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III metai 1949 m. kovo 31 d., Kr. 6 (35)

• • -ATVIRAS LAIŠKAS 
’ "LIETUVIU DIREKTORIJAI TREMTYJE."

. ( '. • P P n a į . D į r q į; t o r i a i - " , . ’
Ak. neįprasta, kad. angliakasys rašytų laiškus direktoriams, bet 

tremtyje tenka visko griebtis. Mat, į mano rankas pateko "Lietuvių Di
rektorijos Tremtyje Deklaracija", atspausdinta Uragvajuj sausio men. 
194? J11* N6rs pavardes "direktorių" ir nenurodytos, bet’iš kitų. šaltinių 
yra žinoma, kad tai 1 žinomo, p. Gabrio ir Sacikausko•darbas. Iš deklaraci
jos. matyti, kad jie sutvėrė lietuviškų. valdžių, pasivadinusia "direkto
rija" ir vanoja visus-veikėjus bei organizacijas, dirbančias Lietuvos 
išlaisvinimui. Jų skoniui netinka nė viena Lietuvos konstitucija, nė vie-1 
na buvusi vyriausybė, o ir VLIK’as lygus beveik išdavikui. Vienintelis 
organas, nekaltas kaip -avinėlis ir teisus kaip Saliamonas, tesanti "di
rektorija". Ji žada virtis nubausti, sukurti Lietuvy su Prūsija ir su 
Vilnija, išrauti "lenkizmy" ir su Gudija sudaryti vieny valstybę. Ji 
kviečia dėtis prie jos nesusikomįromitavusius nei smetoninėj Lietuvoj, 
nei vokietmety, nei bolševikmety. Kai Lietuva bus atvaduota nuo grobuo
nių, direktorija dės didžiausių pastangų tremtinių grųžinimui tėvynėn.'

Tai šitokia maždaug meliodija. Aš perskaičiau jų nuo A iki Z ir 
neiškenčiu nešūktelėjęs s

Kelinta gi valdžia tremtyje? Buvo kal
bų apie VLAK'ų, apie BDPS, apie VLI.K'y, d dabar, še tau, ir direktorija 
atsirado! Nežinau aš užkulisių, slaptų posėdžių posėdėlių, bet "kiek ma
tyt iš spaudos informacijų, tai šitie direktoriniai bandymai kalbėti 
Lietuvos vardu tėra muilo burbulo verti. Kas gi Jus, Ponai Direktoriai, 
įgaliojo kalbėti Lietuvos vardu, kas Jus rinko ir kas davė teisę smerkti
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visky ir visus? Tokiy "direktorijy" galėtumo ir mes čia, Belgijoj, su
tverti, ypač kai geresnė nuotaika atsiranda! Aš niekad nemaniau, kad 
mokyti žmonės iš Lietuvos laisvinimo kovos galėtu daryti komedijas. 
Dirbdamas angliy kasyklose, as neužsiimu politika, bet jeigu yra žmonių, 
kurie gali rūpintis Lietuvos kova, tegu rūpinasi rimtai . Aš, 
ir mano kolegos, nepakenčiam komediją ir visas direktorijas, bandančias 
kalbėti Lietuvos vardu, siunčiam velniop! Nejaugi mes, būdami mažo moks
lo, turėsim kelt balsy ir mokyt mūšy inteligentus? Mes, dirbdami sunky 
darby, negalime tiesiogiai dalyvauti šiuo metu Lietuvos laisvinime, ta
čiau, išmušus palankiai valandai, su užgrūdintais raumenimis stosim į 
žūtbūtinę kovę. 0 ir dabar Lietuvos laisvinimui negailime auky. Tegu 
mūšy organizacijos pabando pravesti auky vajys dėsim, kiek galėsim. Mū
šy galvos betgi yra persilpnos dalyvauti tarptautinėj srity, kur gali 
būti ruošiami keliai būsimai Lietuvai. Esame dėkingi žmonėms, kurie ty 
darby rimtai dirba, bet smerkiame visokio plauko direktorijas, kurios 
daugiau ardo kaip stato. Jeigu ponams direktoriams pritrūko viety ar ti- 
tuly pasiilgo, tegu atvažiuoja į Belgijy; parūpinsim darbo, o dėl titu- 
ly - turėkite kantrybės! Juos tauta paskirstys. Dabar gi reikia visose 
srityse darbininky, o ne direktoriy.

Aiškiai matyti, kad tokiy direktorijy kūrimas yra mūšy bendro fron
to ardymas. Iš seno, nuo okupaciniy laiky, turime Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitėty (VLIK), susitverusį, dar Lietuvoje. Jame dalyvauja įvai- 
riy pažiurę žmonės, deleguoti nuo didesniy susigrupavimy. Be to, VLIK'as 
dirba kontakte su Lietuvos pasiuntiniais. Visa tai sudaro bendry fronty 
ir mes prašome visom jėgom stiprinti šį fronty. Mūšy politiky ambicijos, 
apskaičiavimai tenutyla tada, kai eina reikalas apie Lietuvos gyvybę. 
Jei mūšy veikėjai nepajėgs išlaikyti bendro fronto ir ims tverti savas 
direktorijas, tai mes, toliau stovintieji, nusisuksim nuo Jūsy. Jei
gu Jūs neišsaugosit tremtyje vienin
gos Lietuvos, tai mes Jy išsaugosiu! 
juoduose požemiuose, fabrikuose ir
kukliose pašiūrėse. Jeigu Jūs Jy išardysit, patys
save pasmerksi!. Mes negalime įsigilinti į visas Jūsy grupines ar asme
nines kombinacijas; mums svarbu vienas kombinuokit, bet Lietuvos naudai! 
Nemanykite, kad mes visky priimam už gryny.pinigy. Esam vėtyti ir mėty
ti. Direktorijy deklaracijos mūšy nevilioja. Mes sielojamės Lietuvos 
reikalais ir kartu manome, kad mokytieji jais sielojasi dar daugiau. Vi- 
sy pastangos tesuplaukia į vieny srovę, būtent, Lietuvos srovę.

Teatleidžia man, ponai "direktoriai" gal ir rūsčius žodžius. Jie 
eina betgi iš širdies. Kaip angliakasys esu, mat, įpratęs kalbėti dau
giau raumenimis, nei plunksna.

Jūsy tautietis

GAVĖNIOS RIMČIAI
T. J. Ar

. REIKALAUJA PERŽIURETI KIBSTAUS MIRTIES SPRENDIMį
Neseniai Olandija padavė naujai Izraelio valstybei reikalavimy, 

kad žydę naujasis teisingumo tribunolas perziūrėty Kristaus mirties
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sprendimą, kuris buvo vyriausios kunigą sinedrijos neteisingai padarytas.
Ryšium su nauja Izraelio valstybe krikščionybe vėl stipriau susi

duria su atgimusiu judaizmu. Dažnai iš naujo iškeltoje mirties byloje 
netikėtai atsiranda atsakingi kaltinamieji. Istorijos gi kaltinami eji 
buvo ir yra izraelitai.

