais liko nesėkmingos ir palaikyti jo nauji pa
siūlymai pratęsti paliaubas, kaip žydy taip ir araby buvo atmesti 
ir pasibaigus 4- savaiciy paliauboms, liepos 9 d. ryty Palestinoje 
vėl prasidėjo karo veiksmai. Paskutiniomis žiniomis JAV. imsis ini- 
cijatyvos išrišti Palestinos gincy tarp araby. ir žydy. diplomatiniu 
keliu, gi nepasisekus sutaikinti kariaujančias puses grasina panau
doti jėgą. Prieš tai tikimasi pavyks -pratęsti paliaubas bent 10 die- 
ny.

.oCo.oOo.oOo.oOo.oOo.

.oOo.
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SPHMttJS S K/msE
TREMTINIAI NEKALTI

"G.S.” 10 nr. buvo atspausdinta nepalankaus straipsnio iš
trauka prieš D.P4 Gegužes 15 d. tas pats belgių Žurnalas "La Revue 
Nouvelle" atspausdino labai ijražy straipsnį, apie išvietintuosius. 
Štai pagrindines mintys.

Reikia labai abejoti, kad anksčiau patiektos žinios būty 
visiškai pagrįstos. Priešingai, paskutiniai faktai nedaug teikia 
garbes mūšy civilizacijai. Vieni žaidžia su L.P. repatrijacija, 
kiti parisiejiškai vykdo Potsdam programą, telkdami jiems prie
glaudą. Bet dažniausiai Vakaru valstybes atsisako juos priglausti, 
kad galėty bent laikinai susirasti naujoj, tėvynę.

Visi D.P., vaikai, seneliai, invalidai ir kiti nesudaro 
pusės milijono, tačiau žmoniy egojizmas neleidžia jy klausimo pa
lankiai išspręsti. J.A.V.-bės, turtingas kraštas su 140 mil. gyven
to jy., kurios karo metu neįsileido emigracijos, nepriima įstatymo 
įsileisti 400.000 P«P. (jau priėmė 205.000). Šveicarija turi 12.500 
pabėgėliu, ir jieško visokiausiy būdy jais nusikratyti kaię nepa
keliama našta. Australija neįsileidžia kity,+išrinktos rases angįo- 
saksony ir vokiečiy.

Atrodo, kad krikščioniško broliškumo meile seniai užgeso. 
Milijonai vyry motery, vaiky, išplėšti iš savo narny, kur jie buvo 
laimingi, šiandien tapo tauty preke. Tai naujy laiky vergija. Bet 
jau apsipratome su auky prekyba ir jy naikinimu. Pati spauda iške
lia tik puslapiy gale jy ranky darbo vertę.

Nenuostabu, kad materijalinis vargas giliai paveikė trem- 
tiniy moralę. Išplėšė jiems dvasinį ir rarny sodžiaus gyvenimu ir 
pavertė juos klajokliais. Jie pradėjo neskirti gero^nuo blogo ir 
prarado pasitikęjimę teisingumu. Vienintelis jy troškimas - viso
mis išgalėmis grįžti į savo kraštę.. Jokios kitos priemonės tam ne
mato kaip naujy kary, kuris jiems gali gražinti tai. kas karu buvo 
prarasta. Kas gali dėl to stebėtis jy belicizmu (karo noru)? Jie 
tuo nieko daugiau nepraras kaip gyveninę.; o jie geriau nori ir jį 
aukoti negu mizernai vegetuoti ten, kur kity niekami ir nepageidau
jami. /

Mr. Lėon Richard duoda visiems perspėjantį signalu: "Jei 
mes dar leisime pražūti išvietintiems lageriuose, iš tikryįy, mes 
neverti mūšy tėvynainiy begaliniy auky, kurie - kad išgelbety mū
šy kultūra - mirė, kad mes gyventume."

SMERKIA TREMTINIŲ
I S N'A U D 0 J I M Ą

Plačiai žinomas nrancūzy mėnraštis ’’Etudes“ (birželio 
1948 m.) įsidėjo Kun. R.“Bose straipsnį, kurio autorius tebedirba 
su tremtiniais Vokietijoj kaip kapelionas prie Vatikano misijos. 
Jis iškelia liūdnę. fakty, kad jau trys metai tie žmonės vargsta 
stovykluose, o turtingy krašty vyriausybės nieko nedaro. Jeigu ir' 
ima, tai tik geriausius darbininkus palikdami silpnuosius bei ne
darbingus. Mini negry valstybėlės Nigerija atstovę, kuris irgi at
važiavęs Italijon rinktis DP negry darbams. Tuo tarpu silpnieji 
laukia kaip tas šv. Rašto paralitikas, sėdįs prie vandens ir lau
kias, kad kas jam padėty. Autorius mini ir 12 milijony iškeldin-
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—ty. vokiečiu, kurie taip-ptt’t yra dideliame varge, ir kuriais niekas 
nesirūpina. ’’Jau laikas, kad Jungi. Tautai Organizacijos komisija, 
nustatytų. žmogaus^ teisių. deklaracijų. tarptautinė j ^jiotmėj ir pri
mintų. mūšy, laikų. tironams pagrindiniausius teisybės principus." 
Autorius baigdamas priduria, kad tremtiniai turi vargo teisę kaip 
tas Evangelijos sužeistasis prie Jeriko.

