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II metai 1948 m. lapkričio 30 d. Nr.22 (27)

LATVIAI ŠVENČIA, LIETUVIAI SVEIKINA
Kas lietuviams Vasario 16-oji, latviams lapkričio 18-ji. Tai lat

viu tautinės pergalės ir nepriklausomybės šventė. Biidami ne tik kaimynai, 
bet ir brolišku tautą sūnūs esame neišvengiamai surišti vienodo likimo. Tas 
bendras-likimas ir verčia mus kentėti bei kovoti drauge. Anot dabartinio 
laisvosios Latvijos prezidento J. E. vysk. R a n c a n i o , Baltijos 
valstybės yra kaip trys sesutės, kurioms būtina yra rasti bendru kalbą. Su 
estais nesame turėję jokią nesusipratimą, su broliais latviais gi esame tu
rėję ir dar tebeturime ne vieną. Tas apkartina gerus kaimyninius santykius, 
ypač tremtyje. Vis dėlto, nežiūrint tą vidiniu pasitaikančiu nesklandumą, 
abi tautos stovime gyvybinią problemą akivaizdoj. Nereikėtą tad smulkintis, 
o bendrą kovę remti visom turimom pastangom. Sveikintinas yra reiškinys 
tremtyje atgaivinta Lietuviu - Latvią vienybė, kuri prisideda prie brolišku 
tautę susipratimo. Nepriklausomoj Lietuvoj buvo gyvas kad ir mažai žinomas 
sąjūdis, siekiąs abieją tautę susijungimo į vieną valstybę. Šiuo metu apie 
jį beveik nieko nebegirdėt. Užtat nebenaujas projektas, siekiąs triją Bal
tijos valstybių federacijos vis aktualėja. Jis aktualėja kartu su Jungti
niu Europos Valstybią,. idėja, pagal kurią yra galimos regijoninės federaci
jos. Ypač gyvas svarstomas Baltijos Federacijos klausimas kai kuriuose lat- 

’ vią sluoksniuose. Pav., didelis šios idėjos šalininkas buvo a. a. ministe- 
ris Vašingtone p. Bilmanis, išleidęs tuo reikalu net nedidukę knygą. Iš 
lietuvią pusės pastebimas didesnis jautrumas savosios nepriklausomybės iš
laikymui ir savą vidaus problemą sprendimui. Kiekvienas susidėjimas su ku
ria nors valstybe, kaip rodo istorinė patirtis, kelia tam tikrą pavoją. Iš 
čia ir kyla lietuvią rezervuotumas. Vis dėlto pati idėja Baltijos Federaci
jos yrą remtina. Ji gali realizuotis Benelux'o (Belgija - Nederlandai - 
Luksemburgas) pavyzdžiu ir sudaryti atsparą regi joninį vienetą. Pirm visko 
reikia betgi fundamento - laisvės Europoj. 
Tai gigantinei kovai reikia mobilizuoti visas pajėgas. Latvią Nepriklauso
mybės šventės proga ir linkime broliškai tautai ryžtingai atlikti jai skir
tą dabarties uždavinį.

Ats. Generolas 
V. Grigaliūnas - Glovackis

NUO' PULKININKO IKI KALE JUK)
Pasinaudodamas tuo, kad.iš Vilniaus prieš bolševiką invaziją, Lietuvos 

Vyriausybė, tik ką susitvėrusi'pasitraukė Kaunan, Vokiečią Stabas, negalė
damas mano įžūlumo pakelti, iš Krašto Apsaugos liinisterio pareikalavo skir
ti atskirą atstovą kurs Kr. Ap. M-jos ir bendrai Lietuvos kariuomenės reika
lais, vienas tik atstovautą. Man buvo uždrausta lankytis štabe. Tas mums 
pakenkė žymiai, nes jaunas atstovas p. Landsbergis daug 
pešti negalėjo, nes su juo nieks iš vyresnią vokiečią nesiskaitė.

Pirmieji Liet. k .a'-iri !■ u6o m e n. ė š žuvusie
ji - Kalašinskas ir Zembacevičius. Jei 
jau prieš tai vokiečiai į mūsą augimą su dideliu nepasitikėjimu ir neapy
kanta žiūrėjo, itin Soldatenratas (Kareivią Taryba), tai po incidento, už
imant Laisvės Alėjoje 63 Nr. namą, tas dar sustiprėjo ir mumis, kur tik ga
lėjo, iš pasalą puolė. Taip, pav., sausio antroje pusėje, Vytauto
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ptošp. priešais~autobusą stotį, buvo neveikiantis fabrikas, kur netikėtai 
užpuolė grįžtančiu lietuvię sargybą ir susišaudymo vietoje žuvo du karžy
giai savanoriai K a 1 a š i n s k 'a s .ir Z e m b a č e v i č i. u s , 
žinoma, ir vokiečiai nukentėjo, tik kiek ir kaip patirti nepavyko. - Vietos 
komendantas vokietis,- tuojau atvyko atsiprašyti dėl vokiečię incidepto bi
jodamas, kad..tas neišsauktą visuotinio sukilimo prieš vokiečius. Mes pasi
ėmėm savo pirmuosius karžygius ir kaip tinkami, kiek galėdami iškilmingiau, 
Kauno kapuose palaidojom. - Busimas Lietuvos kariuomenės istorikas gali bū
ti suklaidintas dėl pirmenybes žuvusią karžygiu. Mat, pirmuoju žuvusią did
vyriu iškeltas liko sav. p o v ilas Lukšys-, Panevėžio bata- 
lijono karys, žuvęs Kėdainię apylinkėje va s a r i o mėn. pradžioje; 
kiti laikė pirmuoju karžygiu P ra n ą Eimutį, žuvusį Kaune ties 
Metropoliu, ginant nuo vokiečię amerikiečiu, misiją, bene kovo mėti., tačiau •• 
tikros datos dabar neatmenu. - K a 1 a š i n s k a s . ir Z e m b a c e- 
v i. č i u s liko-užmiršti pradžioje dėl to, kad nebuvo kam tinkamai iš- ■ ■ 
garsinti, nes aš buvau suimtas, o mano vietoje skirtas pulk. L i a t u - 
k a s , vėliau generolas ir Kr.,Aps. Min. Valdytojas, tuo visai nesidome- ' 
jo. . :'

