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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAI' J. E. JUOZAPA SKVIRECKĄ, KAUNO ARKIVYSKUPĄ 
METROPOLITĄ, SULAUKUSĮ GARBINGOS GANYTOJO SUKAKTIES.

Redakcija

DVIGUBA LIETUVOS GANYTOJO SUKAKTIS

Pranas 2 a i d y s

^Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas iškėlė pirmosna tuatos eilėsna 
daugybąįžymią. žmonių. Dalis jų paliko mus pašėrę vertingu, deimančiuku, nuos
tabios sviesos. Per juos sušvito taurioji Lietuvos dvasia, kuri šiuo metu, 
negalėdama reikšti Tėvynėj, tebešviečia tremtyje.

Vienas didžiųjų Lietuvos švyturių yra neabejotinai J. E. Ark. 
Skvireckas s. m. birželio men. švenčiąs 50 m. kunigystės ir 30 m. 
vyskupystės sukaktį. Si proga atkreipia visų tautiečiu, dėmesį į asmenį, ku
riam teko ir tebetenka stovėti pirmose mūsų vargų ir laimėjimų eilėse.

Ganyt o j s.- J. E. J. Skvireckui teko garbė būti pirmuoju 
Lietuvos Metropolitu. Atgavus Nepriklausomybę ir suorganizavus laisvę, Lietuvos 
gyvenimą reikėjo pertvarkyti ii' tikybinį gyvenimą, kuris buvo pritaikytas ca- 
ristinės Rusijos santvarkai. 1926 m. jaunuia. Lietuvai pavyko sukurti nepri
klausomą tikybinio gyvenimo santvarką su penkiom vyskupijom, kurių priešaky 
lemta buvo atsistoti J. E. J. Skvireckui. Tuo būdu jisai neatplėšiamai suta
po su nepriklausomu Lietuvos gyvenimu. Ir dabar jisai, nors ir gyvena tremty
je, yra Lietuvos Nepriklausomybės simbolis. Jisai sielojasi ir toliau tiek 
tremtiniu, tiek pavergtos Lietuvos likimu, stiprindamas kartas nuo karto sa
vo išsklaidytuosius brolius.

Sv. Rašto vertėjas.- Lietuva laikoma priėmusi krikš
čionybę 14-15 šimtmety, tačiau neturėjo šv. Rašto savo kalboj. Buvo keletas 
bandymų, kaip vysk. Arnulfo Giedraičio, vysk. Baranausko, tačiau tai tik da
linės pastangos, kurios vis dėlto nedavė tinkamo vertimo. Sis milžiniškas dar
bas.teko J.E. Arkiv. Skvireckui, kuris jam skyrė ištisus 35 metus! Jis išver-
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te ne tik N. Testamentu, bet it Senąjį. Jei šiandieną lietuviai gali 
stoti šalia daugelio kitu kultūringu kraštu, iš seno turinčiu, šv. Rašto 
vertimę, - yra garbingojo Sukaktuvininko nuopelnas. Sis jo darbas lie
tuviu tautai ir Eklezijai liks gyvas per amžius. Tas turtas, kurio ti
krai nei rūdys, nei kandys nesunaikins. Nebereikalo rase Vaižgantas - 
"Daug yra laimėjusios tos tautos, kurios laiku yra supratusios rašyto 
Dievo Žodžio naudingumu..." Dar visai neseniai lietuviškoji tremtis 
pasidžiaugė tuo laimėjimu, atėjusiu per J. E. Arkiv. Skvirecko plunks
ną. Tai naujausias N. Testamento leidimas, kuriam lemta buvo pasklisti 
toli-už Lietuvos ribų. N. Testamentas lydi šiandien kiekvieną šeimę 
tremty lyg simboline šviesa, kuri turi būt išsaugota tolimajai ateičiai

Gyvenimiškas žmogus . - Ilgas šv. Rašto ver 
timo darbas uždare Ekscelenciją 35 m. Tai tylaus kruopštumo metai, kur 
augo eilutė po eilutės, kol pagaliau išaugo ištisi tomai. Tai žino visi 
bet mažai kas žino, kad Arkivyskupas visose darbuose pasirodė talentin
gai- praktiškas. .Pav., verčiant šv. Raštę reikėjo naudotis originalu ir 
visa eile svetimu'kalbat vertimu. .Palengvinti ir pagreitinti darbui 
Vertėjas buvo pats savo rankomis pasidarys sukinėjamu pastovį, (pulpitu) 
kur buvo sustatyti įvairus vertimai. Sis jo išradimas sutaupė jam ne
maža laiko ir akiui.

Nedaug kam mūšy, visuomenėj žinoma, kad Arkivyskupas, pavargęs 
nuo šv. Rašto vertimo imdavo pjūklu, oblių į rankas ir dirbdavo kę nors 
naudingo praktiniam"gyvenimui. Pasakojama, kad jis pats pasidaręs bal
dus savo kambariams. Jo, pasirodo, mokama staliaus amato.