SOVIETINIO VALDYMO 
BALANSAS LIETUVOJ

Tokia antrašte tilpo Dr. J. Nemuro (Nemuno?) 
straipsnis plaSiai žinomam šveicarę, mėnrašty "Schweizer Rundschau" 
(V.1948 m., Nr.2). Sis numeris skirtas komunizmo klausimui ir jame 
rašoma apie komunizmo darbus, kokie jie yra iš teisybės. Taip su
minimi jo darbai Vokietijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Italijoj, Čekos
lovakijoj, Vengrijoj, Jugoslavijoj, Amerikoj, Kinijoj. Dr. J. Ne- 
muras trumpai perbėga sovietinę Lietuvos okupaciją 1940 m., jos 
"rinkimus", žemės nusavinimų, kolektyvizacijų, Eklezijos (Bažnyčios-) 
persbkiojimų, vyskupų deportacijų, rašytojų. pavergimų, masinius gy
vento jy išvežimus ir t. t. Sumini sovietinio "prezidento" Paleckio 
grasinimus rašytojams, kad jie nerašo, kaip Maskva nori. J tai at
sakęs K. Jakubėnas, nusiskysdamas, kad gi prievartos sųlygose ne
gali žmogus kurti. Netrukus šis "dingo" be žinios.^Duodama depor- 
tuoty statistika, ikišiol surinkta Liet. Raud. Kryžiaus, pagal ku
rių surinktos pavardės išvežtųjų: 3.538 ūkininkai, 1.760 tarnauto
jai, 1975 darbininkai, 1.084 mokytojai, 148 šoferiai, 385 amatinin
kai, 3.256 vaikai, 1.899 kūdikiai ir t. t. iš viso - 21.579. Lietu
voje tebeina pasipriešinimas, kuriame dalyvauja ypač kunigai ir 
ūkininkai. "Ar ši mažytė tauta, kuri pasak popiežiaus Pijaus XI 
esanti vienintelė katalikiška tauta, įsikišusi šiaurės rytuose, at
laikys nelygia kovę, ar žus - tai Mausimas, kurio atsakymas kelia 
šiurpę.."

000 "" 000 "" 000 "" 000 "" 000 "" 000
(tęsinys iš puslapio) 

Neleidžiama spausdinti angliškai.
Tremtiniy spaudos cenzoriai Amerikos zonoje uždarė tremtiniy angly k. 

leidžiamą sumalę "Our Life". Panašiai buvo uždarytas "Im Ausland" laikSaštis 
(leidž. balty jungtinėmis jėgomis) vien už tai, kad išleido vieny anglišku lai- 
dy. Neduodama leidimai ir knygoms angly k. leisti. "Matyti - rašo Am. liet. 
"Širva" - dar yra žmoniy, kurie labai nemėgsta, jeigu kas nors rašo teisybę 
apie bolševikus. Reikėty pacenzūruoti.ir cenzorius ... " - baigia laikraštis.
H a z. Lietuvos lietuviai gaus B.P. teises.

Maž. Lietuvos Taryba paskelbė į. šiuo metu tremtyje gyvenančius M, Lie- <• 
tuvos lietuvius atsišaukimų, paduoti prašymus D.P. teisei gauti. Kaip žinome, 
M. Lietuvos lietuviai ligšiol okupacinių pajėgų buvo laikomi vok. piliečiais.
Trukdo liet. radijo valandai.

Lietuviy tremtiniy laikraštis "Lietuviy Žodis" praneša s Bal. 24 d. 
pradėjus Vatikanui lietuviškųjų valandėlę (banga 49 ir 52 m., 20 vai. 45 min.), 
prasidėjo lygiai toks pas trukdymas, kaip kad karo metu vokiečiai trukdydavo 
pasiklausyti angly stotis. Atrodo, kad Maskva nori visiškai nepraleisti bet 
kokiy žiniy apie tremtyje esančius lietuvius į. Lietuvę.. 
Grašiai pavykusi skauty į-' paroda.

Geg. 30-31 ir birz. 1 d.d. Schwab. Gmūnde įvyko sukaktuvinėįskauty pa
roda, kurioje su savo eksponatais dalyvavo 12 tunty iš Vak.Vok. stovyklų. Pa
roda susilaukė labai daug lankytojy,jy tarpe Tarpt. Skautų Biuro atstovo DP 
skautams Vok. ir Austrijoje sktn. John Monnet.
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. UEWMI MTOR
J. A. V.

J.A.V. lie tuu v i sąjūdis prieš komunizmu 
s a v u j y tarpe.

Detroit, Mich., lietuviu patrijotęi grupė sistematingai ėmėsi kovoti 
prieš komunizmu, ypač savęję,, suklaidintu tautiečiu tarpe, gyvu žodžiu atremiant 
komunistei šmeižtus, melagystes ir iškeliant jy propagandos metodus. Negana to, 
toji patrijoty. grupė Detroite surengė komunistams viešę teismę, į kurį Maskvos 
garbintojai galėjo ateiti ir jame dalyvauti. Žinoma jie to nepadarė, nors ir 
buvo prašę "viešei debatei".
Nauja S.L.A. Valdyba.

Didžiausia Amerikos lietuviei organizacija, Susivienijimas Lietuviei Ame
rikoje (S.L.A.).išrinko naują vadybą. Sekantiems dviems metams S.L.A. valdybę, 
dabar sudaro : W.F. Laukaitis - pirm., K. Gugis - ižd., E. Mikužytė - iždo glo
bėja, P. Dargis - vicepirm., M.J. Vinikas - sekr.

S.L.A. dabar turi apie 12.000 nariei. S.m. birželio 21 d. J.A.V., 
Boston, Mass., įvyksta metinis šios organizacijos seimas. Tame pat mieste birž. 
27 įvyksta ir kitos lietuviu organizacijos - Liet. R.K. Susivienijimo Amerikoj 
(L.R.K.S.A.) seimas. Metiniuose seimuose, bekity. klausimei, numatyta apsvarsty
ti ir tremtiniu, ypač jei šalpos, reikalai.

, ? AUSTRALIJA
/'■■ Ir Australija davė Kremliui - per nosį...

Prasidėjus pabaltieciy imigracijai į Australiją Sov. Ambasada, panašiai 
kaip JAV ir Kanadoje, paskelbė, kad pabaltieciai turi registruotis iki birželio 
1 d. Sov. Ambasadoje. Australijos valdžia į tai pd'akelbė, kad ji niekad nepri
pažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sov. Rusiją ir patarė, pabaltie- 
ciams nesiregistruoti. Praėjus nustatytam laikui jie galėsią gauti Australijos 
pilietybę. Sov. ambasadorius tada pranešė, kad jo paskelbtoji registracija 
esanti neprivaloma.