Ginklai u ž lašiniu s. ,:.i - Kad daugiau nepasikartotą . 
puolimas, pradėjome kiek galint greičiau ginkluotis; laimė, kad- vokiečiai, 
nors neva slaptai, noriai mums ginklus pardavinėjo, net kainos nusistovėjo, 
pav.s šautuvas -klg. lasin-ią ar 50 ostmarkįę,. rankinis kulkosvydis (leng-? 
vas) - penki klg. ląšinię. ar 2J0 ostmarkių, sunkusis kulkosvydis - 10 klg. 
lašinią ar" 500 mark., patranka - paltis lašiniu, ar 5000 ostmarkių; 100 
šovinią ar kulkosvydžiu, juosta - kg. lašiniu, ar 50 ostmarkių ir pan. Bei 
mantos, kariškos aprangos- neminėsiu čia, nes tas netaip svarbu. Vokiečiai 
ginklus noriai pardavinėjo, tik, žinoma, neatvirai ir neva viršininkams ne
žinant bei jiems neleidžiant, todėl, kad sąjungininkai, kiekvieną, grįžtantį 
vokietį - karį jam sieną, peržengus, nuginkluodavo, vėliau gi tais atimtais 
ginklais prekiavo, parduodami tam, kas buvo jo reikalingas. Vokietis - ka
rys tai žinodamas galvojo, kad-verčiau grįš jis su lašiniais ar su markėmis, 
kurią nieks neatims, negu kad su ginklu kurį reiks atiduoti alijantui.

Incidentas Vytauto prospekte žymiai pagreitino musę iškėlimą, iš Kauno, 
ir mes patys jau stengėmės greičiau išsikelti, nes Kaune mums ir vietos 
stigo - nebuvo kur daryti savanoriu karinię parengimu, be to, nesinorėjo 
kad vokiečiai matytę, kiek musę ir kur mes, kad lengviau galėtę mus sulikvi- 
duoti. Vyriausybei gi iš Vilniaus Kaunan atsikėlus ir Komendantūrai susi
tvėrus, man žymiai palengvėjo organizacinis darbas grynai kariuomenės tvė
rimo ir savanorię karinio parengimo, nes Ministerija ir jos skirti įgalio
tiniai perėmė visą, darbą derybę su vokiečiais. Savanorię maitinimu ir-ki
tais ję.aprūminimo reikalais teko man ir toliau pačiam rūpintis, nes nors 
ir buvo skirtas intendentas, bet tas nieko negalėjo nuveikti, nes vokiečiai 
nieko nepardavė mums, o Lietuvos kaimą valdė vokiečię žandaras.

Savanoriai vaduoja mane iš kalėjimo. 
Taip dar laikė stipriai vokiečiai ir taip žiauri buvo ję okupacija, kad mes 
pav., turėjome turėti visi leidimus ginklui nešioti, nors tokius leidimus 
saugumoje mes patys garoinom. Net musę Kr. iip. Ministeris V e 1 y k i s , 
vėliau generolas ir 2 divizijos vadas, keldamasis iš Vilniaus Kaunan, bijo
jo kad nuo jo neatimtą ginklo, (revolverio), atidavė ' p. Valaity
te i , vėliau p. Caplikienei (pulk. Čapliko žmonai), tuomet Kr. Aps. Mi
nisterijos mašininkei, paslėpti (po sijonu) ir tik-Kaune grąžinti. Bendrai 
tuomet visi musę p. p. Zlinisteriai buvo tik in nomine, nes vi
sa valdžia buvo vokiečię okupantą rankose. Toks musę Ministerię ir bendrai 
Vyriausybės bejėgiškumas privertė mane elgtis savistoviai ir elgtis kaip 
tinkamu, kad greičiau būtą suorganizuota jėga, kuri galėtę išlaisvinti iš 
vokiečię okupantą ir ję nežmoniško elgesio Lietuvą.
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V . D r u t k u s

EMIGRUOJAME. . .

Atvirai aš jums galiu prisipažinti, mieli mano kaimynai, kad gyventi 
man dar nenusibodo, Džiaugiuosi, kad tai ne mano vieno nuomone.

Praėjusia savaitę policijos iškviestas, Hotel Communal pamačiau sieno
je paties burmistro parašu patvirtintų. plakatu apie.tai, kad gyvenimas yra 
brangus , atseit, labai o lie 1 as.

Norėdamas geriau jus įtikinti, mieli mano kaimynai, pridėsiu dar, kad 
turiu net ir vienminčių, is kurių vienas yra ypatingai pasišventęs mano idė
jos pasekėjas. Mano nuomonę paremti jis visada pasirengęs ne vien tik kojo
mis rankomis, bet jei reikalo svarbumas reikalauja, net ir nuosavais pečiais. 

Šiuo gi laiku gerų sumanymų negali stigti, nes emigruoti juk visi nori
me. Nepratęsdinėsime gi savo sutarties su brangiuoju Borinazu iki šimtmeti
nių didžiosios spalių revoliucijos sukaktuvių. Ypatingai dabar, kada mūsų 
miesto visose didesnėse gatvėse kas antros, trecios durys vis emigracijos 
biuras ir su spalvotais paraginimais siūlo paslaugumų ir patarimus visiškai 
uz dykų. Nėra jokio reikalo laukti kol Kolumbos plauks jieškoti septyniolik
tojo žemyno.

Betgi toki dideli klausimai neišsprendžiami tokiu paviršutinišku būdu. 
Todėl sutarėme savo emigracinius bandymus pradėti gaivinančiu silkinės kvapu.

Geroje draugystėje visada ryškėja didelių sumanymų vykdymo smulkmenos. 
Taigi aš su šituo savo draugu, abu priėjom išmintingos išvados, kad Europų 
turime palikti ir tik per Vokietijų. Jau iš anksto buvome tiksliai informuo
ti, kad tokioms svarbioms ir didelėms kelionėms vizomis aprūpina IRO. Mūsų 
pasididžiavimui, mieli mano kaimynai, galiu pasigirti, kad tų vakarų gabumo

(tęsinys iš 2 pusi.)
Nuo pulkininko iki kalėjimo

Tas mano savistovus, vyriausybės neatsiklausus, elgesys ir iššaukė didelį 
pasipiktinimų mūsų ponų, pradėta jieškoti visokių priekabių, vietoj man pa
dėti pradėtų kliudyti, kol pagalios vyriausybė panorę. mane at
statyti, suimti ir pašalinti iš pulko. 
Kad vokiečiai nematytų mūsų skilimo, aš, nors galėdamas nesiduoti suimamas, 
pasidaviau, nuramindamas savanorius, jog man nieko blogo negali atsitikti, 
nes aš nieko blogo nesu padaręs. Po dviejų mėnesių, niekaip mano bylos ne- 
išrišus, o pulk. Liatukui gerokai savanorius savo formalumu įpykinus, pulkas 
ir apskritai Panemunės savanoriai sukilo, suėmė pulk. Liatukų, patalpino 
daboklėn, jo prieš tai laikomų savanorių vietoje, atėjo iš Panemunės Kaunan 
ir mane paleido iš kalėjimo. Sį paleidimų patvirtino vėliau ir Vyriausybė, 
nutraukdama prieš mane keliamų bylų. Apie šį mano pirmų paleidimų iš kalėji
mo 1919 m. gegužės mėn. 4 d. parašysiu sekantį kartų, n
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mums netruko. -

Maloniausias priėmimas. Bet del Vokietijos - step. Nemadoj, girdi, dar 
gali palaikyti kuo nereik. Tai mes ir sakome, kad mums tik.per Vokietiją., o •. 
kad taip Australijon ar Kanadon.

