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II metai 1948 m. gruodžio 31 d. Nr.24 (29)

P r. Z a i d y s 
PER' SLENKSTĮ ’'

Su kiekviena nauja data ateina nauji rūpesčiai ir naujos viltys. 1948 
m. prastumam -kas anglią. kasyklose dirbdami, kas Įmonėse, kas šiaip irdamie- 
si priekin. Atvyk? Belgijon tikėjomės, gal but, čia bent laikinai susirasti 
pastovesnį, kampą. ir iš jo dairytis toliau. Ne vienas nuvykęs Atlanto Pajū
rin stiebėsi ant pirštą galy, norėdamas išvysti Amerikos krantus. Deja, la
bai nedaugeliui■tęnusišypsojo Dėdė Samas iš anapus Atlanto. Visi kiti kaip 
sėdėjo, taip ir tebesėdi daugiausia barakuose vis kažko lūkuriuodami. Ri
tantis per N. lieti? slenkstį kyla nauji, rūpesčiai. Jeigu jie buvo metams ki
tiems lyg ir nustumti, tai 1949 m. grįžta jie beveik su tuo pačiu svoriu, 
maža kuo palengvoj?. Jei Tėvynėje dar bebūnant N. lietus sutikdavom su ti
krumo jausmu, tai čia, deja, juos sutinkam su tam tikru nerimu, nes mūši? 
dienos tebėra kryžkelėj. Ta kryžkelė gali pasibaigti dviem išeitim - arba 
grįžimu. Tėvjmėn, arba įsikūrimu svetur . ūsą grįžimas Tėvynėn tegali būti 
įmanomas po didžiojo sukrėtimo Europoj. Po jo galima tikėtis laisvės aušros 
o su ja virtinės tremtinią galės patraukti senojon tėvą žemėn. Si galimybė, 
nors gal ir tolima, lieka visuomet reali. Pasaulio įvykiai nestovi vietoj, 
atsiranda vis nauji? komplikaciją. antras Didysis Karas Europoj praūžė, bet 
nepasibaigė - jis persikėlė į kitus kontinentus. Sis posūkis davė karui 
naują, eigą, ir naujus dalyvius. Dabartinis karas Kinijoj nėra vietinio po
būdžio konfliktas, o didžiąją interesą susidūrimo arena. Tai elementas, ku
ris ateities pasaulio įvykiams turės labai daug reikšmės. Jei laimės naci- 
jonalistai, raudonąją plėtimasis ten bus sulaikytas. Jei betgi laimės- rau
donieji, didžiąją demokratiją budrumas turės padidėti ir šansai didžiajam 
susirėmimui su raudonuoju slibinu irgi paaugs. Su didėjančiu pavojum padi
dės ir gynybos organizavimas. Visa tai betgi reikalauja savo laiko. Gali
mas daiktas, kad didysis sukrėtimas turės bręsti ilgai, bet kartą, prisipil
dęs -parako, gali sprogti su dideliu ir lemiamu trenksmu. Tiesa, visi trokš
tame taikos, juoba N.'lietus sutikdami, tačiau kol yra vergija, negali būti 
nė taikos, nes pastaroji remiasi žmogaus laisve'. Paprastai laisvė ateina 
kartu su dideliais pasaulio sukrėtimais. Tegu.jie būna ir baisūs - po siau
bo ateina gerovės dienos. Vergija yra nemažiau baisi už revoliucijas. Pas
taroji viską, nušluoja per keletą dieni? ar savaicią, o vergija naikina žmo
nes amžiais.

Belaukdami veinojio ar kitokio mūši? Tėvynės likimo išsprendimo, nega
lime su kelionmaišiu sėdėti pakelėj - reikia susirasti kur nors užuovėją 
ilgesniam laukimui, 1949 m., atrodo, ir bus tie pastovesnės užuovėjos įieš
ko jimo metai. Žengdami tat per 1949 m. slenkstį atsisveikinam su senaisiais
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1948 nu ii1 žvelgiame su viltimi į naujuosius.‘Tegu -jie .atneša mūs^i trem- 
tin daugiau giedrps ir palaimos, kad sklaidydami ė sį‘ p'6'visus pasaulio 
kaiūptlš neiŠnyktume, o biitume nuolatiniu Tėvyhės ryšiu susiję. V

Marie Gevers

BERNIUKAS IR JURGINAS ■

Marie Gevers (1883), belgu. rašyto ja, karališkosios 
akademijos narys, yra flamiško kaimo vaizduotoja. Ji kaimo gy
venimu piešia su nepaprasta meile, pilną tikrovės. Jos romanu 
veikėjai paslaptingi, primityvus, bet kartu tokie patrauklūsj 
jos pasakos taip artimai rišasi su žemišku gyvenimu, kad neju
čiomis mes norime jomis tikėti.

Prieblandoje balti, o ypatingai geltoni, jurginai, rodos, skleidžia 
šviesą, kurios jie per dieną buvo prisigėrę. Kiekvienas žiedas skaisčiai 
spindi. Raudonieji ir purpuriniai žiedai, lyg atsilygindami, vagia pas- 
kutinius pavakario spindulius... Po lietaus šitos gėlės, prisisiurbusios 
vandens, blizga visais savo lapais. Dėl jurginu.Van Hove, daržininkas, 
ypatingai mėgo rugsėjo mėnesį. Visos jo parinktos jurginu rūšys šiuo me
tu pasiekdavo savo puikumo, nuo pačiu didžiųjų žiedu, lyg chrizantemų, 
iki mažųjų, lyg suspaustu butoriuką, kurie taip' mėgstami gražiuose ru
dens bukietuose.

Tarp ju buvo ir jurginu iš pono Van Hove parinktu seklu, iš kuriu 
jis išgavo nauju varijaciju - jas daržininkas ypatingai globojo. Vienas 
šviesiai oranžinis žiedas jį nepaprastai žavėjo... Šįmet jis rengėsi jį 
į parodę. įstatyti, bet kokį vardą reikėjo -jau išrinkti? Mėgdavo darži
ninkas juo grožėtis pavakariais, kai žiedo spalva virsdavo šviesos šal
tiniu, tuo tarpu kai dangus, lietaus nuplautas, pasidarydavo mėlynas lyg 
turkuozas, ir kai paskutiniai debesys išsisklaidydavo rytuose.