KANADA
Lietuviai antikomunistinėje demonstraci

joje.
Gegužės 2 d. Vai d’Or mieste įvykusioje didžiulėje antikomunistinėje 

demonstraijoje, suruoštoje Knights of Columbus organizacijos, organizuotai - 
su plakatais ir vėliavomis, dainuodami liaudies dainas - dalyvavo ir virš 100 
lietuviy. Kaip praneša Kanados liet. "Nepriklausoma Lietuva", lietuviai buvę 
dėmesio centre. Po demonstracijos įvykusiame mitinge, kuriame kalbėjo ir kita
taučiai, liet, atstovas, Vai d’Or K.L.T. sk. pirmininkas stipriai užakcentavo 
besąlyginį lietuviu pasiryžimą kovai prieš komunizmą.

Mitingas baigtas prancūzo, anglo, lietuvio, lenko ir ukrainiečio malda 
už tėvynę gimtąja kalba.

VOKIETIJA
Nebekalba apie "skriningus".

Daug baimės tremtiniams įvarę UNNRA ir IRO "skriningai", atrodo, jau 
galutinai pasibaigė ir apie juos daugiau nebekalbama. Paskutinis IRO "skrinin- 
gas" tremtiniams griežtai užprotestavus ir įteikus eilę memorandumu nebedavė 
tokiy rezultatu kokiy buvo bijota ir tik labai maža ddlis tremtiniu (ypač am. 
zonoje) nukentėjo.
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Vyt. Siaurys

amžiais u ž laisvi dės
GALVI LIETUVIS!

Partizaninio judėjimo 
Lietuvoje apžvalga

“Laisves kova, nemenkėdama dėl gausumo auky ir kraujo, 
vis aršėja.

Mes kviečiame Jus ir vis?, orutinį pasaulį, padėti kovoje 
pries "išlaisvintojus". Mes davėm jau daugiau, negu kad 
mtis^i laisvė galėtu kainuoti. Mums paliko kova ne tik dėl 
Tėvynės egzistencijos, bet ir už tai, kad kur nors pasau
lyje liktai laisvas ir gyvas Žmogus ..."

Iš vieno partizany, atsišaukimo.

Kuriais keliais gaunamos žinios 
apie Lietuvoje vykstančias parti
zanines kovas geriausiai iliustruoja žurnalisto Si- 
grid Arne "The Dayton Daily News" š. m. geg. mėn. atspausdintas 
str. "Pabaltės pogrindis praneša apie jy krašty partizanines kovas 
su Rusija:

"Vašingtonas, geg. mėn. 8 d. - Į Vašingtoną Londoną ir Stock
holm? plaukia keisti pranešimai apie aštrias partizanines kovas 
tarp rūsy ir pogrindžio daliniy Pabaltės valstybėse - Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje. Tie pranešimai reguliariai spausdinami infor- 
maciįįy biuleteniuose, leidžiamuose Lietuvos atstovybiy, "laiškuo
se is už geležinės uždangos"; jie gaunami iš Pabaltės pogrindžio 
šaltiniy Stockholme ir keletos mažy leidiniy, leidžiamy čia ir 
Londone iš Pabaidęs pabėgusiy diplomat?.

Daugumą minėty informacijų patvirtina ir U.S. valdžios parei
gūnai, kurie tačiau, kaip ir visada, atsisako duoti savo paaiški- 
nirny. Bet pareiškiama, kad tie Pabaltės pranešimai, 
atrodo, esą patikimi, lyginant su 
žiniomis, kurias Amerikoj, valdžią 
gauna iš kity šaltiniy,

Iš trijy Baltijos tauty žinios prasiskverbia į Švediją ir D. 
Britaniją per pabaltiecius jurininkus (ir žvejus), kurie migloto
mis dienomis pabėga žvejy valtimis..."

Retkarčiais žinios gaunamos ir betarpiai iš Lietuvos iš tam 
tikslui specialiai pasiysty žmoni?. Kadangi žinios eina įvairiais 
aplinkiniais keliais, aišku, jos negali biiti visuomet naujos, bet 
jy autentiškumu tenka pilnai tikėti.

Parti z a n y ve .i k 1 a . - "New York- Herald Tribune 
geg. 8 d. laidoje paduoda žiniy apie kietas partizany kovas, vyks- 
tanšias tarp raudonarmieciy ir pogrindžio kovotoją Lietuvoje ir 
Estijoje. Aptardamas partizany kautynes.(kurios neretai užsitęsia 
iki keli? dieny!) laikraštis pažymi, kad partizanai laikosi miš
kuose, esą labai budrus, naudoją iš vokieciy ir rūsy atimtus arti
lerijas pabūklus ir šarvuočius ir dėvį rusams nuvilktus drabužius,
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Tuo mažai skirdamiesi nuo raudonarmiečiu. Partizanę veikla vietomis 
buvusi tiek stipri, kad rusai turėję įsivesti transporto, geležin
keliu, plenty, ir tiltą sargybas. Aktyviausi esą Lietuvos partizanai. 
Apskritai skaičiuojama, kad 7 kritusiems raudonarmiečiams atitenkąs 
1 partizanas. Per visą laiką jau žuvę apie 8.000 liet, partizany.

Iš kity šaltiniy mes sužinome, kad partizanai neblogai susior
ganizavę ne tik savo krašte - turi vieną centrinę vadovybę, bet pa
laiko nuolatinį kontaktą su Ukrainos, Gudijos, Latvijos ir Lenkijos 
partizanais, ir pasikeičia žiniomis ar net ateina vieni kitiems į 
pagalbą. Neretai, saugumo sumetimais, net pasitraukiama į to ar ki
to krašto teritorijas.

