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II metai 1948 m. lapkričio 15 d. Ur.21 (26)

JUOZAPAS SKVIRECKAS
Dievo gailestingumu ir Apaštalu Sosto malone Kauno Arkivysku
pas ir Metropolitas ir kiti tremtyje esantieji Lietu
vos Vyskupai,

Mylimiausioms mūsą Broliams Kristuje Lietuvos Katalikams 
Tėvynėje, Tremtyje ir visuose pasaulio kraštuose išsklaidytiems 
Sveikinimą ir Ganytojinį laiminimą.

Mylimiausioji Kristuje,

Kada Šventoji Žemė, kurioje gimė ir augo mūsą Išganytojas Dievo 
Sūnus Jėzus Kristus, .ten kur Jis pats buvo paskelbęs Gerėję. Išganymo 
naujieną - savo Evangeliją, po žiauriu ir atkakliu kovą buvo svetimąją 
paimtą, kada šv. Miestas - Jeruzalė, kur Jis kentėjo, mirė ant kryžiaus, 
buvo palaidotas ir prisikėlė iš numirusiąją, buvo sugraiutas ir išnie
kintas Kristaus mokslą priėmusieji šydai ir pagonys, jau buvo išsiskirs
tę kone visuose anuo metu žinomo pasaulio kraštuose. Apaštalą Kunigaikš
tis, Kristaus Vietininkas, taigi ir pirmasis Krikšcionią Šventasis Tėvas 
- šv. Petras ir kiti Apaštalai, jiems rašydami laiškus vadindavo juos 
tiesiog išsiskirsčiusiais. Ir Mes, Mylimieji Mūsą Broliai Lietuvos Kata
likai, Kreipdauri.es į. jus, rašydami jums laišką, vadiname jus tuo pačiu " 
vardu, vadiname "išsklaidytaisiais”. Mes rašome 
jums atlikę savo pareigą, kurią turi visi kataliką pasaulio Vyskupai, 
Apaštalą įpėdiniai, aplankę Apaštalą Kapus Šventąjame Mieste - Romoje.

^Turėjome .Ssytiės pasimatyti su dabartiniu Kristaus Vietininku, 
žemėje, šv. Petro įpėdiniu, su šv. Tėvu Pijum XII. Būdami pas jį mes 
pranešėme tiek kiek mes žinojome apie Lietuvos kataliką Tėvynėje liku
sią ir išsiskirsčiusią, religinę būklę. Mes turėjome laimės išgirsti šv.
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’Tėvo žodžius taikomus mums, bet liečiančius ir jus visus, Mylimiausieji. 
Sv. Tėvui apie musę Tėvynę maža kę galėjome pranešti. Jis pats uoliai 
seka katalikę gyvenimę visame pasaulyje^ jis negalėjo nežinoti ir apie i 
lietuviu namie ir svetur esančiu vargus ir kentėjimus. Tie vargai ir 
kentėjimai, jei no visai tie patys, tai labai panašūs, yra ir kituose 
kraštuose į kuriuos yra įsibrovus bedieviškasis komunizmas. Nes turėjome 
pranešti apie skurdę, musę vientaucię gyvenančiu, tremtyje, skurdę, kurį, 
jo Šventenybė no tik žino, bet ir gausiomis aukomis.yra prisidėjęs prie 
jo•sumažinimo5 tai aukos, kurias jis "dispersit, dedit pauperibus" 
(sklaidė ir davė beturčiams - Ps.11l).

Ne vionę gėrę žinię turėjome pranešti šv. Tėvui apie jūsę reli
ginį nusiteikimę ir gyvenimę; apie gilę-iš tėvę paveldėtę, nuolat Dievo 
žodžio:stiprinimę ir giliai į jūsę širdis šaknis įleidusį tikėjimę; į 
širdis, kuriuose Dievo ir artimo meilės liepsna neretai skaisčiau blyks
telėja. Nes galėjome paminėti ir kultūrinį tremtyje esancię lietuvię 
gyvenimę ir pastangas neatsilikti nuo kitę ypač krikšcioniškę tautę, 
nors ir sunkiose sęlygose. Mes paminėjome jūsę artimo meilės darbus; 
kuriais stengiatės mažinti kiek galėjote savo artimo vargus. Ypatingę 
pnminėjimę padarėme apie duosnias širdis tę jau gana senai savo Tėvynę 
palikusię lietuvię, kurię skaičius vis didėja ir žada didėti, kurie gy
vendami. karo nepaliestuose- ar mažiau jo-sunaikintuose kraštuose, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur jie radę nauję tėvynę nemano užmirš
ti ir savo senosios Tėvynės brolię. Mes paminėjome,•kad jūs Dievę mylė
dami esate susibūrę į mažesnes ar didesnes bendruomenes, naudojatės gau
singai iš Lietuvos su jumis išvykusię kunigę religine pagalba, kad jūs 
bent šventomis dienomis lankote Dievo namus, šia klausote šv. Mišię, 
einate Sakramentę ir taip gražiai -naudojatės tomis Dievo malonėmis, be 
kurię pagalbos negalėtę išlikti sveikas jūsę katalikiškasis gyvenimas5 
kad jūs, jei ne visi, tai žymi jūsę dauguma davėte grąžę tikinčio ir 
Dievę mylinčio lietuvio pavyzdį savo silpnesniesiems, lyg daugiau pail- 
susiems arti jūsę arba su jumis gyvenantiems broliams, kurie jei ir ban
do ieškoti sau paguodos tai stengiasi ję rasti tuose šaltiniuose, kurie 
"gyvojo vandens" neturi, jo palaikyti negali, kurie yra suteršti musę 
laikę gyvenimo blogybėmis..