Gražiausiai bujojantis augalas tarp augalu, Van Hove žmona Marija, 
pasirodė jurginu take. Ji rodė iš po rusvu plauku, susiriipinusį ir kar
tu laimingu veidą:

- Šiąnakt, - pasakė ji.
Ot! Koks įvykis... Po šešių vedybinio gyvenimo metu ponia Van Hove 

tikėjosi sulaukti dukters ir jai parinko Floros vardą, dėl tokios vyro 
profesijos.

- 0 jei bus berniukas? - išgirsdavo ji klausimą.
- Jei bus berniukas? Jis vadinsis Florentu.
Geroji moteris buvo įsitikinusi, kad Florentos yra žodžio Flora 

vyriškoji forma.
... Simus gimė rugsėjo mėnesio auksiniam prieaušry, pačiu jurginu 

žydėjimo metu, ir vaiko garbei taip graži naujoji jurginu rusiu buvo 
įrašyta į katalogus "Florento Van Hove" vardu.

Ir labai natūraliu bildu, kai "Florento Van Hove" užsakymai diena 
iš dienos augo, moterys kūdikį vadino "Miisu mažasis Jurginas".

Naujoji gėlės rūšis dauginosi tvirta, džiaugsminga, gyva lyg gra
žus sveikas kūdikis. Ir vaikas, norėdamas jai prilygti, rodos pasirin
ko labiausiai- pavykusias smulkmenas iš savąją: jis turėjo motinos ugnin
gus planinis, tėvo riešutines paauksintas akis ir jo tikslius, visuomet 
švelnius judesius. Jo oda buvo aksominė, lyg žiedo lapelis, liipos to-
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kios maloniai švelnios, kad. abu tėvai sušukdavo "tikra gėlelė mūsą ma
žasis!"

Augdamas tarp gėlią, vaikas prie ją prisirišo dideliam,jo gerojo 
tėvo džiaugsmui, kuris taip mėgo stebėti prie savęs sūnaus gyvą, tylą 
ir lengvą-beginėjimą.

Vaikas greit išmoko visus daržo gėlią vardus.
- Kaip vadinasi tavo tėvo gražiausias jurginas,1.
- Florentas Van Hove.
- 0 tu? Koks tavo vardas?
- Jurginas.
Ir žmonės besijuokdami sušukdavo — "T.ai Jurginas, Plorentas Van Hove 

tavo broliukas!"

Laikas bėgo, Jurginas buvo'septynią metą, kai kaime įvyko gražiau
siu prakartėliu varžybos... Van Hove senelė nupirko paveiksliuku, ku
riuos reikėjo stropiai iškarpyti, suklijuoti, pastatyti ir gražiai su
grupuoti mažyčiam tvartely, tėvo Van Hove.padarytame iš buteliu ir ke
leto šiaudeliu.

Jurginas prašė viską paaiškinti. *’ •
- Štai, - sakė senelė - štai Švenčiausioji Panelė ir.Kūdikėlis Jė

zus ... Ir Šventas Juozapas, baltai apsirengęs, i'r Trys .Karaliai dova
noja auksę, smilkalus ir myrą... ii’ štai angeliukai...

- 0 ką dovanoja angeliukai ? - pertraukė vaikas.
- Jie gieda... ir piemenėliai atneša savo aveliu vilnų, kad Hažasis 

Jėzus nesušaltu, ir pagaliau... kiekvienas duoda, ką jis tik gali.
- Ir gėlės ? Ar galima dovanoti geliu ?
- Žinoma.
- Aš galėčiau dovanoti vieną Florentą Van Hove.
- Taip, bet dabar ne ju metas.
- Ne, ne ju metas - atsiduso mažasis Jurginas, bet jis galvojo 

"būtu galima dovanoti Florento Van Hove bulvelių... Juk kaip neteisinga, 
aš matysiu Kūdikėlį Jėzų, 0 mano broliukas - gėlė ne!"

... Nes bobutė jam sakė, kad bus galima matyti bažnyčioj didelę, 
didelę prakartėlę ir taip gražiai sutvarkytą, ir tokią puikią! Lyg iš 
tikrųjų matytume stebuklingąjį tvartelį!

Kūčių vakare mažasis Jurginas įslinko į šiltnamį, kuriame, po pil
nomis fusciją ir kitokiu geliu lentynomis, uždengtas šiaudine antklode 
ramiai žiemos miegu miegojo Florentas Van Hove. Kažasis berniukas,tyliai 
prisėlinąs, paėmė vieną šaknies bulvelę, paslėpė kišenėje, tvirtai nu
taręs nusinešti savo broliuką gėlę į vidurnakčio l’išias. ,

Bet, apie vidurnaktį, varpu garsai jį pabudino. Pro užuolaidą p3$"y 
šelį, mėnulio pilnatis mėtė į kambarį angelu plunksnas, jos krito net “ 
prie Jurgino lovos. Jis girdėjo giesmus. Tyliai atsikėlęs, nušluostė ap
rasojusį langą ir pamatė keliu praeinančią Kalėdą procesiją, visai tokią 
pat kaip senelė jam buvo pasakojus: Trys Karaliai, piemenėliai ir užpa
kaly ją minia žmonią, kurią "kiekvienas duoda, ką jis gali"... Kampinės 
siūlą krautuvės pardavėja nešė mažą ružavos vilnos kepuraitę, kuria Jur
ginas grožėjosi lange... ii’ kavinės šeimininkė rankoš® turėjo popierinę 
reklamą, tokią gražią - joje matėme liūtą uždėjusį leteHad ant didelio 
žalio butelio. Tetulė Virginija* iš žaislą kraitiiivėdį klaipė ant savo 
seno piršto žalią ir geltoną baionį/, ŠarMviįL pardavėja stūniė fiažą ve
žimėlį - ji tikriausia dovAnos Visko pakankamai garai Sriubai išvirti.
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Pienininkas nešė blizgančius ąsočius... Oo! net Verstrepu bėgo, dantyse 
įsikandęs kaulę.... ' •

Bet... argi niekas nenešė gražiyjy Van Hove gėliy? 'tada jis, ma
žasis Jurginas, eis ir dovanos "Plorento Van Hove" šaknies bulvelę. 
Ir tylutėliai apsirengęs, jis išėjo... nes visy namy durys atidarytos 
tiems, kurie nori prisijungti prie šitos svajonių, procesijos Kalėdy nak
tį ir eiti prie stebuklingojo tvartelio. . ■

(Bus daugiau) .