Partizaninė veikla reiškiasi aktyviu pasipriešinimu sovietiza
cijai - kaip rinkimą boikotavimas, sabotažas, slaptos spaudos leidi
mas, išvežtąją ir nužudytąją sąrašą sudarymas, lietuvią užstojimas 
prieš rusą sauvalę, savąją išdaviką baudimas ir t.t. Neretai net 
užimami čLLdesnią ar mažesnią vietovią kalėjimai iš ją paleidžia
mi politiniai kaliniai. Tas pats pasitaiko ir su į Pytus vežamąją 
transportais.

Bolševiką priemonės prieš parti
zanus . -si- Rusija Lietuvoje laikanti 6 divizijas kariuomenės 
ir 75.000 slapt. polio, armiją ("New York Herald Tribune" geg. 8 d. 
pr.). Praėjusią vasarą rusai atsiuntę 5 orinią pajėgą eskadriles ir 
papildę sausumos kariuomenę. Be specijalią dalinią sudaryti net 
atskiri departamentai, kurie visomis priemonėmis rūpinasi nuslopin
ti laisvės kovotoją sąjūdį.

"Newsletter" paskelbė Liet, partizaną štabo leidžiamam regu
liariame biuletenyje atspausdintą atsišaukimą, kuriame įspėjama bu
dėti ir laiku imtis atitinkamą priemonią prieš MVD organizuojamus 
kovai su partizanais dalinius. Iš to dokumento aiškėja, kad bolše
vikai Lietuvoje pavedė majorui Sokolovui suorganizuoti provokaci
nius, vad. "partizaną" dalinius, kovai prieš Lietuvos laisvės ko
votojus. Prie MVD min-jos, minėto Sokolovo vadovybėje, įsteigtas 
0B0 skyrius kovai su partizanais. Si įstaiga verbuoja lietuvią tau
tos išdavikus ir šnipus. Kai ką ir prievartos bildu paima, kurie pa
sirenka geriau išdavinėti savo tautiečius, negu keliauti į Sibirą. 
Kas stoja į tokius dalinius, tiems žadama dovanoti visus nusikalti
mus, kuriuos bolševikams yra padarę. Platą šnipinėjimo darbą bol
ševikai varo per medkirčius, statybos darbininkus ir valkatas bei 
elgetas, kurią daug Lietuvoje privisę iš "didžiosios tėvynės." . -

.o0o.o0o.o0o.

Partizanai Tėvynėje kovoja - Tėvynės laisvė prisikels !

-:o:-:o:-:o:-:o:-:o:- 
Žinios- Žinelės

- Paskutiniu laiku Vok..tremties knygą: leidyklos išleido šiuos 
veikalus: Jonas Aistis, PILNATIS. Parinktos eilės (išl. L. Visman
tas Schweinfurte); Klemensas Jtira, TREMTINIO AŠARA. Lyrika (išl. 
"Lithuania"); J. Švaistas, RAŠAU SAU. Tremties užrašai (išl. "Min
tis"); John Steinbeck, NUŽUDYMAS. Novelė, (išl. "Gabija"); Dr. V. 
Pietaris, ALGIMANTAS, I d. Istorinė apysaka (išl. "Suduva"); Balė 
Voveraitė, 2IRG0NE IR GAILE. 3-ją dalią scenos pasaka.
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tvarka

WINTERSLAGE - liepos 25 d., 11val
" - rugpjūčio 22 d., 11 "
ZWARTBERGE - rugpjūčio 1d., 11 "
LIEGE - liepos 18 d., 11,45 vai.

Tilleur bažn.

b 1 i s t a i

Pasaldą

EISDENE - rugpjūčio 8d., 10 vai.

WATERSCHEI - liepos 18 d., 11 vai.
” - rugpjūčio 15d., 11 vai.

Užplūdo b i

Zai kuriose tremtiniy kolonijose atsirado platintoją, kurie pardavi
nėja Bibliją įvairiom kalbom. Jy tarpe yra ir lietuvišką biblijy. Katali
kams tokie leidiniai nėra priimtini, nes jy vertimas vietomis netikslus,o 
kalba tokia, kad nė suprasti negali. Vienintelis patikimas šv. Rašto leidi
mas lietuviy kalba yra J.E. Ark. Skvirecko. Paprastai katalikams priimtiny 
tikybiniy knygy pirmam pusi, yra įrašyta "Imprimatur". Jei to nėra, knyga 
yra protestantiška.

PATARTINA APSIRŪPINTI DOKUMENTAIS

Daugis tautieoiy karo metu neteko reikalingiausiy dokumenty. Apri
mus metui, patartina vėl įsigyti bent reikalingiausius. Svarbus dokumentas 
yra metrikos. Belgijoj galima jas įsigyti per vietinį taikos teismą, tik 
labai brangiai atsieina. Antra galimybė - Lietuvos Konsulatas Londone (Li
thuanian Legation, 17, Essex Villas, London W.8.) kreipiantis per Liet. 
Bendr. Centrą Briusely. Trečia galimybė - Sv. Sosto Delegatūra Vokietijoje. 
J ją kreiptis per buvusius savo stovyklą (Vokietijoj) kapelionus pridedant 
paliudytas žinias arba pačius dokumentus (registr. laišku). Delegatūros me
triką skyrius teveiks, rodos, tik iki liepos 31 d.

Pasus išduoda Lietuvos Konsulatas Londone. Kaina ganą aukšta - 
352 b.fr. I.R.O. taip išduoda pasus tremtiniams tik kelionės atveju užsienin. 
Adr, 28, rue de la Loi, Bruxelles.

Išvyko LBB Centro Sekretorius

P.J. Malys-Mališka, gyvenąs Belgijoj jau apie trejetą metą, išvyko. 
Salia medicinos studiją Liuveno universitete, paskui Briuselio, ėjo ir Liet. 
Bendruomenės Belgijoj Centro sekretoriaus pareigas, ne vienam padėdamas su
tvarkyti reikalus su įstaigomis.