. Sujaudinta širdimi šv. Tėvas klausėsi to musę pranešimo. Jo at
siliepimas į mus buvo tėviškas, tikrojo Ganytojo meilės pilnas. Jis 
pakartotinai sakė, kad visuomet atsimena Lietuvę ir lietuvius kur jie 
bobutę. Jis sakė, kad tikrai nuoširdžiai myli tę nedidelę katalikiškę 
tautę, Dievui ir katalikę Eklezijai bei šv. Tėvui ištikimę tautę. Jis 
mums .tvirtino,.kad ,jįs daro visę, kas tik jo galioje yra, kad paleng- 
vintę v.isę kencįancięję.-vargūs. Jis priminė-ir pastangas, kad būtę gra
žinta pasauliui taika,.nes tik taika, teisinga krikščioniška taika ga
lės gręžinti pasauliui ir musę Tėvynei, musę broliams kartu su laisve 
taip pat ir trupinėlius, tos žemiškos laimės, kurios lemta turėti žmogui 
gyvenančiam savo krašte, savęję tarpe, savo kasdieniniu darbu pelnantis 
ir naudojantis kasdiene duona, kurios taip dažnai prašome Viešpaties 
’laidoje-.

Mes priminėme Jo Šventenybei ir musę brolius kunigus skaudžiai 
kenčiančius dėl ištikimybės savo tikėjimui Tėvynėje -ir. sunkię tremties 
naštę nešančius už. jos ribę. Mos paminėjome kiek mums džiaugsmo padare 
jaunos kunigę kartos auklėjimas ir paruošimas net tremtyje ar tai Vokie
tijoje ar čia Romoje, kur turime nors ir nesenę, bet jau grąžę tikėjimo 
vaisię duodancię įstaigę - šv. Kazimiero Kologiję. Sv. Tėvas žino kaip 
daug paramos ši dvasinio lavinimo įstaiga susilaukia iš Amerikos Jungti- 
nię Valstybię lietuvię.
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Malonu mums čia dar paminėti j kad Kolegijos ypatingas Globėjas 

sv. Kazimieras, mūsą visos tautos ypatingas Patronas iš šv. Tėvo yra su
laukęs ypatingo išskyrimo, nos JO Šventenybė Pijus XII šv. Kazimierą, yra 
pripažinęs ypatingu Lietuvos jaunimo Globėju ir Pavyzdžiu. Šiais sunkiais 
laikais tas pripažinimas mums, musę, jaunimui ir visai mūsą Tautai turi 
nepaprastos reikšmės. Sv. Kazimieras, dangiškasis Lietuvos Globėjas sa
vo tikėjimu ir kirkšeioniškomis dorybėmis švietęs savo laiko katalikams 
buvo pakeltas ą šventąją škaioią- Šiandien mos turime matyti jame skais
čiai spindinčią kelrodę žvaigždę, kuri mus vestą šio gyvenimo sunkiais 
takais ą amžinosios laimės Tėvynę.

Padarę šv. Tėvui pranešimą, išgirdę Jo tėviškus žodžius, JO 
užuojautė musą vargams, mes prašėme JO Šventenybės ypatingo Apaštalinio 
palaiminimo to tvirto dangaus malonią laidoj malonią, kurią mums visiems 
taip dabar reikia. Sv. Tėvas vėl tėviška meile ir apaštaliniu uolumu lyg 
norėdamas dar labiau palenkti dangiškojo Tėvo gerumą mums, kreipdamasis 
ą šv. Jėzaus ir Marijos Širdis, dar kartą palaimino mus. Tą palaiminimą 
teikdamas šv. Tėvas sakė, kad jis ją teikia ne tik mums, ne tik musą 
artimiems, pažystamiems, bet ir visiems jo mylimiems lietuviams vistiek 
kur jie bebūtą ar Tėvynėje ar Tremtyje ar išsisklaidę po visą pasaulį.. 
Šitą Jo Šventenybes valią mes šiandien šito rašto žodžiais jums siunčia
mo, tuo palaiminimu norėdami padrąsinti visus vargstančius, kenčiančius 
ir gerą darančius brolius, kad visame turėtumėte ištvermės, nes Dievas 
yra su jumis.

Su šv. Tėvo palaiminimu mes jungiame jums, Brangus Broliai, ir 
savo ganytojiną palaiminimą s 0 Dievo visagalio Tė
vo ir Sūnaus ir šv. Dvasios palaimi-
n i.m as tenužengia ant jūsą ir tepasi
lieka visuomet, AMEN.

+ JUOZAPAS SKVIRECKAS 
Kauno Arkivyskupas Metropolitas

+ VINCENTAS PADOLSKIS 
Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius.

+ VINCENTAS B R I Z G Y S
, Kauno Vyskupas Auxilijaras

Rašyta Romoje, 1948 m. spalio mėn. 23 d. ■ •

A t s . G e n e r o 1 as 
V. Grigaliūnas - Glovackis

NUO PULKININKO IKI KALĖJIMO
Kaip jau buvau rašęs anksčiau (ž. G.S. 16-17 nr.) 1918 m. bene tre

cią Kalėdą Šventės dieną, pats penktas atvykau Kaunan antrąją pėstinin
ką pulką tverti. Kokios buvo tvėrimo sąlygos ir kurio buvo mano mano 
pirmieji žingsniai, buvo jau minėta. Dabar gi noriu čia paminėti, kaip 
mes sutikome Naujus 1919 metus ir kaip gyvenome Kaune iki mūsą iškėlimo 
Panenunėn.

Vos tik mums, Dievui padedant, pavyko■reikalingus bei labai nau
dingus žmones surasti ir darbą kiek suorganizuoti, kaip ą mūsą duris 
pradėjo belstis Naujieji 19'19 metai, kurią negalima buvo tinkamai nesu-
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tikti, juoba, kad nežinojome kokie jie mums pasirodys ir kas mumis lau
kia.

JT. lietai prie kalakuto ir šampano. 
Pasitaręs su savo Ūkio Viršininku, p. M i k u c k i u , visę sutiki- 
kimę organizuoti pavedžiau p. Mikuckiui ir p. Aronsonui, 
stambaus ūkininko sūnui, kurs turėjo plačias pažintis su vietos ūkininki- 
ję. Mikuckis irgi buvo vietos žmogus (buv. Kauno Miesto Policijos Vadas), 
poetas ir bendrai žinomas Kaune ir jo apylinkėse asmuo. Abu šie p. p. 
karininkai puikiausiai savo uždavinį, atliko.

