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SUSIRINKS IŠBLAŠKYTA LIETUVA !

Atsidūsėjimas Rugsėjo 8 d.

Tautos šventė tremtyje ima tapti Lietuvių Diena. Toji diena 
surenka tautiečius, išsimėčiusius visuos pakraščiuos, suveda juos 
draugėn: kaip samanės bitelės sulekia jie didesniais būriais minėti 
bei svęsti savosios Tėvynės.

Jie sulekia rie tik švęsti, bet ir savojo likimo apdūmoti. 
Tai kartu tautos rekolekcijų diena. Vieni dūmoja jau aštunti metai, 
kiti - ketvirti. 0 yra dėl ko padūmoti, ne tik padūmoti, bet ir su
simastyti.

■■ ■ Pastarasis karas Lietuvai buvo likiminis. Per dvidešimtį 
metų laisvo gyvenimo lietuvių tauta atsikėlė iš daugiau šimtmečio 
trukusios priespaudos. Per tų laikę, ji vėl atgavo kvapų ir ėmė al
suoti beveik pilnais plaučiais. Su kiekviena diena augo jos jėgos, 
šviesėjo akys, tvirtėjo valia. Tauta vėl buvo užsidegusi kurti ne
priklausomų gyvenimų ištisiems šimtmečiams. Deja, naujų vilčių ho
rizonte iškilo milžiniškos pabaisos, kurių šešerius metus trukęs, 
siautėjimas suniekino visas turėtas jaunas viltis. Sis karas perėjo 
per mūsų kraštų uraganu, kurio jėga išmėtė, išblaškė tautų. Ir šian-
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dienai tūkstančiai lietuviy tebėra tolimuose Rusijos Rytuose, kiti ", 
tūkstančiai atsidūrė Europos Vakaruose, dar kiti - už jūriy mariai. 
Liko, tiesa, mūšy tautos kamienas Baltijos pajūry, senojoj Tėvynėj, . 
bet ir tas amaly apgultas. Pastaryjy kirbinės vis tebelekia iš Ry
ty. ir nusėda ant mūšy, tautos kamieno. Niekur šiandien lietuviui nė
ra laisvos erdvės: nei Amerikoj, nei Europoj. Visur jam tenka ir 
sunkesnis darbas, ir žemesnė vieta. Jis jaučiasi lyg iš Prarasto 
Rojaus išėjęs ir neranda saugios, ramios vietos.

Šios būklės akivaizdoj ir kyla klausimas: kas bus ? Kai 
kas pabūgsta šio vaizdo, nuleidžia.rankas ir prieina prie to, kad 
puola tautos pavergėjams po kojų. Laimei, nedaug tokiy. yra. Visa 
mūšy, tautos masė, kad ir kaip būty išblaškyta, nėra linkusi nei nu
siminti, nei nusigęsti. Visi sunkumai, gulantieji ant mūšy, kelia, 
tiesa, susirūpinimo, tačiau jie anaiptol nepalaužia. 
Mūšy tautos likimas ne karty buvo pavojuje, tačiau nė vienas jy ne
užgniaužė. Lietuviai buvo stipresni ir už pavojus! Dabartiniu metu 
gyvename nauję pavojy, kuris gresia pakirsti pacię tautos gyvybę. 
Reikia, kad ir ši karty lietuviy 
tauta būty Nei deportacijos, nei okupacija, nei tremtis, 
nei bolševizmas neturi mūšy gyzdinti. Deportuoti sugrįš, okupacija 
praeis, tremtis pasibaigs, o bolševizmas ir galy gaus. Tie pavojai 
nėra amžini. Mūšy tautos istorija jy yra mačiusi dar daugiau. Jie 
visi praėjo, o tauta gyva ir šiandien, nes ji yra amžinesnė, nei 
pavojai.

Pagrindinis mūšy uždavinys šiandienę, yra išlikti . 
Nei sunkus darbas, nei žemesnė vieta, nei kitos nepergeriausios 
syly^os mūšy negysdina. Nebuvom didturčiai Tėvynėje, nebijome dar
bo ne čia. Mokėjo laukti ir išlikti senosios lietuviy kartos, mo
kėsime ir mes. Esame išsisklaidę, tačiau pakeliame ir tai: pavo
jaus metu kartais ir išsisklaidymas padeda išlikti.

Mus šiandien jungia visus vienas pasiryžimas: ISLIKSIHE! 
Jis yra gyvas kenčiančioj Lietuvoj, esančioj Sibire, jis yra gy
vas besipriešinančioj senojoj lietuviy žemėj, jis yra gyvas mūšy 
tremty! Praeis pavojai, ir vėl susirinks visa išblaškyta Lietuva!

• + » + * + » + «-ro + o + o + « + » + »

RAUDA RUDENS VEJAI ...
( Sibiran Ištremty Lietuviy Daina )

Rauda rudens vėjai, verkia už langy 
Tolimam Sibire ilgu, neramu, 
Skruostu nuriedėjo ašara viena, 
0 širdis vaitoja laimės alkana.
Pabundi iš miego, praveri akis,
Aidi sargo žingsniai, rakty skambesys. 
Niekas, vai, nežino, kiek tu čia kenti, 
Kiek nakty nemiegi, kaip dalia sunki !
Lyg pakastas žiedas rudenio šalny 
Ilgisi jaunystė laisvės ir dainy. 
Lyg tyli paguoda atskrenda malda 
Ir gaivina širdį alpstanciy tada.

4- ® + o t- o -*•

Oi, motule mano, motina sena,
Neraudok prie varty, ašary gana,
Dar prabėgs pro šalį daug dieny,oi daug, 
Aš visvien sugrįšiu - tu tikėk ir lauk !
Kas, kad man paskirta tremtinio dalis, 
Sibiras, Uralas, tolima šalis, 
Aš sugrįšiu laisvėn tėviškės keliu 
Ir tave myluosiu, taip karštai tikiu.
Dievas neapleidžia smilgos, vabaly, 
Nei benamio paukščio, ištikto audry, 
Neapleis ir mūšy tėviškės mažos, - 
Nes už josios laisvę sūnūs jos kovos !

— . + .T.+ .+
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Generolas V. Grigaliūnas

LIETUVOS KARIUOMENES PRADŽIA AUŠROS VARTUOSE.
Atsiminimu žiupsnelis.

1918 m. prieš pat Kalėdas Vilniuje likau skirtas antrojo pešt, pulko 
Vadu, kurį, turėjau tverti Kaune. Pirmas pešt, pulkas, pradėtas tverti Vil
niuje, turėjo keltis toliau tęsti tvėrimas! Alytun. Vilnius buvo nepalankiau
sia lietuviškai kariuomenei tvertis vieta.