- Qa va, ira - ėmė palankiai šypsotis valdininkė. Tik dėl Australijos..- 
kiek sunkiau, vėloka, ir adreso reikėtą ieškoti telefoną knygoje. Emigrantą, 
pilna salė, yra jau ir įkaušusią nervuotą'j be to, nėra ir laiko ’jieškoti. 
Bot šiaip visur dar atidarytas Gili, Venezuela, Eldorado J Mexico’, Monico. 0 
Kanados gi, žinote, net dvi. Kaip užsieniečiams vis vien, jei ne prancūziš
kai tai angliškai. 0 dėl leidimo? Jokią leidimą nereik. Ne tik alus, bet ir 
visi spiritiniai be jokią leidimą nuo pat vokiecią okupacijos galo, žinote 
gi, šiuo kartu palikta tik cukrui. Ir pats "ira" direktorius tėviškai paplo
jo mums per pečius.

Taip padrąsinti nutarėme nepaisyti kas madoj, kas ne, bet laikytis pir
mo savo nutarimo. Nors jau ir vėloka, bet dar gavome nusipirkti po kg. kavos 
ir patraukėme Vokietijos link. - ■

Su geromis kojomis, nesuspėjome net išnagrinėti kur ta naujoji valstybė 
Moniko, kaip štai jau ir Eupen.

Per vitriną plinta akinanti šviesa. Groja orkestras ir svečiai šoka va- 
lonišką "samba". Pats Eupen kryžkelėje tąrpdvieją didelią gaterią, neseniai 
po remonto. Keista tik, kad visos durys iš Berlyno gatvės aklinai užmūrytos, 
tik kanalizacijos vamzdžiai kyšo. Norėjome įeiti iš Briuselio gatvės r* užra
kinta. Nora kas. daryti. Prasiveržus per vitriną, vamzdžiuose gali užkliūti. 
Bet gi Vokietija tik už kelią žingsnią. Bandysime.

- Bandom•
Nuo tą visokią kremą akysė tai tamsu, tai žalia. Nestebėtina. Juk mes 

jau prie žaliosios sienos.
0 prie- tos sienos kad prapliups šaudymas. Stačiai nežinoma mums karo 

technika. Ir šūviai vis kažkokie kosti, negirdėto garso, kiek panašu į išmuš
to stiklo skambėjimą. Nuostabu ta nauja kariška mechanizacija sienai suvar
žyti. Tai vis amerikiecią darbas. Ne kas kitas, gi apginklavo policiją, nu 
ir žinoma, ant savo pačią galvos. Kiek atmintis nešas prieš tris metus buvo 
kitaip. Ją ginklai buvo toki, kad.mums'gyvenant Kichertshoffene, kitą mano 
draugą ir biciulią iš anapus Kurzono linijos nevaržė jokios sienos.

Bet akyse nuo tą riesutinią vis dar žalia. Matyt, perėją sieną patekome 
dar į žalią mirties zoną. 0 po tą klaidžiojimą, jieškojimą ir kitokią manda- 
rininią vis miegas marina. Nestebėtina, juk smagu, kada jau tikslas pasiektas 
siena jau pereita ir mes jau Vokietijoje.

Kiek mos ten miegojome, neaišku, greičiausia, kad labai trumpai. Bet tas 
nesvarbu. Svarbu tik, kad mandagūs pasieniečiai nuvedė mus stačiai į burmis
tru įstaigą. Čia girdi visi reikalingi pažymėjimai, leidimai, ir t. t. Viza, 
viza.

0 mandagumas tą vokiecią valdininką! Mes dar teisintis, o burmistras 
tik prašo, tik sodina. Tai iš vienos bonitos pila, tai iš kitos,

- A, lietuviai, sveiki. Malonu. Sukoma kartu gi pergalės ratus. Seniai 
mos čia jūsą laukiame. Kavos? Kavos nereik, pasilikit ją sau. Dėl emigraci
jos? Taip taip. Tik tie nusikaltėliai DP lageriuose, o jumis mes tuojau 
įjungsime į mūsą ūkį, ner-dkės nei dokumentą persidirbdinėtis 0, iš Australi
jos pačios geriausios naujienos.-Vos spėjo išvažiuoti iš Bremeno mūsą tech
niką misija, kaip Australijos lietuviai atsiuntė prašymą pirmam šimtai sužie- 
dotinią vokiotaicią.

- Bet mums būtą įdomu patekti į amerikiecią zoną. . .
- Jokią zoną. Dabar visur tik bizoną. 0 dėl amerikiecią visai nereikia 

ją neieškoti. Jie čia pat, tik už sienos, kitame kambaryje. M. P. geri vyrai. 
Mums padeda gaudyti bėgančius iš Belgijos. Prozit. Prozit.
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Taip mums besibroliaujant jau man aiškiai matosi, kad burmistro kėdėje 

sėdi jau ne vienas, bet du. Rodau tai šitam savo draugui, o tas mane ramina, 
girdi, jau seniai jie ten du. Antrasis reikia spėti, greičiausia bus sekre
torius. Bet ir mandagumas tų vokiečių valdininku. Nors sėdi ir du, bet geria 
tik už vienų. Vis, kad daugiau liktų mums, kol įsijungsime į vokiečių ūkį.

Mudriems besidžiaugiant vokiečių valdininkų, mandagumu, ūmai jiedu abu 
iš užstalės ir vienos už vieno kg.kavos, kitas už kito.