Kas nežino Arkivyskupo sumanymo įvesti Lietuvoje vynuoges! Sa
vo dvare, Linkuvėlėj, jisai pats įrengė vynuogynę. ir gamino bažnytinį 
vynę. Buvo užsimojęs padidinti vynuogynę, kad jo vaisiu užtektu visoms 
Lietuvos bažnyčioms. Deja, karo audra sukliudė jo išradingumu.

Arkivyskupas, būdamas savo darbo gerokai atskirtas nuo visuo
menės, neliko jai svetimas. Jo ranka buvo jaučiama visame Lietuvos gy
venime. Nebuvo srities, kuria jis nesidomėtu ir nereikštu savo sugesti
jų. Visur betgi svėrė ir tebesveria savo žodžius bei veiksmus. Kas jo 
pasakyta ar padaryta - nei pridėsi, nei atimsi. Toks jis buvo, toks ir 
-tebėra. Jis buvo ir yra susijęs su visais tremtiniais ir jo buvimas kar 
tu yra musu stiprybė.

Šia proga Jam musu maldos ir musu linkėjimai! 
Ilgiausiu metu !

—..00OOO00..—

■ ■ APIE ĮSIKURDINĮMO GALIMYBES PRANCŪZIJOJE
Pasikalbėji ma s su Lietuvos 
Atstovu p. D r . S. A. B a c k i u .

"Gimtosios Šalies" Redakcija gauna skaitytoju laišku, kuriuose 
musu tautiečiai teiraujasi apie įsikurdinimo galimybes Prancūzijoje ir 
tenykščiu lietuviu gyvenimu. Redakcijos paprašytas musu bendradarbis 
Paryžiuje tuo reikalu kreipėsi į Lietuvos Atstovę Prancūzijoje p. Dr. 
S. Backį, kuris maloniai sutiko pasidalinti aktualiomis mintimis.

- Kokios yra galimybės Belgijos lietuviams persikelti į Prancūziję 
ir kokie formalumai reikalingi yra atlikti ?

- Dabartinėmis sąlygomis visi lietuviai, kur jie bebūtu, gali persi-
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kelti is vieno krašto į kitę tik gavę atitinkamus leidimus, kurie yra 
susiję su darbo ir buto (t. y. pragyvenimo) garantijomis. Prancūzija 
labai svetingas ir turtingas bei gražus kraštas ir čia yra apie 600.000 
įvairię tautybių pabėgėliu, atvykusią į čia nuo 1919 metę, ar dar anks
čiau. Jsilcisdama dabar pabėgėlius Prancūzę administracija daro didelę 
atrankę įvairiais požiūriais bei ieško, kad vadinamę tranzitinię emi
grantę būtę kuo mažiausia ir' įvažiuotę asmens, kurie iėškotę Prancūzijo
je galutinai įsikurti ir čia asimiliuotis t. y. tapti prancūzais, kas 
yra galima po penkię metę, ar atskirais įstatymę numatytais atvejais dar 
greičiau.

Lietuviui pabėgėliai ošę Belgijoje gali Prancūzijbn persikelti savo 
lėšomis į. anglię kasyklas, žemės ūkį, statybos'darbams bei sunkiosios 
pramonės darbams. Praktiškai jie gali čia atvykti turėdami tik darbo su
tarties - kitokiu atveju įvažiavimas yru beveik neįmanomas. Imigracijos 
bei darbo sutarcię reikalu, man rodos, geriausiai lietuviai padnrytę, 
.jei vietoje - Belgijoje, per savo bendruomenes kreiptęsi į Prancūzijos 
konsulatus, arba tiesiai į Office National d'Immigration, 30, avenue 
Victor Hugo, Paris (16). Sutartis galioja metams ir jos būna vardinės, 
arba bevardės. Pagal sutartis atvykę asmens yra keturis.mėnesius Office 
d'Immigration žinioje, d po to pereina tiesioginėn Darbo Ministerijos 
įsteigę (Service de la Maind'oeuvro Etrangere) žinion, nebekalbant apie 
bendrę svotimšnlię priožiūrę, kas yra Vidaus Reikalę Ministerijos žinio
je.

- Tamstos nuomone musę tautiečiams gerinu yra įsikurti Belgijoje, 
ar Prancūzijoje ?

- Nepažįstu gerai padėties Belgijoje, todėl man labai sunku daryti 
bot kokius pasiūlymus ar įvertinimus. Puriu tiek pasakyti, kad labai 
daug priklauso nuo to, kaip kur yra gera darbo rinka ir kaip nacionalinė 
darbo rinnk yra apsaugota, tai yra, kiek svetimšaliai turi teisię įvai
riose srityse dirbti ir kokia paklausa yra. Kiekvienas kraštas, įsi- 
loisdamas ateivius, žiūri, kad savo krašto darbininkai nenukontėtę ir 
notoktę darbo. Imama tokię šakę darbininkai, kurię trūksta, arba kurię 
visai nėra. Savaime suprantam, Prancūzija yra didesnis kraštas kaip Bel
gija, tad galimybię įsikurti cin dauginu yrn, bet pasisekimas įsikurti 
yra labai individualus dalykas - jis priklauso ir nuo žmogaus ir nuo 
krašto, į kurį ateivis atsikelia gyventi. Cin jokios bendros taisyklės 
nėra ir nežinau nei vieno krašto, apie kurį būtu jokię neigiamę atsi- 
liopimę. Reikia ištirti labai gerai visas sęlygas, tada tik galima kę 
nors teigti.