Tokį sunk^, svarbiu, atsakingą uždavinį gavęs, jaučiau pilnę savo 
silpnybę, bejėgiškumę, tuomet esamomis sąlygomis jaučiant nuvykau pas Aušros 
Vartų Panelę Svenciausię ieškoti paramos, pagalbos bei globos. Jai, kaipo 
Lietuvos Globėjai pavedžiau rūpestį; Jos aukštajai globai atidaviau save, sa
vo Vilniuje paliekamą šeimę, savo pulkę ir musę reikalus. Taip apie valandę 
karštai pasimeldęs, pasijutau galiūnu, galinčiu kalnus sugriauti ne tik pulkę 
sutverti.

Linksmai atsisveikinęs su savaisiais, bene antrę-ję Kalėdų dienę,. nu
skubinau su visu savo "pulku" : dviem karininkais -Sapkauskiu ir 
Sama s i o n k u bei dviem kareiviais : Valasinavicium ir Zubavicium, 
pats penktas, - Kaunan. Visas tuometinis antrasis pešt, "pulkas" tilpo dve
juose mažuose kambariuose, "Europos" viešbuty, Gedimino gatv. prieš Vyr.Stabę. 
Mano "pu 1 k a ei" į K a u n ę. .

Pirmuosius savo žingsnius Kaune, kurio prieš tai visai nepažinojau, 
nukreipiau pas p. Saliamonę Banaitį, Valstybės Taiybos narį, vienę iš 
Nepriklausomybės Akto signatarę, didį lietuvį, kuriam užsienin išvykstanti 
Vyriausybė paliko Lietuvos reikalams šiupsnelį pinigu (bene 100.000’Ostmark). 
Tas mane sutiko su išskėstomis rankomis, itin išgirdęs mano pasiryžimę niekur 
nebėgti, o likti čia dirbti, nors ir su didžiausiu pavojumi, dargi su žmona 
ir mažu kūdikiu, ligota uošve bei dviem žmonos sesutėm palikusiom be lesu ir 
be vilties Vilniuje. Banaitis pats savo net nemažę turtę išleido pirmosios 
Vokiečiu okupacijos metu slaptoms mokykloms bei spaudai palaikyti, vėliau ne
mažai prisidėjo ir fiziškai ir materialiai mano veiklai padėti.
Mikuckis ir Kun. Krupavi “c i u s padeda organizuoti.

Tuojau nuvedė pas vietos policijos Vadę. Lietuvos poetę ir gėrę ka
rininkę, p. Juozę M i k u c k į, kurį aš įkalbinau mesti policijos tamybę 
ir stoti savanoriu pulkan ir ušimti pulko Ūkio, Viršininko Vietę. Jis. savo 
padėjėju pakvietė stambaus ūkininko sūnų, turintį plačias pažintis, kurios 
man taip buvo reikalingos ir naudingos, nes daug lengviau galėjau viskę įsi
gyti, ko; reikia. Čia pat atvyko dar vienas naudingas savanoris, karo valdi
ninkas- 'V;, sruoginis, kuris liko skirtas pulko adjutantu‘ir raštved
žiu. Taip liko sutvertas pulko štabas, be to, is turimu jėgą, liko sutvertas 
ir savanoriu registracijos ir priėmimo biuras. Pastarąjį sudaryti padėjo man 
kilnus ir garbingas kun. Krupavičius, davęs man būrį katalikiško 
jaunimo ateitininkijos. Tiesiog stebuklingai su kun. Krupavičium susipažinau 
pradžioje savo veiklos. Jis man visad ir vėliau buvo kaip tėvas ir vadovas 
ir ne tik man, bet visai moksleivijai ir visuomenei.
Moksleiviai - pirmieji savanoriai.

Katalikiškoji moksleivija ir studentija (ateitininkai) davė man gali
mybę įsteigti propagandos bei savanoriu registracijos biurus, kurie man itin 
buvo naudingi. Būrį ateitininkijos, stojusį savanoriais, padalinau į tris 
grupes t) agitatorių - kuriu užduotis buvo - pasklidus po kaimus - 
įkalbinti kuo daugiausia jaunimo stoti savanoriu eilėsna savo tėvynės ginti; 
2) k ontragitatoriu - kuriu užduotis buvo - kas šventadienį, 
kur tik vietos bolševikai baisiai puolė savanorius ir gyrė bolšėvistinį Mask
vos rojų, traukti nuo ju kaukę ir aiškinti šmonėms tikrąjį bolševizmo veidę
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ir 3) palydovą - kurią užduotis buvo - stojusius savanoriais rinkti 
į didesnes grupes ir jas lydėti į A. Panemunę jau organizuotai. Visas tas 
ateitininkijos būrys atlikęs savo darbą, stojo en bloc į įsteigtą pulką ka
rininko Kauno vadovaujamą, puskarininkią mokyklą, o vėliau, įsisteigus 
Karo Mokyklai, persikėlė pastarojon ir sudarė veik tris ketvirtadalius pir
mosios laidos pirmąją Lietuvos leitenantą, kurią taip mumis tada stigo.

Pas didį žemaitį - arkiv. Karevicią.
Po P. Banaičio vizitos, sekančią dieną is pat ryto, nuėjau 

Basilikon, pasimelsti ir, Sv. Mišias išklausys, švenčiausią priėmęs ir Ste
buklingajai Sopulingai Panelei Švenčiausiai visus savo rūpesčius pavedęs, - 
nuėjau pas Ganytoją, garsą ir didį žemaitį arkivyskupą Karevicią, 
jam savo pagarbės pareikšti ir savo veiklai jo palaiminimo gauti. Senelis, 
žemaitis, net apsiašarojo iš džiaugsmo ir netik mane ir mano veiilą bei visus 
manuosius palaimino, bet prižadėjo melstis ir remti kuo tik išgalės." Bene 
galiu aš būti ramus ir nuošaliai laiky
tis, kada vyksta Lietuvos iš numirėlią 
kalimasis ir jos kariuomenės t v ė r i m a s i s! 
pareiškė man Ganytojas. Vos tik mes įtaisėm registracijos savanorią biurą, 
P-ro H. Šliupo namuose, Ganytojas pradėjo mus lankyti kasdien ir iš
būdavo dvi, tris valandas, jam specijaliai (jo prašymu) paruoštoje kėdėje, gė
rėdamasis tuo, kas biure vyko ir visad prieš išeidamas teiruodavosi, kiek sa
vanorią atvyko ir laimino visus, ir taip buvo per visą laiką, kol pulkas liko 
iškeltas A. Panemunėn, atsieit, iki 1919 sausio mėn. vidurio.

