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Dr. V i k t. Gaudrimas

I S S I S K L A I D Y M A S IR SUSIJUNGIMAS

Kaip žydo bites! - Kiekvienas karas ar revoliucija sujudi
na žmonių, mases ir kartais bloškia jas taip stipriai ir taip toli, kad jęi išsisklai
dymas tampa nesulaikomas. Pirmas Didysis Karas ir rūsy revoliucija išbloškė iš namv 
tūkstančius gyventoją, kurie tebeklaidžioja dar ir šiandien. Pastarasis gi karas 
sujudino dar didesnes žmonių mases. Jo išcentrinė metamoji jėga buvo tokia stipri, 
kad šimtai tūkstančiu žmonių pasklido ne tik Europoj, bet ir kituos žemynuos. Štai 
kad ir lietuviai : kur šiandien jy nerasi ! J-y. yra Europos stovyklose, jy sutiksi 
Atlanto pakrantėse, jy pilna Amerikoje, jy rasi prancūzu svetimšaliu legijonuose ... 
Pav., sutinku pripuolamai nepažįstamu belgę, gyvenantį Portugalijoj. Sužinojęs mano 
tautybę, sako pažįstas lietuviu ir Lisabonoj ? ten nuskendęs vienas geriausią Lietu
vos plaukiku ! 0 ir toj pačioj Belgijoj ar Prancūzijoj vis atsiranda "naujy" lietu
viu : čia vienur, čia kitur vis išlenda ikišiol nepažįstami veidai. Lietuviu išsi
blaškymas yra pernelyg didelis. Senoji emigracija buvo neplaninga : kam buvo siaura 
namie, leidosi užsienin kur pakliuvo, kūrėsi ten, kur pritapo. Taip šiandien ir tu
rime mažai lietuviu koloniją, kurios pajėgė daugiau ar mažiau susiorganizuoti ir 
įsitvirtinti,

Prof. K. Pakštas jieškojo Lietuvos nr. 2. - Maty
damas prieškarinę Lietuvos situaciją ir neplaningę. emigraciję, jis dar 1928 m. Vir
balio muitinės salėj vasario 16 proga sakė : "Nėra Europoje antros tautos, kuri 
būty tiek išstatyta ištautėjimo ir svetimos kultūros užgožėjimo pavojams, kaip Lie
tuva ... Dėl jokio uosto tiek nesivaržoma, kiek dėl Klaipėdos. Nei vienai tautai 
tiek nepavydimą josios sostinės, Įdiek Lietuvai Vilniaus. Nei viena tauta nėra to
kioj disproporcijoj su savo priešais ar konkurentais, kaip yra Lietuva, trijy dide
liu tauty apsupta. Nei viena Europos tauta neturi tiek nutautintu miestu, kaip mū
šy šalis." Siy pavoju akivaizdoj profesorius jau tuomet siūlė sudaryti tautos re
zervus tolimose žemėse, kur ištikus pavojui būty galima išsaugoti tautinę gyvybę ir 
kultūrę. Jis buvo paruošęs netgi planę. įkurdinti laisvuose tolimuose plotuose lie
tuviškas kolonijas po 5000 žmonių (1200 šeimy), k111“ galėtu būti apie 10 pi. mokyklą, 
viena gimnazija ir amaty mokykla. Tuo būdu galėtu klestėti lietuviškas gyvenimas.
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Deja,,, pianai pasiliko planais, o gyvenimas kaip ėjo, “taip ir tebeina’sayais 
keliaįąj Jis;užklupo mus toms- problemoms visiškai napasiruošusius.

ųj ,V L I K' a s j ieškojo, antros L i 'e t u v o s 
\ Vyr-. ;Lietuvės Išlaisvinimo Komitetas, atsidūręs prieš milžiniškas ..tremtiniu - 
•į''..įkurdinimo problemas, dar buvo ėmęsis gelbėti neįvykdytu troškinę. s jis krei- 

Aį ;-pėsi į JTO, prašydamas intervencijos Įkurdinti lietuvius tremtinius kad ir 
Vokieti jos teritorijoj, bet visus drauge - 70.000 ! Tai būtę buvusi antroji 

■Lietuva ! Deja, ir šįkart gyvenimo, tikrovė buvo galingesnė už gražiausius 
''troškimusj nei JTO, nei didieji kraštai nenori nė girdėt tokię. planęi. Be to, 

saugumo sumetimais, tokios Lietuvos Įkurdinimas arti sovietu būtu perdaug 
f.ivnętikras.

; ; Taip antrosios Lietuvos klapsimas ir liko svajonė. Gyvenamoji tik- 
'>..’-..jpovė rodo savo ragus, ir tremtiniams tenka,smukti ten, kur galima. Tuo "būdu 

■'••išsiblaškymas vis didėja. Susitelkę tremtiniu būriai Vokietijoj nyksta, ir 
metai - kiti visai, gal būt, išsiskirstys, o su jais išsisklaidys ir ta lie-

■ ’tėviška jėga, kuri tėra Įmanoma išlikus draugėj. Nuotaika ir sęlygos yra to- 
kios, kad smunkama kaip galima.greičiau ir toliau. Tai neturėtu būti betgi 
galutinis iškeliavimas. Jei šiandienę nėra sęlygę Įsikurdinti būriais - ko
lonijomis, reikia manyti, kad lietuviai, atsidūrę naujuose kraštuose ir tru
putę prasigyvenę, gali bandyti rasti kelię apsigyventi ar tai prie jau esamp 
lietuvię koloniją, ar kurti naujas. Ir tai nėra neįmanoma, ypač didesniuose 
centruose, kur darbo galimybės leidžia apsigyventi didesniem būriam. Jei ir 
tas neęmanoma, kas gi trukdys persikelti 1.kitus kraštus, ypač kaimyninius, 
kur jau yra lietuviškp. koloniją branduoliai ? Tuo būdu būtę nugalėta ta iš
centrinė jėga, kuri mus kasdien smulkina ir kėsinasi 1 niekę paversti musę 
lietuviškę ateitį. Daug kas, žinoma, pirmoj vietoj paiso gero ekonominio 
Įsikūrimo. Tiesa, tai yra būtina, bet antra vertus, .'vydamiesi vien ekonomi
nį gerbūvį galime prarasti ištikimybę lietuviškumui ir kovai už Lietuvos iš- 
laisvinimę. (Viso to akivaizdoj yra neišvengiamai reikalinga pasaulio lietu
viu bendruomenė).