Sutikimas ir vaišės buvo organizuotos gan erdviame Duonelaičio gat. 
31 Nr. bute. Be karininkijos liko pakviesta kelios lietuvaites, viena 
kita, bo p. Mikuckienės, ponia ir pp. šeimininkai. Stalę puošė kalakutas, 
pora žysy, skilandis, apsčiai šviožiy dešrę.ir šonkauliuku su kopūstais, 
vienas kitas tortas, kepsniai,ponioms atsirado net pora bonky neblogo 
vyno, o vyrams viena kita bonkę vokiško gan prasto Veršnitto (konjako). 
Tradicinė bonkę šampano irgi pasirodė savo laiku, bendrai, stalas mums 
atrodė karališkai dekoruotas.

Dvyliktai išmušus liko sugiedotas himnas ir atsisėsta vaišintis, 
būta ir sveikinimo kalby, daineliy, solo ir p. Mikuckis padeklamavo mums 
ii’ savo ciklo keletą dar pasaulį noišvydusiy, paties parašytu eilėrašeiy, 
buvo šokiai ir žaidimai, bendrai labai jaukiai ir maloniai veik iki penk
tos vai. ryto linksmintasi, net labai sunkiai toko skirtis, ir vėl 
pasinerti į sunirę, bot malonę, ir labai reikalingę darby. - Visa, kas taip 
maloniai puošė stalę., buvo suaukota musę ūkininkę., nes, mat, pirkti mes 
negalėjome, neturėdami tam skirty pinigę.

Toks'musę, akiplėšiškas nebojimas vietos bolševikėlię gręsinimy pla
katuose ant visę kumpy gatvėse išlipinty, nebojimas ję šūkiy sukilti 
prieš mus, nušluoti nuo žoraės paviršiaus ir tai dar toks akiplėšiškas, 
kad not čia pat po ję. nosimi suruoštas liko liauju Metę sutikimas, kurs 
taip linksmai buvo praleistas, sukėlė nepaprastę. audrę.

Valanda prie vokiecię štabo durę. 
Buvo sukeltas Soldatenratas, Goneralkomandę., kad mus pagalios sutvarky- 
ty, į ožio ragę suvaryty. korėta mus visai iš Kauno ko toliausiai išva
ryti. Nuvykęs sęztcikalais į Ganer. Komandę, tuo jaus pajutau visę. prieš 
mumis nusistatymę.. Pirmiausia buvau, veik valandę, išlaikytas ant laipty 
su sargais, ir pasiuntiniais iki mane malonėjo Stabo Viršininkas priimti. 
Kada gi priėmė paklausė ko noriu ir pareikalavo kalbėti trumpai, nes jis 
osęs labai užimtas ir negalįs ilgai su manim kalbėtis. Atsakiau, kad man 
reikia ciužiniy ir kareiviniy. :

Kiek ciužiniy?” "Penkis tūkstančius!" "Kę,kiek?!!" suriko štabo 
Viršininkas, net nuo kėdės pašokęs. Pakartojau ramiai kad penkis tūks
tančius. - "Kaip? 0 kur g-i jūsy kareiviai? Kiek Tamsta turi kareiviy?, 
Kur jie?!"- Dar kartę atsakiau: "Penkis tūkstančius, nes tiek turiu ka
reiviy, kareiviai gi mano yra išsklaidyti po visas Kauno Apylinkes ir 
tik laukia mano šūkio Kaunan atvykti, šio šūkio negaliu duoti,' nes netu
riu kareiviniy, kuriy man neužleidžia Tamstos vietos komendantas!"- Po 
krnšty gincy, gavau du šimtu ciužiniy ir vieny erdvę namę, (Laisvės Alė
joje 63 Nr.), kuris mano buvo prašomas, pasakius, kad jis visai laisvas, 
nors tikrumoje ton dar buvo kiek vokiečiy. Mat, tas namas išeina į ketu
rės gatves: Savnnoriy prosp. (Ukmergės plentas); Laisvės Alėję, Lukšio 
ir Vilniaus gatves. Dėl mano prašomy karaiviniy Žaliojo Kalno, kur vė
liau buvo musę Gusary kareivinės ir Karo Policija, Stabo Viršininkas net 
nusišypsojo, mat, matomai, suprato mūšy klastę. ir puikiai žinojo, kad 
kas valdo Žaliojo Kalno kareivines, 
valdo ir patį K a u n ę . Be to, paprašiau man pasimaty-
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mui skirti laiką, nes nan, Lietuvos Kariuomenės Pulko Vadui, pulkininkui, 
labai nepatogu laukti ištisą valandą, ant laiptą, sargą ir pasiuntiniu pa
juokai. - Stabo Viršininkas, nors buvo, matyt, nemalonu, bet kad mane at
sikratytu, skyrė pirmadienius, antradienius ir penktadienius nuo 11 vai. 
Padėkojau ir išėjau.

nustatom vokiečiu s.-J savo štabą parėjęs tuojau 
sukviečiau kelis karininkus, paaiškinau užduotį., pavedžiau surinkti sava
norius ir skubos keliu, kol dar vokiečiai mano klastos nesuprato, vykti 
užimti Laisv. ai. 63 kr. namą, ten esamus vokiečius iškeldinti ją mantą 
Laisv. alėjon, o kad atrodytą musą daug, liepiau keliolikai savanorią 
kiekviename aukšte, lakstyti iš vieno galo į kitą ir atgal bent porą va
landą, kol sutvarkytas liks vidus, kampuose gi, gatvėje, išstatyti kul
kosvydžius. Galima tik įsivaizduoti, nes aprašyti tinkamai sunku, kraus
tomą iš namo vokiecią pyktį, tačiau parodžius jiems Gener. Komandos, mums 
leidimą užimti, nors ir labai nenoriai, išsikėlė. Tuojau betgi nubėgo 
prie telefono, sukėlė ant koją visą vokiecią komendantūrą, gavo iš Stabo 
man duoto orderio panaikinimą, tačiau namas mūsą jau buvo užimtas ir sti
priai saugomas, geruoju gi iš jo eiti mes nemanėme. Vokiečiai grasindami ■ 
kumščiais, spjaudydami, pilni pagiežos ir pykčio, atsitraukė.