- Kokios įsikūrimo perspektyvos laukia naujai atvykstančius imigran
tus į Prancūziję ?

- Kiekvienas naujas imigrantas arba nusivilia atvykęs į nauję kraštę, 
arba patenkintas yra. Pasitenkinimas tada yrn galimas, lenda naujasis 
ateivis gauna jam malonesnį darbę, geresnį butę ir geresnes gyvenimo są
lygas. Dar daug padeda atitinkamos kalbos mokėjimas bei sugebėjimas sa
vo teises apginti, bei tai ar ateivis vienas kur atsiduria ar, priešin
gai, turį arti savo tautiecię, su kurinis gali pasitarti. Kaip visur 
kitur, taip ir Prancūzijoje galima susidruti su įvairiais sunkumais - 
darbo suradimu, buto gavimu, galop ir su darbo kortelės gavimu tuo at
veju, jei norima darbdavys pakeisti, nr naujas darbas susirasti, kada 
darbo sutartis pasibaigia ir darbininkas nori kitur eiti. Yra vienas 
kitas, kuris ir darbo dabar netekęs yra, ryšium su šios vasaros ekonomi
niais sunkumais tiek Belgijoje, tiek Prancūzijoje, nr JAV. Tiek galima
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pridurti, kad visur gyvenimas grįžta į. normales vėžės ir tik darbu ir 
savo išmintimi tegalima pasitikėti. Svetimšaliui įsikurti visur sunkiau, 
negu vietiniam gyventojui. Apsipratus s.u naujomis gyvenimo sąlygomis pa
dėtis keičiasi ir svetimšalis truputis po trupučio įgyja daugiau teisiu 
ir geriau įsikurti gali, kad galėti^ pakenčiamai gyventi., Pvzdž. Prancūzi
joje svetimšalis ateivis turi gauti leidimu gyventi, leidimą, dirbti (Car
te d'Identitė ir Carte de Travail) net ir tuo atveju, kada jis darbą, 
suranda. Lengviau yra atvykusiems su darbo sutartimi. Leidimus gyventi 
duoda Prefektūros, o leidimus dirbti - Darbo Ministerijos įstaigos (Ser
vice dė la Maind1 oeuvre Etrangėre)., Leidimas gyventi duodamas pradžioje 
metams, po to trims metams, o tik vėliau dėšimšiai metą. (Primenu, kad 
ir Lietuvoje buvo svetimšaliams leidimai.gyventi ir dirbti). Keičiant 
gyvenamąją vietą, reikia tiek išvykstant, tiek atvykus į. naują vietą ■ 
registruotis policijoje, arba valsčiuje. Darbo saką praktiškai pakeisti 
galima tik gavus trims metams leidimą gyventi ir turint darbo kortelę. 
Žodžiu, gyvenimo sąlygos lengvėja laikui bėgant, jei iš gaunamo atlygi
nimo darbininkas gali prasiversti. Leidimus amatais verstis ar ūkius 
nuomoti taip pat reikia gauti. Pastebiu, jog. ūkiui išsinuomuoti reikia 
apie 1.000.000 Frs. turęti.

Atlyginimo bei socialinės apsaugos (draudimo) srityje tiek prancū
zai, tiek svetimšaliai yra vienodai traktuojami. Jokią skirtumą nėra. ;

— Kaip bendrai yra įsikūrę senieji lietuviai emigrantai Paryžiuje 
ir Prancūzijoje?

- Labai daug tas priklausė nuo pačią emigrantą. Bendrai, konstatuo
ju, kad savo darbo vaisiais jie nėra pasiekę gerą gyvenimo lygį. Beveik 
visi jie gyvena labai ir labai vidutiniškai. Provincijoje vienas ki tas 
įsigijo šiokią tokią nuosavybę, bet pačiame Paryžiuje tai yra didelė re
tenybė. Gaila, kad taip yra. Tai -sakau, nes man atrodo, kad lietuviai 
yra labai gabūs žmonės ir geri darbininkai, todėl jie gali geresnį gyve
nimo lygį pasiekti, negu dabar turi ir gali geriau įsikurti Gal ne vi
siems sekasi. Tiesa, karas, okupacija gal kiek pasunkino lietuvią padėtį, 
nes buvo daug, kurie ilgai be darbo buvo.

- Kaip pavyko įsikurti Prancūzijoje.pastarojo karo politiniams pa- . 
bėgėliams lietuviams?

