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SIŪLAU GEDULO- D I E U į
Vos m*? ūau daugeliui spaudoj teko skaityti liūdną žinią iš Lietu- 
Sekret jalus Lietuvos komunisty (bolš.) partijos centro komiteto

„^aus A.S. Trofimovo pareiškimas:
pri^> .baziniai nacionalistai Lietuvoje griebėsi bauginimo ir žudymo 

kad sutrukdžius soviety tautos varomą didžiulį atstatymo ir 
Ii ?■ ,cid°s pakilimo darbą." Toliau Trofimovas pareiškia, kad "naciona- 

štai pradėjo kovą prieš'kolchozą steigimą." Ūkininką maištas esąs li- 
„V- \l2?as» "tačiau'komunistą partija turinti išrauti ir paskutines po- 
o^incizio judėjimo liekanas.”

. , kės gerai žinome bolševiką propagandos malūno taktiką: pas juos 
viskas gerai, visi patenkinti ir laimingi, visi džiaugiasi ir garbina 
genialiausią mokytoją ir tėvą" Staliną, apie bent kokius žmonių nepasi

tenkinimus valdžia bei neramumus, dėl pasaulio akiy ir vidaus politikos, 
nutyli.

Jei jau oficijalus asmuo viešai (prasilenkdamas su propagandos tak- 
. tika) turėjo padaryti tokį pareiškimą, tai tik mes, išgyveną vieną metą 

bolševikinį siaubą, galime suprasti kokios baisios Tėvynėje vyksta mūsą 
tautos laidotuvės. Prisiminus kalėjimą kankinimus, Rainiy miškelio tor- 
tūras ir per kelias paras 30.000 ištremtąją, galime skaityti, tik buvu
sia menkute įžanga prieš dabartiniu laiku ten vykstančius įvykius.

kuriaiš mes anksčiau taip daug pasitikėjom, yra 
pajudinti prieš vykdomą genocidą Pabaltijo

centro komiteto

kai pagalvoji apie artimuosius Lietuvoje. 0 
lies neturime likti kurti nebyliai, kai kan-

die-

Pasaulio valdovai 
kurti ir nenori nei piršto 
kraštuose.

Šiurpas perbėga kilnu, 
jy mes turime beveik visi. 
olose sūdoma musiji uaura.

Kai kuriose lietuvią stovyklose Vokietijoje skelbiamos gedulo 
nos. Jy pavyzdžiu turėtume pasekti ir mes, Belgijos lietuviai, 

vieną kurį sekmadienį, 
visą lietuvią Belgijoje 

diena. Prisiminimui, susikaupimui ir pagerbimui ken- 
’anSiy ir žūstančią nuo raudonojo teroro Tėvynėje likusiu tautieciy.

paskelbti
d u 1 ° 
giansj-** ~ ----------- --------------- --- - —u ~ ——*-*——t- t•»
Ta dieną kiekvienas turėtą pasimelsti ir atsisakyti nuo bet kokią pra- 

j_r pasilinksminimą. Turėtą būti renkamos aukos ir surinkti pinigai 
ikti Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui (VLIK) sėkmingesnei

į ai už Lietuvos laisvę. Jeigu dėl valiutos suvaržymą pinigy nebūty 
-oasiysti, juos palikti Belgijoje VLIK'o dispozicijoje.
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Nei vienam tautiečiui ta duoklė didelis, skriaudos nesudarys, nes 
paprastai sekmadieniais .vis po keletą dėsėtką Frs. kiekvienas išleidžia 
alui, kinui ir kitiems pasismaginimams, o kadangi nuo tą dalyką, tą 
dieni?, atsisakoma, tai tuos pinigus galime skirti kilniausiam tikslui - 
mūši? Tėvynės laisvinimui.

Gedulo dienos pravedimui turėti? imtis inicijatyvos mūši? LBB centro 
ir apylinkii? valdyba.

Gedulo dieną turėtume švęsti nė tik lietuviai Vokietijoje ir Belgi
joje, bet ji turi nuaidėti per viso laisvojo pasaulio lietuvii? bendruo
menes, kaip mūši? vieningo ryžto ir kovos ženklas prieš bolševiką kraujo 
puotą Lietuvoje.

.!»_»•_

Stasys Yla

ŽMOGUS, KURĮ UŽMUŠIAU
"Žiburiai" (1949 • 1 • 5) paskelbė prof. St. Ylos aktuali? straipsnį, 
apie n e g i m u s i ą j ą žudymą. Čia duodame svar
biausiu straipsnio dalį. - Red.

Nesišauksiu pasaulio teisingumo, kaip daugis mūsiškią šiandien daro. 
Ir neklausiu pilnu pasipiktinimo balsu: ar yra dar žmonijos sąžinė? Ko
dėl niekas nemato, kaip priešas baigia mus naikinti? Išvežė 30.000 ano
mis birželio dienomis, 100.000 - dabar, per ketverius metus. Marino badu, 
pribaigia nežmonišku darbu ir kankinimais. Pasauli! Kodėl tu tyli, kodėl 
nekalbi apie NKVD rūsius ir laboratorijas, kuriose kankinami ir naikina
mi nekaltieji. Budeliška moralė siekia sunaikinti ne tik mus, lietuvius. 
Ji siekia kiekvieno žmogaus, ji artėja į tave, artėja į visus ...

Atleiskit, aš nedrįstu prisidėti prie šio teisingo skundo. Budeliš
kos moralės pėdsakas regiu oia pat. Regiu karą be karo, saviški? prieš 
saviškius. Žinau, priešas atėjo į mūši? kraštu. Bet jis dar nebuvo atėjęs, 
o žudymas vyko, tautos eksterminacija planingai buvo tęsiama. Kas blo
giausia, savomis rankomis, savi? tęvi?, s avi? gydy
toji?, akušeri’?, šundaktari i?. Buvo pusiau vieši?, nekalbant apie slaptas, 
laboratoriją, patogiai ir moderniai įrengti?, kuriose buvo žudoma. Tai 
vyko beveik per visą nepriklausomybės metę.. Ir kas mane supurto, tai 
tas baisus faktas, jog kasmet buvo sunaikinama tarp 10 ir 15 tūkstančią 
gyvybii? - pradėtu, nešiojamu, tik dar nepagimdyti?. Vaizduojuosi upeliais, 
ne klanais, išlietą ant šventos mūši? žemelės patį nekalčiausi? kraują... 
Baisu pagalvoti ir, jei nežinočiau, nedrįsčiau prileisti, kad už t? 
kraują kai kas pirkosi ir statėsi sau namus, dvaro centrą įsigijo ir į 
jį važiuodavo praleisti savaitgalio.

Ir nūnai važiuoja žmonės į Amerikas, Austrai!jas praleisti nesau
gaus laiko iki gr:>š į savo namus. Ir jie ... užmuša gyvą kliuvinį. Kodėl? 
Nori jo pasu, affidavitu pasinaudoti? Ne, tas gyvas kliuvinys dar neturi 
paso. Bet kadangi jis savas vaikas ir kadangi jis dar negimęs, galima su 
juo pasielgti taip, kad kelionėj būtą lengviau.

Žinia, jis negimęs, bet vis dėlto vaikas. Turėjo kūną ir sielą - 
buvo žmogus. Motina tačiau pasiskubino jį nužudyti, pritarė tėvas, padė
jo gydytojas - tas, kurie pareiga saugoti kiekvieną gyvybę. Susidėjo 
trys, suaugusieji, ir užmi-.šė vieną, mažą ir silpną. Ir sakykit nūn, kad 
yra pasaulyje žiaurią budeli?. Yra tokiu, ir niekas nepasakys, kad jie 
nekalti, nors žudo savus priešus. Bet mes ne budeliai, mes nekalti, nes 
mes žudome tik savus vaikus. Mes socialini? sąlygą vedini (anie politi-
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nią)... Pagaliau tai netikra žmogžudyste, o tik abortas. . Tai 
paprasta medicinine intervencija... 0, sugrubusios sąžines!!!