- Vykis, - saaau. ‘ ' ■
- Užtrenkta.
- Renk, laužk. Čia mes ..užtrokšime tame zondermišungo kvapo.
0 taip gaila tos kavos. Jos kvapas toks geras, taip maloniai veržiasi 

net ir per užtrenktos duris.
— Laužk,' kojom, rankom. ųsiremk pečiais.
Mano draugas, brangindamas mano pasitikėjimų, nepasiduotų nė Saksomis.
Durys išlėkė. Atsikvėpėme. Oras - vienas malonumas. Kavos kvapas sald

žiai, garuoja nuo stalo.
Patalpa kada matyta, pažįstama. Grindys, išklotos plakatais apie brangų, 

atseit, lab i mielų, gyvenimų. 0 mano šitam draugui dar geriau pasisekė. Jam 
boknarkiant, jo poilsį saldina greta jos išsitiesus linksmas karalius su 
auksiniu vainiku, ant galvos.

•Nežiūrint viso mano vakarykščio gabumo, negalėjau susigraibyti, kokiu 
būdu aš ir šis mano draugas iš trecios rūšies ’friture" restorano patekome 
taip garbingoj įstaigon.

Ir gaila, ir pikta kartu, kad mūsų.valsčius tiek neturtingas, jog savo 
Hotel Communal, tokiems garbingiems emi-rantams nesurado nei atskiro kampo, 
atvirai kalbant tarpe mūsų mieli mano kaimynai, neturėjo net nei paprasčiau
sios daboklės.

Uniformuotas pknas, atjausdamas nejaukių mano dvasios širdgėlų, tarp 
dviejų kavos kvapų prisuko galvų ir raminančiai pasveikino:

- Bonjour, Messieurs!
Čia .pat šlyrojo ir išverstos durys.

B. Dabulskis

S V . BARBOROS ŠVENTEI

0, Barbora, angliakasių globėja, 
saugok raus išblaškytus vaikus, . .
kad galėtum sveiki mes sugrįžti 
į brangiosius gimtus namelius.

"Tavus prašom Šventoji Barbora
saugok suodinus savo vaikus,

; nelaimė kad mus neištiktų
kad likimas nobūt toks baisus.

Tau dėkosim dusdami dulkėm, 
tau dėkosim liftu kildami, 
nepamiršk raus Šventoji Barbora 
nes daug mes kentėjome visi.

Pommeroeul
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6 Stepas
Paulauskas

BAIGIASI SUTARTIS. KAS TOLIAU ?
S. m. lapkričio men. 14 d. Liese buvo sukviestas didelis DP angliaka

siu susirinkimas. Iš CSC (Krikšc.. Sindikato) -buvo išklausyti 5 ir is IRO 
tarnautoję 1 referatas. Buvo gražiom spalvom piešiamas gyvenimas Belgijoje 
ir reikšta vilties, kad DP paliks anglię kasti ir po 2-ję metę. Prasidėjus 
diskusijoms atsiverti antroji medalio puse. Buvo faktais ir skaičiais įrody 
ta, kiek gauna už tę patį darbę belgus ir DP angliakasys, kokiuose butuose 
gyvena belgai ir DP angliakasiai ir t. t. ir t. t. Iš anksto vienos kasyklo 
DP buvo pasirašę rezoliuciję, kuri ir priimta triukšmingai visam susirinki
mui plojant. CSC ir IRO atstovai žadėjo visus iškeltus klausimus išaiškinti 
su kusyklę ir vyriausybės pareigūnais ir atsakyti per spaudę. Susirinkime 
paaiškėjo, kad didelė dauguma DP sutarčiai pasibaigus yra numatę palikti Bei 
gijos angįię kasyklas, nes čia yra labai lengvai prarandama sveikata. Pa
aiškėjo, kad po 2-ję metę sutartis automatiškai pratęsiama dar vieniems me
tams . Kas to nenori, turi nevėliau, kaip 
prieš 2 men.. sutarčiai besibaigiant
pranešti kasyki p. d i re k c.ij a i ir IRO, k a 
sutarties noprailgins. Numatoma per tuos treciuosius
metus sutartį visai panaikinti ir daugiau DP raidžię nebenaudoti. Kurie lik 
jau skaitysis nuolatinai čia apsigyvenę, kaip daugelis sonęję emigrantę kad 
gyvena ir dirba Belgijoje be jokię sutarcię. Gal papuls vienam kitam laimė • 
išlysti iš kasyklę, o šiaip aplamai gauti darbas kitur, atrodo, bus sunku.

Kai mes 1947 m. pavasarį pasirašėme sutartį dviems metams dirbti Belgi 
jos anglies kasyklose, ne nepagalvojome, kad sutarčiai baigiantis teks mums 
galvę sukti, kas bus toliau? Dauguma tikėjome į greito karo galimybes arba 
kad musę reikalai bus išspręsti be musę. Tačiau šiandien reikia skaitytis, 
kad sparčiai žengiame prie sutarties galo ir susiduriame su dideliu klaustu 
ku. Išvykstant iš Vokietijos mums buvo U1TRROS skelbimais prižadėta, kad mos 
tik laikinai išvykstamo į darbus ir vykstant masinei tautiecię emigracijai, 
nebusime Belgijoje palikti, o galėsime emigruoti į tas šalis,, kur ir daugum- 
musę tautiecię. Šiandien IRO drįsta pasakyti ir net parašyti, kad mes jau 
skriitonės galutinai įkurdinti. Šiuo reikalu 1947.1.29 d. tarptautinei DP c. 
lūgneijai, dalyvaujant Belgijos vyriausybės ir IGCR atstovams USTET majoras 
R.E. Uciman pareiškė: "Po dvieję metę darbininkas galės palikti dirbti toli 
galės jieškoti kito darbo, grįžti atgal į Vokietiją, jei čia jo tautiečiai 
dar bus globojami, arba galės išvykti į kitas valstybes, jei bus tokię ku
rios įsileis." Praktiškai tvarkytis bus nelengva, nes jau ir dabar ne vien 
IRO, bet ir kai kurio musę tautiečiai Vokietijoje atsižada mums padėti, ti
kėdamies patys greičiau išslysti į užjūrius, o mums pataria važiuoti "pagal 
senę emigracijos įstutymę t. y. pagal Lietuvos kvotę ... gal būt, po kelię 
metę laukimo". (K. Barmus, Dillingen, Do). Gaila, kad toks atsakymas buvo 
gautas iš tokios stovyklos pareigūno, kur virš 50 tautiecię yra išvykę Bol- 
gijon. Man rodos, kad pagal perpus sumažintę senę Lietuvos kvotę reikėtę 
laukti ne metais, bet dešimtimis.