- Lietuviai pabėgėliai nuo 1944 m. ligi šiol daugumoje dar nėra ap
sisprendę, ar čia liks, ar kitur išvyks. Dauguma ją gyvena labai viduti
niškai. Iš kelią šimtą pabėgėlią tik vienas kitas yra darbu patenkinti 
ir žmoniškiau įsikūrę. Peikia pasakyti, kad tai labai gabūs ir darbštūs 
žmonės, bet dėl įvairią sąlygą jiems nėra pavykę žmoniškai įsikurti.

- Kiek šiuo metu lietuvią Prancūzijoje ir kur daugiausia, jie susis- 
2ięt£?

- Lietuvią Prancūzijoje yr& apie 1.200 asmeną, kurią apie 600 nau
jąją ateivią. Skaitlingesnės kolonijos yra Paryžius ir jo.apylinkės, 
Strasburgas ir jo apylinkės bei Meurthe ir Moselle departamentas (Ville- 
rupt), kur nuo 1925 metą yra atvykę lietuviai, iš Kybartą ir kitur. Šiaip 
po vieną, ar po kelis, po vieną šeimą ar po keletą šeimą yra visuose 
Prancūzijos departamentuose. Pastaruoju laiku, atrodo, jau yra kelios 
šeimos Maroke įsikūrusios. Manoma, kad ten ir daugiau lietuvią atsiras 
(pradininkais ten yra p. p. Pabedinskai - Inž. K. Pabedinskas, Compagnie 
Chėrifienne des Textiles, SAFI, IIAROC). Prancūzijos teritorijos didumas 
neleidžia lietuviams didesniais būriais susispiesti ir įkurti savo ži
dinius .
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- Kokios sąlygos ir galimybes norintiems iš Prancūzijos išvykti į 

už jūriuc?
- Visuomet skelbiu savą teoriją - reikia mums likti arčiau savo tė

vynės „ir ieškoti įsikurti Europoje, koritinentejZay~Anglijoje. Sunkios 
gyvenimo sąlygos, tačiau, nė vieną' verčia ieškotis kitur laimės. f. Norin
tiems iš Prancūzijos kitur, išvykti yra dvi galimybės: gauti atitinkamą 
kraštą visą ir, arba išvykti savo lėšomis, arba išsirūpinti, kad kelio
nės išlaidas IRO apmokėtą. Beje, IRO apmoka kelionės išlaidas tik tiems, 
kuriems IRO Centras (Ženevoje) tai leidžia, t. y. daugumoje tiems, kurie 
turėdami DP statusą čia gyvena ir nėra atvykę į. Prancūziją su darbo su
tartimis, t. y. nėra čia imigravę. Toks imigravimas IRO nusistatymu lai
komas jau įsikūrimu Prancūzijoje (panašiai yra ir Belgijoje) ir nebeduo
da teisės lėšoms iš IRO gauti kitur išvykti. Turiu pabrėžti, kad iš 
Prancūzijos negalima į JAV išvykti pagal DP bilią ir reikia kvotosTeilės 
laukti. Į Australiją, Kanadą bei kitus kraštus greit gali išvykti vien
gungiai . Sunkiau yra asmenims su šeimomis. Galop turiu pridurti, kad 
IRO apmoka kelionę ir vykstantiems iš Prancūzijos į JAV nuo š. m. gegu
žės mėnesio. (Skaitlingoms šeimoms Prancūzijoje yra intereso liktis, nes 
čia yra mokami darbininkams vaiką priedai, tai yra virš algąj nežinau, ar 
kur kitur tai.yra daroma).

“ Kokios Prancūzijos lietuvią galimybės kultūrinėje ir tautinėje 
visuomeninėje veikloje?

—Bet kokia svetimšalią draugija ar sambūris Prancūzijoje, norią 
turėti juridinio asmens teises ir viešai veikti, turi gauti V. R. Minis
ter! o leidimą bei prisitaikyti prie draugijas liečiančią nuostatą. Pa
vyzdžiui, valdybos nariais negali būti asmens, kurie neturi leidimo gy
venti trims metams. Trumpai - bet koks viešas tautinis, visuomeninis ir 
kultūrinis veikimas yra galimas" tilc "turint. lėTdimą veiktiTas pats yra 
su mokyklomis, laikrašciąleidimu etc. šiuo metu lietuvią visuomeninis 
ir kultūrinis veikimas reiškiasi organizuotu būdu per "Lietuvią Šalpos 
Draugiją Prancūzijoj (būstinė - 5> rue de Messine, PAHi§78/)7ix"^Lie
tuviu. Są jungą Strasburge" - 11, rue de la Toussaint, STRASBOURG'^Bas^- ’ 
Rhin), nes šios dvi organizacijos teturi leidimus. Draugijos, turinčios 
leidimus, yra 'laiSVSS-Riesti“savo veiklą pagal savo įstatus ir draugiją 
įstatymą nuostatus. Jei būtą pakankamai lėšą tai lietuvią kultūrinė ir 
visuomeninė veikla galėtą pagyvėti. Nesant lėšą ir nenumatant, kad ją 
atsirastą - tenka tenkintis tiek Prancūzijoje, tiek kitur tokia veikla, 
kokią sąlygos leidžia.