Stepas Paulauskas

ISLJSIE IS AHGLiy KaSYKLŲ ?
Baigiantis 2-jy metę sutarčiai pamažu ima aiškėti mums rūpimi rei

kalai. Pirmiausia, kad Belgijos 130 emigracijos atveju nepadės jieškoti 
emigracijos galimybiy. Tai jie pataria dažyti patiems per savas organi
zacijas arba individualiai. Kelionės išlaidas šeimoms žada padėt apmo
kėt, bet viengungiams nieko. Ar tai teisinga? Likę Vokietijoje DP 2 me
tus valgė, kad ir liesai, 130 duoną ir dabar turi pirmenybę emigracijai, 
jiems padedama tvarkyti dokumentus ir pilnai apmokama kelionė, lies nie
ko neturėtume prieš, jei būty iš Vokietijos vežami nedarbingi DP, bet 
dabar aiškiai, žinome, kad yra imami tik sveiki ir darbingi, kurie tinka 
ir į Belgijos angliy kasyklas, bet čia nevyko ir nevyksta vien dėl to, 
kad "niaurus darbas i," 0 mes, remiant ne vien komunistams, bet ir UN3B0S 
tarnautojams, kad DP. tik todėl negrįžta į savo kilmės kraštus, kad Vo
kietijoje DP stovyklose turi gėrę gyvenimą, nemokamai be darbo gerai 
maitinami, - išvykome į pirmus, kad ir sveikatai kenksmingus, darbus, 
o dabar, esame nustumami į šalį. Jeigu ISO tarnautojai būty malonus pa
žvelgti į musę, seniau pildytas kartotekas, tai nė pas vieną neras įrašo, 
kad nori emigruoti į Belgiją. Visi pareiškėme norą vykti ten, kur dabar 
vyksta daugumas iš Vokietijos. Belgijon, kaip UNHBa rašė ir sakė, mes 
atvykome laikinai į darbus, užkišdami burnas komunistę propagandai ir, 
pablogėjus stovyklose maitinimui, neturėdami iš ko dasipirkti maisto, 
gelbėdami savo šeimy sveikatą. Tačiau šiandien (vienas tautietis, net 
yra gavęs laišką iš BaLF'o pirm. kun. dr. Končiaus), mes DP emigracijos 
įstatymu į U.S.A, negalėsime pasinaudoti.

Anti’a, dėl grįžimo Vokietijon. Jei ISO būty maloni patikrinti iš
dirbusią angliy kasyklose DP vyry sveikatą, ir palyginti su Vokietijoje 
U1TRH0S gydytojy belgy komisijos, ar čia tuoj atvykus tikrinimo duomeni
mis, tai esu tikras, kad nemažiau 50 £ ras su sužalotais plaučiais, .aki
mis, inkstais, skrandžiu, ėdamus reumatizmo ar k. ligy. Belgai pasiren
ka privilegijuotus darbus, kur geresnis vėdinimas, mažiau dulkiy ir p., 
tačiau mes matome kas iš jy pasidažo padirbus kelioliką mėty, dėl to 
kiekvienas belgas angliakasys, sulaukęs sūnaus, pirmiausia palinki, kad 
jam nereikty angliy kasti. Aplamai, belgy požemy nedaug ir tie daugumoje 
turi gerus darbus ir yra brangiau apmokami, negu mes.

Kasyklą administracijos elgesys su DP, ypač paskutiniuoju metu, da
rosi vis šiurkštesnis. Kalbant man, pav. prie liudininko dėl darbo su 
Gosson 1 (Liėge-Tilleur) darbo diz-ektoriu, šis tuo jaus pasiūlė grįžti 
į Vokietiją ir parodė duris. Taip pat atsitiko ir kitam tautiečiui, ku
riam priminus sutartį, kur parašyta lygios teisės su belgais, direkto
rius pasakė sutartį suplėšyti ir panaudoti išvietėj. Tam pat Gosson 1

(tęsinys 6-tam pusi.)
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Vokiečiai tebekovoja Lietuvoje?- 

"Gazette de Liėge" 15o12„48 pirmame puslapy didelėm raidėm paskelbė 
žinią iš "Neue Zeitung", kad vokiečiai Lietuvoj nėra pasidavę rusams 
ir tebekovoja partizanę eilėse pries sovietus. Jie esą. prisijungę prie 
estą, lietuvią, latvią, lenkiu ukrainiečiu ir rusą (bėgliu) partizanę 
armijos, kurios gener. stabas esąs prie Siaulią. Ši armija turinti ge
ras atsargas maisto, ginklu ir vaistu iš buv. vokiečiu armijos.

Lietuvoje baudžia už kalbas apie 
karą. - "Draugas” rašo, kad gavęs iš Lietuvos žinią, jog beveik vi
si žmonės gyvena artimo karo viltim. Kiekvienas karo laukia kaip išga
nymo, nes pavergtieji tik tuo būdu mato išsilaisvinimą iš komunistinės 
vergijos. Šitas ją tikėjimas pagrįstas ne tik ją pačią noru, bet ir 
realiais faktais, matant sovietą kariuomenės dėdelius judėjimus ir sku
biai ruošiamus plataus masto įtvirtinimus. Esą dabartiniai.sovietą pa
siruošimai Lietuvoje labai primena 1941 m. ankstyvą pavasarį. Sovieti
nė valdžia Lietuvoje išleido įsakymą, kuriuo grasoma smarkiomis bausmė
mis kiekvienam, kuris kalbės apie būsimą karą. Nežiūrint to, komunisti
niai agitatoriai savo mitinguose dažnai primena, kad karas bus ir "ka
pitalistinis pasaulis turįs būti sunaikintas". Darbininkai tuo tikslu 
spaudžiami., kad reikią daugiau dirbti ir geriau pasiruošti. Esą kariuo
menės dalinius lanko sovietą generolai ir politrukai, kurie neslepiamai 
kalba apie karo galimumus su vakarais. Laikraštis rašo, kad karo prad
žios terminas spėliojamas apie 1949-195° metus. .

