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Lietuviai,

Jau yenktę kartę minime Lietuvos Valstybės atstatymo - 16 vasario - šventę 
; būda .i atskirti geležine uždanga nuo sav^ Gimtosios Žemes ir net negalėdami susisie. 

ti su Tėvynėje pasilikusiais broliais ir seserimis. Tevynaje vyksta negailestingas 
persekiojimas, fizinis Liet’.vię rautos naikinimas ir trėmimas, kuris taip pat reiš- 

/ kia nors įr lėtę, bet tikrę -.aistį tolimose Sibiro baigose. Tatai daroma XX amžiuje, 
kada tarptautinis teismas.pasmerkė našia.-.! biraus pries žmoniš.umę, kada Jungtiniu 
Tautę Organizacij: savo paskutinėje sesijoje priėmo žmogaus teisiu deklaraciją ir 
pasmerkė genocidu. 16 Vasario šventes prėg nes siunčiame kovojautiems ir persėkio 
jamiems tautiečiams Tėvynėje. ir ištrėmime savo gilię brolišku užuojautą, įsipareigo
dami nenuilstančia energija tęsti kov.,. ligi pergales.

Pasaulinės politikos raida vystosi musę nmudaį, mūsę prietelię ir užtarėję 
skaičius gausėja, papildydamas rausę, paoię kovotoję eiles. Ateitis mums teikia dau
giau išsilaisvinimo vilcię, bot ir šiandien' dar nežinoma, kada laimėsime ir galėsime 

į grįžti į savo išlaįsvintę Tėvynę. Gyvenamasis momentas mums stato visę eilę nauję 
- aždavinię, kuriuos sėkmingai spręsdami turime dalyvauti visi, neatsižvelgiant kur 
y. gyventume ir kokię pasmuleziūrę i?.—žintu e.

Sunki ir nelygi Lietuvos laisvinimo kov . reikalauja iš mūšy, sutelkti visas 
gyvęsias jėgas ir vieningai dirbti.- Visi- tę darbą trukdantieji kliuviniai turi būti 
2.š musę, tarpo pašalinti, Šiandien mes b ..iro ieškoti ne to, kas mus skiria, bet to, 
kas mus jungia. Tik suburt orais jogomis veikdami mes laimėsime.

lesiodami pagalbos Lietuvos išlaisvini: iui mums visiems pažįstami, seni ir 
g prityrę politi.u’.i yra išvykę į Jungtines įmerikos Valstybes. Vyriausiasis Lietuvos 

ršlaisvinimo .-omitetas teikia tai misijai ypatingą reikšmę Lietuvos laisvinimo dar
be. Tos misijos sėkhjingraui reikia, kad mes visi ją remtume kuo kas galime. Ypač 
didelės paramos rausę delegatams laukiame is musę brolię a-ierikiecię, kurie visada . 
sunkiomis Lietuvię Tautai valandomis pirmieji ateidavo pagalbon.

Lietuvię Tat’bos laisvas kova reikalai: ja nemažai ir materialini^ išteklię. Atsi
randant vis Naujiems uždaviniams Tautos Fondo išlaidos didėja, o pajamos dėl vyks- ' 
uancio tremtiniu Kilnojimosi mažėja. 16 Vasario šventės proga Vykdomoji Taryba skel-
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bia tradicinį Lietuvos laisvinimui auką vają. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia visas Europoje ir kituose pasaulio kontinen
tuose esančius lietuviškas organizacijas ir paskirus asmenis aktingai 
prisidėti prie vajaus organizavimo ir auką rinkimo, o visus lietuvius - 
pagal išgales paremti Tautos Fondą..

Esantieji tremtyje lietuviai skirstosi po visą, pasaulį ieškoda
mi laikinės prieglaudos. Šia proga su dideliu dėkingumu minime tuos kraš- ' 
tus, kurią vyriausybės plačiau pravėrė tremtiniams duris ir teikia jiems 
darbą bei pastogę. Išbarstytą pasaulyje lietuvią jėgos, be jungiančios 
organizacijos bus menkos. Šioms jėgoms stiprinti kuriama Pasaulio Lie
tuvią Bendruomenė, kuri jungs visus lietuvius. Tat kiekvieno 
šventa pareiga dalyvauti bendruomenėje ir veikliai įsijungti 
Tautos kovą, pries jos naikintojus kuo kas galis gyvu žodžiu, 
ganizaciniu darbu, materialine parama. Kurdamiesi svetimuose 
mes niekad neturime pamiršti kelio Tėvynėn ir tęsti Lietuvos 
darbą, lies turime vengti kelią, 
ti išlaisvinton Tėvynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventę 
mes sutinkame susirūpinimo, susikaupimo ir gedulo ženkle, šaukdamiesi 
Aukščiausiojo pagalbos ištęsėti tą kovą ligi visiškos pergalės. Laimėji
mą mums laiduoja musą bylos teisingumas. Iš šito kieto bandymo išeisime 
užgrūdinti ir neišsenkančiomis jėgomis išlaisvintoje demokratinėje Lie
tuvoje imsimės atstatymo ir kūrybos darbo. 

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

lietuvio 
į Lietuvią 
spauda, or- 
kraštuose 
laisvinimo

kurie veda į nutautėjimą ir kliudo grįž-

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

Tremtyje, 1$49 m. Vasario mėn. 16 d
■1
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3'1 metai nuo Vilniuje nepriklausomybėsS. m. vasario 16 d. sueina 
paskelbimo. Kaip ir kuomi toji istoringa diena buvo atžymėta Vilniuje, 
žinią neturiu, nes tuomet dar gyvenau su šeima Ukrainoje. Greičiausia 
ji buvo praleista kaip ir kiekviena darbo ir vargo bei okupacijos sle
giamą dieną.

Kaip buvo vėliau švenčiama 16 vas. diena Lietuvoje, žino bei prisi
mena visi kas paliko brangią Tėvynę jau paaugėję nes tikiu, kad kiekvie
nam teko būti aktyviu ar pasyviu dalyviu. Kaip buvo minima toji šventė 
čia išeivijoje irgi visi mes žinome, nes ar skaitėme ar patys tą šventę 
ruošiame. Kaip bus minima šiais ir tolesniais metais 16 vas. diena, pri
klausys nuo tą, kas tą šventę ruoš ir nuo tą kas tą šventę ruošti padės.

Aš čia noriu brangiems tautiečiams aprašyti, nors trumpai, kaip pir
moji Vasario 16 buvo švenčiama Kaune bei a. Panemunėje, nes manau, kad 
maža kas čia Belgijoje žino. - Žino bei, tikiu, atsimena, tik tie, kurie 
tuomet ten buvo ir patys toje šventėje dalyvavo. Čia noriu paskatinti 
brangius tautiečius prie tos šventės ruošimo ir prie jos iškilmingumo, 
įspūdingumo bei prakilnumo.

'i
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Kaip mano jau buvo minėta, mums A. Panemunėn iš Kauno persikėlus, 

truko visko, išskyrus pasiryžimę, pasišventimu gerus norus, tad materija- 
lįnius trukumus reikėjo užpildyti dvasiniu penu.