- Kokius linkėjimus Tamsta pareikštumėte Belgijos lietuviams?
- Pirmiausia labai džiaugiuosi ją organizuotumu ir sugebėjimais 

tvarkytis bei savo teises ginti. Trokšdamas, kad ir ateityje Belgijos 
lietuviams sektąsi gerai savo reikalus tvarkyti, norėčiau specialiai 
pridurti, kad mano nuoširdžiausi linkėjimai tiek Belgijos lietuviams, 
tiek visiems lietuviams yra kiek galima greičiau sugrįžti į Laisvą,Ne
priklausomą Lietuvą. Kol galėsime sugrįžti turime nepalūžti ir ištverti 
tiek fiziniai, tiek moraliniai.

Z. U.
—..00OOO00..—
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LIETUVIS.KAPELIONAS 1000 METRŲ POŽEMY

K u n . P r o Gaida 
(Tęsinys iš 11 Nr.) ■

Tokiu urvu teko šliaužti apie 70 mtr. Visa laime, kad turėjau ke- 
liadangas (odines), kuriy nebuvo pasiėmę mano kolegosvietomis man jos 
labai pravertė. Šliauži žmogus ir nežinai, kada bus galas. 0 taip tamsu, 
taip nyku! Spusteltu žemės sluoksnis nors keliolikę centimetru ir liktum 
žmogus šiame hadese amžiams angliy laužti! Šviesa tokia menka, ir ta 
gęsta. Inžinieriaus lemputė - ne elektrinė - laikosi geriau, o mano ko
legą ėmė visai streikuoti. Laimei mano žibintuvas tebešviečia, ir pro • 
silpnutę šviesu pamatau žibančias žmogaus akis - tai angliakasys, besi- 
ruošięs leisti gręžtę į- da'rbę. Visas nuogas, .tik odiniu' šalmu prisiden~ 
gęs tupi kaip vabalas.prie angliy sluoksnio. Pasirodo, lenkas, dirba 
šioj kasykloj 15 mėty. Žmogus seniai palikęs tėvynę, be šeimos, vienas 
kaip pirštas gyvena svetimuos požemiuos. Nepasakyčiau, kad jis būty blo
gos nuotaikos. Ne. Kai pasakiau,,kad aš tiek neišlaikyčiau, nusijuokė 
patenkintas. Mes nušliaužėm toliau, o jis liko tame urve dirbti toliau. 
Išsikels viršun, grįš kur nejaukion pašiūrėn, numigęs ir vėl leisis po- ■ 
žemin. Ateis šeštadienis, gaus pinigy kriivy (minimum 250 Frs. dienai), 
nusilaks kaip latras week-end proga, pradrybsos kur nugriuvęs, o pirma
dienį požemin... ir vėl iš pradžios. Toks to juodo vabalo gyvenimas, ku
ris nemato šviesos nei požemy, nei paviršiuj. Ir kas jam gali atnešti 
tos šviesos?!

Prąšliaužėm antrę tokį pat žmogy - vabalę italę, ir vargais negalais 
išnirom iš to urvo į erdvesnį koridoriy, kur galima jau ir atsistoti. 
Slenkam atgal, keliamės vienu keltuvu aukštyn, kad didžiuoju koridorium 
vėl pasiektume pagrindinį keltuvę. Atrandam savo paliktus kailinukus ir ' 
žengiam keltuvo link. Mums parodo dar kambarį, kur sudedami gręžtai pa- ' 
gal numerius. Simpatingas flamas užfundija kiekvienam po stiklę savotiš
kos arbatos su druska. Esę tai malšina troškulį, nes žmogus išprakaituo
ja tam tikrę kiekį druskos. Angliakasisi, prieš išsikeldami viršun mielai 
atsigeria, nors ir patys darbo metu mežiausiai išgeria du litru atsineš
tos kavos.

KADA ATEIS IŠVADAVIMAS IS POŽEMIO KARALYSTES?
Baigę kelionę, kylam į viršy. Atsimenu, vokiečiai angliakasiai svei

kinasi linkėdami "Glūck auf" t. y. išsikeik laimingai (lakūnai sako 
Glūck ab").Mes gi, dėkui Dievui, laimingai iškylam paviršiun ir skubam7 
į vienutes persirengti. Pasižiūri į veidrodį, ir savęs nepažįsti! Rodos, 
tik apie 3 vai. išbuvom požemy, o likom nebaltesni už kipšus. Šiltas 
vanduo greit gręžina baltojo žmogaus pavįdalę, tiktai akys ilgai lieka 
pilnos suodžiy. Angliakasiai išsikėlę turi dušus, bet neturi vienuoly, 
nei drabužiams spintę. Jie sukabina drabužius ant virviy. Kai niekas 
čia neateina su "Smokingais", tai ir vagysciy nėra.

Išėjus iš vienutės prisistato vyr. budėtojas (Oberšteigeris) su po
žeminės juostos (lovio) gabalu.