Na u j i ūkininką areštai Lietuvoje. 
"New York Times" koresp. iš Paryžiaus C. L. Sulzberger rašo, kad gauta 
žinią, iš Lietuvos, kad ten pravedami nauji masiniai ūkininką, vadinamą 
"kuloką" areštai. Tai jau antri šiais metais tos rūšies suėmimai. Di
desniu mastu ūkininkai buvo areštuojami praėjusį pavasarį. Privačios 
nuosavybės likvidavimas ir žemės ūkio kolchozinimas dabar Lietuvoje la
bai paspartinta. "Kuloku" skaitomi ir tie ūkininkai, kurie turėjo 10 - 
20 ha žemės. Jiems ir atėmus nuosavybes daroma kliūcią pereiti į kol
chozą. Be to, privatiniai ūkiai apdedami dideliais, sunkiai pakeliamais 
mokesčiais.

Žinomas padugnią rašytojas, dabar vienas iš smarkiąją bolševiką, 
Jonas Harciukevicius parašęs pjesę "Plačiuoju vieškeliu", kuri giria 
sovietus. Kažkoks rašytojas a. Skirgaila išleidęs kitą pjesę "Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo", kur peršamos kolchozą steigimo idėjos.

Pabaltijo kraštus valdo sovietą 
policija. "Chicago Tribune" įsidėjo net tris informacijas 
apie Lietuvą ir Pabaltijo kraštus. Vienoje ją rašoma, kad tikrieji Pa
baltijo kraštą valdovai yra sovietą slaptoji policija. Vėliau tie in
formaciniai straipsniai buvo persispausdinti kai kuriuose amerikeicią 
provincijos laikraščiuose, iš ko matyti, kad Amerikos spauda Pabaltijo 
kraštais vis labiau domisi.
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J.A.V.
Lietuvaitė p. ask irt a žymioms parei
gom s. . •

Žymi veikėja J. Jakavonytė valdžios paskirta 3rochtono miesto turto 
įkainavimo tarybos pirmininke, kas Brochtono miesto istorijoje yra nau
jiena, nes. pirma' moteris užima tokias žymias pareigas ir dar lietuvaitė. 
J. Jakavonytė yra gimus, augus ir mosklus ėjusi Brochtone ir ekonomijos 
- Bostono universitete. Tautiniai susipratusi lietuvaitė, daug dirbanti 
visuomeniniame darbe.

• Jo n užkaitės koncertai. - Sįniet nuvykusi į 
•J....,V.-miisų žymioji operos solistė V. Jonuškaitė-Zatinienė jau turėjo 
Viešų pasirodymų ir dalyvavo BnLFo metinio suvažiavimo proga suruoštame 
koncerte. Šiuo metu yra atvykusi į 2Tew Yorkų ir veda derybas dėl koncer
tu suruošimo po visų. kraštų.

Lietuvis į senatų..- Amerikos lietuvių laikraščiai 
praneša, kad į Connecticut senaty, demokratų sąrašuose išrinktas lietuvis 
adv. Pr. lianciūnas, nuolat gyvenęs Harforde. Naujasis Connecticut sena
torius' yra jauno amžiaus, apsukrus veikėjas. Tai dar vienas lietuvis, 
•pasiekęs' garbingų vietų...

J Europy. vyksta dar 2 . BALFo pareigū
nai. - Iš J..-..V. praneša, kad artimiausiu laiku iš čia į Europy.
:i ii u ii it n n n ;i tutintu ini h itit it u nniui it tiri it n n it u turit uit riti uit niiit.it n n n ttiiiittttitiniiiitftiittttituttutiuutiiiii

Išlįsira iš anglių, kasyklų ? (Tęsinys)

popietinėj pamainoj, senas emigrantas lenkas šteigeris Teo kasdien 
.bjauriausiais žodžiais kolioja D? darbininkus ir net vartoja smurtų.

■ Butai blogi. Kur aš tarp 60 tautiečių gyvenu (iilleur, Pairę du 
norios), iš belaisviams statytų.barakų pertverti. Nors visam rajone 
yra vandentiekis, bet barakuose nėra. Nesenai, prie kai kurių barakų 
pristatė išvietes, viso 27> bet vandenį.nė į vienų neįvedė. Eidamas 
turi neštis vandens kibiriukų. Skalbyklomis ir dušais šeimoms naudotis 
neleidžia.

Dėl čia išvardiiitų ir dar daugelio negerovių, atrodo, kad Belgijoje, 
atlikus r-jų metų sutartį, D? liks nedaug.

Tačiau musų grįsimas Vokietijon dar visai netvarkomas, nes manoma, 
kad pakaks dabar veikiančios Briuselyje pereinamosios stovyklos, keiktų 
išsiaiškinti ir paskelbti, kiek vienam asmeniui bus leidžiama pasiimti 
ir kokie maisto produktai, ar bus apmuitinami čia įsigyti radio aparatai, 
dviračiai ir k. Daugeliui į pirma gyventas stovyklas nebus galima gristi 
nes jos perpildytos arba visai panaikintos (Puidoj ir k.). Butų labai 
gerai, jei IRO grįžtantiems paskirtų ir iš anksto paskelbtų kelias sto
vyklas, kur balandžio - liepos mėnesiais numatoma, kad bus laisvų vietų.
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iškeliauja Jonas Valaitis, žinomas visuomenininkas ir daugiametis BALF 
centrinės įstaigos darbininkas. . Antruoju pareiginių vyks A. Devenienė.

Amerikos Lietuviu Tarybos suvažia
vimą s. - Lapkr. 21 - 22 d.d. New Yorke įvyko Amerikos Lietuviu 
Tarybos suvažiavimas. Sis suvažiavimas nuo ankstyvesnių, skyrėsi tuo,, 
kad jame dalyvavo ir ALK - LVS srovės atstovai. Suvažiavimo metu pra
nešta, kad 1949 ra. pradioje į J.u.V. trumpam laikui atvyks VLIKo dele
gacija - pirm. H. Krupavičius ir VT atstovas V. Sidzikauskas. Tuo pa
čiu laiku ALT pradės piniginį vajų, kuris tęsis 3-4 mėn. ALT numačiusi 
191-9 ra. rudenį šaukti visų Amerikos lietuvių kongresų, kuris Amerikos 
lietuvius, be abejo, išjudintų dar energingesniam darbui.

