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Angliakasys
DUOKIT ŽODĮ IR MAN!

Ak rašytojas iš manęs prastas; kai išsikeliu iš kasyklos (visas suodi
nas kaip velnias!) vos sulenkiu rankp pirštus. Nusikamavęs nenoriu nė valgyti. 
Belaukdamas apetito imu rankon laikraštį. Čia truputį atsigaivinu, tačiau nevi- 
suomet. Pavartau vienę laikraštį, kitę — pilnę gincp. Ir ko tie ponai nori ? 

■Retai aš tuos ginčus skaitau, bet jiems kartais tiek skiriama vietos, kad jau 
akis-bado ."’Nejaugi, ponai redaktoriai neturi ko geresnio rašyti .? Politika man 
įdomi, bet tokia politika, kuri šiandien yra svarbi, kuri mūsp likimę gali pa
kreipti vienaip ar kitaip. Pradėti betgi politinius mūsp vidaus gyvenimo ginčus, 
mano suodina galva, yra ir ne laikas ir ne vieta. Jei mūsp politikai tarpusavy 
pasiginčija, tai. jp reikalas - tokia jp duona, bet kai mūsp žurnalistai ima 
pliėktiš per laikraščius, - atrodo neberimta. Gal jp klausimai ir svarbus, bet 
man rodos šiuo metu daug svarbiau apsieiti be gincp spaudoje. Jei ponai žurna
listai neturi geresnip temp, tegu atvažiuoja pas mus anglip pakasti - išgaruos 
visos fantazijos ir pamatys ko žmonėm reikia.

Skaičiau Eltos pranešime apie kažkokį prof. Dr. Tautvyrį, kuris skel
biasi parimęs Lietuvos prezidento pareigas ir kalbęs visos Lietuvos vardu. Pra
nešime pasakyta, kad tas Tautvyris neturi jokios teisės kalbėti Lietuvos vardu, 
nes neturi jokip įgaliojimp. Be to, tas Tautvyris esęs p. J. Gabrys-Paršaitis 
ir gyvenęs Šveicarijoj. Tai še tau ragaišis!'Tokip prezidentp galėtp atsirasti 
ir pas mus - kiekvienas angliakasys galėtp pasiskelbti prezidentu! Tai jau ne
leistina! Į Lietuvos reikalus reikia pažiūrėti rimčiau..Jeigu jau mokyti žmonės 
to nesupranta, tegu atvažiuoja pasisemti mūsp mokslo į kasyklas - priimsim ne 
tik žurnalistus, bet ir tariamus "prezidentus".

Daugelis ginčijasi dėl valdžios, svarsto kaip atstatyti Lietuvę. Rei
kia, teisybė, galvoti ir apie tai, bet kol kas bus, mums reikia gyventi ir pra
gyventi. "Kol saulė patekės, rasa ir akis išės." Man regis, reiktp daugiau gal
voti ir rūpintis, kur mums geriau susiburti, kur ir kaip emigruoti. Miklesnis 
ii’ apsukresni pralenda pro įvairias kliūtis ir žiūrėk, vienę gražię dienę purpt 
ir išlėkė. 0 tu žmogus nei kalbos moki, nei kepurės nusiimt - kas tavim pasini-

2



pins ir kas padės ? Tai ot aš ir laukčiau, kad rausiu mokytieji vietoj be reika
lo yašalę lioję, daugiau susirupinty mūšy gyvybiniais klausimais.

Dovanokit man, kad prikreivezojau, mat, angliakasys ...

— J— — • — —-S — — • —J S— J — ■ *• J —

II E S PERŽENGEI! G 3 L E Z INE SIENA

Vakarę Europy pasiekė trys liet, partizanai. Štai kaip jie perėjo 
aiony. Aprašo Saulius. - Rod.

Pavakaryje nustojo snigę ir gamta atrodė nepaprastai rami. Lengvas 
sniegas apklojo visas žmoniy ir gyvuliu pėdas, tačiau mums pavyko keliose vie
tose miško atidengti Ivano judėjimus. Išvirtę'medžiai .ir išmėtytos šakos truk
dė mūšy žygį. lies jautėmės laimingi,-kadangi ši diena buvo šeštadienis,' t. y. 
rūsy išėjimo diena ir mos buvome tikri, kad nesusidurtame su rūsy daliniais.

Žygiavome eilėje, kiekvienas mindamas į vado pėdas. Sis žygis buvo 
labai varginantis. Po kalėtos kilometry mes užtikome išlikusios karo stovyklos 
griuvėsius. Kodiniais kryžiais nusėtas laukas tęsėsi ligi jauny egliy miškelio. 
Savaime suprantamu, Šia buvo vokieciy apkasai,, kadangi bolševikai savo žuvu
siame kariams niekuomet kryžiy nestatė. Mos praėjome šį kapinynu, pasukome į 
dešinę ir prisiartinome prie plento. Sen ir ten galima buvo matyti automobiliy 
vėžės.

Mindaugas buvo visiškai tikras, kad mes radomės netoli pasienio. Ypa
tinga tyla bei rastos pėdos mums tvirtino jojo spėliojimo toisingumy: mes rado
mės pavojingiausios zonos viduryje. Atsitolindami nuo plento, pasukome į dėži
nę, tikėdamiesi netrukus pasiekti Romintos upę ir tilty per ję pereiti. Staiga ‘ 
mes priėjome spygliuotę, violy užtvarę. ir gan gilę griovį. Tai buvo nauja Rusi
jos Rytprūsiy - Lenkijos siena, lies greitai pasiruošėm ginkluotam susirėmimui. 
Norėdami peržengti siy užtvaru, mes Sekėme perdaug į dosinę išilgai griovį 
einantį taky, kuris vedė prie tilto. Tik prie tilto prisiartinę nutarėme jį per
žengti.

Pasiduodami perdaug į dešinę, padarėme didelę klaidę: mes buvome pa
stebėti rusę, dalinio nuo plento. Jie ilgę laikę stebėjo musę judesius ligi kol 
mos prapuolėme egliy miškelyje ir tuomet staiga pradingo - nuėjo pranešti ki
tiems vienetams.

Mindaugas tuojau susiorientavo esamojo situacijoje. Laikydamas žemėla
pį vienoje, o savo automatinį ginklę kitoje rankoje, jis skyrė kelię pirmyn, 
duodamas ženklę jį sekti. Bėgdami dideliais šuoliais, judinome sunkiu sniegu 
apdengtas raedžiy šakas tuo būdu užmaskuodami savo pėdsakus. Vėliau pasukome ta
ko link, vedantį prie tilto.