(Bus daugiau)

.UJOS SVBTElS ALLA'S

Teisingumo liinisteris pana
taisykles, tvarkančias užsieniecią apsigyvenimą Belgijoj 

kurie 
kelionės 
išduota 
o S a u g u m 
Kai kurie užsieniečiai gali atvykti 

•ra ir B.?., kurie yra"reguliariai įsirašę Vokieti
joje Belgijos anglią kasyklą darbams pagal belgą - amerikiecią ir belgą- ■ 
anglą susitarimus, liečiančius darbininką ėmimą. Tie darbininkai turi tu
rėti arba D.Is. pažymėjimą (su nuotrauka ir pirštą nuospauda) su Valstybės 
Saugumo antspaudu jei jie yra paimti Vokietijoj stovyklose, arba 
(inter-Gcvernmental Committee on Refugees) įregistravimo anketos 
su nuotrauka ir pirštą nuospaudom, patvirtintą Valstybės Saugumo 
du, jei jie yra rekrutuoti už stovyklos ribą;"

Atvykęs į Belgiją svetimšalis turi įsiregistruoti į valscią 
trus. "Svetimšaliai, kurie yra nusistatę likti karalystėje daugiau negu 
astuonias dienas ir mažiau negu penkiolika dieną, turi per 48 valandas 
nuo atvykimo pi’anešti apie tai valsčiaus administracijai".

"Jei jie nori likti ilgesniam laikui kaip 15 dieną, turi įsirašyti 
į gyvenamosios vietos svetimšalią registrą ir. gauti to įsirašymo pažy
mėjimą. iTeatlikusie ji šios prievolės ‘gali būti-.teismo nubausti ir išva
ryti iš krašto."

"ITepriklausomai nuo šią taisyklią nuostatai, tvarką asmeną nakvojan- 
cią vieną naktį viešbutyje ar kitur, tebegalioja."

įsirašęs į svetimšalią registrą kiekvienas svetimšalis, vyresnis 
kaip 15 metą, gaus įsirašymo pažymėjimą (le certificat 
d 1 i n s c r i p t i o n ). Už tai turės mokėti nustatytą mokestį nuo
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kurio atleidžiami tik tie, kurie tikrai neturi iš ko mokėti. 
Liudijimas nėra išduodamas neįširašiusiems į svetimšalią registru.

•Jis duodamas tik turintiems vizas. Is DP, vizos nereikalaujamos. Jie tik
tai turi būti reguliariai paimti anglią kasyklą darbams Vokietijoj. Liu
dijimas taip pat neduodamas ir nesumokantiems nustatyto mokesčio, išsky
rus ’tuos kurie pripažįstami negalį sumokėti.

Svetimšalis, kuriam nebus išduotas 
įsirašymo liudijimas, gaus įsakymą
raštu per 48 valandas palikti kraštą.
Jei tas asmuo gali naudotis 1938.VII.29 ministerijos potvarkiu suteikto
mis privilegijomis kai kuriems svetimšaliams arba jeigu tai yra svetim
šalis nors ir negulįs ligoninėje, bet turįs gydytojo pažymėjimą, kad ne
gali keliauti, tuo atveju valscią administracija turi atsiklausti Viešo
jo Saugumo Administracijos.

Areštas ir išvijimas iš krašto nebus taikomas svetimšalio žmonai 
arba, jei nos nėra, pačiam svetimšaliui, jeigu jie turi vieną ar daugiau, 
mažamečiu vaiką. Bus išduotas kelionei liudijimas, kuriame bus išvardinti 
visi vaikai.

Jeigu tie svetimšaliai, kurie yra pakviesti iš krašto išsikraustyti, 
dėl ne nuo ją priklausančią sąlygą lieka ilgiau krašte, valsčiaus admi
nistracija turi kreiptis į Saugumą. Kad nereikėtą tą svetimšalią dėl ne
legalaus gyvenimo Belgijoj traukti į teismą, valsčiaus organai, kol gaus 
iš Saugumo atsakymą, gali apsigyvenimo ar kelionės liudijimus pratęsti 
ligi mėnesio laiko.

J gyventoją sąrašus gali būti įrašyti tik gavus Sau
gumo 1 e i d i m ją . Vaikai, laike tėvą įsirašymo neturėję 15 me
tą, vėliau įrašomi be(Saugumo leidimo. Už pažymėjimus, (la carte 
d’identitė j mokamas nustatytas mokestis, nuo kurio atleid
žiami tik negalintieji mokėti.

Svetimšaliai nelegaliai atvykę į kraštą, arba ilgiau pasilikę negu 
leidžia apsigyvenimo ar kelionės liudijimas, yra baudžiami. Taip pat 
baudžiami., kurie jiems padeda atvykti nelegaliai čia likti ir uždarbiau
ti. Teisman turi būti patraukti tie 
darbdaviai, kurie b. e Darbo ir. Soči ja- 
1 i n i o D r a u d i m o . II .i n i s t e r į j o s leidimo
duoda s v e t i m š ą 1 i a m s d . a r .b . o .

Turintieji’ŪIodėle C" gaus naujuosius pažymėjimus- ir bus įrašyti į 
svetimšalią registrus, tada, Kai ”od. C. galiojimo laikas pasibaigs.

Šie nuostatai paskelbti 194'8.9.19 i^-.yra įsigalioję nuo 1948.10.19.

S t f . H - e

KAS IT 3- 0 A L I BŪTI D p ?
"Po šito vardu - "išvietinti asmenys" - slepiasi gėdingai nepapras

čiausia. ir kartu baisiausia mūsą dieną tragedija", sako p. Carton de.
' iart, "La libre Belgique".Rytą Europos plotai buvo sistemingai ištuštin
ti. Šie žmonės turėjo palikti visa savo pasiėmę keletą menkniekią. Jie 
buvo atblokšti į svetimas šalis. Čia buvo sugrūsti į stovyklas, kiti iš
nyko didelią miestą minioje, dairydamies kokio darbo ar kartais gaudami 
kokią paramą.

