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" G . S . " MĖTINĖMS PAMINĖTI

NAUJA KREGŽDE. - mūšy "Gimtoji Šalis" Belgai žemėj yra visiškai nauja 
kregžde. Dar niekad šis kraštas nematė lietuviško laikraščio. Buvo, tiesa, 
lietuviu,-Bet nebuvo laikraščio, nes laikraščio buvimas reikalauja pir
miausia gausaus lietuviu būrio. Ir tik praėjusiais metais, kai siūbtelėjo 
didoka tautieciy banga šin kraštan, atsirado reikalas organizuoti laikraš
tį.. Naujai atvykusieji ėmė kelti mintį tuoj pat išleisti spaustuvėj spau
džiamu laikraštį, juoba, kad susisiekimas su Vokietijos tremtiniu, spauda 
buvo dar labai suvaržytas. Po ilgoky svarstymy buvo susitarta suderinti 
iš ne vienos pusės kylančiu inicijatyvy susimetant į "Sėjos" kolektyvu, 
kuris, ištyręs praktiškai vietines sąlygas, apsisprendė pradėt darby su 
rotatoriniu laikraščiu. Buvo manyta, jei sąlygos leis, pereiti į spaustuvę. 
Pradžioj niekas nežinojo, kiek lietuviu yra nei kur jie yra, nes atvažia
vę buvo tuojau išsisklaidyti. Deja, viltys nepasitvirtino5 pasirodė, kad 
lietuviu, skaičius nėra toks, kad Belgijos sąlygose būty galima pereiti 
spaustuvėn. Tenka tad ir toliau pasitenkinti rotatorium, kuris mūšy sąlygo
mis yra prieinanesnis. 0 ir šis reikalauja ne tik pinigo, dažy, popieriaus, 
bet ir darbo. Laikraščio paruošimas spausdinti reikalauja daugiau 
darbo, nei pats atspaudimas. Pradžioje vargo su perrašinėjimu kun. J. Da
nauskas, kuriam sis laikraštis atėmė nepaprastai daug laiko. Vėliau pavyko 
surasti dvi perrašinėtojas p-los Pollet, kurios būdamos Lietuvoje gerai 
išmoko kalbę ir dabar mielai patarnauja lietuviams. Viena jy, bene bus ga
vusi mašininkės viety JTO Paryžiuj. Daug prisidėjo ir tebeprisideda p-lė 
Dominaite paruošdama reikalingas vinjetes, kurios reikalauja labai jau
trios ir sugebančios rankos. Buvo ir tebėra ir kity ranky, daugiau ar ma
žiau prisidėjusiu prie laikraščio darbo, kurios šio jubiliejaus proga būty 
su dėkingumu minėtinos, tačiau tikimės jos sulauks stambesnio jubiliejaus.

MUSŲ' JUNGTIS. - Negana, kad esam tremtyje, esame dargi išblaškyme. 
Visuose Belgijos kampuose rasi lietuviu. Jie gyvena tarp svetimyjy, neži
nodami apie tautiečius kitur gyvenančius. Išėjusi "G. S." nuaudė tinkly, 
apimantį visus tautiečius. Atsirado lietuviy, apie kuriuos ikitol niekas 
nežinojo - ir jie išėjo dienos švieson. Laikraštis,- išeidamas dukart per 
mėnesį, aplanko šeimas ir pavienius su svarbiausiom žiniom, įvykiy apžval- 

' ga, straipsniais ir t. t. Tuo būdu visi tautiečiai gali dalyvauti bendrame 
Belgijos lietuviy gyvenime ir jaustis vienos bendruomenės nariais.

ATEITIES PERSPEKTYVOS. - Prisimenant pirmąjį nr., pasirodžiusį 1947 m. 
spaliy 24. d., kyla klausimas; o kaip bus toliau? Nesiimame pranašauti, nes 
pranašy duona karti. Vis dėlto nesunku yra spėti, kad "Gimt. Šalis", išsi
laikiusi metus, galės laikytis ir toliau. Ji atsirado su lietuviy atvykimu, 
ji ir pranyks su jy išnykimu iš Belgijos, Nugalėjus pradžios sunkumus, rei
kia tikėtis, kad šiam laikraščiui pavyks išsilaikyti, kol jis bus reikalin-
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gas. Naudojosi jis tautieciy simpatija bei parama ikišiol ir tikisi ja nau
dosis ir toliau.

SVEIKINAM ! - Siy metiniy proga ir leidėjai ir redakcija, apžvelgdami 
nuoitę kelię, sveikina visus bendradarbius, rėmėjus, platintojus, skaity
tojus, prisidėjusius prio šio kultūrinio baro ir linki visiems ištvermin
gai buduti Lietuvos Išlaisvinimo fronte.

Lietuva, Tėvyne mūšy !...

P r . 2 a i d y s

PASAULIO LIETUVI? BENDRUOMENE ŽIŪRINT IS BELGIJOS

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas parengė statutę - projektu, pagal 
kurį numatoma organizuoti visame pasauly išblaškytus lietuvius. Bendruome
nės šūkis yra; "Lietuviais esame mes ginę, lietuviais turime ir būt!" Sie
kiama išlaikyti lietuvybę organizuotu būdu. Esame jau rašę "G. S.", kad 
reikalas kurti tokię bendruomenę yra atėjęs. Jį ypač jaučiame, kurie esamo 
apsigyvenę kraštuose, kur lietuviy neperdaugiausia. Būty daug ko padarytina 
Lietuvos reikalui, tačiau trūksta ir žmoniy ir planingy nurodymy. Reikia 
tad pasaulio lietuviams centrinės vadovybės.

Bendruomenės konstitucijoj numatytas apylinkės, apygardos, krašto ta
ryba, valdyba, pasaulio lietuviy seimas, vyriausioji valdyba, kontrolės 
komisijos, garbes teismas ir kultūros fondas. Apylinkė kuriasi, 
kur yra nemažiau 10 lietuviy; neturi baisos kurie kenkia Lietuviy Tautai, 
kurie priešingi Lietuvos nepriklausomybei, kurio pritaria bolševikinei ar 
kitokiai Lietuvos okupacijai. Vyriausias lietuviy reikaly tvarkytojas kraš
te yra Taryba , renkama dvejiem metam. Taryba gi renka Val
dybę. iš penkiy asmeny irgi dviem metam. Vyriausias pasaulio lietuviy 
reikaly tvarkyto jas yra pasaulio lietuviy seimas, 
kuris priima pnruoštę konstituciję, išrenka Vyr. Valdybę, Kontrolės Komi
siją, nustato veikimo gaires. Pasaulio liet, seimę sudaro krašty taryby 
rinkti atstovai - po vieny nuo kiekvieno krašto. Jei kur yra daug lietuviy, 
renkamas vienas atstovas nuo 5»000 ° Atstovai į seimę renkami ketveriem me
tam.

Kol bus išrinktas pasaulio lietuviy seimas, kuris turės teisę sudo.ry- 
ti Vyr. Valdybę., VLIK'as išrenka laikinę valdybę, o ši skiria krašty įga
liotinius pravesti pirmuosius krašto tarybos rinkimus.

Čia suminėti bendri bruožai. Iš jy matyti pagrindinės rūmo sienos. Ly
ginant su Lietuviy-Bendruomenės Belgijoj statutu, matyti žymiy skirtumy. 
Pas mus apylinkę sudaro bene 50 žmoniy, o mažiau - grupę, kuri teturi gru
pės vadovę. Apygardos pas mus nėr. Patirtis rodo, kad apygardos buvimas ne
reikalingas - tuos uždavinius atlieka tiesiai Centras. Tuo sutaupoma ne tik 
popierio, bet ir pinigo. Krašto tarybos įvedimas nėra naujas dalykas. Tuos 
uždavinius pas mus atlieku atstovę suvažiavimas. Tik Pasaulio Liet. B. kons
titucijoj taryba padaroma pastoviu organu, renkamu dvejiem motam. Pas mus 
šitai vargu priimtina, nes čia gyvenimas dar nėra pastovus, antra, atstovę 
rinkimas kasmet įeina daugiau gyvumo, o išrinkus dviem motam visi užmigty. 
Be to, susidaro perdaug to rinkimo s renka atstovus, atstovai tarybę, taryba 
- valdybę, valdyba - pirmininkę. Juk galima padaryti daug paprasčiau; kraš-
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to.atstovę suvažiavimas išsirenka valdybą bei kitus organus - kontrolę ... 
ir baigta. Esant reikalui, valdyba (Centras) gali šaukti atstovę suvažia
vimu nepaprasto posėdžio ir kelis kartus per metus. Tik reiktą, kad. liet, 
kolonijos rinktą atstovus visiems metams.