Tiltas radosi tik už 100 ra. nuo musę. Du sargybiniai saugojo jį. Jie 
žvalgėsi susijaudinę lyg kažkę. nujausdami. Baltu sniego apsiaustu užmaskuoti, 
prišlinkome visai arti prie sargybiniy. Keli šūviai ... Rusai suklupo ir at
buli sugriuvo į sniegę. MUsy tikslas pasiektas - pirmyn!

Mindaugas ir aš vienas po kito peržengėme tiltę. Staiga rusę dalinys 
pasirodė kitoje upės pusėje. Keletas taikliy šuviy ... mirties riksmas pasiekė 
mūšy ausis.' Ivany vadas dar suriko:. stoy, ble...

Kitoje upės pusėje krantas mums suteikė puikię apsigynimo poziciją. 
Šarūnui ir Butautui pasilikus rusę pusėje, mos laisvai prilaikėm kryžmine ug
nimi prisiartinusiu rusę. grupę.

Staiga, Butautas pasijuto nesaugus vietoje ir pasijudinęs norėdamas 
peržengti tiltę, krito negyvas. Šarūnas, būdamas arčiausiai prie jo, prislinko 
ir lengvai galėjo konstatuoti jo mirtį. Jisai nusviedė į upę jo automatinį gin
ki?. ir.sunaikinęs jo jo ..popierius greitai perbėgo tiltę. Visę laimė, kad musę 
ginklai buvo geresni už rusę ir tik dėl to mes galėjome atlaikyti jyjy antpuolį.
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Staiga mos pastebėjome antrą rusę būrį, kuris artinosi prio musiji. Mu
sę dideliam rūpesčiui, jie apsupo Feliksu ir Krūmą. Paskutiniajam bėgant per • 
tiltą, į jį buvo paleista prieštankinė granata, ir jis tuo momentu atsiskyrė 
su šiuom pasauliu.

Mes buvome tačiau užėmę puikią gynimosi pozicija ir rusai jokiu būdu, 
negalėjo prisiartinti prie tilto. Staiga pasigirdo sunkvežimiu garsai ir pa- . 
vieniai šūviai. Mes supratome, kad dar-daugiau rusę artinosi. Neužilgo mes pas
tebėjome jęję šautuvą vamzdžius, tačiau leidome jiems prisiartinti. Atidarėme 
ugnį ir, pirmiesiems rusams krintant, išgirdome pasitraukimo komandą..

Krūmas, norėdamas užimti geresnę poziciją., pasijudino, sprogstamasis 
šovinys jam pervėrė koją, ir jis tarė: esu sužeistas.

Mes prisiartinome prie jo, bet negalėjome padėti, nes priešas pradė
jo supti musę poziciją,. Buvome priversti trauktis. Didelis kraujo nudegimas 
jam atėmė, visas jėgas. Jausdamas, jog neišliks gyvas, jis davė mums ženklą 
prisiartinti. Apkabinęs ir pabučiavęs kiekvieną,, prašė nuraminti ir padėti jo 
motinai, palinkėjo mums daug laimės kautynėse, prašydamas atkeršyti bolševi
kams už jį ... Jis ištraukė rankinę granatą ir pridėjo prie galvos. Ašaros rie
dėjo musę skruostais:- mums buvo sunku jį palikti, bet- turėjome trauktis...

Atrodė, kad tuojau po musę pasitraukimo rusai prisiartino prio jo. 
Staiga pasigirdo duslus granatos sprogimas: musę -trecias ginklo draugas atidavė 
viską savo Tėvynei... Kiek rusę apleido kartu su juo šį pasaulį,mes negalėjome 
sužinoti.

Temo. Mums laimingai pavyko peržengti tikrąją rusę sieną. Nužygiavę 
maždaug 3 km. už sienos, sustojome poilsiui. Nors musę lūpos ir buvo tvirtai 
suspaustos, skruostais riedančios ašaros išdavė musę jausmus. Prieš keletą 
valandą mes buvome šeši, dabar tik trys. 0 kiok vyrą papildys musę eiles?...

Mes meldėmės už žuvusius draugus. Musę ausyse dar skambėjo Krūmo vai
tojimas, jojo paskutinioji žodžiai, granatos sprogimas... Bet prisiminus duo
tąją priesaiką musę pasiryžimas kovoti už Tėvynės laisvės atgavimą dar susti
prėjo.

Mes tęsėme toliau musę žygį. Musę drabužiai suledėjo nuo šalčio, ta
čiau mos neturėjome laiko išdžiovinti. Trys pavioniai šūviai pasigirdo pasie-? ; 
nyje: rusai -atrado musę pėdas peržengiant spygliuotę vielę užtvarą ir davė 
sustiprintiems pasienio daliniams ženklą. . . *

Mos' tęsėme žygį...

LIE T UVI?' PARTIZANŲ 

LAIŠKAS S V. TĖVUI'

Neseniai Sv. Tėvui Pijui XII yra įteiktas iš okupuotos Lietuvos gautas 
ilgas laiškas. Jame išdėstyti visi tikinčiąję ir apskritai lietuvię vargai bei 
kovos su pavergėjais ir prašoma Sv. Tėvo daryti visa, kas -galima, pagreitinti 
Lietuvos išlaisvinimą, būtent, paskelbti visose pasaulio bažnyčiose Lietuvię 
Dieną, kaip t?.i buvo padaręs Benediktas XV 1947 m.j perduoti lietuvię skundą 
Jungtinėms Tautoms $ padažninti ir pagyvinti Vatikano, lietuviškus radijo pusva
landžius, duodant daugiau žinįę apie pavergtos Lietuvos kančias. Laiške sakoma: 

"Laimingi tie,'kurie mirė ir=nomato kas dabar Tėvynėje vyksta. Sv. 
Tėvo., atleisk mums, kad mes gyvieji pavydime mirusioms. Ką mes išgyvenamo, jo
kia žmogaus vaizduotė nėra to sukūrusi ir negali sukurti". Minima, kad Lietuva 
yra jau netekusi daugybės kunigą, o likusieji apkrauti mokesčiais nuo galvos:
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klebonai iki 100.000 rb., vikarai - 50.000 rb. Parapijos gi dar turi mokėti 
mokesčius už bažnyciy iki 50.000 rb. per metus. Dar yra viena kun. seminarija 
Kaune su 150 klieriky, bet jau kalbama jy skaičius būsiąs sumažintas iki 60. 
Vietomis vienam kunigui tenka aptarnauti 2-3 parapijas. Laiškas baigiamas šio
mis eilutėmis j

"Sv. Tėve, mes tikimės būti išklausyti. Mes daug ir labai daug išken
tėjoms del švento, tikėjimo, del apaštaly sosto ištikimumo. Todėl turime vilties 
tikėtis Jūsy pagalbos. Mos mirštame', bet mirdami norime girdėti Jė’.sy paguodos 
žodį ir pasaulio katalikę suraminimu, kad mūšy vaikai daugiau nebokontės dva
sios vergijos. .Mes tikime, kad Jūsy galingas žodis pajudins laisvę mylinčiu 
tauty Vadus iš susnūdimo. Šventasis Tėve, mūšy raštas nėra toks, kokį, norėtume 
parašyti. Rašome pagrindyj.o, prie mirgan
čios lemputės kas valandėlę laukdami če
ki s t v . Tyčiomis nežymime viety ir asmeny nenorėdami čekistams duoti 
medžiagos.