Dvasiai kelti buvo nusamdytas žinomas chorvedis A. Vaičiū
nas kuris kiekvienoje kuopoje paruošė choreli ir išmokė dainy, p. p. 
karininkus taip išmokė, kad antrojo pulko p. p. karininkai savo dainomis 
ir jy išpildymu visad vyravo kariuomenėje ir prezidentas Smetona, 
ir prezidentas Stulginskis, o ypatingai p. ministeris pir
mininkas Dr. Bistras taip pamėgo dėl šiy dainy ir nuoširdumo, 
kad buvo nuolatiniai svečiai kiekviena proga. - Buvo suorganizuotas geras 
orkestras vien tik iš specijalisty griežiky p. Gužo, vyresnio 
griežiko, vedamas mat, diplomuoto kapelmeisterio pradžioje nepavyko suras
ti, o vėliau taip prie p. Gužo liko priprasta, kad jis buvo paliktas ir 
toliau vesti orkestru. - Tai pačiai dvasiai kelti ir palaikyti, kas šven
tadienį. buvo laikomos iškilmingos pamaldos su pamokslu. - Tad bene galima 
buvo praleisti tokię gėry progę, kaip 16 vas. Neprikl. paskelbimo diena, 
ja tinkamai neatšventus?!

Vasario pradžioje, pasišaukęs karininkę Statkeviciy 
Saulę , tuometinį pulko komendantę, pavedžiau apeiti visus A. Pane
munės namus ir įspėti namy savininkus, kad 16 vas. būty namy staktos pa
puoštos lietuviškomis vėliavutėmiš bei žalumynais, gatvės prieš namus bū
ty išvalytos bei smėliu išbarstytos, žinoma, tik ta gatvė kuri ia pulko 
rajono vedė, bažnyčion, mat, a. Panemunėje pulko kareivinės buvo A. Pane
munes gale, o bažnyčia Dr. Basanavičiaus pamiškėje. ■

"Kas tai per šventė ir kodėl mes turime puošti ir švęsti?" -. klausė 
kar. Statkeviciy veik kiekviename name.

"Kas per.ponas pulko vadas, kad mes privalome jo įsakymus vykdyti ir 
kę jis mums gali padaryti, juk čia-tvarkę daro ir įsakymus per caro žan
darus duoda vietos ortskomendantas (vokieciy vietos komendantas)?!

"Ne mano pareiga Tamstoms čia aiškinti, jog A. Panemunė --Lietuva, 
o ne Vokietija ir tai, kas jumis laukia, jei 16 vas. nebus Tamstos namai 
papuošti!" - atsakinėjo p. kar. Statkevicius, nesileisdamas į jokias dis
kusijas ėjo iš namy į namus, kol apėjo visus A. Panemunės namus. Vėliau 
jis su mumis pasidalino bene valgykloje, kaip jis buvo eilėje namy sutik
tas ir išlydėtas, kę patyrė ir kokiy komplimenty prisiklausė. 2inoma, dau
giausiai pasižymėjusiems ir dar jei jy namai ne buvo išpuošti, buvo tin
kamai atsidėkota ir jiems to kariy savanoriy įžeidimo nepamiršta.

Bažnyčioje šventės tvarkę sudarė kilnusis A. Panemunės tuometinis 
klebonas prelatas J. Staugaitis, didis Lietuvos mylėtojas, 
valstybės seimo prezidiumo Vice-Pirmininkas ir jo vikaras kun. Gri
nevičius , kuris ypatingai buvo pamilęs savanorius ir buvo veik 
kaip šventasis atsidavęs Dievui ir Tėvynei. Numatyta buvo 9 vai. Sv. M-i- 
šios vienai pusei kariy savanoriy, kurias laikys pulko kapelionas (pir
masis Nepr. Lietuvos karo kapelionas), kun. Ramanauskas . - 
11 vai. iškilmingoji suma kitai-pusei savanoriy ir visuomenei, į kurię 
organizacijos ateity su vėliavomis; po sumos paradas ir mano žodis į vi
suomenę bažnyčios aikštėje. Organizuota dvejos pamaldos, nes nenorėta pa~ 
rodyti, kiek mūšy yra, mat, vokiečiai visad rengėsi mumis nuginkluoti ir 
išvaikyti, ypač Soldatenrato (kareiviy Tarybos) skatinami.

Išaušo 16 vas. diena. Viskas ėjo kaip ir buvo numatyta. Dar išvakaro 
A. Panemunėje dauguma pradėjo ruoštis. Veik visi namai pasipuošė, gatvė ’ 
smėliu išbarstyta, visa ir visi atrodė šventadieniškai. Pradžioje viena 
pusė savanoriy organizuotai su dainomis vėliau antroji pusė orkestro ve
dama, nukeliavo bažnyčion, kuri kiek įmanoma buvo išpuošta ir išdailinta.
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Hanau, kad čia kaip tik vieta bus pažymėti, kad pulko savanorius lydėjo 
antroji kariuomenė, lazdy šautuvais ginkluota: tai A. Panemunės prie
auglis, jaunuomenė bene Jono Vysockio tuomet berniuko, 
šiandie garbaus ir veiklaus katalikiškos bei visuomeninės veiklos Charle
roi veikėjo, vadovaujami.

13 vai. visuomenė organizuotai atėjo pasveikinti pulko.Sveikinimo 
kalbas pasakė keli visuomenės atstovai bei tėvy ir motinu atstovai; jiems 
atsakė kar. Kaunas Pranas (pirmosios puskarininkiu, vėliau karo Mokyklos 
Viršininkas). Jokit,! sueigy bei pasilinksminimu nedarėme, nes tam nebuvo 
nei vietos, nes.didesnės patalpos okupantu buvo laikomos užimtos, be to, 
nenorėta erzinti žąsy.

Visuomenei nuo pulko pasitraukus, nuvykau Kaunan pažiūrėti kaip ten 
16 vas. diena bus atžymėta. Labai nustebau, nes nebūta nei pėdsako šventės 
atžymėti. llinisterijy bei komendatūros patalpos, lietuvišku įstaigą vie
tos atrodė kasdieniškai, paprastai, nei lietuvišku vėliavuciy, nei iškabu 
neturėjo. Atrodė Kaunas yra svetimas, nelietuviškas, jauteisi žmogus ne 
sostinėje Lietuvos, bet kažkur užsieny esąs, nes gatvių pavadinimai vokiš
ki, lenkiški, žydiški, ir pan. Vokieciy įstaigos vokiškomis vėliavomis 
visgi buvo atžymėtos, tik lietuvišku niekur nebuvo. Užvažiavau pas buv. 
savo ūkio viršininkę Kauno Komendantu kar. J. U i k u c k į (poetę.), 

"Ką reiškia, Juozeli, kad miesto net lietuvišku įstaigą nepapuošei? 
Juk šiandien 16 vas.! Važiuojam su. manim A. Panemunėn, tai iškarto pamaty
si ir pasijusi Lietuvoje esąs!" Jis atsiduso ir tarė: "Mat, vade, A. Pa
nemunėje Tamsta esi valdovas, o čia ir vokiečiai, ir p. Ministeris Pir
mininkas, ir eilė kity pony, komendantas gi veik nieko nereiškia ir vo
kiečiams esant pasireikšti negali."

Matau, bergždžias darbas jam aiškinti, kad savistovumą, energiją, pa- " 
siryžimy gerbia visi, o aklę, svetimos valios vykinimę dauguma nelaiko di
deliu nuopelnu.

Grįžau nuliūdęs, kad dar labai esame vokiečiams okupantams klusnūs 
ir bailūs, kad net nesiryžtame 16 vas. namus bei įstaigas išpuošti bei 
pasirodyti, jog mes čia šeimininkai, nepriklausomi ir norime patys lais
vai valdytis. 0 gal aš klystu, gal p. Ministerial Pirmininkui nebuvo pa
togu parodyti norą iš vokiečiu jungo išsiveržti.