Jungtinės tautos, norėdamos ateiti į pagalbą šitiems nelaimingiems, 
įsteigė IRO. Šitos organizacijos taisyklėse randame, kas negali būti DP;
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Apylinkią valdybą pasitarimai. -S. m. 
spalią 31 d. Tilleur'e (Liege) įvyko apylinkią valdybą pasitarimas. Daly
vavo L3B Centro pirmininkas T-’un. J. Danauskas, apylinkią pirmininkai ir 
kt. Centro pirm. nupasakojo ligšiolinį Bendruomenės veiklą ir sutiktus 
sunkumus. Paaiškėjo, kad Centro veikla nebuvo stipri dėl įvairią priežas- 
oią> ypač dėl pinigą stokos, nes nustatytas solidarumo mokestis nebuvo iš
rinktus. Iš apylinkių pirmininką pranešimą buvo matyti, kad apylinkės bei 
grupės dar nėra pakankamai susiorganizavusios. Pageidauta, kad Centras 
parodytą daugiau veiklos, duotą dažniau ir daugiau nurodymą ir rūpintasi 
emigracijos reikalais. Nutarta išrinkti mokestį už š. m. tris mėnesius po 
30 s. nuo dirbančią nai’ią, nes be to centro veikli neįmanoma.

Lietuvi ą radijo pusvalandis.-T. Korneli
jaus pastangomis Limburgo provincijos lietuviai gavo radijo pusvalandį 
Ilasselt'o radijo stotyje. Lapkričio m. pabaigoj bus įdainuota programa į 
atitinkamas plokšteles, kurios vėliau bus transliuojamos per radiju. Lim- 
burgieciai stropiai ruošiasi tam pusvalandžiui. Panašiu programą ruošia 
ir kitos tautybės, būtent, ukrainiečiai, italai ir lenkai. Translacijos 
data dar nėra žinoma.

paskaita apie Lietuvą. -S. m. spalią 27 d. Liu
veno universiteto užsienieoią studentą sambūris turėjo paskaitą apie Lie
tuvą. Kalbėjo -zun. Dr. ?r. Gaida, nušviesdamas dabartiną Lietuvos būklą. 
Po paskaitos buvo nemaža paklausimą, kurie davė progos įvairią tautą stu
dentams geriau pažinti Lietuvos problemas.

Būvą studentai atsiliepkit! - Anglią kasy
klose yra įvairią tautybią studentą. Yra bandoma jiems padėti užmegzti nu
li ti n 11 n 11 n 1111 n nn litui nit nu 1111 n it 11 tt n ti u nu it 11111111 it n 11 iltį tilt tm intntiiiti miititii tnt it įtini 11 tinti tt it 1111 tilt n u 11

Kas negali būtį DP ? ■ (tąs.inys iš 6 pusi.)
1) karo nusikaltėliai, vokiecią bendradarbiai, išdavikai f 2) savanoriai bū
vą priešo karinėse pajėgose, arba Kurie persekiojo civilius žmones; 3)kri- 
minalistai, kurie gali būti ištremti; 4) išvietinti:'asmenys vokiecią kil
mės, kaip pavyzdžiui sudėtai5) asmenys priklausą organizacijoms, kurią 
tikslas buvo nuversti jėga bent vienos J. Tautą valdžios; 6) asmenys, tar
naują. svetimam kraštui.

Bet kokia 130 veikla nuolat susiduria su sovietą Kritikavimu. Jie ir 
dabar sako, kad 130 stengiasi duoti menkai apmokamos darbo jėgos J.A.V.- 
bėms. Žinoma, sovietai nedrįsta pripažinti, kad daugelis iš tą žmonią ne-- 
grįsta, nes nepasitiki tėvynėj įvestu sovietiniu valdymu.

Neseniai laikraščiuose skaitėme apie graiką vaiką dingimą, šiandien 
baisiraės arabą pabėgėlią vargais; badu ir beprasidedanciom epidemijom.

Ilatome, kokia nepaprastai dideli moralinė atsakomybė tenka Jungti
nėms Tautoms ir Kokia begale pareigą’, neskaitant visą politinią problemą, 
kurios labiau Krinta į akis ir atkreipia visą dėmesį." (La libre Belgique 

1948.x.1.)

į
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i trauktas studijas. Lietuviai studentai, buvę universitete nors vieną, 

semestrą, prašomi atsiliepti šiuo adresus Kun. Pr. Gaida, 10, rue de 
Bierbeek, Louvain. Pažymėti: vaidą., pavardę, gimimo, datą ir vietą, ku
riame un-te ir fakultete studijavo, kur dabar dirba ir ar turi įrodo
muosius mokslo pažymėjimus.

ii a u j i Y II C A siuntinėliai Vokieti
jon.- Geriausi maisto siuntiniai ikišiol buvo už 250 Ys. (paket B). 
Dabar yra ir mažesnią. siuntiniu už 125 "s, (Paket S), 1A0 ~s. (Paket V) 
ir 100 ~s. (paket Z). Be to, yra ir medžiagą - audinią siuntiniai eilu
tėms (kostiumams), apsiaustams ir t. t.| ją kainos nuo 125 ~E« iki 
1.22'5 "s. Užsakyti galima tiesiai T "CA, Avenue Cnarbo 73, Brussel arba 
per kun. -J. Danauską.

J A m e r i k ą . - P. Jurgelevičius su šeima gavo J.A.V. vizą 
ir taisosi kelionėn, Linkime ten laimingai įsikurti ir Belgijos lietuvią 
nepamiršti.

Ir Belgijos komunistai kariaus so
vietą pusėje!- Juo toliau, juo labiau išryškėja, kad komu
nistai visuose kraštuose tarnauja Sovietą Sąjungos imperializmui ir tau
tą vengimui. Šiandien Belgijos komunistai pasisako, kad su Busi ja karo 
atveju Belgijos 120.000 komunistą kovos Sovietą pusėje, pareiškė Belgi
jos komunistą partijos gen. sekretorius Bdgar Lalmand. Anksčiau tokį nu
sistatymą buvo pareiškę nnglijos komunistai, tokios taktikos laikos ko
munistai Prancūzijoje ir Italijoje. Argi jau neatsidarys demokratams 
akys, ar jie nepraregės, kur einama! - baigia str. "Ii. Kelio" korespon
dentas .