Mažoji Lietuva Belgijoj. - Ne tik prof. Pak
štas, ne tik VLIK'as apie tai svajojo. Tokię svajonių turi, kaip teko gir
dėti, ir Belgijoj apsigyvenę lietuviai. Tiesa, rodos daugumas ję neketina 
ilgam Belgijoj pasilikti, tačiau gali įvykti, kad norom nenorom J iks jiems 
pabuvoti ir ilgiau. Tuo atveju būtę idealus dalykas apsigyventi visiem vie
nam didesniam centre, kur yra daugiau darbo, ir apsigyvenimo galimybių. Pav., 
jei atsirastą kur didesnė įmonė, galinti per kurį laikę priimti 1000 lietu
viu ! Puikus būtę dalykas : Ar reikia gražesnės svajonės § Bet kas žino, 
juk ir svajonėms kartais lemta išsipildyti, jei atsiranda žmogus, sugebęs 

.nuimti sparnus svajonėms ir padaryti iš ję realię tikrovę. Juk ir Roma buvo 
pastatyta nebe svajonię.

KELNES (tęsinys)

A. Vaišiulaitis

išgirdoUnksmę, klegenimę.. Juokėsi žmona su Tekle, bet taip jau 
garsiai kakarines paleidę, kad žmogui net kvapo pritruko.

- Skalys jos ten ! 0 kai reikia kę. padaryti, tai neprisi- 
prašysi, - suniurzgė jis ir jau buvo bežengiąs prie dury. aprikti 
abiejų motery.

Tik štai triukšmas anoj pusėj aptilo, ir Saukūnienė pasako
josi, vis nūsiprunkšdama : ■

- Taigi, širdele, atsikeliu paryšiu, ir Žiūriu į tas kel
nes. Žiūriu, ir ar nepasidarys man gaila Kazelio ! Lyg negalėjau 
aš jam pataisyti vakar ! Sėdau tad ir pakirpau per du pirštu . .•.

- Ki-ki-ki ! -' sušvirkštė merga. - Tai ir aš, dėdie-
nuke, praplėšus bluostę, sakau sau : "Karve tu, karve, ar sunku
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tau buvo tas‘kiškas sudoroti". šokau iš migio•-ir - ■ čekšt - 
čekšt ... • \ ;• • ’

- Cha-cha-cha !
Vėl sukliko abi, bet jau taip neapsakomai, taip numirė

liškai, kad Saukūnas nė pats nejuto, kaip įniršęs atsidūrė vidu
ry šeimyninės,’ kur Teklė vijo tolkų ant lankčio, gi jo pati stak
lėse taisė nytis, - abi bemaž paspringusios nuo linksmybės, 
raudonos ir ašarotomis akimis.

- Varnos jūs, varnos ! - sukriokė jisai, galingai
įsirėmęs viduasly ir taip įtūžęs, kad daugiau nė žodžio nesugrai
bė : puls, rodos, ir ištalžys abidvi, nei puodynes.

Abi jos nustėro : seniai buvo mačiusios Saukūnų tokį ga
lingu, taip nirtulingai šniokštuojantį ! , Kaip debesis, jis ten 
stovėjo įsiręžęs, griausmingas, - žiūrėk, kad spirs, tai ir vė
darai tau kiaurai apsivers !

Tik ūmai abi, lyg susimokiusios :
- Kva-kva-kva ! - praplyšo, net vaikas už sienos pra

virko, tokių nasrų, prižadintas.
Viena įsitvėrė staklėse muštuvus, antroji - lanktį, ir 

striūbauja, lyg pakvaišusios, net pačiam Saukūnui koktu pasidarė.
- Ucha-cha-cha ! - pro ašaras pasigaikščiodama, kaip

pelėda ūkaudama,, šaudykle numojo dėdienė į savo žmogų.
- Žiūrėk, Tekliuke, žiūrėk ! Tas mano Kazelis, kaip

Pilypas iš kanapių. ... Ucha-cha ! - klykavo moteris. - Dievu
lėliau ,tu ,... Kas tave rinks į vaitus su tokiomis kelnėmis ...

Saukūnas, nė nepažvelgęs į savo stibikaulius, susitraukė 
į kuprų ir smuko į kamaraitę, tik pagrasinęs kumšcia ir dar su- 
švokštęs pro dantis :

- 0 tai ir išrinks ...
Po valandėlės, apžergęs obuolmušį, jisai nežinosi mieste

lio linkui, vis laikrodį traukiodamas ir eržilų supliekdamas.
Štai jau dešimta, jau penkios po dešimtos, jau ... Miestelio ka
minų kaip nematyti, taip nematyti< krkl.ys, rodos, lekia, kiek 
įkabindamas, net pilvas liumpsi ... Jau ir gusė. vienuoliktos ... 
Ak, antai Berelio karčema, o už jos ir valsčiaus raštinė netolie
se.

Mūsų, raitelis raštinės neprijojo, nes pakeliui susitiko • 
Trinkų, tokia surukusia nosimi, užsmauktu skriblium ant akių, ir 
aulai .jam jau nežibėjo nuo saulės.

Išvydęs Saukūnų, jis riktelėjo:
- Einam pas Berelį ?
- Ar, ar ? ...
- Kų čia! Kai tu, dėde, nepasirodei, vyrai dar lūkuria

vo, trainiojosi po kertes, kol kuris ten iš Užimcinės šūktelėjo...
- Iš Užimcinės - sakai ? - prabilo Saukūnas kiek leng

vesne širdimi, nes tarė sau dvasioje: tai gal už akių mane iš
rinko ...

— Taigi, šūktelėjo: "Kad Saukūnas nesiteikė savo ūsų at
nešti, renkam Kaltelį: žmogus ir rankų padėti moka po raštu, ir 
išgerti pakelia, o antspaudų primušti tai jau vis pataikys."

- Ir, ir ? .... ■
— Ir išrinko ... kad juos kur perkūnas ... Na, žiūrėk gi

• • •
Ir nerodomas, Saukūnas^nuo savo obuolmušio butų pastebė

jęs, kaip iš raštinės išsivertė visas kamuolys vyrų ir nusitvėrę 
Kaltelį kas už skvernų, kas už rankovės lydėjo, nei kokį bitinų, 
Berelio link, kur žydas duryse jau laukė ir iš tolo linkčiojo, 
smagiai pešiodamas raudonų savo barzdų.

o0o.o0o.o0o.
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DUOKIME ŠEIMOS ŽIDINĮ SVETIMŠALIAMS ANGLUiKASIAMS, rašo p. Jean Choteau dienraštyje 
"La Nation Belge”, 20-7-48.