Tai šitaip atrodo busimoji Pasaulio Lietuvią Bendruomenė (PLB) žiūrint 
iš Belgijos.

GAVO 10.000 ha ČILĖJ

Belgę spaudos žiniomis, penktadienio vakare (spalią 15 d.) 22 vai. 
Antverpeno uoste anglę laivas "Loriga" davė triję belgę šeimą tėvą liūdną 
adieu-sudiev signalą. Jie išplaukė, pasiimdami žmoną ir penkis vaikus. Tai 
ne bėgliai, bet viską gerai apgalvoję išeiviai su kūrybos dvasia į beveik 
nežinomą, ištisai laukinį, kraštą. Naujoji Kolonija susidės iš 40 belgę, 
kurię 20 vaikę, vienas kunigas, gydytojas ir viena slaugytoja - mokytoja. 
Jie gavo iš Giles vyriausybės 10.000 hektarą miško.

Jau prieš du motus, tikrasis plano išradėjas II. G. de Halleux, .9 vaikę 
tėvas, sugalvojo važiuoti į Ameriką ir ten šį tą naujo pradėti. Jam Belgija 
buvo permaža ir nesitikėjo savo vaikams plačios ateities. Savo šeimoje tuo
jau rado pritarimo ir su dviem savo žentais išplaukė. Nauji išeiviai gerai 
žinojo, kad keliones tikslą ir apmąstytą darbą pasieks tik po 10 savaicią 
kelio. Jie tiki, kad pavyks, nes jau prieš tai vienas iš ją viską gerai ap
žiūrėjo.

Laive mantą sudarė 13 sunkvežimiąs vilkciai, traktoriai, 4 vežimai, 
įvairūs moderniški žemės ūkio ir medžio apdirbimo įrankiai, mechaniškos ir 
rankines skerspjūvės, kirviai, pieno ir sviesto gaminimo mašinos ir t. t. 
Apsigyvenę prie ežero, mano pasistatyti laivą, kuriam pasiėmė ir motorą. 
Būdami vieni ir toli miškuose nuo žmonię, pasiėmė vinię toną, goležinię bė- 
gię ir ginklę. Pasistatys ant vandens elektros stotį. Virtuvei pasiėmė duję 
gaminimo mašiną, kurią varys medžio kuru. Kiekvienas dalykėlis buvo iš 
anksto apgalvotas ir paruoštas.

įsikūrę ant ežero kranto, prie Gili - Argentinos sienos, medžius ek
sportuos į Argentiną, kurioje ję labai didelis trūkumas. Apdirbtą žemę ga
lės apsėti. Darbininkę atvažiuos iš Pacifiko vandenyno salę ir galės ję ko
lonijoje apsigyventi. Kuomet vyrai bus užsiėmę ekspedicijomis ir įvairiais 
darbais, ję žmonos rūpinsis vaikais ir namą ruoša. Kunigas ir slaugytoja 
paims vaikę auklėjimo ir mokymo darbą, gydytojas kirs miškus ir slaugys 
ligonius. •

Visę nusistebėjimą sukėlė drąsi moteriškė, kuri važiavo kartu, kad duo
tą savo vaikams tikrą dai'bo supratimą ir vertę bei progą kurti, pamatyti 
pasaulio, kad išmoktą kilnios gyvenimo kovos su gamtos jėgomis. Ji mano - 
geriau laimėti gamtos kovoj, negu peštis su Europos broliais dėl kasdieninės 
duonos.

St. M — ė

BŪTI JAUNAI! — .

Garsusis^gen. Mac Arthur, kursus karys, jaunystę laiko nepraeinančia. 
Jaunystė, jo žodžiais, nėra gyvenimo tarpas. Jį. yra tam tikras dvasinis nu
siteikimas, valios ir vaizduotės pajėgumas, jausmo įtampa, tai drąsos per
gale pries bailumą, tai avantiūros pamėgimas labiau už prabangą.
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Nepasenstama vien todėl, kad sulaukiama tam tikro amžiaus? pasenstama 

todėl, kad pasitraukiama nuo siekto idealo. Metai suraukšlėja odę., o siokto 
idealo atsisakymas - sielę... J -

Susirūpinimas, abejonės, baimė ir neviltis - štai priešai, kurie pama
žu jus lenkia prie žemės ir paverčia dulkėmis dar prieš mirtį.

Jaunas yra tas, kuris stebisi ir džiūgauja. Jis klausia, kaip nepasoti
namas vaikas? "0 kas toliau," Jis dręsiai sutinka įvykius ir randa džiaugs
mo gyvenimo žaisme.

Jūs liksite jauni, kol mokėsite džiaugtis grožiu, gėriu ir didingumu. 
Kol atsiliepsite žmogaus, gamtos ir begalybės pasiuntiniams.

Jei kada jūsy širdis, tapty paliesta nusiminimo ir pagraužta keiksmo, 
tegu Viešpats pasigaili jūsy senos sielos.

"*oOo“*oOfl“"oOo “* o O » © O o “* oO®“-

KOVOJ SU VĖJO MALŪNAIS
Miguel De Cervantes Saavedra ■ ■

Duodame ištraukę, iš garsaus ispany.autoriaus nesenstančio veikalo . 
"Don Kichotas" (versta p. Andriušio, išleista "Sūduvos"), kuris . . 
yra išverstas į daugybę kalby. Autorius yra gimęs Ispanijoj 1547? 
lietuviškos knygos metais.

Čia jis išvydo trisdešimt ar keturiasdešimt vėjo malūny, kurie stovėjo 
toje lygumoje § pamatęs juos, Don Kichotas tarė savo ginklanešiui?

- Laime tvarko mūšy reikalus geriau, negu galėtume to pageidauti? tik 
pažvelk, drauge Sanca Pansa, antai, prieš tave trisdešimt ar kiek daugiau 
klaikiy milžiny, su kuriais aš manau susiremti kovoj ir visiems' jiems atimti 
gyvybę? pasiėmę iš jy grobį,, kuris bus užkariautas garbingu būdu, mes pradė
sime turtėti ir, nusiuvę nuo žemės veido tokię piktę seklę, didžiai pasitar- 
nuasim Dievui.

- Kokie milžinai? - tarė Sanca Pansa.
- Ogi tie, kuriuos ten matai, - atsake jo ponas, - su ilgomis rankomis, 

dažnai siekiančiomis dviejy myliy.
- įsižiūrėkite tik, jūsy malonybe, - atsakė Sanca, - juk tai ne milži

nai, o vėjo malūnai, o tai, kas jums atrodo rankos, yra sparnai, kurie, vėjo 
judinami, suka girny akmenis, '

—Tuoj matyti, — atsakė Don Kichotas, - kad apie nuotykius nedaug teiš
manai.- -Tai- tikri milžinai ir, jei tau baisu, atsitolink iš čia ir nuošaliai 
kalbėk poterius, o aš tuo tarpu stosiu su jais žiaurion ir nelygion kovon.

Šitaip pasakęs, paspaudė pentinais savo žirgę Rosinanty, nekreipdamas 
dėmesio į savo ginklanešį Sanoę, kars šaukė ir įtikinėjo, kad jisai puola 
ne milžinus,. o. stačiai vėjo malūnus. Bet Don Kichotas buvo taip įsikalęs gal
von milžinus, jog negirdėjo savo ginklanešio Sancos riksmy ir, nematydamas 
to, kas buvo prieš jį, lėkė pirmyn ir garsiai šaukė?

- Nebėkite jūs, bailūs ir niekingi padarai, nes jus puola vienui vienas 
riteris.

Tuo metu pūstelėjo vėjelis, ir didžiuliai sparnai ėmė suktis, o Don Ki
chotas, tai matydamas,tarė?

- Nors jūs iškaltumėte daugiau ranky už patį milžinę Briarėję, - vis- 
vien turėsite su manimi atsiskaityti!