Nuostabi yra ją tautos ir Kristaus bylos istorija.
63 m. pr. Kr. įvyko didele žydą tautos katastrofa, per kurią, ji 

paskutinį kartą, neteko civilines nepriklausomybes. Pompejui užkariavus 
Jeruzalę, pateko ji po romėną imperijos jungu, ir Roma paskyrė Judėjai 
pirmąjį svetimą karalią, Erodą Idumietį. Žydai betgi džiaugės vidaus 
autonomija ir didelėmis privilegijomis visoje imperijoje $ jie turėjo sa
vo administraciją su juridine valdžia teisti ir bausti už nusikaltimus 
religijai, išskyrus mirties sprendimą, kurį galėjo atlikti tik su romė
ną valdžios sutikimu.

Ciesoriui Augustui valdant Romos imperiją ir Pilotui esant Judėjos 
valdovu, vyriausieji kunigai ir sinedrija išreikalavo iš civilinės romė
ną protektorato valdžios Kristaus mirties patvirtinimą,, kad Jis save 
laikė Dievo Sūnumi, laukiamuoju Mesiju, žydą karalium ir, viešai moky
damas ir darydamas stebuklus, suvedžiojo tautą. Gavę romėną sutikimą, 
jie Jį išvedė už miesto su kitais dviem žmogžudžiais ir kaip didžiausią 
nusikaltėlį, prieš žydą įstatymus ir tautą prikalė ant kryžiaus.

Vos. praslinko ?0 m. nuo Kristaus gimimo, izraelitą tautą ištiko 
baisi ir galutinė tragedija. Tito vedama, romėną kariuomenė apgulė Je
ruzalę, išgriovė miesto sutvirtinimus, sudegino šventyklą. Žuvo iki mi
lijono žydą. Apie šimtas tūkstancią buvo išvaryti svetur ir kaip vergai 
parduoti. Taip 2000 metą buvus išrinktoji tauta liko tragiškai sunaikin
ta ir likučiai išblaškyti po visą pasaulį iki šiai dienai. •

Dievo Apvaizdai leidžiant, išsiblašką žydai, Kristaus mirties gy
vieji liudytojai, neišnyko. Ir štai, lyg prieš pasaulio pabaigą, jie su
kilo prieš arabus Palestinoje, išsikovojo teritoriją ir ant seną tau
tos pamatą pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Beveik visos valstybės 
pripažino naują tautą dukrą.

Šiuo nauju faktu išblaškyta Izraelio tauta atgauna valstybinį gyve
nimą ir šiandien tąsia toliau nutrauktus savo istorijos puslapius. Nors 
tolimesnė žydą tautos ateitis nežinoma, tačiau su egzistuojančią vals
tybe dabar reikia skaitytis. Kiekviena neteisybė prieš žydą piliečius 
gali būti naujos Izraelio valstybės teisingumo instituciją traukiama 
atsakomybėn, bet taip pat, jei žydai padarė teisiną klaidą ir neteisybę 
prieš asmenį ar tautą, juos reprezentuojanti vyriausybė gali būti šau
kiama teisingumui.

Paduota Olandijos nota turi tą reikšmę, kad Izraeliui dar kartą 
būtą priminta istorinė tiesa, su kuria ji aklai prasilenkė ir užsispy
rus nenori jos pripažinti prieš bendrą pasaulio opiniją;

" Aš esu kelias, TIESA ir gyvenimas. " Jon 14,6.

.0O0.0O0.0C0.oOo.0O0.
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KUNIGAS RAUDONOJOJ ARMIJOJ

Father Georges , Kroatas, 1945 m.- vasary slaptai 
keliavo po Rusijų. - Šie jo prisiminimai išspausdinti Ca
tholic Digest, February 1949, kur jie pavadinti "God's 
Underground"o "G. S." Redakt. teko viena proga asmeniškai 
kalbėti su autorium ir papasakoti apie Lietuvą, T. Georges 
turi lietuviu draugų ir žadėjo savo paskaitose Lietuvos ne
užmiršti .

Kol slinkome dulkėtais keliais kariuomenės mašinų vilkstinėj, turė
jau laiko apgalvoti savo padėtį. Vilkėjau partizano karininko uniformoj 
ir kadangi daugelis rusų tokią, uniformų nešiojo, iš r*ubų niekas negalėjo 
pažinti, jog aš svetimšalis. Mano rusų kalba buvo sklandi; ir jeigu kar
tais suklupdavau ant kokio retesnio žodžio - tai pasitaiko ir kaukazie- 
ciams, ukrainiečiams ir. daugeliui kitų sovietu pavaldinių.

Turėjau majoro laipsnį ir su tuo surištas privilegijas. Turėjau ge
nerolo pasirašytų lydimųjų raštų. - Vienintelis dokumentas su tikra mano 
pavarde ir su įrodymu, jog esu kunigas, buvo gerai paslėptas bate, už
kaltas kulny... Neturėjau jokių kitų popierių ir galėjau jaustis saugus.

Pirmoji sustojimo vieta tikrojoj Rusijoj buvo Orlov. Ton turėjau - 
susitikti su Gorkiu, darbo artelės vadovu ir pogrindžio sųjūdžio nariu; 
iš jo sužinosiu kitus jo bendradarbius kituose miestuose. įsikaliau gerai 
į atmintį jo vardų, adresų ir slaptus žodžius, kuriais turėjau į jį kreip
tis .

Griša, mažas apsukrus armėnas, davė man reikiamas žinias. Jį sutikau 
Lenkijos pasienio miestely. 2jom su juo tyliomis griuvėsių gatvėmis, sus
tojome ant tilto per* upę. Ten galėjom matyti kiekvienų prisiartinantį 
žmogų, ir niekas mūsų negiriės. - Pasirėmę ant tilto atramų, kalbėjome 
apie Rusijos pasipriešinimo sųjūdį.