Metame lauk vokiečius.
Pulkas tiesiog stebuklingai augo ir taip ūmai, kad tiesiog vos spė- 

davom butą pasirūpinti. Jau trecią dieną viešbuty "Europa" dviejuose kamba
riuose, įr koridoriuj vietos neužteko.DrRokas Šliupas pasiūlė savo 
namuose butą karininkijai ir štabui, o savanoriams išrūpino gretimo kaimyno 
gan didelį namą. Tačiau ir šio D-ro Šliupo pulkui padaryto patarnavimo už
teko tik savaitei, ir tiesiog klasta teko išgauti orderį ir išmesti ten esamus 
vokiečius gatvėn ir užimti didelį namą keturią gatvią kampuose (Laisvės ai. 
63 nr.) Okupacijos metu ši’ gatvė vadinosi Kaiser Uilhelmstr., o rusą laikais 
"Nikolajevskii prospekt.

To mūsą žygio pabūgo vokiečiai ir sukėlė audrą mūsą Kr. Aps. Ministe
rijoje, reikalaudami tuojau pulką iškelti A. Panemunėn, kur mes užėmėm, nors i 
ir gerokai apardytas kareivines, kur vėliau įsikūrė Karo Mokykla. Tiesa, 
daug darbo teko padėti, kol tas kareivines padarėme nors kiek žmoniškesnėmis: 
teko vogti ir langus, duris, pečius ir kitus reikmenis, nes mes buvome pliki, 
gryni it tilvikai.

Pirmoji komendantūra.
1919 m. bene sausio 1 ar 2 d., bolševikam einant pirmyn ir gresiant 

Vilniui, visa mūsą Valstybė persikėlė Kaunan. Mano pulko štabas jau 
nebepajėgdavo visą reikalą atlikti, teko steigti komendantūrą. Pirmuoju Kau
no komendantu buvo skirtas 2 pulko ūkio Viršininkas, karininkas Mikuc
kis, jo padėjėju Vilniaus komendanto pad. karininkas Škirpa. Vil
niaus komendantas Liudas Gira, lietuviams iš Vilniaus besitraukiant, 
sirgo ir keltis negalėjo. Komendantūrai pagrindą davė pulkas, komendantūron 
nukeltas buvo ir registracijos biuras.

( bv.s daugiau)
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smuusn/s saim e
PABALTIJO KRAŠTUOSE SOVIETAI 

VERČIA SKIRTIS MOTERIS, KURIŲ VYRAI 
GYVENA UŽSIENYJE

Iš Stockholmo gautomis žiniomis, Sovietu vyriausybė yra nusi- 
stašiusi priversti išsiskirti moteris tų pabaltiecių, kurie dėl ko
kių nors priežasčių nėra grįžę į savo kraštų. Sovietai žino, kad tie 
žmonas tol negrįš, kol jų kraštai bus rusų okupuoti. Dabar turima 
įrodymų, jog Maskva nutarė griebtis prieš juos niekšiškų priemonių.

Ligi praeitų metų galo retuose laiškuose, kuriuos pabėgėliai 
gaudavo iš savo šeimų, niekuomet nebuvo raginama grįžti namo. Užmas
kuotais žodžiais būdavo nurodoma, jog tie, kurie grįš, bus sovietiš
ku būdu "išvalyti". Visai neseniai, vedusieji pabėgėliai gavo iš savo 
žmonų beviltiškus laiškus, kurie ragina juos, kad ir kas bebūtų, 
grįžti. Viena žmona, pavyzdžiui, parašė savo vyrui, DP amerikiečių 
zonoje; "Grįžk kuo greičiau, kitaip man atsitiks kažkas baisaus." 
Vienas buvęs latvių valdininkas gavo tokį pat laiškų. Abu vyrai nu
tarė grįžti oficialiu keliu ir per IRO buvo repatrijuoti.

Po dviejų mėnesių valdininkas grįžo į savo DP stovyklų Vokie
tijoj ir štai kų papasakojo.

Rusai, kaip ir galima buvo spėti, ilgai juos apklausinėjo, 
ypatingai norėjo žinoti, dėl ko negrįžo anksčiau. Dauguma grįžtančių 
pareiškė, jog jie ilgų laikų sirgę, kai kurie turėjo gydytojų pažy
mėjimus. Jau kelyje dalis grįžtančių dingo be jokių pėdsakų. Latvijo
je niekam nebuvo leista grįžti tuoj pat namo. Visi buvo iš pradžių 
internuoti vienoje šiaurinės Latvijos stovykloje, iš kurios paleisda
vo po 2 - 3 žmones. Valdininkas ir jo draugas (ūkininkas) buvo pa
leisti kartu. Ūkininkas pasiūlė savo draugui pernakvoti pas jį, ka
dangi stovykla buvo netoli nuo jo ūkio.

Kada jie įėjo į kiemų, pasakoja valdininkas, priėjo prie jų 
rusas, pasisakė esųs "šeimininkas" ir paklausė, ko jie norį. Tašiau 
abu vyrai vis dėlto įsibrovė į namus. Uininkas teišgirdo iš savo iš
sigandusios žmonos, kad ji buvo priversta Sovietų valdžios vesti nau
jų ’^šeimininkų", kuriam sovietai dabar pavedė ūkį. Kadangi rusas pra
dėjo grasinti, abu vyrai turėjo pasitraukti.

Pagal sovietų įsakymų, praėjus keliom savaitėm, nežiūrint to, 
ar vyras sutiko grįžti ar ne, moterys buvo priverstos per dvi savai
tes ištekėti iš naujo. Latvių komunistų valdomuose valsčiuose, jos 
galėjo pasirinkti sau "vyrus" ir taip daugumas tokių priverstinių ve
dybų buvo tik dėl akių.

Valsčiuose, kuriuos administravo iš Sov. Sųjungos atgabenti 
rusai, tokios "vedybos" buvo visai paprastai suorganizuotos vietinio 
sovieto. Skirdavo kelias dienas, per kurias moterys turėjo "legaliai" 
ištekėti už joms paskirtų rusų. Atsisakymo atveju grasino atskyrimu 
nuo vaikų ir išvežimu. Moterys be vaikų arba pasprukdavo ir prisijung
davo prie partizanų arba nusižudydavo.