KANADĄ. . r - " ■

Lankėsi J.3. Vysk. P. B r i ž g y s - Lapkr. 18 d. 
I'ontrealy lankėsi nesenai į J.A.V. atvykęs vizituoti liet, parapijų ir 
kolonijų J.3. Vysk, p, Brizgys. lydimas BL.LFo pina. dr. kun. J.B,.Kon
čiaus. Ottavoje J.3. atsilankė pas Sv. Sosto Delegatų, o ijontreale - 
pas Arkivyskupų. Apsilankymo tikslas - užmegsti ryšį su Kanados katali
kų bažnyčios galvomis ir gauti jų sutikimų vėlesniam Kanados lietuvių 
kolonijų, lankymui. BALT pirm. dr. kun. Končius ta proga užmezgė ryšį su 
Kanados liet, organizacijų atstovais ir labai domėjosi tremtinių.įsiku- 
rimo pagalbos organizavimu Kanadoje. Jis patarė tuo reikalu susitarti su 
kitomis tautybėmis ir kreiptis pagalbos į arkiviskupijų.

Lanko tautiečius - Jau kuris laikas kun. tėvas 
S. Kulbis lanko darbovietes Kanadoje, kur dirba iš Vokietijos atvykę 
lietuviai tremtiniai. Jo kelionių tikslas - susipažinti su naujai atvy
kusiais bei jų gyvenimo sųlygomis. Nuvykęs į tokių, lietuvių gyv. vie
tovę, kun. Kulbis atlaiko Sv. ’Įisias, klauso išpažinčių, padaro prane
šimus aktualiais klausimais, bei papasakoja apie Kanadų ir jos gyventojų 
papročius. Ir taip iš vienos vietos į kitų...

AUSTRALIJA

Busiu sutrumpintos darbo sutartys- 
Kaip žinome, kai prieš metus laiko buvo verbuojami pirmieji tremtiniai 
emigruoti „ustralijon, buvo kalbama apie 1—rių metų darbų vyriausybės 
paskirtose darbovietėse, bet nuvykus Australijon paaiškėjo, kad darbo 
sutartis truks 2 metus. Bet, štai, prieš kurį laikų Australijos imigra
cijos rain. Hr. Callwelis padarė viešų pareiškimų, kad tie imigrantai, 
D?, kurie dirbo patenkinamai, gali tikėtis, jog jų sutarties laikas bus 
sutrumpintas iki 18 mėn. Bet iš privačių šaltinių tekę girdėti, kad 
Ca.mberoje jau yra ruošiami "išlaisvinimo" dokumentai ir sųžiningai dir
bę bus po truputį nuo sutarties atleidžiami, 12 mėn. nuo atvykimo Aus
tralijon praslinkus.

"įi es laukiame naujų lietuvių!" - Austra
lijoje apsigyvenę lietuviai kviečia Vokietijoje likusius tremtinius pa
sekti jų pavyzdžiu, kadangi : 1) Australija yra mažai apgyvendinta ša
lis, galinti sutalpinti minimum iki 50 milijonų žmonių (yra apie 7,5 
rail.). Jsikurimo galimybės darbų mėgstantiems žmonėms Australijoje yra 
labai lengvos, išskyrus pačių pradžių. 2) Gyvenimo lygmuo labai aukš
tas. Darbininkų prof, s-gos tiek stiprios, kad neleidžia darbininkų 
padėties bet kuriuo atžvilgiu bloginti. 3) Lietuvių tautinė - kultūrinė 
veikla jau prasidėjo ir kasdien stiprėja. 4) Grįžimo į tėvynę, jei ji 
bus laisva, galimybės nė kiek nemenkesnės, kaip iš bet kurios kitos 
šalies.
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8 . . PAS MUS
Lietuvią dailininkai B r i 'u s e 1 y . - 

S. m. nuo lapkričio 12 - gruodžio 13 d. Briusely įvyko tarptautine kny
gos ir grafikos paroda, kutioje buvo išstatyti keliolika darbą ir lie
tuviu grafiką: V.K. Jonyno, V. Rato, P-. Augiaus, T. Valiaus ir V. Pe
travičiaus. Paroda pasižymėjo daugiau praktine puse. Didžioji spauda 
ir plačioji publika nebuvo pakankamai sudominta, nors menininką sluogs- 
niuose paroda buvo gerai įvertinta.’ Džiugu, kad galėjo dalyvauti ir mū
ši#. grafikai, tik, gaila, labai maža tautiečiu, tesuskubo aplankyti pa
rodu.

D. P. po sutarties bus laisvi. - 
Red. yra kreipusis. į Darbo Iiinisteri ją paaiškinimą DP reikalu. Minis
terija s. m. 7.12.1548 atsakė, kad norint gauti darbo leidimu užsienie
čiui, darbdavys turi paduoti prašymą užpildydamas tam tikrą blanką, o 
ministerija sprendžia duoti ar neduoti. Apskritai, darbo leidimai užsie
niečiams dabar duodami sunkiai. Yra net žinią, kad įmonėms nebeleidžia
ma priimti užsieniečįą. 'Ta pati Darbo Ministerija paaiškino, kad. DP, 
pasibaigus 2 metą sutarčiai, tegali dirbti anglią kasyklose pasirašę 
sutartį 6 mėn. arba grįžti į Vokietiją. Šitoks Ministerijos atsakymas 
buvo perduotas IRO general, atstovui Briusely. Iš jo gautas šio turinio 
laiškas; • 

"Remdamasis Jūsą laišku gruodžio 9 d. turiu garbę Jums pranešti, kad 
Darbo Ministerijos laiškas, kurio tekstą man perdavei, išreiškia nusi
statymą, kurį Ministerija, pakeitė mano pakartotinią žygią dėka įvairio
se belgą. įstaigose.

Aš Jus patikinu, kad po dvieją metą sutarties, kuri riša dabar, DP, 
dirbantieji anglią kasyklose, bus laisvi pasirinkti kitą darbą, kitą 
profesiją Belgijoj.