"Man sakė, jog Jums daugiau rupi krikščioniškieji branduoliai," - 
kalbėjo Griša. "Gerai; mes visi dirbame kartu. Aš Jums duosiu adresus 
bent keliuose miestuose vakarų. Rusijoj: juk vilkitinė gali pakeisti kryp
tį ir nepasiekti Orlov. Bet jei pašieksit, ten rasit draugų, vardu Gor
ki j, ir iš jo sužinosit, kur kreiptis toliau. - Jei norit sutikti religi
nių grupių, užteks pasakyti jam." -

Griša papasakojo, kaip ta milžiniška susibaudėlių organizacija vei
kia... Nepažįstamas pas tokį pasipriešinimo sųjūdžio narį priimamas tik 
tada, jei .žino tikslų slaptažodį. - Aš šiame pirmame susitikime turiu 
nunešti Gorkiui lygiai ketvirtį svaro arbatos, penkias bulves ir saujų 
džiovintų vynuogių. Tas dovanas reikia išdėstyti ant stalo tam tikroj 
tvarkoj ir sakyti: "Jūsų draugas Saša prašo perduoti Juras sveikinimus ir 
padėkoti už Jūsų malonų patarnavimų jo motinai."

"Žodžiai turi būti tikslūs," - kalbėjo man Griša. "Jei bent mažas 
nesklandumas, tuojau ųtars, kad nepažįstamasis yra iš slaptosios polici
jos... Pasitaiko, kad suimti ir kankinami išduoda slapto ženklo dalį." 
Tie slaptažodžiai dažnai keičiami. Jei koks nors narys suimtas, visa 
slaptažodžių sistema keičiama. Jei koks nors pastebi, jog jis sekamas, 
slaptažodžiai keičiami. Iš principo jie keičiami kas mėnuo; dėl to kaip 
ženklus galima vartoti daržoves ir vaisius.
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Orlove 6jau tiesiai pas Gorkį.s - pagal miesto planų mano smegenyse. 

Pabeldžiau. Apskritaveidis, plačiai šypsęs rusas atidarė ir pasakė: 
"Sveikas!"

Mano širdis noplakė ramiai, liežuvis nenorėjo judėti. Kaip čia pra
dėti? Ai' pas tikrąjį busiu pataikęs? -

"Įeikit į vidų!" - šiltai kalbėjo Gorki j.
Murmėdamas padėkos žodžius, Įėjau; Priėjau prie aptrinto stalo kam

bario vidury ir pradėjau traukti savo dovanas: čia buvlės, vidury rato 
arbata, rasinkes kairėj pusėj. Ir išmoktieji žodžiai... s

Gorki j greit atkalbėjo tikslų slaptų posakį. Tada su šypsniu pas
paudė man rankų:

"Eikim čia, į kitę, kambarį! Turėsim daug kalbos!"
Gorkij buvo netikintis. Kai paklausiau apie krikščionis tame pasi

priešinimo sųjūdy, jis atsakė: "Jie puikiausi vyrai! Jie mums brangiau
si. - Aš norėčiau, kad galėčiau dalyvauti jįjį paslapty. Gal ateis diena... 
Bot ne dabar, mano drauge. Aš dar tam nepasirengęs... Bet pažiūrėkit šia! 
Čia turiu šį tų prirengęs Jūsų draugams krikščionims."

Jis parodė man kampe arbūzų krūvų. Visi atrodė panašūs. - Bet jis' 
parodė vienų su žyme: "Sis arbūzas buvo prapjautas ir vėl užtaisytas. 
Ten viduj sakramentinio vyno bonkutė. Pytoj rytų čia sustos sena sena 
bobutė. Ji paims tuos arbūzus ir veš per miestų. Prie vieno medžio ji 
parduos šį arbūzų darbininkui, sėdinčiam ant žemės ir žaidžiančiam su 
lasda. Jis bus slaptas kunigas..." (B. d.) Paruošė T. V. Pupinis

o4°:»o:t3:»ovo49:*'5*o:»o:*<i

VERTINGI LEIDINIAI ' '
LITHUANIAN ART IN EXILE. (Lietuvių menas tremty) 1948 m., 78 psl. 

62 nuotraukos (16 spalvuotą). Lithuania. Country and Nation. XII. Kaina 
nepaž.

Lietuviu menininkai tremtyje neprarado savo kūrybinio polėkio. Nu
sisukę nuo tvarkios kasdienybės, jie kūrė ir tebekuria. Štai šiame leidi
ny randame net 30 menininkę, kurie atskleidžia savo būdingesnius kūrinius 
žiūrovo akins. Pradedama nuo Čiurlionio, to lietuviškosios 
misterinės kūrybos įkvėpėjo, ir pereinama prie vyresnės bei jaunesnės už
sieniečiui individualinį lietuvių menę, kurio šaknys siekia ne tik Čiur
lionį, bet ir liaudies kūrybų. Labai teisingai tad pastebi A. Va
le š k a savo įvedamajam žody, kad visas lietuvių menas turi savitų 
veidų, nežiūrint kaimyninių įtakų. Būdinga, kad lietuvių menas savo dva
sia yra daugiau artimas ne vokiškam, o itališkam, prancūziškam ir ispa
niškam menui. Po trumpos įžangos leidiny pai-odomos kūrinių reprodukcijos, 
kurios pačios kalba už save. Tiek kūrinių parinkimas, tiek techniškoji 
pusė yra visai vykusi ir mūsų tremties menas tuo būdu yra deramai atsto
vaujamas. Šitokio pobūdžio pastangos yra ypač sveikintinos ir linkėtina, 
kad leidinys kuo plačiausiai pasklistų. (Gaunama: "Aufbau", Fr. Her- 
schelstr. 16, Mūnchen 27, Germany - US Zone).

Pr. Zaidys
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Švedijos pastangos, sutrukdyti Daniją ir Norvegiaj nuo dalyvavimo 
: Atlanto pakte, nuėjo niekais: tę kraštu parlamentai aiškiai pasisakė, už

* ji . dalyvavimę.
Tuo būdu Švedija liko vienintelė beginanti neutralumo principu, bet 

jos padėtis labai kritiška. Aišku, vyriausybė nusistačiusi ginti krašto 
nepriklausomybę, todėl yra visomis išgalėmis didinamos karinės pajėgos. 
Bet ar 7 milijonai švedę, pajėgs atlaikyti būsimę priešę, nepalyginamai 
gausesnį skaičium? Švedijos dabartinė padėtis labai primena Soumiję 1939 
m., ..kai ji viena turėjo spirtis prieš sovietę veržimąsi.

Się dienę faktai kalba patys už save: mažosios valstybės turi saugu
mo deliai remti kokia nors didžiąją galybe. Todėl Danijos ir Norvegijos 
užsienię reikęlę ministerial sulaužė Skandinavijos vienybę, nežiūrėdami 
nei į Kremliaus pasiūlymę sudaryti pepuolimo paktę.