Pasak tų patį liūdininkų, grįžusieji anksčiau ar vėliau turi 
stoti prieš liaudies teismų ir nėra nė vieno pavyzdžio, kad kuris nors 
būtų buvęs išteisintas. Lengviausia bausmė - 3 motai priverstinių dar
bų, o tie, kurie teisingai ar klaidingai yra apkaltinti simpatijomis 
Vakarų valstybėms, yra paskelbiami liaudies priešais ir pasmerkiami 
10-25 metams priverstinių darbų.

(La libre Belgique, 1948.8.11)
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Bažnyčios būkle okupuotoje Lietuvoje.
Kokia dabar bažnyčios būklė Tėvynėje, matyti iš vienos partizanę apygardos 

prokuroro sudaryto dokumento s
" 1944 m. bolševikai antrę kartę, okupavę Lietuvę., tuojau panaikino visas 

religinio pobūdžio organizacijas, sustabdė tikybinio turinio spaudiniu leidimu, o 
išleistuosius, esančius leidyklose ir knygynuose, sunaikino. Uždraudė tikybos dė
stymu mokyklose ir pašalino iš mokyklą kryžius bei kitus religinius ženklus. Mokyk
lose uždraudė įprastą maldę prieš pamokas ir po ję. 11 . . ■

" Prieš bolševikę okupaciją Lietuvoje veikė 4 kunigę Seminarijos : Kaune, 
Vilniuje, Telšiuose ir Vilkaviškyje. Bolševikai Vilniaus ir Vilkaviškio kunigę se
minarijas tuojau uždarė. Telšię seminarija uždažyta 1945 nu• 1946 m. gruodžio mėn.
bolševikai ištrėmė Kauno kunigui seminarijos vadovybę, o klausytoję skaičių pareika
lavo sumažinti iki 100, apie pusė visę klieriku buvo pašalinti."

" Nuo pirmęję okupacijos dienę prasidėjo kunigę suimiriėjimai. Nemažas skai
čius buvo.priversti mesti pareigas ir slapstytis. Suimta apie trečdalis Lietuvos- 
kunigę. Iš tėvę pranciškonę ir jėzuitę laisvę likę tik keli. . Telšię Vysk. Borise- 
vicius buvo suimtas 1946 m. pradžioje, o 1947 m. sausio 3 d. Vilniuje NKVD teismo, 
nubaustas mirtimi. 1946 m. rudenį, suimtas naujas Telšię vyskupas Ramanauskas. Vė
liau suimtas Kaišiadorię vysk. T. Matulionis (nukankintas Sov. Rusijoje' ! Kor.) • 
Ark. Reinys išvežtas, o vysk. K. Paltarokas buvo tardytas, bet .dar nesuimtas. Suim
tieji vyskupai ir kunigai apkaltinami "banditizmu". Vienuolynai, uždaryti. Prieš 
karę Lietuvoje buvo apie 1000 kunigę,dabar ję liko apie 35O> ir ję skaičius nuolat 
mažėja. Pav., Sv« Trejybės parapija Kaune ( 30.00 3 tikincięję ) beturi tik vieną . 
kunigę." . .. .' -

" Nemaža bažnycię išniekinimo faktę. Kybartę bažnyčioje bolševikai sušau
dė altoriuje statulas. Toje pat bažnyčioje 1946 m. vietos kompartijos sekretorius 
per mišias su ginklu vaikė moteris. Daug kryžię ir šventęję statulę pakelėse sušau
dyta. - Sumskę bažnyčioje pamaldę metu milicininkai areštavo žmones."

Bažnycię žemės atimtos. Klebonams palikta po 3 ha lauko (už kę turi būti 
išpiltos pyliavos - 30-50 centn. grūdu !). Mažę parapiję kunigai por motus moka nuo
lat inię mokė s c ię po 2.000 — 6.000 rbl., o "papildomę" mokescię sumos siekia — kle
bonams 50-70.000 rbl., vikarams - 20.000 rbl. Mokescię nesumokėjus,.konfiskuojamas 
visas turtas. ■ • ■ *:

Bolševikę valdžia nutraukė elektros srovės tiekimę bažnyčioms ir dvasinin
kams. Bažnyčios tarnai terorizuojami ir verčiami šnipinėti kunigus ir tikinčiuosius. 
Iš ūkininkę, kurio dažnai lanko bažnycię, atiminėja žemos.

Švietimo'tainisteris" Žiugžda įsakė atleisti iš taTnybę visus tuos mokytojus, 
kurie savo laiku yra baigę Teologijos-Filosofijos fakultetę. Mokytojai pamokę motu 
verčiami kalbėti prieš Diovę ir prieš religiją.

Viename savo paskutinię biuletonię "Elta" praneša : "Iš autentiškę šaltinię 
galėjome patikrinti žinias, įvairiais keliais ateinančias iš Lietuvos. Tenka'pripa
žinti, kad informacijos, kurias musę centrinės įstaigos skelbdavo, pasauliui apie pa
dėtį Lietuvoje buvo teisingos."

Tame pat "Eltos" pranešime bažnyčios padėtis Lietuvoje nušviečiama taip : 
" Bažnyčią 1945 mk buvo palyginti toleruojama, bet jau 1946 m. prasidėjo stiprus per
sekiojimas. Žinios apie vyskupę suėmimus, apie 80 kunigę deportaciją, apie bažnycię 
apdėjimę mokesčiais - visiškai teisingos. Vidutinė parapijos bažnyčia turi mokėti 
apie 180.000 rub. (senęję, dabar 18.000'rub.). Prienuose, Biržuose evangelikę baž
nyčios paverstos arklidėm. 194^ m. Kalėdas buvo uždrausta švęsti. Draudimas nepa
sisekė. ”
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Pranešime apie mokyklas rašoma s "Neminint priemonių, pažįstamą iš 

pirmosios okupacijos, pastebėtina, jei mokytojas nueina į bažnyčią, jis tardo
mas ir įspėjamas.

Bolševikine spauda apie religijų.
"Tiesa" nr.1-1139, 1947 m. 1.1.d. vedamajame rašo : "reakciniai dvasi

ninkai, pripratę tukti darbo žmonių mulkinimu, - visi jie susijungė į vienų 
gaujų, kuri kenkimu ir teroru ... mėgina stabdyti mūsų žygį. Šio istorinio 
šiukšlyno didvyriai bus sutrypti didingos milijonų eisenos " ...