Anglies pramonė kėlė daugiausia rūposciy visuomenei ir valdžiai. Siandken 
apie tai beveik nebekalbama, nors jos našumas yra žymiai mažesnis negu prieš kary, 
palyginus su darbo jėgos gausumu, nors neatvykimas į. darby kaskart didėja, nežiūrint 
aukšto atlyginimo. Tačiau didžiausiu rūpestį, kelia svetimšaliu teikiama darbo jėga.

Šiuo metu yra 54.000 svetimšaliu darbininkę, kurie dirba anglių kasyklose.
Iš jy 14.000 yra išvietinty asmeny, daugiausia baltis kilmės, kurie nenori grįžti į 
savo tėvynes, nes ant ty kraštu yra nuleista geležinė uždanga.

Visi svetimšaliai gauna tokias pat algas ir visas socijalines pirmenybes, 
kaip ir vietiniai darbininkai. Butini klausime yra numatyti du atvejai. Visi svetim
šaliai, atgabenti grupėmis, apgyvendinami kolektyviniuose butuose. Gi išviotintus 
asmenis reikia ne tik apgyvendinti, bet ir įkurdinti jy šeimy.

Tinkamai apgyvendinti visus svetimšalius reikia 26.000 namy. Sitam reikalui 
valdžia 1946 m. numatė penkmečio plany : pastatyti kasmet po 5.000 namy. Tenka pa
stebėti, kad valdžios programa neįvykdyta : 1947 m. programa tegalės būti tik dali
nai įvykdyta 1948 m. ( 3«5OO namy ) 1948 m. programa, kuri tegalės būti įvykdyta se
kančiais metais, yra numažinta iki 4.000 namy.

Negalima tačiau sakyti, kad nieko nebuvo padaryta. Privatinės pastangos bu
vo rimtos. Jy dėka atsirado 3.000 namy ir 1.000 baraky. Pridėjus dar valdiškuosius 
pastatus gaunasi 7.500 buty ir 1.000 kolektyviniy gyvenamy vietoviy.

Tačiau trukumas veda prie baisiy pasėky. Svetimšaliy darbo jėgos nepastovu
mas dėl būty trukumo yra savaime suprantamas. Darbininkas bėga į miesty, kur jis 
galės turėti bent kambarėlį, arba grįžta į savo krašty - pavyzdžiui, italai.

Daugiausia gi rūpesčio sukelia moralinis klausimas. Žmogus išplėštas iš 
šeimos židinio, neturįs savo namy yra visuomet našta visuomenei. Masė tokiy žmoniy 
apkrecia apylinkę girtuokliavimu ir kitokiais iškrypimais, dažnai gyvenimu už įsta
tymo riby. - *

Todėl mūšy pareiga ir gyvybinis reikalas pastatyti gyvenamus namus svetim
šaliams darbininkams kaip galima greičiau ir pakelti jy gyvenimo lygį iki mūsojo ir 
neleisti morališkai smukti saviesiems, kurie yra kontakte su minia žmoniy be šeimos 
židinio.

Joi valdžia būty buvusi taip stropi angliakasiy apgyvendinimo reikale, kaip 
ji stropiai svetimšalius verbavo, klausimas nebūty toks aštrus. Reikia tikėtis, kad 
valdžia bus paveikta angliy kasykly savininkę prašymo, atkreips reikiamy dėmesį ir 
imsis tvarkyti svetimšaliy darbininkę įkurdinimo klausimy.

Belgę spaudoj kylu vis stipresni . •’’"■i v-al.auja gerinti tiek darbininkę 
būklę, tiek paciy angliy gamyby. "La libre Belgique" (1.8.1948) iškelia fakty, kad 
nežiūrint didelio svetimšaliy skaičiaus, gamyba nekyla. Ypač ji atsilikusi Campine 
srityje, kur pagaminama tik 66$ prieškarinės gamybos, tuo tarpu kitur ji siekia 82$.

Ryšium su politiniu įtempimu, belgy spaudoj imta daugiau rašyti apie kary. 
"Standard" įsidėjo net straipsnį, patariantį sovietinės okupacijos ytvoju belgams su 
sovietais nebendradarbiauti, bot ir nepartizanauti. "La libre Belgique" (3.8.1948) 
vanojo Roosvolty ir Čerčilį už klaidas, dėl kuriy dabai' gresia Jaras. Visa karo po
litika buvusi trumparegė. Reikalavimas bosylyginės Vokietijos kapituliacijos buvusi 
irgi kvailystė, kuri norima atitaisyti dabar, pastatant Vokiotijy vėl ant kojy prieš 
sovietus. Klaidy padariniai krinta ant musę. "Tėvai - sako Sv. Raštas - valgė ža
lias vynuoges, o dantys atšipo vaikams".
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K| RAŠO LIETUVOS
• PARTIZANŲ SPAUDA?

Pastaruoju metu į V. Europą pateko visas pluoštas smulkiu 
lietuviškos tikrovės žinię nuo 1944 iki 1947 m.

I š žū d ė š e i m ę . - Aukšt., Panemunė. - 1945 nu lie
pos 17 d.' Aukšt. Panemunės valsčiuje, Silėnę km. pas ūkininkę. X 
atėję ginkluoti enkavedistai padarė kratę. Nieko įtartino neradę, 
jie norėjo išprievartauti šeimininko dukterį bet tėvai šoko ginti. 
Sužvėrėję rusai tėvę įmetė į šulinį, o motinę ir dukterį išprie
vartavę nušovė.

Vėliava plakė pr’.a r t i z a n ę . - Gude
liai. - Marijampolės apskr. Gudeliu vise, enkavedistai, vadovauja- 
mi^leįt. Germano, 1946 m. vas. 16 d. to,pat valsčiaus Budnykę km. 
nušovė vienę laisvės kovotoję ir parvežė į Gudelius. Tę dienę bu
vo Ncprikl. Šventė, ir viena lietuvė netoli Gudeliu slapta ant 
telefono stulpo iškėlė tautinę Lietuvos vėliavę. Enkavedistai tę 
vėliavę pastebėjo, nuplėšė ir iš jos susukę virvę pasigėrėdami 
mušė lavonę.

Zuu vę partizanai.- 1947 m. kovo 5 d. Gar
liavos vise., Jurginiškię km. įvykusiose kautynėse žuvo 3 Lietu
vos Laisvės kovotojai: Ant. Kasperavičius, Pov. Stravinskas ir 
Kl. Maceina. Zuvusięję lavonai buvo nuvežti į Garliavos milicijos 
kiemę ir ten išmesti gulėjo 3 savaites. Juos apgraužė ir ištęsė 
šunes, esantieji milicijos žinioje. Paskui ję lavonu liekanas su
vertė į griovį, kuriame išgulėjo neužkasti iki pavasario.