Argi dar Stokholmo vyriausybė tiki Maskvos nepuolimo paktams? Nejau
gi ji užmiršo, kad Maskva buvo pasirašiusi tokius paktus su Suomija, Es- 

■ ' tija, Latvija ir Lietuva?-
' Pabalti jos trys kraštai virto paprastomis SSSR provincijomis. Suomi

ja, tiesa, vakarę sęjungininkę dėka, dar turi "nepriklausomu" valdžię, 
bet ji buvo priversta priimti Sovietę siūlomas sęlygas ir dabartinė Suo
mijos laisvė yra tik laikina. *

Suomija turėjo užleisti Petsamo, Salia sritis, be to, svarbius stra
teginius punktus Karelijos sąsmaukoje ir Ladogos ežero pakraštyje. To dar 
negana; Suomija turėjo demilitarizuoti Aalandę salas, priimti sovietę ka
rinę bazę Porkaloje - 60 km. nuo Helsinkio, tu. būdu sostinė yra ranka 
pasiekiama rusę šarvuociams.

Kremlius, pasiekęs virš minėtę tikslę, perėjo į diplomatinę ofenzyvą. 
Paruošiamieji žygiai prasidėjo 1947 m. gale. 1^48 m. vasario 22 d. Stali
nas asmeniškam laiške Suomijos prezidentui pareiškia, kad "maža šiaurės 
valstybė turi nemažiau Intereso kaip tokia Vengrija ar Rumunija sudaryti 
savitarpinės pagalbos paktę su SSSR."

Pakvietimas labai aiškus. Suomijos delegacija, nuvažiavusi į Maskvę, 
turėjo priimti eilę sęlygę, smarkiai varžancię jos nepriklausomybę.

Šiuo metu Helsinkyje la,ūkiania su baime, kaip Sovietai reaguos į Da
nijos ir Norvegijos priklausymę Atlanto paktui. Ar tai nebus proga užimti 
kai kurias Suomijos sritis?

Išorinis spaudimas palaikomas viduje komunistę partijos ir jos vado 
P e s s i . Fagerholm'o vyriausybė visomis jėgomis spiriasi kairięję 
spaudimui, bet paskutiniu metu tesurinko parlamente 97 balsus prieš 95* 
Prezidentas, atrodo, linkęs ieškoti kompromiso. Fagerholm'ui siūloma da
ryti pakeitimę kabinete ir priimti koraunistus, su sęlyga, jei pastarieji 
nereikalaus Užsienię reikalę, Karo, Vidaus ir Švietimo ministerijos postę. 
Einisterio pirmininko žodžiais: "Jei mes turėtume perleisti į komunistę 
rankas valstybės vairę, visos pilietinės laisvės būtę panaikintos."
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Suomijai, be abejonės, teks pergyventi kritišku valandą po Atlanto 
pakto pasirašymo, nes, labai galimas daiktas, kad Sovietu Sąjunga į šitą 
įvykį stengsis atsakyti stipriai, kad. neprarastą prestižo užimtąją kraštu 
komunistą partiją akyse.

. (La libre Belgique - 13.3.49)

"NETIKĖTŲ" PRISIPAŽINIMŲ 
PASLAPTIS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pulk. Leit. T o k a j e v'a s nupasakoja eilėj straipsniu visą 
slaptos policijos veikimą. Sovietą Sąjungoje, bet mums jis gerai žinomas, 
todėl apie tai nebekalbėsim. Šuniui betgi susilaikyti neiškėlus keleto 
smulkmeną p. Tokajev'o pareiškime.

Apkaltinimas dėl vardo.- Prof. Kazanski, se
nas partijos narys, buvo Žukovskio Karo Akademijoje lektorium (užimama 
vieta atitiko generolo leitenanto laipsniui). Partijos susirinkimo metu 
vienas jo studentą jį apkaltina kontra-revoliuoine veikla, nes Kazanskio 
jauniausias sūnus turėjo Ledi t vardą. Anot studento, Ledit reiškia 
Lev Davidovic Trooky. Klausytojai pritaria šitai teorijai, ir rezultate 
Kazanski atleidžiamas iš pareigą, išmetamas iš Akademijos, atiduodamas | 
NKVD rankas. Po metą p. Tokajev’as matąs jį sename kareivio apsiauste vi
siškai suvargusį ir beklaidžiojantį.

Pragariški NKVD metodai,- Prieš teismą ap
kaltintasis turi prisipažinti. NKVD narys mandagiai pareiškia kaltinama
jam, kad jis patekąs į nemalonią padėtį ir jam reikia kaip nors iš jos 
išsisukti. Jeigu kaltinamasis pasirašys jau suredaguotą išpažintą, jo gy
vybė nebebus pavojuje. Jei metodas nepavyksta, grasoma kaltinamojo žmonai, 
ar vaikams. Kaltinamajam, rodomos savąją fotografijos agonijos iškraipy
tais veidais. Nepavykus ir šįtam manevrui, kaltinamojo akivaizdoje kanki
nami žmona ir vaikai. Šitas "argumentas" dažnai būna tvirtas ir kaltina
masis "prisipaž|sta".

Kai kam tačiau pavyksta atlaikyti ir šitą etapą. Tada seka fiziniai 
kankinimai, kuriems metodai palaipsniui keičiasi.

Dažniausiai naudo jamas būdas s kaltinamasis parodinamas | savotiškos 
rūšies dantisto kėdą, jo rankos ir kojos pririšamos. Apklausėjas padeda 
prieš kaltinamąjį eilę blizgančią instrumentą. Tada kaltinamajam užriša
mos akys, ir enkavedistas mandagiai paklausia, ar jis dar nepakeitąs nuo
monės. Jei ne, skersai kėdą pritvirtinama lenta, ir kaltinamojo rankos 
prie jos pririšamos, numinami batai ir pririšamos kojos. Dar kartą kalti
namasis išgirsta klausimą, ar jis nepakeitąs nuomonės.

Prisipažink, arba... - Protinė kančia yra tokia 
baisi, kad kaltinamasis pasidaro baltas kaip sniegas, kai pamato kankini
mo instrumentus ant stalo ir dažnai prisipažįsta, dar prieš fizinį kan
kinimą. Bet jei kaltinamasis tyli, enkavedistas paliečia jo pirštą galus 
gerai nusmailintu instrumentu, juokaudamas, kad jam reikią padaryti mani
kiūrą. Paskui su adata duria į panages. Pertemptais nervais, kaltinamasis 
rėkia, bet asistentas, stovįs prie kėdės, smogia į veidą.

Raištis nuo akią nuimamas, kaltinamasis atrišąmas, bet enkavedistas 
pareiškia, kad rytoj jie vėl pasimatysią.

Sekančią dieną adatos duriamos giliau į panages tai ranką, tai koją. 
Vėliau metodai keičiasi iki visi instrumentai būna panaudoti; vienas tą 
įrankią panašus į žirkles, kurią ašmeną vietoje daugybė smailią adatą.