Laimai, atsiranda tautiecię, kurie ir labai apsikrovę darbais, padeda 
ir Belgijos lietuviams angliakasiams. Priėmus į U.S.A. DP emigracijos įst - 
tymę, buvau plačiai aprašęs musę gyvenimę LRK vyr. valdybos narinį agr.
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Daugėlai Jonui ir šitas bičiulis rado laiko painformuoti gen. BALFO įgalio
tinę p—lę Rovaitę, kuri, pasikalbėjus su tuo metu po Vokietiją besivažinė- 
jusiu Mr. Hugo Karusi, atsake, (neoficijaliai) kad. Belgijos lietuviai Įeina 
1 bendrąjį, emigracijos plan,?, ir, atlikę pasirašyt? dviej? meti? sutartu, ga
les, pagal priimt? DP įstatymu, emigruoti į. U.S.A.

Aišku, reikės darbo, buto ir k. garantiją. Ar daugelis angliakasį? su
gebėsime patys apsirūpinti? Tur būt, labai nedaug. Čia galėt? mums padėti 
BALFO Įgaliotinis Belgijai LBB pirra-as Kun. Danauskas ir iš U.S.A. BALFO 
centras.

Dėl emigracijos oficialiai IRO tarnautojai dar nešneka, nes, sako, dar 
peranksti, bet privačiai teko patirti, kad šeimoms emigruojant 1 užjūrius 
numatoma padengti kelionės išlaidas, o viengungiams gal tik dalį.. Ar mes • 
galėsime tiesiai iš Belgijos emigruoti ar teks vykti atgal j Vokietijos DP 
stovyklas, kol kas neaišku. Atrodo, kad tiek CSC, tiek IRO yra suinteresuo
ti, kad kuo didesnis nuošimtis DP likt? Belgijoj angli? kasti, o kiek gai
lini mažiau iš jos išvykt?. Tad reikia būti labai apdairiems, kad nelikus 
suvedžiotiems. Viengungis tiek čia, tiek Vokietijon grįžęs neprapuls, be to, 
jam yra didesni galimumai netrukus iš Vokietijos emigruoti, jei ne į. U.S.A, 
tai į. Kanad? ar kur kitur.

Mano asmeniniu Įsitikinimu, kiekvienas lietuvis, kuriam yra brangi sa
vo tėv? žemė, turime kiek galint ilgiau išsilaikyti arčiau savo' tėvynės, nes 
iš užjūri? sugrįžti nebus jau taip lengva. Australija dabar kiekvienam Įva
žiuojančiam duoda, pasirašytij kad pasižada pastoviai Įsikurti, reiškia, at
sižadėti savo krašto. Kai kas su labai lengva širdimi tai padaro, bet Bel- 
gijon atvykusieji angli? kasti su dideliu ilgesiu laukiame to laiko, kai' ga
lėsime sugrįžti 1 laisvę Lietuvę.

Pereit? vasar? daug triukšmo sukėlė U.S.A, senatorius Lodge, jr. su 
Įstatymo projektu imti svetimšalius į. U.S.A, reguliari? kariuomenę. An? se
si j? šis Įstatymas nepraėjo, bet kas žino ar jis nebus priimtas ateinančio
jo sesijoje, kai susirinks naujas senatas.

Arba vėl neseniai skaičiau, kad angį? žem. rūmuose buvo net interpe
liacija Įnešta dėl rengiamo Įstatymo svetimšaliams priimti angį? kariuome
nėn. Atsakydamas gynybos ministeris pabrėžė, kad tikrai toks Įstatymas yra 
rengiamas, tik dar neaišku ar svetimšaliai bus imami 1 Anglijos kariuomenę 
ai> iš j? bus sudarytas atskiras legijonas.

Kurio, vyro nejaudina vaizdas pirmūne linijose su tankais ir šarvuo
čiais pervažiuoti Lietuvos sien? ir ištiesti rank? pirmam sutiktam jau lais
vam nuo raudon?j? jungo tautiečiui? v

Minėjom kariuomenės šventę.-S.m. lapkričio 21 
d. Liėge apylinkės lietuviai buvo gausiai susirinkę minėti savosios kariuo
menės. Dalyvavo tautieoi? net ir iš kit? kolonij?. Po pamald?- didžiojoj 
Tilleur teatro salėj Liet. Bendruomenės Liėge apyl. pirmininkas p. Stp. 
Paulauskas, ats. leitenantas, pradėjo iškilming? akt?, kviesdamas pagerbti 
žuvusius ir tebekovojancius tautiečius. Čia pat buvo perskaityti tautieoi? 
.sveikinimai iš Courcelles ir Maurages

" Mes jungiamės su jumis Lietuvos kariuomenės galingoje dvasioje vie
ningai kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Gyva tėvynės ugnimi 
esame pasiryžę uždegti amžin? ugnį prie Nežinomo Kareivio Kapo, kuri? žiau
rus pavergėjas užgesino ir nori išnaikinti Tautos širdyje." (Pas; pirm. J. 
Gumbolevinius, sekr. A. Saliamorius).

Labai apgailestauta, kad p. gen. Grigaliūnas-Glovackis negalėjo šioje 
šventėje dalyvauti. Jo vietoje paskatinimo žodi tarė Kun. Dr. Pr. Gaida.

Meninėj daly pasirodė liet, mokykla, vad. sesers Agnietės, su scenos
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vaizdeliu "Tremtinio vaiko sapnas", kurį paraše p., St. Gudaitiene. Nuotai
kingai padainavo Dulkė su p. Racinskione lietuvišką duetą, o vyry kvartetas 
pasirodė su nauja programa, šįkart kariška. P. Draugelis pagrojo- smuiku 
tautinią meliodijy. Pabaigai žodį tarė p. Demciukas, Liėge apyl. IRO atsto
vas. Jis pareiškė pasigėrėjimą suruošta švente, iškėlė reikalą, būti organi
zuotiems ir priminė, kad dėl tremtiniy ateities jau imama rūpintis, ypač 
sukėlė susirūpinimo Liėge sukviestas Krikš. Sindikato svetimšaliy sus-mas. 
Tai esą, atkreipė dėmesį tiek IRO, tiek belgy įstaigy dėmesį. - Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

L i e z e gausesnės šeimos iš Caritas gavo vaikams drabužiy, o iš 
Care maisto, siuntinėlią. Tėvai dėkingi kun. Pr. .Gaidai, kuriam tarpininkau
jant šios gėrybės buvo gautos. (S. P.)