Šiandie, 30 mėty praslinkus, malonu prisiminti anuosius laikus, ku
rie mumis žadina keltis iš apsnūdimo, nusivylimo, dvasios puolimo, liepia 
mums ruoštis nepriklausomam gyvenimui. Himno žodžiai "Tu didvyriy žemė 
iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia," tenebūna mums tuščias bereikš
mis garsas, o kelrodis. - Pievas tik narsiems padeda. Kaip anuomet buvo
me ištikimi Dievui ir Tėvynei, kiekvieną savo didesnį žygį darėme su Die
vu, - gaudavome ir pasiryžimo, ir noro, ir pasisekimo. Dievas ir Tėvynė 
tebūna mums visad ir visame Kame vadovais, jei norime išlikti ir atgauti 
savo laisvę ir laisvę Nepriklausomą. Tėvynę.

J. Mockūnas

LIETUVIAI J. U S T R A L I J 0 J E
Iki šiol į Australiją, atvyko apie 1.700 lietuviy iš Vokietijos DP 

stovykly. Dabar transportai padažnėjo ii’ sekančiais metais bus regulia
riai atvežama, kas mėnesį po 20.000 tremtiniy iš DP stovykly Europoje.

Dar Vokietijoj būnant speciali Australijos komisija atrenka sau tin-
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kamus imigrantus, Pradžioje buvo imami tik viengungiai, vėliau vedusieji 
iki 40 mėty, bet bevaikiai, o dabar pasitaiko ir šeimos su vaikais. Visi 
atvykstantieji yra susirišę darbo prievole 2 metams ten dirbti, kur val
džia skirs. Kelione iš Europos į Australiją tęsiasi apie 1 mėnesį, bet 
neseniai atvyko laivas su D?, kurie kelionėje išbuvo net 3 mėn. Sis lai
vas kelionėje sugedo, ir, kol buvo pataisytas, praėjo net 3 mėn. Nenuos
tabu, kad dalis lietuvię ir kt. keleivię, vykę šiuo laivu, buvo taip iš
vargę ir nusilpę, kad iš laivo turėjo būti nuvežti į ligoninę. Kelionėje 
maistas, patalpos ir elgesys su D? dažnai būna blogas. Anksčiau, kai 
pirmieji transportai buvo vežami USA laivais, kelionė būdavo daug geres
nė, nesbbuvo duodama geras maistas ir ne taip suspaustai tebūdavo gyven
ti. Dabar dažnai tenka važiuoti nedideliuose, senuose, italę., norvegę 
ar kt. valstybių laivuose po 8-įOO žmonię. Nepaprastas sugrūdimas. blogas 
maistas, neįprastos kelionės sąlygos labai išvargina. Na, bet ką gi pa
darysi, juk DP visuomet turi teisę tik į tai, kas nuo kitę lieka...

Australijoje naujieji imigrantai būna išlaipinami Sydney, Melbourne 
ar Fremantle uostuose. Iš čia vežami į laikinas imigracijos stovyklas, 
kuriose išbūna po 3-4 savaites ar net daugiau. Šios stovyklos yra; Bone- 
gilla (Viktorijos provincijoj, apie 1 80 myįię nuo Melbourne), Bathurst 
(NS'!, apie 100 mylią nuo Sydney) ir Grayland (vakarę Australijoj prie 
Perth miesto).. Šiose stovyklose ir prasideda pirmieji naujojo emigranto 
žingsniai ..ustralijos žemėj. Apgyvendinami buvusiuose kariuomenės bara
kuose, duodamas neblogas maistas ir po 5 šilingus į savaitę smulkiom iš
laidom. Čia imigrantui mokomi šiek tiok angliškai, supažindinami su Aus
tralijos geografija, jos istorija, gyventoją papročiais ir gyvenimu. Tai 
vadinami "australizacijos" kursai. Taip pat tikrinama sveikata, fotogra
fuojami ir daromi dokumentai. Be to, išduoda visai nemokamai šiek tiek 
rūbę ir avalynės. '

Po tokię "australizacijos" kuršę užbaigtuvię prasideda siuntimas į 
darbus. Stovykloje esanti darbo skirstymo įstaiga siunčia į visas Aus
tralijos dalis naujuosius imigrantus įvairiausiems darbams. Deja, naujie
ji ateiviai D? skiriami, dažninusiai į pačius blogiausius darbus, kur pa
tys australai nenori dirbti. Pavyzdžiui, į Queensland provinciją prie 
cukraus nendrię kirtimo pasięsta apie 600 baltiecię. Čia klimatas beveik 
tropinis, labai karštas. Darbas sunkus. Sį darbą net įpratę seni austra
lą darbininkai vadina "nigger's job", o ką bekalbėti apie naujai atvyku
sius, prie 100 laipsnię karščio neįpratusius, dažnai fiziniai nusilpusius 
DP. Taip pat ir kiti darbai, į kuriuos siunčiami ateiviai, kaip anglies, 
geležies rūdos, druskos kasyklos, miškai, vandentiekio tiesimas, geležin
keliai, keliai, plytinės irkt., nėra lengvi. J šiuos darbus skiriama 
visai neatsižvelgiant į imigranto profesiją ar pajėgumą. Gyventi dažniau
siai tenka palapinėse ar barakuose. Pavyzdžiui, lietuvis gydytojas dirba 
karbite fabrike kaip akmenę krovėjas, inžinierius su kastuvu kasa molį 
plytinėje ir t. t. J fabrikus beveik nieko neskiria, nors yra didelis 
darbininkę pareikalavimas visose darbo šakose, o atvykusią tarpe yra gerą 
specialistę: mechaniką, elektriką, stalię ir kitę amatininkę, kurią Aus
tralijoj labai trūksta. Tačiau ir sunkiose darbo ir gyvenimo sąlygose 
būdami lietuviai ateiviai kietai kovoja už savo ateitį ir laukia darbo 
prievolės pabaigos, kuomet galės laisvai sau darbą pasirinkti.

Moterys daugiausia skiriamos dirbti į ligonines, valgyklas ar vieš
bučius. Kai kurioms pasisek gauti pakenčiamo darbo virtuvėse, skalbyklo
se, valgyklose. Bet kitos paskiriamos į bepročią ar džiovininkę skyrius, 
kur neįprastas, kartais sunkus darbas, pakerta Ją dvasią ar net sveikatą. 
Štai vienoje Melbourne ligoninėje, po 6 mėn. darbo džiovininkę skyriuose,
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10 baltiecię motery jau apsikrėtė džiova ir pačios atsigulė ton pacion 
ligoninėn!

Žinoma, ne visiem ir visom būna sunku. Kartais pasitaiko pakliūti 
pas gerus darbdavius, kur ir darbas malonus. Darbo čia atvykusieji nebi
jo, priešingai - jo ieško. Savo darbštumu lietuviai jau daugelio žymiai 
Australijos valdžios vyry dėmesį yra atkreipę. Darbdaviai mielai nori 
gauti baltiecię savo darbovietėm. Vienoje Adelaidės plytinėje, kurioje 
dirba 6 lietuviai, plytinės savininkas taip sužavėtas jais, kad net kam
barius jiems įrengė. Iron Knob geležies rūdos kasyklos vedėjas viešai 
pareiškė padėkę lietuviams už gėrę darbę. Bendrai, galima sakyti, kad 
naujieji ateiviai daug darbštesni ir sęžiningesni savo darbe už austra
lus darbininkus, nors ir būdami daug blogesnėse sęlygose.

Keisti darbę beveik neįmanoma, nes australę įstaigos užsispyrusiai 
reikalauja dirbti ten, kur yra paskirti. Atvykusiems DP imigrantams nega
lima gyventi privačiai, tai yra atskirai išsinuomoti kambarį.