"Jaunimo gretos", str. "Dorovė ir religija" rašo : "Kuria prasme mes 
atmetam moralę, atmetam dorovę ? Ta prasme, kuria skelbia btaržtiaaija, kuri 
kildo šių dorovę iš Dievo įsakymų ... Komunistinės moralės pagrindų sudaro ko
va dėl komunizmo sutvirtinimo ir užbaigimo ... proletarinės diktatūros siste
mos pagrinde, diktatūros, vedančios atkaklių kovų, kruvinų ir bekraujiškų, 
puolamų ir taikių, karinę ir ūkinę, pedagoginę ir administracinę prieš seno
sios visuomenės jėgas ir tradicijas (Leninas, 25 tomas) ... Veidmainiška, 
šundievotinė religinė moralė sukausto tikinčiojo protų ir valių."

" " " SKELBIMAS " " "

Liet. Bendruomenės Belgijoj Centro pavedimu centrinis Tautos Šventės minėjimas 
rengiamas Liėge š.m. rugsėjo 12 d. (sekmadienį). Iš Liėge gelzkelio stoties 
(Guillemin) važiuojama tramvajum nr.1 arba 4 iki Place St. Lambert, kur imama 
tramvajus su užrašu TILLEUR (nr. 61) iki terminus. Bažnyčia yra netoli susto
jimo vietos. Pamaldos prasidės 11,45 vai. Po pamaldų iškilmingas minėjimas 
salėj, kur numatomi ir bendri užkandžiai (įsirašyti iki rugsėjo 4 d. ir at- ' 
siųsti 45 frs. ; S. Paulauskas, 186, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėgc). Hai
naut prov. lietuviai visais reikalais kreipiasi į p. Zaleskį, 12, rue Boufioulx 
Chatelet (H.) Programoje laukiama dalyvaujant be vietinių pajėgų Limburgo 
taut, šokių grupės ir kt. Išlaidoms padengti bus prašoma paaukoti po 10 frs. 
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

,t „ n „ lt „ Rengimo Komisija.

Žinios žinelės
URUGVAJUS -

Leis laikraštį. - Urugvajaus Liet. Tautinė Taryba rengiasi greitu 
laiku išleisti savo laikraštį, pavadintų "Pietų Amerikos Lietuvis"."Taip pat 
čia sielojamasi tremtinių likimu ir renkamos lėšos padėti pirmoj eilėj tremti
niams našlaičiams, o paskui ir kitiems ypatingai pagalbos reikalingiems tau
tiečiams.

Lietuvos - Pasaul. Sporto Olimpijados dalyvis. - "D. Brit. Lietuvis" 
pranešimu, kaip Urugvajaus valstybinės krepšinio komandos žaidėjas į Pasaulinę 
Olimpijadų Londone yra atvykęs ir mūsų tautietis Vikt. Cieslinskas. Lietuvę 
jis paliko būdamas 6 metų, bet puikiai kalba lietuviškai.
AUSTRALIJA -

Atvyko pirmasis lietuvis kunigas. - Treciuoju transportu Australijon 
atvyko ir lietuvis kun. K. Kavaliauskas. Jis yra vienintelis liet, kunigas 
šiame milžiniškame krašto. Šiuo motu jis paskirtas Borogilla stovyklos kape
lionu. Iš viso Australijon jau yra atvykę apie 1.300 lietuvių.
PRANCŪZIJA -

Gastrolės pasisekė. - Vokietijoje esančių lietuvių krepšinio rinkti
nės gastrolės Prancūzijoje baigėsi visišku pasisekimu. Iš sužaistų 16 rung
tynių tik vienas (dėka teisėjo) praihaimėjo 2 taško skirtumu. Bendras taškų 
skaičius 991 : 337 mūsų rinktinės naudai.
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8 LHE1WMD KDTOR
V O K I E T I J A

K n y g y serija svetimomis k a’l bonis . 
InŽ. T. Vizgirdas privačia inicijatyva suorganizuota knygių leidykla 
išleido arba netrukus išleis šias knygas svetimomis kalbomis: prof. 
J. Baltrušaičio "The Lithuanian Art" - Lietuviu menas; Br. Šapokos 
"The Lithuania!>Through the Ages" - trumpa dokumentuota Lietuvos 
istorija su iliustracijomis iš artimiausios praeities gyvenimo; inž. 
T. Vizgirdos "Vilnius The Capital of Lithuania"; dail. A. Tamošai
čio "Bymai aštuonyciai - Lithuanian Rustic Art Weaving" - spalvotu 
sodžiaus audiniu veikalas; 3. Brazdžionio "Meškiukas Rudnosiukas" 
- angly, ir liet. k. k. Šios knygos išleidžiamos liuksusiniai ir, be 
to, nemažai tiražais.

Ar išgelbės lietuvius Berlyne ?- 
Soviety užblokuotame Berlyno "katile" dar ikišiol yra likęs mažas 
skaičius lietuviu. Jy dauguma gyvena am. ir brity sektoriuose. Jau 
nuo seniau buvo daromi žygiai juos perkelti į vakarines zonas. Su
sidarius dabartinei padėčiai, gal tik vienam kitam pavyks išsigel
bėti oro keliu ir persikelti į vakarinę Vokietiją. Skaudoje, rašant 
apie 5-000 žydy BP išgabenimy iš Berlyno, nieko nerašoma kad biity 
išgabenti lietuviai.

J. A. V.

Paskirta komisija BP imigracijai 
vykdyt:i . - AP iš Washington© praneša, kad prez. Trumanas pa
skyrė komisiją. - Jos nariais yra: buvęs imigracijos komisaras Ugo 
Carusi, socialinio darbo srities žinovas Bdward O'Connor ir JT eko
nomikos ir socialinės tarybos delegacijos nastys Harry Rosenfield. 
Komisijos paskyrimę. turįs paxvirtinti Senatas. Tę. pacię. dienę. prez. 
Trumanas paprašė Kongresę. papildyti lėšas 2 mil. doleriu, kad gaie
ty. paskubinti 100.000 BP įgabenimę. į J.A.V., nors paskutiniai spau
dos pranešimai sako, kad del lęšy, stokos tegalės įvažiuoti tik 
40.000.

Ruošiasi BP priėmimui.- Rugp. 2 d. J.A.V. 
užs. reik, m-jos atstovas oficialiai paskelbė, kad-jau surastas 
darbas visiems 100.000 BP, kurie dar siais metais bus atvežti į 
J.A.V. Jie dirbs Žemės ūkyje ir pramonės įmonėse. Paruošta gabeni
mui 12 laivy.

