
GIMTOJI 
— ŠALIS

LAYS MATAI
Periodique lithuanien bimensuel

14

Briuselis ——----- ----- ------- —------- ------- 31. 7. 1948

1
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. LENKAI TEBEVADUOJA VILNIŲ, . .

Pastaruoju laiku lietuvią - lenku santykiai vėl pasidarė aktu
alūs. Ir tai ne dėl to, kad šie senieji kaimynai, būdami tremtyje, 
jieškotą senu žaizdų užgydymo bei stiprintą kovos frontą prieš didįjį 
dabarties priešą - bolševizmą. Tas klausimo suaktualėjimaš liko sukel
tas tremtyje gyvenančiu lenku pakartotiniu šauksmu, pareikštu gen. W. 
Anderso, J.A.V. lenku kongreso ir kt., jog jie ir toliau siekią di
džiosios Lenkijos su Vilnium, Lvovu ir su vakarine siena Oderio-Nei- 
sės upėmis. Pabrėždami šį savo užsimojimą, lenkai yra įsteigę vakari
nėms žemėms stiprinti specijalią draugiją'- "Fundusz Ziem Wsehodnich", 
remiamą ir išeiviu lenku- Ryšium su šios draugijos veikla gen; St. 
Ko panski laikė paskaitą apie Vilniaus grįžimą Lenkijai (1919 
m.). Briusely išeinąs lenku savaitraštis " 0 r z e 1 B i ai y " 
Nr. 28 atsispausdino minėtą paskaitą, kurioje jis papasakoja savo at
siminimus iš kovu su bolševikais. Pradžioje jis sako: "1919 m. vasarą 
prasideda musu (lenku) kovos su bolševikine Rusija dėl musu pietvaka
riniu žemiu, priklausiusiu senojai Lietuvos Kunigaikštystei." Pasisa
ko savo kilme ir tradicija esąs surištas su Lietuva. Jo senelis pabė
gęs iš vienuoliu bernardiną mokyklos Troškūnuose pas sukilėlio Gel
gaudo ulonus, o senelis iš motinos pusės atsėdėjęs dvejus metus Kauno 
kalėjime už dalyvavimą 1863 n- sukilime. Prisimindamas 1919 m. kovas, 
gen. St. Kopanski džiaugiasi galėjęs dalyvauti žygyje į Vilnią vyv. 
Pilsudskio vadovybėje. Priartėjęs su savo daliniais prie Vilniaus mies
to gėrisi: "Vilnius, štai, tiesėsi prieš jo akis visam savo grožy ... 
Tiesėsi tas miestas, lenkiškas savo dvasia ir kultūrą, kuris atlaikė 
šimtametę nelaisvę ir kurin dabar, štai, už valandėlės įžengs lenką 
daliniai, gal būt laimingesni už tuos, kuriuose tarnavo jo (karininko) 
senelis maždaug prieš 90 motą ir kurie kovėsi Vilniaus artumoje, būtent,
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Panerių kalnuose.." Baigdamas savo pasakojimą, autorius priduria: 
"Praėjo 20 metą, ir Vilnius įėjo į naują pakopą kančią, trunkančią 
ikišiol. Tikime betgi, kad tai praeis, kaip praeina ir kiekviena 
blogybė -bei neteisybė... Tikime, kad ta, į kurią senovėj meldėsi 
Vilnius:

Didžioji Globėja Gedimino Pilies, 
Viso Vilniaus vienintėle Viltie, 
Galingoji Aušros Vartą Sauge, 
Lenkijos Karaliene ir Lietuvos Kunigaikšte, 

; i atneš savo iškankintam miestui taiką. Tikime."
Naujai keliami lenką šauksmai lietuvią ne kiek nestebina. 

Jie perdaug gerai pažįsta savo senąjį kaimyną, su kuriuo amžiais 
gyventa taikoje, nors, deja, tai vyko lietuvią sąskaiton. Toji tai
ka nesirėmė abipusiškumo principu, kaip kad yra būtina kiekviename 
sugyvenime. Tie amžiai bendros kaimynystės politiniu atžvilgiu kad 
ir nebuvo be reikšmės, lietuvią kultūrai buvo tikra nelaimė. Toji 
nelaimė buvo sustiprinta tą nelemtą lenką misijonierią, kurie su 
krikščioniškuoju tikėjimu nešė ir savo politines užmačias. Jei iš
tisos vietovės liko ilgainiui sulenkintos, tai yra tą misijonierią 
,ir dvarą dovana. Apgailėtina, kad mes neturėjome airią tipo misijo
nierią, kurie nešė krikščionybę Vakarams gryną, be jokią užpakali- 
nią planą. Lenką įtakos įsiskverbimas, ypač į Vilnijos sritį," suda
rė ir tebesudaro mums gyvybinią rupeečią. Mat, atradę lenkai, jog 
lietuviai išmokę lenką kalbos, ėmė"savintis visą kraštą, tvirtinda
mi, esą, tai jiems priklauso!? 0 kad tai senosios Lietuvos žemės, 
pripažįsta savo paskaitos pradžioj ir gen. Kopanski, tik, anot jo, 
ją "dvasia ir kultūra" esanti lenkiška. Ir tai, lenką nuomone, duo
da teisę prisiskirti Vilnią Lenkijai.

Musą senieji kaimynai turėtą betgi neužmiršti, kad ne tik 
Vilnijos- Žemės yra Lietuvos, bet ir josios kultūra yra lietuviška. 
Jei lenkiškoji įtaka ir paliko savo žymius pėdsakus, tai gelmėje 
vįstiek pasiliko savita lietuvią kultūra: nuimk viršutinį sluoksnį, 
ir rasi gryną lietuvišką kultūrą, kuri yra neatsiejamai susirišus 
su viso Lietuvos krašto kultūra. Lenkiškoji įtaka tebuvo praeinamo 
pobūdžio reiškinys ir atgimusi Lietuva parodė, kad jis nesunkiai 
yra nusikratomas. Net ir sulenkėję lietuvią bajorijos likučiai pra
regėjo, kad buvo įsėdę ne savo vežiman. :

Be to, mūsą senieji kaimynai turėtą neužmiršti ir truputį 
logikos. Jei tos vietovės, kur imta kalbėti lenkiškai, užmirštant 
gimtąją kalbą, turėtą atitekti Lenkijai, tai geroka Suomijos dalis 
turėtą atitekti Švedijai, nes ji kalba švediškai! Švedija betgi ne
reiškia į tai jokią pretenziją, nes toji įtaka dar neduoda teisės 
aneksuoti Suomijos žemią. Pagal lenkišką galvojimą, Lenkija turėtą 
užimti dalį J.A.V., nes ten yra 6 milijonai lenką! Bet ką, gi į tai 
pasakytą pasaulis ir pačios J.A.V.?! 0 kai Lenkija užima Lietuvos 
žemes, tvirtina, kad jos savo "kultūra ir dvasia” lenkiškos. Tai 
štai koks rėžiantis prieštaravimas, kurį lenku laikraštininkai bei 
veikėjai praryja net nesuraukydami. :

Reikia atvirai pripažinti, kad šalia Lenkijos nuopelną 
Europai, visuose jos siekimosę-glūdi imperijalizmas, Šalia rusiš
kojo stovi išsižiojęs ir lenkiškasis imperijalizmas, siekiąs ffiel- 
kopolskos. Ir štai nuo to kenčia visi jos kaimynai: lietuviai, 
ukrainiečiai, gudai, čekai. Ukrainiecią laikraštis :Ukrainian Bul
letin", išeinąs Amerikoj, pabrėždamas tą mintį, įsidėjo straipsnį 
"Quo vadis Polonia?" (Kur eini, Lenkija?), kur autorius apkaltina 
lenką išeiviją, kuri save imperijalistine politika ardo bendrą 
frontą prieš bolševizmą. Londone ją atstovai pasirašę bendrą memo-
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randumę. Jungt. Tautu-Organizacijai, o paskui savo politika, nukreip
ta prieš'ukrainiečius, lietuvius ir gudus, atsimetę iš bendro fron
to.

Šitokia lenku laikysena yra mums nebe pirmiena. Stebėtis 
tiktai tenka, kad ji iškišama tuo momentu, kai visu pavergtu tautu 
bendradarbiavimas didžiojo priešo akivaizdoj yra būtinas ir kai pa
tys lenkai to bendradarbiavimo jieško, bent sakosi jieškęt. Tai tėra 
dar vienas Ženklas, kad lenku vadams, kaip ir praeity, netruko už
sidegimo, bet truko ir tetrūksta realistines išminties bei takto. 
Ne be reikalo Čerčilis savo atsiminimuose Lenkiją pavadino tauta, 
turinčia "hijenos apetitu". Matyt, ir jis turėjo progos pakankamai 
pažinti lenku politinę išmintį iš arti.

Baigiant tenka apgailestauti, kad musu senieji kaimynai, 
ypač išeiviai, šioj likiminėj kovoj prasikiša švaistydamiesi pase
nusiu kardu, užuot nuoširdžiai jieškoję realaus ir patvaraus ben
dradarbiavimo. Jeigu šiandien turi persiorijentuoti Britu Imperija, 
juo labiau turėtu persijoti senąsias savo pozicijas kaimynu atžvil
giu Lenkija, kurios rėmuose buvusios tautos ateity nebenorės tilp
ti, o tautos, geografiškai esančios prie jos, nebegalės remti’ su- . 
gyvenimo nuostolingu vienpusiškumu.