Bolšcvikė niekina partizanę 
lavonus . -Iš Rusijos importuota bolšcvikė Lebedeva Anna 
1945 m. birž. 12 d. Veiveriuose visokiais būdais tyčiojosi iš at- 
vežtįję partizanę lavonu, spardė juos kojomis, spjaudė į kruvinus 
veidus, saukdama: "Kę tau davė lietuviškas ženklelis?'1 Ir puolusi 
nuplėšė nuo vieno lavono rankovės lietuvišku spalvę vėliavėlę.

VI. Jankauskas, gyv. Veiveriuose, 1947 m. vas. 5 d. žuvu
siu partizanę,lavonus tęsė už plaukę, spardė ir šlykščiausiais 
"plačiosios tėvynės" žodžiais koliojo.,

1946 m. birž. 7 d. jungtinės NKVD jėgos, siautėdamos Kauno 
Sakię ir Marijampolės apskr., Pagraižvio miške, Šilavoto vise, už
klupo būrelį kovotoję ir nelygiose kautynėse juos išžudė. Parvežę 
į Silavotę paguldė viešai gatvėje ir, nuogai išrengę, visokiais 
būdais tyčiojosi. Ypač žiauriai ir gyvuliškai tyčiojosi iš kovoto- 
ję padalinio sanitarės Laimutės, kurię nuogę guldė ant 
kitę lavonę ir rėkavo, ję vadindami "banditiška blcdc" ... Iš Ši
lavoto jau dvokiančius lavonus nuvežė į Prienus, kur, vėl sumetę 
gatvėn, niekino, o po to suvertė priemiesty į sęšlavę duobes.

Pelningi areštai.- 1945 n. kovo 26 d. Ši
lavoto enkavedistai, areštuodami Domininkę Akelaitį, gyv. Igliškė- 
lię valsš., Pavasakės km., paėmė šį turtę: kumelę, vezimę su pa
kaktais, 30 kg. mėsos, 3 dviračius, visus geresnius drabužius ir 
t. t.
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VOKIETIJA
Voki^cįų_akci_jči J2.riejl trejntiiįius^ “ Lubecko laikraščiai įsidėjo liepos 8d. 

Schleswig-Holsteino landtago posėžio aprašymus. Landtago posėdyje burmistras Pas- 
sargė (SPD - sočijalistas) padaras pranešimą, sušuko : "Taurė prisipildė ! Lūbccko 
gyventojai rengiasi imtis priemonių ir aš nemanau jų tam trukdyti !" Pagal burmis
tru visi DP yra teroristai, o jų stovyklos "švarcmarkto" centrinės. Lubecko vokie
čiu spauda išsijuosusi dalyvauja paties burmistro vadovaujamoje akcijoje prieš DP. 
Ypač "Lūbecker Freie Presse", SPD organas, visus burmistro kurstymus pasistengia 
perduoti visuomenei riebiausiomis raidėmis bei šaukiančiomis antraštėmis. Si akcija 
pradeda reikštis ir kitais budais. Apie tai rašo "Mūsų kelias" VII.14 (nr. 30 ) : 
"Neseniai buvo spaudoje iškeltas faktas, kad Ingolstadto DP stovykloms buvo pateik
tas sviestas su žiurkiena. Šiomis dienomis mus pasiekė kita panaši oficijali žinia 
iš Komptono, kur DP stovyklai Ostkaserne iš IPO Area sandėliu buvo atgabentas mai
šas (44 kg.) druskos su įvairių stiklu (langų ir buteliu) šukėmis ir šiaip šiukšlė
mis. Tatai konstatavo tarptautinė stovyklos kontrolės komisija š.m. birželio 16 d. 
Pradėjus oficialų aiškinimu nustatyta, kad IRO maisto sandėlis iių druską, gavo iš 
vokiečiu tvarkomo maisto sandėlio Ostbahnhof Kempten."

Naujos knygos.- Šiuo metu Vok. veikiančios liet, tremtiniu 
knygų leidyklos išleido šias naujas knygas : 1) Vincas Ramonas, "Kryžiai", romanas, 
II laida (išl. "Patria"); 2) Dr. Victor Jungfor, "Litauen, Antlitz einos Volkes" 
(išl. "Patria"); per 340 psi., II laida (pirmoji atsp. 1938 m. Kaine).' Knyga dar 
šiais metais pasirodysianti angly ir prancūzų k.k.; 3) "Lithuanian art in exile - 
Lietuvių menas tremtyje" rod. dail. P. Augius, padedant dail. V. Petravičiui, Ad. 
Valeškai, L. Vilimui (išl. f-ma "Aufbau") - išl. sųrišy su ruošiama J.A.V. liet, 
dailės paroda; 4) P. Orintaitė "Karti iš miesto", novelės (išl. SPatria"); 5) Bale 
Voveraitė "Kiškio lūpa" (išl. "Patria"), pieš. P. Osmolskio; 6) Valančiaus "Raštai" 
( "Antano tretininko pasakojimas"), (J. Narbuto ir P. Indreikos leid.); 7) Vydūnas 
"Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas" (išl. Liet. Skautų Br-ja); 8) Vincas Krėvė "Dai
navos šalies senų žmonių padavimai" (išl. "Tėviškė").

Galdįkas_ir Jonynas, Kpnsįanpoje^ - Dailininkų A. Galdiko ir V.K. Jonyno kū
rinių paroda, kuri ligšiol vyko Frankfurte (am. zonoje), nuo š.m. liepos 15 d., per
kelta į Konstancą. (Bodensee) ir čia truks iki rugp. 8 d. Tenka pastebėti, kad jau 
vien šiais metais tai bus ketvirtoji šių dviejų mūsų dailininkų paroda.
AUSTRALIJA