C o u.r c e 1 1 e s - Visą Sventyjy Dieną. Charleroi apylinkės lietuviai 
pamaldos turėjo Courcelles lietuviy kolonijoje. Darniai skambant liet, gies- 
miy garsams-, šv. Mišias atlaikė Tėvas V. Pupinis, S. J., o gražy pamokslą 
pasakė Tėvas J. Arąnauskąs. Pamaldose dalyvavo ir vietos klebonas, kuris su
sižavėjo giesmėmis, ir per T. Aranauską pakvietė visus apylinkės lietuvius 
dalyvauti Berneliy Mišiose, ir pagiedoti bent vieną lietuvišką kalėdinę 
giesmę.

Po pamaldy parapijos salėje įvyko susirinkimas, kuriame pranešimus iš 
įvykusio Liet. Bendruomenės-Belgijoje atstovą susirinkimo Lieže padarė A. 
Banaitis ir J. Zaleckis. Be to, p. J. Zaleckis pranešė, kad yra gautas lie
tuviy tremtiniy serganciy džiova, ir dabartiniu metu esančią sanatorijose, 
bei ligoninėse Vokietijoje prašymas paremti juos (L. R. Kryžiaus Vok. pirm, 
dr. Jasaičio pranešimu, džiovininką sanatorijose yra; prancūzy. zonoje - 75» 
amerikieciy zonoje - 197 ir britą zonoje - 162). Tam.reikalui Charleroi apy- 
linkėję yra susidaręs komitetas, kuris praves auką rinkimo vają.

La Docherie.- Atvykus iš Italijos Tėvams Jėzuitams, pagyvė
jo Charleroi apylinkės lietuviy gyvenimas. Dabar kiekvieną sekmadienį apylin 
kėje įvyksta pamaldos ir susirinkimai, kuriuose aptariami mus liecią klausi
mai bei pasikalbama su apylinkėje išsklaidytais mažomis grupėmis tautiečiais 

Lapkričio mėn. 1A d. La Docherie liet, kolonijoje įvykusiame susirinki
me T. J. Aranuuskas išdalino apylinkės vaikučiams dovanėles, gautas iš "Ca
ritas" organizacijos. Taip pat buvo aptarti Liet. Kariuomenės šventės minė
jimo, LBB Charleroi apylinkės suorganizavimo ir kiti reikalai. Susirinkime 
be savąją, dalyvavo vietos klebonas ir kataliką sindikato atstovas, kuris 
kalbėjo į susirinkimo dalyvius prancūziškai, apgailestaudamas, kad negali 
lietuviškai pasikalbėti - jis kvietė lietuvius, galvojančius ilgesnį laiką- 
pasilikti Belgijoje, įsirašyti į kataliką sindikatą, kuris, esant reikalui, 
suteiks visokeriopą pagalbą. (A. Banys)

W a t e r s c h e i . - Prieš porą savaiciy atvykusio DP transporto 
tarpe vėl pasitaikė keli lietuviai. Jie pasakoja, kad atvykstančią artimiau
siu laiku būsią ir daugiau - tam tikras skaičius DP, ją tarpe.ir lietuviai.

Tuo tarpu iš ivatcrschei pora šeimą grįžo atgal į Vokietiją ir keletas 
dar ruošiasi grįžti. Kiek liks iš čia dabar esančią pastovesniam įsikūrimui, 
numatyti dar negalima - tą lomia no viena,- bet kelios aplinkybės.

Atspausdintos LBB nario knygutės. Lap
kričio viduryje atspausdintos LBB nario knygutės, kurios, tenka tikėtis, ne
užilgo pasieks apylinkiy valdybas, o tuo pačiu iš nariy bus galima pradėti
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rinkti solidarumo mokestį., kas automatiškai pagyvins daugelį, ligšiol neju
dėjusiu reikalų, kurie buvo atidėliojami vien dėl to, kad nebuvo lęšy..

Naujas IRO pareiškimas.- "G. S," Red. prašant 
yra gautas iš IRO Centro Genevoj šis pareiškimas (19.10.48); "... tremti
niu, priimtų Belgijoj, įkurdinimas laikytinas galutiniu. Vis dėlto reikia 
pridėti šiuos paaiškinimus; pagal sutartį tarp Belgijos Vyriausybės ir IRO, 
tremtiniai, kurie negali'prisitaikyti prie anglių kasyklų, turi būti per
kelti į kitas belgų ūkio šakas. Galutinė nauja emigracija negali būti svars
tytina, išskyrus labai ypatingus atvejus, kai galėtų būt .įrodyta, kad trem
tinys negalėjo būti įkurdintas dėl savo profesinių sugebėjimų."

Argentina. s'ustabdė imigracijų. - Spaudos 
pranešimu, Argentina pakeitė imigracijos programų, sustabdydama naujų vizų 
išdavimų. Išimtys daromos, tik specįjalistams, kurie reikalingi krašto ūkiui. 
Sis pakeitimas padarytas- ryšium su prasidėjusia ūkine krize.

Liege apylinkės lietuvių susirinki
mas . - S. m. gruodžio 5 d. (sekmadienį) 13 vai. (tuoj po. pamaldų) Til- 
leur'e kavinės Concordia salėj kviečiamas visuotinis metinis lietuvių susi
rinkimas. Programoj - naujos valdybos rinkimai ir kiti reikalai. - LBB Liege 
Apylinkės Valdyba.

.Pakeltas pašto tarifas'.- Nuo š. m..gruodžio 15 
d. vidaus laiškų tarifas' - 1,75 Fis., užsienio - 4 Frs. Spaudinių tarifas tas 
pats. ...

Gruodžio 4 d. angliakasių globėjos šv„ Barboros šventė."

BELGIJOS LIETUVI, BROLAU - SESUO.!

• Į Jūsų didžiadvasiškumų šiandien kreipiasi Vokietijos sanatorijose 
sergantieji broliai - tremtiniai, kad istiestumėte pagelbos. rankų savo 
aukomis.

Šiuo metu Vokietijoje yra apie 45O liet, džiovininkų, iš kurių 
apie 100 vaikų. Jų išvykimas greitu laiku negalimas. Giminių ir artimų, ku
rie jiems padėtų neturi. Ištieskime.' jiems broliškų pagelbos rankų.

Aukos bus įteiktos su aukų lapais pažymėtai sanatorijai, ir pada
lintos ligoniams tautiečiams - tremtiniams.