LATVIU KAT. VYSKUPAS APIE A.A. VYSK. T. MATULIONĮ

Jo Ekscelencija, vysk. B. Sloskans, maloniai sutiko painfor
muoti "G.S." bendradarbį apie neseniai mirusį Rusijos kalėjimuose J.E. Kai
šiadorių Vyskupę. Teofilį Matulionį. Vysk. B. Sloskans pats 
yra ilgę laikę kalėjęs Rusijos šiaurėj, garsiojoj Solovkę saloj, kur liko nu
kankinti šimtai Rusijos dvasininku. Netoli tos salos, prie Baltosios jūros, 
buvo kasamas kanalas, prie kurio darbu žuvo daugybė dvasininku. Vieno ruso 
liudijimu, šiskanalas esęs žmonių vadinamas "kunigu kanalu".

Vysk. Matulionis buvo įšventintas kunigu 1903 m. kovo 25 d., ar kele
tu dienu prieš tai Petrapilyje. Tę pacię dienę buvo įšventintas ir Anta
nas Urbšys, dabartinis Liepojos vyskupas, esęs tremtyje.

Savo veiklos pradžioj, kun. Matulionis buvo vikaru Varaklane (Latvi
joj), vėliau klebonu Bikavoj (t.p. Latvijoj), ištisę dešimtmetį pastatydamas 
nauję mūrinę bažnyfiię. Prieš pirmęjį Bid. Karę jis buvo perkeltas į Petrapi
lį (St. Peterburgę) klebonu vad. "Nievskaja Zastava". Čia radęs medinę baž
nytėlę ir ėmėsi statyti nauję didžiulę mūrinę bažnycię, kuriu dedikavo Sv. 
Jėzaus Širdžiai.

Pirmu kartu kun. Matulionis buvo bolševiku suimtas 1923 m. pavasarį 
kartu su visais Petrapilio kunigais. Laimę turėjo kun. B. Sloskans, tuometi
nis Sv. Kotrynos bažnyčios vikaras : jis liko laisvas. Kiti gi buvo išga
benti Maskvon ir uždaryti trejiems metams "Sokolniki" kalėjime. Ten buvo ir 
kun. Matulionis. Jis buvo paleistas dar nesuėjus trejiems metams, maždaug 
po dvieju metu, ir grįžo atgal į Petrapilį senojon parapijon.

1928 m. kun. Matulionis tampa vyskupu. Nežiūrint bolševiku siautė
jimo, tuometinis Petrapilio (dabar Leningradas) Apaštališkasis Administrato
rius, J.E. Monsinjoras Antanas Maleckis, konsekravo kun. Matulionį vyskupu 
slaptai. To įvykio liudininkas buvo kun. Pronckietis, buvęs tuo metu proka- 
tedros klebonu.

Vos spėjo tapti vyskupu, Matulionis, vietoj sosto, gavo kalėjimo : 
bolševikai suėmė jį antrękart ir išvežė į Solovkę salę Baltojoj jūroj. Jis 
buvo tuo būdu vysk. B. Sloskans įpėdinis, nes vos prieš kelias dienas pastara
sis buvo paleistas, būtent paskutinėmis spaliu mėn. dienomis 1930 m.

Solovku kone, stovykloj, kur būdavo visuomet nemaža kunigu, niekas 
nežinojo, kad Matulionis yra vyskupas - net artimiausi draugai. Taip jis ten 
išvargo iki 1933 m., kai liko Lietuvos Vyriausybės pastangom iškeistas su ki
tais kunigais į Lietuvos kalėjime sėdėjusius komunistus.

Atvežtas prie latviu-rusu sienos jis rado latviu vyskupę Monsinjorę
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- Bancans, kuris buvo specijaliai atvykęs pasitikti paleistu kunigų. Pastara

jam Matulionis ir pasisakė esųs vyskupas. Nustebintas vyskupas Hancans nusi
ėmė savo vyskupinę kepuraitę ir uždėjo jų ant vysk., Matulionio galvos pareikš
damas visiems ten esantiems, jog "Titulionis esųs vyskupas. Per Latvijų jis su 
kitais kunigais pasiekė Lietuvę.

1934 m. pavasarį, ar 1933 m. rudenį, jis buvo Somoj, kur Sv. Tėvas 
Pijus XI pagerbė jį priimdamas privačioj audiencijoj.. Po to jam teko biiti dar 
Amerikoj, lankytis Bikavoj (Latvijoj), būti seserų benediktinių kapelionu ir 
galop Kaišiadorių vyskupu. ' . < ■ •

Reikia pasakyti, kad savo gyvenime vysk. Matulionis buvo labai kuklus, 
labai nusižeminęs. Jo veikla buvo rami, be triukšmo. Jo didelių projektų 
nebuvo matyti, o tik jų padariniai.

Jis buvo ne tik pamaldus kunigas, bet tikrai "homo Dei" (Dievo žmo
gus), didis Sv. Jėzaus Širdies garbintojas. Galima sakyti, jis savo dvasinia
me gyvenime ta misterija ir gyveno. Jis pastatė vieną bažnyčių Jėzaus Širdies 
garbei, bet jis pastatė daug dvasinių bažnyčių sielose. Aš pažįstu sielų, - 
tęsia vysk. B. Sloskans, - kurios atsivertė palikdamos nedoiybingų gyvenimų 
ir pakildamos iki tikrojo šventumo, netgi hero jiško. Šios sielos man sakė, kad 
už atsivertimų ir meilę Sv. Jėzaus Širdžiai jos esančios dėkingos vysk. Matu
lioniui.

Jis buvo nepaprastai svetingas, ir jo svetingume jautėsi, kad tai 
nėra vien natūralinis gestas, kad tai eina iš dvasinės srities.

(P.G.)

A. Vaičiulaitis

_. kelnes'
0 tos kelnės tėvų tėvo - 
Jos nebijo jokių vėjų.

Daina.

Mūsų kaime arčiausiai prie garbės prikepęs buvo Kazys Šaukimas, - 
tasai pat, kuris turėjo tokius ilgus ūsuų kad galėjai aplink ausis apvynioti, 
kuris per atlaidus nešė baldakimų, didžiavosi savo veislinių obuolmušu eržilu 
ir pernai malksnomis apsidengė kluonų su tvartu. Niekas nenugins, kad jam bu
tų nevykę. Jau treji metai, kai žmogus buvo mūsų seniūnu, o kad vyras buvo 
su protu, šį rudenį visas valsčius žadėjo kelti jį vaitu. Ypač už jį stojo 
Užimčinės ir Sasnauskų kaimai, kuriems prieš du mėnesius apskrities viršinin
kas užkrovė sumokėti po tris šimtus už vieškelio duobes. Dėl to valdžios po
nai truputį šnairavo į Saukūnų ir vis gyrė Burkiniškių Trinkų, atsargos puska
rininkį, didelį rėksnį ir nemažiau gebantį prie alaus šuleiės kiauras naktis 
smilkti.

Vaitų rinko penktadienį po Visų Šventų. Iš vakaro Kazys Šaukimas 
pasiprašė bernų Motiejų, kuris dailiai jį apkirpo - ne tik galvų, bet ir ūsų 
pačius smaigalius. Dar sykį apsvarstęs, kaip prabils į žmones, kada jau bus 
išrinktas, jis išsiėmė iš skrynios perkaklę su žalsvomis bitutanis, pasidėjo 
kertinėje lentynaitėje, kad nepamirštų rytoj pasirišti, ir apsivilko nauja, 
kų tik nuo adatos eilute. Siuvo jų Grėblio Magdė, ta sena ir priekurtė merga, 
bet tokia naginga, kad per jos rankas perėjęs drabužis nei tau pažastų ar kur. 
kitur verš, nei garankščiuosis ar kabos, kaip maišas. Tik šį sykį ji kaip 
reikiant nenutaikė kelnių : tempė jas Šaukimas, kiek tik dvišakymas leido, 
aukštyn traukė, bet kaip nieko, taip nieko - kliūva už kulnų mataškuojasi, lyg 
koki bobos pasamonai, ir daryk ką darus. Vargo, vargo jis, šnirpštė, šnirpštė 
su tomis kelnėmis, pagaliau tarė sau : "Žmona po vakarienės pakirps ... Kų 
čia dabar gniūsysiuos."

žmona ligi vakarienės visų laikų tik švaistėsi, tik lakstė, virtuvėje 
puodus trankė ir ant mergos Teklės barėsi, kam ta šaukštų nesuplovus ir kam 
šluotų priemenėj nukišus.
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Po vakarienes tarė savo pačiai Saukūnas :
- Klausyk Onute ...
- Klausau, klausau ! - nieko gero neždančiu balsu atšovė žmona ir 

nurijo paskutinį spirgu, užkandus jį sutinta bulve.
- Taigi, sakau, ar nepakirptum man kelnių ... Ot, per kokius du 

pirštu ...
Jinai atsistojo, plačiai persižegnojo ir rankove nusišluostė taukuotas 

liipas. Įsiryžus asloje, aukšta, sveikai raudona ir patogi, ji prapliupo kaip 
iš rankovės s

- Je, man tos tavo kelnės tik ir rupi ! 0 ar negirdi, kad vaikas 
zvembia ... Kas žąstaukius suspirgins ?... Kas siūlus ant krijelio suvys ?.. 
Dar rožančiaus sopulingoji dalis nesukalbėta ...