Lietuviai, kaip ir kiti čia atvykusieji, yra išblaškomi po visę 
Australiję. liet į didesnius miestus lietuviams sunkiau patekti, nes imi
grantus skirstančiose stovyklose australy valdininky padėjėjais, vertė
jais ir kt. tarnautojais yra daugumoje latviai ar estai, kurie savo tau- 
tiečius pirmiausia stengiasi apgyvendinti miestuose. Lietuviams daugiau 
tenka nuošalesnės darbo vietos arba net dykumos. Neseniai iš 81 pabal- 
tiečio, atvykusio į Adelaidės miestę dirbti, buvo tik 7 lietuviai. Tokiu 
latviy ir estę pareigūnę elgesiu lietuviai pasipiktinę. Būdami taip iš
blaškyti, lietuviai negali geriau susiorganizuoti, nors ta kryptimi, kiek 
galima, irgi veikiama. Be nuo seniau veikiančios Lietuvię Sęjungos Sydney 
mieste, neseniai įsisteigė naujas skyrius lielboume. Vakarę Australijoj 
prie geležinkelio dirbantieji lietuviai suorganizavo krepšininkę koman- 
dę, kuri Perth mieste nugalėjo stiprias australę krepšininkę komandas. 
Prieš kelis mėnesius vienoje nuošalioje lietę Australijos vietovėje lie
tuvis, geležies rūdos kasyklose sunkiai dirbdamas, pradėjo leisti pir
mąjį lietuvi-škę laikraštėlį Australijoje, kurį pavadino "Australijos 
Lietuvis". Nors ir labai vargingose sęlygose gimęs, šis rotatorium spaus
dinamas lietuviškas laikraštėlis nuolat stiprėja savo turiniu ir dydžiu, 
maloniai sutinkamas toli viens nuo kito išblaškytę tautiečię.

Tačiau, nors ir sunkius pirmuosius imigracinius metus stumdami, 
Australijos lietuviai kantriai eina pirmyn, tikėdami savo Tėvynės prisi
kėlimu ir visę jos išblaškytę vaikę grįžimu į Laisvę Tėvę Žemę.

(Dr. 31.12.48)
=_n=H=Ti = tt=_ti==ii = ii = ii=ii=n=ti

(Tęsinys iš 8-to pusi.)

Lithuanian Polk Art. By J. Baltrušai
tis. Editor T. J. Vizgirda. 256 Illustrations.

Siame leidiny žinomas meno istorikas J. Baltrušaitis atskleidžia 
užsieniečiui lietuvię liaudies meno turtus. Pradeda nuo statybos foraus 
klėcię, bažnyčię, pereina prie turtingę kryžię formę, paliečia skulptūrę, 
graviūrę ir baigia audiniais. Tiesa, būtę galima pageidauti geriau pa
rinktos iliustracinės medžiagos, ypač religinio liaudies meno, tačiau ži
nant sęlygas, kuriomis leidinys paruoštas, tenka tik džiaugtis, kad už
sieniui tuo būdu atskleidžiamas tikrasis Lietuvos veidas. Knygai tenka 
palinkėti didžios sėkmės. Išsiblaškę tautiečiai turės kuo apdovanoti pa
žįstamus įvairiom progom.
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30. EILIJONŲ ’IUSULJZOHV LAUKIA ISSIVADaVEIO
IS SOVIETŲ S,JUNGOS

"La libre Belgique" (31.1.1949) aštriai pasisako prieš sovietus, ku- 
rie pateisina beveik pusės Lenkijos žemių užėmimų tuo, kad. T,enki ja buvusi 
daugelio tautų valstybė. Bet jie visiškai užmiršta, kad pagal 1939 m. duo
menis Sovietu Sujungęs.53 p gyventojų nieko su rusų tauta bendro neturi; 
be to, skaičius žymiai padidėjo paskutinių aneksijų dėka...'

Visos tautinės grupės turi tvirtų tautybės pajutimų ir sunki ai pa
kenčia raudonųjų priespaudų.

1941 m. Raudonoji armija buvo išvyta iš Lietuvos įr Latvijos ne vo
kiškų dalinių, bet lietuviškų ir latviškų vienetų dėka.

Menkai tepažįstamas šitas Sovietų istorijos lapas, bet kai kurie 
faktai parodo aiškiai mažumų neapykantų raudonajam tironui. ,

1945 k. pabaigoje 4 autonominės sovietų respublikos, vokiečių Volgos 
respublika, kalmukų, Krymo totorių ir Kaukazo cecenų - irigušų respubli
kos buvo išbrauktos iš politinio Sovietų Sųjungos žemėlapio, jų gyvento
jai ištremti į Sibiru.

Nuo 1920 metų Kaukazo istorija šlaistoma krauju. 30 milijonų Rusijos 
musulmonų padalinti į.6 sovietines, 9 autonomines respublikas ir 5 auto
nomines sritis. Prieš šituos tautinius vienetus kova pasiekė aukščiausio 
laipsnio 1938 m. didžiojo valymo metu. Per praeitų karų daugiau kaip mi
lijonas musulmonų buvo mesta į pirmųsias 'linijas. Nežiūrint visų pries
paudų ir valymų sovietai dar vis bijo musulmonų sukilimo ir jų galimos 
emigracijos.

Galima būtų įsi vaizduoti Pakistano ir Afganistano sųjungų ar bent 
Vaziristano. Si sųjunga galėtų stipriai paveikti sovietines musulmonų res
publikos. Jei ši proga nėra išnaudojama prieš sovietinio nusistatymo vals
tybių, ji lengvai gali pereiti į sovietų rankas, ir tada galima laukti 
Afganistano ir šiaurės vakarų Indijos susovietinimo.

Prie ofenzyvos prieš sovietų rėžimų Azijoje turėtų prisidėti tiesio
ginė akcija ir Europoj. Šio meto centrinės Europos įvykiai rodo, kad Mas
kva turi priežtai reaguoti prieš daugelio valstybių norų nusikratyti so
vietinį jungų. Čekoslovakijoje sukilimas esųs numalšintas, Jugoslavijoje 
Tito griežtai replikuoja į Maskvos kaltinimus ir pan. Sovietų Rusija turi 
rimtų sunkumų, kuriuos Sųjungininkai turėtų išnaudoti.

AR GALIMA REVOLIUCIJA RUSIJOJE ?
Husų laikų didžiausia blogybė, be abejonės, yra didžiųjų protų nuo

monių įvairumas. Šiuo metu, kai visuotinai pripažįstamos sovietinio val
dymo blogybės, logika reikalautų, kad Vakarų vienintelis tikslas būtų ne 
tik sulaikyti sovietų veržimusi, bet padaryti valdymų nepavojingu. 0 kų 
gi matome tikrumoje?

Vašingtone, tuo metu, kai buvęs Valstybes sekretoriaus pavaduotojas 
p. Lowe 11 iškelia Rusijos agresyvinius pasiruošimus, kai karo ministeris
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p. Forrestal teigia, kad. Rusijoje yra 15 milijonu vergy, prezidentas Tru- 
manas pasako taikingy kalby, pareiškia esys įsitikinęs, kad pačiame Krem
liuje kai kurie.trokšta taikos.

Kai kuriy anglę, strategy nuomone, vakarai turi apsispręsti ir per
eiti į ofenzyvy, bet šiuo metu demokratai pasirodo esy nepajėgus pozity
viniam veikimui.