.Lietuviškos lėlės filmy artistams. 
"Vienybė" rašo, kad 800 Amerikos radio stociy perdavė Mitchell Gray
son parašyty dramę. "The Man with a Cause", kurioje atvaizduojami 
Heidelbergo universiteto studentai tremtiniai. Vyr. dramos veikėjas 
yra am. William H. Suduth, 1946-7 m. buvęs Heidelbergo UN3RA direk
torius. Turbut retas amerikietis yra tiek rūpinęsis tremtiniy. reika- - 
lais kaip jis. Vien jo rūpesčiu į JAV yra atvykę 62 tremtiniai. įdo
mu ir tai, kad vienas iš veikėjy vaizduojamas mūšy rašytojas St. Zo- 
barskas, kuris, būdamas Vok. studijavo Heidelbergo un-te ir artimai 
susibičiuliavo su minėtu amerikiečiu. Pažymėtina, kad šioje dramoje 
pagrindinis vaidmenius atliko filmy aktoriai Henry Fonda ir Aline 
Mac Magon. Henry Fonda veikale vaizdavo Stepo Zobarsko vaidmenį.

Atsidėkodami liet, tremtiniai artistams įteikė liet, lėliy.
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Nebeduos darbo leidimą.,- Belgijoje darbi- 
ninky. pareikalavimas stipriai sumažėjo, pastaruoju laiku darbininky 
sindikatai kreipėsi į vyriausybę, prašydami nebeduoti darbo leidiny 
užsieniečiams, išskyrus angliy kasyklas. Ikišiol sindikatas (S. Chrė- 
tien) padėdavo svetimšaliams, net ir nelegaliai atvykusioms, gauti 
ministerijoje darbo leidimą. Nuo šiol sindikatas nuo tokiy patarna
vimu atsisako ir prašo vyriausybę nebeleist valsčiy sav. išdavinėti 
godele C svetimš. darbininkams, neturintiems darbo leidimo.

Galima slysti dėvėty drabuziy Vo
kietijon. -^Caritas Catholica yra vėl gavusi leidimą siysti 
Vokietijon dėvėty drabuziy, skalbiniy ir avalynės. Norintie
ji pasiysti tokį siuntinį turi kreiptis: J. Luyckx et C°, S.p.r.l., 
215, avenue d’Italie, Anvers, Service Caritas Catholica. įmokėjus 
95,-Jta. šios firmos sąskaiton (C.C.P. 39-45.04) ir paprašius, ji at
siunčia tam tikrą maišę, su numeriu. Maišan sudėti siunčiamus daiktus 
ir grąžinti minėtai firmai. Atskiram voke nuslysti (tai pačiai fir
mai):. a) siunciamy daikty sąrašą, b) pavardę ir pilną adresą gavėjo, 
c) pavardę ir pilną adr. siuntėjo, d) orderio numerį, pažymėtą ant 
maišo, e) užpildytą siuntos orderį (gelzkelio) dviejuose egz., kuriy 
vienas grąžinamas siuntėjui. - Drabuziy siuntiniai firmos yra tikri
nami ir persiunčiami į Kelno "Deutscher Caritasverband". Persiunti
mas užtruks 3 mėn. Su užsakymais reikia paskubėti.

Caritas maisto siuntinėliai Vo
kietijon.- Jau galima užsakyti Caritas siuntinėlius Vokieti
jon. Sudėtis: 500 gr. kavos, 100 gr. kakao, 450 gr. uogienės, 3 dė
žutės kond. pieno, 3 dėž. pudingo, 300 gr. pašteto, 350 gr. kons. 
mėsos. Kąina: 150 Frs. Užsakyti: Caritas Catholica, 5, rue Guimard, 
Bruxelles į mokant pinigus pašte sąskaiton C.C.P. 45.97.34 ir pažy
mint: colis de secours pour l'Allemagne. įmokėjusiam Caritas atsiun
čia boną, kurį reikia pačiam persiysti Vokietijoj gyvenančiam asme
niui. Pastarasis, gavęs boną, kreipiasi į Caritas sandėlius Achene, 
Koelne arba Diisseldorfe, kurie jam išduoda siuntinėlį. Gali jį per
siysti adresatui ir paštu, bet persiuntimą turi apmokėti gavėjai.

^Nemokamos atostogos vaikams.- Vaikai 
tėvy, dirbančią angliy kasyklose, gali pasinaudoti kasykly finansuo- 
jamom vasarvietėm. Kasyklose veikia vad. “gryno oro" tarnyba (air 
pur), kurioje reikia užpildyti tam tikras formuliarus. Specijalus gy
dytojas nusprendžia, kur vaikas siystinas ir kuriam laikui. Pirmenybė 
duodama^silpnesnės sveikatos vaikams ir priimami nuo 8 - 14 m. Va
sarvietės veikia, berods, ištisus metus ir visas iš
laikymas yra nemokamas. Atkreipti dėmesį į tai, kad poilsio namai 
yra pavesti organizacijoms, kurios tvarko vaiky gyvenimą pagal savo 
ideologinę spalvą. Apie visa tai teirautis savo kasykly biuruose.

Butai angliakasiams.- Belgijos Vyriausybė yra 
numačiusi pastatydinti 25-000 buty angliakasiams per penkerius metus. 
Tam paskyrė vieną milijardą Frs. Šiais metais išleista šiam reikalui 
200 milijony Frs. vidaus paskola.
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Tėvas J. A r a n a u s k a s , S. j. š- m. rugpj. 15 d. 

Monse, atlikęs ilgas rekolekcijas, padarė amžinuosius vienuolio 
įžadus. Teologijos mokslus baigęs Pragos kunigu seminarijoj, iška
lėjęs ištisus metus nazių kalėjime, pabuvojęs Prancūzijoj dabar rū
pinasi Hainaut prov. lietuviais. Jo reikšmingos šventės proga Belgi
joje gyvenę tautiečiai linki gausios Dievo palaimos. "G. Šalis" 
gerb. Bendradarbiui taip pat reiškia geriausius linkėjimus.

Važiuoja į J.A.V.- Iš seniau gyvenančių lietuvių 
vienam kitam pavyksta išsmukti į Amerikę. Pastaruoju laiku gavo vi
zų p. P. Račkauskas ir p. Pakalniškiai. Gegužės mėn. išvyko p. Kaz
lauskienė su dukra Vena ir nutūpė Čikagoj. - Į Kanadę išvyko p. 
Gricius su šeima ir p. Slikaitis (senas išeivis). Pastarasis pirko 
tenai ūkį.

Y M C A atsižada 5,- DM. - Pastaruoju laiku ėmė 
plaukti nusiskundimai, kad YMCA lupanti 5,- DM iš tremtiniu už jiems 
adresuotus maisto siuntinius. Kun. J. Danauskas, LBB Centro pirm, 
lankėsi YMCA’os centre ir buvo pažadėta nuo naujų transportų minėto 
mokesčio nebeimti.