Kur p a s i t e i s.i n i m a s ?
Ponai gydytojai! Niekas jūsą nepateisins - jokia medicina, net jo

kios išimtys, kurią priedanga jus tai darote. Net jokios įstatymu išim
tys! Jus griaunate patį gyvybes-, principą , jūs kurie 
kaip tik esate pastatyti jį saugoti. Norite gailestingumo vardan gelbėti 
motinas, nužudydami keletą jos vaiką. Bet ką jūs išgelbejote? Sakykit,.., 
kiek žuvo motinu Lietuvoje gimdydamos, kiek per metus? 0 kiek motery 
nuvaryta į kapus dėl blogiu abortą pasekmių. - ar ne tiek pat? 0-kur dar 
tos tūkstantinės nekaltu, gyvybią!

Jūs norite kovoti su mirtimi, o mobilizuojat jai pačią, didžiausią, 
modernia technika ginkluotą, talką ... Ačiū.jums už tuos kapinynus, už 
tuos kraujo upelius, už "tą. tūkstančiams tėvą, sugriautą sąžinę. Jūsą pel
nytą turtą taip pat prarijo plėšrusis žvėris .... Kuo jūs-pateisinsit me
dicinos vardu vedamą kovą prieš savo tautą ir prieš patą žmogą? Kuo?

Ponai Tėvai, argi jūsą vargas iš tikro toks didelis ir socialinė 
padėtis taip apgailėtina? Kuo ji blogesnė už jūsą protėvią, kurie šimt
mečius išgyveno baudžiavas, badmečius ir nederliaus laikus? Žudė jie 
bent vieną iš tą 8, 10, 12-kos savo vaiką? 0 suskurdęs darbininkas, prie- 
miescią gyventojas ir smulkus ūkininkas pastaraisiais laikais ėjo pas 
šundaktarius mažinti sau valgančią burną? Ne! Jis gimdė ir. augino dau
giau, negu keletas jūsą turtingąją šeimą, sudėtą kartu.

Kuo paaiškinti jūsą, ponai, elgesį; apskaičiuojančiu protu-, "egoisti
nė valia ar palaidą hedonistine pasaulėžiūra? Jūs gi susipratę (šiuo at
žvilgiu protėviai buvo toli nuo jūsą!). Jūs kovojate už tautos egzisten
ciją.

Ponios motinos! nerandu žodžią nusivylimui, kuris manyje iškyla 
kaip kalnas. Argi ne jūsą žodžiai, išreikšti vienos jūsą atstovės lūpo
mis; '

- Kaip, beveik visus metus išnešioti? pfui! neestetiška ir nepato
gu! Didelio čia daikto abortas; nuėjau pas vokietį, nunešiau kavos -.ir 
viskas.

Argi viskas pfui, kas reikalauja aukos, kas sudaro nepatogumą, kas 
yi’a pareiga? Kas mums tada belieka iš motinos idealo, kurį išsinešėm iš 
mūsą tautos dvasios glūdumą kaip šviesiausį švyturį?

- Tie vyrai (o ir kunigai!) išsigalvojo; mes turinčios gimdyti ir 
gimdyti! lies ne fabrikas, kad tauta turėtą didesnį skaicią ... Katė kas! 
Gyvenam emancipacijos laikus: tegyvuoja moters laisvė! -

Sakykit, kaip tai suderinti su pareiga, su moters paskirtimi, ne
kalbant jau apie gerą toną ir aukštas kvalifikacijas? Kas gi tas jūsą 
"pfui!" - išsigimimas ar nauja pasaulėžiūra? 0 gal jau laikas kalbėt 
apie sugadintus smegenis? Kuolu juos perkalk - kitaip negalvos. Pataisy
ti juos, atrodo, nebeįmanoma. Tik vieno norėtąsi, kad sniegeną paraližiu- 
mi nesusirgtą jaunos ir sveikos motinos, kad jos klausytą tik vieno bal
so - sveikos prigimties ir tiesios moralės. Kitaip - mes būtume žuvę.

Išperkamoji auka
Daug žmogžudžią jau suklupdytą keliais; vieni žmogiško teisingumo, 

kiti - amžinojo. Nė vienas nekalto kraujo lašas nepraeina veltui. Su
grįš savo užmokesnio atsiimti ir tos mūsą rankomis nužudytos nekaltos 
aukos. Jos jau grįžta, kaip nepermaldaujamas priekaištas,.kaip sąžinės 
žaizda - pakartotinai grįžta. 0 nūnai jos jau reikalauja kolektyvinio
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atpildo už savo kraują.. Už tūkstančius gyvybių šiandien reikia apmokėti 
naujais tūkstančiais. Skaudžiausia, kad šitoj išpirkimo dalioj turi da
lyvauti ir tie, kurie tiesiogiai nėra sutepę krauju savo ranką. Bet ir 
jie nėra nekalti, kaip žmonės, kurie braidžioja žemės purvą, palyginus 
su tais nekaltaisiais, kurie mirė ysciuje. Jei mes nekalti, mes, km-ie 
dar tik kenčiame, tai kuo kalti jie, kuriuos jau nužudėme? Kus persekioja 
priešai, o kuo kalti jie, kad savos tėvą ir gydytoją rankos juos nusmau
gė?

Turi ateiti išpirkimas. Neatėjo jis laisvai, turi nūn ateiti kaip 
neišvengiama būtenybė. Ir ši būtenybė dar gali tęstis ilgai, kol mūsą 
laisvas aukos įnašas jo nesutrumpins. Turi ateiti nauja k a r - 
t a , kuri pajėgtą tai padaryti, nes mes nebetikime surambėjusiomis 
sąžinėmis, nebetikime, kad jose prabiltą atgaila. Ir už jas reikės dar 
kitiems laisvai- atkentėti. Turės mirti dar daug jauną motiną, kad atsta
tytą sugriautą motinystės palaimą. Turės daug jauną tėvą pakelti begales 
vargo, kad išgelbėtą sužalotą tėvo vardą.

Daug jauną gydytoją turės vesti sunkią profesijos kovą, kad nuplau
tą kraujo dėmes, persisunkusias iki pačią autoritetingą smegeną.

Turės ateiti tokia karta arba mes būsim pasmerkti žūti morališkai ’ 
ir fiziškai. Yra du pasirinkimai: žudyti ir patiems žūti arba gimdyti' ■ 
ir išlikti. Individualiai galimas dar vienas leistinas pasirinkimas:, 
gimdyti arba susivaldyti. Vienas ir antras yra gyvybę - fizinę ir dvasi
nę - nešąs aukos keįias. Aukotis ix- gimdyti arba aukotis ir susivaldyti- 
kito kelio mes nežinome!

_tl_ _tf_ _tl_ _ll_ _lt_

' '' ' 1 \ ■ t • . . . ■

Vyt. Siaurys

• DARŽOVIŲ MIŠRAINE
Feljetonas iš angliakasią - viengungią buities (skaitytas 

Limburgo radi jofone)
J galą septintojo mėnesio mūsą popierinio barako įgulos virškina

mieji organai ėmė ir sustreikavo, žinote. Nebevirškina ir baigta... Galas 
juos ten žino kas su jais pasidarė - ar anglimis užsikimšo, ar per mažai 
vyrai sekmadieniais juos "tepė", o gal jie, vargšeliai išsiilgo vokiško
jo klimato - nežinia... Tik faktas, kad jau kuris laikas pirkti dešrą 
ritiniai išgulėdavo spintoje, tol, kol juos sugrauždavo pelės, o vyrai 
netyčia į juos pasižiūrėję tik keikteldavo ... visvien jokio apetito 
nėra.