Vis dėlto atkreipiu Jūsą dėmesį į tai, kad dabartinėj darbo pareika
lavimo būklėj yra labai maža galimybią užsieniečiui gauti darbo leidi
mą. Reikėtą tad suinteresuotiem patarti pasilikti dirbt anglią kasyklo
se (be sutarties, jei kas nenori pasirašyti naujos) belaukiant arba ki
to darbo arba taupant lėšas galimai emigracijai į kitus kraštus. Išėji
mas iš anglią kasyklą bus tvarkomas pagal vietos kasyklą įpročius, ku
rie, aš manau, numato atsisakymą prieš 6 ar 7 dienas."

Pas IRO atstovą Liėge. - Apsilankius pas 
jį sužinota, kad Belgijos.IRO nesirūpins surasti emigracijos galimybią. 
Tai turi daryti patys.suinteresuotieji per savo organizacijas. Numato
ma, kad emigracijos‘atveju IRO padės tik šeimoms apmokėti kelionę^ vien
gungiai, manoma, galėjo ir patys susitaupyti. - Dėl grįžtančiąją Vokie
tijon dar nieko nėra svarstyta ir nežinia, kokie bus formalumai. Manoma 
betgi, kad 60 liks dirbti ir toliau Belgijoj, o grįžtantieji Vokieti
jon gales pasiimti įsigytus daiktus. .

Caritas pagalba pabėgėliams.-J Belgi
ją atvyksta vis naują bėglią iš Čekoslovakijos. Jiems padėti Caritas 
nuomoja keliolika kambarią JOC namuose Briusely, kur jie gauna išlai- 
Icymą keliolika dieną, kol gauna darbą.. ■■
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Ukrainiečiu veikla.- Belgijoj yra apie 10.000 

ukrainiečię, kuriuos atstovauja Ukrainiečiu Komitetas. Jis išlaiko savo 
biurus Briusely, Liege ir kitur. Iš 10.000 yra 3.000, kurie moka nario 
mokestį. - 20 Fis. per menesį. Ję neseniai įvykęs kongresas Briusely su
kėlė tam tikro nerimo belgių vyriausybės sluoksniuose.

Briuselio lietuviu gyvenimas.- Čia lie
tuviu . skaičius žymiai sumažėjo. Nauję veidę nesimato ir senieji imigran
tai iš 1945 m. mažėja. Liko tik būrelis paviršutiniškai subelgėjuslę 
lietuvię. Trūkstant lietuvię (teisingiau lietuvaičię) mezgasi lenkiškos, 
ukrainietiškos pažintys, ypatingai, kad. lietuviai kalboms gabūs ir visi 
moka vienę ar daugiau slavę kalbę. Nemaža lietuvię emigravo į Amerikę, 
Kanadę ir dalis Liege'o, Charleroi kryptimi jieškodami darbo. Nedarbas 
vis daugiau ii’ daugiau spaudžia sostinę taip kad parastiems darbininkams 
sunku besurasti darbo. Specijalistams yra kiek lengviau ir daugelis lie
tuvię stengiasi pereiti į specijalistus, ypatingai, kad specijalistu 
skaitomas dirbęs keletę mėnesię ir šiek tiek sugebęs valdyti ar tai ko- 
kię mašinę ar bent padoriai mokęs sumaišyti cemento masę statyboje. Ke
letas lietuvię. jau spėjo įsispecijalizuoti ir uždirba gana padoriai ar 
tai "Nestor Martin" fabrike ar pas "Franki".

Ankstyvesnis kultūros centras "pas Antanę", jam nesant namuose be
veik užsidarė. Bendrę pamaldę nėra, susirinkimę nėra, tik kartais sudaro 
džiaugsmę aplankydamas.koks aukę rinkėjas. Visi minėjimai rengiami pas 
angliakasius. Pasiunčiame kartais pora atstovę, kurie grįžta nepaprastai 
pavargę, mat, tolimas kelias. Bendrai konkurencijos neatlaikėme ir kul
tūrinis lietuvię centras pasidarė Liege'as. Bevanšiu laukiame inicija- 
tyvos ir paramos iš Louvain'o, nors ir ten lietuvię nebedaug liko, bet 
svarbu ne kiekybė, o kokybė. Gal būt su Louvain'o parama dar pajudinsime 
žemę per šventes ar vasario 16-tęję.

. Briuselietis.
J J. A. V. - P. Jurgelevicię šeima išplaukė Amerikon per Angli

ję į Kanadę, o iš ten traukiniu į New Yorkę.
"Musę šventa byla bus laimėta! " - 

Charleroi apylinkės lietuviai Lietuvos Kariuomenės Šventės proga (lapkr. 
23 d.) pasiuntė VLIK'ui sveikinimę. Šiomis dienomis per A. Banaitį yra 
gautas šio turinio laiškas - atsakymas: "Širdingai dėkoju Jums, Brangūs 
Tautiečiai, už pareikštus sveikinimus ir linkėjimus Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui. Komitetas nepaisydamas nepaprastai sunkię gyve
nimo ir darbo sęlygę eina atkakliai, nenuleisdamas rankę, į pasistatytę 
Lietuvos išlaisvinimo tikslę su giliu įsitikinimu, kad šventę bylę lai
mės. Jai laimėti reik turėti visa eilė sęlygę, iš kurię paminėtinos: vie
ninga vadovybė, visę tautiecię į tę darbę įsijungimas visomis savo iš
galėmis ir ryžtu, tai vadovybei pasidavimas ir jos rėmimas. Be kitę pa
galbos mes bylos nelaimėsime. Bet jos nelaimėsime ir be savęję gerai su
organizuotos ir sutvarkytos žūtbūtinės kovos. Mes toj kovoj turime pir
mauti. Daug ledę sulaužyta. Daug laimėta. Bet dar nemaža liko laimėti. 
V.L.I. Komitetas tiki, kad vis tik galę gale musę šventa byla bus lai
mėta, dėl to, nes tauta eina tuo pačiu žūtbūtinės kovos, pavedimo savę 
pajėgę vieningai ir teisėtai vadovybei, ir kovos šventumo tikėjimo keliu, 
o svetimi veiksniai galutinai pažins musę priešę,kuris rengia tokį pat 
likimę ir kitoms dar laisvoms valstybėms ir tautoms.

