
GIMTOJI
ŠALIS

PAYS NATJUL
Periodique lithuanien bimensuel

Briuselis ------------------------------------------- 28. 2. 1949

1



III metaį 1949 m. vasario 28 d. Hr. 4 (33)

žuvis jiusko kur giliau ...
II ii s y dabarties klausimais

Jau nekartę buvo keltas ausy likimo klausimas Belgijoj ir bandyta 
numatyti visas ateities galimybes. Vis dėlto negali pasakyti, kad mūšy 
ateities likimas jau išspręstas. Baugumui dirbanciyjy angliy kasyklose 
sutarties pabaiga jau čia pat, ir ateities problemos iškyla visu aštru
mu. Prieš metus dar galima buvo guostis - štai atliksim sutartį ir bus 
lengviau. Be ja, tas lengvumas nesirodo. Ir po sutarties pabaigos pers-, 
pektyvos dar. tebėra neaiškios. Vieni ketina likti toliau kasyklose kaip 
laisvi darbininkai, kiti nori susirasti kitokį darby Belgijoj, treti 
veržiasi grįžti Vokietijon, ketvirti laužiasi pro emigracijos duris, 
penkti gi visiškai nesiorientuoja ir galvoja apie sovietinį "rojy". Sia
me nuomoniy bei ketinimy chaose nelengva pagaliau ir apsispręsti, juoba, 
kad tos galimybes, kurios mums būty palankiausios tebėra pačios neaiš
kiausios. Visy troškimas yra - persikelti užjūrin ir ten pastoviau įsi
kurti. Beja, tas persikėlimas nėra taip paprastas; lovį apžergęs Atlanto 
neperplauksi. Itaigraoija yra surišta su daugybe formalumy ir josios 
įvykdymas yra didelės apimties darbas. Antra vertus, negali pasakyti, 
kad emigracija nebūty galima. Ji vyksta ir dabar, tačiau taip nežymiai, 
kad tik paskiros slidesnes žuvys pralenda pro užtvarę,. Visiems kitiems 
tenka laukti ir jieškoti naujy prolaužiy. Yra pagrindo tikėti, kad emi
gracinės viltys įvyks, tačiau dabartiniy galimybiy akivaizdoj tenka 
klausti: ar kartais rasa akiy neišės, kol saulė patekės? He vienas be
laukdamas prarado ir kantrybę. Nekantriuosius galima paguosti visiems 
žinomu receptu: nervinimasis emigracijos nepagreitins nė viena minute. 
Rūpintis, aišku, reikia ir tai visom išgalėm, bet viskam reikia laiko.

Po IRO pareiškimy grįžimas į Vokietijos stovyklas darosi problema-
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tiškas. IRO, matyti, aiškiai nenori mūšy grįžimo Vokietijon, nes tuo at
veju prisidėty keliolika tūkstanciy. naujy burny 1.30 syskaiton. Ar sis 
IRO nenorus bus kategoriškas atsisakymas gabenti Vokietijon, šiandien 
dar niekas no.■■•ali pasakyti. Antra vertus, sunku būty. tikėti, kad IRO 
prievarta uskirsty keliy grįžtantiems, ypač tiems, kurie turės svarbiy 
motyvy.

Labai galimus daiktas, kad daugumui mūšy tautieciy ir po sutarties 
toks palūkuriuoti Belgijoj? vieni lauks geresnio darbo, kiti plauks emi
gracijos ir t. t. 0 ir Vokietijon‘besiveržiantieji negalės išvykti su 
viena diena. Tie, kurie paliks Belgijy, ras budy susitvarkyti kitaip. 
Liekantiems gi ilgesniam laikui Belgijoj kyla klausimas kaip teks tvar
kytis toliau.

Turime LPB, kuri veiks, tikime, ir toliau. Praretėjus eilėms veikla 
dar pasunkės. Išblaškymas kliudė mums ligšiol, o vėliau jisai bus dar 
labiau juntamas. Reikia, xad Belgijoj liekantieji ilgesniam ar trumpes
niam laikui burtysi į didesnius centrus. Jieškodami darbo turėty pir
miausia glaustis ten, kur yra daugiau tautieciy ir kur darbo galimybės 
yra didesnės. Konkrečiai imant, pirmiausia reikėty bandyt kurtis šiuose 
centruose; Briusely, Liėge ir Charleroi. Daugiau šansy, atrodo, turi du 
pastarieji centrai, kur ir užsieniečiai dar gaiety įsikabinti. Net ir 
tuo atveju, jei reikės dar užtrukti kasykloj, vertėty pereiti (pagal ga
limybes) į ty centry kasyklas, kur jau yra susispietysiy lietuviy. Bur
damiesi lengviau pakelsime įvairius sunkumus ir pralaušime emigracijos 
užtvaras. Belgija nėra kraštas, kuriame galėtume pastoviau įsikurti, to
dėl niekas neturėty atims prikišti mūšy noro įsikurti kitur. Hat, gyveni-' 
me taip jau yra: "Suvis jieško kur giliau, o žmogus - kur geriau."

V. Grigaliūnas - Glovackis

H A IT 0 3 U'3 ĮNIRTI IT AS SU
IT I MISTERIAIS

Statome tvirtovę A. Panemunėj

1919 m. sausio pirmoje pusėje antryjį pulky pagalios iškrapštė iš 
Kauno ir iškėlė į r. Panemuny, kur vėliau buvo mūšy Karo IZokykla, Visos 
mano pastangos gauti pulkui kareivines 2al. Kalne (vėliau mūšy Gusary 
ir Karo Policijos) nuėjo perniek, nes vokiečiai puikiausiai' lygiai kaip 
ir mes žinojo: "’is turi Žaliojo Kalno kareivines, tas valdo Kauny". 
... Panemunes ‘kareivinės izoliavo pulky. nuo Kauno ir pulkui norint pasiek 
ti Dauny teko praeiti per n. Panemunės ar Aleksoto tilty per Nemuny; 
čia gi mažas kariuomenės būrys su vienu kitu kulkosvaidžiu gali visai 
užkirsti keliy. Nors A. Panemunės kareivinės gerokai buvo apardytos, 
trūko krosniy, nebuvo vandens, dury. ir langy, bet turėjo ir jos geiy 
pusiy. Pirmiausia jos stovėjo nuošaliai, per tat leido pulkui lengvai 
slėpti savo kiekį ir savo darbus. Aukštas Nemuno šlaitas leido lengvai 
gintis mažomis jėgomis prieš didesnes, be to, turėjo laisvus .kelius į 
Marijampolę (esant reikalui trauktis).

Kauno komendantūra, propagandos ir savanoriy registracijos biuras 
pasiliko Kaune, susitelkus Tolstojaus gatvėje, kampiniame name, (kur 
vėliau buvo mūšy Taikos Teismas)5 be to, ir antrojo pulko užimti namai 
taipjau liko lietuviy rankose, niekas jy vokiečiams negryžino..
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apsigyvenus A. Panemunėje, imtasi energingo darbo. Sutvarkyta buvo 
pora šuliniy, vandentekis, atstatytos krosnys, sutvarkyta virtuve, įsta
tyti langai ir durys, daugiausia iš šalies atnešta medžiaga. Visa, kas 
metėsi, o ti’omums, tamsoje, o kur galima buvo ir šviesoje, gabenta ka- 
reivinėsna. Tikras skruzdėlynas! liet džiugu matyti buvo, kaip linksmai 
ėjo darbas. - Neužmirštas buvo ir karinis apmokymas• Viskas ėjo uždarai, 
griežtai uždraudus rodytis aikštėje. Ginklą bei aprangos pirkimas ėjo 
tik naktimis ir tai visur kur tik galima. - Šiuo atveju, pulkui labai 
buvo naudingas, savanoris Hermanas A r o n s o n a s , Riid- 
upiy dvaro nuomininko sūnus, baigęs aukštąjį mokslą Vokietijoje ir turįs 
Kauno, Aleksoto, Garliavos,’Prieny apylinkėse daug pažįstamą, giminią 
ir draugą. Pastarieji jam stengėsi padėti ir taip pulkas augo bei sti
prėjo ne dienomis, o valandomis, kol jam nesukliudė ir tiesiog jo dar
buotės neužgniaužė, mūšy -pačią vyriausybė.