- Štai sabotažas, - rodo.
Iš tikryjy, aiškiai matyti šviežias kirvio kirtis. Inžinierius pa

aiškina, kad sabotažo būna nemažai. Sakysim, įkirsta juosta ima kreivai 
eiti, ir kol ji tampa pataisyta, darbas turi sustoti. Arba kad ir su ak
menimis. Jy, tiesa, neišvengiamai daug pakliūva su anglimis, bet darbi-
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ninkai dažnai ir tyčia verčia juos, kad daugiau būty vagonėliai.
Padėkojom inžinieriui už didelį, paslaugumę, kuris mums "grinoriams" 

teikėsi parodyti požemio karalystę. Jis buvo tiek malonus, kad savo auto
mobiliu mane parvežė net iki namy. Dėkui jam.

Tris dienas mano sutikti belgai, žiūrėjo į akis ir vis sakė; "Tai bu
vote kasykloj?" Stebėjausi, iš kur gi jie tai žino. Atsiminiau, kad mano 
akys buvo juodos ištisas tris paras. Mat, akys išdavikės...

Tokia tad požemio karalystė, kurios karaliai betgi viršuj gyvena. 
Daug įvesta techniniu patobulinimu, dabar visiškai neseniai išrasta naujy 
laužiamu mašiny, ir vis dėlto žmogus lieka nepavaduojamas. Ir daug gal 
mėty nutekės, o žmogus - vabalas vis bus reikalingas. Juodasis auksas 
pats nekils viršun, reikės jį vistiek kelti žmogaus išradingumu ir raume
nimis. Nebent ateis atominė gadynė, ir išvaduos žmones iš tamsiosios po
žemio karalystės. Reikia užburtos karalaitės,' kuri nusileisty ten ir vie
nu mostu iškeldinty žmones šviesos karalystėn.

Aprašiau tai, ky mačiau. Skaitys angliakasys matys, kaip atrodo jo 
darbas praeiviui, o nemačiusiam tai bus- pluoštas’įspūdžiy iš požeminio 
gyvenimo, kur dalyvauja šimtai mūšy tautieciy.

—..00OOO00..—

KRYŽKELE BELGIJOJ 
Stepas Paulauskas

Apie Petit Chateau, pažadus, g r į - 
žimy ir ... Lietuvy

Su birželio mėnesiu Liežo Apylinkės lietuviai angliakasiai DP apie 
90 ‘jo baigiame savo 2-jy mėty įsipareigojimu. Kartu klausiame s kas toliau? 
Grįžimas į Vokietijos DP stovyklas per Petit Chateau parodė mūšy neorga- 
nizuotumy ir nebuvimy tvirtos vadovybės tarp DP angliakasiy. Kai pirmojo 
transporto žmonės kentė kalėjimy, lauždami duris į DP stovyklas, sekantie
ji transportai paklausė pažady ir nebevyko, o liko dirbti požemy. Pirma
jam transportui neliko kitos išeities, kaip grįžti į kasyklas, nes belgy 
vyriausybė sulaikytiesiems ėraua taikyti internuoty režimy ir varu siysti 
į darbus, kad užsidirbty sau, o jei vedęs ir šeimai, už duodamy išlaiky- 
my. Geriau laisviems požemy, kai kalėjime.

Smulkiau apie sulaikytyjy pergyvenimus, reikia tikėtis, jie patys pa
rašys. Per Šeštines buvau nuvažiavęs į Briuselį pasikalbėti, tačiau gink
luoti polįnininkai neleido nei prie mus vyry, nei prie motery, su vaikais. 
Vyry ir matyt neteko, moterys buvo matyt per pravirus baraky langus. Ma
ciau kaip dvi su kūdikiais ant ranky grįžo, tur būt, iš gydytojo. Vaizdas 
baisus. Barakuos lovos dviaukštės ir labai sugrūstos. Kiemelio jokio ir 
išeiti iš baraky visai nėra kur. Nėra.kur išsiskalbti ir išsidžiovinti 
vaiky vystykly ir rūbeliy. Visi vaikai murzini, apskretę ir labai išblyš
kę. 0 kur grįžo motinos su kūdikiais iš miesto, tai veideliai kaž kaip 
gelsvai mėlyni. Dalis motery kadangi geruoju atsisakiusios vykti, jėga 
buvusios sumestos į sunkvežimius ii' kažkur išvežtos. Su pažadais mums ne
siseka.

1947 pradžioj prie UNRROS pažady dar dalyvavo okupaciniy kariniy 
vyriausybiy atstovai ir DP delegacija, tačiau ko verti tie pažadai dabar 
mes visi matome. Šiandien, kai belgy vyriausybė oficialiai deklaruoja sa
vo pažadus, privačiai mūšy reikalus tvarkę Briusely asmenys iš atsakingy
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pareigūnę patiria,' kad. kokios nors emigracines komisijos (Australijos) 
Belgijos vyriausybe savo teritorijoje ne pakęs i ant i, nes tada galį. į jų 
stoti ir išvykti, ne vien atidirbę 2 metus angliakasiai, bet ir kitų 
pramones šakių darbininkai..