Visgi, gerai pagalvojus, taip ilgai tęstis negelėjo - teko arba 
jieškoti priemonią apetito suradimui, arba kristi iš nuosavą klumpią ir 
emigruoti pas Abraomą. Keliauti iš šios ašarą pakalnės dar nė vienas ne
norėjo, tad vieną vakarą, grįžus iš darbo, barako gudriausios galvos ir 
griebėsi problemos sprendimo.

- Ha atrodo, kad be uoperacejos čia neiko nebos - liūdnai pastebėjo 
Pašlemėkas - ma te tep i keišo ungles šmuots. Teisiuog i lend pro dun- 
tes...

- Geresnio recepto už gerą spiritą negali būti - tvirtino buvęs Ro
kiškio valsčiaus ir apskrities pilietis - tik kai čia tas spiritas ne 
gryno rugio, kaži ar "macys"?

Sekė dar keli nereikšmingi pasiūlymai, bet dėl savo nereikšmingumo
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jie visi buvo nepriimtini, kai staiga nuo antrojo aukšto lovos nusiritęs 
Petras Kurapka išdidžiai sušuko:

- Receptas yra! Valgysite, vyručiai, ir vis dar alkani būsite!
- Na, na!.. - pasigirdo bent 20 senesniu ir jaunesniu viengungią 

balsai.
- ... man, atrodo, kad tik porą, kartą "užkirtus" vokiškos daržovių 

mišraines, jūs jau man galėsite statyti litrą! - smarkavo Kurapka.
Kurapkos pasiūlymas rado visuotinio pritarimo. Kiekvienas dar- gerai 

atminė tuos laikus, kai nuo puslitrio tos mišrainės ne tik kad nė trupu
čio nepasisotindavo, bet dar pasiučiau išalkdavo.

Rytojaus dieną buvo nusipirktas flamiškas virimo vadovėlis, o ben
drojoje virtuvėje - krūvos įvairiausią daržovią. Pats Kurapka vokiškai - 
flamiško žodyno pagalba vertė iš vadovėlio tokią sriubą virimo būdus. 
0 vyrukai suplušę tik kemša, tik deda į katilus morkas, sėtinius, bulves 
... viską vis pagal receptą. Po pusvalandžio buvo beveik baigta. Virimo 
vadovėlyje beliko tik vienui vienas sakinys: "J sriubą pagal skonį tenka 
pridėti petrušką".’Išvertus krūvas dar nesunaudotą daržovią, petrušką ne
atsirado. Kurapkai paaiškinus kaip jos atrodo vienas iš jaunesniąją pa
sišovė ją atgabenti iš gretimo daržo, kas neužilgo, "pakombinavus" ir 
buvo padaryta. Kėlios ilgos, baltos, šaknys gulėjo prieš vyrus ant stalo. 
Jos greit dingo katiluose ir katiliukuose.

Nekažkokia jau ten ta sriuba išėjo, žinote, bet vyrai per 7 mėne
sius jos. neragavę kirto, kad net devyni prakaitai lašėjo per kaktas ir 
gyrė. Kurapką, kaip geriausią pasaulio.virėją.

■■ Žinoma, jei viskas tuo būtą ir baigęsis, man nebūtą tekę savo pasa
kojimu nė jums laiką gaišinti, bet po pusvalandžio prasidėjo toki daly
kai, nuo. kurią sriubos nevalgįusiems pradėjo plaukai šiauštis ant galvos. 
Žinote, vyrai stačiai pasiuto - verčia kambarį aukštyn kojomis, daužo 
stalus ir langus, o pats Kurapka lipa siena nė akim nemirkteldamas. Pas
kui, po valandos ar dvieją - nieko, žinote, apsiramino. Guli visi pasli
ki ir tik žaliom seilėm seilėja. Teko vargšus išgabenti į ligoninę.

Vėliau, po poros dieną, kai vyrai grįžo iš Raudonojo Kryžiaus glo
bos,, griebėsi atsiskaityti su virėju. Vargšas Kurapka teisinosi kaip be
išmanydamas. Sako, gal flamiškas vadovėlis buvo kaltas, juk ir aš pats 
kartu kentėjau..

0 dalykas,, gavus laboratorinius sriubos tyrimo davinius, pasirodė 
daug paprastesnis--vietoj petrušką į virimo prietaisus buvo patekę drig
nės.

Bet.kaip sako "galas gerai - viskas gerai!" - vyrą virškinamieji 
prietaisai vėl kuo puikiausiai veikia!

♦ “• —• o   o o

Ltn. Stp. Paulauskas

IR VAKAR? FRONTE NIEKO NAUJO...
Buvę Lietuvos kariai esam išsisklaidę. Bar taip neseniai visi sto

vėjom Tėvynės sargyboj kaip mūras. Buvom Rytuose, o dabar - Vakaruose. 
Lietuvos kariuomenė žygiavo pilna ryžties, nors ir nekartą klupdama. 
Ypač prisimenam atgimstančią mūsą, kariuomenę Lietuvoje prieš ir vokiecią 
okupacijos metu.

Jausdami kad šį kartą rusą okupacija truks neilgai ir kils karas su 
vokiečiais, Lietuvai gelbėti Vokietijoje susikuria Lietuvią aktyvistą
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. frontas, kuris giliai suleidžia šaknis ir okupuotoje Lietuvoje. Okupan
tas tą jaučia ir tarp kitą patrijotą didelė dalis Lietuvos kariu, atsi
duria kalėjimuose. Tarp kitą kalinią ir aš iš Kauno S.P. kalėjimo 117 
kameros stebiu siaurą dangaus skliautą laukdamas signalo iš vakarą, kada 
sukils lietuvią tauta. Laikas bėga, o laisvės prošvaistė nesirodo. Paga
liau pasiekia kalinius liūdna žinia,' kad lietuviai masėmis vežami į Si—

. birą. Kiekvienas jaudinasi dėl savo artimąją ir dėl tautos aplamai. Po
. kelią dieną, pasiekia žinia apie tikrai greitą karo pradžią. Širdis nebe

telpa krutinėję. Kalėjime viskas ramu, bet pietą jau nebegauname. Pasie-
■ kia žinios j kad. sargybą bokšteliai tušti. Koridoriuose nutilsta sargybi- 

nią žingsniai. Tariamės. Baugumoje jaunesnieji siūlome tuojaus laužtis 
į laisvą. Vyresnieji pataria palaukti. Sklinda'gandai, kad kalėjimas 
užminuotas ir išlėks į orą, o stipri tanką sargyba saugo kalėjimą. Nak
tis. Kalėjime bruzdesys. Evakuoja kai kuriuos kalinius (ją nelaimei pa
teko ‘patys aktingieji, kurie dar patarė palaukti-, o nesilaužti) ir ga
bena archyvą. Kai nurimsta ir išaušta', nieko nelaukiant, ima siūbuoti 
durys ir vienos po kitą neatsilaiko. Susiranda bei raktai ir gėrybės iš 
maisto sandėlio. Apsiglėbasciavęs su vienu kitu pažįstamu skubu vartą

. link. Kaip buvo spėta, .prie '.ją niekas mūsą nepasitinka, tik vienas kitas 
žydelis laukia sava artinąją. Gatvėse pilna raudonarmiečiu ir politruką, 