Su tais žodžiais, atsiduodamas visa širdimi savo senjorai Dusinėjai ir 
maldaudamas jos paramos šioje sunkioje valandoje, gerai prisidengęs skydu,
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•persvėręs ietį., jis paleido pilnu šuoliu Rosinantę, šoko ant pirmojo malūno 
ir suvarė ietį į jo sparnę; bet tuo tarpu vėjas sparnus pasuko taip smarkia?, 
kad ietis subyrėjo į gabaliukus, o riteris su arkliu, išlėkęs į orę, sunkia:’, 
pritrenktas, nuriedėjo tolokai į šalį.

Kiek loido asilo kojos, Sanoo Pansa atskubėjo pagalbon ir prisiartinęs 
pamatė, kad jo ponas negali nė pakrutėti? taip, mat, skaudžiai krito žemėn 
jis su Rosinantu.

- Gelbėk,. Viešpatie! - tarė Sanca. - Ar aš nesakiau jūsy malonybei, 
kad žiūrėtumėt, kg darot? juk čia no kas kita, kaip vėjo malūnai, ir tai ne
buvo aišku tik tam, kurio galvoje irgi vėjo malūnai.

- Tylėk, drauge Sanca, - atsakė Don Kichotas, - Karo dalykai labiau 
negu kurie kiti amžino nepastovumo paženklinti5 juo labiau, kad aš manau 
(ir tai tikriausia tiesa), jog anas išminčius Frestonas, pagrobęs mano kam
barį ir knygas, šiuos milžinus bus pavertęs malūnais, idant paglemžtą iš 

’manęs pergalės šlovę? taip jis giliai manęs neapkenčia! Bet, pagaliau, vis 
dėlto maža kę. bepadės jo piktieji burtai prieš mano kardo kietumę.

- Viskas Dievo valioje, - atsakė Sanca Pansa ir padėjo jam atsikelti 
■bei užsėsti ant Rosinanto, kurio kaulai buvo gerokai aplamdyti. Besišneku
čiuodami apie įvykusį nuotykį, juodu keliavo toliau, Puerto Lapisės linkui? 
ši vieta, anot Don Kichoto, esanti labai žmoninga, ir todėl čia nestigsiu 
eibės visokiausiy nuotykiy; vienok jis buvo labai susikrimtęs, kad neteko 
ieties, ir, pasisakęs, apie tai savo ginklanešiui, tarė?

- Prisimenu kažkur skaitęs, kad vienas ispanu riteris, vardu Diegas 
Perosas do Vargas, sutrupinęs kovoje kardę, išsilaužė story ęžuolo šakę
ar stuobrį ir tę dienę atliko tiek žygiy, priklojo tiek maury, kad jis buvo 
pramintas Vėzdu, ir nuo tos dienos jis ir jo įpėdiniai vadinami Vargais 
Vėzdais. Aš visa tai papasakojau tau, nes iš pirmo pasitaikiusio ęžuolo ar 
skrobio manau išsilaužti lygiai tokį pat stuobrį, kokį čia atvaizdavau; 
su juo aš ketinu atlikti tokius žygius, jog tu tikrai jausies laimingas, 
turėdamas garbę juos matyti ir būti liudininku tokiy dalyky, kuriais sunku 
bus patikėti.

- Viskas Dievo rankoje, - tarė Sanca? - aš tikiu viskuo, kę jūsy malo
nybė čia pasakojate, bet dabar atsitieskite trupuciukę, nes, man regis, per 
daug jau pašlijote į vieny špny, - matyti, bokrisdami būsite gerokai susi
trenkę .

- T-ik-ra tiesa, - atsakė Don Kichotas, - ir jei aš nesiskundžiu skaus
mais, tai tik dėl to, kad riteriams klajūnams nedera skystis dėl jokios 
žaizdos, net ir tuo atveju, jeigu jiems.imty kristi žarnos.

- Jei jau šitaip, tai man nėra ko čia ir bepridėti, - atsakė Sanca, 
-.bet vienas Dievas žino, ar aš palinksmėciau, jei, ky suskaudus, jūsy ma
lonybė pradėtūmėt skystis. Apie save galiu pasakyti, kad aš imsiu dejuoti 
dėl menkiausio skausmo, jei tik nėra uždrausta dejuoti taip pat ir riteriu, 
klajūnę ginklanešiams.

Nebesuturėjo juoko Don Kichotas dėl savo ginklanešio paikumo ir leido 
jam aimanuoti iki valiai, kada ir kur tiktai įsigeis, kada tam turės noro 
ir kada neturės, - nesgi jam dar ligi šiol netekę skaityti, jog tai prios- 
tarauty riterystės taisyklėms. Sanca pastebėjo, kad metas jau būty .ir už
kasti. Ponas atsako, jog tuo tarpu nejaučiąs alkio, bet Sanca galįs valgy
ti, kada tinkamas- Don Kichotui sutikus, Sanca, kaip patogiau, įsitaisė ant 
asilo ir, išsiėmęs iš terbelės tai, ky buvo jon įsidėjęs, valgydamas jojo 
sau iš lėto paskui savo, pony, protarpiais įremdamas vynmaišį į burny su to
kiu pasigardžiavimu, jog jam galėjo pavydėti pats smaguriausiąs Malagos 
smuklininkas. Taip jodamas ir kas kartę dažnindamas gurkšnius, jis pamiršo 
visus pono pažadus ir galvojo, kad net paciy pavojingiausiy nuotykiy ieško
jimas nėra joks vargas, o vienas tik malonumas.
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KAIP MES LEIDOM LAIKRAŠTĮ...
Buvom jau porų mėnesių atkapliavę mielų, juodų anglį naujoje tėvynėje 

- atseit gana tvirtai čia įsikūrę - beveik nobobavo nė vienos rūšies "snap
so", kurio nebūtume ragavę, o vienas, kitas, nusižiūrėjęs į kasyklos direk
torių, spėjo apsimauti naujutėlaites dryžuotas kelnes, kurios dar prie Bal
io duoto margo švarko puikiausiai tiko, kai vienų dienų į mano kampų, sanda
riai atitvertų pora antklodžių, uždusęs atmovė mano colega, angliakasys p. 
Burokėlis, tik vakar išrinktas grupės komiteto pirmininku.

- Acių Dievui, - dūstelėjau - turbūt Rytai su Vakarais bus susikniovę, 
nes kitaip toks ramus žmogus nelakstys pametęs veido spalvų.

Ir vaizduotėje ėmiau pakuoti ir raišioti savo kad ir nepergausiausių 
turtų į mazgelius ir ruoštis kelionei atgal į tų pačių kalvę ant Neries 
kranto, kurioje maždaug prieš 7 m. tarnavau už gizelį...

Mano cologa, gi, klestelėjo, lyg blynas apverstas ant antro šono, į 

lovų ir, dar pridusęs, sako:
- Tu žinai ?!!
- ...ar, kad Rytai su Vakarais kariauja?..
-liesk - sako - "baikns" ... kad tik tokios bėdos tebūtų!.. Skaitei 

Vokietijos lietuvių laikraščių paskutinę laidų?..
- ?!!
- Visi vienu balsu, lyg susitarę, šaukia, kad Belgijos lietuviai an

gliakasiai, ne tik, kad murzini, mažai prausiasi, anglį prasciausios rūšies 
teiškasa, bet neturi nė savo organizacijų,nei komitetų (gerai dar, kad mes 
nors vakar jį išsirinkom!), o svarbiausia - spaudos. 0 be savos spaudos žmo
gus svetimame krašte tai taip kaip musė išrūgose,! Čia mano brangiausias ir 
artimiausias draugas nusitvėrė už galvos, ir aš jau bijojausi, kad jo ne
trenktų "popleksija" -- taip jis buvo susijaudinęs. Bet nieko, žinote!.. Pra
ėjo be širdies prakiurimu ir kitokių tos rūšies komplikacijų, ir jis atsi
davęs ėmė dėstyti toliau:

_ Žiūrėk, Vyto, ar gi mes kaip nors negalėtumėm išleisti to prakeikto 
laikraščio? A?!! Tu, juk, berods, meilės laiškų jau čia ne vienam esi sure
dagavęs, o tetoms ir dėdėms į Amerikų, kuriems prašytas parašei, beveik visi 
dolerių ar pakloto susilaukė. Prie to pridėjus mane ir dar vienų kitų...