Bijau, kad nauji pažadai vėl neapviltų.ir musių galutinai neatskir— : 
tų nuo DP stovyklių Vokietijoje, kurios būsiančios uždarytos š. metių gale.

Turimomis žiniomis, kurie iš čia grįžta į DP stovyklas Vokietijoje 
neoficijaliai priimami. Išimtys daromos tik repatrijavusiems 1941 m. į 
Vokietijų ir ten priėmusiems pilietybę. Vienu ar kitu būdu grįžtantiems 
reikėtių apsirūpinti policijos pažymėjimu, kad čia nenusikaltęs; iš kasy
klos, kad išdirbai 2 metus, kas gali, iš gydytojo, kad dėl nesveikatos 
nebegali dirbti požeminėse anglių kasyklose; iš darbo įstaigos,. IRO ar 
vietinio lietuviių komiteto, kad pagal savo profesiją ir aplamai kito 
darbo gauti čia negalėjai.

Ryžtantis į Vokietijos DP stovyklas ir į emigracijų kiekvienas tu
rime gerai apsigalvoti: kur toliau?

į Amerikos pietių valstybes, neturint tinkamos specialybės ar bago— 
tių gemų bičiulių, jokiu būdu vykti' neverta, nes rasim dar bjauresnes 
gyvenimo sųlygas, negu Belgijoje. Į Australijų, jei šiuo metu išvykti 
nesunku, tai grįžti Jous sunkiau, negu iš Belgijos kasyklių. Lieka U.S.A, 
ir Kanada. Tačiau iš U.S.A, emigracijos įstatymo, kaip 1948.1.1. negy
venę. Vokietijos DP stovyklose, mes esame išskirti ir niekas nedaro rei
kiamų žygių, kad ta skriauda mums būtų atitaisyta. Naujiųjįų į’U.S.A. DP 
emigracijos įstatymių projektų yra keletas, bet, sako, kurs gulįs viršuje 
yra data 1946.1.1., taip, kad DP išvykę laikinai į darbus į kitas Euro
pos valstybes, galėtų juo pasinaudoti. Tačiau šioje sesijoje jis gal ne
bus priimtas, o jei bus priimtas rudens sesijoje, tai greičiausia ims 
veikti tik nuo 195O.VII.1 d. dabartiniam įstatymui pasibaigus. Kanada, 
berods, visas emigracines komisijas iš Europos atšaukė, bet dabar leng
vai įsileidžia tuos, kuriems senieji emigrantai ar dabar nuvykusieji DP 
suranda darbų ir butų.

Galintiems grįžti į DP stovyklas, atpuola rūpestis dėl kelionės iš
laidų ir dokumentų tvarkymo, nes kelionę visiems DP pilnai apmoka IRO 
ir padeda tvarkyti dokumentus.

Tačiau reikia padėti didelių pastangų, kad esantieji Belgijoje ga
lėtų emigruoti į U.S.A, ar Kanada.

Perspektyvos nekokios, tačiau kova dėl Europos rytų išlaisvinimo nė
ra, pasibaigusi. Ateis valanda ir mums žygiuoti ne Amerikos, o Lietuvos 
link.

Bet kų mes Lietuvai parvešime? Vienas turi riebių, sumų frankų, ki
tas brangų štoperį su auksine apyranke, trecias žiedų su brilijantu ir 
t. t. Be to, mes turime grįžti fiziškai sveiki, morališkai nepalūžę, su 
gryna lietuviška širdimi. Turime parsivežti vienų kitų tremty išleistų : 
lietuviškų knygų, "Gimtosios Šalies" komplektų, tada mes galėsime apka
binti ir pabučiuoti pirmų sutiktų, dar išlikusį gyvų miško brolį, Lietu
vos Karžygį - Partizanų, kuris per eilę metų pergyveno žiaurias, mums 
neįsivaizduojamas kančias, ir išnešė pačių sunkiausių Lietuvos laisvės 
naštų.
Redakcijos prierašas.- Skaitytojams esame skelbę 
oficijalius pranešimus apie DP Belgijoj galimybes pasibaigus darbo su
tarčiai. Čia pateikiame mūsų bendradarbio samprotavimus, kurie rodo mū
sų tautiečių siekimus, nesutinkančius su oficijaliais patarimais. Kaip 
praneša liet, spauda, grįžusieji neoficijaliai į Vokietijų bando atgauti 
DP teises. Jie turi paduoti prašymus, kurie siunčiami Ženevon, o iš čia 
IRO centras išreikalauja pažymėjimų iš Belgijos ir pagal tai sprendžia. 
Grįžusieji dėl nesveikatos gali DP teises atgauti, o apie kitus nieko 
tikro.
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BENT ATVIRAI IR AIŠKIAI 
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Jei mūsų "Liet. Bendruomene" ir mes patys "tūpciojame" apie savo 
likimo padėtį., nežinodami nei kų daryti, nei kų sakyti ir nei kaip savo 
reikalus ginti, štai kg. sako patys belgai apie rausiu likimų. Išverčiu pa
žodžiui, kg. rašo belgių žurnalas "La Revue Nouvelle" 15 juin 1949*

" DP LIKIMAS. - Nors ir lėtai bet pagaliau pradeda išjudėti DP liki
mas. Tam vistik reikėjo, kad šimtai DP, baigiusių dviejų metų kontraktu 
Limburgo anglių kasyklose, atvyktų į Briuselį, užimti Petit Chateau karei
vinių kalėjimo, ir su jėga įsikraustytų, ir kad bet šiek tiek duotų vie
šumai pamatyti D? likimo problemų.