.'p tvarką,dar palaiko milicija. Daug nesižvalgęs, Miško g-ve, leidžiuos 
kupinią link, kad per.jas. patekus, pas vieną -prietelią. Pas gimines bi
jojau, eiti, nes gali NKVD atsigauti ir imti‘rankioti. Eidamas turėjau

* sa,.-;oti, kad v-lr-.,i kiaurą dugną pridengtą kiek plošcius ir veidą kiek 
‘ galima dengti šešėliu. Bičiulius, randu namuose, tik keistoka pasidarė, 
kad iškart manąs neatpažino ir net persigando. Pasižiūrėjęs į veidrodį 
pats savęs .irgi išsigandau. Kiek, aprimęs.ėmiau ruoštis. Tačiau besiruo
šiant ranka nuliksta ir ašaros ima riedėti, kai iš Kauno radiofono pa
sigirsta pirmieji' Lietuvos Himno garsai. Susitvarkęs tuoj išskubu, kad 
pagal .slaptažodį gaučiau ginklą. Netrūkus mano kišenę slegia 9 mm FN ir

• geras.kiekis šoviniu.‘Išėjęs į gatvę nebeskubu, o gaivinu plaučius grynu 
oru (Kauno kalėjime daugumoje kamerą tikrai oras būdavo biauresnis, negu 
čia kasyklose), nes jaučiuos saugus, tačiau žingsniai patys tankėja ir 
atsiduriu vienoje LBK patalpoje, kad gavus tolimesnią informaciją. 2mo- 
nią, kaip bicią avily. Patenka. į vadovietę ir esu paskiriamas Lietuvos 
Valstybės Tautos Milicijos Kauno Liesto Apsaugai Stabo Komendantu (nuste
bau tokį ilgą pavadinimą išgirdęs). Su gautais nurodymais bei slaptažod
žiais išskubu į paskyrimo vietą. Iš palaidai bėgančią raudonarmiečią, 
net politruką ginklai lengvai plaukia į musą vyrą rankas. Esant mieste 
daugybės raudonarmiečią, lietuvią patriotą dėka, telefonais naudojamės 
netrukdami. Taip praeina dvi pragariško darbe paros. Trečiadienį be kau-

•• -tynią į Kauną įvažiuoja vokiečiu kariuomenės pirmieji daliniai. Malonu 
su pirma šarvuota mašina aplenkti judančią šarvuosią koloną, pervažiuoti 
išilgai visą Laisvės Alėją ir sustoti prie ... SSSR pasiuntinybės.

Birželio meni 28 d, persiorganizuojame į Lietuvos kariuomenę ir man 
tenka gar.be eiti pirmos Kauno kuopos vado pareigas. Ir vėl plaukia sava
noriai ir išsiblaškę po kraštą kariai. Iš kuopą auga batalijonai. Sis 

: laisvės laikotarpis trunka laoai neilgai. Net pulkai nesudaromi. Liepos 
mėn. 25 d. vokiečiai pašalina Lietuvos vyriausybę, o už triją dieną, 
areštuojami aukštesni kariuomenės pareigūnai ir mūsą kariuomenės vadova
vimą. perima vokiečiai. Nenorint svetimiesiems tarnauti teko pasitraukti, 
o pasitraukus laukti, laukti ir dar kartą laukti. Kaip ugnis užberta 
pelenais vėl sužimba pūstelėjus vėjui, taip ir mūsą lūkestis taps realy
be papūtus naujiems Vakarą vėjams.
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Jš TĖVYNES
LI3TUV0JB VYKSTA SUKILIMAS

Kuo Traky, lig kloniu Žemaitijos, 
Nuo Šešupės, lig sraunios Neries 
Skamba pančiai rusiškos vergijos - 
Verkia žmones pavergtos šalies.

■ (Dainelė iš I-mos sovietu 
okupacijos - 1941 m.)

Praeity mėty gruodžio mėn. "Taryby Lietuvos" laikraštyje Liet, ko- 
munisty partijos centrinio komiteto sekr. A.S. Trofimovas įdėjo prane- 
šimy, kuriame kalbama apie ūkininky sukilimy Lietuvoje.

Vilniaus radijas beveik kasdien pranešinėja apie "modernizavimy 
žemės ūkio apdirbimo steigiant kolchozus" ir "su kokiu džiaugsmu tai 
sutinka Lietuvos darbo valstiečiai". Laikraščiuose pilna nuotrauky, 
vaizduojanciy "žydinčius" kolchozus su iš buožiy atimty galvijy kaime
nėmis. Iš privaciy šaltiniy gaunamos atsargios žinios papildo šiuos 
pranešimus apie dabartinį gyvenimy Lietuvoje. Jie pasako

paprastai vykdo šiuos "savanoriškus" telkimo į kolchozus darbus.
Paskutiniais Vilniaus radio pranešimais šiuo metu Lietuvoje yra 

540 kolektyviniy ūkiy (kolchozy). Didžiausias jy skaičius esys Siauliy 
apskrityje.

n u m s , k a d š i. ž i e m a Lietuve s 2 m 0 n ė m s
yra bais 
c h 0 z y k a 
vienu ši 
p 0 r t a c i j 
jos praeitis išl

iausia iš visy, ir, k
m p a n i j a bolševikai bu 
mtu procen'ty įvykdę s
y plan y . Netolima Ukrainos ir net 
celia prieš mūšy akis, kokiomis priemonėmis

a d k 0 1 - 
s ne
a V 0 d e - 
pačios Rusi- 
okupantai

įsakyta išgriauti' kryžius, pasta
tytus žuvusioms partizanams.- Viename 
paskutiniu laiku gautame laiške iš Tėvynės lietuvis ūkininkas rašos 
"Daug ūkininky nepajėgė mokėti mokesciy ir pristatyti nustatytos normos 
ir neseniai 7 šeimos a p 1 e i d o - mūšy valsciy. Sunku aprašyti ty 
mūšy skurdy,kurį mes dabar pergyvename. Rusai atima visky, ky jie nori 
ir sako tai esy kolchozams. Iš vieno ūkininko (paminėta pavardė), kuris 
turi tik 7 ka, buvo atimta jo siuvamoji mažina. Ir tas kartojasi kas
dien". Negana jiems to, kad visomis priemonėmis kankina mūšy tautiečius 
bet nepamiršta net ... mirusiy. Valsciy ūkininkams yra įsakyta išgriau
ti visus kryžius, pastatytus miškuose. Kas ilsis po tais kryžiais mes 
žinome, žino ir barbariškas okupantas. Patys valsciy ponai bijo eiti į 
miškus, tai siundo lietuvį tam šventvagiškam darbui.

Valymas konkrečiom pavardėm.- "Tiesa" 
48.9=. 11 str. "Klerikalizmo Žabangose" rašo apie Kelmės gimnazijy. Jos 
direktorius Vadeikis esys "klierikalas", buv. Kretingos pranciškony 
gimn. mokytojas. Lot. kalbos mok. Stumbrytė - "kunigy skvernlaizė", ku
ri lotyny kalby dėsto iš Jokanto vadovėlio. Choro dirigentas Urbelis, 
mažai muzikos srity nusimanys ... persisunkęs supuvusia buržuazine va
karę kultūra. Dėl jy kaltės mokiniai nemoka tarybiniy dažny, neplečiama 
tarybinė pasaulėžiūra; iš 541 mokinio .komjaunuoliy tėra tik 17 ir pio- 
nieriy 57•
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' LIETUVIAI KITUR
KANADA

Rašytoją suvažiavimas. - Rašytojos M. Aukš— 
taitės namuose, Kontreale, pr. nr. gruodžio 12 d. įvyko pirmos Kanadoje 
gyv. lietuvią rašytoju suvažiavimas, pavadintas steigiamuoju Kanados 
Lietuvią Rašytoju draugijos susirinkimu. Inicijatyva kilo is JAV Liet. 
Rašytoją d—jos, kuri įgaliojo L. Aukstaitę ir J. Nevardauską suorgani
zuoti brolišką, draugiją. Kanadoje. Naujoji d-ja turi 12 narią: Pr. Ai
ženas, X. Aukštaitė, P. Babickas, K.F. Jokubynienė, Pr. Kozulis, J. 
Nevardauskas, B. Pukelevičiūtė, V. Ramūnienė, Pr. Ručinskas, prof. A. 
Šapoka, V. Sirvydas ir Vyt. Kastytis.