Pasirodė suklastoti pinigai

Belgijos Valstybės Bankas paskelbė, jog yra pasirodą suklastotą pi
nigą po 1.000 fr. Ženklai : popieris švelnus, vandens ženklas padarytas gru
biai, spalvos graviūrą nenusisekusios,karaliaus burna platesnė, negu tikram 
pinige. Rasta Ostendėj ir Liege.

PINIGŲ KONTROLE PRIE BELGŲ - VOKIEČIŲ SIENOS

Važiuojantieji iš Belgijos Vokietijon - angly zonon, gali įsivežti 
nedaugiau kaip 15 sv. sterlingą (arba tolygią sumą). Rasta didesnė suma su
laikoma prie sienos ir grąžinama grįžtant atgal ir tai su tam tikra sąlyga, 
įsivežta suma įrašoma pasan. Jei keliautoja, būdamas Vokietijoj iškeičia 
registruotus pinigus į markes įrašoma irigi pasan. Išsikeisti galima tik 
oficijaliuose biuruose.
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J.A.V. NEORGANIZUOS SVETIMSALIĮJ LEGIJ01T0

Spaudos žiniomis, Kongreso priimtame karinės prievolės įstatyme apie 
25.000 svetimšalią, kuriuos siūlė senatorius Lodge, nekalbama. Taip tuo tar
pu mūsą jauną karią viltys dar neišsipildė.

ORGANIZUOTAI DALYVAVO PROCESIJOJ
Tilleur (Liėge) gyvenu lietuviai angliakasiai, vietos parapijos kun. 

klebono kviečiami, gausiai dalyvavo bendroj parapijos procesijoj. Lietuviu 
vaikai ėjo su taut.vėliavėlėmis, o vyrai- gražiai giedojo liet, giesmes. Pro
cesija užtruko nuo 8 iki 1.2 vai. Kun. Klebonas Michel pareiškė lietuviams pa
dėką. Kiti užsieniečiai nedalyvavo, nors ir buvo kviesti,

RUOŠIAMASI ATOSTOGOMS
Courcelles.

Vasaros atostogų metu, kurios prasideda š.m. liepos mėn. 19 d. ir 
baigiasi to paties mėn. 26 d., Courcelles lietuviu, grupė rengia ekskursiją. į 
Antverpeną, ir pajūrį.. Bus aplankyti vietos muziejai, zoologijos sodas ir kitos 
įdomybės, o taip pat ir pajūris.

Organizatoriai tikisi, kad atsiras daugiau tautiešią iš Charleroi apy
linkės, kurie norėssusipažinti su Belgijos kraštu, ir prisidės prie organizuo
jamos ekskursijos.

fen pat, Vyt. Korsako rūpesčiu, steigiamas sporto klubas. Priimami 
nariai iš visos Charleroi apylinkės, visu šaky sportininkai bei sporto mėgėjai. 
Per vietos IMCA tikimasi gauti aikštę treniruotėms, bei patalpas susirinkimams. 
Taip pat bus bandoma sudaryti sąlygas toliau gyvenantiems sportininkams čia 
apsigyventi. (A. Banaitis).

LIEŽO LIETUVIAI METŲ ŽENKLE ‘ '

Prieš metus laiko 18 Dillingen stovyklos lietuviu, kukliai - be jokiu 
išleistuviy., net komiteto šiltu žodžiu nepalydėti, sėdo įsunkvežimį, kurs turė
jo riedėti Belgijos kryptimi. Išvykstantiems prašant nei komiteto pirmininkas 
nei švietimo vadovas, neįstengė parūpinti tautinę vėliavą, vagonui papuošti, 
kuri ir čia mums primintu ryšį su dilingenieciais. Tik ponia Birutė, UNNROS 
tarnautoja, kiekvienam į atlapą įsegė po gyvą gėlelę. Ir nors Tu, Ponia, šiuo 
metu jau Australijoje, bet Tavo gėleles mes ir šiandien jaučiame savo širdyje^ 
jos tebežydi ...

Iš tą 18 vienas, pabūgęs kasyklų darbo, per "žaliąją" grįžo atgal į 
Vokietiją, kitas dėl šeimyniniu išskaičiavimu persikėlė kitur. Likome 16. 
4 pavyko iškart, o penktam vėliau,gauti darbo viršuje, tad apačioje dirbame 11, 
iš kurią 6 "pirmose linijose" - laužia anglį^ kiti 5 prie lengvesnių, mažiau
siai apmokamu? darbu. Belgijoje įsikurti nė vienas nemanome ir pasibaigus su
tarčiai (antra pusė paprastai būna lengvesnė !) jieŠkosim naują kelią.

Dillingenieciai, apsigyvenę Tilleur, sudarėme Liežo lietuviu branduo
lį. Pernai čia buvo surengta rugsėjo 8 d. ir Kariuomenės Šventės minėjimai. 
Šiemet paminėtos Vasario 16 ir Motinos dienos. Dukart į mėnesį čia būna lie
tuviškos pamaldos ir vieną kartą susirinkimas.

Savo artimiesiems,likusiems Vokietijoje, esame pasiuntę apie 40 siun
tinėliu (už maždaug 10.000 fr.). (Stepas Paulauskas).