Kai šis rasta s/.' Jus pasieks, gal mū
šy nebebus. Kol jį ■ .n uneš, daug nešanciy- 
j y pervers cckisty'kulka.

. . Sv. Tėvo, mums, mirštantiems už Religijos ir Tautos laisvę, suteik 
palaiminimy.

Tegyvuoja gyvyjy ir mirusiyjy Viešpats Jėzus Kristus.

Vilnius, Okupuota-Lietuva Lietuvos Respublikos
1947 m. IX. 20. Rymo Katalikai

MUS SVEIKINA K R U V I UOS
TA U T I E C I RANKOS'

Atvykę kovotojai iš Lietuvos atsinešė ilgy sveikinimy iš Tėvynės trem
tyje esantiem tautiečiam?

. " S ve iki n a m jus laikinai netekusius tėvynės Lietuvos. Pa
sveikinimui tiesiame rankas. Jos kruvinos, kaip ir mes patys'. Nebijokite susi
teršti. Tai mūšy paciy kraujas, per trejus metus okupanty - azijaty liejamas. 
Liejamas no lašais, bet upeliais. Tėvynėje ii’ žemė ir dangaus mėlynė apšviesta 
mūšy sodyby gaisrais - vien kraujas. Vasary nesuskuba saulė kraujo išdžiovinti, 
žiemy - speigai jo sušaldyti. Mūšy motiny ir vaiky ašaros, kada jie apkabina 
mūšy kakly, apiplauna pasruvusį kraujy, ir mes, pažvelgę į gaisrus ir smurto 
veiksmus, užmirštame kovos nuovargį ir dar su didesne jėga giname tėvy žemę. 
Broliai ir sesės, nepamanykite, kad aš jus noriu graudenti, perdėti tautos kan
čias. ‘1940-1941 metai, Jūsy išgyventi, tėra tik šešėlis dabartinės kovos...

Garbė mūšy kovotojams, kuriy senyjy jau tik menkas likutis. Kaip did
vyriškai jie guodžia mūšy mažuosius. Garbė kunigams (iš 1000 likusiy per tre
jus metus 400 Sibiro ar pogrindyje), kurie skatina mus tėvynės meilės... Garbė 
mūšy jaunuoliams mokiniams, kurie augo laisvoje tėvynėje ir nenešė okupanto 
saity. Šešiolikmečiai surakintomis rankomis drysiai, pakėlę galvas, eina mirti 
už tauty^laisvę... Atvyko suimti Lietuvos Tėvy Pranciškony Kretingoje. Varpai 
sušaukė žmonos. Rudeliai tėvy vienuolį subadė ir vos gyvy įmetė į sunkvežimį - 
Minia čekistus apmėtė akmenimis...

Mos liūdimo matydami mūšy senius generolus, pulkininkus pasislėpusius, 
skudurais apsidengusius, gatves šluojančius, gyvulius ganančius. Vargšai žmo
nės. Jie perilgai caro jungę, nešė, perdaug caro nagaiky lupti. Bijo garbingai 
mirti...
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G r į. ž t: a n c i y j v laiškus pavarčius. - Kalbamy- 
jy laišky autorius X, 19- m. jaunuolis, čia atvykęs pirmuoju transportu 
(47.4.II •)> grįžo atgal Vok. negalėdamas atsikviesti savo tėvy ir sesers - 
Svot. Policija ir pakartotinai apeliavus jiems įvažiuoti neleido.

Sutvarkęs doknmer.tus vietos IRO ir kasyklos administracijoje, š. m; 
rugp. 10 d. pasiekė garny, jį Briuselio Petit Chateau.

Laiške rugp. 16 d. rašomas "Čia lietuviu yra apie 20 - 25* Antradienį 
iš čia išvyksta apie 115 vyry į Vok. (iš jy 2 lietuviai), o likusius išveš 
kažkur' apie Liuksemburgy, ir tik iš ten teks vykti Vok. (pagal„kito lietuvio 
laišky Petit Chateau bus skiriamas tik grįžtantiems su šeimomis). Vietoje tu-- 
rime kantinę, kurioje galima visko pirkti, žinoma, jei .tik turi’ pinigy. Savo . 
daiktu# tenka saugoti *- valgyt einame pamainomis, vieni: saugo '"čemodanus", 
kiti eina į valgyklą. 0 žmoniy čia yra visokiy - išdirbę po metus laiko ka
syklose atvažiuoja rankas- susikišę į kelniy kišenes. Kiti atvažiuoja su 3-4 
"čemodanais", o išvažiuoja tušti. To priežastis - kortos. Visę, lailcę. veikia 
"magazine grande", kuriame gali pirkti nuo kostiiįmo iki apatiniu baltiniy - 
prasilosę.parduoda visky.•Kambary esame 12 vyry. Nakčiai patalpos užrakinamos. 
Labai nuobodu. Yra ir kinas, bet filmos vis tos pačios. J miešrę. išeiti ne
leidžiama. Mus lankyti leidžiama tik sekmadieniais po piety."

Maistas Potit Chateau labai prastas - 300 gr. duonos, 5 gab. cukraus, 
sriubos, kuri labiau panaši į vandenį, daržoviy ir tt. Atvykus .paimama ap- 
®augon peiliai, skustuvai ir t. t.
1111II!! 11 II tt IIIIII || II II Illi tt II 1111 11 till lt tt lt II It II II II II till lt t! It II U II II III! till II llllll It II It II fl It I! U !t!l 1111 It It II lt It II III! IIIIII It It It II liti lt

(tęsinys iš 4 puslapio)
Mes dirbame nuo tamsos iki tamsos. Paskui bėgamo korteles apiprekinti, 

kad gautume kažkuo primaišytos juodos, šlapios duonos kę.snį* Cukry, sviesty, 
mėsę mūšy vaikai -seniai užmiršo. Paskui, nors kojos linkstu ir sąnariai dreba, 
mes sukame į agitpunktę paklausyti paskaitos, ky Stalinas pasako, kas bus už 
penkoriy mėty...