Kiti apie mus.- Velias" 46.X. 2. laidoje, suminė
jęs eilę Belgijos lietuvią rupescią rašo: "Belgijoj lietuviai nyksta. 
Antverpene yra 5 lietuvią mišrios šeimos, kurios, ištekėjus už belgą 
ar vedus belges, namuose vartoja .mums svetimą Kalbą ir lietuviškuos rei
kaluos yra visai neaktyvūs." Iš senąją emigrantą šeimą nė vienas vaikas 
nemoka lietuviškai, tuo tarpu, uai grynai lietuvią šeimoj, nors ir čia 
augęs vaikas, r.alba puikiausiai lietuviškai. Iš atvykusią DP yra t. p. 
mišrią šeimą ir reta kuri namuose vartoja lietuvią kalbą. Nišrią šeimą 
vaikučiai lietuviškai esą nėbemokomi. Kišrios vedybos ne tik mažėja bet 
didėja.

Vokietijoje, anglą zonoje, išeinąs žurnalas ■ "Naujasis Žmogus" 
Ur. 1, rašo straipsnyje "Kareivis- darbininkas 
belaisvis - kunigas": "Tai lietuvis Vytautas Gai
galas. Daug išvargęs ir iškentėjęs per septynis rusą ir vokiecią okupa
cijos metus. Vokiečiai išveža jį 1944 m. į Vokietiją, kur jis dirbo ka
reivio ir darbininko darbą. Buvo Suomijoje, Norvegijoje, kol galutinai 
sulaukė karo pabaigos. Norvegijoje, kartu su kitais, patenka į nelaisvę, 
atvežtas į Belgiją kenčia sunkias nelaisvės dienas. 1946 m. vasario mėn. 
14 d. išeina į laisvę ir, Nuncijaus dėka, žengia prie savo užsibiežtojo 
tikslo. Belgijoje jis gauna kunigo šventinimus. Girdėti, kad netrukus 
ir Jis žada pasidalinti su mumis -savo pergyvenimais "G. S." puslapiuose!

Amatininkai buriasi.- Chatelineau. Spalią 24 d. 
Charleroi apylinkės amatininkai bei darbininkai susiorganizavo į Lietu
vią Tremtinią Amatininką ir Darbininką Profesinės Sąjungos skyrią.

į. skyriaus valdybą buvo išrinkti: Jonas Zaleckis — pirmininku, An
tanas Gudaitis - sekretorium ir Antanas Banaitis - kasininku.

9
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Nariams, užpildziusiems įstojimo ir amato liudijimui gauti pareiš

kimus ir užsimokėjusiems nustatytą mokestį, Centro Valdyba išduos nario 
ir amato liudijimus, kurie tolimesnės emigracijos atveju gali būti rei
kalingi. Susirinkimo metu visi nariai įsipareigojo užsiprenumeruoti są
jungos organu "Bendras Darbas", kurio Nr. 1 pasirodė š. m. rugsėjo mėn.

(A. B - tis)
Minėsim kariuomenės šventę.- Lietuvos 

kariuomenės šventės minėjimas bus š. m. lapkričio mėn. 21 d. Liėge - 
Tilleur, kuriame maloniai sutiko dalyvauti ir pasidalyti su tautiečiais 
įspūdžiais generolas ir Vyčio Kryžiaus kavalierius Grigaliūnas-Glavackis 
Leninėje dalyje bus Stasės Gudaitienės paruoštas scenos vaizdelis "trem
tinio vaiko sapnas", Liudas Jotkus deklamuos iš Lietuvos partizanę poe
zijos, Draugelis pagros solo smuiku lietuvišku liaudies melodiją. Numa
toma dar ir platesnė programa.

Visur ir visada, nuo pasaulio pradžios, kariniam narsumui bei Tėvy
nės pasišventimui atžymėti buvo nustatomos šventės ir ruošiamos iškil
mės. Lapkričio mėn. 23 d. yra ir Vyčio Kryžiaus kavalierių šventė. Jei 
to ordeno kavalierių Belgijoje yra daugiau, maloniai kviečiame tų dienų 
atvykti į Liežų.

Lapkričio 21 d. kviečiame visus tautiečius į Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimų.

LBB Liežo Apyl. Valdyba
SVARBESNIŲ KONSULaTŲ ADRESAI

ARGENTINOSs Generalinis, su jurisdikcija visai Belgijai? 1, rue du 
Jardin Arbalėtriers, Anvers..
Konsulatas su jurisdikcija Brabant, Liėge ir Namur provin
cijoms? 23, rue du Congrės, Bruxelles.

BOLIVIJOS? Generalinis Konsulatas - visai Belgijai? 6, rue Van Brėe, 
Anvers.
Konsulatas Briuselyje į 47, nV. Vanderaye, UCCLE-Bruxelles.

BRAZILUOS: Gen* Konsulatas - visai Belgijai? 34, Chaussėe de Halines 
Anvers.

KANADOS: Konsulatas -visai Belgijai? 46, rūe NOntoyer, Bruxelles..
Emigracijos skyrius: 43b, rue Marie de Bourgogne, Bruxelles.

ClLI; Gen. Konsulatas - visai. Belgijai: 23, pl. de. Meir, Anvers. 
Konsulatas Briuselyje? 18, rue Guimard, Bruxelles.

KOLUMBIJOS: Gen. Konsulatas - visai Belgijai: 14, pl. de Meir Anvers. 
Konsulatas Briuselyje? 208, Av. d’Auderghem, ETTERB3EK (Bru
xelles).

COSTA-RICA: Gen. Konsulatas? 28-30, pl. de Meir, Anvers.
Konsulatas (Liėge, Limbourg, Luxembourg provincijoms): 
215, rue de Campine, Liėge.

CUBA: Gen. Konsulatas - visai Belgijai? 19, rue ūe la Houbloniere,
iuve 3?s 0 konsulatas? 11, Place d1Armes, Gand.

DOMINICAIDE:Konsulatas Antverpene: 104, Av. de France, Anvers. 
Konsulatas Briuselyje: 13, rue Marie-Thėršse, Bruxelles.