KAI APSILANKĖ ATSTOVAS ...
• S.m. sausio mėn. Liežo apylinkės pabaltieciai angliakasiai, lietuvią 

inicijatyva, parašė kabineto šefui p. Vinck dėl vaiką sveikatingumo, neišmo
kėtą vaiką priedą nuo darbo pradžios, perbrangią ir netinkamą butą, nebuvimo 
būtiniausią higienos įrengimą ir nemokėjimo 2.000 fr. premijos. Nesulaukę jo
kią pagerinimą bei tyrimo šiais klausimais, birželio 3 d. parašė dar kartą. 
Birž. 15 d. atvyko ministerijos atstovė, kuri vietoje susipažino su darbininką
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__^yvenimo__sąlygogis. Ką_atsakys ministerija damežinia, bet vietoje tyrimo da
vinius tuoj pajutome'- tik ats±o-vei_išvykus visai stovyklai (apie 800 žmoniy) 
buvo išjungtas vanduo. Kadangi vanduo būtinas, tai teko eiti pas apylinkėje 
gyvenančius belgus. Šie tuo pasinaudojo ; už kibiru ėmė po 2 fr., o vėliau 
belgai bepardavą tik mažesniais kiekiais ir brangiau.

DOVANA GENIAUSIEMS MOKINIAMS
Liežo lietuviai viename susirinkime surinko auky ir pasiuntė į. Vokie

tiją - Dillingeno pradžios mokyklos gabiausiems mokiniamsi&kuklią dovaną - vie
ną maisto siuntinuką, kurs padalintas Į 4 dalis ir paskirtas geriausiai bai
gusiems (vienomis penkiukėmis) pradžios mokyklą s Kanlinytei Leonorai ir So
deikai Rimvydui, ir šiy mokslo mėty I-me ketvirčio goriausiems mokiniams - 
III-cio sk. Vasyliūnui Vytenui ir IV-to sk. Jasukynaitei Genei.

Mokyklos vedėjas ir apdovanotieji mokiniai per LBB apyl. pirmininką 
atsiuntė padėką Liežo lietuviu visuomenei.

- Tautiečiai E. Cinzui, nelaimės atveju netekusiam abiejų kojy.,Liežo 
lietuviy visuomenė papildomai suaukojo 700 fr.

N a&u j I; i š Wateršohei
Waterschei-Zwartbergo ir Winterslago kolonijy lietuviai, vadovaujami 

T. Kornelijaus ir LBB apyl. pirm. p. A. Burbos, liepos 18 d. rengiasi ekskur
sijai į Antverpeną, kur žadama aplankyti zoologijos sodas, uostas ir kitos 
įdomybės. Šiuo metu vyksta intensyvus pasiruošimas.

- Liepos 3 d. Waterschei parapijos 
gė bendram gyvenimui du kolonijos tautiečius 
kytą. Daug laimės šeimyniniame gyvenime !

Įspūdingos pa
Forchies (Hainaut prov.) birželio 2? d. Įvyko pirmasis gausus lietu

viy susibūrimas ir liet-, pamaldos stovyklos koplyčioje. Dalyvavo tautiečiai 
net iš tolimy stovykly : iš Anderlues, Courcelles, Trazegnies, Fontaine - l’E- 
veque, La Docherie, Charleroi ir Chatelet. Koplytėlė buvo pilna; Galingai 
ir mielai skambėjo "Marija, Marija" ir "^ietuva Tėvynė Mūšy". Sv. Mišioms pa
tarnavo mūšy mylimas ir gerbiamas generolas Vincas Grigaliūnas. Nors žiaurus 
gyvenimas prislėgė drąsy kareivą, tačiau jis neprarado optimizmo ir ryžto vil
tingam gyvenimui. Neatsisako mus vesti tuo pačiu keliu atgal Į Tėvy žemą.

Stovyklos dviejose atskirtose koplyčiose tą pačią dieną Įvyko ketve- 
rios atskiros pamaldos ; pravoslavy, graiky-kataliky, lenky ir lietuviy. 
Gausy lietuviy užplūdimą stebėjo visi cite's gyventojai. Reikėty būtinai pa
sirūpinti, kad stovykloje būty bent nedidelė salė susirinkimams ir kultūri
niams tikslams.

NAUJAS BANDYMAS (CHARLEROI)
Po Z. PiĮbinausko apsilankymo mumis daugiau susidomėjo YMCA'os belgai, 

kurie mažai teranda pasitikėjimo. Daugelis mūšy tautieciy pareiškia, kad 
mums visa nemiela, kol neduos "laisvai kvėpuoti". - Mes norime daugiau nuo
širdumo ir meilės, o ne kažkokios "pagalbos", — taip apibūdino mūšy padėtą 
liet. gen. YMCA’os atstovas Vokietijoje, p. Zenonas Puzinauskas.

bažnyčioje Tėvas Kornelijus sujun-
- p. Ged. Vindašiy ir p-lą 0. Ren-

(Vyt. Siaurys)
maldo s

Žinios Žineles
- J.A.V. parlamentas atmete pasiūlymu, siekiantį įsileisti 

18.000 buv. lenky kariy, kurie dabar yra Anglijoj ir nenori grįžti 
tėvynėn.
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MUSU I N ? O SK A C I J A

Dar apie atostogas.
Besidomint skaitytojams apie atostogų nuostatus primenam, kad apie 

jas buvo rašyta "G.S." nr. Čia duodame papildomai reikalingiausias žinias.
M e t i nes atostogos.

Išdirbusieji pilnus metus gauna 6 d. Kadangi daugumas tremtiniu 
tėra dirbę tik dalį. 1947 m., gaus proporcingą, dieną skaičių atostogų, maždaug 
už 50 darbo dieniu vieną dieną metini v 
atostogų. Del ligos, nelaimes praleistos dienos įskaitomos į darbo 
dieną, skaicią. Atlyginimas dvigubas.
Papildomos atostogos.