(Tęsinys 12-tam pusi.)
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Kuriama pasaulio lietuvi y skautu 
s y j u n g a . - Vasario 19-20 d.d. Scheinfeldo stovykloje įvyko (Vok.) 
metinis lietuviu skautu atstovu suvažiavimas, kuriame nutarta persiorga
nizuoti į Pasaulio Lietuviu Skautu S-gy.

"Lietuvos Respublikos Diena." Pitts
burg o . - Pittsburgicciai Nepriklausomybes Paskelbimu minėjo vas. 20 
d. Vyriausiu kalbėtoju buvo min. V. Sidzikauskas. Jo vizitas buvo plačiai 
aprašytas visu vietos dienrašciy, iškeliant daromas Lietuvai skriaudas. 
Pati Vasario 16 diena mieste buvo paskelbta "Liet. Respublikos Diena". 
Ta proga didžiausias vietos dienraštis "Pittsburg Press" įsidėjo labai 
palanku Lietuvai pasikalbėjimu su prof. dr. Taruliu. Ty paciy dieny prof. 
Tarulis kalbėjo per "Voice of America", o Vasario 9 d. per V7H0D radio.

Indiana paskelbė Lietuvos D i e n y . - 
Indianos (JAV) gubernatorius H. P. Scricker išleido rašty, kuriuo Vasario 
16 paskelbiama Lietuvos Respublikos Diena. Gubernatorius iškelia lietu
viu troškimy išlaikyti tautos vienybę ir ryžtingu kovy dėl tautos laisvės, 
pažymi neišpasakytus sunkumus ir žvėrišku okupacinės santvarkos sunkumy 
Lietuvoje.

Steigs p r i e g 1 a 'u d y f o n d y. - Šveicaru laikr. 
"La Tribune de Geneve" deda pasikalbėjimu su IRO gen. dir. V. Tuok apie 
DP įkurdinimo problemas. IRO vadovybė įsitikinusi, kad iki 1950 m. birž. 
30 d., kada jos darbas pasibaigs, jau bus įkurdinti trys ketvirčiai jos 
globojamu ty 750.OO6 tremtiniu ir DP, kuriuos ji tuo tarpu aprūpina. Kad 
sutvarkyty tu tremtiniu likimy, kuriems nesiras progos suteikti produk
tyvaus darbo, IRO projektuoja rezervuoti tam tikry fondy, maždaug 35 mil. 
doleriuj pritaikytu prieglaudy įsteigimui. Kur ir kaip tai bus vykdoma, 
tuo tarpu dar nežinoma. Į šį darby ketinama įtraukti labdarybės organiza
cijas, taip pat tuos tremtinius, kurie jau bus spėję susidaryti savaran- 
kiy egzistencijy.

J. A. V.
100.000 doleriy Lietuvos reikalams. 

Amerikos Lietuviu Taryba pi skelbė nuo š. m. vasario 1 d. naujy Lietuvos 
Gelbėjimo vajy. Yra nusistatyta surinkti 100.000 doleriy iš S. Amerikoje 
gyvenančiu lietuviu ir organizacijų.

II. Kr upavicius ir V. Sidzikauskas 
priimti JAV Valstybės D e p a r t a mee n t e . - 
LtiIC pranešu iš Vašingtono, kad VLIK'o pirm. M. Krupavičius ir Vykd. Ta
rybos pirm. V. Sidzikauskas, lydimi Lietuvos pasiuntinio P. žadeikio, 
vasario 2 d. buvo priimti Valstybės Departamente.
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Lietuva bus laisva su visa Europa. 
S. m. vasario 16 d. proga Briusely per iškilmingę. akt?, p. Herberts L. 
RACENIS, Latvijos Konsulas, pareiškęs

"Latvi? valstybini? instituči ji? vardu, būtent Monsinjoro Rancanio, 
Įstatymdavystės prezidento- ir Pono Hinisterio K. Zarinio, nepaprasti Įga
liotinio Londone, taip pat latvi? kolonijos Belgijoj vardu, - turiu garb? 
išreikšti sveikinimus bei nuoširdžiausius linkėjimus jusi? Neprikl. Šven
tės proga.

Baltį? tautos; estai, latviai ir lietuviai yra susieti veino likimo 
ir vieno tikslo,, gręžiami krikščioniškosios Vakari? civilizacijos pricši? 
jie visuomet turėjo kovoti už tautinę, tikybinę laisvę ir žmogaus vertę.

Paskelbę savo laisvę ir Įrodę, kad priklausome Vakari? civilizacijai, 
tvirtai pareiskem dar labiau sustiprinti mūši? ryšius su Vakarais. Bulduri 
sutartimi, Baltijos tautos kartu su Suomija ir Lenkija išreiškė norę glau
džiai bendradarbiauti. 1944 m» kovo 17 d. pareiškimu, padarytu slaptai vo
kiečiu okupacijos motu, Latvijos valstybės vyrai iškėlė Baltijos Federaci
jos reikalę ir atmetė mūši? valstybių Įjungimę Į Ryt? sfer.ę t. y. Soviet? 
S?jungę.

Šiuo metu, kai Europa jiesko išsigelbėjimo Europos Unijoj, mes bal
tai, esame už Europę, esame už vakarietinę krikšSioniškę civilizaciję. 
Lietuva ir'vėl bus laisva su Europa ir Europoj. Tegyvuoja Lietuva!

L P studentai gali gauti stipendijas 
Belgijos u n -tuose.- Jau nuo seno Belgijoj egzistuoja 
C.U.S. (Comitė aux Universitaires Slaves). Daug kas pasinaudojo jo sti
pendijomis. Buvo užklausta, ar minėto komiteto stipendijomis galėti? pasi
naudoti pa v* ir lietuviai. Gautas atsakymas ne tiesiai iš C.U.S., bet iš 
Federation des Etudiantsx do Belgique (83, rue de la Croix de Fer, Bruxel
les). Jame sakoma, kad ano komiteto lėšomis gali pasinaudoti tiktai stu
dentai? Įrašyti Belgijos universitetuose. Jie turi pirmiausia kreiptis 
Į vietinius C.U.S. komitetus. Jei šie neturi pakankamai lės?, galima kreip
tis Į centrinę komitetu, nors garantijos nėra, kad stipendija bus duota. 
Komitetas siekięs padėti DP studentams tiesiai arba per IRO Kiekvienu at
veju D? studentai, kurie baigs studijas prieš 1950 m. pabaigę, gali kreip
tis Į IRO Genevoje.

Pirmojo transporto vyri? delegacija 
IRO Centrinėje. Kovo 18 d. Į Belgijos IRO Centrinę Briu
selyje buvo nuvykusi keli? asmenį? delegacija iš Limburgo ir Charleroi - 
pirnięji? transport!? žmonės - pasiteirauti dėl galimo gręžimo Vokietijon. 
Kartu buvo nuvykęs ir LBB pirm. kun. J. Danauskas. Tuo reikalu buvo Įteik
ta speciali peticija.