Šiurpi žmogžud y^s t ė . Canadian Press žinią 
agentūra po visą. Kanadą, išplatino žinią, apie neišaiškintą lietuvio 
Napoleono Jonušo nužudymą, ukrainietės 0. Barylukienės Ūkyje, 13 mylią 
nuo Navau, Ant. Jonušas čia išdirbąs vos 1 savaitę gr. 20 d. po pietą 
kažkur dingęs. Vėliau rastas mašinoms laikyti klojime, virve pa.ka.rtaR 
po balkiu, pusiau sėdinčioje padėtyje, su sudaužyta galva kirviu ar 
kitu panašiu įrankiu. Greičiausiai ši bjauri žmogžudystė buvo įvykdyta 
politiniais motyvais, nes: Jonušas, kaip neseniai atvykęs, negalėjo įsi
gyti asmenišką priešą - rašo "Neprikl.. Lietuva".

Kanada planuoja įsileisti 100.000 D.P. 
iš Europos; 30.000 norima gauti specijaliems darbams pagal vienerią 
metą sutartis. Jeigu darbo jėgos ž. ūkiui, kasykoms, miškams, vandens 
jėgainėms ir geležinkelią statybai pareikalavimas bus didelis, numa
tytoji programa gali būti išplėsta.

J. A. V.

Kultūros Fondas keliamas į JAV.
1948.12.19. Ingolstadte (Vok.) įvyko Liet. Kult. Fondo Steigiamojo K-to 
posėdis, kuriame buvo priimta visa eilė svarbią, su kultūros Fondo to
lesne veikla susijusią nutarimą. Nutarta Kult. Fondo Centrą kelti į 
S. Ameriką, kur kaip žinoma, yra įsikūrusi kultūriškai bei ekonomiškai 
pajėgiausia ir gausingiausia liet, kolonija ir kur, kaip pastebėta, 
greičiausiai apsistos ir LKF Steig. K-to narią dauguma. Persikėlus į 
JAV nutarta pirmiausia dėti visas pastangas KF apolitiniam, populiariam, 
iliustruotam žurnalui išleisti ir visomis galimomis priemonėmis imtis 
liet, knygos platinimo akcijos, nepamirštant tolesnio KF organizavimo 
bei plėtimo pasaulio lietuviuose.

K- y 1 a n t i " H o l:y wood* o žvaigždė '- lie
tuvė.- "American Weekly", vienas plačiausiai skaitomą JAV savait- 
rašcią pr. m. gruodžio nr. rašo apie kylančią 20 - metę Holywoodo 
žvaigždę - lietuvę /’ariją Aldon.
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PAS MUS 9
IRO: centras G e n e v o j atsako: po su

tarties pabaigoš DP Belgijoj laisvi 
pasirinkti darbą. ., "G. S." Redakcija, gavusi iš Darbo
iiinisteri jos pareiškimą., kad DP .ir po sutarties negalės pasirinkti kito 
darbo kaip anglią kasimą, kreipęsi į IRO gener. atstovą Briusely ir IRO 
centrą Genevoj, prašydama paaiškinimą. Iš Briuselio gautas atsakymas, 
buvo paskelbtas "G. S." 23 nr. Jau yra gautas atsakymas ir iš Genevos 
(7.1.1949):

"Atsakydam&s į Jūsą laišką, liečiantį trėmtinią, įkurdintą Belgijoj 
būklę, duodu sekančius-paaiškinimus.

Ištrauka belgą Darbo Iiinisteri jos laiško, kurį man pateikiate, ati
tinka iš tikrąją buvusį belgą įstaigą nusistatymą. Vis dėlto, Belgijos 
Vyriausybė'teikėsi šį nusistatymą peržiūrėti ir dabar yra sutarta,"kad 
pasibaigus darbo' sutarčiai tremtiniai, įkurdinti "Belgijoj, gali pasi
rinkti tokį darbą, kurį pavyks• sutdsti."

Dabartį n. is- .Belgijos V y.-r iausybės" 
nusistatymas dėl Dp. - Pagal-■ ,70rzel Bialy" Nr. 3, 
Belgijos Vyriausybė yra padariusi tokį pareiškimą: '

" Pasibaigus sutarčiai, iš Vokietijos' atvykęs angliakasys nė
ra įpareigot. as. pasirašyti naujos su
tarties. Jis y -r -a laisvas' darbininkas 
ir jam galioja,, kaip ir visiem angliakasiam,.vienos savaitės terminas 
atsisakyti iš darbo. Jei toks angliakasys ras darbo kitoj pramonėj ir 
gaus Darbo Paskirstymo Biuro leidimą., galės dirbti pasirinktoj darbovie
tėj. "Gavęs minėto biuro leidimą, gaus ir darbo leidimą."

Pakeltas atlyginimas angliakasiams. 
Nuo 1948 m. gruodžio 5 d. į angliakasio atlyginimą buvo uolumo premija, 
kuri sudaro 5 /- atlyginimo ir buvo išmokama darbininkams išdirbusiems 
visas savaitės dienas. Jei kuris dirbo 5 dienas, o vieną praleido, pre
mijos nebegaudavo. Dabar angliakasys gaus 5 uolumo premijos už kiek
vieną darbo dieną.

Be to, angliakasiai gauna papildomus priedus pabrangusiam pragyve
nimui išlyginti (4 “s. už dieną dirb. požemy, 2,40 "’s. - viršuj). Sis 
priedas turi būti išmokėtas nuo 1.6.1948 iki 15.1»1949 (vėliausiai).

Dabartiniai angliakasią atlyginimai:

I grupė - 175,15 Fra. IV - 187,75 Fra. VII - 208,75 r'S.
ii " - 177,25 " v - 191,95 " viii - 238,15 "

III " - 179,35 " VI - 201,40 " IX - 241,80 "
X - 249,20.

Išmok a m a e k s p o r t o p r e m i j ,a . - Iki 15.1.49 
(vėliausiai) turėjo būt išmokėta taip vadinama eksporto premija anglia— 
kasiams ir metalurgijos darbininkams. Tuo būdu darbininkai dalyvauja 
pelno paskirstyme, kuris gaunamas iš gaminią eksporto. Suaugusiems 30- 
kamą 230 Fra. (moterims 184 Fra.) nepilnamečiams: (l8-2Tm. vyrams) - 184 
Fra., mergaitėms^- 150 Frs. 5 (iki 18 m. vyrams - 138 Fra., mergaitėms 115 
Fra.) Išmokama už trecią, laikotarpį nuo 4.10 iki 4.12.1948. Už pirmą lai
kotarpį išmokėta no 100 Fra., už antrą - po 230 Fra.
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■ Svetimšaliai turi t , e i s ę į bedarbės

pašalpą, . - Į. šią. pašalpą turi teisę svetimšaliai* turintieji dar-* 
bo leidimą A ar B, galiojantį iki nustatytos, datos ir jeigu jie visą lai
ką dirbo pas darbdavį/ kurio prašymu išduotas darbo leidimas. Ir tik šis 
darbdavys gali išduoti bedarbes liudijimą.