P.riLimami_tiLk_da_rMngi a^smenys. - Iki š.m. birž. 1 d. Australijon iš Vokie
tijos atvyko 1.010 lietuvių. Dauguma iš jų yra viengungiai vyrai ir moterys iki 40 
m., nors paskutiniuoju laiku atvyko ir vedusiųjų, net su vaikais. Australijon prii
mami tik sveiki ir darbingi asmenys, galintieji dirbti fizinį darbų. Už kelionę mo
ka IRO. Atvykę Australijon būna kuriam laikui patalpinami stovyklon, kur būna moko
mi anglų k., geografijos ir supažindinami su Australijos papročiais. Po to iš sto
vyklos skirstomi darbams. Už įsileidimą. Australijon imigrantai turi atidirbti 2 m. 
ten, kur valdžia paskirs. J profesijas visai neatsižvelgiama. Naujau atvykusioms 
sk-ir-ipats blogiausias darbas, kurio nenori dirbti vietiniai. Šeimos darbus 
gauna ūkiuoso, ligoninėse ir kitur. Jų padėtis gal goriausia, nes šeimos gauna at
skirus butus. Nėra nei lietuviško laikraščio, nei draugijų (išskyrus Liet. Dr-ję. 
Sidnėjuj, kurios veikimas nežymus), nei kunigo, kuris kalbėtų lietuviškai. Pagal 
Donos pranešimų, Australijos imigracijos min. A. Calwcllis pareiškė, kad Australija 
yra linkusi iš Europos įsileisti sekančius 200.000 DP. Ypač čia pageidaujami buvę 
Baltijos kraštų gyventojai.
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GYVENIMAS ANTVERPENE
DARBAS UUSTE - ĮMONES - DEIMANTŲ GAMYBA - DAUG BEDARBIŲ 

ĮŽYMYBES

Gyventoją Antverpene su priemiesčiais skaitoma apie 500.000. 
Kaip visur, dalies gyventoją pragyvenimo šaltinis - darbas. Apie 
dvidešimt tūkstančiu dirba uoste prie laivų krovimo, sandėliuose ir 
laivų remonto. Paprastu darbininkų, prie laivų pakrovimo, darbas sun
kus. Nevisur mašiną gali pritaikinti, prisieina ir žmogaus raumenis 
panaudoti. Į dienai (per 8 vai.) uždirba virš 200 frs. Krovėjai ne 
kiekvieną dienų turi darbo. Nesant darbo, iš Nationaal Komiteit der 
Haven van Antverpen, dienai gauna po 125 Frs. Prie laivų remonto dir
ba specijalistai ir prityrę darbinihkai. Be Nationaal Komiteit liu
dijimo gauti darbo uoste neįmanoma. Liudijimu svetimšaliams neduoda. 

Šiuo laiku uosto pajėgumas išnaudojamas tik dalinai. Prieš 
karę, pro Antverpenu ėjo dideli transportai tranzitinių prekių į ki
tas vakarų ir vidurio Europos kraštus.

Šiandienę., dėl sunkios Europos ekonominės būklės, tranzitas 
menkas ir uostas tenkindamas vien tik Belgijos reikalavimus, negali 
pilnai veikti. Laivę, judėjimas mažas ir, kai kuriomis dienomis net 
po dešimt tūkstančių laivę, krovėjų būna be darbo. Sumažėjęs judėji
mas uoste kriziškai veikia į kitas ūkio šakas, ypač prekybę.

Sunkiosios metalurgijos fabrikų, bei kasyklų Antverpene ir 
jo apylinkėse nėra.

Didelės laivę, statyklos yra apie G klm. nuo Antverpeno, Ho
boken, kur dirba apie dvidešimt tūkstančių darbininkų. Laidų, tele
fonų ir radio fabrikas "Bell", dirba apie penkiolika tūkstančių dar
bininkų. Popierio fabrikas Oude God'e, apie 5-000 darbininkų.

Nemažai yra mažesnių fabrikėlių, kaip: stiklo, termozų, bis
kvitų, auto remonto dirbtuvių, karusėrijų ir kitų. Daug yra d e i- it
mantų šlifavimo įmonėlių. Deimantų pramonėje dirba apie 15-000 r
darbininkų. Dirba, kai yra darbo. Į savaitę uždirba iki 2.500 lis. 
Priima tik per pažintis ir specijalistus.

Fabrikuose dirba nemažai svetimšalių. Paprasti darbininkai 
uždirba 10 - 15 frs. į vai.

Praėjusiais metais buvo statoma daug gyvenamų namų.. Šiais 
metais statyba labai sumažėjusi ir daug statybos darbininkų be darbo. 
Kai kurie statybos darbams važiuoja i Olandijų. Prie statybos pa
prastiems darbininkams moka po 17 - 18 Frs. į vai., mūrininkams 18 - 
24 frs.

Bendrai, šiuo laiku Antverpene yra nemažai bedarbių, apie 
30.000; tai daugiau kaip Briusely ar kuriame kitame Belgijos mieste. 
Bedarbių skaičius turi tendencijų didėti.

Antverpene susirasti kambarį gyventi sunkumų nėra: daug yra 
skelbimų laikraščiuose ir languose. Nuoma už kambarį mėnesiui nuo 
400 lis. iki 1.000 frs.; Šeimyninį butų gauti gana sunku.

Lietuvių Antverpene -šeši. Išskyrus vienų, visi kiti yra ve
dę belges arba ištekėjusios už belgų; įsilieję į belgų šeimyninę ap
linkumų ir lietuvių tautiniam organizaciniam gyvenime neaktyvūs.

Lankytinos įžymybės:
"Musėe Royal des Arts"? Lėopold de Vaelplaatsb(jame yra mūsų dail. 
J o n y n o vienas kūrinys).
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Muzeum Folklore, Sint. Andriesstraat., 6. (Senobinių aprangos ir na
mų apyvokos daiktu).
Nątuurwetenschappen - Kruidtuin, Leopoldstraat. (Gamtos muziejus). 
Flaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui 17 (Senobiniu knygių ir 
dokumentu muziejus).
Bažnyčios: Katedra ir Sv. Jakūbo.
Zoologijos sodas, Koningin Astrid plc.
Rotušes aikšte - Groote Markt (kur yra didelis paminklas mitiniam 
šio miesto išlaisvintojui iš milžino Brabo, turįs sųryšio su mies
to vardu).
Uostas su sausaisiais dokais ir du tuneliai po Schelde.
Kitų, kaip aikščių* parkų, žymesnių rūmų dėl vietos stokos negali
ma visų,suminėti. Patartina turėti miesto plan?..

Kalba Antverpene - flamų.
(Antverpeniškis) 

ATOSTOGOS
Wat e r s chei lietuviai angliakasiai liepos mėn. vi

duryje gavo išmokėjimų už šiems metams skirtas atostogas. Pirmojo 
DP transporto vyrai (1947.4.11.) atostogų gavo nuo 4 iki 14 d. Už 
atostogas skirti išmokėjimai svyruoja nuo 600 - 3.500 R-s. Kartu 
išdubti ir kelionės bilietai geležinkeliais (5 - 21 bil.). Žinoma, 
atvykę vėliau, nors išdirbo ir visas dienas kaip atostogas, taip 
išmokėjimų gavo proporcingai mažesnį. Zwartbergo ir Winterslago 
lietuviams su atostogomis einasi irgi panašiai.