Generolas Giffard Idartel, buvęs angly misijos Rusijoje šefas ir 
Voigt, buvęs "Nineteenth Century" direktorius štai ky sako; "Vakary nelo
giškumas yra ligūstas. Tašiau demokratai turėty užtenkamai ginkly prieš 
sovietus: išvystyti propaganda, kuri įtikinty prispaustąsias tautas, kad 
joms norima padėti." Propagandai galima panaudoti radio: slysti translia
cijas, skirtas rūsy tautoms uaskvos bangos ilgiu. To žinoma, neužtekty. 
Tekty suformuoti Rusijos pasieny būrius, kurie laikui atėjus perimty 
vairy į rankas5 tam gabiy žmoniy gaiety duoti naujai okupuotieji kraštai.

Soviety okupacinės armijos centrinėj ir lyty Europoj, jei mes mokė
sime elgtis, gali būti jungtis su rūsy- tauta, nieko gero nežadanti komu
nizmui .

Reikėty jau dabar paruošti pasipriešinimo branduolius, galinčius 
veikti kariniu požiūriu laikui atėjus. Kai kuriuose kraštuose tokios pa
jėgos jau susiformavę: pabalti jos kraštuose, Ukrainoje, Rutenijoj, Len
kijoj. (La libre Belgique, 28.1.1949).

Pr. Z a i d y s 

VERTINGI LEIDINIAI
VILNIUS. The Capital of Lithuania. By T. J. 
Vizgirda, Architect. 105 iliustracijos + 62 psl.

Žinomasis mūšy architektas T. J. Vizgirda su savo bendradarbiais 
užsimojo didelį darby: išleisti visy eilę veikaly angly kalba apie Lietu
vos istorinius, kultūrinius ir etnografinius turtus. Architektas, būda
mas įpratęs prie didžįuliy projekty, nepabūgo imtis tremtyje lietuviy 
kultūrai ir istorijai nušviesti sunkaus darbo. Visa knygy serija (12) 
pavadinta "Lithuania. Country and Nation". Pirmoji serijos knyga yra 
istoriko A. Šapokos parašyta Lietuvos istorija "Lithuania throug the ages 
(200 iliustracijy). Leidinys apie Vilniy yra antroji serijos knyga, kuri 
jau ima pasklisti įvairiuose Vakary kraštuose. Tai leidinys, kuriame 
trumpai atpasakota Vilniaus istorija, kaip neatsiejama Lietuvos istorijos 
dalis. Čia suminėta ir legendos, ir ekonominės sylygos, ir Vilniaus 
reikšmė Lietuvai. Didžiausias betgi dėmesys kreipiamas į gyvyjį Vilniy, 
kuris parodomas nuotraukose. Autoriaus žodžiais: "Gyvasis Vilnius yra 
geriausias ir įžymiausias Lietuvos gyvavimo liudininkas. Senieji miesto 
pylimai liudija geriau ir aiškiau nei storos kronikos apie miesto pra
eitį: kiekvienus Vilniaus kampelis yra nerašytos Lietuvos istorijos da
lis. Si istorija negali būt pakeista, ji gali būt tiktai falsifikuota." 
(p" 59)- Ir tikrai. Skaitytojas čia lengvai ir su patraukimu gėrėsis mū
šy senosios kultūros laimėjimais. Viena tik būty pageidautina, b-ūtent, 
geresnio popieriaus. Leidinys, pakliuvęs Vakary Europon ir atsistojęs 
šalia kity panašios rūšies leidiniy, atrodo perkukliai. Suprantama, 
tremties sylygos neleido šokti aukščiau. Nežiūrint to, leidinys daro ma- 
lony įspūdį ir bus, pav., Belgijoj viena gryžiausiy dovany kolegoms už
sieniečiams. (Knyga gaunama: "Aufbau", Fr. Herschelstr. 16, I'ūnchen 27, 
Germany US Zone).
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji Red.,

Nustebino angliakasius LBB Pirmininko aplinkraštis Nr. 5, kuriame 
užsipuolamas korespondencijų skyrius "Gimt. Saly". Skyrelis "Pas liūs" 
yra pats mėgiamiausias ir pirmiausiai skaitomas, tad angliakasiai yra ’ 
tikrai nuoširdžiai dėkingi Redakcijai už įdėtas pastangas šį skyi-ių to
bulinant bei plečiant ir prašo redaktorių, nors kai kam ir būtų "koktu" 
jį skaityti, tęsti šį darbų toliau, nes jame atsispindi tikrasis Belgi
jos lietuvio angliakasio veidas. Liežo Apylinkes lietuviai angliakasiai 
ne vien "verkšlena" savo laikrašty, bet ir padare visų eilę žygių išbris
ti iš esamos padėties. ŲNR?U. (IRO) mus vežė laikinai į darbus, sake ir 
rašė, kad masinės emigracijos atveju mes nebusime nuo savų tautiečių at
skirti, bet galėsim vykti kartu į užjūrius, o dabar, sąžiningai atlikus 
2-jų metų sutartį net į DP stovyklas (amerikiečių zonoje) žada nepriim
ti! Ar tai ne pasityčiojimas iš teisės ir teisingumo? Mes žinome jei 
1945 ®. būtų buvus Ui'TRROS (IRO) ir vokiečių valdžios valia, tai su did
žiausiu uolumu mes būtume buvę surinkti ir jėga perduoti į raudonųjų ko
munistų pragarų, bet įsikišus karinių okupacinių pajėgų vadovybei, mums 
buvo leista likti šiapus geležinės uždangos. Mes žinome, kad ir dabar, 
jei bus IRO. ir belgų valdžios valia, mes liksime juodajame požemy. Ta
čiau mes šaukiamės pagelbos ir ieškome žmogaus!

IRO aiškina, kad po sutarties mes galėsime ieškotis darbo kitur. 
Dėkui. Dabar atleistų dėl nesveikatos iš požeminio darbo nėra ne 1 jį vi
sų DP, bet ir tie dienas praleidžia IRO laukiamuosiose ir, praradę svei
katų, niekur kitur darbo negaudami, turi grįžti į Vokietijos DP stovy
klas. Tokia yra praktika. Teoriniai galimumai mūsų neguodžia, lies žinome, 
kad svetimšaliams ne kasyklose darbo leidimų yra ribotas kiekis ir jis 
šiuo metu bene bus mažesnis, negu jau yra dirbančių kitose šakose. Tad 
kam siūlyti Sizifo darbų?

Reikia spėti, kad po sutarties, negrįžus į Vokietijos DP stovyklas, 
o patikėjus pažadams ir palikus čia toliau kasyklose dirbti, mes tikrai 
būsime užskaityti "įkurdintais" ir tada nebeturėsime pamato sugrįžti į 
Vokietijos DP stovyklas, iš kur vyksta emigracija.