Dirbantieji anglią kasyklose turi teisę į 12 d. papildomą atostogą. 
Joks skirtumas tarp belgą ir užsieniecią negali būti daromas. Pradejusiems 
darbą 1947 m. statomi šie reikalavimai : 1° - išbūti darbe vienoje ar ke
liose kasyklose be pertraukimo nuo darbo pradžios iki 1948m. bir
že 1 i o 30 d. Neskaitoma darbo pertraukimu, jei kas pereidamas į kitą 
kasyklą praleido 3 dienas; 2° - būti pakankamai uoliu darbe. Dieną skai
čius nustatomas pagal darbininko uolumą : viena diena už p i 1- 
n ą d arbo mėnesį. Papildomos atostogos bus apmokamos kaip darbo 
dienos ir tai atskirai nuo metinią atostogą, nes kasyklą administracijos turi 
daug apskaičiavimo, be to, žinios turi būti persiustos vietinei Draudos Kasai 
(Caisse de Prėvoyance; jos adr. Liėge srity : 22, rue Forgeur), kuri išmokės. 
Dirbantieji kasyklą paviršiuje dėl sveikatos arba dalyvaują požemio darbuose 
prilyginami papild. atostogą atžvilgiu požemio darbininkams. Nepateisinamai 
praleistos dienos atskaitomos iš papild. atostogą : viena diena už vieną pra
leistą dieną. Išimtis darbininkams, dirbusiems ištisus 12 mėn. ? pirmos še
šios dienos, praleistos nepateisinamai, nesiskaito (ffioniteur.3.6.1948, art.2). 
Prie pateisinamai praleistą dieną priskaitoma : streiko bei lock-out'o dienos, 
jei streikas pripažintas teisėtu atitinkamą įstaigą.
Nemokami kelionės bilietai.

Gaunąs metinią atostogą turi teisę gauti vieną bilietą už 
kiekvieną atostogą dieną, žinoma, nedaugiau kaip 6. Darbininkas,gaunąs pa- 
pildomą atostogą, turi teisę į du bilietus už dieną, maximum - 24 bi
lietą. Bilietai duodami darbdavią išmokant atlyginimą už atostogas. Jie 
galioja iki 1949 m. birželio 30 d., ir galima važinėti kur nori, 
žinoma, tik gelžkeliu ir tai Belgijos teritorijoj. Bilietais gali naudotis 
ir šeimos nariai, giminės ar šiaip darbininko išlaikomi žmonės ir gyveną po 
vienu stogu (lloniteur, 25.6.1948, art. 1.)
Atlyginimo apskaičiavimas.

Atostogą atlyginimas apskaičiuojamas imant viso dirbto laiko sumą 
(bruto) ir padalinant iš darbo dieną skaičiaus. Prie darbo dieną pridedama 
nepateisinamai praleistą dieną skaičius (Moniteur, 3.6.1948, art.2).

_H_if_H_H_n_H_n_n_n_H_tt_M_

Žinios Žinelės

-Pastaruoju laiku palengvėjo emigracija Prancūzijon. Sudarius, 
darbo sutartis, yra galimybią gauti įvairius darbus. Pirmoje eilė
je reikalaujami šie specialistai: mišką ir ūkio darbininkai, meta
lo apdirbimo, elektrotechnikos ir radio, stiklo apdirbimo, chemi
jos pramonės darbininkai, vilną ir tekstilės, odos apdirbimo, med
žio, brangiąją metalą ir akmeną, sandėlią ir namą ūkio personalas.
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^oumo7 MSlhMTlI us
Berlynas tebėra užblokuotas . - Sy-- 
jungininky protestas Mask vai. - Sta
lino ir Tito dvikova. -Arabai su 
žydais vėl pešasi.

Aprūpinimas Berlyno vakaru sektorių gyventoją, kuriy skaičius 
siekia 2 milijonus, ir esanciy ten įguly atliekamas išimtinai oro 
keliu. Virš 400 dideliy transporto orlaiviy nusileidžia kasdieną 
vakary Berlyno aerodromose atgabendami maisty, pirmo pareikalavimo 
prekes ir net anglį. Paskutinėmis dienomis ir šiai vienintelei 
transporto priemonei sovietai pradėjo daryti naujy,trukdymy.ir mė
gina įvesti naujus suvaržymus. Ilgainiui tokia padėtis pasidarė 
nebepakenčiama ir Vakary syjungininkams teko griebtis grieztesniy 
priemoniy tai padėčiai išaiškinti. Amerikos, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybės, po įvykusio bendro pasitarimo, liepos 6d. įteikė 
Maskvos vyriausybei per soviety ambasadrius Vašingtone, Londone ir 
Paryžiuje protestacines notas dėl Berlyno įvykiy. Buvo numatyta ty 
noty tekstus laikyti paslaptyje, bet Anglijos ir Prancūzijos notos 
liepos 9 d. buvo jau paskelbtos spaudoje.

Šitos notos nėra Sov. Syj. statomi ultimatumai, nes jose nėra 
nustatytas atsakymo terminas ir nėra numatyty sankcijy, jei Maskva 
tas notas atmesty arba,neįvykdyty jy reikalavimy. Spauda teikia 
tiems protestams didelės reikšmės. Politiniuose ir diplomatiniuose 
sluoksniuose nekantriai laukiama pasekmiy, bet Maskva vis tebetyli 
ir iki šiol dar nepatvirtino ty noty gavimo.

Didelę sensacijy pasaulinėje spaudoje sukėlė dar iki šiol negir
dėti tarpusavio komunisty nesutikimai už geležinės užtvaros.