Atostogų metu į pagalbų atėjo BLB Limburgo I-sios apyl. komi
tetas ir T. Kornelijus, O.F.M., suruošdami ekskursijas. Pirmoji jų 
(liepos 18 d.) vyko autobusu į Antverpenu, gi antroji (rugp. 22 d.) 
vyks traukiniu į Ostendų - pajūrin. Kai kurie vyksta į darbininkų 
poilsiui pritaikintas kurortines stovyklas (berods YECA'os ruošia
mas), kiti "kombinuoja” vykti į Olandijų, Ardėnus ir t. t. Vienas, 
kitas norėtų vykti į Prancuzijų, į Liurdo Dievo Motinos Šventovę, 
bet kiek tenka girdėti "dipukams" - neduodami leidimai.

Beatostogauju kitų kolonijų, kaip Diezo, Charleroi ir kt. vie
tovių tautiečiai retkarčiais užsuka ir į Waterschei - daugiausia 
aplankyti savo bendrų pažįstamų ar artimųjų.

(Vyt. Siaurys)

Courcelles .- Dauguma angliakasių apmokamų atostogų 
gavo po 4 dienas, o likusias 2 reikės eiti į miesto valdybų regis
truotis kaip bedarbiams. Keletas atostogaujančių išvyko apžiūrėti 
Antverpeno ir kitur.

- Šiomis dienomis Courcelles mieste svečiuojasi Kanados lie
tuvis p. J. Budreckis. Jis lanko vietos lietuvius 
dalindamas su jais įspūdžiais. Svečias džiaugiasi galėdamas pra
leisti atostogas lietuvių tarpe..

- Liepos 16 d. į Charleroi apylinkę atvažiavo naujų DP iš 
Vokietijos, jų tarpe du lietuviai. Vienas iš jų apsigyveno Cour- 
oelles.

(A. Banaitis)

MATE M E RUBENSO PAVEIKSLUS
Waters chei . - Lietingas sekmadienio rytas (7.18.) 

nesutrukdė ryžtingų tautiečių ekskursijos į Antverpenu. Keliavome 
autobusu. Pakely aplankėme Montaigu šventovę ir Liero laikrodžių 
bokštų. Šie laikrodžiai ilgai paliks mūsų atmintyje.

Antverpene apsilankėme aukščiausiame (24 aukštų) pastate ir
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pasidairėme po Antverpeno miestų.

Po to nuvykome į Katedrų ir čia pamatėme tai, ko nebuvome ma
tę, ir gal daugiau nepamatysime. Rubenso (flamas) kūriniai (origi
nalai), vaizduoju Kristaus kančias, nevienų giliai paveikė.

Kiek vėliau atsiradome uoste ir išvažiavome laivu. Gi ne vieno 
mintyse kilo svajonė - nebegrįžti į uostų, bet tolyn, tolyn ... Tik 
gaila, kelionė nebuvo ilga, ir vėl teko išlipti į tų patį krantų. 
Teko susipažinti su laivais, kuriais gal nevienas tremtinys išplauks 
kur nors į užjūrį!....

Pabaigoje aplankėme Zoologijos sodų, kuriame matėme įvairiau
siu gyvulių, daugelis iš jų - retenybės. Ilgiausiai užtrukome įvai
riu žuvų ir paukščių skyriuose. Tai buvo, bene, įdomiausios vietos. 
Tik įvairios gyvatės ir smaugliai visus atbaidė nuo emigracijos į 
Braziliją ... Taip pat ilgokai ekskursijos dalyvius sulaikė bež
džionės, drambliai ir liūtai.

Nors ir trumpai teko pabūti antverpene, bet pamatėme daug ir 
tų dienų, visi buvome .pamiršę anglių kasyklas, ,liftus, .šachtas.

Apylinkės tautiečiai yrą dėkingi gerb.. Tėvui. Kornelijui Gai- 
falui už vadovavimų, ekskursijai ir už visur teiktus paaiškinimus.- 
Br.) • ' . •'

Ar mūsų sutartyje 'taip buvo nu
matyta?- Vienam mūsų.tautiečiui iš Tilleur (7, rue de Mar- . 
tyr) teko kasykloje pergyventi kelis griuvimus ir matyti sužeidimus, 
nuo ko p'aįro nervai ir paskutiniuoju metu jis buvo ėmęs nesveikuo
ti - jį visur persekiojo baimės jausmas, ir to pasėkoje jis ėmė. 
vengti darbo. Buvo pranešta kasyklos (Gosson) administracijai ir 
prašyta išgabenti ligoninėn, nes jis pats pas gydytojų nėjo.. Tačiau 
kasyklos administracija mūsų tautietį, kaip vengiantį darbo, su po
licijos pagalba išgabeno ne gydytis, bet į pereinamųjų stovyklų 
Briuseliu, grųžiirnmui atgal į Vokietijų. Išdirbęs virš metų kasy
kloje, ir čia nustojęs sveikatos kasyklai šis žmogus nebereikalin
gas. ■ pj -

MANO NUOTYKIAI PAJŪRY’
ALUS PADEDA JIESKOTI - Y1.ICA STOVYKLOJ. 

VIESAS PADORUMAS - JUROJ

Y.M. C.A. Skelbimas sužadino susidomėjimų. Kadangi čia visa da
roma patraukti lankytojams, todėl su panašiomis viltimis važiavome 
į Lombards!jde, iš Ostende 12 km. Nieuport link. Pasirodo, kad toje 
vietovėje apie YMCA’os stovyklų niekas nieko nebuvo girdėjęs. Nei 
paštas, nei policija, pačios pačios patikimiausios įstaigos, nega
lėjo nieko nurodyti.

Prasidėjo jieškojimas. Jis kainavo kelis stiklus alaus. Šio 
krašto pagirtinas paprotys - mokėti tik už save. Taigi, be didelių 
išlaidų po kelių valandą jieškojimo buvo aptikta pėdsakai dviejų 
šeimų, kuriomis pasisekė dar geriau: atvykę į YMCA'os stovyklų, 
dvi nakti pernakvojo viešbutyje ir nesurasdamos kam įteikti apmokė
jimo už vasarojimų kvitus, grįžo iš kur buvo atvykę.

Beklaidžiojant pavyko sužinoti, kad jieškomoji stovykla yra 
Oostduinkerke, dar apie 12 km. už Nieuport, turinti panašumo su 
mūsų Palanga.