- Kalbėdama ir atsiūlėtum ...
-_u Jhxį.,^tą.į,^au taip ir rodos, kad Dievulis terliosis su tokia malda. 
Ji trinktelėjo durimis ir jau ūžė virtuvėje ant Teklės.
Po geros valandos, kai tarnaitė atsisėdo prie pečiaus, Saukūnas, pir

ma nusikrunkštęs, kad sklandžiau eitą, tarė s
- Tekliuke ... taigi ...
Ir jis išdėjo visą reikalą..
Merga, nė galvos nepakėlus, sušnypštė :
- Ar nematot, kad mezgu ... Dieve, Dieve, ant to vargšo tai ir šunį 

pakartą ... Nė atsikvėpti neduoda ... Užvarys jie čia mane...
Saukūnas tik įkišo nosį į laikraštį s tegul jas devyni griebia, tas 

žiovanasres ...
Taip jis visą vakarą praskaitė, kol jo Onutė užsnūdo, kol Teklė nuėjo 

į klėtį miegoti. Prieš guldamas jis dar sykį apsimovė kelnėmis, vaikščiojo 
skersai ir išilgai, pagaliau, nusiavęs, pats pakirpo jas per du pirštu ir at- 
siūlėjo taip dailiai, kad nė Grėblio Magdė nebūtą, švariau valiojus.

Pytojaus dieną, auštant, Kazys Saukiinas tiesiog laukais traukė į mies
telį. Kai pasiekė Vengrinės ežerėlį, toli užu storo miglą klodo tekėjo saulė.

Ūkanos pamažėle retėjo, susimetė į baltus, minkštus debesėlius, ir 
pažulnūs spinduliai nušvito šalnos nubertose pievose ir tiiobą stoguose. Nuo 
tą spindulią, nuo baltos šalnos pačiam Saukiinui darėsi giedru, saulėta, ^is 
žengė dideliais žingsniais, lazda grumstus daužydamas ir iš pypkės dūmą taip 
čiulpdamas, kad žarijos spragėjo. Vikriai peršoko griovį ir stojo į vieškelį, 
kurio gruodą jau buvo suardę ratai ir avklią kanopos. Šiaip kelias buvo tuš
čias, tik ten antai Padribinskio piemenukas varinėjosi avią ir Žvygaujančią, 
nibres iškėlusią kiaulią kaiminę, linienoje nerimstančią ir vis tolyn bėgti pa
sinešusią.

Kai ūkininkas prisiartino prie kaiminės, vaikiščias užlindo už gluos
nio ir, nosį iškišęs pro stuobrį, sukrykštė:

- Ki-ki-ki ...
Jo nosis dingo už medžio. Bet neilgam. Po minutėlės vėl jis kyšte

lėjo ir sukrizeno.
- Ko jis čia vaiposi ? - tarė sau Saukūnas ir apsidairė aplinkui, 

ar nepastebės ko juokingo.
Niekur nieko ! Bet žmogui nei tai nesmagu, nei tai kvaila buvo dėl to 

kikenimo ir dėl tos nosies, kuri štai trečiusyk pasirodė pro gluosnį.
- Ko švengi ten ! Ar nenutilsi ! - neiškentęs pagaliau subarė.
- Ki-ki-ki ! - prapliupo piemuo.
- Aš tau ! - jau buvo per griovį prie vaikiščio bežengiąs žmogus.
- Oi, dėdulyti, kad tavo kiškos ... - sukleketavo berniukas ir, su

sigriebęs į glėbį skvernus, nukuduliavo pas kiaules.
Saukūnas žvilgtelėjo į kelnes, ir jam net širdis nutirpo : ogi jos 

pusiau blauzdai nukirptos. Ir vilnonės kojinės, ir apatinės kelnės baltuoja, 
išsikišę per gerą sprindį. Skubiai jis patraukė vieną kišką žemyn, antrą bet 
kur tau - per striuka, ir gana ! Ir taip kvaila, kad nors ėmęs skradžiai žemę 
prasmek. Gi ir pats laikas buvo kur nors smukti, nes pro kaimo kapinaites an
tai išlindo pora vežimą. Dieve gink, jei pamatytą, tai visa parapija laistą 
apie Saukūno kelnes !

Nieko negaišdamas, jis pasispyrė ir jau buvo Silsuodžią giraitėje.
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Vos spėjo užlįsti už putinu krūmo, kai vieškelyje suprunkštė arkliai. Buvo 
tai Viktoras Kaltelis' iš Teiberiy, su pilnais javy ratais ir darsu žmona, ant 
maišyt kaupoNoipgęncia. Kaltelis buvo didelis juokdarys ir pasakorius. "Per 

\ tris mylias skersai ir išilgai visi žvirbliai čirskėty, jei dėdulis būtu ma
ne pamatys," - posmavo sau Saukūnas, kiūtodamas už krūmo ir sukdamas galvę, 
kaip čia iš bėdos išsikapanojus. Guriu-:, su tokiomis kelnėmis į miestelį nė 
nemėgink : Trinka kad pagriebsiant danty., tai ne tik į vaitus nepateksi, bet 
dar tave visi žydberniai badys pirštais pusę mėty.

Štai saulutė žvilgterėjo pro šakas primindama, kad laikas bėga, taip 
greitai bėga.

- Viešpatie : Gi rinkimai apie dešimty. ! - net krūptelėjo ūki
ninkas ir pašoko iš pakrūmės.

- Kuo greičiau namo - ir persiauti, - tarė sau ir buvo besukęs
į vieškelį. ......

Susyk šovė jis atgal. Priešais, už gėry varsny, jojo patsai Trinka, 
įsispendęs į šonus, galvy, užvertęs, o jo batai nuo saulės žibėjo, kaip koki 
liktoriai. Pasiekęs giraitę, jis ciulptelėjo savo bėriui, takštelėjo lendrai
te jam per strėnas ir nujojo toks patenkintas, lyg jau vaito antspaudę po 
raštais primušdinėty.

Dabar Saukiinas, atsargiai šakas praskėtęs, apžiūrėjo vieškelį. Nie
ko nebuvo matyti. Vien šarka klegėdama pralėkė, ir ten, striukę uodegaitę 
aukštyn mėčiodamas, nustriuoksėjo kiškis.

. - Na, skubinkis, brolau, - sumurmėjo Saukiinas ir narsiai smeigė 
lazda į vieškelį : kad dums, tai jau dums namo !

Jau buvo beišlėndęs iš Silsuodžiy giraitės į laukus, kai pamatė 
Užimcinės kaimo vyrus visu pulku traukiant. Ramiai sau pasišnekučiuodami, iš 
pypkiy dūmus pūsdami, jie žygiavo rinkti vaito* Šaukimui taip širdį spaudė, 
kad net ašaros gerklėje įstrigo, kai pamatė šį sermėgiy būrį, kuris aliai vie^* 
no už jį stos valsčiuje. "0 jei nespėsiu ?" -- sudvejojo jis ir jau buvo 
begalvojęs šūktelti kuriam iš pulko ir apsimainyti kelnėnis. Tačiau net nu
gara pagaugais nuėjo nuo tos minties ? kę gali žinoti, ar jie, gavę tokię 
progę, neims apie tavo skambinti ant viso rinkos : " 0t,. vyručiai, trumpa
kelnį Saukūnę vaitu statom ! " Jei, Dieve sergėk, tokios šnekos pasiekty 
Trinkos ar apskrities viršininko ausį, tai sudie ir garbei, ir vaito kedei, 
ir išmintingiems pasišnekėjimams su ūkininkais raštinėje.

Po to dar Tulmociy tetulė pradardėjo su žęsimis, kurios, ištiesusios 
kaklus, neatsistebėjo, kad jas štai taip poniškai vėžina. Paskui dar Bėdžiy 
dėdė su dėdiene nusivarė už kojos parištę meitėlį, kuris vis kriuksėjo, knisi
nėjo kiekvienę provežę ir niekaip sparčiau nepajudėjo. Galop Stoškaus pus
mergė su Ališausky bernu, susikabinę ir snapus kaišiodamiesi (kad juos kur 
perkūnas !), nustriūgino, koję už kojos vilkdami. Gal jau užsakus nešė, kad 
toki išsišiepę, prilipę vienas prie antro ...

Juos pamačius, Saukunai toks apmaudas pašoko, kad pašiauštais Ūsais 
kaip šėmas koks, nudyrė į laukus, suūžęs s

- Snargliai ! Dėl jy turėčiau vaitystę prarasti.
Skuosdamas per arimus, per bulvienas, sparčiai žergdamas per grio

vius, jis vis kvaršino sau smegenis :
- Na, ir sakyk, broleli tu mano ! Rodos, kirpau priderančiai - vos 

per du pirštu, o čia dabar per visę plaštakę nurėžta ! Kur tau plaštakę !
Žvilgtelėjęs į blauzdas, spiaudė pro tirštus savo ūsus ir vis dantį 

griežė, pats neišmanydamas ant ko : ar ant žmonos, ar ant Teklės, ar ant 
piemenuko, kuris ten už gluosnio krizeno ... 0 gal ant saulutės, nuo vėsaus 
rudens oro pablyškusi os, kuri taip greitai kopė aukštyn ir kas žingsnis tar
tum skatino : "Greičiau, greičiau • Jau tuoj ir dešimta "...