Vakare, grįžę iš darbo, reikalų dar kartų aptarę nuo viršugalvio iki 
kulnų, pasiskirstėm ir pareigomis: Burokėlis tvarkys politines žinias ir
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rašys vedamuosius (jis žmogus mokytas - anksčiau valsčiuje tarnavo rašti
ninku), aš - literatūrinį. ;skyrią, kroniką ir visus kitus galus. Administra
torium pasikvietėm Barnabą Būgninį - jis, atrodė, tinkamiausias kandidatas - 
dar nebuvo nė vieno atsitikimo, kad lošiant proferansą ar traukiant "akį" 
jis būtą kada nors prakišęs. Žodžiu, tą naktį buvo sukurtas ne tik redak
cinis aparatas, bet ir parinktas naujagimiui vardas, būtent, "Vieny
be anglis kasanciąją" .

Sekančiuose posėdžiuose išryškėjo dar kai kurie dalykai; 1) laikraštį 
leisti spausdintą spaustuvėje, o ne kokiu ten rotatoriumi ar šafirografu. 
"Neapsimoka prie kitokio nė nagą kišti ir savo padorą vardą, gadinti!.. - 
tvirtai nutarė Barnabas. 2) Laikraščiui leisti lėšas kolektyvas sudeda po 
Vgi'? dalį, ir gautą, pelną, dalinasi į 3 lygias dalis. "Taip sakant, vadina
si, kiekvienas darbas turėtą būti apmokamas" - pritarė ir p. Burokėlis, ku
rį jau kelinta dienu visi vadino "ponu vyr. redaktoriumi", ir jo slyvinės 
spalvos nosis susitraukė į meilią, grimasą. Pinigai buvo surinkti ir įteikti 
jo malonybei p. administratoriui.

Visi reikalai klojosi kaip sviestu patepti, tik... staiga perkūnas iš 
giedro dangaus... Barnabas, norėdamas patrigubinti laikraščiui skirtas su
mas, vieną tamsią naktį pralošė viską iki.paskutinio centime ( ir tą dar 
Visai nepakako) - "per 20 metą taip nelaimingai pirmą kartą".- skundėsi 
žmogus, - gerai dar, kad naktis buvo, mat, nevidonai tik vienuos baltinuos 
tepaleido!.."

Burokėlis šiuo metu perėjo dirbti prie anglies laužimo, nes savo dalį 
prie laikrašoio laidimo buvo įnešęs skolintais, nors "Vyr. Redaktoriumi" 
jį visi ir dabar tebevadinai aš pats nutariau kol gyvas būsiu prie laikraš
čio leidimo nagą nekišti, nes niekad negalima iš anksto žinoti, kaip seksis 
administratoriui. Barnabas' per šį laiką spėjo įsigyti nuosavas kelnes, ir 
- jis vienas,' atrodo, neprarado optimizmo - tikisi su gerais priedais at
silošti. "laikraščiui skirtas sumas", ir tada "Vienybė anglis kasančiąją" 

tikrai pamėtysianti savo skaitytojus.

,o0o. oOo. oOo. oOo,. oOo.
- Kartą Molotovas, Sov. Sąj. užs. r. ministeris, buvo lietuvio lakūno 

J. Šaltenio rankose. 1947 m. Molotovas skrido iš Vašingtono į New-Yorką į 
JTO posėdžius Eastern Air-Linos lėktuvu, kurio kapitonu buvo lietuvis. Mo
lotovas užėjo į kapitono vienutę, kaip žymūs keleiviai dažnai kad daro. La
kūnas tuojau pasisakė esąs lietuvis. Molotovas sumišo .'ir mikčiodamas prisi
pažino, kad iš seną mokslo laiką atsimenąs keletą lietuvią, kurie buvę ge
riausi jo draugai... Dabai? Molotovas Kremliuj, o lakūnas Šaltenis a. a. 
žuvo lėktuvo katastrofoj š. m. sausio 13 d.
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GRAFO BERNADOTO NUŽUDYMO PASLAPTIS

Grafas Bernadotas keletu dieny prieš savo tragišku mirtį buvo 
žydy puolamas. Nekalbant jau apie propagandistu bandas, vaikščiojančias 
miestuose su plakatais prieš grafy, Izraelio užsieniy reikaly ministe- 
ris S h e r t o k viešai apkaltino jį esant perdaug palanku ara
bams. Matyt, žydams buvo žinomi svarbesni Bernadoto plano punktai; ati
duoti Negeby arabams, o šydams suteikti teisę į Galilėją. Tuo bildu žy
dai netektu priėjimo į Mirties jury, kuris Jungtiniu. Tauty jiems buvo 
duotas.

Paskutiniu metu Londone į viešumu iškeltos sensacingos smulk
menos visai kitoj šviesoj parodo žydy vady veikimy per ištisus 25 me
tus. Visai ne religinio motyvo vedimi žydai taip troško atgauti Salia
mono šventyklą, atstatyti išnaikint^. Izraelio valstybę, surinkti į 
tėvynę po pasaulį išblaškyt^, tautę. Siy dieny žydai labai mažai tesi
rūpina religiniais klausimais. 'Pavyzdžiui, jy sostinėj Tel Avive, 
250.000 gyv. yra tik viena sinagoga.

Tikrumoj po šita nieku nekalta skraiste slepiasi kitoki tiks
lai. Pastebėtina, kad Jungtinės ,Tautos, nagrinėdamos Palestinos ekono
minį klausimy neprasitaria nė vienu žod
žiu apie to krašto turtingumy mine
ralais „ Londono archyvuose randasi dar iš 1925 metę dokumen
tas, lieciys Mirties juros mineraly produkcijy. Pagal jį, Mirties juroj 
mineraliniy drusky apytikriai kiekiai yra tokie; chloro potašo 2 mili
jardai tony, valgomos druskos - 11 milijardai tony, bromo druskos 98O 
milijardai tony, magnio chlorato - 22 milijardai tony ir kalcio chlo
rato - 6 milijardai tony.

Prieš kelety mėty vienas" prancūzę mokslininkas aukso klodus 
esančius Mirties jūroj, įvertino 5 milijardais svary sterlingy. Aišku, 
kad aukščiau minėty cheminiy produkty vertė ne mažiau pasakiška. Pa
vyzdžiui, 1925 metais pasaulinėj rinkoj magnio -.chlorato tona kainavo 
6 svarus, reiškia vien tik magnio vertė Mirties jūroj siekia 12 mili- 
jardy svary! Reikia atminti, kad kainos žymiai pakilo.

Sity begaliniy turty koncesija buvo atiduota žydui N o vo
ra e y s k y 5 • pridėjus dar Rutenbergo - hydro-elektriniy jėgy išnau- 
dojįmę - ir Kaifos 'uosto koncesijas, matome, kad žydy rankose buvo 
begaliniai turtai.

1927 m."Zydy Balso" skaitom; "Mūšy rankose pasaulinės pramonės 
raktas, nes mes turime Rutenbergo ir Mirties jūros koncesijas.

1946 m. žydai pasijunta neramūs, kai paskelbiama Transjordani- 
jos nepriklausomybė. Jie bijo, kad galimam Palestinos padalinime sri
tys, kuriose yra Rutenbergo koncesijos, ir Mirties jūra gali išslysti 
iš Izraelio ranky.

Viskas šitame Palestinos reikale paslaptinga. Kokiu būdu anglu 
valdžia atidavė toki y begalinę koncesiją, žydams, o nepadalino jos į 
kelety bendroviy? Vėliau tie patys anglai vietoj padėkos turėjo labai 
apgailėtiny pasekę. 1941 pavasarį Anglija, vokieciy bombarduojama, 
nebeturėjo magnijaus, būtinai reikalingo lęktuvy gamybai, iš Palestinos 
jo irgi negavo. Tas pats pasikartojo ir 1947 metais.

Iš to visko paaiškėja nepaprastas žydy interesas turėti žemes, 
duodančias priėjimy į Mirties jūry, įjungtas į jy valstybę.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS IS LIETUVOS

Vakaru Ėuropę pasiekė tikslios žinios apie būk
lę okupuoto j Lietuvoj. Pasirodo, Vilniuje yra lietuvišku ka
riuomenės daliniu? būtent, 16 pėst. divizija, kurios 80 Ja 
karię yra lietuviu. Divizijos vadas - pulk. Motieka, pavaduot, politgenero- 
las Macijauskas. Šiaipjau mobilizuoti lietuviai išskirstomi po rusiškus da
linius Rusijoj. Sumobilizuoti rusams tepavyksta apie 10 $. Kiti arba eina 
į partizanus arba įsitaiso nemobilizuoj. įstaigose. Pastaruoju laiku pa
šaukti 1929 ir 1930 m. vyrai. Apmokomi Lietuvoj ir Rytprūsiuos. Komandos - 
rusę k. Karo mokyklę nėra, o tik karinis parengimas mokyklose. Sovietę ar
mijos 1947 m. buvo apie 80.000 reguliarios kariuomenės, MVD daliniu 30.000, 
MGB (pasienio) 40.000 (visi rusai).