Pati stovykla kelių minučių atstume nuo pajūrio, parinkta tar
pe kopų dauboje, apaugusioje medžiais. Nuo kopų viršūnių įvairiau
sio stiliaus vilos žvalgosi atsuktais į stovyklos rajonų langais.
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Dėl to buvo ir neparanku, nes trūkstant reikalingiausiu įrengimu tie 
langai sukeldavo nereikalingo rūpesčio. Visas susiraminimas, kad 
kaip ir pats pajūrys, taip ir tos vilos ir artimiausi takai buvo 
apytušti. <

Stovyklos šeimininkė ir viršininkai tarp savęs kalbasi flamiš- 
kai, o su svečiais prancūziškai ir vokiškai. Liepos mėn. priešpasku
tinę .'savaitę prie stalo susirinkdavome penkiolika asmeniu nors pa
lapinių parengta bent tris kartus tiek. Svečių daugumas tos tautybės 
kurių barakuose daugeliui iš mūsų tenka dabar gyventi. Buvome keturi 
pabaltieciai, tai anie ne tai kad nepatenkinti, gal daugiau buvo 
nustebinti, kad nesikalbone jų kalba.

Ostende kalbama prancūziškai, flamiškai, vokiškai. Įprastas da
lykas, kad užsieniečiai pajūryje su pinigais būtinai turi būti an
glai. Taigi, buvome kalbinami ir angliškai.

•Iš vietinės spaudos prisimintina papročių padorumo 
saugoj imo draugijos rūpestis artinantis vasaros sezonui. 
Ji buvo išsiuntinėjus tuo klausimu paraginimus 2.760 valsčių, o pa
jūrio valsčiai dar gavo ir po papildomų raštų. Sunku pasakyti, kieno 
tai nuopelnas, bet vasarvietėse moteriškos uniformos nėra tokios 
blogos, kaip kad daug kas norėtų tikėtis. Toji uniforma neaptenpta, 
daug laisvesnė už maud. kostiumų. Tik, žinoma, įkyri, nes sutinkama 
ne vien pajūryje, kopose, kavinėse ir parduotuvėse, bet net ir tram
vajaus laukimo stotyse.

Visame pajūryje kainos nesiskiria, pav., kad ir nuo Liėge kai
nų. Maudymosi vienutės kostiumai, apsiaustai išnuomuojama už kelis 
firs. Taip pat dviračių, kojomis varomų vežimėlių išnuomuoja labai pi
giai. Žinoma, prie nustatyto mokesčio visada įprasta ir '’service”.

Didžiausias pajūrio įvairumas, tai potvynis su atoslūgiu, mūsų 
pajūryje nepastebimi. Tik jie įvyksta ne vienų ir tų pačių valandų, 
bet su dideliais svyravimais.

Ostende pajūryje yra paprotys vaišinti džiovinta žuvimi, tik 
nereikia skubėti, nes kainos labai įvairios. Iš uosto už 20 Jrs. da
romos iškilos į jūrų.

Iš viso ta kelionė pagilino ne vien geografines žinias, bet kar 
tu suteikė progos pamatyti pakrantę, kurioje vystėsi paskutinio, o 
ypatingai 1914 - 1o m. karo lemiamieji įvykiai.

Visas pajūrys nusagstytas didingais, gerai išsilaikiusiais pa
minklais, kurie byloja apie anų metų belgų, anglų, amerikiečių ir 
prancūzų tautų didvyriškumų ir aukas. (V.)

ŽINIOS ŽINELES
- Vokietijoj suorganizuota pajieškojimų įstaiga, tiesiai priklau

santi nuo PCIRO Goncvoj. Jos veikla apima visas okupacines zonas ir visus 
Jungt. Tautų piliečius. Dingusių skaičius siekia 3 milijonus. įstaigos cen
tras yra : Service international de recherche, Arolson bei Kassel, Germany.

- Guatemalos valstybe yra išrinkusi didelį neapgyventų plotų, kur 
ruošiasi įkurdinti ateivius, ypač tremtinius. Žemės bus kolonizuojama ir iš
naudojamos kooperatyviniu būdu. Ateiviai gaus pilietybę per 5 motus. Vyriau
sybė priims ne senesnius kaip 55 m. amžiaus, geros sveikatos. Tikyba turi bū
ti krašto ar panaši. Fašistinės idėjos netoleruojamos.

- Lenkijoj suorganizuota priverstinė jaunimo organizacija "Sluzba 
Polsoc", kuri yra komunistinio pobūdžio ir sukarinta. Tai raudonieji šauliai, 
kuriems vadovauja pulk. E. Braniewski.

- Sukilėlio gen. Markos būriuose yra ir raudonųjų lenkų brigada. Ten 
įgytus laipsnius pripažįsta ir Varšuvos vyriausybė. Lenkų sindikatai surinko 
9,2 milij. zlotų kovai prieš Ispanija ir Graikiją.

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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Kremliaus durys neužsidaro - Nusigandę prancūzai - - Višinskio pamo
kos Belgrade - Ukrainiečių partizanai - Lietuvos frontas.

Berlyno ir visos Vokietijos likimas tebcsprendžiamas Maskvoj. J.A.V., 
D. Britanijos ir Prancūzijos ambasadoriai beveik kasdien varsto Kremliaus du
ris. Matėsi su Molotovu, matėsi su Stalinu ir vėl su Molotovu ... Tie apsi
lankymai gal ir bebūtu viso pasaulio taip sekami, jei ton nebūtu kalbama ir 
apie visos Europos ir gal net viso pasaulio likimų. Vokietijos klausimas šian
dien yra pasaulinio masto problema, kuri grosią nauja ugnimi.. Iš Kremliaus 
ateinančios žinios kiek apramino įtemptus didžiųjų kraštų nervus : jos visos 
sako : kalbam, palaukit, kantrybės ! Jeigu jau kalbama, deramasi, reikia ma
nyti, kad bus prieita prie kokio nors susitarimo. Sovietinė spauda tuo tarpu 
džiūgauja ir taip informuoja, lyg kad sąjungininkai jau trauktųsi iš Berlyno. 
Matyti sovietai šiuo klausimu nori pasiekti stambaus laimikio. Ak, tiesę, pasa
kius, žinant D. Britanijos ir ypač Prancūzijos laikysenų, netektų perdaug nu
stebti, jei vienų, gražių dienų išgirstumo, kad sųjungininkai paliko Berlynu. 
Viena, pastarasis strategiškai yra labai, sunkiai išlaikomas blokados atveju, 
antra, vakarų sųjungininkai nėra linkę laikyti Berlyno gyvybiniu klausimu. 
Kietesni yra amerikiečiai, minkščiausi prancūzai. Pastaromis dienomis jų spau
doj pasirodė visai šiaudadūšių straipsnių. Girdi, nereikia erzinti Maskvos : 
reikia išeit iš Berlyno, atsisakyti nuo vokiečių vyriausybės sudaiymo Frankfur
te, atsisakyti nuo Londono nutarimų, išskirti Vokietijų iš Marshall‘o plano, 
įsileisti rusus Ruhr pramonės kontrolėn ... Ir taip rašo žymūs prancūzų žur
nalistas Pertinax (France - Soir, rugpj. 5 ū.) Atrodo, žmogus tiesiai "Izves
tia" skaitai ! Juo liūdniau, kad ir daugiau tokių balsų yra. Mat, Prancūzija 
labiausiai dreba dėl savo kailio karo atveju ji būtų viena pirmutinių aukų; 
neapsiginklavusi, susiskaldžiusi, neturtinga, dargi netikra Amerikos karino pa
galba, ji norėtų karo grėsmę atitolinti kurapkos politika, būtent, nuolaidomis. 
Deja, jinai užmiršo 1938 m. Hūnchonų ! Nuolaidos sovietams šiuo metu tėra ben
zinas į jų motorų. Tiek prancūzai, tiek visi kiti turėtų suprasti Čerčilio 
perspėjimų s nenusileisti sovietams dabar, reiškia išvengti karo.