Sveikinimai Lietuvos konferencijai 
sukelia audrą

1919 m. sausio mėn. buvo sušaukta antroji konferencija, kuri savo 
posėdžius daro Valstybės Teatro ritmuose. - Sušaukta ji buvo nustatyti 
valdymo formą ir i’žgirti tai, kas iki jos sušaukimo padaryta.

Kadangi aš laikiau konferenciją. tautos suverenu, tai pasiunčiau jos 
pirmąjį plenumą sveikinti, pareikšti ištikimybę ir pažadėti jai saugumą, 
jeigu kas drįstą jos darbuotę trukdyti. - Nuvyko vienas pulko batalijo
nas išsirikiavo prie Teatro, o batalijono vadas su pulko atstovais įėjo 
į vidy. Konferencijai buvo tai didi staigmena, Tuojau buvo pertrauktas 
darbas ir teiktųsi išklausyti pulko atstovę sveikinimą. Kalbas pasakė 
nuo kareivią - savanoriy savanoris Pašys, o nuo karininkę. - sa- 
vanoriy, karininkas Steik ū n as . Labai šiitui ir prielankiai 
šios kalbos liko priimtos ir išklausytos, po ją Konferencijos Prezidiju- 
mas, (Pirm. p. Žili n skis Aleksandras, vėliau Teisingumo lii- 
nisteris ir Kauno Notaras; p. Zaskevicius, Vioepirm., . 
(vėliau kariškis, baigęs Karo Akademiją, ir pasiekęs brigados Generolo 
laipsnį; p. E ra u g e 1 i s , (vėliau Vidaus keikalą Kinistcris) 
su beveik visais Konferoncijos dalyviais išėjo prieš išsirikiavusį ba
tui! joną, nuoširdžiai, labai šiltai ir pairijotiškai padėkojo ir prabilo 
į kareivius savanorius, linkėdami jiems ištvermės ir pasisekimo Tėvynės 
gynimo darbe.

Vėliau dėl to Konferencijos Sveikinimo, ypač dėl sveikinimo kalbą, 
kilo didžiausia audra. - P. Kinisteris Pirmininkas Sleževi
čius, ekstra išsaukė savo didelį gerbėją, karininkę S k i r^p ą. 
(paskutiniu laiku jis buvo atstovas Lenkijoje ir Vokietijoje, kariškis, 
baigęs vėliau Karo Akademiją, pasiekęs pulkininko laipsnį; liaudininką 
valdymo laiku buvo Vyriausiojo Stabo Viršininku; 1919 m. sausio mėn., 
buvo Vilniaus Komendanto padėjėju; pasitraukęs kartu su vyriausybe iš 
Vilniaus Kaunan buvo komendanto padėjėju, kiek vėliau (5 pėst. D.L. 
Kdn. Kęstučio pulko vadu). Jam ainįsteris pavedė irgi nuvykti konferen- 
cijon su būreliu kareiviy ir nuo komendantūros sveikinti, kad sumažintą 
pulko sveikinimo įspūdį. Kar, Škirpa , atvykęs l.onferencijon 
užuot pakartojęs pulko sveikinimą, pasakė smarkią, prakalbą, veik grasi
nančią konferenciją išvaikyti, ji nukryptą nuo j’inr.sterio Kabineto 
nustatytą gairią. Deja, šioji kalba padarė į atstovus labai neigiamą 
įspūdį, Konferencijos Prezidiumas .saitai atsakė kar. Skirpui, kad ji gin 
tik Tėvynės reikalus, o ne i in. Kabineto diktatūros siekimą.
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Sekančią' client buvau pašauktas pas Kr. Aps. Jlinisterį, Kar. V e- 
1 y k į ? vėliau Štabo Viršininką ir II divizijos vadą., karininką, 
baigusį cetais vėliau už uane (1£O8) tą pačią Vilniaus Karo Uokyklą, 
pasiekusį brūgados generolo laipsnį.

Tarp musą įvyko maždaug- toks pasikalbėjimas;
- Ar Tamsta žinojote kalbą turinį savo atstovą konferencijoje?
- Kaip gi nežinosiu savo redaguotą kalbą turinio?! Aišku žinojau.*'
- Tai ką jos reiškia? Žengimą prieš Vyriausybę?!
- Visai nei Aš laikau konferenciją Suverenu, kuriai llin. Kab. pri

klauso. Dėl pažadėjimo konferencijai saugumo tai Tamsta žinote jog Vo
kiečiai net ne išvisą vietą leido atstovams atvykti ir dabar grasina 
konferenciją išvaikyti. Aš nemanau, kad konferencijai grėstą pavojus iš 
liinist. Kabineto. Tai juk reikštą sukilimąi tada nuosekliau butą buvę 
Konferencijos visai nešaukti, neleisti jai rinktis ir nelaikyti jos

, tautos suverenumo reprezentante.
Kar. Velykio išvežtojimai manęs neįtikino, ir mes pasilikome kiek

vienas prie savo diametraliai priešingo nusistatymo.
Konferencija ramiai ir nekliudomai baigė savo darbą. Patvirtino 

"•in. Kabinetą, išleido trumpus pagrindinio valdymo dėsnius, užgyrė tai, 
kas padaryta ir maždaug nustatė gaires tolesniam veikimui. Taip bent 
mums atrodė Konferencijos darbą rezultatai.

Valdymo viršūnėje stovėjo Valst. Tarybos Prezidiumas iš triją asme- 
i ną. Pirmasis Valdymo Prezidiumas susidarė iš p. Smetonos, 

prelato vėliau Teisią Vyskupo, Staugaičio ir p. Silin- 
g o „ Prezidiumas neilgai valdė, nes Taryba pakeitė jį Prezidentu. 
-Pirmuoju Prezidentu tapo p. Smetona. Buvo ruošiamas kelias 
ir sąlygos steigiamajam Seimui šaukti.

Sis mano su Kin. Kabineto, tikriau pasakius su p. p. liaudininkais, 
susidūrimas ir griežtas prieš nusistatymas, buvo visą mano tolesnėje 
veikloje sunkumą, kliūcią priežastimi, nes liaudininkai kur tik galėjo 
statė man pinkles bei žymiai sunkino organizacijos darbą.

Aš tuomet numečiau, kad liaudininkai be varžtą valdyti negaliu 
jiems būtinas yra stabdis, ar tai Prezidento, ar tai Seimo, ar tai kito 
organo, prieš kurį jie būtą atsakingi.