IRO atstovai tuo reikalu nieko konkretaus nepasakė, pasiteisindami, 
kad toks raštas osęs pas juos pirmas. Jie darysi? žygi? šios problemos 
sprendimui. Siaurys)
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"Horen Sie, Herr Paulauskas?" - Liezo 
LBB apyl. Valdyba buvo pasiuntusi raštų Australijos radijofonui į Mel
bourne. Jame buvo išdėstyta mūšy, būkle Belgijoj ir klausta del galimybių 
emigruoti Australijon. Melbourne radijas š. m. vasario 13 d. prašneko į. 
Belgijos lietuvius (vokiškai)s "Šių savaitę gavome iš Liežo (Belgijoj) 
B? lietuvių angliakasių komiteto laiškų. Girdite-, Pone Paulauskai? J JU- 
sę klausimus šiandienę, negalime duoti išsamaus atsakymo. Atsakymas turi 
ateiti iš Imigracijos minister!jos, kuriai mes tuojau persiuntėm Jūsų 
laiškų ir prašėm greito apsvarstymo. Tik į antrų Jūsų klausimų galime 
tuoj pat atsakyti. Jūs klausiate; "Kas apmokės kelionę?" - Visi DP, kurie 
išvyksta Australijon, keliauja Australijos ir IRO sųskaiton, IRO parū
pintais laivais. J kitus klausimus gausite atsakymų tiesiai iš Imigraci
jos Ministerijos. Mes gi, jei galėsime duoti naujų informacijų, vėl Jus 
šauksime šioje laiškų - dėžutės tarnyboje. Jums ir Jūsų Komitetui siunčia
me geriausius sveikinimus ir linkime geros kelionės!"

Pridėtame laiške (1.3.1949) Radio Australia programos vedėjas Robin 
Wood rašos "Tikimės, kad Jūs ir toliau klausysite musę programos ir lai
kas nuo laiko parašysite apie priimlumų ir programos turinį.. Tikėdamiesi 
Jus vienų gražių dienų pasveikinti Australijoj, reiškiame geriausius lin
kėjimus ir nuoširdžius sveikinimus Jums ir visai Valdybai.

Australijos radijas kalba DP.' - Kasdien 
nuo 18 vai. iki T9,15 vai. vidurio Europos laiku Australijos radijas duo
da Europoje gyvenantiems DP specijalių programą trumpę bangų siųstuvais: 
VLA 8 (25,51 m.), VLB 2 (31,09 m.) ir VLC 11 (19»73 m.) Programa būna 
tokias 13 vai. - varpę muzika, programos apžvalga ir įvairi muzika. 18,15 
— pranešimai' įvairiom temom, 18,30 - savaitės naujienos anglę k. pamokos, 
pranešimai ir t. t., 19 >13 - -sveikinimai Europai, tautiniai himnai ir už
baiga.

Ryšię karininkas prie IRO apie mu
sę būklę Belgijoj.- P. J. Kumpis gavo raštų (2.3.1949) 
iš p. Antano B. Kalvaičio, ryšię karininko prie IRO Vyr. būstinės, kuriame 
rašoma: "Prie artimiausios progos, kai būsiu IRO centre šį reikalų iš
kelsiu ir prašysiu, kad Jums padėtę IRO emigruoti. Be to, šios dienos da
ta kreipiausi į Dr. Jasaitį, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkų, o 
taip pat į p. Garbačiauskų Zūriche, kad jie savo keliu darytę žygių Jūsę 
reikalų judinti Ženevoj."

Grįžtantieji į Vokietijų atgau n^a 
D P teises.- Liet. Tremtinių Bendruomenė Vokietijoj praneša, 
kad "grįžtantieji iš Belgijos, Prancūzijos, Holandijos arba Anglijos at
gauna senų statusų, jei yra išpildę sutartį, arba grįžta dėl ligos ir tu
ri geras atestacijas. Susirgusioji automatiškai skiriami į stovyklas, jei 
prieš tai yra buvę stovyklose. Išvarytieji iš tų kraštų už nusikaltimus, 
girtuokliavimų ir pan., skiriami į vokiečių ūkį.
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Norintien D? teises įgyti.- LTB pranešimu, 
buvę savisaugos batelijoną kariai, Lietuvos vietinės rinktinės vyrai ir 
policijos tarnautojai gali gauti IRO globą arba statusą imigracijos reika
lams, jei jie buvo mobilizuoti po 1943 m. sausio 1 d. arba įjungti prieš 
uorę į vokieoią Wohrmachtą arba jos dalinius. Praktikoj reikalaujama įro
dyti kada buvo mobilizuoti arba pagauti ir kada buvo paleisti iš belaisvės.

Buvę, prievarta išvežti į Norvegiją, turi pristatyti Lietuvos garbės 
Konsulo Norvegijoj pažymėjimą.

Be to, reikalaujama įrodyti ką veikė Vokietijoj nuo atbėgimo iki ka- 
pitulacijos, kodėl bėgo iš Lietuvos (nurodyti asmeninę priežastį) ir kodėl 
nenori jon grįžti.

Vyksta’n tiems į Australiją per Lon
dono komisiją.- Is ją komisija reikalauja: būti ne ’Tyresniu 
kaip 45 ra., užsimokėti kelionę (apie 20.G0O b.Fis., turėti dar be to ma
žiausiai 50 sv. sterlingą, (apie 9000 b.Frs.) įsikurti Australijoj.

D P grįžimo klausimas į Vokietiją 
dar -neišspręstas.- Nepatikrintom žiniom, derybos tarp 
IRO ir Belgijos vyriausybės del DP nėra baigtos. Principe visi DP Belgi
joje laikomi įkurdintais, tačiau ta aplinkybė, kad daugelis DP, nepajėg
dami dirbti anglią kasyklose ir nerasdami darbo kitur, negali įsikurti, 
sveria DP naudai. Labai galimas daiktas, ją byla bus išspręsta palankiai. 

•Be to, tam padaryti reikalingi žygiai.

Kiek gali prisidėti prie kelionės 
išlaidą Australijon?- IRO įstaigos priima įsirašymus 
emigracijai į Australiją. Be kitą klausimą pastaruoju laiku reikia atsaky
ti į klausimą, kiek galėsi mokėti už kelionę. Šie duomenys matyt reikalin
gi žinoti, kiek be paties išeivio turėtą sumokėti kiti (IRO, Australija 
ir t. t.). Kol kas visi šio duomenys tėra statistikos reikalui.