Jei emigruoti iš Belgijos tuoj sutarčiai pasibaigus, tai, aišku, 
IRO lėšomis. Tegu pats gudriausias IRO tarnautojas susitinka su manim ir 
aš jį visu 100 -jj įtikinsiu , kad čia kelionei susitaupyti negalėjau, nes 
gaunu minimalų atlyginimų, buvau sužeistas, kelius kartus rimtai sirgau, 
išlaikiau šeimų, reikėjo viešiems 4 apsirengti, prenumeruoti laikraščius, 
nupirkti keliolika knygų, šventom dienom nueiti į miestų, o kur dar paš
tas, tramai, įvairūs mokesčiai, aukos ir t.t. ir t,t. Arba viengungiai. 
Nevisi galėjo susitaupyti. Štai, pav. X, kuris buvo pasiryžęs pinigo su
kalti ir porų mėnesių pavarė anglis akordiniai, dabar kelius mėnesius 
vargsta su votimis. Kai tik padirba kelias dienas, ir vėl verčiasi skau
duliai ir ne po kelius, bet po keliasdešimts. Nei penicilinas, nei mie
lės negelbsti. Jeigu IRO pareigūnai netiki, tegu pasitikrina pas gydyto
jus. Kitas viengungis, pav., nuolat šelpia Vokietijoje likusius arti
muosius. Ir tokių tarp mūsų dauguma. Tad iš kur dirbdami kasyklose mes 
galim turėti pinigų apsimokėti kelionę emigruojant į užjūrius, kad dau-
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gelis nesukrapštytų ne emigracijai pas Abraomu?
llums belika, man rodos, grįžimas į Vokietijos BP stovyklas ir ben

dra tvarka emigracija iš ten. Jeigu emigruoja į užjūrius BP iš stovyklą 
ir jiems kelias apmokamas, tai mes negalime būti už juos blogesni, nes 
sąžiningai atlikdami savo darbo sutartį 2 metus ir taip palengvinome sun
kiu IRO naštą. Jeigu IRO to nesupranta, tai mes tikrai "ieškosim darbo 
kitur" - Prancūzijoj, Vokietijoj, Anglijoj ir k., bet neliksim Belgijos 
anglių kasyklų juodukais.

Reiškiu pagarbą. - 
■Stepas Paulauskas,

Tėvo A m b r o z i j a u s primicijos.-S. m. 
sausio 30 d. St. Trend'e priėmė kunigo šventimus musu tautietis T. Am
brozijas, pranciškonas. Sekančią, dieną, buvo naujojo kunigo primicijos vie
nuolyno bažnyčioj. Savo profesorių ir Tėvo Bens (karo belaisvių kapeliono) 
asistuojamas, T. Ambrozijas atlaike iškilmingas pirmąsias šv. liišias, 
kurių metu giedojo vienuolyno choras. Po Mišių, • grojant Lietuvos Himną, 
primicininkas buvo iškilmingai palydėtas į aikštelę prie bažnyčios, kur 
vietos vaikai ir suaugusių atstovai sveikino, įteikdami daugybę vertingų 
dovanų. T. Ambrozijas, iškilmių sujaudintas, flamų kalba visiems padėko
jo. Iš lietuvių šiose iškilmėse dalyvavo Kun. Pr. Gaida ir brolis pran
ciškonas Balbakis. - Vakarop buvo surengtas vienuolyno studentų pobūvis 
T. Ambrozijų! pagerbti. Pažymėtina, pobūvis buvo pradėtas Lietuvos himnu, 
o tautinė vėliava, didelio formato, švietė po kryžiumi. Programoj, be 
įprastinių kaltų, flamų studentas pranciškonas su giliu įsijautimu pade
klamavo flamiškai mūsų poeto Brazdžionio eilėraštį "Be Tė
vynės". Iš lietuvių pobūvyje dalyvavo Kun. Pr. Gaida, kuris pasakė padė
kos žodį visų Belgijos lietuvių vardu. Jis ypač dėkojo St. Trondo pran
ciškonų vienuolyno vyresniesiems, kurie išleido į mokslus jau antrą lie
tuvį pranciškoną (trecias tebesirengia), ir linkėjo, kad T. Ambrozijus, 
kaip ir kiti lietuvių kunigai, įsijungtų į pastoracinį darbą su tautie
čiais.

T. Ambrozijus yra dar jaunutis, simpatingo būdo, atisakius žemaitis 
nuo Girkalnio. Karo audros buvo nublokštas į Suomiją, Norvegiją, Belgiją. 
Nežiūrint didelių kelionės sunkumų, jis vežėsi bei nešėsi su savim iš pat 
"Lietuvos hebrajų k. šv. Raštą, š. Tomo Akviniečio "Summa" ir kt. moks
lines Įmygąs, numatydamas iš anksto Bievo Apvaizdos jam skiriamą kelią.

Linkime gerb. Tėvui Ambrozijai,nuolat stiprėti jėgomis, mokslu, dva
sia ir stiprinti savo tautiečius tremty ir Tėvynėj.

Gausus susirinkimas Liėge. -S.m. sausio 
30 d. Tilleur salėj po pamaldų įvyko Liėge apyl. LBB susirinkimas, ku
riame buvo svarstyta ypač emigracijos reikalai. Išklausyti tuo reikalu 
pirm. Stepo Paulausko ir kapeliono kun. Pr. Gaidos pranešimai. Balyviai 
ypač domėjosi Briusely įvykusio IRO pareigūnų posėdžio nutarimais, kurie 
būsią atspausdinti ir paskleisti visiems BP. Iš jų matyti, kuria linkme 
sprendžiami ir mūsų reikalai Belgijoj. Susirinkime išdalintas Sv. Rašto 
H. Testamentas šeimoms, kurios dėkingos yra savo vyskupams ir leidėjams 
už tokią, vertingą dovaną. Be to, dalyviai buvo painformuoti apie vasario 
16 minėjimą Liėge ir Briusely ir apie liet, spaudos būklę Vokietijoj.

Seraing’e yra apie 20 lietuvių. - 
Netoli Liėge yra didokas pramonės centras Seraing sur/lleuse, kur anglių 
kasyklose bei įmonėse dirba tūkstančiai darbininkų. Vien Cockerie firmoj 
dirba keli tūkstančiai. Lietuviams tenka dirbti anglių kasyklose, kur
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ypač gausu stalinistą. Sunku išsisukti nuo ją sindikato - varu verčia 
įsirašyti, o nepriklausančius visaip boikotuoja. Pastaruoju laiku susti
prėjo raudonyje propaganda. Neseniai buvo ją mitingas, kuriame parodyta 
sovietinis filmas "Depute de la Baltique", tačiau apie Lietuvą nieko ne
užsimena. Dabar ėmė plaukti propagandinė literatūra užsieniečiams italą., 
rusą, lenką, lietuvią ir kt. kalbom. Gaunam net iš sovietinės Lietuvos 
"Tiesą" ir kt. Šeimos gyvena barakuose atskiruose butuose, o viengungiai 
- kantinėj, didelėj, kaip daržinėj. Lietuvią yra apie Siam trimestrui 
beveik visi prenumeruoja "G. Salį", moka LB3 nario mokestį. Tuo būdu ir 
seraingiškiai pradeda gyviau dalyvauti lietuvią kultūr. gyvenime.

A. a. Girnio paveikslėliai.- Paminklui staty
ti komitetas yra atspaudas a. a. stud. Girnio atminimui paveikslėlius - 
foto ir paminklo atvaizdu. Paminklo motto parinkta: "Pasakykite' mano Tė
vynei: Gyvenimo idealas - l’ano Tautos laisvė ir pasididžiavimas!" Būtą 
tikę šia proga pridėti ir religinė invokacija.

II e s g y v e n a m e ! ..
AI3SAU (Hainaut prov.). Tai maža vietovė, kuri per aplinkui augan

čius krūmus yra veik nepastebima. Bet čia skursta, rausdami anglį, 14 
lietuvią, o su šeimomis šis skaičius prašoka net 20. Bet kažkodėl apie 
juos nieko nesigirdi!.. Atrodytą, lyg ją visai nebūtą Belgijoje, arba jie 
užmigę saldžiu žiemos miegu... Bet ne, jie gyvena ir nemiega, tik kaip 
nuošaliausia vietovė ja niekas nebeįsidomauja. Bet gyvenimas čia virte 
verda. Tam viskam davė pradžią neseniai Belgijon atvykęs T. VI. Uikalaus- 
kas.