Jei aš griežtai būčiau laikąsis ją 1919 m. pradžioje leidžiamą 
instrukciją įsakymą, tai mes būtume veikiai.nudardėję bolševikams į glė
bį, kaip kad liko nuvestos į bolševizmą kairiąją valdymas Rusijoje. Kai 
liaudininkams 1 j?26 m; patiko valdžios vairas be stabdžio, tai vos pus
metį galėjo išsilaikyti. Ir mes puikiai matėm ją eksperimentus ant gyvo 
tautos kūno kurie varyte varė tėvynę į kapus. Todėl ir kilo gruodžio m. 
17 d. sukilimas, pašalinęs liaudininkus nuo vairoj sukilimas liko užgir
ius visos tautos. Kas tuomet skaitė mano redaguojamą ir leidžiamą savait
raštį "Tautos Valią",(kurios man pavyko išleisti vos septynius numerius, 
nes aštuntasis tik ką paruoštas siuntimui, pateko nuovadon, o redakto
rius - leidėjas atseit aš, kalėjiman) tas neabejotinai suprato visus 
liaudininką eksperimentus, kad tikrai jie veda tėvynę į kapus ir yra 
tautai žalingi.

PASIDUODU
Nuo Konferencijos laiko liaudininkai jieškojo prie manęs įvairiau

sią kabliuką ir tik s'avanorią prisirišimas prie manęs sulaikydavo nuo 
atleidimo iš pareigą. Sudarymas Karo Lauko Teismo ir nuteisinus A. Pane
munėje dvioją šnipą neatsiklausus Hinisterijos buvo tas lašas perpildy
toj taurėj, ir čia jie žūt būt nusistatė mane nušalinti nuo pulko, kad 
kartais koks nors ją artimą nepakliūtą antrojo pulko Karo Lauko Teisman.

(Bus daugiau)
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V A Z I V O J U BELGIJOS S I L U V O N

tigo r.'alč’i ninku s minių minios plauke | Kalvarijas, | 
kari jos Šventes Aušros Vartuose, Šiluvoj, Pažaisly ir 
otuva neturėjo tokios garucnybes kaip Prancūzijoj Liur- 
nctriiko šventovių, kurios noriai buvo lankomos maldinin—

Lietuva nes 
atlaidus, | *-■ • 
kitur. Tiesa, Li 
das, tačiau j<--i

Kaip Lietuva, taip 2 r Belgija, turi savo Ziiuvų, buūeau, b a n — 
n e ux . Tai mažytis bažnyt :aimis, apie 20 km. nuo.Liėge'o. Pasiekti 
vis dėlto jis nelengva s traukiniu atvažiuoji iki stoties Praiport (arba 
Banneux Hotre-Danej? o iš ola dar reikia 5 klm. eiti,pėsčia. Atrodo, 
patogiau važiuoti iš Liege autobusu, nes arčiau atveža.

P21S LZG‘x JV0S DiltiJj C-Jįi

Pripratęs Belgijoj prie patogaus ir gieito eismo, žmogus nelabai 
nori keliauti pėstutė. Kaip matau, belgai beveik niekad neina pešti - 
ne pasivaikščioti. Jie yra visiškai atpratę nuo "spasiergango*. Jeigu 
ūiu tenka jiem tol’ų pasivaikščiojimų organizuoti, sėua ant dviračiu ir 
tokiu būdu "pasivaikščioja". Jei xur sutiksi pėsčia einančius, iškart 
gali spėti, kad tai arba užsieniečiai arba skautai. Šitokių belgiškų 
pagundų apimtas, užuot pėsčias ėjęs iš stoties | Banneux, imu savo už
rašu knygelę ir dairausi ar neuztiksiu kokio adreso. Tie adresai man 
patarnavo jau nekartų. Štai, kad ir dabars va, Praipont, Jacques Bon- 
hoine. Pasirodo, Jo gyvenama čia pat. Skubu tiesiai | jo chateau. Randu 
labai malonų šeimininkų, jau gana senyvų g®ogų, kuriam Lietuva, pasirodo 
visai nesvetimas krantas. Didžiausiam mano nustebimui, parodo jis man 
savo žemėlapius, tarp jų ir Lietuvos naujausių'Autoklubo žemėlapi. Bū
damas Belgijoj dar niekur nesu užtikęs panašaus radinio: tai bus bene 
vienintelis tos rūšies žemėlapis šiame krašto! Ir kaip .gi jis atsirado? 
Hat, malonusis še’imininkas pats yra automobilistas, atlikęs daugybę ke
lionių. Europoj ir užjūry. 1939 m. rengėsi jisai aplankyti Lietuvę ir 
buvo parsisiųsdinęs Lietuvos kelių žemėlapi, te to, keletu informacinių, 
leidinių, prancūzų kalba apie Lietuvę. Kelionė buvo suprojektuota iki 
smulkmenų, jo buvo norėtu pasiekti net Suomija. Deja, 1939 ra. prasidė
jęs karas viskų sutrukdė. Kai tik Europos gyvenimas aprims, p. Jacques 
tebėra pasiryžęs savo planus įvykdyti.

Į SV. KARUOS APSIREISKIHŲ VUT£

Pastudijavę Lietuvę is patiesto žemėlapio, sėdam | saunų šeimininko 
Domukų ir sukame pačiais tolimiausiais ir gražiausiais keliais | Ban
neux. Kelias vingiuotas, kyla aukštyn, atverdamas vis naujus pasigėrė
tinus vaizdus, kurie man primena Sohwarzwaldo kalnus bei daubas. Štai 
ir Banneux. Bažnytkaimis, kaip ir daugelis šioj apylinkėj, nepasižymųs 
beveik nieku. Sustojame.pas kua. kapelionų J a m i n , kuris rūpi
nasi Banneux maldininkais. Kapelionas, vos spėjęs susipažinti su atvy
kėliais, ima pasakoti apie nepaprastuosius Banneux įvykius. Hudu atši
lo šiam patogiose kėdėse ir klausom.

- Daag dalyrų apie Banneux yra jau paskelbta spaudoje - sako kun. 
kapelionas , b .ai šiose knygose rasite visų Banneux įvykių aprašymų 
(Dorn. Idesbald Van Houtryve 0.3.B., La Vierge des Pauvres. Banneux 1947) 
ira be ugi dalykų, kurie dar nėra paskelbti. Jvykiai, kurie sujudino
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pradžioj visų apylinkę, o vėliau ir visų tikinčiųjų pasaulį., prasidėjo 
1933 m. sausio 15 d. Sekmadienį, 12 metų Mariette, susigūžusi virtuvėje 
prie lango žiurėjo, kada grįš josios broliukas. Taip žvelgdama pro langę, 
vietoj grįžtančio broliuko, mato šviesių moterį sode, čia pat prie lango, 
ketina pažiūri, mato tų patį, nors neaiškiai, Marytė aiškiai mato apie 
10 min. Tėvas, beveik netikintis žmogus, šaipėsi iš Marytės, sakydamas: 
"Tu, kvailiuke!" Po trijų dionų, tuo pačiu laiku, Marytė išeina iš vir
tuvės ir puola ant kelių. sode. Tėvas Bėco išėjo su ja ir sekė akyliai. 
Mergaitė, išklūpojusi apie 20 min. Atsikėlė ir nuėjo prie netoliese 
(1OO mtr.) esančio šaltinio. Apsireiškusioji moteris liepusi jai panerti 
rankų į šaltinio vandenį ir sakiusi: nSis šaltinis yra man skirtas. La
banakt".