Nuo 1944 m. ikišiol žuvo apie 20.000 liet, partizanę.. Bol- 
ševikę nuostoliai šiokia 150.000. Visi laukia karo, nors uždrausta apie tai 
kalbėti. Sovietę karininkai betgi aiškiai kalba, kad karas kils ir tai už 
1-2 metę.

Rusę kolonistai apgyvendinami daugiausia miestuose 
Yra atkelta apie 20.000 lietuvię is dabar priklausancię Lenkijai liet, že- 
mię. Jie nėra laikomi kolonistais. Daugiausia kolonistę yra Rytprūsiuos, 
kur daugybė ūkię likę bo šeimininkę. Klaipėdos krašte yra atkelta be rusę 
ir lietuvię komunistę, kuriems "duota" žemės už "nuopelnus" Stalinui. K a u 
n e yra 110.000 gyv. iš ję 70 Jt lietuviai, Vilniuje 160.000 s 
37 p lietuvię, 23 Jo lenkę, 40 Jo rusę, žydę ir kt. - Žydę Lietuvoj tė
apie 18.000. Jie turi dažniausia aukštas vietas. Kai kurie buvo yokiecię 
okupacijos metu lietuvię šelmę slepiami, bet dabar nenori jiems padėti, 
skundžiasi, kad buvę blogai maitinami.

Yra apie 6.000 studentę. 80 Jo - lietuviai. Gimnaziję priskąitoma 
iki 90, progimnaziję 189 su 65.000 mokinię, be to, apie 20 įvairię specija- 
linię pokyklę. Mokslas gimnazijoj - 8 metai. Rusę kalbos mokyti pradedama 
nuo 3 skyr. Vadovėliai visi versti iš rusę k.

Po 1944 m. bolševikai išvežė apie 150.000 žmo- 
nię.. Pirmas masinis išvežimas buvo 1946 m. po nepavykusię rinkimę, antras 
1947 m. vasary ir trecias 1948 m. gegužės mėn. Be to, kas mėnuo iš kalėjimę 
išvežama po 2.000.

Kolchozę yra nedaug, daugiau sovchozę. Skirtumas tas, kad 
pirmoji priklauso tiesiai valstybei, antrieji - fabrikams, -trestams, švie
timo bei kt. įstaigoms. Sovchozę tiek, kiek neprikl. laikais buvo ūkię per 
50 ha.

Pyliavos nelygios. Daugiau turintiem normos yra dvigubos. 
Nuo pyliavę neatleidžiami nė daržininkai. Kas tūri bent vien'ę karvę, turi 
pristatyti valdžiai 12 kg. sviesto per metus. Už pyliavas mokama ubagiškai, 
pav. už centnerį rugię 5 tub. (dabar 0*5), o juodoj rinkoj kainuoja iki 
1.200 rb. (dabar 120). Už neišpildytas pyliavas baudžiama keleriais metais 
kone, lageriu, arba atimami gyvuliai, arba apdedama mokesčiais. Pyliavas 
tenka ginkluoti pareigūnai.

Mokesčiai nuoš.m. liepos 1 d. padidinti. Kolchozininkai 
gaunę atlyginimę už darby kolchoze, mokescię už tai nemoka. Už turimus 
sklypus mokesčiai kolchozininkam sumažinti 50 Jo.
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L u n • Jo Danauskas CARE konferencijoj 
S. m. rugsėjo 23 dien.7. įvyko Amsterdame (Olandijoj) CARE (Cooperative 
for American Remittances to Europe, Inc.) atstovu įvairiuose Europos kraš
tuose konferencija. Jai pirmininkavo vyriausiais CARE direktorius 
Mr. F R E IT C H . Dalyvavo 26 labdarybės organizaciją Amerikoje atsto
vai. Bendrąjį Amerikos Lietuviu Fondę atstovavo Įgaliotinis Belgijai, Kun. 
J. Danauskas. Konferencijos tikslas - rasti geriausią budę CAPE maisto bei 
kitokię siuntinėlię paskirstymui nuo karo nukentėjusioms. Daug dėmesio 
kreipta gausioms šeimoms.

Ta pačia proga primenama, kad gavę maisto ar kitokį CARE siuntinėlį, 
nepamirštę parašyti padėkos laiškutį (anglę, prancūzę ar vokiecię kalbomis) 
šiuo adresus

Z'—eile G. LACHAPELLE, 53? rue Gabrielle, Bruxelles.

Liuveno universiteto trys lietuviai. 
S.m. spalię 11 d. didžiausiame Belgijos un-te prasidėjo nauji mokslo metai. 
Suvažiavo gana daug užsieniecię. Praėjusiais metais buvo ję.524, atstovau- 
jančię 40 tautę. Bendras stud, skaičius siekė 7-279. Šiais metais lietuvię 
beliko tik trys. Kitos tautos atstovaujamos žymiai stipriau — ypač gausūs 
yra lenkai., ukrainiečiai, turį net atskirus bendrabučius. Yra nemaža stu
dentę iš rytinei ir centrinei Europos kraštę. Daugumas gauna įvajLrię orga
nizaciją. bei privacię asmenę paramę. Minėtinas yra kardinolo Mercier įsteig
tas komitetas remti Rytę slavę studentams, kuris duoda, keliolika stipend!ję< 
Ukrainiečiai yra, berods, remiami ir iš Romos. Pastaruoju laiku.atsirado 
didoka gudę stud, grupė (apie 20) iš Vokietijos. Ir jie tikisi rasti para
mos, ypač iš Rytę kongregacijos Romoj, nutrūkus BALF’o paramai liet, stu
dentai liko labai sunkioj būklėj.

Angliakasiai. į univorsitetę.- Belgijos an- 
glię kabyklose tarp DP yra ir inteligentinię profesiję žmonię, ypač studen
tę. Keletui rusę, vengrę pavyko išsprukti ir įstoti į Liuveno un-tę. Vieni 
buvo atleisti dėl sveikatos, kiti kitokiais būdais išsisuko. Porai pavyko 
net stįpc-ndiję gauti (iš slavams remti komiteto).

Gauta’ vaikams drabužię.-Iš Jungtinię Tautę Or
ganizacijos per Caritas yra gauta drabužię^ jie paskirti Hainaut ir Liėge 
provincijos liet, vaikams, kurię sęrašus turėjo Caritas centras.

II I II I II I lt I lt I H t tl I II t II ! II 1 n t !t t II f tl I II t f l lt f U I II I II I II I II I II I II I II I II I lt I II I lt t II I II I tl t lt 1 II t H I n I n I >

Grafo’Bernadoto nužudymo paslaptis (tęsinys iš 8 pusi.)

Grafo Bernadoto plane Negebas priskiriamas arabams, tuo būdu žydai 
nebeturėtę priėjimo į Mirties jūrę. Sis faktas, gal būt, gali išaiškinti iv 
grafo Bernadoto mirtį... Jis išaiškina taip pat ir tai, kad kai Anglija ir 
Prancūzija priėmė Bernadoto planę, J.A.V.-ėse gi atsirado judėjimas prie
šingas panašiam sprendimui. Tačiau anglę valdžia šiandien, priversta matyti 
Izraelio valstybėje galimę Sovietu Sęjungos sęjungininkę, stengsis visomis 
išgalėmis išplėšti iš žydę tę pasakišką ir pavojingą monopolį, kurį jiems 
kadaise buvo neprotingai davę. (LL Belgiq.ue, 19-10.1948)-
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Chatelet liet, krepšininkai 10.10.48 turėjo rungtynes su Far- 
chionne tautiečiu komanda, kurios baigėsi lygiomis. Geros sėkmės ir toliau. 
(J. Zal.)