- Garbė Dievui, - atsidūsėjo žmogus, pamatęs malksnomis dengtas 
savo triobas.

Kieme suniūkė jis ant šuns, kuris apsižiopsojęs sulujc. Trinktelė
jęs durimis, įėjo į kamaraitę, kur kabojo išeiginiai drabužiai.. Už sienos...
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SPHIHUS SULTYSE
PABALTIJO KRAŠTŲ G 0 L G A T A

Tokia antrašte skaitome išsamu.? įvairiais dokumentais pa
remtu straipsnį apie Pabaltijo kraštų likimu žurnale "Cahiers 
d'Action religieuse et sociale" Xr.- 40..

Po pirmojo pasaulinio karo iškilmingai paskelbtoji tautai 
apsisprendimo teise, Vokietiją sutriuškinus, vėl buvo naujai pa
tvirtinta, "Tačiau”, sako straipsnio autorius, "yra neteisybės - 
mes gal apie tai per mažai žinom - ant kurių dunkso kapų tyla. Tų 
neteisybių aukomis šiandien yra nelaimingos Pabaltijo tautos, ku
rios buvo paeiliui naikinamos vokiečių. ir sovietų kariuomenių, iš
brauktos diplomatiniu būdu iš pasaulinio žemėlapio, be"didžiųjų de
mokratijų” protesto, dar geriau - paglemžtos vienos iš tų "demokra
tijų": SSSR."

Sis faktas betgi Stalinui nesutrukdė pareikšti suomių-so- 
vietų pakto pasirašymo metu: "Sovietų liaudis pripažįsta, kad kiek
viena tauta, didelė ar maža, turi teisę turėti savitas tradicijas. 
- Mes tuo norime pasakyti, kad pagal šį principą visos tautos, di
delės ir mažos, yra lygios ir vienodai vertos respekto."

Kaip Sovietų Sąjunga šitą principą pritaikė Pabaltijo tau
toms, mes puikiai žinom ir straipsnyje smulkiai atpasakojama.

Aprašoma pirmoji Sovietų*okupacija ir pabaltiecių varpai, 
vilties spindulėlis -21 birželio 1941 m. nepriklausomybes atsta
tymas, vokiečių okupacija, vėl Sovietų grįžimas 1944 ir Pabal
tijo tautų prijungimas prie Sovietų Sąjungos. Dabartinė tų kraštų 
padėtis nupasakojama remiantis dokumentais kaip: atsišaukimas į 
Jungtines Tautas, memorandumas, pasiustas Prancūzijos prezidentui, 
lietuvių vyskupų tremtyje laiškas į katalikiško pasaulio vyskupus 
ir t. t. Be to, iškeliama sunki Katalikų bažnyčios padėtis Pabal- 
tyje. . •

Pabaigoje sakoma: prispaustieji nenustoja vilties, nes jei 
laisvė taip būtų paniekinta, kad šie trys kraštai taptų paaukoti 
"tai būtų neteisybė, šaukianti dangaus keršto, tai būtų melo ir 
brutalios jėgos triumfas, žmogaus teisių paneigimas" - straipsnis 
baigiamas vyskupų laiško žodžiais.

TRECIOJO KARO STRATEGIJA

Duodame spėliojimui pulk. M i k s che , buvusio Čeko— 
slovakojos karo atachė Paryžiuje, kuris laike karo bendradarbiavo 
Prancūzų vyriausiajame štabe Londone ir Alžyre ir dalyvavo sąjun
gininkų karo planų paruošime Paryžiuje 1944 metais.

Ištikus karui tarp Vakarų ..bloko ir sovietų, kausls di
džiausios sausumos, oro ir jūros laivyno pajėgos. Sovietai neturi 
oro ir jūros laivynų basių, kurios būtų giliai įsiskverbusius į 
priešo rajonus. Maskva bus priversta apriboti karo operacijas tarp 
Baltijos jūros ir Ramiojo Vandenyno, tuo tarpu kai Anglosaksai vieš- 
ęataus be kliūčių jūroje ir oro linijoje New-York - Londonas - Kap- 
statas - San Francisco. Sovietų pusėje kausis milžiniškos Žmonių 
masės, prieš kurias anglosaksai ginsis savo technika. Amerika turės 
šalininkų tarp partizanų vidurinėje ir rytų Europoje. Rusija remsis 
komunistais daugiausia Kinijoje, Indijoje ir Rytuose. Remiantis da-
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bartinėmis sąlygomis, karo veiksmai turės susikoncentruoti Europoje, 
Artimuose ir Tolimuose Pytuose. Europa turi\geriausius susisiekimo 
tinklus, todėl armijos, kurios sugebės.pilnai juos išnaudoti, galės 
išlošti karą. Europoje karo veiksmai bus suderinti su karo veiks
mais Artimuose Rytuose. Naujieji ginklai, kaip atominės bombos, ga
li turėti tik strateginės reikšmės. Nežiūrint* to ginklo didelės ver
tės, jis galės būti panaudotas tik geografiniu sąlygą rėmuose. Karo 
veiksmą pradžia Europoje, bus Lubecko - Triesto linija. Yra dvi ga
limybės spirma, kad pirmieji puls Rytai. Siame atsitikime Vakarą 
'Europa bus užplūsta. Antra galimybė, jeigu Vakarą valstybės pirmo
sios sėkmingai smėgtą, tada karo veiksmai persikels į Rytą Europą 
ir į Rusijos stepes. Sprendžiant iš dabartinės padėties, atrodo, 
kad yra įmanoma tik pirmoji galimybė, nes okupacinės armijos Vakarą 
Vokietijoje yra silpnos. Sovietą armija yra įvertinama 200 - 250 . 
diviziją ir greičiausiai panaudos Schlieffen’o planą arba vieną iš 
jo variantą. Jos galės per trumpą laiką pasiekti Atlanto vand. ir 
Pirenėjus.
- ; ■ - Paleidžiama Viduržemio jūros vartą - Gibraltaro, užėmimas. 
Pirenėją pusiasalio sąlygos betgi nepalengvina žaibo ofenzyvos, ir 
užėmimas Vak. Europos ir Ispanijos galės turėti reikšmės, jei so
vietams pasiseks įsitvirtinti Siaurės Afrikoje ir ypač Maroke.

' Yra galima, kad sovietą armija užimtą Skandinaviją. Siame 
atsitikime sekančia kliūtimi butą Anglijos salos. Antrasis pasau
linis karas įrodė, kad negalima užtikrinti Europos užvaldymo tol,, 
kol Did. Britanija randasi tiesioginią karo veiksmą išlaukėje. Nė
ra tiespanašu, kad sovietams pasisektą iškovoti persvarą jūroje ir 
ore. Sovietą Išeinamuoju punktu karo veiksmams Artimuose Rytuose 
turėtą būti rajonas tarpe Juodąją ir Kaspijos jūrą. Svarbiausiu 
sovietą, tikslu turės būti Suezo kanalo atkirtimas, Dardanelą už
ėmimas ir priėjimas prie Persą įlankos.(sąlyga Indijos puolimui).

Anglą - Amerikiecią strategija priklausys nuo sovietą pa
sisekimą Europoje ir Artimuose Rytuose. Praradusios Suezo kanalą 
ir Gibraltarą, Vakarą armijos turėtą atkovoti Viduržemio baseiną, 
Vak. Europą, Egiptą ir Mezopotamiją. Jeigu tas pasisektą, sekan
čiu etapu būtą anglosaksą invazija tarp Baltijos ir Juodąją jūrą. 
Jeigu sovietą armijoms nepasisektą išlaikyti Dunojaus baseino, to
limesni karo veiksmai vyktą per Baltijos kraštus Leningrado ir Var
šuvos, Odesos ir Donetso baseino link. Artimuose Rytuose Vakarą 
armiją priešpuolis galėtą išeiti iš Batum - Tabrys - Kabul linijos 
ir išsivystiti per Kaukasą ir Ukrainą į sovietą armiją užpakalį 
prie Dunojaus arba Volgos ir į pramonės rajoną šioje pusėje Uralo, 
arba per Turkestaną ir Kirgizą stepes Vakarą Sibiro link. 

Tolimuose Rytuose anglosaksą karo veiksmą pagrindu gali . 
būti Japonija arba Centrinė Kinija. Sunkiausios Kautynės išsivys
tytą Mandžūrijoje. Pergalės atveju sąjungininkai galėtą.slinkti 
pirmyn išilgai Amūro ir transsiberines geležinkelio linijos į 
Irkutską. .(P.W. Nr. 28).

— s-ss-ssstxsssssssszssasaftsssxjasx

(perkelta iš 9 pusi.) 

reivią. Išvežė ir Liudo Butkaus Seimą. Tik senuką ant patalo paliko. 0 
mes šiandien dar namuose, o ryt - Dievas žino ... "

Prie šio laiško tektą dar paaiškinti, kad Šia minimas L. Butkus buvo 
to senuko tarnas ir dibo ūkyje apie 10 metą uz berną su savo žmona. " 

Laiško originalas "D. Britanijos Lietuvio11 redakcijoj.
Okupantai ša .u do Lietuvos Žmones.