Mes laukiame minutės, kada vakarams drebinant žemę, mes galėsime pakilti 
paskutiniam smūgiui. Laisvei prašvitus mes tiesime rankas jus sutikti. Mes 
jaučiamo jūsy vargus. Mes nosiklausinesim, kaip ten gyvenote, kaip vargote, ko
kius mokslus išėjote, ar kokias partijas sudarę parsivežėte. Be žodžiy jūsy. 
akyse ir-darbuose isukaitysime kuo prisidėjote, kę. padarėte, kad mūšy tėvynė 
tapo laisva. Mes neslepiam savo atvirumo, nes kalbame mirties konvulsijose. 
Mes žinome, kad jums svetur irgi daug ko stokoja, bet mes jau visko netekom. 
Ujami, šaudomi, kankinami, pusnuogiai - dažnai miegame lauke, nežiūrint žiemos 
.spoigy. Nuolat tūkstantinės broliy ir sesiy kolonos linguoja į Sibiry. D a u - 
gelis - jūsy giminiy kalti tik dėl to, 
k a ji jūs pabėgote. Jie to nepamirš, neprivalu to no jums pa
nirsti...

Mes skaitome spaudoje, kad lietuviai iš svetur kviečiami grįžti namo. 
Mums tik juoktis lieka iš jy sugrįžusiy vargo ir kanciy. Vos išlipę į savu tė
vynę jie v-aldžics atstovy apiplėšiami, apstatomi šnipais, pasmerkiami skurdui. 
Jie automatiškai netenka no tik savo parsivežto turto, pinigy, bet ir asmeni
nės laisvės. Kiti tampa išgamomis ir juokias iš mūšy mirštanciyjy kalbėdami 
per radio į vakaruose esančius... • «-■

Mes ketvirti motai gulėdami tėvynės apkasuose visa ky mums davė tėvynė 
aukojame jos laisvei, net ir gyvybės neišskiriami. Dabar jau mums nuvargo..; j*,; 
jo 6115 ir jums atiduoti savo dalį... Visi junkiraės į kovotojy eiles sau pro-. 
T.UC.HG ir širdyse įrašę: 'Prakeikimas visiems tėvynės išdavikams ir mirtina Į-q- 
ya dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
pavergtoji Lietuva, 1947 m. spaliy mėn.
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Rugs. 8 iš Poix-St.Hubert: "Pereitam laiško aš tau rašiau, kad. mes išva
žiuojame į. kitę, lagerį.. Jame esamo jau trecia diena (adr.: Centro do Rassem- 
bloment, Poix-St.Hubert). Čia tikras kurortas. Gyvenam mediniuose barakuose. 
Aplink tik miškai ir kalnai, nes esamo Ardėnuose. Iš čia visai netoli Liuksem
burgas, Prancūzija ir Vokietija. Maistas čia daug goresnis'. Atvažiavus tuoj 
išdavė po 4 antklodes, po du bliūdukus ir šakutę su šaukštu - įspėjo - juos 
pamotus turėsimo atsakyti. Valgyti duoda 3 kartus į dienų. Kartais dar gaunam 
pieno arba vaisių, bet ne po 1 obuolį, kaip buvo Petit Ch,, o po visų 0,5 kg. 
Per dienas kaitinamos saulėje', bet naktys čia labai šaltos, kurie neturi savų 
antklodžių tonka naktimis padrebėti. Į miškų išeiti negalime- barakai aptver
ti tvora, bet ir kieme yra gana vietos. Nakčiai neužrakina, tik 12 vai. užge
sinama šviesa. Vienam barake 34 žmonės j todėl erdvos pakankamai," ■

Rugs. 20 - St.Hubert: "Pereitų ketvirt. išėjo transportas į Vok. išvyko 
apie 60 žmonių. Jų tarpe ir 5 liet. Dar likome penki (liet.).

Šiandien’pas mus buvo atvažiavęs EUCOM'o ar IRO atstovas', kuris'mus klau
sinėjo visokių menkniekių, bet mes jam pasakėm, kad Belgijoj blogai ir norime 
greičiau išvykti į Vokietijų. Jis kalbino kai kuriuos vyrus grįžti atgal į 
darbų, bet mums atvilkus'porų-vyrų, kurioms nulaužtos kojos ir jie išmesti iš 
kasyklų dėl nedarbingumo, jis tik palingavo galva ir daugiau nieko nebesakė. 
Apie naujus transportus jis nieko nežino... ’ :

Iš stovyklos pabėgo 3 vengrai. Kad tu žinotum koks buvo triukšmas, bet kų 
tau pagaus. Dabar naktim kas pusę vai. eina tikrinti, turbūt bijo, kad dar 
kas nors nepabėgtų."

Rugs. 24, St. Hubert: "Šiandien, 16,30 vai. išvažiuojame! Visi esame nepa
prastai laimingi. Išvykstame viso 50 žmonių, ir visų veidai juokiasi!"

' ' ' ■'j. i F . ‘

IS HAINAUT PROVINCIJOS

Fontaine — 1 1 E v e ą u c . - Po liet. Pamaldų, parapijos salėje, 
visiems gausiai dalyvaujant, J. Zaleskis pasidalino IRO atstovo iš Vok. įspū
džiais apie tremtinių padėtį Vokietijoje, Anglijoje ir kitur, t. p. ir apie 
emigracijos galimybes ateity? p. Br. Erbroderis padarė pranešimų apie emigra
cijų ir jos sunkumus Belgijoje. Patarė kreiptis, dėl išvažiavimo į Kanadų, į 
Kanados įmonių atstovybės Antverpene darbo sutarčių sudarymui. - Į Fontaine - 
l'Ev. anglių kasyklų neseniai atvažiavo vienas lietuvis iš Vokietijos.

La Louviere.- Nuo ateinančių metų p. Bruno Erbroderis, Kau
nietis, atidarys automobilių dalių didelę parduotuvę. Jo namuose viena liet, 
šeima ir keletas viengungių rado ramių ir jaukių prieglaudų.

Chatelet.- Keletas prasiskolinusių vyrukų iš plataus kelio Bel
gijoje pasuko Tėvynės link. - Hainaut Prov. angliakasių aukomis pastatytas 
a. a. Stasiui Girniui paminklas Lustįn kapuose.

Elonges.- Liet, šeimai, F. Kracikui su S. Latakaile, Elonges- 
Monccau bažnyčioje buvo suteiktas moterystės palaiminimas. Daug šeimyninės 
laimės! ’

Pommeroeul.- Dalyvaujant apylinkės kolonijų tautiečiams, buvo 
suruoštos liet, pamaldos. Pamaldose dalyvavo iš Briuselio L.B.S. Pirm. Kun. 
J. Danauskas; atlaikė šv. Mišias ir pasako gražų pamokslėlį.