Kas mėnesį turime lietuviškas pamaldas, kurią metu skamba lietuviš
kos giesmės. Be to, neperseniai turėjome lietuviškas jungtuves, o krikš
tynas net dvejas. Kaip matote - mūsą šeima nemažėja, bet diena iš dienos 
didėja.

Artėjant sutarties pabaigai, visi nutarė stoti bendran darban ir 
žiūrėti kas bus toliau darytina - likti čia, ar ieškoti galimybią išvyki
mui kitur. Todėl š. m. sausio 23 d. T. VI. llikalausko dėka buvo sušauktas 
susirinkimas, kurio metu įsteigtos vietos BLB skyrius. Susirinkimą ati
darė ir pranešimą padarė T. VI. llikalauskas, po.jo trumpai apie BLB in
formavo atvykęs svečias p. V. Ilartuzaitis. Vietos BLB skyriaus įgalioti
niu išrinktas p. K. Subatkevicius. (Stebėtojas)

LBB susirinkimas Zwartberge. - Sausio 
23 d. Zwartbergo parapijos salėje įvyko vietos LBB skyriaus susirinkimas, 
kuriame be gausaus būrio tautiecią, dalyvavo ir LBB Centro pirm. kun. 
J. Danauskas.

Susirinkimą atidarė Zwartbergo LBB grupės pinu. p. J. Trampas.
LBB Centro pirm. kun. J. Danauskas savo pranešime, nupasakojęs lie

tuvią Belgijoje įsikūrimą, priėjo prie baigiančiąją sutartį klausimo. ISO 
į Vok. grįžti neleidžia. Tenka rūpintis emigracija iš Belgijos patiems 
savo lėšomis. Centro pirmininkas žadėjo daryti visus žygius šios proble
mos išsprendimui teigiama prasme. Baigdamas pakvietė apyl. tautiečius at
vykti į vasario 20 d. Briuselyje rengiamą Vasario 16 minėjimą.

Po LBB C. pirm, pranešimo išsivystė diskusijos, kuriose tautiečiai 
išdėstė savo pažiūras dėl emigracijos konstatuodami, lead IRO ir Anglies 
Federacija mūsą išvykimui iš Belgijos trukdo.

Tą pačią dieną perrinkti ir Tinterslago, Zwartbergo, Uaterschei gru- 
pią pirmininkai. Jais išrinkti: p. J. Trampas (Zwartb.) - p. J.Adulčikas 
(lint.) ir p. J. Andriukaitis (viat.).
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Rengiamas IRO atsišaukimas į B P 
Belgijoj .-S. m. sausio 23 d. įvykusiame IRO pareigūnių posėdy 
Briusely buvo svarstyta DP būklė ryšium su darbo sutarties pabaiga. Pa- ' 
ruoštas tekstas, kuris bus atspausdintas ir išsiuntinėtas visiems DP. 
Rašte sakoma, kad po sutarties lieka šios galimybės; a) darbas kasyklose 
dar vieniems metams (jei 2 mėn. prieš sutarties pabaigą neatsisakoma nuo 
jos), b) darbas kasyklose be sutarties, c) darbas ne anglią kasyklose, 
d) emigracija. Apie grįžimą į Vokietiją, nekalbama. Tie, kurie ras darbo 
įmonėse, bus reikalingas darbo leidimas, be jo anglią kasyklos palikti 
negalima. Darbo galima -jieškoti pačiam arba per Bureau de Placement. Emi
gracijos atveju išlaidos pašią DP, išskyrus atskirus atvejus.

Dėl Australijos komisijos.- LBB Centro 
žiniomis, Australijos imigracinė komisija ketina atvykti į Belgiją, vasa
rio - kovo mėn. Lenkai jau yra sudarę sąrašus. Tokie sąrašai norėta orga
nizuoti ir lietuvią kolonijose, bet pasiteiravus Briuselio IRO įstaigoj 
paaiškėjo, kad minėtąja komisija galės pasinaudoti tiktai tie tremtiniai, 
kurie dabar nelegaliai atbėga iš Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Čekoslo
vakijos ir kitur ir kuriems belgą policija išduoda (IRO rekomenduojama) 
laikinius liudijimus kaip polit. pabėgėliams su antspaudu "doit ėmigrer" 
(privalo išvykti). Senieji DP, esą, negalės pasinaudoti.

Red. pastabas Dėl Australijos Komisijos reikė tą tvir- 
tesniių informaciją, nei IRO įstaiga. Galimas daiktas, kad senąją DP emi- » 
gracija randa kliūcią ne Australijos komisijoj.

Grįžtančią į Vokietiją likimas. - 
Išvykusiąją iš Vokietijos stovyklą DP tarpe yra tokią, kurie vis grįžta 
atgal. Didžiausias skaičius grįžta iš Prancūzijos, antroj vietoj eina 
Belgija ir trecioj - Anglija. Grįžimo priežastys įvairios. Daugumas nusis
kundžia persunkiu darbu ir menku atlyginimu, blogu darbdavią elgesiu, šei
mą neatgabenimu ir pan. Persunkiu darbu skundžiasi daugiausia tie, kurie, 
atpratę nuo betkokio darbo stovyklose, nebenori nieko sunkesnio imtis ir 
bevelija dyką gyvenimą stovyklose laukiant emigracijos kitur. Koks bus 
grįžtančiąją likimas, sunku dar pramatyti. Aišku yra tik dėl tą, kurie 
grįžta dėl savo kaltės. Jie netenka ilgam laikui, o 
gal ir ant visados, IRO pagalbos emigracijai, nes IRO padeda pirmoj eilėj 
dar niekur neemigravusiems. Galimas daiktas, kad tokie asmenys po IRO 
likvidavimo (195° m.) bus priversti likti Vokietijos ūkyje arba grįžti 
į kilmės kraštus. Panašus likimas laukia ir tą, kurie nėra 
apsisprendę kur emigruoti ir priėjus eilės iš
vykti atsisako, sakydami pakeitę planus.

ITeturintiems DP teisią. - Pagal IRO taisykles, 
net ir senieji emigrantai, kurie dabar atsisako grįžti į savo kilmės kraš
tus dėl politinią priežasčią, gali gauti Personnes Dėplacėes teises. Tuo 
reikalu reikia kreiptis į IRO įstaigas, gauti atitinkamus blankus ir juos 
užpildyti. Blanko 20 klausime (remarques) reikia nurodyti: a. kodėl ne
nori grįžti, b. kodėl neatsiliepi į savo kilmės krašto vyriausybės kvie
timą, c. kodėl nenori kreiptis į savo kilmės krašto konsulatą užsieny 
d. prašymo motyvai.
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Pasiruošimai ginti Va k ary Europy.- 

Jau kuris laikas ruošiamas?, ginti Vak. Europy: viešos ir neviešos konfe
rencijos konkretina jau anksčiau paruoštus planus. Pastaroji penkiukės 
konferencija Londone padaro dar vieny žingsny priekin, būtent, y Vakarty 
gynybos plany sutiko priimti ir Vokietijy (vakarinę). Ispanijos klausimas 
tebėra neišaiškintas. Pagal šveicary spaudos žinias, minėtoji Londono 
konferencija svarstė ir grynai karinius klausimus ir numatė suorganizuoti 
smogiamyjy armijy iš 23 divizijy, kuriy 15 duos Prancūzija, 5 - D. Bri
tanija ir 3 - Benelux'o kraštai. Karo atveju gaiety būti pastatyta 60 
divizijy: 40 prancūzy div., 15 -brity ir 3 - Benelux'o.