Belgijos IRO .rūpinasi emigracija 
Australijon.- 21.3.1949 laiške "G.S." Red. IRO Delegatūra 
Briusely praneša, kad ji tęsia savo pastangas organizuoti emigraciją Aus
tralijon. Buvo tikėtasi, kad vasario mėn. galės atvykti iš Olandijos įga
liotinis (attache Kanados ambasadoj), tačiau šis projektas pasirodė ne
įvykdomas. Daromi žygiai toliau ir kai tik bus rasta konkreti galimybė 
emigruoti Australijon, bus pranešta kandidatams kur prisistatyti.

Dėl sudarinėjamą sąrašą įvairią DP tautybią IRO Delegatūra nesiima 
atsakomybės, tačiau žada tuos sąrašus priimti, taip kaip priima paskirus 
įrašus galimai emigracijai IRO globoje, - ir juos pristatyti australą emi
gracijos įstaigoms, kai tik atranka emigracijai į Australiją bus galima 
Belgijoj.

200,.000 į Australiją.- "Žiburiai" įsidėjo pasi
kalbėjimą (duotą "Echo der Y.'oche") su Australijos konsulu Kr. Wither, ku
ris be kitko pareiškė, kad Vokieti joj Australijos Misijos centras esąs 
Koelne, du skyriai amerikiecią zonoj ir po vieną anglą ir prancūzą zonose, 
į Australiją priimami: baltai, čekai, lenkai, ukrainiečiai ir jugoslavai 
pramonės ir žemės ūkio darbams. Iki 1950 m. ketinama įsileisti 200.000. 
Keliaujama per’ Bremenhatveno ir Genuos uostus. Kelionė tiunka 4-5 savaites. 
Svarstoma galimybė panaudoti lėktuvus kaip tai daro Kanada ir Venezuela.
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Kokio turinio laišku parašyti atsi
sakant nuo sutarties?- Nenorint įsipareigoti dar 
vioneriems metams dirbti anglių kasyklose IRO pataria įteikti kasyklą, 
direkcijoms tokio turinio laišką:

"En vertu de 1'Article 15 du contrat qui me lie avec La Federation 
des Associations Charbonniėrcs de Belgique depuis lo .(data) . , j'ai 
I’honnour de vous fairs savoir quo je desire resilier ce contrat. Toute- 
fois, on vertu dos decisions intervenues le 1? decembre dernier a Bruxel
les entre les diffėrents departements ministeriels intėressės et I’O.I.R., 
je desire continuer a travailler dans votre Sociėte comme travailleur 
non contractuel sous le regime du preavis legal ordinaire."

Laiške sakoma, kad pageidauji nutraukti sutartį ir likti laisvu dar
bininku. Jei kas betgi rizikuoja po sutarties pabaigos tuojau išeiti iš 
kasyklos, gali pažymėti (po datos): j'ai l'honneur de vous faire savoir 
qu'apres 1*expiration du contrat je ne m'engage plus au service du char- 
bonnage. (Tekstas nuo žodžio "Toutefois...." lieka tuo atveju nereika
lingas). Šitokį pakeitimą gali daryti tik savo atsakomybe.

Naujos kainos 1 i g o n i y kasoms. - Nuo 
26.IO.1948 nustatyta, kad tarp paprastu gydytoją ir specijalisty nebeda
romas skirtumas.

Vizitas pas gydytoją - Frs. 30 - Ligoniy kasa išmoka Frs, 25,-
Gyd. vizitas namie - " 40 - " " " " 30,-
Skubos vizitas namie - " 60 - " " " " 40,-
Vizitas sekm., šventad. 
arba naktį tarp 19-6 v." 60 - " " " " 40,-
Vizitas namie sekmad., 
šventad. arba tarp
19-22 vai. X - " CĮg _ ft rt it it 60,-
Vizitas namie tarp 22-6 v. F,-s .100 " " " " 65,-
Vizitas namie dviejy 
gydyt, kartu (kiekvienom) tl -Į QQ lt tf it II 75,-
Už vizitą, klinikoj pas spocijalistą grąžinama: 200 Frs. kartą per

trimestru, jei gydyt. įrašytas ligoniu kasos sąraše.
Už operacijas pas gydytoją gražinama 75 už operacijas klinikoj 

- 100

.0O0.0O0.0O0.0O0.0O0.

"Netikėty" prisipažinimą 
paslaptis soviety sąjungoje 

(Tęsinys iš 7-to pusi.)

Paprastesnis būdas: uždėti retežius ant ranky taip, kad jie gnybty 
odę. Kaltinamasis negali padaryti nė mažiausio judesio, nepergyvendamas 
baisiy skausmą.

"Pasakojama, sako Tokajev, kad yra metalinė kėdė, kurios sėdynės apa
tinė dalis pilna adatos smailumo viniy, viršutinėj dalyje vinims atatinka 
skylės. Paspaudus mygtuką, sėdynės apačia kyla ir vinys bedasi į odę,."

"Taigi, sako Tokajev, vienu ar kitu būdu NKVD išgauna "netikėtą." 
prisipažinimą. (La libre Belgique, 13-3-1949)

i t

13



PASKELBTAS ATLANTO PAKTAS - JĖGŲ SANTYKIS - MASKVOS VALYMAI - ATSKALŪNAS 
TITAS - AZIJOJ RAUDONOJI AUDRA KYLA

Atlanto paktas paskelbtas. Jį pasirašančios valstybes pasižada ben
dradarbiauti ekonominėje, politinėje ir svarbiausiai karinėje srityje. 
Paktas yra gynimosi, ne puolimo pobūdžio. Priešingi komunistę tvirtini
mai yra visai be pagrindo. Sutarty aiškiai sako, kad kiekviena valstybė 
atskirai ir visos bendrai stengsis išlaikyti ir padidinti atsparumo ga
limybes prieš ginkluotų užpuolimu. Jos tarsis kiekvieną kartę,, kai tik 
kuri nors praneš, jog jos teritorinė neliečiamybė, politinė nepriklauso
mybė ar saugumas yra pavojuj. Vienos valstybės ginkluotas užpuolimas bus 
skaitomas ir visų kitų sųjungininkių užpuolimu. Sųjungininkų teritorijo
mis yra taip pat laikomos ir Vakarų Vokietija, Berlynas ir Triestas. Prie 
paktų subarusių, valstybių: JAV, Kanados, Anglijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Liuksemburgo ir Olandijos prisideda Norvegija, Danija ir Italija.