Nemokami kelionių bilietai ir šeimų 
nariai . - Angliakasių šeimų nariai turėjo teisę keliauti traukiniu ne
mokame!, jei su jais kartu keliauja ir bilioto savininkas. Nuo š. m. spalių 
1 d. minėtais traukinių bilietais gali naudotis šeimos nariai ir tada, kai ke
liauja vieni be bilieto savininko. Bilietų reikia turėti su savim.
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Apgavystes emigracijoj*- Apsigauna kartais ne tik 

tremtiniai, bot ir belgai, jieškantys galimybių emigruoti. Pastaruoju laiku 
tūlas Sonften, Šveicaras, įsikūręs Venesueloj, sumanė organizuoti nauja mies
teli* Keliuose Europos laikraščiuose paskelbė savo projektu kviesdamas■žemdir
bius vykti pas j|. Gavo 1000 atsakymu, jų tarpe 300 iš Belgijos. Dabar paaiš
kėjo; kad tas kombinatorius neturi jokio kapitalo ir siūlo emigrantams įmokėti 
tam tikrų sum?, iš ankstoj kad jis neturi jokio supratimo nei apie žemdirbystę, 
nei apie miškininkystėj kad jis neturi- jokios vietinės valdžios paramos. Be 
to, jo projektuotas miestelis yra numatytas visiškai laukinėj vietoj, kur nė
ra jokiai keliųj klimatas nesveikas, o plotas dažnai aptvindomas. Norint iš
vengti apgavysčių emigracijoj galima gauti informacijų Belgijos Uzs. Reikalų 
Ministerijoj; 5, me do Louvain, Bruxelles arba, emigracijos komisarijate, 16, 
ruo'dc Jėsus, Anvers.

Belgijos Vyriausybė sustabdė darbinin
kų ėmimų.- Šiuo motu Belgijoj yra apie 80.000 bedarbių. Vietiniai 
darbininkų sindikatai ėmė spausti ministerijas, kad sustabdytų svetimšalių 
darbininkų ėmimų. Vyriausybė sutiko, ir tremtinių bei italų gabenimas sustab
dytas. Kai kuriuose pramonės šakose daug bedarbių ypač moterų. Apie 10.000 
belgų, gyv. Olandijos pasieny, dirba olandų pasienio įmonėse. Vietomis belgų 
įmonės atleidinėja darbininkus iš darbo pirmoj eilėj užsieniečius.

Darbo paskirstymo įstaigos. - Del sveikatos 
atleistieji iš anglių kasyklų gali gauti darbų kitose pramonės ar ūkio šakose 
per darbo paskirstymo įstaigas (Bureau do Placement). Adresai; Bruxel
les- Service Placement, J? nw du Boullet. Patarnautojų vietoms gauti: 
Bruxelles, Industrie Hotelliėro, 33, rue de Chartroux. Charleroi; 
34, rue Cambrier Dupret, Marcincllc. I.i o n s : 47? me de Nimy. L a 
Louviėre : 1, rue Ch. Nicaisse. Liege : 2-4, rue Lambert-le- 
Begue. S e r a i n g : 36, ruo Gregoire Chapuis.

IRO patarnavimai nemokami.- IRO įstaiga Briusely 
primena, kad atsiranda tarpininkų, kurie ima atlyginimų iš tremtinių už pagal
bų IRO įstaigose. Visi IRO patarnavimai tremtiniams yra nemokami.

Informacijos darbininkams (svetimša
liams ) .- Krikš. Darb. Sindikato centras Briusely (129? ruo de la Loi) 
turi svetimšalių skyrių, kuris teikia patarnavimus bei informacijas besikrei
piantiems. Minėtas skyrius yra III aukšte, 65 kambary).

Nakvynė Briusely.- Pravažiuojantieji gali nebrangiai 
gauti nakvyne JOC namuose prie Gare du Midi. Kainos: 20 Frs. nepilnamečiams 
(iki 20 metų), 30, 40 ir 50 suaug. už vienų naktų. Pusryčiai -r nuo 11-17 Frs., 
pietūs - nuo 15 - 45 Frs.

Šnipų veikla.- Vilniuje, Filaretų gv., prie M.V.D. veikia 
ypatingasis skyrius 0B0 (Osobyj Banditskij Otdiel). Skyriaus uždavinys - pro
vokuoti vietinius gyventojus, kad iššifruotų partizanus ir jų rėmėjus ar pri
jaučiančius ir likviduotų jų veiklų. Siam uždaviniui verbuojami lietuviai, 
lenkai, rusai, žydai (pastarieji apsimeta vokiečiais).

0B0 veikla yra perkelta ir | užsienius. J čia gabenamiems provokatoriams 
paruošti Vilniaus, priemiestyje veikia pusės metų mokykla. Kiekvienam jų bai
gusiam duodamas specialus uždavinys: sekti tremtinių gyvenimų, juos kompromi
tuoti, kelti vaidus, kliudyti emigracijai, surasti sau agentų tarp emigruo
jančių, kelti nepasitikėjimų vietiniais komitetais, centriniais organais ar 
vadovaujančiais asmenimis, sabotuoti kultūrinę veiklų.
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J. A. V'.

Lietuva bus 1 a i s v a . , Prez. Trumanas priėmė Amerikos 
Lietuviu Tarybą, kuri įteikė. jam memorandum?. Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Prezidentas pareiškė, kad. jis visiškai sutinka, jog atstatant pasaulio taikę, 
neturi būti išskirtos ir Baltijos valstybes.. Jisai dirbos, kad toks taikos 
įgyvendinimas būtę pasiektas ir niekados šio reikalo nepamirš.

L. R. K. propaganda.— Nuo rugs. men. pradžios Amerikos lie
tuviu tarpe BALF'as pradeda nauję piniginį vaję tremtiniams šelpti. Talkinin
kaudamas šiam vajui Liet. Raud. Kryžius (Vok,) užsakė propagandiniu piešiniu 
su tekstais, kurie bus spausdinami Amerikos liet, laikraščiuose. Žymesniesiems 
aukotojams bus įteikti padėkos lapai, kurie bus taip pat meniškai pagaminti.

• r r. .
Naujas lietuviu vienuolynas.- Centrui Romoje 

pageidaujant ir J. E. Chicago kardinolui S. Stritch pritariant Lietuvos jėzui
tai įsigijo Chicagoje namus (8101 S. Champlain Av. Chicago 19, Ill.). Po kokio 
mėnesio juose apsigyvens tėvai misijonieriai J. Borcvicius ir J. Kidykas. Vė
liau dar atvyks tėvai turintieji lankyti Chicagoje universitetus, ir tie, ku
riems teks keliauti į Jlisiję kraštus,. .

Pas Mus (tęsinys)

Tokię spec, treniruotę provokatorię gali pasitaikyti ir Belgijos lietuviu, 
tarpe. Pav..yra žinoma, kad X vietovėje veikia vienas lietuvis, kuris neva 
esęs atvykęs iš vienos kaimyninės Belgijai valstybės anglies kasyklą dąrbams, 
ir agituojąs lietuvius repatriuoti atgal į Lietuvę. • -

Tad, lietuviai, panašiais atvejais susimąstykime ir būkime atsargus.