Su šiuo planu betgi Vakary gynyba nesibaigia. Vakary pajėgos turi 
būti sustiprintos Atlanto s u t a rt i m i, kuri įpareigoja 
ne tik Europos Vakary valstybės, bet ir JAV su Kanada. Kol kas dar nėra 
aišku, ar Skandinavijos valstybės su Italija prisidės prie minėto Atlan
to paloto. Norvegija su Danija yra aiškiai linkusios prisidėti, bet Šve
dija prisibijo ir norety likti neutrali arba dalyvauti karinėj syjungoj 
neutrally valstybiy. Sov. Syjunga, norėdama sukliudyti Skandinavijos vals 
tybiy prisidėjimy prie Atlanto sutarties, ima kaišioti pagalius y ratus: 
Norvegija jau gavo perspėjimy, kad josios prisidėjimas prie tokios sutar
ties būty nedraugiškas gestas Sov. Syjungos atžvilgiu; vietoj Atlanto su
tarties Norvegijai siūloma karinis savitarpės pagalbos paktas su Sov. Sy- 
junga. Einant betgi iš patirties-, kuo kvepia tokie pasiūlymai, tenka abe
joti, ar Norvegija bei kitos Skandinavijos valstybės tokį pasiūlymy pri
ims.

Besiruošiant Vak. Europos gynybai jėgos ima galutinai išryškėti. Su 
Sov. Syjunga dedasi tiktai tie, kurie yra jos priversti. Nė vienas lais
vas ki'aštas ten nelinksta, išskyrus komunistinį, elementy, kuris kartais 
bando drumsti aišky antisovietiny nusistatymy. Šiandien visiems yra aiš
ku, kad karinis Europos gynimas yra gyvybinis klausimas'ir tam yra tel
kiamos visos pajėgos. Spauda iškelia soviety karines pajėgas, nurodydama 
y didelius jy kariuomenės skaičius, tačiau antra vertus, užimtuose sovie
ty plotuose yra stipriy pajegy, kurios karo atveju tuojau sukilty. Be to, 
atominiai ginklai prilaiko soviety apetitus. Būdami dargi labai užimti 
Kinijos kare, sovietai paleido taikos balandy: Stalinas siūlo susitikti 
su Trumanu. Pastarasis betgi pareiškė mielai sutinkys, tačiau tik Vašing
tone! Įvairiy valstybiy komunistinės partijos pakartojo Kremliaus šūky 
taikon, o pats Kremlius vėl jieško progy susitikti su syjungininkais. 
Jy noru, pav., Londone prasidėjo konferencija Austrijos klausimu. Vak. 
Syjungininkai tebesilaiko tvirtos politikos, nes gerai mato, kad soviety 
taikos šūkis tėra migdančioji piliulė. Jie todėl paskelbė kontrablokady 
soviet. Berlynui: visi keliai y Berlyno soviet, zony yra užblokuoti ir 
jokie transportai iš Europos vakary, kaip Belgijos, Danijos, nepraleid
žiami. Sitai liudija syjungininky politikos tvirty linijy soviety atžvil
giu, nors ji gaiety būti žymiai stipresnė.

Dvi jaudinančios bylos.- Besiruošiant Vak. 
Europos gynybai reikia ne tik ginkly bei kariuomenės, bet ir psichologi
nio paruošimo. Sovietai, norėdami užgniaužti visus jiems nepatinkamus 
elementus, daro valymo procesus. Daugumas pranyksta, žinoma, nė "ai" ne
ištarys. Kai kuriems betgi tenka pereiti per vad. liaudies tribunolus,
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kurią pareiga tėra teatriškai žmogą pasmerkti. Toks procesas buvo suor
ganizuotas Vengrijoj kardinolui 1' i n d s z e n t y , kuris keletu 
kitą kaltinamąją pasmerkti kalėti po keliolika metą, o kardinolas su kun. 
'Ispanky - iki gyvos galvos..Kol kas dar nedrįso šaudyti del sujudusios 
pasaulio opinijos. 0 ši sujudo gana stipriai: protestai pasipylė ne tik 
iš organizaciją puses, bet ir iš vyriausybią: Amerikos, Did. Britanijos, 
Belgijos ir kt. Neseniai Belgijos parlamentas nutarė pareikšti protestu 
viso krašto vardu. Ein. pirm. Spaakas, sočijalistas, t. p. pareiškė pro
testą. vyriausybės vardu. Prie to prisidėjo visos polit. partijos, išsky
rus komunistus. Galimas daiktas, kad kaip Australijos min. pirm. Evatt 
pareiškė, kard. kindszenty reikalas atsidurs J.P.O. sesijoj, kur dabąrti- 
nė Vengrijos vyriausybė busianti apkaltinta sulaužiusi žmogaus teisiu 
deklaraciją..

Antra byla, būtent, Kravcenkos , eina Paryžiuj, kur da
lyvauja ir iš Sov. Sąjungos iškviesti liudininkai. Autorius knygos "Aš 
pasiririkau laisvą" Kravcenka iškėlė bylą laikraščius "Lettres Franęaises" 
už šmeižtą. Visi seka šią bylą su dideliu susidomėjimu, nes komunistai 
nori įrodyti, kad Sov. Sąjungoj viešpatauja laisvė ir kad Kravcenkos ap
rašytas vergą gyvenimas Busijoj esąs neteisingas.

Kini jos klausimas, kol kas nejuda, nes raudonieji pradžioj 
ketiną tartis, neoesutinka ir kovos vyksta toliau.

Graikijoj sukilėlis gen. Karkos pašalintas, o jo vieton 
pastatytas Zachariades.

Laisvosios Lietuvos atstovai prel. Krupavičius s 
ir p. V. Sidzikauskas važinėja po JAV telkdami visas jėgas pavergtos Lie
tuvos vadavimui. Tikisi matytis ir su JAV vyriausybės žmonėmis.

i>

PRANEŠIMAI

A. a. stud. G i r n i o Stanislavo paminklui staty
ti komitetas, užbaigęs darbą, prc,nesa: Auką surinkta pagal lapus Nr.Nr. 
1 - 13 = 3.980,50 Ps., iš Amerikos lietuvią p. p. Simką ir Marshall’ią 
gauta - 524,- ~s., Viso surinkta - 4.504?50 Ps.

Išlaidą padaryta: Paminklo darbas - 2.£00 P.s., pervežimas ir pasta
tymas - 500 F.s., kelionė šventinimo dalyviams - 50 ~s», gėlės kapui pa
puošti - 30 F.s,, .gedulingos pamaldos - 50 Frs., pašto išlaidos - 70 7rs, 
'Gimtajai Saliai" už padėkos ir pranešimo išspausdinimą - 70 Ls., klišią 
padarymas - 351,90 ~s., atspausdinimas paminklinią paveikslėlią - 425 Es., 
įvairios išlaidos - 20 “s., viso išlaidą padaryta - 4.476,90 Frs., Liko 
- 37,60 Fs. Darbas užbaigtas ir visi sąrašai uždaromi 1949 m. balandžio 
mėn. 5 4. Norintieji teirautis prašomi kreiptis į LBB Centro pirm. kun. 
J. Danauską iki š. m. kovo mėn. 31 d. Sąrašai ir sąskaitos persiąsta 
LBB Centrui. Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Paminklui Statyti Komitetas.

MATAITIS, Justinas

Vyrišką ir moterišką rūbą siuvėjas, 27 metą patirtis

Gatavą rūbą ir užsakymą. Didelis medžiagą pasirinkimas.

191, rue du Trone, Bruxelles (ixelles) 
Tram: 35, 41, 45, 93, 94, 96, 98, 33, 34.
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