"Liet, žodis” geg.2? d. nr. spausdina skaudą laišką iš Lietuvos. Laiš
ką parašė vienas lietuvis atbėgęs į Lenkiją ir slaptu keliu jį psiuntąs į Va
karus : "Gen. Velykis sėdi kalėjime. Buv, mokeserą insp. Tulausko sūnus su
šaudytas. Miškininko Kvedaro sūnus sušaudytas. Lietuvoje badas. Daug rusą 
Kaune lietuvią labai maža. Viskam aprašyti reiktą didelės knygos
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Laiškai iš Lietuvos.
Tai vienokiu, tai kitokiu bildu pavyksta gauti žinię is Tėvynės, kurię den

gia geležinė uždanga. Tuo tarpu paklausykime, kas sakoma (buvusiu paskutiniu laiku 
Lietuvoje) laiškuose.

"Lietuvoje dabai- baisu gyventi !"
Maždaug prieš 15 m. Amerikos lietuvis II. su žmona grįžo iš JAV į Lietuvą 

ir Panevėžio apskr. Ramygalos mieste įsigijo pavyzdingu malūnu. Pirmosios bolše
viku okupacijos metu jis.neteko savo turto ir vos išvengė deportacijos į Sibiru. 
Vėliau bolševikams palikus Lietuvę., U. atgavo savo malūnę ir ten šeimininkavo, kol 
pateko antron bolševiku okupacijon 1944 ra. Kaip JAV piliečiui, po dideliu pastangą 
M. su žmona pasisekė išvykti į JAV. Lietuvę, jis paliko 1946 m. gruodžio 10 d. Per 
Vilnią, Uaskvę, Odesę. amerikiečiu prekiniu laivu per Juodęję, Viduržemio Jūrę ir 
Atlanto vandenynę laimingai pasiekė JA7.

Iš JAVU, parašė savo pažįstamam ramygalieciui B., Kasselio (am.ok.z.) sto 
vykios gyventojui įdcmę laiškę. Jame paminėti faktai nors liečia tiktai vienę Ra
mygalos valsčių, tačiau pakankamai parodo, koks dabar siaubas viešpatauja Lietuvoje 
įdomesnes laiško ištraukas čia pateikiame :

" Pirmiausia rusai suėmė II., A.,'Z., vargonininkę, visus seniūnus ir vir
šaitį ir juos išvežė. Daug ir kitę išvežta. ' Jūsę brolis išėjo į miškę partizanau
ti. Jis turėjo daug kovę su rusais ir 1946 m. rudenį žuvo. Motina išvežta į Sibi- 
rę, mirė. V. ir J. taip pat žuvo. Daug kitę, kurie buvo suimti, labai žiauriai 
buvo kankinami. Žodžiu, labai baisu dabar gyventi Lietuvoje. Per laiškę yra sun
ku viskę aprašyti (čia vėl mini visa eilę pavardžię, kurie yra suimti, išvežti ar 
žuvę. "

" Pas ūkininkus dažnai eina kratos, viskę atima, kę randa. Žmonės nebe
įmano kur slėptis. Kiek jau vyrę iššaudė. Raguvoj, Ramygaloj ir Krekenavoj aikš
tėse. gulėdavo po 50 - 60 lavonę sušaudytę žmonię, kol ima gesti. Tada atvaro ka
lintus, kurie turi juos užkasti į žvyrduobę prie kapę. Bolševikai net neduoda ge
rai lavonus užkasti : tai koja, tai ranka kyšo iš duobės ... "

” Užk. bepartizanaujant buvo sužeistas. Gulėjo Kauno ligoninėje po stip
ria komunistu sargyba. Bet iš ten dvi panelės jį pavogė ir baigė jis gydytis pas 
ūkininkę. Bet vėliau vėl jis miške su rusais susidūrė ir žuvo apie Ančiškius. "

" Jerm. vyr. duktė nuvažiavo į Rusiję motinos aplankyti ir ten susiradusi, 
pasivogė savo brolį. Zinona viskas per kyšius ir papirkimę.

Taip vargsta, šęla ir kenčia musę broliai lietuviai. Kaip jie laukia karo 
nes karas jiems vienintelis išganymas ".

Tai yra savo akimis mačiusio antręję bolševikę okupaciję Lietuvoje priva
tinis laiškas. Laiškas rašytas iš Chicagos, birž. 29 d. (oro paštu).

Rusai tebeveža Sibiran.
"D. Britanijos Lietuvis ” 27 (49) nr. (liepos 1 d.) talpina kitę laiškę :

" ... prieš mane laiminga ir originaliu būdu (kokiu - negalima išduoti 
paslapties, kad juo galėtę dar ir toliau naudotis) atėjęs pranešimas iš Lietuvos. 
Į čia jis keliavo netoli keturię savaicię. Štai kaip jis skamba

" Šio mėnesio (t.y. 1948 m. geg. mai.) iš 20 - 21 naktį buvo žiauri naktis 
‘lįarybę valdžia vežė žmones į tolimę Rusiję. Saulei tekant, pilni vieškeliai buvo 
masinę ir vežimę, pilnę verkiančiu ir vaitojanoię žmonię. Vežė visas šeimas, ne- 
palįsįami nei mažę vaikę, nei senu senelię. Išvežė iš Vaseikię kaimo penkias šei- 
masXQai]ešionię dvi, Ubagę - tris, taip pat ir iš kitę kaimę dar daugiau šeimę, it 
dar ną galias. Visi kalba, kad dar veš, nes miesteliuose visur pilna mašinę ir ka-
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Generolas V. Grigaliūnas tarp an
gį i a k a s i • - Jau kuris laikas gen. V. G. yra atvykęs 
pas savo sūnų, dirbantį anglių kasyklose. Ligšiol jis Belgijos lie
tuviams buvo nežinomas, nes gyvena gana nuošaliai bei vienišai. 
P. Generolas buvo malonus painformuoti "G. S." bendradarbį apie 
save. Juo maloniau pastebėti, kad jis neatsisako ir toliau dalin
tis savo mintimis, įspūdžiais bei atsiminimais su "G.S." skaity
ti)jais.

P. V. Grigaliūnas yra ne tik žymus karys, bet ir teisininkas. 
"Laisvoje Tėvynėje be advokataudamas daugiausiai turėjau bylų piuo- 
lusiųjų mergaičių, taip vargšu patekusiu į nelaimę ir savo para
pijos bei saleziečių bylas, aišku, gratis (nemokamai), nes man 
užtekdavo pensijos, - pareiškė generolas. Iš savo uždarbio dali
nausi su šv. Antano bei šv. Jono Bosko vaikais. Be to, aktyviai 
per visų laikę, teko dalyvauti Vyrų. Apaštalavime: dažnai važinėjau 
su paskaitomis provincijon. Kariuomenėj betarnaudamas taipogi dau
giausiai rūpinausi kareivėliais, neveltui jie mane du kartu gelbė
jo iš kalėjimo; kai rusų kariai tykojo mane karo metu (1914 - 1918) 
anie gelbėjo nuo mirties po sužeidimo. Apskritai, esu patyręs daug 
meilės iš pusės prasčiokėlių, kokiu ir aš buvau. Visas ma
no gyvenimas tai nenutraukiama 
grandis stebuklų. Juk ar ne stebuklas pasilikus 

i’• be tėvo (nesuėjus nė metams) vien motinos - dvaro kumeęio dukros - 
globai ir rūpesčiui baigti mokslų, tapti karininku, įgyti eilę or- 
denų, pasižymėjimo ženklų? Baigiau Almae Mater (universiteto) net 
du skyrių (Teisės ir Ekonomikos) ir gavau du diplomu, kuriuos ren
giuosi nunešti šv. Petrui.

Iš turto bei pinigų stabo sau nedariau, todėl galėjau lengvai 
pakelti net tris kartus viso turto žuvimų, o dalinio tai ir minėt 
neapsimoka. Dievas davė, Dievas atsiėmė, Dievas ir vėl duos, jei 
bus Jo tokia valia. Sį kartų gal kiek sunkiau, nes neturiu apmoka
mo darbo ..., tačiau ir tas nevaro manęs į didį nusivylimų, nes 
žinau, kad be Dievo valios ir plaukas nuo galvos nenukrenta."

Su jumoru p. generolas pridūrė: "Dabar turiu neblogų profesijų 
ir tai be konkurencijos: kasdien patarnauju šv. Mišioms, jei lai
kas leidžia, tai dviem ir trims, mat, Belgijoj patarnautojų neper- 
daugiausia ir tai tik šventadieniais, drarbo gi dienomis tenka, 
kiek išgaliu, padėt vargoninkui. Taip laikas ir eina labai skubiai, 
it Nemunas jūron, ir tai amžinatvėn."

Nežiūrint 63 metelių, p. generolas tebėra energingas karys, pil
nas vilčių ir sunkiom sųlygom nesiskundžia. Turi atsivežęs lietu
viškų knygynėlį, gauna lietuviškos spaudos ir tuo džiaugiasi. Ruoš
damasis ateičiai pranoko prancūzų kalbos ir tikisi kur nors - toli 
ar arti - susirasti pastovesnę gūžtų. P. Generolui tenka linkėti 
laimios ateities ir jo vilčių išsipildymo.