Hisijonierius, rinkęs aukas Lietuvai. 
•Liėge teko sutikti belgę misijoniorię T. Ruetten, kuris pirmo D. Karo metu bu
vo Kinijoj. Popiežiaus Benedikto XV pavesti vyskupai skelbė bažnyčiose rink
liavas atstatyti huteriotai Lietuvai. Ir jis savo vyskupo pavedamas rinko 
aukas Kinijoj, nors ten niekas nežinojo, kur ir kas ta Lietuva. Dabar gi minė
tas misijonierius ilsisi sentavės sulaukęs ir apie Lietuvę žino daug daugiau, 
nei anuomet.

Naujas u k r a i n i e c i ę 1 a i k r':a štiš.- Kun. Tetier- 
ka, rytę apeigę katalikę kunigas, ukrainiecię kapelionas Charleroi,' pradėjo 
leisti tikybinį laikraštį ukrainiecię kalba: "Christijanskij vyglokop." Išėjo 
jau 2 nr. Spausdinamas rotatorium.

Skandalas dėl filmo apie Rusiję.- Briuse
lio centro buvo rodoma filmas "Le rideau defer". Seanso metu iš pakampię ėmė 
sklisti šūkavimai: "Salin nazię propaganda", "Tegyvuoja sovietiniai sęjunginin
kai " . Imta mėtyti dvokiančios .piliulės. Seansas buvo sustabdytas ir rėksniai 
policijos pašalinti. Likusioji publika, pradėjus seansę vėl plojo su didžiau
siu užsidegimu.ypač priešsovietinėms scenoms. Rėksniai buvo nugabenti polici- 
jon. Pakeliui vis šaukė "Tegyvuoja..:" Nežiūrint visę trukdymę filmas tebero- 
domas su dideliu pasisekimu.
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ARGENTINA
Imigracija Argentinon.- Čia veikia Lietuviu Komi

tetas (Mendoza 2280, Avellaneda, F.C.S., Rop. Argentina), kuris jau išrūpino 
apie tūkstantį viz? tremtiniams Vokietijoje. Vizos išduoti buvo pavestos Ar
gentinos konsulatui Briusely, kuris iš Vokietijos nebuvo įmanoma pasiekti. Da
bar įsteigti konsulatai Frankfurte ir Baden-Badene. Lieka dar nugalėti kliūtis^ 
būtent, rasti 50 dol.'už viz^,. Padarius žygi? IRO atstovams, Argentinos vy
riausybe sutiko pasiusti komisiją Vokietijon ir Austrijon, kuri pasirinks sau 
tinkamus tremtinius ir duos nemokamas vizas. Pirmenybe bus duodama tiems, ku
rie turi leidimus, išgautus Argentinoj; jei minėta komisija ras šiuos netinka-* 
mus darbui Argentinoj, vistiek galės jie važiuot su turimais leidimais, bet 
turės užsimokėti už.viz?.

Argentinos Liet. Komit. rūpinasi vis? sali? tremtiniais, tačiau pirmeny
bę duoda Vokietijoj ir Austrijoj esantiems.

- P. J. Valentinas, pasiekęs Buenos Aires iš Briuselio, 
įsteigė teatrą. ir jau suvaidino kėlėt?, veikai?.

URUGVAJUS
Urugvajuje esama mažiausiai 6.000 lietuvi?, kuri? dauguma gyvena sosti

nės Montevideo priemiesčiuose. Nemažas ji? skaičius komunistuoja, kai kiti irgi 
pakankamai pakrykę, ypač šeimyniniame gyvenime. Toli nuo gimtoji? narni? ir pa
žįstami?, ateiviai, įvairi? sęlyg? veikiami, kartais nejučiomis pameta gražias 
įgimtas savybes, religijos įskiepytu dorovę ir grimsta į alkoholio, materia
lizmo, nutautėjimo pelkę.

Urugvajaus lietuvi? kolonijos viena didžii?ji? nelaimii? bene bus gero lie
tuvio kunigo nuolatinė stoka. Teisybė, šiuo metu Montevideo mieste yra vienas 
kunigas lietuvis, bot jis dirba svetimtaucii? parapijoj. Mūši? religiniams cen
trams, ypač S. Amerikoj, reikti? pagaliau atkreipti dėmesio į Sv. Tėvo susirū
pinimą, P. Amerikos lietuvi? dvasios reikalais.

Imigraciniai sunkumai Urugvajuj .- Urugva
jaus valstybė, kurios žemės plotas lygus trims Baltijos kraštams kartu, ir ku
ri turi tik virš poros milijon? gyventoj?, yra viena iš labiausiai pasaulyje 
nusistačiusi? šąli? prieš ateivi? įsileidimą.

Pati didžioji kliūtis, tai pagal dabartinius įstatymus kraštui pageidau
jam? profesij? atranka ir iš ateivi? reikalaujamas būsimo darbo įrodymas, ku
rio neturint, reikalingas valstybės bankui maždaug doleri? užstatas. To
ki? garantiją turėti gali, žinoma, nedaugelis ir šiaip emigrant?, kai apie 
tremtinius nėra ko nė kalbėti.

Kai kurie seniai į Urugvaj? atvykę lietuviai dėjo įvairi? pastang? pasi
kviesti gimines iš tremties, bot iki šiol dar negalėjo čia atvykti nė vienas 
lietuvis tremtinys. Atvyko tiktai keletas Lietuvos žyd?. Urugvajaus spauda 
pakartotinai kelia klausim? peržiūrėti imigracinius suvaržymus. Iš tikro keis
ta, kad didžiuliams žemės plotams dirvonuojant dėl darbinink? stokos, darb
štiems ir kultūringiems europiečiams durys užtrenktos.

VOKIETIJA
'II i r ė "Amerikos Pirtyje" autorius. - Rugs. 

11 d. Augsburgo ligoninėje mirė lietuviškos komedijos tėvas, "Amerika Pirtyje" 
autorius, Juozas Vilkutnits - Keturakis, gim. 1869 m. kovo 1 d. Marijampolei 
apskr.

Pirmasis DP transportas JAV pasieks 
spali? m ė n . - DP imigracijos komisijos pirm. Ugo Ca.rusi rugp. 26 d. 
pranešė, kad vykdant DP imigracijos įstatymą, pirmoji tremtini? grupė atvyks
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| J.A.V. jau š. m. spalię men. pradžioje. Pirmosios Ameriką, pasiekusios grupes 
bus įkurdintos rytinėse ir vid. vakarę valstybėlėse, įjungiant į pramones ir 
ž. ūkio darbus. Vėliau atvykusieji bus įkurdinti į vakarus nuo Mississippi ir 
pietinėse valstybėlėse.