Turi teisę į pašalpą'svetimšaliai, turintieji darbo leidimą neribo
tam laikui, jei darbdavys išduoda bedarbės liudijimą. :

Turi teisę į.pašalpą1 ir tie svetimšaliai, kurią darbdavys■yra pada
vęs prašymą gauti darbo leidimui prieš 1948m. kovo 1d. ir jeigu tas 
pats darbdavys svetimšalį padaro bedarbiu.

Svetimšaliai, turintieji darbo leidimą neribotam laikui, gali keisti 
darbdavį ir; tuo nepraranda teisės į bedarbės pašalpą, jei darbdavys krei
piasi į Darbo Ministeriją tikslu sutvarkyti reikalą prieš atleisdamas 
svetimšalį iš darbo. • ’ .

Dėl emigracijos į Aust ra Ii ją.- "O.B." 
žiniomis, Belgijos lenką organizacijos yra susitarusios su IRO delegatūra •; 
Briusely dėl'emigracijos Australijon ir kviečia savo žmones skubiai re
gistruotis. Susidarius tam tikram skaičiui kandidatą, IRO žada- pakviesti- 
Belgijon Vokietijoje dirbančią Australijos imigracijos komisiją, kuri pa
tikrins užsirašiusius kandidatus. Emigracijos sąlygos tokios; a. pasira- . 
šyti sutartį dvejiem metam (viešiems darbams, statybai, niveliaci jai’ir 
t. t.) b. būti ne vyresniu kaip .45 m. amž. (viengungiai arba su šeima). 
Neišpildę sutarties Belgijoj nepriimami. Kelionės išlaidas apmokėti padės 
IRO, jei emigrantas įrodysį'kad Belgijoj negauna darbo. . ■

Kai kas iš D? bando kreiptis tiesiai į Australijos Emigracijos biu
rą Londone (Chief Migration Officer, Australia House, Strand London* Eng
land) ir iš ten gauna užpildyti anketas. Tuo būdu įsirašoma eilėn, nors 
daug vilcią biuras neteikia.- Pataria laukti, dokumentą nereikalauja. Pir
menybė‘anglams ir įvairią techninią sricią speci.jalistams. Rodos, šia ga
limybe yra susirūpinęs mūsą LBB Centras, iš kurio tenka laukti informa
ciją.

Grįžtančią ją’ prie mimas. į stovyklas 
Vokietijoj.- Nepatikrintom žiniom, amerikiecią zona atsisakan
ti priimti į stovyklas DP, grįžtančius iš Belgijos po ■_ sutartie s pabaigos. 
Anglą zonos vadovybė yra palankesnė ir yra išleidusi tuo rei
kalu potvarkius (1948.XII.7). Pagal tuos potvarkius’, grįžtantieji turi 
teisę į IRO globą bei aprūpinimą, jei jie grįžta Vokietijon dėl 
pateisinamą priežasčią: dėl sveikatos, netinka
mumo, pasibaigusios su darbdaviu sutarties ne iš grįžtančio kaltės, dėl 
skubios šeiminės priežasties ir t. t. Tokia asmenys gauna iš. atitinkamo 
IRO valdininko pažymėjimą, su kuriuo grįžtantis yra Siunčiamas Brau
weiler. stovyklon. Apskritai, visi grįžtantieji turi pereiti per’ 
Brauweilerio stovyklą,, iš kur po apklausinėjimo gali būti paskirti kitur. 
Potvarkyje nurodoma, kad gėvę tokius rekomendacinius pažymėjimus, grįž
tantieji turi būti siunčiami į ją kilmės stovyklas. - Asmenys, grįžę 
dėl savo kaltės : dėl sauvališko darbo sutarties nutrau
kimo, atsisakymo dirbti, blogo elgesio, išsiuntimo ar ištrėmimo už blogą 
elgesį ir t. t. yra netinkami gauti IRO globą ir nustoja aprūpinimo iš 
IRO. Tuo atveju galima apeliuoti per 913 IRO Area Office į zonos būstinę, 
nors aprūpinimo apeliacijos metu negauna. Jei ir po apeliacijos grįžtan
tis pripažįstamas netinkamu IRO globai, tada jis pervedamas į vokiečią 
ūkį. - Asmenys, kurie grįžta Vokietijon dėl priežasčią, neįeinančią į 
pateisinamą ir nepateisinamą kategoriją, laikomi tinkamais gauti politinę 
bei teisinę IRO globą, jei jie nėra anksčiau nustoję tos globos dėl kitą
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priežasčių. Jie turi teisę repatrijuoti ar emigruoti, nors finansinė pa
rama gali būti jiems atimta4 - Jei grįžtantis yra šeimos galva ir nustoja 
IRO aprūpinimo bei išlaikymo, jo nustoja ir visa šeima, - ir perkeliama 
į vokiečių ūkį. Kol apeliacija nėra išspręsta, grįžtantis nenustoja po
litinės bei teisinės IRO globos ir gauna atitinkamų pažymėjimų 3 men*, 
kuris gali būti pratęstas dar 3 mėn. Jei -grįžtantis yra pripažintas tin
kamu tik politinei ir teisinei globai (netenka tik aprūpinimo), turi 
teisę į repatrijacijų ir įkurdinimų ar tik repatrijacijai, bet ne įkur
dinimui IRO lėšomis. (L.2. 1949 m. Mr.2).

Reikia pabrėžti, kad grįžtančiais potvarkis laiko 
tuos, kurie pagal kurių nors įkurdinimo schemų buvo palikę Vokietijos 
Britų zonų ir grįžta į jų apsigyventi ir kreipiasi IRO globos.

LBB.. Cent ras aktualiaisiais klausi
mais . - Rask, aplinkrašty LB Centras, primena nepamiršti atsakyti 
darbų 2 mėn. prieš pabaigų sutarties. Tam IRO yra numačiusi speicjalius 
formuliarus, kurie, bus išsiuntinėti LBB apyl. valdyboms., Toliau Centras 
reiškia viltį, kad emigracija bus galima iš Belgijos į užjūrius, kad pa
sibaigus sutarčiai būsiu galima rasti darbo ir ne anglių kasyklose. Emi
gracijos reikalu Centras daro žygių Kanadoj, J.A.V., Australijoj ir įvai
riuose biuruose Belgijoj, .apie laimėjimus bus painfoimuota vėliau. - 
IRO atstovybė Briusely nežadanti rūpintis DP transportu Vokietijon.

V a s a r i-o 16.- Centrinis minėjimas įvyks Briusely š. m. 
vasario 20 d., kitur kolonijose-- vasario 13 d. Visur rengiamos meninės 
programos. .

Dėl siuntinėlių Vokietijon.- Dėl YUCA 
siuntinėlių į kun. Danauskų prašoma nebesikreipti/ nes dėl .padaūgėjusio 
darbo jis negali tų .reikalų tvarkyti. (Kas juos tvarkys toliau? - Red.)

Nario mokestis LBB už I 1949 m« trimestrų išrinkti- 
'nas iki š. m. kovo 1 d-. ■ ■

T. B r u ž i k a s atvyks Bel g’ i j on. - T. Bružikas 
buvo Danijoje. Kaip rašo, turėjo didelį: pasisekimų. Bet liet, kunigo, ma
tyt,neturi. Thirted stovyklų (apie 300 liet.) aptarnauja benediktinas 
T. Benderis. Į. Svedijų nevažiavo, nes maža lietuvių ir nenumatė spėsiųs 
visus iškviesti. XII. 1 d. išplaukė į Angliju. Kur dabar yra ir kada at
važiuos į Belgijų, nežinia. Iš Anglijos žada atvažiuoti į Belgijų. Visur 
veda ižisijas. Neprasilenks ir su mūsų vyrais. Judins.