Mūsų studentai. - Prieš karų Belgijoj būdavo apie 
šimtų lietuvių studentų kaliuose belgų un-se bei aukšt. mokyklose. 
Šiuo metu tėra vos keletas. Liuveno un-te, kur šiuo metu 
studijuoja vien užsieniečių apie 500, tėra du liet, studentai: S. 
M i r on a i t ė ir J. Z a r a n k a . Pirmoji studijuoja po
litinius - socijalinius mokslus ir šiemet išlaikė egzaminus pažy
miu gerai (distinction). Antrasis yra užgulęs kalbų mokslus (filo-
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logiją) ir licencijato egzaminus išlaikė pažymiu labai gerai (gran
de distinction) ir dabar smarkiai užgulęs rašo tezę (mokslinį, dar
bą)^, P. Povilaitis baigė Brain l’Alleud kolegijos pre
kybos skyrių gerai išlaikydamas egzaminus.ir gaudamas diplomą. Ti
kisi galėsiąs pereiti į universitetą tęsti studijų sekančiais me
tais. P~lė Dominsite, hG.S."vinječių autorė, sėkmin
gai lanko Briuselio aukšt. meno mokyklą. Brolis Ambrozi
jų s , pranciškonas, tęsia savo teologijos studijas pranciškonu 
vienuolyne St. Trond ir, rodos, neužilgo pasieks kunigystę. Tada.ir 
jis galės įsijungti į darbą su savo tautiečiais. Liuvene^teologijos 
mokslus ėjo Did. Britanijos lietuvis G a 1 8 i u s iš Londono. 
Šiuo metu jis grįžo į Londoną ir į Liuveną nebegrįš. Briuselio un- 
tą, berods, lanko p-lė V. Kazlauskaitė. Dar vienas 
kitas bando lankyti vakarinius kursus, mokydamiesi ar tai mašinraš
čio, ar statybos ir pan. Yra girtina, kad kiekvienas tremties die
nas stengiasi panaudoti studijoms ar pasitobulinimui. Lietuviai 
Belgijoj, labai stokojant inteligentą, lauktą, kad studijuojantieji 
būtą jautresni visuomeniniams reikalams kaip ligšiol.

Vatikano radijas lietuviškai.- Va
tikano radijo stotis duoda programą 17 kalbą. Lietuviškai duoda: 
šeštadieniais 20,40 - 20,55 vai., sekmadieniais 14,50 — 15,15 vai. 
(Vatikano laiku), Bangą ilgis 31.06 m.

Imigracija į Belgą Kongo.- Šiemet B. 
Kongo švenčia 50 m. sukaktį nuo pirmojo gelžkelio pravedimo. Kai 
kurie miestai, kaip Leopoldville, Elišabethville yra jau gana mo
dernus ir europiški. Yra betgi dar dideli plotai, kurią išnaudojimas 
dar nepradėtas*. Koloniją ministerija šiuo metu sudarinėja dešimt
mečio planą, pagal kurį bus kolonizuojami tušti plotai. Yra įsteig
ta "Kolonizacijos tarnyba" Briusely, kuri informuoja suinteresuotus 
visais kolonizavime klausimais. Be to, yra įsteigta "Kredito ben
drovė kolonizatoriams"^Societė de credit au colonat), kuri finan
suoja nepasiturinčius ateivius., Naujasis planas suteiks nemaža ga
limybių įvairią sricią specijalistams. Šiaipjau B. Kongo yra plotą, 
kur nėra nei vandens, nei derlingos Žemės, nei trąšą, Amerikiėcią 
apskaičiavimu., reikėtų 20 tūkstancią metą padaryti derlingą žemės 
sluogsnį (40 - 80 cm.) visam Kongo.

"Caritas" maisto siuntinėliai. "- Ar
timoj ateity numatoma galimybė siąsti maisto siuntinėlius Vokieti
jon per Caritas. Siuntinėlią kaina numatyta 160,- frs. Sudėtis: 0,5 
kg. kavos,_100 gr. kakao, d G Ž< G elado (sirop) 450 gr,/dėžutė 
paštętp -300 gr,, trys dėžutės kond. piene (saldaus), trys dėžutės 
pudingo po 50 gr.ir dėžute konserv-. mėsos. Kol užsakymai nepriima
mi. Teirautis galima? Caritas, 5, ruo Guimard, Bruxelles.

Galą gale išmokės.- Ilgai delsė ir;derėjosi 
Darbo Ministerija- kol pagaliau skundą, prašymą ir sindikatą spau
džiama, sutiko leist išmokėt vaiką priedus už tris mėnesius, kai 
jie dar buvo Vokietijoj. Pagal Belgijos įstatymus, pilietis, kurio 
vaikai gyvena užsieny, negali gauti vaiką priedą. Minister!s betgi 
gali padaryti išim.cią . Tokia išimtis buvo padaryta italą darbinin
kams, išmokant Jiems vaiką priedus, nors ją vaikai ir butą už Bel
gijos teritorijos ribą. Tokios pat išimties reikalauta ir tremti
niams. kurie rėmėsi net sutartimi.. S. m. liepos 8 d. Darbo Ministe
rija pagaliau pranešė sutinkanti. Išmokama bus už 90 dieną tiems, 
kurie pagal sutartį dirbo belgą a, kasyklose, nes vaikai negalėjo 
atvykti anksčiau. Jei kieno šoįraa teko išlaukti Vokietijoj daugiau 
kalu 3 mėn., bus išmokama tik už 3 mėn. Sąlyga, žinoma, kad vaikai
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yra jau Belgijoj. Išmokėti turi Caisses de Compensation pour allo
cations familiales.

Naujoji markė (DM) . - Deutsche Mark oficijalus 
kursas yra dolerio trys dešimtosios - 13,20 Frs. (belgų). Toks kur
sas imamas eksporto atsiskaitymui. Praktiškai betgi jos kursas yra 
žymiai mažesnis: už vienų dolerį mokama 10 - 15 DM. ir net daugiau. 
Šveicarijoj pradžioj jos kursas buvo 0,50 Its. (5 belgų. Frs.), vėliau 
krito iki 0,20 Ere. (2 belgų hs.).

IRO pareiškimų pasiskaičius. - "G.S.* 
13 nr. įdėtas IRO Centro (Genevoj) pareiškimas, pagal kurį DP Bel
gijoj negali pasinaudoti DP įstatymu J.A.V. Be to, jų įkurdinimas 
Belgijoj laikomas galutiniu. Paskaičius tų žinių pasidarė nejauku: 
važiavom į Belgijų juk tiktai dviem metam, bėgdami nuo stovyklinio 
bado ir nieko neveikimo; norėjom dirbti ir užsidirbti. Man rodos, 
niekas negalvojo, kad mes vykstam pastoviai įsikurti. Juk buvo sa
koma, kad masinės emigracijos atveju galėsim laisvai grįžt ir emi- 
gruot lygiom teisėm su visais. Taip buvo tvirtinama verbavimo komi
sijų, taip buvo skelbiama ir Unros pareigūnų. Dabar gi paaiškėja, 
kad ten ir propagandos būta: mus, girdi, laikyti reikia galutinai 
įkurdintais! Barakuose kaip gyvenom, taip ir tebegyvenam - ar tai 
čia jau įkurdinimas? Tegu IRO tetulė iš Genevos teikiasi atvykt 
ir bent vienų dienų pagyvent mūsų įkurdinime. Kad į Amerikų nevisi 
galim pakliūt, ne taip jau svarbu, bet tas galutinis įkurdinimas 
reikėtų IRO centrui vis dėlto paaiškinti, kaip iš tikro yra. Tegu 
gi mūsų vadovybė malonėja tai padaryt. (Skaitytojas).

Pabrangusio gyvenimo kompensaci
ja.- Išėjo patvarkymas (Moniteur, liepos 16 d.), pagal kurį 
vietoj anksčiau duodamų per savivaldybes kompensacinių bonų, darb
daviai turės mokėti darbininkams po 50 santimų nuo darbo valandos. 
Tokia tvarka bus iki š. m. gruodžio 31 d.

Belgų procesijoj . - Liepos 11 d. Waterschei 
R. - Kat. parapijos šventė, vad. "Kermis", su procesija miestuko 
gatvėmis. Parapijos klebono kviesta, kilometrinėje procesijoje, da
lyvavo ir vietos lietuvių kolonija.

Lietuvių tautinė vėliava ir tautiniai rūbai (kuriais buvo apsi
rengę apie 20 asmenų), pasirodo, belgams nebe visai nepažįstami, 
nes dažnai girdėjosi Žiūrinčių procesijos belgų tarpe prasitariant, 
kad tai esu lietuviai.

(Vyt. Siaurys)
Y M C A • 0 S susirinkime.- Chatelet. Liepos 4d. 

suinteresuoti YMCA - lietuviai, lenkai ir'ukrainiečiai turėjo susi
rinkimų. Susirinkimų pravedė YMCA atsto p. P^rachini, paaiškindamas 
susirinkusiems kas yra YMCA, bei kokie jos tikslai ir kviesdamas ir 
čia, Chatelet, suorganizuoti YMCA’os skyrių, išrenkant administra
cinį ir techniškiems darbams komitetus, kurie vadovautų ir rūpin
tųsi naudingesnių darbo jaunimo laisvo laiko praleidimu.

J administracinį komitetų įėjo: pirm. - J. Zaleckis (liet.), vi- 
cepirm. - Z. Rewkin (ukrain.), sekr. - J. Girevičius (liet.), ižd.
- J. Škėma (liet.) ir nariais liko St. Mania (lenk.) ir J. Nava- 
rauskas (liet.). Techniškų darbų komitetas buvo sudarytas daugumo
je taip pat iš lietuvių.

Pabaigoje p. Parachini palinkėjo laimės ir pasisekimo naujo 
YMCA skyriaus komitetui, pradedančiam darbų.