Sekančių dienų, tę pačių valandų ir tame pačiame sode ta pati vizi
ja. Marytė, kapeliono patarta, klausia: "Kas esi, ponia,"

- Esu vargdienių Mergelė.
Kazytė nusekė jų dar kartę prie šaltinio, kur jai buvo pasakyta, 

jog šaltinis esęs skirtas "Visoms tautoms, ligo
niams" .

Marytė Bėco turėjo astuonias vizijas. Paskutinėje (kovo 2 d.) 
girdėjusi atsakymų:

- Esu Išganytojo Motina, Dievo Mo
tina... Keiskis daug. Sudiev.

Po to apsireiškimai nustojo ir llarytė liko, kaip' ir anksčiau, rami 
kaimo mergaitė. Pasikeitė tik josios pamaldumas. Prieš tai nebuvusi mal
dinga, tikybos pamokas lankiusi netoliai ir is viso apie tikybinį, gyve
nimų labai maža tenutuokė, o mistika jai buvo visai svetima. Ji tebegy
vena ir dabar, yra ištekėjusi ir turi šeimų. Ji yra visiškai normali, 
buvo gydytojų tiriama ir nerasta jokio psichinio nenormalumo.

Po minėtų apsireiškimų prasidėjo kiti nuostabūs reiškiniai: eilė 
p a g i j i m ų . Vienas tokių yra, pav. berniuko Vaesen pagijimas. 
1946 m. sausio men. Gadier miestely, Olandijoj, vietinėj ligoninėj buvo 
bemirštųs berniukas, vad. Jefke. Jisai sirgo liga vad. leucėmie (tam ti
kra anemija)). Gydytojas Dr. Leit tvirtino, kad jam pasveikti nešę jo
kios vilties. Buvo pradėta melstis į Banneux šv. Mergelę. J devintų die
nų berniukas staiga pasveiko, o jo mirtinai išbalęs veidas atgavo nor
malių spalvų ir berniukas dalyvavo iškilmingose pamaldose kartu su visais 
mokyklos draugais.

Panašių atvejų yra buvę jau keliolika ir pagijimų vis pasitaiko, 
tačiau nėra įmanoma juos visus patikrinti. Banneux dar neturi tokios gy
dytojų institucijos, kaip, pav., Liurdas. Kaip vėliau teko patirti, dėl 
Banneux pagijimų yra įvairių nuomonių. Bažnyčia dar nėra tarusi savo 
žodžio.

Taip beklausant kapeliono pasakojimų pasigirsta vaikų krykštavimai. 
Kapelionas paaišuina, kad tai vargšų vaikai, kurie čia mokomi ir išlai
komi nemokamai. Yra gaunama pašalpa iš savivaldybės, tai yra UHAC (Jungt. 
Tautų Organizacija vaikams globoti)..Karo metu čia rado prieglaudų dau
gybė persekiojamų žydų vaikų. Tuo metu neturėta jokios reguliarios pa
šalpos. Vienas žydas kartę paklausė, -kaip mes išsiverčiam. Jam buvo at
sakyta, prispaudus pirštų prie lūpų: "Tss ... niekam nesakykit. Tai vie
na gera ponia, izraelite, labai turtinga..." Ta turtingoji ponia ir buvo 
Dievo Apvaizda, apsireiškianti per šv. Marijų, vargdienių Globėjų.

* ’ ’ ' ■

(Bus daugiau)
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Stepas Paulauskas

ŽODIS n . A . ADOLFUI B U 2 B A I
nug'ova raudu gretinuos e valsčiuose; Tu .Skuodo, aš Darbėną. Viduri

nysis mokslas atvėrė mudviem platesnius akiračius, ir mudu nepalikova 
dirbti savuos valsčiuos, o išsiveržėva į gyvenimą ir netrukus susitin- 
kava Kaune. Tu su broliu Jonu leidai ir redagavai " .įtvarą" - su satyra 
išėjai prieš valdančiuosius, kurie neatstovavo tautos daugumą.. Kiek bū
davo rūpesčiu dėl spaustuvės žurnalo vėlinimo, blogą iliustraciją, išėji
mo, o cenzūra...

Tu ėjai ne su jėga, bet su teisybe.
Darbo labai daug, o jis nedėkingas ir nevįsada buvo kišenėje "smul

kią", kad pietums išsivirus neskustą bulvią su žaliais raugintais ko
pūstais .

1$31 m. rudenį, mudu jau su perdegusiais jaunystės idealais susitin- 
kava kaip kariai 2 p. pulke.

Tolimesnis gyvenimas mudu ilgesniam laikui išskyrė ir tik kartais 
aš nn;irsdavuu apie Tave. Vediva.

Vokietijoje nugirdau, kad ir Tu vargsti pabėgėlio gyvenimu. Tau vie
noj, man kitoj stovykloj teko dirbti paskirstymo komisijoj. Darbas nei 
kiek nedėkingesnis, kaip su “aitvaru". Gautą gėrybią nepakankami kiekiai 
ir įvairios kokybes duoda žmonėmis progą išpilti ant Tavęs pamazgas. 
Bot ir šiukšlyno kam nors dirbti reikia ir Tu kantriai kentei.

Belgija. Tavo pirmo, tokio ilgo ir išsamaus, laiško paveiktas ir 
aš po poros mėnesią ryžaus čia atvykti, nes ubagiškas DP stovyklą gyve
nimas tikrai buvo įkyrėjęs, o emigracijos ir darbo Vokietijoje nesimatė. 
Netrukus mudu apsikabinava ir pasibuciuojava Briuselyje.

Taip, tikrai iy baigiantis dviems metams mes, išsikėlę į viršą, 
tebeiname lenktynią, nes kuo greičiau norime tapti vėl baltaisiais ir 
kvėpuoti grynu oru.

Tu buvai šia Centro Valdyboj, platinai liet, knygas ir. laikraščius, 
tvarkei "G. Salios" administracinius reikalus, buvai savoj apylinkėj 
pirmininku, turėjai žmoną, «. vaikučius ir ... dirbai anglią kasykloje. 
Tu paruošei ir rausą organizacijos įstatus.

Tačiau likimas išrovė Tave iš mūsą tarpo, o Tu būtum dar taip čia 
reikalingas. Tiek daug rūpescią ir ne savo asmeninią, o mūsą visą Tu 
nusinešė! į kapus. ITe vien Belgijos lietuviai, bet ir aplamai lietuvią 
tauta likome Tau labai ir labai skolingi, o už Tavo pasiaukojimą visuo
menei, ne vienas Tau atsilygino purvais.

Priglaudė Tave svetima žeme, o ‘Pu svajojei sugrįžti ą savąją. Gal 
leidžia Aukščiausias stebėti Tau dabar tėviškėlę, savąją terūkančias, 
bet mums ją perduoti Pu nebegali. Tačiau tikėkime, kad Tavo šeima, ti
krai jon sugrįš ir Tomukas eis Tavo pramintais keliais, gyvens Tavo 
idealais.

atsiminę Tave Peleną Dienoje kartu su kunigu tarkime; "Iš dulkės 
esi ir į dulką pavirsi".

-Išima m i iš apyvartos pinigai. - iluo_ 
š. m. balandžio 1 d. nustoja galios 1 frankas su^užrašu "Bon pour 1 
antroj pusėj "Belgique"su ant vieno kelio klūpančia mergaite. Šias mo
netas priima valstybinis bankas (Banque Uationale).
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Vasario 1 6 Briusely kaip Kaune ir 
Vilniuj. Dalyvavo apie 500.