ISPANIJOS: Gen. Konsulatas - visai Belgijai: 15b, Av. de Belgique, 
Anvers. Bus daugiau
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Vokiečiai leis DP statytis namus.- 
Latviu laikr. "Latviešu Ziyas" rašo, kad. šiaip ar taip tam tikra dalis lat
viu. iš Vok. niekur negalėsianti emigruoti. Tuo reikalu tartasi su Esslinger 
vyr. burmistru, kad gauty informacijy apie vokieciy pažiūras minėtu klausim 
Vyr. burmistras esys įteikęs vietos karinei valdžiai projektų, pagal kurį 
latviai, kurie negalės iškeliauti į kitus kraštus, įsteigtų koopeiacinę 
bendrovę savo pačių namų statybai. 'liesto valdyba iš savo pusės paskirty tai 
žemes ir padėty kitais būdais.

Išvyko įLietuvy... L. Raud. Kryžiaus vyr. v-bos maši
ninkė - sekretorė Simonaitytė (ne rašytoja) neseniai iškrėtė staigmenų, iš
vykdama į sov. okupuoty Lietuvy. Buvo tai jauna mergaitė. Turint galvoje, 
kad ji tarnavo svarbios liet, organizacijos centre, sov. pareigūnę tardoma, 
be abejo, galės kų išplepėti. Prieš kurį laiky irgi staigmenų iškrėtęs savo 
tyliu repatrijavimu į Lietuvy V. Ožkinis kalba per Maskvos radio. Keista, 
kad ne per Kauno ar Vilniaus, o per Maskvos. Ai' nebus tik piavažiavęs pro 
Lietuvy...

P R A H C ū Z I J A
Lietuviškų reikalų sargyboje. Kaip žino

me šiuo metu Paryžiuje yyksta JTO sesija. Budriai sekti sesijos eigy ir su
gauti reikiamus momentus padeda tas faktas, kad joje gavo teisę lankytis 
mūšy žurnalistai, atstovauju Amerikos lietuviy laikraščius. Jie aprūpina ir 
kitus žurnalistus tinkama informacija mūšy klausimais.

Visy trijų Pabaltijo valstybių atstovui Paryžiuje ir specijaliai ten 
atsiradusios delegacijos veikai sutartinai.

Tylos sy mokslas prieš Pabaltijo vai f. 
t y b e s jau sulaužytas... Paryžiuje vykstančioje J.T.O. 
sesijoje Vakarų bloko diplomatai jau nedviprasmiškai kelis kartus puolė so
vietų delegacijų, pri lišdami Pabaltijo valstybiy užgrobimų. Žinoma, tai ne
daroma iš "geros širdies", bet - "Kas nebijotų jėgos, kuri prisijungė Esti- 
jy, Latvijų ir Lietuvy..." (vieno diplomato, pareiškimas).

p a r y s .i a u s lietuviy aktualijos.- Rugs. 23 
d. iš Paryžiaus išvyko į JAV dail. Dabusinskis ir žinomas folklorininkas ir 
tautosakos moxslo kūrėjas Lietuvoje dr. J. Balys su šeimomis. Dr. Balys yra 
pakviestas dirbti į Indijanos universitetų Bloomingtone. Greitų laiku Pary
žių palieka ir liet. žurn. Br. Raila, su šeima'ir B.T.- Dirmeikis.

Neseniai iš Vok. į Paryžių atvyko ir jau pradėjo ruoštis parodai dail. 
V. Kasiulis. = ■
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P0L/PM7 P/SIMP IUS
TfKS TRITONAS PAS STALINU? - RAUDONASIS TVANAS KINIJOJ KYLA - PALESTINOS DP 
D3 GaULLE La E .E JI; AS*

J. A. V. Prezidento rinkiraę rezultatai buvo visam pasauliu: 
netikėti. Kai visi pranašavo, kad neabejotinai laimės respublikonę kandidatai 
Dewey, demokratę kandidato laimėjimu tikėjo tik pats kandidatas Pramanas. Ir 
iš tikro jis laimėjo gaudamas per 23 milijonus balsi;. Dewey gavo apie 20 mil: 
J°nę, Maskvos draugas "progresyvusis" a 1 1 a c e tik milijonu (didesnę 
jo pusę pasauliniame centre New Yorke) ir pietiečię demokratę atstovas 
Thurmond maždaug tiek pat, kiek ir Mallace. Pagal komplikuotu JAV 
prezidento rinkimę tvarkę, renkami ne tiesiog patys kandidatai, bet didieji 
rinkikai. Ję iš viso yra 531. Kiekviena valstija turi tam tikrę didžięję rin
kikę skaicięį nuo valstiję siunčiami tik laimėjusios partijos rinkikai, todėl 
didžięję rinkikę skaičius nuo anksčiau nurodytę balsę skaičiaus smarkiai ski
riasi. Trumanas turi 304 didžiuosius rinkikus, Dewey 189, kiti kandidatai po 
kelius. Spaudos žiniomis, Trumanas po rinkinę rengiasi susitikti su Stalinu.

Svarbus klausimas, kokię įtakę darys šie rezultatai i tarptautinės poli
tikos plėtotę. Daugelis gal ir teisingai nurodo, kad Dewey būtę vedęs griež
tesnę antikomunistinę politikę. Bet iš tiesę užsienio olitikos klausimais 
tarp abieję kandidatę ir už ję stovincię partiję pažiurę skirtumo beveik nėrė 
Antikomunistinę politikę yra pradėjęs.puts Trumanas, ir kaip rodos, ši politi 
ka bus tęsiama toliau, atseit, Marshall'o planas veiks ir toliau, Graikija ii 
Turkija ir toliau gaus paramę, o greitu laiku gal jau bus sudarytas S i a u 
rėš Atlanto paktas, į kurį. įeis penkios Vakarę Europos 
valstybės, jau sudarusios paletę, ir JAV su Kanada.