Hainaut Prov. kapelionas T. J. Aranauskas, s. j., 
Aukų rinkimo Pirmininkas J. Zaleckis,
L. B. Courcelles skr. Pirm. Vyt. Ražanauskas,
L. B. Courcelles skyr. Sekret. A. Banaitis,
Liet, sportininkų Pirm. Vyt. Korsakas, 
Liet, veikėjų Įgaliotinis V. l'artuzaitis.

Aukų rinkimo Komitetas; J. Zaleckis
A. Banaitis
V. Martuzaitis.
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ITALIJA
Lietuvio rašytojo novelė itališkai. 

Italy jaunimo žurnalas "L'amico della gioventur" atsispausdino A. Vaičiu
laičio gražiai, iliustruotą, novelę "Popiežiaus paukštė". Ta pačia proga 
žurnalas duoda žiniy apie autorių ir jo raštus.

Lietuviai dailininkai italy par ° d o' j. 
Spaliy 23 i. Novaros mieste atidaryta pirmoji tautinė dvimetė religinio 
meno paroda, kurioje dalyvauja ir Italijos lietuviai dailininkai atskiru 
paviljonu. Lietuviu skyriuje greta lietuviu meninky, gyvenančiu Italijoje, 
darby, taip pat išstatytą daug eksponaty iš liaudies religinio meno. Apie 
lietuvius šia.proga labai šiltai atsiliepė radijo ir keletas laikraššiy.

Italy spauda apie Lietuvy.- Didelis italy 
laikraštis "L'ora dell’ asione" spaliy 21 d. atsispausdino beveik ištisai 
Okupuotos Lietuvos kataliky laišką. Sv. Tėvui. Tarp kitko praneša, kad Lie
tuvos partizanai pasiekė Vakary Europy, atnešdami Liet. Kataliky laišką. 
Sv. Tėvui, Lietuviy Tautos įgaliojimus dabartinei vyriausybei atstovauti 
Lietuvą, pasaulinėje plotmėje, |v. dokumenty apie soviety daromus nusikalti
mus prieš liet, tautą, ir kt. Taip pat ir didelis šiaur. Italijos laikr. 
"II Corrierodi Novara" pradėjo duoti ištisą, eilę dokumenty apie soviety 
okupaciją Lietuvoje.

J. A. V.
Nuvykę B P vyrai turi registruotis 

naujoką komisijoj.- United Press iš Vašingtono praneši
mu, pros. Trumanas pareiškė, kad visi užsieniečiai, kurie numato šiame 
krašte pasilikti nuolatiniam gyvenimui, privalo 6 mėn. laikotarpy po atvy
kimo registruotis naujoką ėmimo komisijoj.. Potvarkis numato visus vyrus 
emigrantus nuo 18 iki 25 ra. amžiaus.

Lietuvės daly va u-ja tarptautinėj mo
tery parodoj.- New Yorko lietuvės moterys šąmet, kaip ir pra
eity, lapkr. 1 - 7 d. d. dalyvauja Tarptautinėje Motery Parodoje. Lietuvės 
atstovauja vieną iš 50 tautiniy grupiy ir |v. Amerikos organizaciją.

Lietuvaitėms sekasi Vilioti' milijo
nierius.- "Vienybė" savo motery sk. rašo, kad rugs. mėn. pabaigoje 
neturtingą lietuviy imigranty duktė Paulina Kuconytė ištekėjo už milinonie- 
riaus Edward II. Winslow. P. Kuconytė dirbo didžiulio baty fabriko kontoroje 
stenografiste, o Winslow buvo jos šefas.

Tiek lietuviškoji, tiek angliškoji JAV spauda rašo, jog prieš keletą 
savaiciy lietuvaitė Virginia Nickiutė ištekėjo už pagarsėjusio leidėjo mi
lijonieriaus Thome Donnelly. Jos tėvas buvo vienos Chicagos liet, parapi
jos vargoninkas.

"Aušros Sūnūs" Chicagoje.- Iš JAV pranešama, 
kad Kauno V. Operos aktorius St. Pilka, neseniai atvykęs iš Europos Chica
gos lietuviy scenoje stato S. Čiurlionienės veikalą "Aušros Sūnūs".
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PLANAI PLANELIAI APIE BERLIN^. - RUHS'O PRAMONE GRAŽINAMA VOKIEČIAMS. - 
J.A.V. LINKUSIOS LOŠTI NE PRANCŪZIŠKA, BET VOKIŠKA KORTA. - AR PENKI MILI

JARDAI DOLERIU IŠGELBĖTŲ KINIJA ?

Berlyno klausimas vis dar neišspręstas. Po šešię neu
traliąją nepavykusio tarpininkavimo laimę bandė Evatt, dabartinės J.T. se
sijos pirmininkas ir Trigve Lie, gen. sekretorius. Jie kvietė Keturių Di
džiu jv valstybių sopus Trumanę, A.ttlee, Quenille ir Stalinę, kuo greičiau 
rasti taikę budę išspręsti Saugumo Tarybos dar tebesprendžiamę Berlyno gin- 
cę. Bet Vakarę valstybės atsakė neigiamais Berlyno klausimas tebėra Saugumo 
Taiybos dienotvarkėje ir jį galinti spręsti tik si tarptautinė institucija. 
Be to, Vakarai nesutinka pradėti derybę tol, kol rusai, neatšauks Berlyno 
blokados. Rusai gana suktai įrodinėja, kad tos blokados nėra ir kad terei
kią grįžti prie Maskvos susitarimo. Žodžiu, Evatt ir Lie tarpininkavimas ne
pavyko. Po ję nepasisekimo vėl iškilo su nauju planu Saugumo Tarybos pirmi
ninkas Bramuglia. Jis bando pasiekti ’susitarimo keliu kartu atšaukti bloka
dą ir įvesti rusiškę markę Berlyne. Nors pagal šį planę ir vilkas būtę so
tus ir ožka sveika, bet greičiausia ir jis nepavyks, nes visa klausimo esmė 
glūdi ne technikinėse nauję. pinigę įvedimo ar blokados pašalinimo smulkmeno
se, bet aiškiame rusę nore iškraustyti sęjungininkus iš Berlyno.