. V.L.I.Komitetas Belgijoj gyvenantiems lietuviams linki savo paža
dus ištesėti, niekam gyvenimo kovoj nepalūžti ir kiek galima greičiau 
grįžti į savo išlaisvintę, nelaimingę tėvę žemelę pas didvyriškai nusi-
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teikusius tautiečius ir ten įsijungti į didelį ir sėkmingą. Lietuvos at
statymo darbą,."

Pasirašė; M. Krupavičius, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pir
mininkas, i948.i2.IO. ■ ’

Šventos Barboros šventė.— Charleroi apy
linkės lietuviai angliakasiai gruodžio 5 d.,, sekmadienį, gausiai susi
rinką į Fontaine - 1'Eveq.ue, paminėjo angliakasiu, globėjos šventę. 11 
vai. buvo Sv. Mišios su pamokslu. Po pamaldų susirinkimas parapijos, salė
je. Pirmiausia T.J. Aranauskhs, S.J. pranešė apie Naterschei gyv. lietu
viu p. A. Burbos mirtį, ir susirinkimas pagerbė jį tylos minute. Buvo 
nutarta pasiąsti į laidotuves kaip atstovus p. Korsakienę ir p. Ant. Ba
naitį. Po to T. J. Atanauskas trumpai paminėjo Sv. Barborą ir pasveikino 
angliakasius ją šventės proga. Vaikams buvo padalintos iš Raudonojo Kry
žiaus gautos dovanėlės.

P. Vacį. Martuzaitis pranešė apie naujai pertvarkytos LBB skyriaus 
steigimą ir patiekė nardą knygeles. Tuojau pat buvo priimta nemaža narią. 
1 Fontaine - l'Evėąue skyriaus valdybą išrinkti St. Brasas, Pr. Petkevi
čius ir Ad. Žemaitis.

T. V. Pupinis padalino šeimoms ir grupią atstovams Kūcią plotką. 
Susirinkime apsilankė ir malonus vietos klebonas kun. Franęois j 

išeidamas atsisveikino lietuvišku "su Dievu".

Spauda apie Belgiją ir Belgijos D P. 
"žinios" (Kasselio liet, stovyklos - am. ok. Vok. zona - inf. leidinys) 
savo 200 nr. rašo, kad iš Vok. į Belgiją gali emigruoti netekėjusios ir 
ištekėjusios diplomuotos gailestingosios seserys. Priimama ir su šeimo
mis. Išvykusios šiam darbui turi įsipareigoti 1 metus.

"Mūsą Kelio" gruodžio 8 d. laidoje "IRO pranešime įkurdinimo reika
lu" rašoma, kad į Belgiją nesą verbuojami tokie asmenys, kurie jau kar
tą Belgijoje buvo ir iš ten sugrįžo, bet dabar norėtą vėl patekti.

"Nepriklausoma Lietuva" 48.XI.26. Nr. 22 - Belgija panaikina maisto 
korteles 1949 sausio 1d. .

L i e ž o L. B. B. apyli nkės išrinktoji 1949 m. val
dyba pareigomis pasiskirstė sekančiai; pirm. - Stepas Paulauskas, vice- 
pirm. - Banevičius Valius, švietimo ir kultūros reikalams - Jonas Dulkė, 
sekretorių - Julius Kumpis ir kasininku - Viktoras Matulaitis.

Čia sėkmingai renkamas nario mokestis už 1948 IV ketvirtį ir aukos 
Vokietijos sanatorijose galintiems lietuviams ligoniams.

M 0 N S APYLINKE
Dour . - Nors šioje apylinkėje yra labai išsiblaškę, tačiau Liet. 

Bendruomenės idėja visus suvienijo. XI.28 d. susirinkę tautiečiai iš Pa- 
turages, Elonges ir Dour minėjo Liet. Kariuomenės Jsikurimo šventę ir ta 
proga išrinko LB apylinkės valdybą; pirm. V. Budrevicią, sekr. Br. Bružą 
ir kas. M. Buivydą. Visi vienu balsu gyvai pritarė ir įsirašė aktyviais 
nariais į L.B. Daugelis skaito "G. S.", knygas ir laikraščius iš kitur.

Pommeroeul .- Grįžus į Vok. buv. LB apyl. pirmininkui, 
XII.12 d. naujais pagrindais ryžtingai pertvarkyta LB apylinkės valdyba, 
išrinkta pirm. J. Vaičiūnas, sekr. Alg. Dovidonis ir kas. B. Dabulskis. 
Energiškai priimtos rezolucijos tolymesniam veikimui; reikia vieningai 
rūpintis ne tik tuokartine savo tautine ir kultūrine pažanga, bet ben
drai siekti aiškesnės ir tikresnės ateities, išspręsti emigracijos klau
simą. Tai gyvybinis L. Bendruomenės Belgijoje reikalavimas ir uždavinys.
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NERAMUS ’ TOLIMIEJI RYTAI. - VAKARŲ NESUTARIMAI. - 1948 METŲ SUNKUS PALI

KIMAS.
Kinijoj- komunistai, vis žygiuoja pirmyn. Kautynes vyksta 

Pekino priemiesčiuose ir kankino apylinkėse. Viltys, kad. Cankaišeko ar
mijoms pasiseks sulaikyti raudonuosius, vis mąžta. Kalbama apie susi
taikymu.’ Naujai sudaryta Sun Fo vyriausybė turėsianti siekti susitari
mo su komunistais. Bet sis nebus lengVas, nes laiminčioji pusė statys 
didelius reikalavimus, o čia dar Maskva siūlosi tarpininkauti... Kiti 
mano, kad Keturi Didieji būtą geresnis tarpininkas. Šiaip ar taip, jei 
Kinijos vyriausybė liks komunistinė ar komunistams simpatizuojanti, tas 
turės nemaža reikšmės ne tik kariniame pasaulio jėgą balanse, bet ir 
politiniame. Saugumo Taryboje šalia Sov. Sąjungos atsiras kita komunis
tinė valstybė, turinti veto teisę. Žinoma, galima spėlioti, kad Kinijos 
komunistai panašiai, kaip Jugoslavijos Tito, nenorės priklausyti nuo 
Kremliaus, ir..ves .savarankišką politiką.. Vis dėlto reikia pastebėti, kad 
nežiūrint Tito ir Korainformo konflikto, Jugoslavija JTOrganizacijoje 
visuomet palaiko slavą bloką.