Rašant šias eilutes dar nėra žinių, kuo pasibaigs pasikalbėjimai Mas
kvoj. Laukti iš jų betgi vakarų sųjungininkų laimėjimo netenka. Jei ir bus 
rasta susitarimas, tai tik iki sekančio nesusipratimo, kurių netrūks ir toliau 
kaip netrūko ikišiol.

Mėlyno_Duno_jaus konfe_re_ncij_a_o_ , . .
Eina pasikalbėjimai ir Belgrade. Čia tariamasi dėl Dunojaus naudoji

mo susikiemui bei prekybai. Dalyvauja Dunojaus kraštų valstybės, J.A.V. ir 
D. Britanija. Pastarosios čia jaučiasi kaip širšyne, kurį diriguoja p. Višins
kis. 2inoma, ir šie pasikalbėjimai vakarų sųjungininkams nedaug tebus naudin
gi. Vienintelis pasikalbėjimas, kurį Maskva supranta, tėra kumštis. Stalo 
konferencijos trunka jau treji metai, o rezultatai tik marios žodžių ...

Ukrainiecijį £iakilelia^i_Cek£sl.ovakijįoj_.
Čekoslovakijos karo ir vidaus reikalų ministeris paskelbė : "Čekų ar

mija ir policijos trupės sunkiai kovoja prieš UPA dalinius, kurio yra užėmę 
pozicijas Slovakijos antro pasaulinio karo sustiprinimuose. Cokoslovakų ko
munistų partijos laikraštis TWORBA praneša, kad nedideli, bet gerai ginkluoti 
UPA daliniai įsiveržę Cekoslovakijon ir vietinių sukilėlių padedami likviduo
ja komunistus. Tie UPA daliniai yra ukrainiečių partizanai kurie pasiekė Co- 
koslovakijų, siekdami užmegzti ryšius su Balkanų kraštų partizanais. Vieno 
ukrainiečių partizano žiniomis, pateiktomis amerikiečių įstaigoms, UPA kovo
janti kartu su Vyr. ukrainiečių išlaisvinimo komitetu. Jų veikla siekianti 
nuo Pripete srities iki lenkų ir Rytų Prūsijos sienų. Rytų Prūsijoj, Allon- 
steine, š.m. birželio mėn. įvyko susikirtimas su lenkų raudonųja armija. Len
kai turėjo pasitraukti palikdami savo žuvusius. Sis proveržis buvo padarytas 
tikslu sueiti į ryšį su Pabaltos išlaisvinimo sųjudžiu. Visi kariniai veiks-
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mai: tiek Čekoslovakijoj, tiek kitur yra vadovaujami ukrainiešią 
generolo Taras Chiuprinka.

Sustiprintas_Li.etuvois laisvinimo_s^judis_L
ElTa informuoja Tietuvią spaudą apie neseniai įvykusi va

dovaujančią organą pasitarimą, kuriame pašalinti ikišiol buvę ne
sklandumai. Jame nustatyta, kad ir toliau visos Lietuvos vardu 
turi teisę kalbėti tiktai Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas (VLIK’as). Išsiaiškinta, kad vienu laiku atsiradusi Bendras 
Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis (BDPS), kuris sakėsi turįs 
įgaliojimus iš Lietuvos, tokią įgaliojimą neturi ir savo veiklą 
nutraukia dėdamiesi prie bendro laisvės fronto. Tai sveikintinas 
reiškinys, nes kiekvienas nesutarimas gyvybinėj mūsą kovoj yra 
skaudus. Reiktą laukti, kad VLIK’as sustiprintą savo veiklą Pran
cūzijoj,, Belgijoj ir Anglijoj, kur yra jau nemažas būrys lietuvią. 
Čia turėtą būti bent VLIK'o atstovybės.

Mirė_ministeris BiĮmani s_;_
WasingTone nnre s’, m. Tiepos 4 d. Latvijos ministeris Dr. 

A. Bilmanis. Tai nuoširdus Lietuvoj, bičiulis, vienas stipriausią 
kovotoją už tautą, "ypač," Pabąltės iaišvęT~Parašęs yra apie 100 
knygą bei. straipsnią įvairiom kalbom. Jis yra. buvęs redaktorium, 
profesorių, diplomatu. Būdamas Amerikoj giliau susipažino su katali 
kybe ir pats tapo kataliku. Krikšto tėvai buvo Lietuvos min. P. 
Zadeikis su žmona. —----------------------- - —---- -
>1 lt lt lt lt It II II lt lt lt II It II II lt lt lt II It II II II It It l| It It tl II It It ft II It It It II II II II It It It II It II lt n It It II H II II H It It IIII H N H lt H H

- Australija ruošiasi priimti 20.300 tremtiniu. Pirmenybė an
glams .

- IRO parduoda New Yorke tremtinią naudai 100.000 karatą dei
mantą, kurie buvo paimti iš vokiecią plėšusią okup. kraštuos.

- JAV depart, pareiškė, kad daugelis tremtinią bando pakliūt 
Amerikon su netikrais dokumentais, ypač gim. metrikom, kurias

. gauna pirkti.
gim. metrikom, kurias

- 29 latviai motoriniu laiveliu, per 
kon.

Švediją, atplauki Ameri
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