"Valstybės departamentas ir kitos valdinės įstaigos yra sulaukusios jau 
tūkstančius prašymą gauti darbams DP", kalbėjo Carusi, "ir mes esamo visiškai 
tikri, kad darbą ir butą gaus kiekvienas tremtinys, kuris atvyks į J.A.V." 

Šiuo metu amerik. komisijos pradėjo Vokietijoje, savo zonos DP stovyklose
atrinkti kandidatus, norinčius emigruoti į J.A.V. Vėliau toks pat atrinkimas 
bus išislėstas į amerik. Austrijos zoną ir Italiją.

Gimsta Pasaulio L ie t u v i ę Bendruomenė. 
VLIK’o atstovas K. Bielinis, kalbėdamas Lietuvos atstatymo planavimo darbuotoju 
suvažiavimo Schwab. Gmūnde (am. zona), be kita ko, pareiškė, kad VLIK'as dviem 
skaitymais priėmė Pasaulio Lietuviu Bendruomenės statutę., kuris netrukus bus 
išsitęstas į senosios musę išeivijos- židinius susipažinti ir gauti ję nuomonę. 
Tikimasi, kad po kolię mėnesię šį statutę, jau bus galima paskelbti bendruome
nei ir pradėti organizavimo darbūs.

V. Sidzikauskas- Federacinio klubo pir
mininkas .’-S. m. rugp. 30 d. Mūnchene įvyko steig. Federacinio Vidu
rio - Rytę Europos Klubo Vokietijoje sus-mas. Panašūs klubai jau senokai voi- 
.ūa.Washingtone, Londone, Paryžiuje, Somoje, Briuselyje ir Beirute. Klubo pir
muoju pirm, išrinktas min. V. Sidzikauskas, buv. Ausschwitzo kone, stovyklos 
polit. kalinys,.kuris šia pat paprašytas atstovauti Federaciniam Klubui Jungt. 
Tautę sesijoje Paryžiuje. •

N a u j-a ■ K. B r a d ū n o k n y g a>. - K. Bradūnas parengė ir 
atidavė- spaudai naują nnr? eilėrascię rinkinį "Apeigos". Knygę leidžia "Sodyba" 
Mancheno.

K A MADA .

L. i et u v a i t ė s- tarptautinės konferenci
jos programoje . - St. Donat, Que. vasarvietėje' rugs. 11-12 d.d. 
įvyko 31-ji metinė International Association konferencija. Jos meninę programą, 
užpildyti buvo pakviesta Montrcalo lietuvaicię meno mėgėję grupė, vadovaujama 
p-lės J. Vionožinskaitės.

Tai pirmas tokio masto lie'tuvię menininkę laimėjimas Kanadoje.

Paruoštas naujas K. L. Tarybos Statutas, kuris bus tuo
jau išsiuntinėtas skyriams apsvarstyti ir įnešti papildymus..Statuto projekto 
siūloma K.L.T. Vardą, pakeisti į Kanados Lietuvię S-gą.

Atvyko 8 vienuolės. - Toronto lietuvię' publiką, paįvairi
no nesenai iš Vokietijos atvykę 8 lietuvaitės - vienuolės. Jęję atvykimu rūpi
nosi Toronto Kardinolas, J. E. J. C. Hc Guigan. Šiuo metu lietuvaitės seselės 
apsisrojo Loretto abbey vienuolyno. Greitu laiku jos pereis darbuotis į vieną, 
vaikę prieglaudą, kurią joms, pavedė Toronto kardinolas.

liontroalo Liet. dailės studija. — Ponios 
A. Tamošaitienės rūpesčiu jau suorganizuota Montrealo Liet. Dailės Studija. 
Patalpas ir stakles davė YliCA. Studiją lanko didelis skaičius lietuvaicię.
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pGL/T/SOJ tyįSlIkAlfįiUS SįĮ-

^PtFboSa ^vŽL' HŲSU?ipT0 KLAUSEUS SAUaUL'° TARYBOJ - NUSIGINKLAVIMAS IR ATO-

Smarkiausię kalto?. prieš Sovietus šioje JTO sesijoje pasakė Belgijos min. 
pirm. p. Spaak. Pagrindine jo kalbos mintis buvo: Vakarai bijo 
S o v i e t ę . ~ Vakarai bijo Sov. Sęjungos, nes jos imperializmas yra dides
nis, negu carę. SSSR yra vienintele valstybe, kuri pagrobusi Baltijos kraštus, 
dalį Lenkijos, Rumunijos, Suomijos, dabar tiesia rankas ir nori kontroliuoti 
kitus..kraštus. Vakarai bijo sovietu šalyje viešpataujančio teroro. Vakarai yra 
neramūs, nes^SSSR visuose kraštuose turi suorganizavusi komunistinę penktoj?, 
kolonu, pries kuria Hitlerio penktoji kolona tebuvo tik skautę, organizacija.

‘Tokioje nepasitikėjimo dvasiojo, po pakartotinio pasikeitimo notomis, trys 
Vakarę Didieji pagaliau savo gincę su Rusija del Berlyno blokados perdavė Sau
gumo Tarybai, kuri, nežiūrint Višinskio'-ir Ukrainos atstovo priešinimosi, nu
tarė devyniais balsais prieš du tę klausim?, svarstyti. Višinskis nurodinėjo, 
kad Berlyno, kaip ir visos kitos Vokietijos problemos, turi būti sprendžiamos 
Koturię Didžięję konferencijoje, o blokados, kuri pagal Vakarę kaltinimę su
daro pavoję pasaulio taikai, visai nešę. Po pralaimėjimo Višinskis pareiškė, 
kad diskusijose nedalyvaus, nors į posėdžius ir toliau ateina. Tačiau neatrodo, 
kad Saugumo Taryba galetę k? nors nuspręsti. Sprendimas turi būti priimtas sop- 
tynię balsę dauguma. Kadangi J.R.V., Did. Britanija, Prancūzija ir SSSR, kaip 
suinteresuoti ginčo dalyviai balsuoti negali, tai Taryboje telieka tik šešios 
nekomunistines valstybes ir Sovietine Ukraina, kuri žinomo, balsuos prieš bot 
kokį. Rusiję pasmerkiantį sprendimę. Jei keturi Didieji dalyvautę balsavimo ir
gi nieko neišoitę, nes Rusi j . galetę vetuoti. Tę numatydamos šiame ginče neda
lyvaujančios šešios mažos va .stybes siūlo Vakarę Valstybėms ir Sovietams .Ber
lyno klausime paskelbti triję menesię paliaubas, tuo laiku rusai turetę nutrauk
ti blokadę, o Vakarę valstybes sušaukti Koturię konferenciję. Bot sunku tikėtis, 
kad sovietai sutiktę nutraukti blckadę.