Liuveno universisiteto D P . - Studentų dažnai 
įsivaizduojame su elegantiška kepuraite ant šono, švariom panagėm ir in- 
telegentiškai išdidų. Bet metę akį į jo pilkų, kasdieninį gyvenimų, tos 
kepuraitės jam mažai kas pavydės. Tas pats yra šiandien su Liuveno Uni
versiteto svetimšaliais D.P. studentais.

Lenkai, ukrainiečiai, vengrai, bulgarai, slovėnai, baltgūdžiai, ru
munai, keli pabaltieciai sudaro tikrų Babelio bokštų. Bet dėl to jie vi
sai nesikelia į puikybę. Pilvas dažnai muša dvyliktų, kišenė visados tuš
čia, ir karo rūpesčių iškamuota dvasia vargingai kopia į tiesos pažinimo 
viršūnes. Tai kovos su badu ir tiesos alkio herojai - didvyriai.

Jų valgyklos (22, Place Hoover) "menu" paprasčiausias - tik, kad 
pilvo riksmas būtų numalšintas ir mažai kainuotų. Pietūs su mėsa 17 fran
kų, be mėsos 15- Daugumas valgo už 15 D-s. Plius vnaduo, o duonos riekė 
30 centimų - keturios už 1 7s. Vakarienei kišenė neleidžia įkelti kojos 
į valgyklų. Gaminasi patys šaltam kambaryj, kurį šildo patekėjusi saulu
tė.
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Reikia ne tik valgyti, bet ir rūbą, knygą ir kitą smulkmeną. Kai 
kuriems, baigiantiems studijas, padeda IRO, Šventas Sostas. Bet kiti, 
kaip vengrai, rumunai, pabaltieciai - neturi jokią šaltiniu. Universite
tas atleidžia nuo mokesčio už mokslu tik tuos, kuriai metinės pajamos 
neviršija 20.000 ~s. Roulers miestas moka vienam lenkę, studentui 2000 Ps 
mėnesiui iš dėkingumo už gynimą karo metu. - Visais užsieniečiais rūpi
nasi, prof . Abbė Jadin (22, Place Hoover, Louvain)* ■

Tačiau toks gyvenimas vistik įmanomas, prisiminus pergyventus lai
kus ir koncentracijos stovyklas. Čia rasime studentę., kurie atbėgo iš 
Ulianovsko kone, stovyklos, prie Volgos, kurie pergyveno Varšuvos suki
limo pragariškus baisumus j matysime raudonosios anai jos kariūnu, paspru
kus ię. iš NKVD nagą ir daug kitą. '

Varge ir gyvenimo kovose bręsta ateinančią tautą galiūnai. Nors 
didelis vargas slegia, tačiau tvirtas pasiryžimas viską nugali. Egzami
nus laiko neblogiausiai, arba net labai gerai. Nepalaužiama valia ir ge- 
niališka vargdienio D? studento dvasia be tėvynės, be savąją pagelbos ir 
be cento, nepavargdama, kasdien siekia vis naują laimėjimą ir, nenurim
dama, ieško tiesos, kad kartę, su dar didesne jėga ir užsidegimu prikeltą 
išžudytas tautas ir atstatytą savo tėvynės išmirusius miestus.

I S L III B U R G .0 LIETUVIŲ KOLONIJŲ.
Atvyksta LB B Centro Pirmininkas.

ZWARTBERG. - Sausio 22 - 23 d.d. Zwartberge ir aplinkinėse liet, koloni
jose •• lankysis L3B Centro pirm. kun. J. Danauskas, vietoje susipažindamas 
su tautiecią pageidavimais, dėl gręžimo ę Vokietiją ir tolimesnės emigra 
eijos ę kitus, palankesnius pastovesniam ęšikurimui, kraštus.

Šios problemos išsprendimas ypač aktualus I-jo transporto vyrams, 
kuriems š, m. balandžio 10 d. baigiasi kontraktas. Tuo reikalu jau buvo 
kreiptasi ę IRO rajoninę delegatę. Limburge, kurio biuras yra Uaterschei. 
Delegatas dėl gręžimo ę Vok. pasakė, kad gręžtanciąją ę Vokietiją, nebe- 
priimsią amerikiečiai ir jie'(baigę kontraktus) turėsią emigruoti iš 
Belgijos.

Lankėsi T. Mikalauskas, S. J. - UATERSCHEI. 
Sausio 16 d. ę Materschei, pavaduodamas sergantį. Limburgo prov. lietuvią 
kapelioną T. Korneliją., O.F.M., atsilankė Tėvas Mikalauskas, S.J., čia 
atlaikydamas vietos tautiecią kolonijai Sv. Mišias, pasakydamas pamokslą 
ir paragindamas tautiečius ruoštis Vasario 16 minėjimui Briuselyje.

Pradedama ruoštis Vasario 16.- Ryšium 
su Vasario 16 minėjimu Briuselyje Uaterschei tautinią šokią grupė ir 
vyrą kvartetas pradeda ruoštis minėjimo programos išpildymui.

(Vyt. Siaurys)

-Lietuviai šaukiasi pagalbos.- Pasi
rodo, ir Kinijoj gyvena lietuvią, kuriems šiuo metu žiuri ę akis raudo
noji grėsmė, ryšium su komunistą kariniais laimėjimais. Lietuvos Pasiun
tinybė Washingtone yra gavusi iš Kinijos lietuvią skubą pagalbos prašymą 
kad būtą pasirūpinta, kas galima, ją saugumui užtikrinti. Prieš karą 
didesnė lietuvią kolonija buvo Šanchajuj. Iš pagalbos prašymo aiškėja, 
kad šiuo metu lietuvią yra ir kitose Kinijos vietose.
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Niekas’ neina -.‘laisvinti’ kapą!- Šansai 
sutaikinti Europą garuoju’randa vis mažiau šalininką. Ligšiolines pas
tangos tokiai taikai, paniekti liko tuščios .ir šiandieną niekas rimtai 
nemano, kįad su Kremliumi dar būtą galima taikos pypmę surūkyti. Pasta
rąjį. savaitę Belgijos nžs. 'reikalą min. H. Spaak'as, tiesa, yra pareiš
kęs, kad Europoj karo nebusią,, nors netikrumo laikotarpis truksiąs dar 
eilę metą. ,Gera girdėti tokius raminimus, tačiau to paties min, Spaak'o 
darbai kalba ką Įeitą. Juk.Jo. pastangomis buvo suorganizuotas Vakarą Euro
pos paktas ir pasirašytas Briusely.’Jis tebeveikia ir kaskart yra sti
prinamas. Jau veikia Vakarą Europos jungtinis gener. štabas marš. Mont
gomerie vadovaujamas ir jau padaryta ’nemaža paruošiamąją gynybos darbą. 
Dar tebėra svarstomi kai kurie gynybos planai, nes yra nuomonią skirtumą 
tarp amerikiecią ir kitą Vak.- Europos vai s tybią. Vakarai yia linkę gin
tis savo teritorijoj, tuo tarpu amerikiečiai norėtą nukelti pagrindinę 
gynybos”liniją į Pirenėjus. Pastaruoju metu'ir amerikiečiai yra linkę 
sūtikti su nusistatymu, kad pagrindinė gynybos linija būtą vokiecią Rei
nas, pradedant nuo Sveicaiijos ir baigiant Olandija. Vakarą Europos vals
tybės šiuo savo nusistatymu neabejoja ir yra tvirtai nusistaciusios or
ganizuoti gynybą savo teritorijose. Lieka išspręsti klausimas, ar ameri
kiecią pajėgos tuo atveju dalyvautą gynyboj ir ar jos teiktą ginklus va
kariečiams. Tam turima gerą vilcįą, neš ir JAV vadai ima suprasti, kad 
leidimas sovietams okupuoti Europos Vakarus kad ir neilgam reikštą ją 
sunaikinimą. Anot vieno politiko išsireiškimo "Niekas neina laisvinti 
kapą."