(Ant. Banaitis)
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MUSU INFORMACIJA

Apie Vedybas

Šįkart norime painformuoti skaitytojus apie »c i v i 1 i - 
n į Belgijos vedybų įstatymu.

Vedybą įstatymas yra išleistas 1803 m. ir veikia ikišiol. 
Pirmutinis reikalavimas yra registracija savivaldybėj. Be to baž
nytinės jungtuvės nėra leidžiamos, ir klebonai būtą tuo atveju bau
džiami. Nors kataliku akyse civilinės vedybos tėra paprasta įstaty
mo reikalaujama registracija, tačiau valstybei užtenka ir to..Kata
likams (ir kitą tikybą žmonėms) registracijos nepakanka, nes jiems 
vedybos yra tikybinis aktas, daromas visa rimtimi, ir neatšaukiamas.

Civilinis įstatymas reikalauja, kad vedantieji turėtą: vy
ras bent 18 m., mergaitė bent 15 m. amžiaus. Karalius gali padaryti 
išimcią. Jei vedantieji nėra suėję 21 m. amžiaus, turi pristatyti 
tėvo ir motinos sutikimu. Nesutarimo atveju nulemia tėvo nuomonė. 
Jei tėvą nėra ar nepasiekiami, atstoja seneliai. Reikalingas tarpu
savis vedančiąją pritarimas - be jo nėra vedybą. Nesant tėvams, nei 
seneliams, nepilnamecią vedyboms reikalingas^šeimos pritarimas. 
Draudžiamos vedybos tarp giminią, net tarp dėdės ir brolio bei se
sers duktei ir tarp tetos ir brolsunio.

Vedyby. skelbimas daromas vedanciąją gyvenvietėse. Jei nau
joj vietoj nėra kuris išgyvenęs 6 mėn., skelbiama buvusioj gyven- 
vietėj. Vedybomis užsidedama pareiga maitinti, išlaikyti ir auklė
ti vaikus. Be to, vienas kitam jiedu privalo ištikimybę bei pagal
bu. Vyras turi globoti žmoną, o žmona turi paklusti vyrui (prievar- 
ta betgi draudžiama). Žmona privalo gyventi kartu su vyru ir vykti 
ten, kur vyras numato apsigyveni!; vyro pareiga žmoną priimti. Kiek
vienas pagal išgalę prisideda prie šeiminio pragyvenimo išlaidy,. 
Priešingu atveju vienas iš jy. gali kreiptis į taikos teisėję, pra
šydamas paskirti iš jo (ar jos) pajamy tam tikrą dalį. Žmona gali 
užsiimti laisva profesija, pramone ar prekyba, jei sutinka vyras. 
Sutikimą gali išgauti žmona ir per teismą, bet tuo atveju už žmo
nos padarytas skolas vyras neatsakingas. Žmona gali būti liudininkė 
be vyro sutikimo.

Vedybos baigiasi vieno kurio mirtimi arba teisminiu persis
kyrimu. Moteris negali ištekėti pasibaigus pirmosioms vedyboms 
anksčiau kaip praėjus 10 - ciai mėnesią.

Civilinis įstatymas numato šias persiskyrimo priežastis: vy
ro arba moters vedybinę neištikimybę, žiaurumą vienas kitam, sunkią 
įžeidimą, vieno iš vedusiąjy. nuteisimą negarbinga bausme. Išskyrą 
bylą sprendžia teismas, kuris gali duoti išskyrimą arba sutaikyti. 
Bylos atveju vaikai laikinai priklauso tėvui, nebent teismas būtą 
kitaip patvarkęs. Išskirtieji gali vėl tuoktis civiliškai, jei vie
nas is ją nėra tuo laiku susituokus su kitu. Tuo atveju nereikia 
laukti moteriai 10 mėnesią. Jei išskyrimas įvyko dėl vedybinės ne
ištikimybės, kaltininkas bei kaltininkė negali susituokti anksčiau 
kaip po treją metą, nors dėl svarbią priežascią teismas gali šį 
laiką sutrumpinti.

Tai tik keletas svarbesniąją civilinio įstatymo bruožą. Pats 
įstatymas yra labai ilgas. Bažnytiniai įstatymai vietomis yra pana
šūs arba net perimti civilinio įstatymo. Esminis skirtumas. Bažny
čia nepripažįsta išsiskyrimo. Jai santuoka yra neatšaukiamas aktas, 
nebent jis būtą neįvykęs, pav., dėl prievartos. Tokiu atveju santuo
kos tikra prasme nė nebuvo. Šitokia tvirta laikysena yra tikybinės 
ir kartu tautinės - moralinės gyvybės laidas.

Reikia pridurti, kad vedantieji turi pasirūpinti iš anksto 
dokumentais - gim. metrikomis, pasu bei carte d'identitė.
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\A ~ - VOKIETIJA

ą a u j s s i c c markės ir spauda.
Ryšium su naujos Deutsche Mark įvedimu, ne tik tremtiniai bet ir čia gyvuo

jančios įstaigos atsidūrė bepiniginėje padėtyje. Am. zonoje leidžiami tremtiniu 
laikraščiai "Mūšy kelias", "Žiburiai" ir kt. turėjo gerokai persitvarkyti, sumažin
dami savo formatą. Tarip kitko "Musu kelias" nuo liepos mėn. pradėjo išeiti du kart 
savaitėje.

Atskaitoma už aprūpi n.ii m ą stovykloje.
"Minties" koresp. iš Augustdorfo praneša, kad nuo geg. 10 d. tremtiniai 

turi mokėti už išlaikymu stovykloje. Jis nustatytas 28 DM mėnesiui suaugusiam ir 
14 HEi vaikui. Netrukus turės paaiškėti ax' tokio pat dydžio mokestis liks naujomis 
markėmis.

V L I K 0 konferencija.
Fellbache įvyko Vlik'o sušaukta tremtiniu konferencija, kuri išklausiusi 

pranešimą pareiškė padėką. Vlik'ui už vedamą kovą Lietuvai išlaisvinti, pritarė trem
tinės Lietuvos vyriausybės sudarymui ir pageidavo Pasaulio Lietuvią Bendruomenės su
darymo.

Amerikos kataliką delegacija pas D.P.
Tremtinią stovyklose lankėsi Amerikos kataliką vyskupą delegacija iš 6 as

menų,, kurie vietoje susipažino su tremtinią būkle, siekdami įkurdinti tremtinius 
ypač Amerikos ūkiuose. Ją pasikojimą gerą nuomonę sudaręs apie tremtinius gen. Čer
nius, kuris griebėsi pirmo pasitaikiusio darbo.

J. A. V.

ALT tėvynės ir tremtinią sargyboje.
Neseniai Uashingtcne įvyko Amerikos Liet. Tarybos V-bos suvažiavimas, kuria

me paaiškėjo, kad ALT tvirtai stovi tremtinią ir liet, laisvės reikalą sargyboje. 
Kiek plačiau suvaž. buvo sustota prie įstatymo dėl tremtinią įsileidimo į J.A.V. Nu
tarta paruošti programą, pagal kurią galima būtą Amerikos liet, veikėjams sueiti į 
kontaktą su įtakingesniais Amerikos politiniais veikėjais ir reikalauti is ją pasi
sakymo Liet. Neprikl. atstatymo klausimu. Taip pat norima, kad liet, koloniją vei
kėjai Liet. Neprikl. klausimą galėtą populiarizuoti Amerikos spaudoje. Taip pat nu
tarta remti Europoje esančio VLIK’o darbą.

ANGLIJA

Pabaltijo bokso meisteris Anglijoje.
Prieš pat karą išsikovojęs Pabaltijo meisterio titulą plunksnos svoryje, 

J. Žemaitis šiuo metu yra Anglijoje. Apsigyvenęs pastovesnėse sąlygose vėl 
pradėjo treniruotis ir atgavęs dalį savo pirmykštės formos, geg. 24 - 26 dd. su Lon
dono Repton bokso klubu lankėsi Olandijoje, kur turėjo 2 rungtynes prieš Olandijos 
plunksnos svorio meisterį Voorvdnde. Nors abi rungtynes pralaimėjo nežymia tašką 
persvara, bet turint galvoje, jog Voorvdnde reprezentuos Olandiją Pasaulinėje Sporto 
Olimpijadoje, šias rungtynes reikia laikyti gana pavytusiomis. Žemaitis taip pat 
turėjo kelias rungtynes ir vietoje - Anglijoje, ir iš jo daug tikimasi.