Salia Kinijos vidaus karo, prieš pat Kalėdas atsinaujino karas 
Indonezijoj . Olandai staiga puldami užėmė respublikos sos
tinę suareštavo prezidentą, dalį, ministerial. Kautynės vyksta Javoj ir 
Sumatroje. Gerai suorganizuotas ir staigus puolimas olandams pavyko, 
bet dar lieka didžiuliai plotai užimti, o užimtuose plotuose -nei k i a. 
laukti partizaniniu kovą. Politiniu.atžvilgiu Olandija atsidūrė labai 
keblioje padėtyje. Tuoj pat sušaukta Saugumo Taryba septynią balsą dau
guma (kiti keturi susilaikė) įsakė olandams nutraukti karo veiksmus. 
Šie tvirtina, jog tai esąs ją vidaus reikalas, į kurį. Saug. Taryba ne
turinti teisės kištis. Šiuos žodžius rašant dar nebuvo aišku, ar Olan
dija Saug. Tarybos paklausys. Kitus olandą pasiteisinimas: Indonezijos 
respublika buvusi komunistą įtakojo. Tai nevisai teisinga, nes respubli
kos vyriausybė dar šį rudenį numalšino raudonąją sukilimą.

Sį Olandijos žygį reikia apgailestauti, nės jis ardo demokratijos 
frontą. Jei Saugumo Taryboje Prancūzija ir Belgija susilaikė nuo balsa
vimo, tai JAV ir D. Britanija aiškiai olandus pasmerkė. JAV nutraukė 
olandą Indonezijai Marshall’© plano paramą. JAV, atrodo, yra linkusios 
geriau netekti Olandijos, kaip Sąjungininkės Europoje, negu nustoti sim
patiją Tolimąją Rytą tautose. D. Britanija, pati atsižadėjusi savo ko
loniją Azijoje smerkia Olandiją, kad ši besistengianti vesti pasenusią 
kolonialiną politiką. Iš tikrąją, šis karas gali tik pasitarnauti komu
nistinei propagandai tarp atbundančią Azijos tautą. JAV visai teisingai 
mano, kad, kovojant prieš, komunizmo grėsmę tose šalyse, reikia remtis 
vietiniais nacijonalistiniais ir antikomunistiniais sąjūdžiais
! t I I I ! t 1 I I t I t I t f t I I t I t ! t t I T 1 I r I ! t t 1 I t t t I I t t t I t t I t t t I ! t I f t r f 1 t t I t ! t I t I I t

NETURI TEISIŲ Į.PENSIJĄ: (tęsinys iš 23.Nr.)

1. našlė, kuri buvo teismo kaltinama už svetimoterystę5
2. našlė, kuri, po skyrybą su vyru, gyveno su kitu, arba žinoma kaip
.. blogo elgesio^ ’ . ' '
3. našlė, kuriai skyrybą bylos metu buvo rasta kalta?
4. našlė, iš. kurios atimta teisė teismo keliu rūpintis vaikais?
5. našlė, kuri buvo teista pasikėsinusi į vyro gyvybę?
6. našlė, kuri ištekėjusi už pensininko su juo nebegyveno no mažiau 

kaip 5 metus.

12
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Indonezijos problema 'supainioja santykius tarp vakaru demokratiją, 
nes jei D. Britanija ir JAV smarkiau paspaus Olandiją, ši gales išstoti 
iš Penkię sęjungos. Prancūzija pati turėdama vargo su Indokinijos suki
lėliais yra Olandijai palankesne. Tarp Prancūzijos ir Anglijos yra ir 
daugiau nesutarimę: italę kolonijos, Vokietijos atstatymo klausimas, 
Marshall'o planas. Štai neminint smulkesniu, problemę, yra klausimai, 
kuriuos kiekvienas nori .kitaip spręsti.

Baigiant šiuos metus reikia konstatuoti, kad 1948 metai palieka 
sunkę palikinę: Graikija, Berlynas, Palestina, Kinija, Indonezija - 
štai šalto ar karšto karo frontai. Ar jie sekančiais metais bus sulikvi- 
duoti ar išsiplės į. pasaulinę karę? Prananšauti sunku, bet labai gali
mas dalykas, kad. nei pakarto nei. paleisto padėtis tęsis ir toliau. Pa
saulio didieji gal ir vengs tiesioginio susirėmimo rizikos, bet uz-tat 
tai šen tai ten vyks "vietiniai" karai.

Gilaus liūdesio ištiktę .
S t e p o n 9 Burbienę ir šelmę 

nuoširdžiai užjaučia •
Lie'žo Apylinkės Lietuviai.

Musę brangiam Tautiečiui Adolfui Burbai mirus, jo žmonai
S t e p o n o i ■ B u r b i e n.-e i , sūnui Romualdui, dukrelei ■ 
Kristinai, giminėms ir artimiesiems reiškia gilię užuojautę

Limburgo Lietuvię Kapelionas J. Korneli
jus ir Limburgo lietuviai.

Lietuvię Bendruomenės Belgijoj Vice-pirmininkui, buvusiam Limburgo 
Lietuvię I Apylinkės Pirmininkui, "Gimt. Šalies" administratoriui 
Adolfui Burbai š. m. gruodžio 3 d. mirus, jo žmonai Stėp'onei Burbienei, 
giminėms ir artimiesiems gilaus liūdesio valandoje,reiškia gilię už- 
uojautę - . . . ■

L.B.B. Eisdeno Apylinkės Valdyba- ir visuomenė.

PADĖKA
Mano gilaus skausmo ir liūdesio valandoje, mirus mano brangiam 

vyrui a. a. Adolfui Burbai, reiškiu širdingę padėkę man daug padėjusiam 
Limburgo prov. lietuvię kapelionui T. K o r. n e 1 i j. u i , O.F.M., 
dr. 0. ir stud. St. llironaitėms, slaugiusįoms velionę 
ir padėjusioms laidotuvėse, p. p. K. Petrauskui, A. 
Dilbai, Z. Siupailai ir J. Trampui- pra- 
vedusiems Waterschei - Zwartbergo - Winterslago liet, kolonijose aukę 
vaję laidotuvėms5 tautiečiams ir tautietėms palydėjusiems Velionę ę 
kapus, ir visiems man pareiškusiems užuojautę.

Stefa Burbienė
- ”=»=h=n=” = ” =
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