Paskutinėmis dienomis proz. Trumznas norėjo pasięsti spocialę pasiuntinį 
pas Stalinę tartis Berlyno klausimu. Tai buvo daroma bo Marshall'o 
Sis tokiam planui pasipriešino, ir -atrodo, kad nuo jo koĮkas atsisakyta.

Politinėje JTO komisijoje svarstomi nusiginkla
vimo ir atomines bombos klausimui. Rusę pasiūlymę - visiems per metus trečdaliu 
nusiginkluoti jau atinote anglę atstovas. Iš tikręję šis planas yra palankiau
sias Rusijai, kuri po karo, kai kitos valstybes demobilizavosi, tebelaiko di
džiulę armiję. Taigi, toks sumažinimas išeitę tik į ję naudę. Atomines bombos 
klausimo rusai padare nuolaidę: neboreikalauja, kad pirma būtę sunaikintos 
bombos, o paskiau tik įvesta kontrole, bot sutinka, kad tai įvyktę kartu. Si 
Sovietę nuolaida, kaip daugelis spėja, rodo, kad jie atomines bombos dar netu
ri. Klausimas vėl bus perduotas pakomisei, viena tokia jau du motus be jokię 
rosultatę posėdžiavo. Svarbiausias, žinoma, yra kontroles klausimas. Kad rusai 
loistę savo krašto bet kokiai tarptautinei kontrolei laisvai judėti, nėra jo
kios vilties, ypač kai šiuo metu paskelbiama, kad užsienio ambasadoriai Rusijoj 
tegalės judėti tik 50 km. spinduliu apie Maskvę.

Pagaliau būkime realistai ir netikimo su Churchill'iu, ku
ris paskutineje kalboje pareiškė, kad J.A.V.ię sutikimas sunaikinti atominię 
bombę atsargas būtę tikra savižudybe. Bo to, reikia pažymėti, kad Churchill'is 
paskelbė vienuolika punktę, kuriuose reikalauja: kad Rusija atitrauktę savo
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kariuomenę iš užimty kraštu, išlaisvinty vienuolika rytines Europos sostiniu, 
gryžinty Lenkijai rytines senes (iki Curzono linijos), paleistu milijonu vokie
čiu ir japony boro belaisviy, atidaryty savo sienas tarptautiniam susisiekimui 
bei prekybai, atsisakyty nuo revoliucijy kurstymo tol. Rytuose. Čekoslovakijos 
paėmipy Maskvos prioglobstin jisai lygina su Hitlerio puču 1.938 m. Del Berlyno 
Churchill'is pareiškė, kad del jo kiekvienu momentu gali kilti tarptautinis 
karas. Jei būty buvęs valdžioj, jis būty iškarto prirėmęs sovietus prie sienos, 
nutraukdamas betkokį ekspertę. Rusijon.

Kalbama apie nusiginklavimu, bet tuo pačiu metu smarkiai ginkluojamasi. 
Kadangi politikoje, kaip ir kitur, nulemia ne kalbos, o faktai, todėl su dėde
liu susidomėjimu tenka sekti V a k a r y Unijos karinius 
pasirengimus. Šioje srityje daromi dar tik pirmieji, bet labai didelės reikš
mės žingsniai. Po ponkiy krašto apsaugos ministeriy konferencijos Paryžiuje su
darytas Vyr. Vakary Unijos generalinis štabas, kurio viršininku paskirtas 
foldm. Montgomery . Sausumos kariuomenei ir laivynui vadovaus pran
cūzai, oro laivynui anglas. Į štaby įeis taip pat aukšti Belgijos, Olandijos 
ir Liuksemburgo karininkai. Ponkiy Unijy remia J.A.V. ir Kanada. Tikimasi, kad 
greit bus sukurtas krainės pagalbos planas, pagal kurį. J.A.V. apginkluos Vaka- 
ry Europy.

Visdėlto amerikiečiai abejoja Prancūzija. Kai kurie atvirai pasisako, kad 
negalima apginkluoti prancūzy, nežinant, ar tie ginklai nebus atkreipti prieš 
J.A.V. Tai, kas vyksta šiomis dienomis Prancūzijoje pasitikėjimo nepadidina. 
Visame krašte vyksta kemunisty organizuojami streikai..Kai vyriausybė dviejose 
vietose norėjo užimti rekvizuotas dirbtuves, tai paslysta policija ir civilinė 
gvardija turėjo sumušta trauktis...

Dėl Prancūzijos silpnumo daugelio akys krypsta į Ispanijy. Deja, anglai 
ir .prancūzai nenori visiškai kalbėti apie Franco Ispanijos įsilcidimy į. Penkiy 
Unijy., Jie palaiko emigrantus. Amerikiečiai visai teisingai pastebi, kad Franco 
yra patikimesnis syjungininkas prieš komunizmy, negu socialistai, vakarykščiai 
komunįsty draugai. Be to, jei nuvertus-Franco, būty įkurta respublika, Ispa
nijoj greičiausia prasidėty tokia netvarka, kaip dabar Prancūzijoj.

"G. S." ADMINISTRACIJOS PRATESIMAS

Su šiuo nr. pradedame ketvirty š. m. triinostry. Kviesdami gerb. skaityto
jus ir toliau remti-laikraštį., pranešame, kad nuo š. m. spaliy.1 d. "G.S." ad- 
ministravimy perėmė p. A. Burba, "Sėjos" dr-jos įgaliotas. Laikraš
čio leidimas ir redagavimas lieka ir to
liau toso pačiose "Sėjos" rankose kaip
1 i g š i o 1 ■. Prenumeratos pinigus už Sekančius tris mėnesius (nuo spaliy 
1d.) siysti nauju adresu, būtent, Mr. A. Burba, 24, B o s - 
randstraftt, Waterschei (Limburg). Paskiri 
prenumeratoriai patogiausiai gali užsimokėti pas vietos platintojus arba patys 
siysti pašto perlaida. Primenama, kad prenumeratos kaina 3 men. - 36,- Frs. 
Kurie yra siuntę prenumeratos pinigus senuoju atsak. leidėjo adresu, reikalas 
yra sutvarkytas. Siunčiant pinigus prašome neužmiršt pažymėt už ky yra siun
čiami pinigai. Siunčiant mažom sumom, galima rizikuoti slyst paprastu laišku.

13



ūisez...

LA LIBRE BELGIQUE
le Grand Journal Catholique independent

' ■ • • - ' ;

12, rue Montagne aux Herbes Potagires

Tėl.: 17.21.80 Bruxelles I

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims men. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia « SĖJOS » Draugija.

Imprimeur gerant A. Burba
24, Boschrandstraat, Waterschei.

14


	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1948-nr19-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014