URUGVAJUS
Ruošiama paroda. - Kult. Demokr. Urugvajiecią Liet. S~ga ruošia 
pirmąją liet, mono ir kultūros parodą Urugvajuje. Kviečiami prie parodos pri
sidėti viso pasaulio liet, patrijotai.
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POLIŠKOJ JPdtSIMWUS
" GAVĖNIA " BERLYNE - PLIENO PAUKŠČIAI TEBEMAITINA - HAGOJ TVIRTOJI POLITIKA - 
PRANCŪZIJOJ GRIŪVA VIENA VYRIAUSYBE, KELIASI KITA - STUDENTAS SUKRĖTĖ VISA ITA
LIJĄ - TITO TEBESIPRIESINA - RUSIJA TRAUKIA KARIUOMENĘ PASIENIN - J A V 

BUDI IR RUOŠIASI RINKIMAMS.
Pasaulio dėmesys tebėra nukreiptas į Berlynu. Jau du mėnesiai kaip va- 

karini? zoną gyventojai yra užblokuoti ir laikosi tik sąjungininką avijacijos ne
paprastą pastangą dėka . Šitokia būklė betgi negali ilgai trukti - ateis Žiema, ir 
Berlyno aprūpinimas vien lėktuvais pasidarys neįmanomas. Sujungi n i nkai ėmė spaus
ti Kremlią, tačiau pastarasis kol kas to spaudimo kaip ir nejaučia - vietoj to 
atsikerta kaltindamas pačius sąjungininkus. Pastariesiems pagrasinus kontra-blo- 
kada, būtent, uždaryti rs? laivams Dardanelią, Suezo ir Panamos kanalus, nutrauk
ti preki? tiekim? soviet? satelitinėms valstybėms ir pan®, — rusai staiga nušvel— 
nėjo ir paskelbė, kad jie sutinka patys maitinti viso Berlyno gyventojus, nors 
anksčiau nuo to atsisakinėjo. Transportai esą jau pakeliui į Berlyną, tačiau dar 
nežinia, kaip į tai atsakys vak. s?jungininkai, nes šis soviet? gestas reiškiu 
Berlyno paėmimą į sovietinę priklausomybę. Kai marš. Sokolovskis pasiūlė teikti 
elektros energiją vienam angį? zonos fabrikai (mat, vadovybė komunistinė !) angį ai 
atsisakė priimti. Kaip praktiškai išsispręs tasai rus? gestas, paaiškės vėliau, 
nes ir gen. Clay pareiškė rus? žodžiais nebetikęs, o laukiąs veiksm?.

Tiek Rytuose, tiek Vakaruose reiškiasi nepaprastai gyvas politinis vei
kimas. H a g o j sušauktoj konferencijoj, kur dalyvavo penki? Vakar? valstybi? 
užs. reikal? ministerial, išimtinai tebuvo svarstyta esamoji būklė, susijusi su 
Berlyno krize. Konferencija, kad ir nebe nuomoni? skirtum?, buvo vieninga sovie- 
t? plan? atžvilgiu : tvirtai laikyti visas pozicijas ir nenustot organizavus ne 
tik politinį, bet ir karinį pasipriešinimą. Be kitko, konferencijos darbus sekė 
J.A.V. ir Kanada, kurios taip pat suinteresuotos pasipriešinimo organizavimu. Tuo 
būdu, tvirtos linijos politika tęsiama ir toliau, kuri gali būti apibūdinta W. 
Čerčilio žodžiais : "Niekad neturime išleisti iš aki? fakto, kad kalbėda
mi su Rusija, turime reikalo ne su didele valstybe, galinčia laisvai pareikšti 
savo valią, bet su tiylika Kremliaus žmoni?, kurio pasidarė geros rus? tautos val
dovais, ir ją valdo su tokiu valdovingumu, kurio neparodė joks rus? caras nuo 
Jono Žiauriojo laik? ".

Tvirtoj Vakar? politikos linijoj atsirado silpna vieta, būtent, Pran
cūzija. Kaip jau dažnai yra buvę kritiškais momentais, Prancūzijos vyriau
sybė griuvo. Atsisakius sočijalistams toliau remti Schumano vyriausybę dėl per- 
dideli? sumą, skirt? kariuomenės reikalams, ta atsistatydino. Londonas su Wasing- 
tonu buvo parengę smark? raštą Maskvai, bet griuvus Paryžiaus vyriausybei turėjo 
kol kas susilaikyti. Naujas min. Pirmininkas yra Andrius Marie (radikal-socijai.) 
grupuojąs beveik visas stambesnes partijas.

Nestipri vieta yra ir Italija. Čia karštuoli? netrūksta. Vienas 
toki? buvo teisės moksl? studentas, kuris atvažiavo spocijaliai į Roną padaryti 
galo komunistę vadui Togliatti. Sėdant pastarajam savo automobilin, studentas pri
šokęs suvarė tris kulipkas. Togliatti liko sunkiai sužeistas, tačiau po operacijos 
jo sveikata gerėja. Po atentato kilo daugybė riaušią, streiką, demonstraciją, o 
vieno kaimo gyventojai įsikarščiavę užpuolė savo policija, nuginklavo, surišo ir 
nuvedę miškan pakorė. Kai vienas policininkas prašėsi bent gyvą palikti, nes turįs 
keturius vaikus, - įtūžėliai tik juokėsi. Mat, buvo miestely pasklidę gandai, kad 
Siaut. Italijoj užviešpatavę raudonieji, na, ir miestelio Mcnt Amiata gyventojai 
suruošė "revoliuciją". Nusigandę savo veiksmą, gyventojai (3000) pabėjo į kalnus 
ir laikėsi tris dienas, kol atvykę kariuomenės būriai su tankais juos iš ten iš-
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krapšte. Dabar Italijoj vėl ramu, ir De Gaspari vyriausybe yra padėties vieš
pats, nors neramumuose žuvo 21 italas.

Yra plyšię ir Rytę bloke : tai maršalas Tito. Jo santykiai su 
Maskva tebėra įtempti. Įvykęs Belgrade kom. partijos kongresas išreiškė vi
sišku pripažinimu Titui, kuris šiuo metu jo visur jioško. Kai kur ir pasise
ka : pav., Šveicarijos komunistai pasisakė už lito. Didesnis jo laimėjimas - 
suartėjimas su Amerika, kuri atblokavo 55 milj. dolerię, prikl. Jugoslavijai. 
Nežinia kuo pasibaigs si istorija - vienas diplomatas (čekas) pranašauja, kari 
Tito būsiys NKVD nužudytas. Tuo tarpu Tito moja į visky., ir ramindamas nervus 
daug geria (gali daug pakelti).

Rusija ruošiasi (kam - nesunku įspėti !) Rūsy, emigran
tę laikraštis "C a s o v o j" nr. 2?6, išoinys Briusely, praneša, kad savo 
zonoj (Vokietijoj) sovietai daro karinius pasiruošimus. 10 - 25 km. juostoj 
iškraustomi civiliniai gyventojai ir jy vieton atkeliami MGB daliniais sustip
rinti "tarptautiniy brigady" iš lenky, jugoslavy, albanę, italę, ir prancūzę. 
Sustiprinta ir policija. Kai kuriuose miestuose vyrai policininkai pakeisti 
moterimis. Eizenach’e (Tiuringijoj) įsikūrė "pasienio karo" štabas, kuris 
kol kas gaudo kontrobandininkus ir pabėgėlius. Brandenburgo prov. pradėti 
rekvizuoti autovežimiai nuo balandžio mėn. Per vieny savaitę rekvizuota 350. 
Iš Hallės pergabenta 600 policininkę arčiau į pasienį. Transporto firmoms 
buvo įsakyta pervežti ję "bagažus". Kai bekraunant praplyšo vienas ję pabiro 
šoviniai ... Policininkai parinkti iš sočijalo-komunistinės vokiečiu parti
jos ir aprengti naujomis uniformomis, paimtomis iš senojo Reichswehr'o sandė- 
lię. Žinant Kremliaus ir Politbiuro senus apetitus, netenka tuo stebėtis, 
juk apetitas ateina bevalgant ...

JAV taip pat ruošiasi, tik visas procesas vyksta labai lėtai. Visus 
didesnius pasiruošimus JAV lėtina pasirengimai būsimiems prezidento rinkimams. 
Svarbesnieji kandidatai yra - Dewey, Trumanas ir Wallace. Galimas dalykas, 
kad šį karty laimės Dewey (respublikonas), c jo partijos nusistatymas sovietę 
atžvilgiu yra aiškus - ji nepripažino sovietinės valdžios gana ilgy laikę. Jei 
Wallace laimės, Europa pralaimės.

Palestinoj karo veiksmai JTO pavyko sustabdyti, vyksta 
žydę-arabę derybos. \ o riot

Belgijoj aktualėja karaliaus Leopoldo III grįžimo klausimas. 
Socijalinė krikšcionię partija su liberalais sutinka pravesti tautos balsavi- 
my, bet socijalistai priešinasi. Joi klausimas paaštrės, dabartinė vyriau
sybė turės iširti.

ŽINOTINA: Pabrangusio pragyvenimo kompensacija išmokama nuo 
S.m. birželio 1 d. iki gruodžio 3- d. - darbininkams po 50 sant; nuo darbo vai. 
o vaikams bei ję motinoms - 4 fr. nuo darbo dienos $ gaunantiems mėn. algy — 
100 fr. per mėnesį.

Paštas jau priima spausdinius į Vokietijy, kaip ir 
į kitus kraštus : 50 gr. - 60 sant. Užrašyti - IMPRIMES.

Caritas priima užsakymus standartinię maisto siunte- 
nėlię Prancūzijon ir Austrijon~(Vokietijon dar nepriima). Kainos 225 fr. ir 
200 fr. Svoris apie 4 kg. Adr. "Colis secours" - 5» rue Guimar, Bruxelles.
.. . . .

PA J I E ŠKOJI MAS • “ j-
DICPINIGAITIS Zigmas, ; , : į':... 1 . •1" įjazrtra
51, rue Centrale, MAURAGE (H.) C. ui

pajieško
GOLUBECKO Felikso ir
VELIČKOS Jono, Belgijoje.

+c&°+<’&'’+=&o+o&o+o&o+o&o+o&o+o&c,+o&o+
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