Prašoma gręžinti aukų lapus.- Lim- 
burgo I Apylinkės Valdyba prašo gręžinti aukų lapus, kuriais yra 
renkamos aukos nukentėjusiam tautiečiui p. Cinzui. Norima paskelbti 
rinkliavos rezultatus visuomenei "G.S.".

Iš Belgijos į Ruanda-Urundi.- Veter, 
gyd. Miknevicius įsikūrė belgų kolonijoj Ruanda - Urundi. Turi ap
tarnauti labai didelį plotę. Jam padeda juodukai felšeriai. Klima
tas geras, pragyvenimas labai pigus. P. Gydytojas savo nauja vieta 
patenkintas.

Atvyko stųdijuot.-Iš Romos atvyko du jauni tė4 
vai jėzujitai: Mikalauskas ir Pupinis. Jie žada pasilikti, kurį lai
kę Belgijoj studijoms. Pasigėrėtina, kad jiedu jau eina talkon vie
tiniams lietuviams ir T. J.. Aranauskui.

Pirmosios vagos sporto dirvonuo
se.- Courcelles. - Rugp. 1 d. Courcelles lietuvių - latvių kom
binuota sporto komanda turėjo išvykę į Chatelineau, ir ten su Cha- 
telet YMCA sporto komanda turėjo tinklinio rungtynes. Laimėjo Cha- 
telet YMCA rezultatu 2:0.

Rugpiūcio 8 d. tos pačios komandos turėjo revanšines rungtines 
Courcelles mieste; ir sį kartę laimėtoju liko Chatelet YMCA 2;0.

Krepšininkai, padedant vietos YMCA ir kasyklos administracijai, 
baigė įsirengti krepšinio aikštelę ir pradėjo treniruotis. Artimiau
siu laiku ketina išbandyti savo jėgas su belgų ir kitomis apylinkė
je esančiomis komandomis.

- Rugp. 8 d. Courcelles lietuvių kolonijų aplankė Liet. Bendruo
menės Belgijoje Centro Pirm. kun. J. Danauskas. Svečias, dalyvaujant 
gausiam vietos ir apylinkės lietuvių būriui, atlaikė sv. Mišias ir 
pasakė pamokslų. Po pamaldų pasikalbėta mus liečiančiais klausimais.

(A. B-tis)
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Seimą atsigabeni mo vargai.-' Žinodami 

savo artimąją sunkiu būklę Vokietijoje (nevienas tik tam čia ir 
važiavo) vyrai stengėsi juos atsigabenti į Belgiją. Jei žmonai įva
žiavimas vyko labai tiksliai, to negalima pasakyti apie tėvą įva
žiavimą. Tuo atveju, kai tėvas ar motina tebuvo vienas - atveždavo, 
bėt esant- Vok. 2 ar 3 artimiesiems -ją neįsilcidžiama. Pav., pir
muoju transportu (48.4.11.) atvykę į Waterschoi kasyklą 2 vyrai 
(Nr.Nr. 2059 ir 2061) (vienas ją vedęs, žmona atvyko po 3 mėn.) no
rėjo atsigabenti savo artinuosius, t. y. tėvą, motiną ir seserį. 
Pradžioje liepta laukti, kol atvyks žmonos. Vėliau, užpildyti rei
kalingi- formuliaro., kurie p o kelią mėnesią, pasitikrinus Briuselio 
IRO Delegacijoje, pasirodė dar nebuvo, išsiąsti kasyklos administra
cijos. Si aiškinosi, kad ji . juos buvo "išsiuntusi", .bet jie, tur- ... 
but, pakely "dingę". Formuliarai, buvo užpildyti antru kartu, nuro
dant, kad atvykęs tėvas stos dirbti kasyklon, Šiuo kartu formulia
rai pasiekė savo .tikslą - Svetimšalįą Policiją, bet po kiek laiko 
atėjo neigiamas atsakymas. Buvo -dar .kartą, apeliuota per Waterschei 
IRO-Atstovą į Sveti Policiją,, bet. ir 48.0.4.. gautas tas pats atsa
kymas - įvažiuoti, neleidžiama, \ > .,’ ’

Panašiai;.atsitik,o.-dar. su porą Waterschei gyv. lietąvią, norėju
sią čia. atsigabenti savo artimuosius. .....

M o k e s. t i s už šeimą atgabenimą.- 
Rugp. mėn. pradHŽiojė Waterschei kasyklos■lietuviai darbininkai 
pradėta šaukti į-Administraciją pasirašyti specijalią kvitą, kup
riais angliakasiams iš ją algos nutraukiama po 400,- R’S. už šeimą 
atvežimą.’ '' - -~

Reikalas pasidarė-neaiškus, kadangi anksčiau verbavimo komisiją 
buvo sakoma (ir kontrakte, berods, rašoma), kad norinčius vykti 
Belgijos anglią kasyklą darbams ir ją šeimas veža nemokamai IRO. 
Kaip lietuviai, taip ir kt. tautybią D.P. tą kvitą nepasirašė. Šiuo 
metu šį reikalą aiškina vietos IRO Atstovas.

Belgijos latvią laikr. "Vestnesis" savo paskutiniame nr. rašo, 
kad čia esą sumaišyti DP su italais. Už šeimą atgabenimą kaip tik 
tūrį mokėti italai, lygiai tas pats vyksta ir. kitose Limburgo pro
vincijos kasyklose -. Winterslage ,-. Zwartberge ir Eisdene.,

.V į e, ii i m., e. t a i. Dievo. ir Tėvynės t a r- 
.n y b o j, e .. - Limburgo prov. lietuvią kapelionas Tėvas Kornelijus, 
O.F.M., lygiai prieš’metus (47.8.15) 'Wat. atlaikė pirmąsias Sv. 
Mišias čia atvykusioms tautiečiams. Nuo to laiko Tėvas Kornelijus 
nenuilstamai lanko tautiečius - ir dviračiu, ir pėsčia, ir trauki
niu ir tramvajumi - jo nesulaiko nei vėjai, nei lietus - Šia laiko 
Sv. Mišias, čia moko lituanistikos ir-katekizmo mažuosius, lanko 
ligonius’; neužmiršta ir kultūrinio baro - retai kuriame susirinki
me ar posėdyje jo neužtiksi!... 0 darbo laukas platus: Eisdenas, 
Houthalen, Waterschei, Winterslag, Zwartberg ir dar kelios kitos 
vietovės. Gi Jis pats nuo šią vietovią gyvena tolokai, būtent, 
Limburgo provincijos sostinėj - Hasselte.