Centrinis Vasario 16 minėjimas, įvykęs vasario 20 d. Briusely, pra
ėjo tikrai didingai. Belgijos lietuviai tremtiniai parode, kad Tėvynės 
meilė ję širdyse yra gyva. ir, kad tos širdys plaka tik Jai. Tai pirmasis 
toks gausus- ir taip grašiai pavykęs Belgijos lietuvię susibūrimas.

Jau prieš 10 vai. ryto, gausūs trutiečię būriai plūsta į Porte de 
Schaerbeek, iš kur bus vykstama prie Nežinomojo Kareivio Kapo’ - Belgę 
tautos šventoves. Vieni ję atvykę iš Valonijos, Liežo ir kt. vietovię 
trauminiais, tramvajais, kiti, kaip Limburgas autobusais, Atvyksta belgę 
kariškas dūdę orkestras. Energingojo BLB pirm. kun. J. Danausko ir tvark- 
darię tvarkomi tautiečiai rikiuojasi į gretas po keturius: orkestras, 
vainikas, tautinės vėliavos, moterys.ir vyrai (kurię gretose ir keletas 
dvasiškiu). Pati eisena nusitiesia kuone per puskilometrį, nes joje da
lyvauja apie 4.30—5'00 tautiecię.

10,3' vai. sustoja ties Nežinomojo Kareivio Kapu. Vainikę padeda 
Lietuvos kariuomenės steigėjas, Vyčio Ordeno Kavalierius gen. Grigaliū- 
nas-Glovackis ir BLB Centro Pirm. kun. J. Danauskas. Tylos minutė pager
biamas belgę Nežinomojo Kareivio kapas, tuo simboliškai prisimenant ir 
musę tautos praeities ir dabarties kovotojus. Gaudžia gedulingas maršas. 
Spraksi reporserię ir mėgėję foto aparatai.

Po vainiko padėjimo, iškilminga eisena vyksta į Centrinius J.O.C. 
namus, pasipuošusius lietuviška trispalve, kur vyksta tolimesnė minėjimo 
programa..

12 vai. - 3v. : išios J.C.C. rūmę koplyčioje, kuri sausakimšai pri
sipildžiusi tautiecię. ..idi lietuviškos giesmės. Mišias laiko ir pamoks
lu šamo Tėvas V. ' ikalauskas, E. J., savo pamoksle pabrėždamas, kad gali
mas daiktas, kad nes čia paskutinį kartę bendrai minime Vasario 16. Pa
mokslininkas ragina ir į kitus kontinentus išvykus neužmiršti savojo 
tikslo, tautos laisvės kovos, išlaikyti savo širdyse meilę savo Tėvynei, 
ir kai tik bus galima vėl grįžti Jon. Pamaldos baigiamos Tautos Himnu.

13 vai. įvyksta bendrai sujungti iškilmingas posėdis, pietūs ir 
meninė dalis J.O.C. rūmę vienoje gražiai gyvomis gelemi s dekoruotoj salėj 
linėjimę pagerbė savo apsilankymu Jo Ekscelencija, Arkivyskupas Fer
nand Cento , Sv. Sosto nuncijus Briuselyje, J. Eksc. Vysk. 
Boleslas Sloskans, Vysk. Matulionio artinas draugas
ir lietuvię tautos bičiulis, Užsienię Beikalę Ministerijos direktorius 
ir kiti garbingi svečiai. Sako kalbas BLB Centro Valdybos pirm. kun. 
J. Danauskas (lietuvię ir prancūzę kalbomis) ir garbingieji svečiai, 
kurie savo linkėjimuose ir sveikinimuose pareiškia daug šiltę žodžię ir 
atsiliepimę Lietuvai ir lietuviams. Sv. Sosto Nuncijus išvykdamas pasi
lipa ant kėdės ir šaukia "Tegyvuoja Lietuva!", o tautiečiai Didžiajam 
Svečiui atsilygina sugiedodami "Ilgiausię metę!.."

Leninės dalies išpildyme dalyvavo i’aurage, Limburgo ir kt. vieto- 
vię lietuviai, pasirodydami su tautinėmis ir liaudies dainom, taut, šo
kiais ir kt.

Tik į pavakare baigiasi minėjimo programa, ir iš toliau atvykę tau
tiečiai išskuba namo, ar paskubomis, vadovaujami kun. J. Danausko apžiū
ri Belgijos sostinės įdomesnes vietas.
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Už taip gražiai pavykusį Vasario 16 minėjimo pravėdinę., pirmiausiai 

reikia būti dėkingiems gero. kun. J. Danauskui, o taip pat ir visiems 
tautiečiams, kurie nežiūrint ir tolimesnių, distanciją, skaitlingi at
vyko ir visos Šventės metu tikrai pavyzdingai laikėsi.

(Vyt. Siaurys)

.Belgų spauda apie Vasario 16 minė-- 
j i m ų . - Sekančių dienų (vas. 21 d.) dienraštis "La libre Belgique" 
įsidėjo Briusely įvykusio Vasario 16 minėjimo aprašymų, suminėdamas, kad 
lietuviai švenčia 31-U nepriklausomybės sukaktį. Trumpai atpasakoja Lie
tuvos vargus po sovietine okupacija ir šiltai aprašo vainiko uždėjimų 
ant ITež. Kareivio, bei eitynes gatvėmis, pamaldas ir iškilmingų aktų 
JOG salėje.

Lietuviška muzika per Briuselio ra
dijų.- Vasario 16 proga š. m. vasario 20 d. Briuselio radijas davė 
truputį lietuviškos muzikos plokštelių. Tai bene pirmus kartas toks pa
lankus gestas lietuviams iš belgų radijo pusės. Tik, deja, neturėta tin
kamų plokštelių ir teko pasitenkinti amerikoniškom populiariom plokšte
lėm, kurios belgų publikai neperteikia gražiosios lietuvių muzikos. Atei
čiai reikė tų tuo susirūpinti.

Vasario 1 6 minėjimas Charleroi įvyko 
vasario 13 d. Pačiame mieste jau iš pat ryto, kur tik nepasisuksi, ar 
tai gatvė ar aikšte, visur sutikai lietuvį. Lietuvį, kuris pasistengė 
ir iš tolimesnių užkampių atvykti į mums, taip brangios šventės minėjimų.

Šventė pradedama Cv. "lišiomis, kurias laiko T. VI. Pupinis. Iš su
sirinkusiųjų krūtinių sklinda lietuviškos giesmės, visi susikaupę, nes 
gal būt sekančiais metais gali nebetekti taip gražiam būriui čia, Belgi
joje, švęsti mums brangios Hepriklausomybes šventos.