Taigi, Atlanto ir Sovietų blokai yra jau faktas. Tų blokų jėgos pa
gal oficialias statistikas yra tekios. Vakarai turi 15 Jo didesnį žmonių 
potencialų., 3 kartus didesnę- geležies ir plieno gamybų, du kart didesnę 
akmens anglies gamybų, aštuoniu?kart daugiau skysto kuro, 34 kartus di
desnį juros prekybos laivynų, 30 kartų didesnes motorizuoto transporto 
priemones. Štai skaičiai:

1) Atlanto blokas; gyventojų skaičius: 332.338.526; karinės pajėgos: 
4.148.000 vyrų; juros laivynas (1948 metais): 56.394«5OO tonų; akmens 
anglių metine gamyba (1947 m.); 98O.5OO.OOO tonų; plieno (1947 m.): 
112.500.000 tonų, naftos (1946): 1.741.957.000 barilių; motorizuotų vėži
nių (1947 n.)s 40.924.070.

2) Sovietų grupė: gyventojų; 289.542.109; karinės pajėgos:5.208.000 
vyrų; juros laivynas (1948): 1.671.000 tonų; plieno'gamyba (1947): 
3i.3CO.OOO tonų akmens anglių (1947)s 404.700.000 tonų; naftos:
201.733.000 barilių; motorizuotų vežimų (1947)s 1.427.467.

Žinoma, šis vaizdas yra nepilnas, nes į jį neįeina visų šalių komu
nistai, bet nereikia užmiršti ir visų sovietinio rėžimo priešininkų ana
pus geležinės uždangos, kurio tik laukia progos nusikratyti raudonaisiais 
"išvaduotojais". Ant Vakarų svarstyklės reikėtų dar pridėti atominę bom
bų, naujo typo B-36 amerikiečių bombonešius ir didžiulį JAV karo laivyno 

i (vien Atlanto vandenyne 731 aktyvus vienetai). Nors šis balansas ir yra 
džiuginantis, tačiau sųjungininkai nesirengia iš anksto ant laurų užmig
ti. Ypač daug kas reikėtų padaryti sausumos kariuomenės apginklavimo sri
ty je, nes šiuo metu Europoje prieš sovietinį kolosų Vakarų valstybės te
gali pastatyti noperdidziausias ir smarkiai apsiginklavimo srityje atsi
likusias armijas. Bet reikia tikėtis, kad ir čia JAV padės ir tai greitu 
laiku prisiųsdamos modemiškų ginklų.

Visų šių įvykių akivaizdoje Maskva atrodo, rengiasi keisti savo po
litikų. Po Molotovo ir Mikojano atstatymo, sekė Voznesenskio, valstybi
nio plano viršininko, atstatymas ir, kas svarbiau, pašalinimas iš Polit- 
biiiro. Voznesenskis buvo kietos Molotovo politikos Vakarų atžvilgiu ša
lininkas. Po to sekė karingojo krašto apsaugos ministerio maršalo (kuris 
be kita ko maršalo laipsnį pasiekė būdamas ne karininkas, bet politrukas) 
Bulganinp pašalinimas. Į jo vietų skiriamas maršalas Vasilevsky. Ar visi 
šie pakeitimai rodo Maskvos taikingus nusistatymus? Tai dar nėra jokiu
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būčių tikra. Bet galimas dalykas, kad šiuo metu Maskva laiko protingiau 
Vakaruose pereiti į defenzyvų, sustiprėti viduje ir, gal būt, Azijoj.

Šiaip ar taip Maskvai tikra rakštis yra atskalūnas Tito. Spėjama, 
kad Kremoius organizuoja "vidaus" karų. Nenorėdami tiesiog įsikišti į to
kį karę., greičiausia sudarys ginkluotos sukilėliu gaujos kaimyninėse 
valstybėse, kurios yra Maskvai visiškai patikimos. Tito padėtis nėra iš 
lengvųjų, nes nežiūrint savo barniu su tėvu Stalinu, ligi šiol jam nepa
sisekė surasti daug simpatijų Vakaruose ar net pačiame savo krašte. Čia 
be kominforminių partizanų veikia ir tikrųjų jugoslavų patriotų slaptoji 
araija, kuri nenori nei staliniško, nei titiško rojaus.

Smarkesnio komunistų judėjimo reikia laukti Azijoj. Kinių kompartijos 
centro komitetas pasmerkė savo šefo Mao Tsė-Tung'o politikių. Sis tekalbė
jo apie demokratinę revoliuciją Kinijoj, rėmėsi ūkininkija ir sutiko tar
tis su Kankino vyriausybe dėl koalicinės vyriausybės sudarymo. 0 komite
tas nenori jokios koalicijos, o grynai "demokratinės" vyriausybės. Jis 
skelbia savo ištikimybę Maskvai ir kalba apie sočijalistinės (t.y. komu
nistinės) valstybės sukūrimų. Sis komiteto pareiškimas atvėrė kaikuriems 
Amerikos ir Europos žiopliams akis, kurie visų laikų tvirtino, kad Kini
jos komunistai yra ypatingos rūšies, visai nepriklausomi nuo Maskvos.

Brangūs Tautiečiai,
Nenorėdami palikti užmarščiai musių mirusio šviesios atminties 

tautiečio Adolfo Burbos, ryžtamės pastatyti paminklų ant 
jo kapo Liuveno kapinėse. Tam tikslui nutarėme padaryti rinkliavų musių 
tautiečių tarpe aukų lapų pagalba, kurie bus išsiuntinėti atskiroms apy
linkėms .

Prašome visus prisidėti ir iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Paminklui statyti Komiteto Įgaliotiniai:

Limburgo Lietuvių Kapelionas
T. Kornelijus O.F.M. 

Rinkliavos Pravedėjus
Alg. Dilba 
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Nuo š. m. balandžio 1 d. atsisakau tarpininkauti spaudos persiunti
me iš Vokietijos. - Skolas už laikraščius bei knygas priimu iki balandžio 
30 d. - J. Zaleckis, 4, rue F. Chambre Chatelineau.
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"G. S." ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Su šiuo nr. baigiame I-jį 1949 m« trimestrų. Skaitytojai maloniai 

prašomi tuojau pratęsti prenumeratų atsiunciant 36 Frs. už II-jį trimes
trų. Pinigus siųsti: Mr. A. Dilba, 41, Boschrandstr. WATERSCHEI 
(Limb.). Nepratęsusiems laikraštis nebus siuntinėjamas.
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Atsiųsta paminėti: LAIKAS, Nr. 2 (6) 1949 m. va
sario m. lietuvių žurnalas leidžiamas Buenos Aires. Atsak. Red. P.C. 
Vengras. Adr. Mendoza 2280, Avellaneda, Buenos Aires (Argentina).

15



LA LIBRE BELGIQUE

Bruxelles I

le Grand Journal Catholique independant

12, rue Montagne aux Herbes Potagėres

T«l.: 17.21.80

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims men. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia < SĖJOS > Draugija.

Imprimeur gėrant A. DILBA 
41, Boschrandstraat, Waterschei.

16


	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1949-nr06-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016