Lai gerasis Dievas ir toliau laimina jo žingsnius ir teikia jam 
sveikatos ir ištvermės!

-Limburgo Pirmoji Apylinkė (LBB) sparčiai ruošiasi Rugsėjo 8 mi
nėjimui, kuris įvyks rugs. 5 d. jZwartberge. Meninės dalies išpildy
mui ruošiasi net keletas grupią. -

(Vyt. Siaurys)
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’POLIŠKOJ mS/MlRll/S
BERLYNE. KALBA KUMŠČIAI - KOMUNISTAI ĮSIVERŽĖ SAVIVALDYBĖM - SLAPTOS DERYBOS 
KREMLIUJ. - J.A.V. IR SOV. RUSIJOS KONFLIKTAS DEL MOTERS - DUNOJAUS UPE TIK

... "RAUDONIEMS” - RUZVELTAS APIE LIETUVA

Pasaulis tebėra Įbidęs akis Į Berlynu, kurį, kadaise visi keturi sąjungininkai 
kasnakt lankydavo^ir uoliai bombarduodavo. Dabargi susirinkę tio patys keturi jau 
gana stipriai kumšeiuojasi. Kol kas betgi nuo tą smūgiu nukenčia daugiausia vokie
čiai, ypač ją policija. Po to kai komunistuojantis Berlyno vokiocią policijos vadas 
Markgrafas savivaldybes buvo atleistas ir rusą vėl paskirtas (nelegaliai), policija 
pasidalino Į rytiečius ir vakariečius. Pastarąją vadas yra Stumpfas, kuris daug var
go turi su savo valdiniais, nes šie dažnai būna rusę areštuojami. Ir tai vyksta la
bai lengvai, nes vokiečiu policija neturi teises pakelti ginklo prieš sąjungininkus. 
Rusai gi nevengia ne kruviną susirėmimą, kurią jau yra būvą.

Vakarą Vokietijoj organizuojamas seimas, kuris posėdžiaus Bonnoj. Visos val
stijos siąs atstovus, ir ją bus 400. Vakariocią valdomas Berlynas taip pat buvo besi
rengiąs išrinkti 4 atstovus, bet rusą sukurstyti socialo-komunistai suorganizavo did
žiulę demonstraciją, kurioj dalyvavo ii pi e 10.000 žmonią, ir Įsiveržė į rotušę, kur tu
rėjo posėdžiauti savivaldybės atstovai. Tuo būdu posėdis buvo sutrukdytas. Po triją 
valandą toj pat rotušėj, esančioj sovietą srity, nekomunistinės partijos suorganizavo 
kitą demonstraciją, nukreiptą prieš sovietus. Dalyvavo 5*000 žmonią. - Gen. Clay 
tais Įvykiais yra susirūpinęs, tačiau spaudai pareiškė, jos tai nėra pavojinga.

Kremliuje tebevyksta slaptos derybos. Jau visas mėnuo, kaip Vakarą ambasado
riai varsto Kremliaus duris, bot rezultatą rašant šias eilutes dar negirdėti. Abu de
rybininkai laikosi labai kietai, nujausdami, kad tai bene pačios svarbiausios derybos 
pastaraisiais metais. Jei jos neprives prie kokiu nors pakenčiamo susitarimo, politi
nis Įtempimas, ypač Vokietijoj, dar padidės. Kiekvienas gi Įtempimas turi ribas : be
tempiant gali ir sprogti ...

Nežiūrint Kremliaus pasikalbėjimą santykiai tarp JAV ir Sov.Rusijos paaštrė
jo ir tai daugiausia dėl moters Kosonkinos. Pastaroji buvo prievarta atgabenta Now- 
Yorko rusą konsulatan ir uždaryta III aukšto vienutėj. Golbėdamasi nuo MVB, mokytoja 
Koscnkina iššoko pro langą, neužsimušė, o tik susižeidė ir pateko ligoninėn, kur susą 
konsulas Lomakinas nebeturi galios. Protestą pareiškė Molotovas, jĮ pareiškė ir Mar
shall ’as, pareikalaudamas atsiimti konsulą Lomakiną. Įširdusi Maskva reagavo uždary
dama savo konsulatus Now Yorke ir San Francisco ir pareikalaudama uždaryti JAV konsu
latą Wladivostoko, kuris buvo atidarytas vos prieš porą dieną.

Po Dunojaus konferencijos paaiškėjo, kad Tito nebe draugas. Maskva ir jos 
satelitai visą laiką šaukia, kad Kominterno ekskomunika ir kova prieš Tito yra kompar
tiją reikalas ir visai neliečia vyriausybią, bet niekam nopaslaptis, kad visuose tuo
se kraštuose vyriausybės ir kompartijos yra tas pats dviveidis dievukas. Ir štai Ju
goslavijos Užs. Reik. Ministras šiomis dienomis pasiunčia Rumunijos Užs. Reik. Min. 
poniai (nebe draugei !) Arinai Pauker notą, kurioje protestuoja prieš Rumunijos ofici- 
jalią asmeną agitaciją, kuri skatina jugoslavą komunistus nusikratyti Titu. Girdi, 
tai lygu raginimui nuversti krašto vyriausybę. Pažymėtina, kad tą agitatorią tarpo 
buvo ir pati Pauker. Galima laukti, kad Tito nutrauks santarvę su Rumunija, o gal 
ir su kitais buvusiais draugais. Tito izoliuotas likti negalės ir turės noroms, ne
norams dėtis su Vakarais.

Kad rusai šiuo motu dar derasi ir daro šiokią tokią nuolaidą, galima paaiš
kinti ją nelabai tvirtomis pozicijomis Balkanuose. Graikijoje komunistai baigia visai 
prakišti. Jugoslavija kasdien vis labiau tolsta nuo Maskvos. Tiesa, Belgrado konfe

rencijoje jugoslavai iš vien su Kremliumi ir pakaliką gauja sudarė naują Dunojaus na
vigacijos konvenciją, kuri Vakarą valstybėms nebepalieka jokią teisią kištis Į tos 
tarptautinės upės plaukiojimo tvarkymą.

13



GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 30 f.r trims mėn. Atskiras nr. — 5 fr.

Leidžia « SĖJOS » Draugija.

Atsakingas leidėjas (Editeur responsable): Julius Danauskas,
2, Av. du Chant-d’Oiseau, Woluwė-St-Pierre. C. C. P. 7659.41.

Redakcija — 57, rue du Marais, Louvain.

14


	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1948-nr16-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014