Tuoj pat po pamaldų vietos salėje įvyksta pats minėjimas. Salė pil
na žmonių. Banaitis atidaro minėjimų. Trumpai nusviesdamas šios 
šventės reikšmę, paprašo atsistojimu pagerbti mūsų žuvusiuosius už Tėvy
nę. Užviešpatauja tylos minutė o po jos suskamba "karija, karija..." 
Tolinu trumpų žodį taria T. VI. L'ikalauskas ir kviečia p. gen. Grigaliū
nų perskaityti Nepriklausomybės paskelbimo aktų. Perskaičius, prasideda 
meninė dalis. Ponia Vitienė - tautiniais rūbais - pasako eiles ir pas
kaito vienų pritaikintų tremtiniams, straipsnelį. Toliau seka stud.
J. Parankos kalba, kurioje prelegentas nušviečia mums ITe priklausomybė s 
brangumų ir pataria nenusiminti. Po kalbos išgirstame tai ko nesitikėjo
me - suskamba Chopin, Liszt, Betliovėno kūriniai, kuriuos išpildo p. p. 
-i. ir S. Grigaliūnai. Bėra kvartetas: p. Sulskienė. p. Vaičiūnaitė, p. 
Banaitis ir p. Girevičius. Be to, vienas svečias iš ilaurage padainavo
keletu dainelių solo. ITeapsileido ir mažieji - sako eiles ir net pasiro
do prieš publikų su viena šokėja. Pabaigai p. Povilonis su armonika pa- 
groja lietuviškų melodijų ir prašo visus jam pritarti. Suskamba darni 
lietuviška daina, visi patenkinti, nes atrodo, kad čia susirinkusi viena 
.šeima.

Bei štai T. Vi. .ikalauskas praneša, kad programa jau baigta. Ga
lingai suskamba Tautos Himnas. Minėjimo dalyviai išsiskirsto, vėl pasi
nerdami į pilkų, kasdieninį gyvenimų, nors kiekvieno širdyje rusena vil
tis ir gilus tikėjimas, kad vėl kelsis laisva ir Nepriklausoma Tėvų
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-1 n^a • bažnyčia lietuvię.- LIEGE Vasario 
16 praėjo^ryžtingoj nuotaikoj. Eidami antruosius metus Belgijoj, esame 
čia suruošę nemaža svencię bei minėjimą, bet Vasario 16 šįkart buvo bene 
pati gausiausia dalyviais. Suvažiavo tautiečiai is visos Liege apylinkės 
- buvo net tckię, kurie dar niekad musę šventėse nedalyvavo. Užtat Til- 
leur bažnyčia (13.2.49) buvo pilna, o lietuviškos giesmės taip galingai 
skambėjo. Iškilmes padidino Tėvas Ambrozijus Prakapas, pranciškonas, at
laikydamas vieną savo pirmęję šv. kišię Nepriklausomybės šventės proga 
ir suteikdamas primiciję palaiminimą. Šventei pritaikytą pamokslu pasakė 
JO-’n. Dr. ?r. Gaidamavičius, pabrėždamas, kad musę išėjimas iš Tėvynės 
roisnia išėjimą josios vaduoti bei jai laisvės jieškoti. Po- pamaldę Til- 
leur salėje įvyko iškilmingas minėjimas, kurį atidarė pirm. Stepas Pau
lauskas, pasakydamas ilgę kalbą, apie dabartinę politinę padėtį Europoj • 
ir Lietuvoj. J. Kumpis davė klausytojams minčię apie musę, dabarties už
davinius, o mokiniai padeklamavo ir padainavo. Dalyviai negailėjo katu- 
cię. T. Ambrozijų!, kuriam mokiniai įteikė lietuvišką. riitę ir "Jaunuolio 
Religiją", o visę kitę dalyvię vardu pasveikino ir adresą. įteikę J. 
Kumpis. Pabaigai dalyviai pasigėrėjo lietuviškais filmos vaizdais ir 
sugiedojo himną išsiskirstė kas sau; atsigaivinę dvasia tautiečiai vėl 
tęsia savo darbus laukdami Tėvynės laisvės.

. ate r sekei.— Vasario 13 d. čia lankėsi LB3 pirm. kun.
J. Danauskas, vietos lietuvię kolonijoms atlaikydamas Sv. Eisiąs ir pa
moksle primindamas Vasario 16 d. reikšmę lietuvię tautai. Po pamaldę 
gerb. Svečias painTėi-mavo tautiečius einamaisiais reikalais. Jis pats 
šio mėn. pabaigoje, rūpindamasis tautieoię įsikurdinimu kituose kraštuo
se, vyks į Londoną..

Charleroi Sausio 30 d. Charleroi apylinkės lietuviai 
tuojau po pamaldę susirinko į Chatelineau, 4, B. Ohambre salėje. į su
sirinkimą atsilankė LB3C. pirm. kun. J. Danauskas ir padarė pranešimą.

Pranešimo pradžioje Centro pirm, apibudinęs dabartinę lietuvię 
padėtį Belgijoje, ilgiau sustojo prie emigracijos. Emigruoti reikėsią 
tiesiog iš Belgijos, ne c: pagal 130 pranešimą mes skaitomas galutinai 
įkurdinti, ir iš Vokietijos pagal dabartinę emigracijos schemą mes nega
lėsime emigruoti. Už kelionę reikės pačiam užsimokėti. Kelionės išlaidas 
padengti viengungiams IRO atsisako (nebent šeimoms, ypač gausioms). To
dėl pirmininkas ragino taupyti pinigus, tvarkytis dokumentus ir ieškoti' 
vietę, kur butę galima išvažiuoti. LBB Centras, kiek leis galimybės 
emigruojantiems padės.

V. Kartuzaitis iškėlė reikalą susiorganizuoti į LBB Charleroi apy
linkę, kuri rupintęsi no tik musę tautine bei kultūrine veikla, bet pa
dėtą savo nariams ir emigracijos reikalais. Susirinkimui pritarus apy
linkė įsteigta.

Pravedus pusiau slaptą balsavimą į apyl. valdybą išrinkti šie as
menys: p. p. J. lieverauskas, J. Zaleskis, A. Banaitis, A. Rudaitis ir 
E. Šulskis. J revizijos komisiją p. p. Stanevičius, Petkus ir Škėma.

Susirinkimo pirm. E. Sulskiui palinkėjus apyl. valdybai sėkmingo 
darbo, ir susirinkimo dalyviams už gausę dalyvavimą, sus-mas uždarytas 
Tautos Himnu.

Vasario 6 d. LBB Charleroi apyl. v-ba pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirm. u. Rūdaite, vicepirm, - J. l'Tevarauskas, sekr. - E. Šuls
kis, kasininkas - J. Zaleskis, švietimo ir kultūros reikalams vadovas - 
A. Banaitis•
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A -p ie e m i g raciją Australijon. - Austra
lija yra nepaprastai platus kraštas, turįs 3 milijonus kv. km. ir tik 
7,3 milijoną gyventoją. Jame galėtą tilpti lengvai 30 milijoną gyven
toją, bet austrlai nenori betko įsileisti. Prieš karą jie nenorėjo nieko 
įsileisti, o dabar jie linkę priimti anglus su kapitalu. Baltai ten turi 
kol kas gerą vardą. Tai matyti ir iš ją spaudos. Pav. vienas laikraštis 
duoda Eric Bojeseno reportažą, pavadintą: "Baltai - darbinga tauta", ku
riame ypač vertinami lietuviai. Savo radijo transliacijose kvieste kvie
čia baltus vykti pas juos ir kurti naują tėvynę. Tai verčia daryti aus
tralus ne tik ekonominiai, bet ir kariniai motyvai. Australai dar gerai 
atsimena japoną bombardavimą Darvino miesto, o povand. laivai siekdavo 
net Sidnėją. Dabar amerikiečiai yra įrengę ant 623 salą, skiriančią Aus
traliją nuo Japonijos, gynybos bazes. Visam tam reikia žmonią. Baltai, 
anksčiau abejoję dėl Australijos, ima vis labiau apsispręsti už emigra
ciją Australijon, kur uždarbiai, be kitko, yra vieni geriausią pasauly.