Visai netikėtai Pragos "Rude Pravo" birželio 28 d. išvadino iš- 
garbinty bolševiky Jugoslavijos diktatoriy Tito trockistu ir nacio
nalistu ir pranešė, kad jis kartu su visa Jugoslavijos komunisty 
partija yra išmesti iš Kominformo nariy. Nors Tito yra tikras ko
munistas, bet jis yra kaltinimas kaipo Markso-Lenino doktrinos iš
kreipimu. Kominformo pranešimu, Tito ir Jugoslavijos komunisty va
dovybė nuo tam tikro laiko pradėjo vesti klaidingy vidaus ir užsie
nio politikę, kuri nesutinka su svarbiausiais marksizmo-leninizmo 
principais. Jugoslavija yra apkaltinta dėl vedamos neapykantos po
litikos prieš Sov. Syj. ir dėl negarbingo elgesio su soviety atsto
vais, biitent, kad jie buvo sekami Jugoslavijos valstybės Saugumo, 
kad buvo toleruojama ir palaikoma buržuazinė klasė -"buožes" ir pan. 
Nors apie kivircius tarp Jugoslavijos komunisty ir Maskvos bei Kom
informo pasaulis oficijaliai sužinojo tik dabar, bet ty kiviršiy 
pradžiy reikty jieškoti ankstyvesnėse datose. Sprendžiant ,iš skau
dos komentary, nesusipratimai tarp Stalino ir Tito prasidėjo dėl Ti
to daromy pastangy įsteigti Balkany syjungy ir dėl nuomoniy skirtumo 
Triesto klausimu prieš Italijos rinkumus. Nors Jugoslavijos komunis
ty partija mėgino teisintis dėl padaryty jai priekaišty, bet Komin- 
formas juos atmetė ir patvirtino savo sprendimą, kuris buvo paremtas 
viso komunistinio pasaulio. Tuo tarpu Jugoslavijos komunistai tebe
reiškia pasitikėjimy Titui ir dabar dar neaišku kokiy priemoniy 
griebsis Maskva atsikratyti Tito ir jo pasekėjy. Pirma pasėka Komin
formo sprendimo, kad Albanija nutraukė visas ekonomines sutartis su 
Jugoslavija ir tas įvykis buvo lydimas visos eilės incidenty, taip 
kad santykiai tarp Jugoslavijos ir Albanijos pasidarė labai įtempti.
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BELGIJOS BP NEPATEKS 

>' ; ■ ■ A M E R I K O N (J.A.V.)

”G.S." Redakcija, siekdama išsiaiškinti tremtiniu būklę Belgijoj, 
kreipusi į IRO Centru Genevoj. Štai jo pareiškimai (1.VII.1948):

1° _ "Tremtiniai, įkurdinti Belgijoj gali ir toliau naudotis IRO 
teikiama teisine bei administracine globa, tačiau ją įkurdinimas tu
ri būt laikomas galutiniu.

2° - Pasibaigus darbo sutarčiai, tremtiniai turi teisę, jei nori, 
keisti darbą, įsikurti kaip patinka belgą ekonominiam gyvenime arba 
palikti- kraštą,, bet savo išlaidom - IRO išduos tik keliones pasą.

3° Amerikos Kongreso, priimti nuostatai yra, deja, formalūs, 
įstatymu gali pasinaudoti tik tremtiniai, atvykę Vokietijon, Austri- 
jon ar Italijon prieš 19.45 -m. gruodžio 22 (įs ir gyvenę 1948 m. sau
sio 1 d. Italijoj arba okupacinėse zonose Vokietijoj bei Austrijoj.

Tuo būdu, jei tremtiniai, įkurdinti Belgijoj, grįžtą Vokietijon, 
neturėtą jokios naudos - jie tik rizikuotą netekti IRO pagalbos.” 

4°- -. į klausimą, ar IRO nesirūpina perkelti tremtinius į kari
nius svetimšalią legijonus, atsakyta:

”IRO susilaiko ir susilaikys griežtai nuo ėmimo savanorią ‘į bet 
kurio krašto karines pajėgas.”

IRO DELEGATO BELGIJAI 
PAREIŠKIMAS

S. m. liepos 6 d. IRO vyr. Delegatas Belgijai atsiuntė ”G.S." Re
dakcijai sekančio turinio pareiškimą:

JAV priimti nuostatai, liecią tremtinią įsileidimą, neapima DP, 
esančią Belgijoj. Be žinomą datą 1945.12.22 ir 1948.1.1 įstatymas 
laiko priimtinais tremtinius: kurie yra geros sveikatos, turi už
tikrinimą gauti darbą ir tinkamą butą JAV. įsileidžiama 202.000 as- 
meną ir 3-000 našiaicią. 80.000 skirta baltams arba kilusiems iš ry
tines Lenkijos už Curzono linijos. 2.000 skirta cekoslovakams. Tam 
tikra pirmenybė duodama pabėgėliams arba tremtiniams, ,kurie numato 
tęsti žemės ūkio darbą JAV. Taip pat duodama pirmenybė giminėms iki 
3 laipsnio imtinai, jau esantiems JAV ir tremtiniams, ginklu kovoju
siems su priešu praėjusiam kare. IRO Delegatas tuojau vyksta Ameri
kon- susitarti dėl imigracijos plano vykdymo.

Red..užklaustas šiuo reikalu JAV gen. konsulatas Antwerpene atsa
kė šiuo metu neturįs jokią instrukciją ir pataria suinteresuotieais 
nerašyti užklausimą, nes konsulatas jais yra užverstas ir nepajėgią 
atsakyti. įsiregistravę lietuvią kvoton turi laukti pranešimo iš 
konsulato, užklausimai nieko nepadeda. Lietuvią kvotai konsulatas 
gauna labai maža numerią ir ją kvota dar nėra išėjusi iš 1935 m. Už
sirašę vėliau turės dar gerokai laukti. Patariama tik pranešinėti 
konsulatui adresą pakeitimus. Afidavitai galioja vienerius metus, po 
to reikia atnaujinti, kai konsulatas to pareikalauja.

Turimom Žiniom, iš lietuvią tremtinią Vokietijoj, Austrijoj ir 
Italijoj galės patekti į JAV nuo 6-16 tūkstancią iš esamo 50.000 
skaičiaus.
n m n n n n tt n ii n n n n n n n n n n n n n n ii n u n n it ti n n n :i n n t: ti n n ii n n ti n it n n tt ii n n n n n it n tt n it it tt n n n n it n

Su šiuo nr. "GjS.” pradeda III trimestrą. Gerb. skaitytojai pra
šomi tuojau siąsti prenumeratą 30 frs. už sekančius 3 mėn. ats. lei
dėjo1 adresu.

Administracija
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