Siek tiek liūdniau rinkimę rezultatai galės paveikti į Cankaišeko K i- 
n i j ę . Šiuo metu ji pergyvena didžiulius pralaimė
jimus : komunistai užėmė ’iandžiūrijos sostinę K u k d ė n ę ir 
sparčiai braunasi į pacię Kinijos gilumę. Vyriausybės kariuomenė menkai ginas 
o kaikur su gautais iš JAVię ginklais tiesiog pereina į raudonęję pusę. -Kal
bama apie sostinės N a n k i n o evakuavimę. Buvo pasklidę gandai apie ga 
limas Cankaišeko ir komunistę paliaubas bei sudarymę bendros vyriausybės. Jie 
yra paneigti Cankaišeko, kuris pareiškė, kad Kinija pasiruošusi kariauti-, kol 
raudonieji bus nugalėti, žinoma, Kinija yra ištisas kontinentas su 400 milijo 
nę gyventoję. Pronto pasistūmėjimai net tūkstančiais kilometrę karo dar nenu
lemia, bet paneigti kritiškę Kinijos padėtį negalima. Jei ji prieš raudonęjį 
tvanę neatsilaikys, komunistai valdys ne vien tik Kįniję, bet ir visę Aziję. 
0 jau vien tik Azijos gyventojai, neskaičiuojant dar didžiulię neišnaudotę 
žemės turtę, sudaro didžiulę pajėgę -visę pusę žmonijos.

Pralaimėjimę kaltininkai yra, žinoma, ir Cankaišeko Kinijos militarinis 
silpnumas, kareivię menka kovingumo dvasia, ekonominė krizė ir kt. Be to, 
prisideda ir a. a. Roosevelto ir Trumano bei Marshall'o politika. Prezidentai 
visai be reikalo dar karo metu pažadėjo rusams už įstojimę į karę prieš japo-
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nūs leikinę Ilandžiūrijos okupaciją Sovietai užėmė Uandžfuriję ir kai kuriuor 
S. Kinijos uostus. Pasitraukdami jie. tas teritorijas paliko saviesiems.. 
"draugams" kiniečię komunistams, nežiūrint to, kad..su Cankaįseku, buvę Sudarę 
draugingumo sutartį. Tuo po karo į Kiniję su taikos misija buvo pasiustas 
Marschall'as. Jis ir ypač jo kairus patarėjai visiškai nayviai tikėjo,, kad 
Kinijos komunistai tėra reformatoriai, siekiu pagerinti ekonominį Kinijos 
žemdirbię būvį. Gal būt visai teisingai buvo pastebėta, kad daug neteisybės 
bei negerovių yra Cankaišeko Kinijos valdančiuose sluoksniuose. Kai sutai
kymo misija Karshall'ui nepavyko, jis grįžo visai Kinija nusivylęs ir nuta
ręs į Kinijos vidaus kovas visai nesikišti. Per tris metus raudonieji kinie
čiai gavo paramę iš Maskvos, kai tuo tarpu JAV visai nutraukė net pagal su
tartis privalomu ginklę tiekimę Cankaišekui. Rezultatai liūdni. Kai šiais 
metais vėl pradėjo plaukti ginklai iš Amerikos, jau buvo vėloka, ir ginklai, 
kaip minėjau, dažnai pateko į komunistę, rankas.

Dewey laimėjimas Cankaišekui būtę buvęs naudingesnis, nes šis 
kandidatas daugiau domėjosi Kinijos problema ir žadėjo ję, smarkiai paremti. 
Tikėkimės, kad dideli Cankaišeko armiję pralaimėjimai atvers akis laiku ir 
dabartinei JAV vyriausybei.

Palestinoje, atrodo, einama į kovos galę. Paskutiniu laiku 
yra gandę, kad arabai linkę taikytis. Iš tiesę, jie daug kur nepajėgė spir
tis prieš gerai apginkluotę žydę armiję. Si kaip aiškėja iš vieno žydę la
imino dezertyro pareiškimę, gauna ginklę oro keliu iš Maskvos ir jos sateli- 
tę. Tuo tarpu arabai iš niekur, net iš geriausię savo draugę anglę paliaubę 
metu ginklę negauna. 0 paliaubos tikrai keistos. Žydai, pavyzdžiui, paliau
bę metu užėmė N e g e b ę (apie kurį buvo praeitame G.S. nr. straipsnis), 
JTO Paryžiuje nusprendė, kad žydai turi atsitraukti. Šie neklauso - kažkas 
panašaus į senosios Tautę Sęjungos komedijos. Komedijos Paryžiuje, o Pales
tinoje tragedija tūkstančiams arabę pabėgėlię. Tai naujieji Rytę DP, 
tik su tuo skirtumu, kad jais nesirūpina jokios IRO.

Prancūzijoj įvykusiuose Valstybės Tarybos rinkimuose didžiuliu laimėto
ju išėjo de Gaulle partija, gavusi ligi šiol gautais duomenimis,, 
iš 269 vietę 123 (taigi, beveik pusę), socijalistai gavo 48, radikalai 52; 
didieji pralaimėtojai yra komunistai gavusieji tik 16 vietę ir 11RP (pažan
gieji katalikai) tik 15« Pastarieji, po karo susibūrę, kurį laikę sudarė 
tvirciausię partiję, bet nuo to laiko, kai de Gaulle pasitraukė iš valdžios, 
ši partija buvusi de Gaulle šalininkė, pasidarė jo priešininkė. Bet masė,, 
kaip atrodo jos ne pasekė.'Beje, šie ririkimę i^ezultatai tikro politinio Pran
cūzijos veido neparodo, nes pirmiausia pernai rinkti saviyaldybię atstovai 
išrinko 100 būkstančię didzięję rinkikę, o šie pačię Tarybę.
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PADĖKA- Nuoširdžiai dėkojame visiems tautiečiams, ypač Amerikos lie
tuviams p. p. Sirokams ir p. p. E a s h a 1 1 ' a m s , auko
jusiems a. a. stud. St. Girnio paminklo pastatymui. Taip pat dėkojame 
T. V. Pupiniui už pasventinimę, aukę rinkėjams ir visiems prisėdėjusiems 
prie paminklo pastatymo.

PAMALDOS Tilleur'e (Liėge) Kariuomenės šventės proga bus lapkričio 
21 d. 11,45 vai.

13

kad..su


Eisez...

LA LIBRE BELGIQUE
■ I • ■.

• I ■

. •■’I -
■ ■ . -I

le Grand Journal Catholique independant
i

12, rue Montagne aux Herbes Potagėres

Tėl.: 17.21.80 Bruxelles I

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

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

Leidžia < SĖJOS » Draugija.

Imprimeur gėrant A. Burba
24, Boschrandstraat, Waterschei.

14


	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1948-nr21-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014