Belgija - Australija.- Emigruoti Australijon 
galima iš visur. Europoje australai yra įsteigę dvi imigracijos įstaigas: 
Londone ir Berlyne. Pirmoji rūpinasi tais išeiviais, 
kurie turėdami sutaupę ryžtasi niekieno nepadedami įsikurti Australijoj 
ir tapti jos piliečiais. Ji reikalauja, kad kandidatai būtą nevyresni 
kaip 45 mt.s būtą sveiki, kalėjimu nebausti ir be kelionės išlaidą turė
tą apvalią sumą sterlingą įsikurdinti. Antroji įstaiga (Berlyne) rūpina
si tremtinią (DP) imigracija. Ji yra padariusi sutartį su IRO ir priima 
į savo emigracijos schemą tik tuos, kuriuos pristato ISO. Kelionės iš
laidos tuo atveju yra apmokamos IRO, bet tremtiniai turi įsipareigoti 
dirbt pagal sutartį dvejus metus ten, kur skirs Darbo ministerija.

į berlyniškę australą komisiją yra kreipęsi ir Belgijos lietuviai, 
prašydami priimti į emigracijos schemą. Komisijos šefas major-general 
Galleghan yra atsakęs gana palankiai. Liėge LBB apyl. valdyba yra gavusi 
jo atsakymą, kuriame; jis pareiškia, kad tarp Australijos Vyr. ir IRO 
yra susitarimas, pagal kurį komisija gali priimti tiktai tuos, kuriuos 
pristato IRO. "inėtcs komisijos šefas, be- kitko, rašo; " Aš rašysiu IRO 
pateikdamas Jūsą laiške išdėstytus faktus ir klausdamas, ar galima kas 
padaryti, kad būtąnėt priimti kaip DP Australijos schemon pasibaigus 
dabartinės jūsą sutarčiai Belgijoj". (9.2.1949). Iš to aiškiai matyti, 
kad kliūtys patekti Australijon eina ne iš australą komisijos pusės.

Londono Australijos emigracijos įstaiga, paklausta apie imigracinės 
komisijos atvykimą Belgijon, atsakė nieko apie tai oficijaliai nežinanti.

K u n „ Tamulio laiškas iš Australi
jos. - Savo laiške (9.2.1949) kun. J. Tamulis praneša, kad visi 
išvardinti sąraše numatomi atgabenti Australijon pagal bendrą emigraci
jos tvaną. Esą patartina, be to, kreiptis į Australijos konsulą Vokie
tijoj. Kataliką Emigr. Komitetas Australijoj žada surasti butą, o Aus
tralijos lietuviai emigrantai duos rekomendacijas kiekvienai šeimai, 
vykstančiai Australijon. Prašytojai turi išsirūpinti IRO apmokamą kelio
nę. Be to, asmenys, pažymėti sąraše, turi skubiai atsiąsti po dvi foto 
nuotraukas Catholic Immigration Committe ir vietos kapeliono ar IRO re
komendacijas. Fotografijos reikalaujamos po dvi kiekvienam šeimos nariui
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įskaitant ir vaikus virš 16 mėty.

Red. prierašas: Iš minėtos žinutes matyti, kad autorius laiške tu
ri galvoj Vokietijoj esančius DP. Yra galima, kad minimos taisyklės bū- 
ty pritaikytos ir Belgijos DP, tačiau tam reikalingas IRO sutikimas.. 
Lauktina, kad LBD Contras tuos reikalus išaiškintyj pavieniy asmeny krei
pimasis mažai tereiškia.

Australijos Kataliky Imigracijos 
Komitetas atsako.- J.3. Arkivyskupo Mc Guire pavestas 
Australijos Imigracijos Komitetas (15*2.49) atsakė į "Gimt. Šalies" pa- 
’•.luusimy dėl emigracijos, pareikšdamas, kad tuo reikalu reikia kreiptis 
į Europoj veikiančias ...ustralijos komisijas, kurios vietoje ištiria kan
didatus ir rekomenduoja Vyriausybei, kataliky Komitetas iš savo pusės 
žada Belgijos lietuviams visy galimy paramy.

Tėvai pranciškonai k v. i e c i a Ameri
kon.- Lietuvos pranciškonai įsikūrę J..V, norėdami išplėsti savo 
veįkly, kviečia tremties jaunimy vykti pas juos ir stoti į vienuolyny. 
•Priimami jaunuoliai baigę gimnaziją su lotjrrjy k. Atlikę vieny mėty nau- 
jokyny, kandidatai gali tęsti moksly ir ruoštis į kunigus. Naujokyny 
atlikti galima: JAV, Kanadoje ar Italijoje. Į tuos kraštus bus parūpinti 
dokumentai. Po filosofijos ir teologijos studijy gabesnieji bus leidžia
mi specijalizuotis įvairiose srityse. Jaunuoliai, nebaigę gimnazijos ir 
norį būti kunigais pranciškonais, gali gauti Lietuvos Pranciškony Ameri
koj s tipenaijy tęsti mokslui. J pranciškonus yra kviečiami ir jaunieji 
kunigai. Kreiptis: Very Rev. Justin Vaškys O.F.II. Provincial Superior, 
Franciscan Monastery, Kennebunk Port, Maine. USA.

Vatikano radijas lietuviškai.- Nuo 
š. m. vasario pradžios bus duodama lietuviška programa: šeštai. 20-20,15 
vai. (vid. Europos laiku) bangomis 48,47,. 50,26 ir 391 mtr.; sekmad. 
15 - 15»15 vai. bangomis 19,87 i- 31,10 mtr. žinias prašoma slysti šiuo 
adresą: Transmission! Radio in lingua Lituana, Citta del Vaticano, Roma, 
Italia.

Ruošiamas BP statutas Belgijoj?- 
S. m. vasario pradžioj įvykusiame lenky suvažiavime min. pirm. P.H. ' 
Spank pasiuntinys p. btuvaux, be kitko pareiškė, jog DP statutas esys 
studijuojamas ir min. pirm, tam visiškai pritaria, nors dėl siaučiančios 
bedarbės šiuo metu DP nežadama darbo kitur kaip angliy kasyklose.

Darbo Minister is bus griežtesnis 
užsieniečiams . -P. Troclet, Darbo ir socijal. apsaugos 
minizteris, priėmė parlamento atstovę, delegacijy, kuri atkreipė jo dome
sį į didėjančiy bedarbę. Buvo svarstyta ryšium su tuo ir svetimšaliy 
klausimas, p. Ministeris pareiškė, kad bus griežtesnis darbo sutarčiy . 
pratęsime, nors atsizvelgsiys į prancūzus, polit. tremtinius, karius ir 
užsieniečius kovotojus. Ministeris pažadėjo būti budresnis svetimšaliy 
priėmime, kad dėl dabartinės situacijos jie netapty bedrabiais ir tuo 
būdu neapsunkinty belgy bendruomenės.