Bus minima kariubmenės švente. - Liežo 
apyl. lietuviai, ypač buvusieji kariai, .rengiasi minėti š. m. lapkričio 21 
d. (sekmadienį). Šventėje pasižadėjo dalyvauti ir generolas Grigaliūnas.

DM kursas. - Of ici jalus Deutsche Mark kursas yra 13,20 Fis. 
Praktiškai betgi už ją temokama 4 - 4»5O Ms.

Sportininkai veikia.- Charleroi sportininku rate
lis jau žaidė keletu karty Charleroi ir Courcelles,

- Kun. Pr. G. dėka Hainaut provincijos mažieji gavo daug dovany - ruby. 
ITuoširdžiai dėkoja geradariams. Ateinanti žiemužė bus šiltesnė ir jaukesnė.

- P o m m e r o e u 1 per paskutines liet, pamaldas nuostabiai daug 
užsisakė "G. S." Ir toliau remkime ir tobulinkime savo šviesos ir kultūros 
židinį! (Bravo!)

- Visy Sventy dienai juosiamos A i s e a u liet, pamaldos. Į pamal
das atvyks Tėvas VI. Mikalauskas. Tą pačią dieną, Courcelles pa
maldas laikys Tėvas V. Pupinis,

Tiria angliakasį y kraują.? - Limburgo prov. kar
šyklose R. Kryžiaus gydytojai jau trecia savaitė dirba prie angliakasiy 
kraujo ėmimo. Iš asmens imama po, maždaug, 5 kub. cm. Svetimšaliai darbinin
kai nepatenkinti, nes nepaaiškinta, kuriam tikslui kraujas imamas.

Vėl grįžt.a į Belgiją,. - Laiške, nesenai gautame iš
K. stovyklos (am. zonoje), Vokietijoje, rašoma, kad iš ten yra užsiregistra
vę keli vyrukai angliy kasimo darbams Belgijoje. Prieš 3 mėn. tie patys as
mens buvo iš Belgijos grįžę į Vokietiją,.

Formalumai vykstant per sieną,. - Laiške, 
rašytame vieno nesenai grįžusio į Vok., rašoma apie sienos perėjimo forma
lumus? "Tu klausi, ar ką nors iš mūšy atėmė? Paėmus bendrai - beveik nieko, 
o pavieniai, kai kuriuos "apvalė" gana "svariai". Iš manęs teatėmė 0,5 kg. 
pupeliy kavos, iš kity - medžiagas, batus, kavą ir cigaretes. Cigaretes atė
mė tik iš ty, kurie turėjo paslėpę. Pinigus iškeitė vokieciy muitinė, san
tykiu 1 "Deutsche Mark" - 10 fr."

EMIGRACIJA

Renkantis Piety Ameriką įsikurdinįmui, patartina rinktis Argentiną, 
Urugvajų arba Gili. Pasiteiravus Argentinos konsulate Briusely (23, rue du 
Congrės) sužinota., lead šiuo metu vizy išdavimas į Argentiną yra laikinai 
sustabdytas. Nauji prašymai omigruot į Ai'gentiną priimami ir toliau. Forma - 
lumai yra tokie? 1. užpildyti anketą ispany kalba, 2. pristatyti 
iš bolgy policijos ’ tvarkingo elgesio liudijimą, 3- užsi
ėmimo (profesijos) liudijimą ir 4- liotuviy komiteto arba 
kapeliono liudijimą. Nėra būtina turėti Argentinoje giminiy. Vi
zos laukti reikia gana ilgai. Generalinis Argentinos konsulatas yra A r. t-.- 
v c r p c n a , 1, rue du Jardin Arbalėtriere.
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Dėl emigracijos Australijon.- Prieš kiek 
laiko teirautasi dėl galimybių išvykti darbams į Australiją. Tuo teikalu 
parašyta Australijos emigracinei įstaigai Londone. Buvo nurodyta kreiptis 
į Australijos Karinę Misiję Berlyne. Iš ton gautas sekančio turinio atsaky
mas (klausėjas - lietuvis DP,. viengungis)?

"Australijos Vyriausybė yra susiriipinusi priimti ir atitinkamai padėti 
DP emigruoti į Australiją. Bar nėra aišku, kaip yra Jūsę atveju. Ar.jūs jau 
esate įsipareigoję tęsti darbę. Belgijoje? Šiuo atveju patariu Jums tartis 
su I.R.O, ir išsiaiškinti, ar Jūs esate priimtinas pagal Australijos schemę 
ir ar Jūsię noras gali būti por I.R.O. sutvarkytas ir patiektas Australijos 
emigracijos skyriui Vokietijoje." (Ed. Rezleris)

KANADOS AMBASADOS BRIUSELYJE 
PAPILDOMAS PRATIKSIMAS APIE IMIGRACIJĄ

Pagal dabartines taisyklos Europos kraštu gyventojai priimami emigran
tais :

a) giminės? žmona ar vyras, duktė ar sūnus, sesuo ar brolis su žmona 
ar vyru ir nevedusiais vaikais 5 tėvas ar motinaj dukterėčia ar sū
nėnas, nevedę, našlaičiai (be tėvo ir motinos) ir jaunesni negu 21 
metę, legaliai priimto ir Kanadoj gyvenančio asmens jei šis sutinka 
priimti imigrantę, ir jį išlaikyti.

b) ūkininkas, turįs pakankamai kapitalo Kanadoj ūkininkauti.
c) ūkininkas, vykstęs į Kanadę ūkio darbams pas savo tėvę., uošvį, sūnę, 

žontę, brolį, švogerį, dėdę ar sūnėnę, kurio pagrindinis užsiėmimas 
yra ūkininkavimas ir kuris pajėgia priimti imigrantę, ir jį apgyven
dinti ūkyje.

d) ūkio darbininkas, turįs užtikrintę darbę ūkyje.
e) miško kirtėjas ar kasyklę darbininkas, turįs užtikrintę darbę minė

to j pramonės šakoj.
f) asmuo, vykstęs tikslu vesti legalę Kanados gyventoją, jei busimasis

vyras gali išlaikyti būsimę žmonę.
g) asmuo, nuvykęs kaip ne imigrantas į Kanadę, bet įstojęs į Kanados 

pajėga.s, atitarnavęs ir garbingai atleistas (paragrafas liečia as
menis, tarnavusius Kanados kariuomenėj 1939 - 1945 m.).

Asmenys, priklausę, kuriai nors virš minėtę kategoriję, turi prisilaiky
ti sekancię taisyklių? būti gero elgesio, geros sveikatos, turėti kelionei 
galiojančius dokumentus, pakankamai lesę ir t', t. Be to, turi patys pasirū
pinti transporto priemonėmis.

Norėdamas išsikviesti asmenius, priklausančius a, c, d, e, f paragra
fams,- Kanadoj gyvenęs ar kanadietis darbdavys turi, paduoti prašymę .Imigraci
jos įstaigai Kanadoj, kad ši galėtę patikrinti ar minėtas Kanados gyvento
jas ar darbdavys yra užtenkamai pajėgus pasikviesti savo šeimos narį, suža
dėtinę ar darbininkę, Imigruoti norintieji turi patys jieškoti darbo Kana
doj pei’ gimines ar pažįstamus, ambasada tuo reikalu nesirūpina.

Ūkininkai turi dokumentais įrodyti, kad jie turi užtenkamai kapitalo 
pradėti ūkininkauti Kanadoj.

Kiekvienas asmuo, vykstęs į Kanadę iš Europos, turi prisistatyti imi
gracijos valdininkui, praeiti mediciniškę ir civilinį patikrinimę gauti 
imigracinę vizę, išpildžius visas tam tikslui esamas taisykles.
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AUSTRALIJA . }„.r

Jąu turi savo laikraštį.- Australijoje pasirodė 
pirmasis lietuviškas laikraštis. Tai "Australijos Lietuvis" (adr.s J. Glu- 
šauskas, Leigh Creek, S.A., Australia), rotatoriumi spausdinamas dvisavaiti- 
nukas. Pirmasis nr. išėjo 48.IX.12. Pirmyjį nr. teužpildo aktuali informacij. 
ir įžanginis str.į skaitytojus. Ten rašoma: "Aš, Australijos Lietuvis, gimiar 
šiandienę., vienoje iš plačiosios Australijos, mūšy antrosios tėvynės, viety 
menkai apgyvonty, kurioje susispietė mažas lietuviy būrelis..." Toji vieta, 
tai anglies kasyklos, o "leidykla", "Spaustuvė" ir redakcija įsikūrusi pala
pinėje, kurioje keli entuziastai, laisvu nuo fizinio darbo laiku, sielojasi 
ir dirba o

Lietuvio dovana Australijos katali
kams.- Grehvzator ir Cairus apylinkėse įsikūrę lietuviai gražiai užsire
komendavo vietos gyventojy tarpo, ir jie likosi bičiuliais. Atsidėkojant už 
visa tai Alg. K. nutapė 2 m. aukščio, drobėje, aliejiniais dažais Aušros Var- 
ty Dievo lotinos paveiksiu, ir jį padovanojo Grehwator parapijai. Rugs. 12 d. 
paveikslas vietos kunigo buvo pašventintas ir įteiktas parapijos komitetui.