Keliasi Vokietija'.- Kitas opus Vokietijos punktas tai 
R u h r ' o p r amo nes kraštas. Prancūzija po šio karo visę 
laikę skelbė, kad ši ginklę kalvė turi būti sutarptautinta. Prie šios min
ties dėjosi ir Beneluxo kraštai. Visai suprantamas dalykas, kad šie kraštai 
smarkiai nukentėję nuo vokiecię per šį, o kai kurie iš ję ir per anę karę, 
visai neturi jokio noro leisti vėl atgyti sunkiajai vokiecię pramonei. Bet 
JAV ir Anglija kitaip mano ir gręžina Ruhr'o pramonę patiems vokiečiams. 
Busimoji Vokietijos vyriausybė turės nutarti ar ta pramonė liks privačiose 
rankose, ar bus suvalstybinta. Sočijalistiška Anglija tikisi, kad ta pramo
nė bus suvalstybinta, amerikiečiai gi mano, jog ji išliks privačiose ranko
se (ir tuo nemaža dalimi pacię amerikiecię). Be šię išskaiciavimę didelį 
vaidmenį turi noras sukurti '.tokię Vakarę Vokietiję, kuri ekonomiškai išsi- 
verstę be svetimos pagalbos. Anglams įr amerikiečiams jau nusibodo maitinti 
savo buvusius priešus JAV ir Anglijos iždo pinigais. Kadangi Vokietija, ne
tekusi rytinię žemės ūkio krašty, negali’ išsimaitinti, ypač, kad jos gyven- 
toję skaičius po karo dėl iškeldinimo iš Čekoslovakijos ir Lenkijos dar pa
didėjo. Todėl reikia sustiprinti pramonę. Iš kitos pusės amerikiečiai nori 
turėti tvirtę avanpostę prieš komunizmę.

Prancūzai protestuoja.- Visos partijos yra prieš 
šį anglosaksę nutarimę. Bet deja, visi protestai liks protestais, o gyveni
mo faktai faktias. Kad amerikiečiai taip skubinasi sutvirtinti Vokietiję, 
tai pacię prancūzę kaltė. Ję vidujinė netvarka ir silpnumas visai nekelia 
pasitikėjimo amerikiečiuose. Streikai, tvirta penktoji kolona, antikomunis- 
tinię pajėgę susiskeldymas į Gaullistus ir Trecięję Jėgę visa tai mažina 
Prancūzijos vardę ir reikšmę tarptautiniame gyvenime. Be to, kaip teisin
gai pastebi anglosaksai, prancūzai tebemano, kaip jau ilgę metę yra įpratę 
galvoti, kad pasaulio politikos sprendžiamoji jėga yra jie, kad pirmutinis 
politikos tiksnls yra laikyti tvirtai Vokietiję. Iš tiesę, pavojus gresia
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ne is buv. Treciojo Reicho, bet iš Sovietu Sąjungos, ir ta jėga, kuri komu
nizmo grėsmę sulaikys yra ne Prancūzija, bet JAV; Čia nieko negelbės de 
Gaulle planas, pagal kurį, Europoje pirmy rolę apsigynimu turi lošti pran
cūzai, Afrikoje - anglai, o Tolimuosiuose Rytuose amerikiečiai. Dabartinis 
Prancūzijos silpnumas tokį paskirstymu daro nerealiu. Pirmiausia prancūzai 
turėty sutramdyti savo komunistus. Reikia iš tikro stebėtis klausant, kaip 
jy vidaus reikaly rain. Jloch puikiai parlamente išdėsto, kad komunistai tė
ra svetimos valstybės agentai, gauny iš svetur pinigus ir įsakymy, bet pra
kalbos lieka prakalbomis s kol kas nė vienas stambus komunisty vadas nėra 
suimtas.

Dideli mūšiai Kinijoj. Kai Europoje vis dar ka
ras tebėra šaltas, tai K i n i joj e. karštasis eina visu smarkumu. 
Dideli mūšiai vyksta ties Sou-Tcheou. Cankaišeko kariuomenei pasisekė komu
nistus sulaikyti. Buvo net kalbama- apie didelį laimėjimys komunistai nete
kę 130.000 kareiviy, bot tai buvo greičiausia perdėta, nes komunistai toje 
pačioje srityje vėl .pradėjo, puolimy. -Visas Kinijos išgelbėjimas tai JAV pa
rama. Kalbama, kad rimta pageIba turėty siekti. 5 milijardus doleriy.’Mažes
nė suma Kinijos nuo raudono tvano neišgelbėty. Bet kad JAV rizikuoty tokia 
sūria, reikia Cankaišeko Kinijai pasirodyti■pakankamai tvirta. - ' ■

B e 1 g i ja , rašant šias eilutes, dar neturi vyriausybės. P.
Spuakas šį karty neįstengė vyriausybės.sudaryti. Ji pavesta sudaryti P. Eys- 
kens, buv. .finansy ministeriui (krįkšc. socijaly partijos narys).

S. m. gruodžio 19 d. (sekmadienį) Tilleur’e bus Liėge apyl. lietuviams 
advento rekolekcijos, turais ves T. Aranauskas S.J. Nuo 10 vai. išpažintis, 
11.vai. Konferencija, šv.’ Mišios, pamokslas ir šv. Komunija. Rekolekcijos 
bus Tilleur sesery mokyklos koplyčioj (place Ferer, 1>)»

Ponas B. Erbrederis, 275> šuo de Baumė, La Loūviėrc daugeliui tautiešiy 
yra patarnavęs radio nparatais-slabai geromis sąlygomis s 30 - 40 $ pigiau 
negu krautuvėse. Suinteresuotieji prašomi kreiptis į savo tautietį. Visi 
pas jį pirkusieji - patenkinti.

Buv. Limburgo LBB I Apyl. pirm-kas p. Burba, pravedęs sėkmingu rinkliavą 
p. E. Cinzui padėti, pranešu šiuos rezultatus s Surinkta - Antverpene - 120 
Frs., Briusely - 375 Frs.,-Lie2e - 4.100 Frs., Courcelles - 1.315 Frs., J.A.V.-- 
1.314 Jis., Chatelet - 4.525 Frs., Louvaine - 170 Frs., Pommerool’y - 4-30 Frs., 
Bonsort - 610 ?rs., Quuregnon - 393 Frs., Winterslage - 2.970 Ės., ’/7a terš che i. 
- 5.60O Rs., Zwartberge - 3-930 F.s., Eisdene - 1.485 Frs., Houthalen - 330 
Frs., Viso - 27.727 Frs. Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. Dirbtinės kojos 
gautos s. m. rugpj. 28 d. Rinkliava baigta ir visi surašai uždaromi 1949 
sausio 5 d. Norintieji teirautis prašomo Kreiptis į LBB pirm. Kun. Danaus
ku iki š. m. gruodžio 31 d. Visi syrašai persiysti LBB Centrui.
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