Kiek bodarbiy?- Šiuo metu Belgijoj yra 266.410 bedar
biy, JaV - 3 milijonai, Anglijoj - 376.C00. Proporcingai gyventojy skai
čiui J..V bedarbiy skaičius yra maždaug toks put kaip Belgijoj (jei skai
tyti tiktai pilnus bedarbius 174.288). Anglijoj bedarbiy skaičius yra 
mažesnis. Tikimasi, kad bedarbė Belgijoj yra pereinamo pobūdžio ir pava
sarį ji sumažėsianti.
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k o vertas Kardinolo' Ilindszenty 
" P risipažinimas" kaltu? Neseniai dar visas kul
tūringas pasaulis reiškė protestu del Jugoslavijos Primato Arkivyskupo 
dterinac suėmimo ir jo pasmerkimo 16 metę kalėti. Štai įvyksta dar bai
sesnis ir sensacingesnis smurtas su Vengrijos Primatu Kardinolu llind- 
szėnty - -pasmerkimas kalėti iki gyvos galvos.

Abu šie žymus vyrai buvo suimti todėl, kad dręsiai ir viešai gynė 
žmogaus teises ir sęžinės laisvę. Jiems mesti komunistę kaltinimai mums 
jau žinomi ir banalus; jie esę reakcijonieriai, siekaį nuversti "laisvę, 
demokratiškę" valdžių.

Kardinolo Ilindszenty byloje sensacinga tai, kad tas vyras, kuris 
be baimės žėrė komunistams į akis tiesę ir neprisiėmė nė vieno jam mes
to kaltinimo, suimtas, po kalėtos dienę visai "pasikeitė" ir teisme pri
sipažino esęs kaltas. (įdomu, kaip jis dar neprašė sau mirties bausmės, 
kaip tai paprastai daro tie, kurio "liaudies teisme" prisipažįsta kal
tais? !).

Šio fakto akivaizdoje daugeliui kilo abejonię; o gal Kardinolas ti
krai buvo kaltas?

Vasario 12 d. vakare apie Kara. Ilindszenty įvykį per Olandę radiju 
kalbėjo garsusis Henri dc Greeve. Kalbėtojas, remdamasis įvairiais do
kumentais ir dar keletos žymię asmenę, ištrukusiu iš komunistę "rojaus" 
liudijimais, nupasakojo visus tuos nežmoniškus ir moderniai rafinuotus 
kankinimo budus, kurie palaužia net stipriausiu valiu. Hipnotizmu, mor
fijum ir kitę nuodę pagalba atimama valia, orientacija, paveikiami ner
vai, taip kad žmogus lieka robotas, žaislas kitę rankose.

"Nėra nė mažiausios abejones - tęsė kalbėtojas, - kad Kardinolas 
perėjo visas Lcrturas, kurios truko virš 80 valandę be pertraukos. Teis
mo salėje jis nebereagavo, nebesigynė, atrodė labai išvargintas, gi iš- 
gęstingas veidas ir klaikios akys rodė kas jo buvo pergyventa".

"Kardinolas ■ indszenty yra toks pat žmogus kaip ir mes visi - tei
singai pastebėjo kalbėtojas, juk ir jo kūnas jautė skausmu ir silpo nuo 
kankinimę. Jo organizmas, kaip ir visę kitę negalėjo atsispirti morfijaus 
ir kitę nuodę žalingai ir naikinančiai įtakai.

"Komunistai dabar mano nusikratę ję svarbiausio priešo Kardinolo 
Ilindszenty ir -įbauginę kitus tikincięję vadus. Priešingai! Kardinolo ne
teisingu pasmerkimu jie savo naštę dar pasunkino, gi tikintiesiems įkvė
pė daugiau dręsos ir ryžtumo sekti ję dręsaus vado pavyzdžiu."

Kalbėtojas priminė dar 15 suimtę protestantę dvasiškię Bulgarijoj, 
kurię irgi laukia panašus likimas.

Baigdamas kalbėtojus ragino visę kultūringu ir krikščionišku pa
saulį kovoti visomis galimomis ir leistinomis priemonėmis prieš šię lai
kę pabaisę - komunizmę, kuris, begėdiškai melagingu būdu ir žvėriško 
terorą ■-■avalba, kraujo banga nori užlieti visę pasaulį. Taipgi ragino 
maldom?s remti kenčiantį Kardinolu ir visus persekiojamus tikinčiuosius.

V^sę kraštę tikintieji, žymūs valstybię vyrai ir diplomatinės mi
sijos siunčia Popiežiui užuojautos telegramas ir protestus Vengrijos 
vyriausybei. Visas pasaulis tapo Kardinolo pasmerkimu sujaudintas ir pa
sipiktinęs.
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Popiežius sušaukė Kardinolus pasitarimui ir ekskomunikavo visus ku

rie prisidėjo prie Kardinolo suėmimo ir pasmerkimo. Be to Kančios Sekma
dienį. kiekvienas kunigus gali laikyti dvejas Aižias, kad atsiteistę Vi
sagaliui už visas komunizmo padarytas blogybes, be to, Popiežius paskel
bė Pasaulinę baldos Pienę (3 bal.) už persekiojamę Bažnycię.

Amerika, Anglija-, Prancūzija yra labai pasipiktinusios todėl, kad 
laike Sard. kindszėnty teismo salon tebuvo įleidžiami tik komunistai, o 
kiekvienas laikruštin Laipinamas tekstas buvo komunistines vyriausybes 
cenzūruojamus.

Taigi šitaip apsisaugoję komunistai galėjo daryti ir sakyti kę no
rėjo ir kaip norėjo, "uns, kurie pergyvenome bolševiku okupaciję, tie 
visi tri'ikai ir "prisipažinimui" yra aiškūs ir suprantami.

Visi šio procesai: arkiv. Stepinac, kard. I'indszenty ir 15 protes
tantę. vyskupę tėra vienos ir tos pačios tragedijos nauji aktai. Cekistę 
rankose visi kaltinamieji save kaitina labiau už pūtį prokurorę. Jie 
tampa, kaip žmones, sunaikinti dar prieš teismę, o teismo procedūra tėra 
parodymas miniai nuplaktojo: "štai žmogus"! (T.K.)

- Atlanto sutartis, ’vari turi apimti ir JAV, dar nėra sudaryta. Su
tikta kliūčię J.i7 senate, kuris bijo betkokios karinės sutarties. Tiki
masi, kad netrukus bus susitarta, ir Atlanto sutartis taps galinga ap
sauga prieš sovietinį siaubę. Tada, jei sovietai plutę Vakarę Europę, 
tučtuojau turėtę. eiti pagalbon ir Amerika. Uorvegija pareiškė sutinkanti 
prisidėti, nors Švedija linksta būti neutrali. Uorvegija yra svarbus stra
teginis punktas karo ir laivę. bazėms, žymiai svarbesnis nei Švedija.

- Sovietę ropatrijacinė komisija turi išsinešdinti iš Vakarę Vokie
tijos. Tuo būdu paguliau tremtiniai turės ramybę. Heikėtę, kad ji išsi- 
nesdintę ir iš Belgijos.

P It A r E S I k A I
Gerb. Sun. Kapelionai prašomi atsięsti C.S. Ked. gavėnios rekolekci- 

ję tvarkę.

Į Vokietiję sanatorijarps pasięsta muisto siuntinėlię už 4.750 š. 
dorintieji aukoti prašau sięsti pinigus: J. Zaleskis, 4, Chambre, Cha- 
telineuu. ■ ■ ■

Gatavę riibę ir užsakymę.. Didelis mežiagę pasirinkimas

Ij A T A I T T s , Jus t i n a s

v y r i š k ę i r mot e r i š k ę
r ū b ę s i u V ė j a s

0 7 m e t ¥ pati r t i s

191, rue du Trone, Bruxelles (ixelles) 

Tram: 35, 41, 45, 93, 94, 96, 93, 33, 34
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