Unijos gina pabaltiečius. Komunistinės unijos 
(iš 200 tik kelios), ypač angliakasiai ir geležies darbininkai dažnai pabal- 
tiocius apšaukia fašistais, naciais ir pan. Gi pastaruoju metu angliakasiai 
dėl DP vos nepradėjo streiko. Hat DP norėta duoti darbo anglies kasyklose. 
Pabaltieciy ginti stojo kitos unijos, pareikšdamos, kad pabaltieciai "neiš
stumia bot papildo australy darbininky eiles".

J. A. V.

B ALF'as a t s i u n c į^a dar du atstovus.- 
Iš New Yorko pranešama, kad ryšium su didėjančia emigracija, ypač į J.A.V., 
BALF'o centras artimiausiu.laiku atsiunčia dar du savo delegatus į Vokietijy 
ir Austriją.

Vėl patvirti-nta Pabaltijo nepriklau
somybė . J.A.V. vėl patvirtino, jog jos nepripažįsta Soviety okupaci
jos teisiy į Latvijy. Pareigūnai yra pareiškę, kad Valst. min. G.C. Uarshal- 
las iš naujo patvirtino J.A.V. pozicijy, pripažįstant Latvijos vyriausybės 
naujy Charge d'Affaires.

ŠVEDIJA

Sovietai grobia pabaltiečius . - Soviety pa
siuntinybė Stockholme pagrobė du esty nepilnamečius vaikus ir juos prievarta 
išvežė į Taliny. Pagrobtieji estai naudojami propagandai per Talino radio.

Vėliau-soviety pasiuntinybės agentai- įsibrovė į esty kompozitoriaus Tū
bine buty Stockholme ir ragino jį grįžti namo,- žadėdami jam po 15.000 rubliu 
mėnesinio atlyginimo. Tarp agenty ir Tubino įvyko toks pasikalbėjimas:

- Tai aš galėsiu vykti kur norėsiu koncertuoti, ir į Paryžiy ar Stockho. 
my - paklausė Tubinas.

- 0 kam jums vykti į kapitalistinius kraštus. Juk galėsite vykti koncer- 
tuotiįTotoriy ar Kalmuky respublikas - pareiškė soviety agentas.

2irioma, Tubinas vykti "koncertuoti" į totoriy ar kalmuky respublikas ne
panorėjo...
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VOKIETIJA

Džiovininkai ėmė. si.7 bado streiko. -
Glūckstadte TBC DP sanatorijų jau kuris laikas administruoja vokiečiai su 
dr. Fichtl'iu pryšaky. Buvo ruošiamasi nusikratyti DP ligoniais (kurių dau
guma sveikatų prarado vok. K.Z.l) Buvo nutartas į DP sanatorijų perkelti 
vokiečių apskr. ligoninę, o DP džiovininkus pagreitintu būdu gydyti taip; 
besveikstančius sugrųžinti į DP stovyklas, o reikalingus ypatingo gydymo 
(apio 60 išvežti j kt. vok- sanatorijas. Ligonys, nebeturėdami iš mirties 
pavojaus jokios kitos išeities, rugsėjo 10 d. protesto vardan pradėjo bado 
streikų.

Atvykus IRO ir kariuomenės atstovams reikalas buvo sutvarkytas teigia
ma prasme - ligonys laimėjo.

"Čiurlionio" ansamblis į JAV. - Rugs. 18 d.
Clcvelando ’tremtinių dr-jos pirm. £rov»:.St. Nasvytis BALF'ui išsiuntė 41 
darbo ir būto pažymėjimu, skirtus visiems "Čiurlionio" ansamblio dalyviams.

S a r g y b y. ir transporto daliniai b r i - 
t y zonoje.- Britų karinė vadovybė savo zonoje Vokietijoje pagal
binei transporto ir sargybų tarnybai pradėjo verbuoti pabaltiecius DP. Į 
šiuos dalinius nemažai įstojo ir lietuviu. Transporto tarnybai priimtieji 
vyrai apmokomi Osnabrūcko ir Cuzhafeno transporto tarnybai paruošti mokyklo-.. 
so. Lietuvių ryšių karininku britų zonoje yra leapt. Strazdas.

Carusi asmeniškai parenka kandidatus 
į J. A. V. - Hanau liet, stovykloje neseniai lankėsi Carusi, kuris vieto
jo susipažino su tremtiniais ir parinko pirmuosius kandidatus emigracijai į . 
JAV pagal naujųjų bilių. Pasirodo, JAV firmos ir įmonės asmeniškai Carusi 
yra įprašiusios parinkti joms darbininkę. įvairių įmonių ir įstaigų bei 
privatinių asmenų yra išduota 100.000 nevardinių garantijų. Jomis ir bus 
aprūpinti Carusi parinkti hanaviškiai kandidatai į J.A.V. Kandidatai turėjo 
asmeniškai pasikalbėti su Carusi, kuris čia pat vietoje darė sprendimus kas 

‘priimtas emigracijai į JAV.

ŠVEICARIJA
Lietuvių bib.liografinio archyvo S v ei- 

carijoje sukaktis.- Lietuvių Bibliografinis Archyvas Švei
carijoje (Archives Bibliographiques Lithuaniennes, Dr. A. Gerutis, BERNE. , 

(Suisso - Switzerland), Karl - Spitteler - Str. 22) šį rudenį mini savo vei
kimo dvejų metų sukaktį. Archyvo rinkiniuose sutelkta jau apie 1.500 pava
dinimų, o su dublikatais - apie 2.000 tomų. Be spaudinių Archyvas gauna sau
goti taip pat nemaža rankraščių, privatinės korespondencijos., organizacijų 
archyvų ir’t. t. Pagal išgales Archyvas telkia ir lietuvių menininkų kuri
nius.

BRAZILIJA.
Lietuviai komunistai tremiami iš 

Brazilijos .- Vyr. Federacinis Tribunolas patvirtino ankstyvesnį 
teismo nutarimų suimti lietuvius - J. Butėnų, V. Bukų, A. Plentų, A. Ku
činskų ir kt., pasižymėjusius komunistine veikai - ir ištremti iš Brazili
jos.
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POMPOJ ^JtSlDMRlUS
DVIEJŲ MENESIŲ KALBOS? BERLYNO, PALESTINOS II? ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS 
PRANCŪZIJOJ REVOLIUCINIAI STREIKAI; KARIUOMENE UŽĖMĖ KAI KURIAS KASYKLAS.

JTO sesija tęsiasi jau antras menuo. Jos darby, rezultaty beveik 
kaip ir ne matyti. Svarbiausias klausimas - Berlyno blokada 
dar nėra išspęstas. Jau buvo vilciy, kad visi Keturi Didieji priims šešiy neu
trally Saugumo Tarybos pasiūlyt? rezoliuciją. Ji susidėjo iš trijy punkty? 
1) betarpiškas blokados nutraukimas; 2) kariniy gubernatoriy konferencija, ku
ri ligi XI.20 turėjo susitarti ir Įvesti i Berlyny rūsy markę; 3) sušaukimas 
naujos Keturiy Užs. Reikaly ministeriy konferencijos visiems Vokietiją lie- 
ciantiems klausimams išspręsti. Vakary valstybes šį pasiūlymy priėmė, bet Vi
šinskis atmetė.