. Jaučia pavoją ir-Skandinavija, o ypač Švedija. Pastaroji betgi norė
tą įtikti visiems ir sėdėti ant dvieją kėdžią: sovietą ir amerikiecią. 
Įvykusioje Skandinavijos uzs. reikalą ministerią konferencijoj Kopenhagoj 
Švedija pasirodė ypač neryžtinga. Užuot prisidėjusi prie Atlanto pakto, 
jinai norėtą likti karo atveju nuošaliai arba prisidėtą tik prie tokio 
pakto, kuris nerištą su kitais regijoniniais paktais. Danija ir Norvegi
ja yra linkusios prisidėti prie bendro gynybos plano, tuo būdu atsisaky- 
damos nuo. svyruojančios Švedijos, kurios uzs. reikalą min. K. Undenas 
dar konferencijos metu yra kreipęsis JAV ambasaderią Stockholme klausda
mas, ar JAV teiktą, kokią pagalbą Švedijai, jei ši neprisidėtą prie ben
dro gynybos plano. JAV ambasadorius H. Matthews atsakė, kad tuo atveju 
Švedija nieko negautą. Taip Skandinavija tebėra dar nevieninga savo atei
ties gynyboj. Tai išnaudoja vietos komunistai. Pav., Kopenhagoj konferen
cijos metą jie demonstravo su plakatais; "Nereikia Skandinavijos bloko", 
"lies nenorim mokėti už savo laisvę doleriais". Policija į tai nereagavo.

Galas Kinijai?- Tuo metu,kai politikai tebesvarsto 
ir tebesitaria, raudonosios sukilėlią masės Kinijoj užlieja vieną miestą 
po kito. Vyriausybės .kariuomenė, besitraukdama vis atgal pakrinka, nebe
tenka karingumo, o jos generolai pasiduoda be didesnio pasipriešinimo. 
Tie Kinijos generolai, dažnai be tinkamo karinio pasiruošimo, yra tikra 
šalies nelaimė: dėl ją nekartą Kinija turėjo neramumą, dėl ją tiek gin
čytasi vyriausybėje.ir pagaliau prieita prie katastrofos: tikroji Kinija 
baigai savo dienas. Maršalas Ciankaišekas, vadovavęs kraštui ištisą dvi
dešimtmetį, pasitraukė iš valstybės šefo pareigą,, palikdamas vairą mi- 
nisteriams, kurie bando susitarti su raudonaisiais. Pažymėtina, kad Cian
kaišekas, dar prieš pasitraukdamas, įsakė suimti 50 generolą, kurie savo 
negeneroliška laikysena tiek pakenkė kraštui. Jisai pasitraukė į savo
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tėviškę prie Šanchajaus ir laukia tolesnės įvykiu eigos. (Sakoma, jieš- 
kosięs prieglaudos JAV). Raudonieji, jausdamiesi nugalėtojais, stato la
bai sunkias' sęlygas, kurios prilygsta visiškai nepriklausomos Kinijos Ii 
kvidacijai. Nelaukdami vyriausybės sutikimo derėtis, jie žygiuoja sosti
nės link į Kankinę. JAV karinė misija, buvusi Ciankaiseko patarėja per 
trejus metus, iš sostinės išsikraustė ir gręžta į Washington^. Tuo tarpu 
likusi Kinijos vyriausybė, sulaukusi raudonęję generolo Mao-Tse-Tung’o 
palankaus atsakymo derėtis, vyksta į Tekinę (raudoniję rankose). Tos va
dinamosios taikos derybos yra betgi ne kas kita, kaip buvusios vyriausy
bės kapituliacija. Rusimasis Kinijos veidas nors dar nėra išryškėjęs, 
tačiau galima pramatyti jau dabar, kad jis bus paraudęs, apsiniaukęs ir 
rustus.

2 y d a i kuria savo nepriklausomę vai 
s t y b ę . - Signistę sęjūdis, užsimojęs sukurti Palestinoj nepriklau 
somę Izraelio valstybę, mato šiandienę įvykstant svajones. Nežiūrint 
arabę organizuoto pasipriešinimo, žydai kopia vis arčiau prie tikslo. 
Ję valstybė yra pripažinta JAV, SSSR, eilės mažesnię valstybię, Italijos 
Prancūzijos ir pagaliau P. Britanija taip pat besirengianti pripažinti. 
Taip Izraelis laimi vienę pozičiję po kitos, o arabai turi nusileisti. 
Rodeso saloje vyksta derybos tarp Egipto ir Izraelio dėl taikos sudary
mo;- Jei Egiptas, viena stipriausię Arabę Lygos valstybię, susitars su 
Izraeliu; kitos arabę valstybės didesnio pasipriešinimo negalės suorga
nizuoti. Tuo tarpu abi pusės laikosi labai kietai, ir rezultatę dar ne
matyti. Ypač daug keblumę sudaro Negev sritis, kurię turi užėmę žydai, 
bet dėl kurios nenori nusileisti nė Egiptas. Vis dėlto, yra daug šansę, 
kad derybos duos teigiamę rezultatę, ir tada Izraelis galės laisviau at
sikvėpti. Pasaulio žydę remiama Palestina galės išaugti su laiku į pa
siturintį kraštę, kuriame vyraus ypač propagandinio pobūdžio idėjos.

Ve. n g r i j o s Kardinolas kalėjime. - Kaip 
jau buvo rašyta, kard. Mindszenty yra suimtas. Kaip kadaise Hitleris 
kaltino katalikę dvasininkus, taip dabar raudonieji jo kompanijonai. 
Kard. Mindszenty buvo tardomas kalėjime ištisas 82 valandas be pertrau
kos. Pagaliau jisai netekęs jėgę ir apalpęs. Po tardymę pasirodė "Gelto
noji knyga", išleista Vengrijos komunistę, kurioje paskelbti kardinolo 
pasirašyti prisipažinimai. Juose kardonilas save labai sunkiai kaltina. 
2inantiems, kaip tardymo metu išgaunami parašai, tas visiškai nestebina- 
galėjo būt tie kaltinimai ir dar sunkesni. Parašas po jais tėra brutali 
budelię klasta, bet ne parašas. Tai pramatęs buvo ir pats kardinolas: 
jisai paskelbė iš anksto, kad visa, kas pasirodys su. jo parašu esant ka
lėjime, tebus falsifikuoti raštai. Jie jau pasirodė, ir pasaulis mato 
budelię darbus. Laisvo pasaulio protestai nesiliauja plaukę.
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Prašoma atsiliepti p. Leokadija KARPAVlClENE - SARPALIUTE,

Primenama gerb. skaitytojams, kad pinigus už "G. S." reikia sięsti Mr. 
A. Dilba, 41, Boschrandstr., Waterschei (Limb.)

Rankraščius sięsti: "G.S.", 42, rue du Centre, Sclessin-lez-Liėge, ko
respondencijas: Mr. Br. Žalys, 22, Boschrandstr. Waterschei..

Skelbimai "G,S." - iki 15 žodžię - 10 Hs.

15



JEisez...

LA LIBRE BELGIQUE
. •' I

■ <

le Grand Journal Catholique independant
\ »

i_____________________
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. DILBA
41, Boschrandstraat, Waterschei.

16


	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1949-nr02-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016