Tuo pačiu metu Vokietijos Rytuose sovietai sparčiai organizuoja v o - 
k i e c i y a r m i j y, kurios skaičius jau siekia 300.000 - 400.000 ka- 
riy. Jos tikslas būty patogiu momentu užimti Vakary Vokietiją. Rusai jau da
bar varo smarki? propaganda, kad okupacinės kariuomenės būty atitrauktos iš 
Vokietijos. Jeigu taip įvykty, tai vienintelė ginkluota pajėga Vokietijoje 
likty Pauliaus — Seydlitzo vadovaujama komunistinė armija, kuri greit "su- 
tvarkyty ir Vakary zonas. Kad tai.nėra tik tuščias nuogystavimaS rodo Korėjos 
pavyzdys. Rusai neseniai paskelbė, kad Raudonoji Armija iš Siaurinės Korėjos 
pasitraukia. Ty paciy dieny amcrikieciy zonoje komunistai pradėjo sukilimu. 
Jis nepavyko ir buvo paciy korėjiečiy numalšintas. Bet Vokietijoj antikomunis
tinės jėgos nėra ginkluotos. Todėl, atrodo, ne be reikalo kaikuric politikai 
galvoja, kad reikia ir Vakarinėse Zonose organizuoti Vokieciy armijy, kuri 
būty paspirtis kovoje prieš raudonyjį tvany. Kad Vokiečiai vis daugiau nusi
gręžia nuo komunizmo rodo ir nauji savivaldybiy rinkimai. Reino - ’Vestfalijos 
provincijoj komunistai dar- praeitais metais' surinkę 14 £ balsy, šįmet tegavo 
7,8

Kitas opus klausimas irgi laukia JTO sprendimo - tai Palesti
nos problema. Gal būt jau seniau ji būty buvusi išspręsta, jei sekančio 
mėnesio pradžioje neįvykty J.A.V. prezidento rinkimai. Prieš rinkimus kiek
vienas kandidatas, jy tarpe ir dabartinis prezidentas Trumanas, nori patraukti 
nemaž? J.A.V. žydy masę į savo pusę, todėl jokio griežtesnio sprendimo nenori 
daryti. Atsižvelgiant j paciy J.A.V.-iy interesus tas sprendimas neturėty bū
ti perdaug žydams palankus, nes niekam nepaslaptis, kad Izraelio valstybė 
ateities kare greičiausiai stoty Soviety pusėje. Bot šiuo momentu krašto inte
resai turi nusilenkti prieš rinkiminę agitaciją. JTO stengiasi bent paliaubas 
Palestinoje išlaikyti. Iš tikryjy vis? laikę, vyksta didesni ar mažesni vieti
niai .mūšiai, kurie paskutiniu metu vis smarkėja. Dėl paliauby nesilaikymo abi 
pusės yra kaltos, bet atrodo, kad žydai yra agresyvesni.

Jeigu nėra-konkreciy JTO nūtarimy minėtais klausimais, tai galima pasi
guosti, kad priimti labai gražūs žmogaus teises ginę 
nuostatai . Bet kokia, žmogy nuo vergijos saugojanciy dėsniy vertė, 
kai už juos balsuoja Sovioty Syjunga, apie kuri? visai teisingai tojo pačioje 
Žmogaus Teisiy komisijoje D. Britanijos atstovas pareiškęs "Nebegalima paneig
ti, kad Spv. Syjunga naudoja didelį, kaliniy skaiciy prievartos darbams tokiose 
sylygosc, kur jie netenka pagrindiniy žmogaus teisiy; šios žmogiškos būtybės, 
karty netekusios laisvės, gyvena apverktinose sylygosc ir yra nepakankamai 
maitinami; negalima paneigti, kad prisidengdama."nusikaltimais" prieš santvar
ką, soviety vyriausybė s’ifomavo begalinę' pigiy,' visiškai beteisiy darbininky 
armijy. Iš viso, Sov. Syjunga įsteigė savo paciy pilieciy tarpo toki? vergijos 
sistemy, kokios kitos istorija nežino".
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Skaitant šįups žodžius; sunku suprasti, kaip toks prancūzę darbininkai 

kovoja už savo paties pavergimą,. Kasyklę darbininką streikas Prancūzijoj, 
yra ištiesę kova p.r i -e š savo interesus. Kremlius nori, kad Prancū
zijos ir tuo pačiu visos Vakarą Europos ekonominis atstatymas būtą sutruk
dytas. Kovai prieš Marshall’o planą- visos priemones geros. J kovą įtraukia
mi tūkstančiai nieko nesuprantančią angliakasię. Apleistos kasyklos' užlie
jamos vandens. Kai vyriausybe siunčia kariuomenę ar žandarmeriją užimti ka
syklą, streikininkai atakuoja valdžios atstovę..Vienoje vietoje jie paima 
pulkininką ir 60 žandarę į. nelaisvę. Kitoj vietoj, užpulta žandarmerija gi
nasi, ir kulkosvaidžiu ugnimi užmušami 2 darbininkai ir keliosdešimt sužei
džiama. Po tokią įvykię, atrodo, vyriausybe pradeda imtis griežtesnię prie- 
monią. Streikai, gal būt, kuriam laikui atslūgs. Bet milijardiniai nuosto
liai,' menesiams užlietos kasyklos suduos .Prancūzijos ūkiui labai skaudę 
smūgį. Ir svarbiausia, jei Kremlius įsakys, komunistai suorganizuos naujus 
streikus. Apverktinas yra prancūzę vyriausybes, neryžtingumass vidaus reiką- 
lę ministeris jau prieš kurį laikę pareiškė turįs dokumentą, kurie rodo, 
jog prancūzę kompartija, pagal Maskvos užsakymą, organizuos streikus. Sveiko 
proto žmogui, atrodo, nėra jokios abejones, kad po tokio pareiškimo komu
nistę vadai turėjo būti suimti, partija uždaryta. Deja, nieko panašaus ne
įvyko. Prancūzija yra ligonis, o jos liga labai pavojinga visai Europai. 
Jei prancūzai neišbris iš netvarkos, taikos šansai Europoje- smarkiai suma
žės, nes Sovietus nuo karo gali sulaikyti- tik ekonomiškai, politiškai ir 
kariškai galingi ir vieningi Vakarai’.
lliiiliiniiniiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiitliil n i n i n i ii rn i n i it t tt t n t n l n i n i n t n i ii i u t n i n t n t n t n t n t n

SKELBIMAI
Gorb. tautiečius prašau sięsti man laiškus bei perlaidas šiuo adresu; 

Mr. Jonas ZALESKIS, 4, rue tranche Chambro, C2&TELINEAU - H. - Taip pat 
primenu gerb. tautiečiams, kad laikrašcię kainos yra pakalusios ir į skolą 
nesiunciama. Teiraujantis ko prašau įdėti pašto ženklą atsakymui.

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Charleroi apylinkėj prasideda pamaldos kas 
sekmadienį atskirą koloniją bažnyčiose. Pamaldas laikys iš Italijos atvy
kę T. Jėzuitai. Jie taip pat lankys visus minėtos apylinkes tautiečius. 
Visi apylinkes lietuviai kviečiami pamaldose gausiai dalyvauti. - Kape
lionas ir Valdyba.

PAJIESKOJIMAS. - Pranas BRUŽAS jieško PILELIO Stepono, gyvenančio Belgijoj,

Ponas B. • ERBRED3RIS, 275? 1,10 de Baume, LA LOUVIERE daugeliui tau- 
tiocią yra patarnavęs radijo aparatais labai geromis- sąlygomis - 30-40 
pigiau negu krautuvėse. Suinteresuoti prašomi'kreiptis į savo tautietį.. 
Visi pas jį pirkusieji patenkinti.'

PADE K A „ - Liezo apyl. tautiečiams, dalyvavusioms ir prisidėjusioms
prio mano vyro laidotuvią, nuoširdžiai dėkoju. - JUPuilTYTE-PIECZOREK.

G. B. ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. - Kurie dar nopratęse prenumeratos pas
kutiniam ketvirčiui, malonėkite tuojau pratęsti. Nepratęsusiems laikraštis 
nebus siunčiamas. . .

Seraing’o lietuviai, pratęsdami prenumeratą paaukojo 128 Bs.Dėkojame.

17



fiisez,

LA LIBHE BELGIQUE

Bruxelles ITel.: 1721.80

le Grand Journal Catholique independant

12, rue Montagne aux Heroes Potageres

GIMTOJI SALTS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

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

Leidžia < SĖJOS » Draugija.

Imprimeur gėrant A. Burba
24, Boschrandstraat, Waterschei.

18


	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0017
	C1BC10000363631-1948-nr20-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0018