DP likimas Belgijoje yra tik vienas to vargo ir moralinio apleidimo 
paveikslas, kuriame jau keturi metai kaip beveik milijonas vyrų ir mote
rų gyvena nublokšti iš savo gyvenamos vietos, iš savo šeimos židinio, iš 
savo tėvynės ir be tinkamo užsiėmimo. Apie šių dramų mūsų socialinis ben
dradarbis jau atkreipė dėmesį, ir jis dar prie to grįš, kai tik surinks 
visas žinias, kurias dabar renka.

Reikia pasakyti, kad laikui bėgant ir kad būtų imtasi tinkamų prie
monių, atsakomingų valdžios organų, kurie rūpinasi svetimšaliais darbi
ninkais, lengvapėdiškumas padarė klaidų, kad sutiko jiems duoti keletu 
pažadų ir įsipareigojimų, kuriuos mes, belgai, jiems padarėme tuo laiku, 
kai mums reikėjo jų darbo. Tuomet, kai mes juos pakvietėme darbui anglių 
kasyklose, kurio nenori dirbti belgų darbininkai, jiems apsiėmėme leisti, 
kai baigsis 2 m. kontraktas, pasirinkti kitų darbų, tinkamų savo pajėgu
mui ir sugebėjimui - arba jiems padėti persikelti į kitų daugiau vaišin- 
gesnį kraštų. Šiandien betgi jiems neduodama teisės dirbti kitų darbų 
kaip kasyklose, jiems neduodama darbo leidimo ir jiems nepalengvinama iš
vykimas į Amerikų ar Austrai!jų, tuo kart tie, kurie pasiliko Vokietijoje 
turi daugiau laimės. Po kontrakto leidžiama DP pasirinkti kitų užsiėmimų 
tik kasyklose arba išvykti - geriau sakant išvejama - į Vokietijų, kur 
jų niekas nenori priimti.

Štai kas skandalinga, nepridera ir negarbinga civilizuotam kraštui.
Ir kas dar liūdna, kad sindikatų organizacijos yra visam tam visiš

kai bešališkos, kas liečia svetimšalius. Jei C.S.C. tikrai daug darė jų 
likimui pagerinti ir ginti jų interesus, tai ji nepasipriešino su derama 
energija prieš tokių dabartinės darbo Minister!jos politikų. Kas liečia 
F.G.T.B., tai ji juos visiškai ignoruoja. 0, kaip mes toli nuo tos epo- 
kos, kada darbininkų solidariškumas nežinojo nei tautybių nei rasių!" 

Manau, kad šiam atviram ir aiškiam belgų žodžiui paaiškinimų nerei
kia. Tai mus turėtų tik padrųsinti mūsų tvirtame nusistatyme.

Tėvas Aranauskas

— ..00OOO00..— .

RYTŲ VOKIETIJOJE LAUKIA KARO...
"La libre Belgique" (11.6.49) pateikia įdomių išvedžiojimų. Šian

dien nugalėta ir rusų okupuota Vokietija turi tarnauti vien tik nugalė
tojai Rusijai. Rusija to ir nori. Savo rėžimui įamžinti ir sustiprinti 
Vokietijoje ji pasirinko "liaudies araija", kuri turi sudaryti vidurinės
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ir vakarines Europos komunistinio įsigalėjimo bazę. Si armija, vedama 
sumanaus vid. reikalu, ministerijos direktoriaus Dr. Kurt Fischer, (vokie
tis, vedęs rusę) yra gerai išlavinta ir stipriai ginkluotai oficialiai 
vadinama "liaudies milicija". Jy daugiausiai sudaro tūkstančiai karo be
laisviu, kuriuos traukiniai kasdien atveža nuo Vokietijos - Lenkijos pa
sienio į Frankfurtę a/Oder.

To sovietams dar neužtenka. Jie nori sudaryti stiprias oro pajėgas. 
Visokiais būdais stengiasi patraukti■senus Luftwaffe lakūnus, kad jie re- 
gistruotysi svarbesniose zonos aerodromy kuopose. Lakūny registracija pa
vesta gen. Ulrich Graf, kuris buvo 19.45 m. amerikiečiu, numuštas ir ati
duotas rusams.

Sovietai nepamiršo išvystyti ir gerai organizuotę slaptęję policiję, 
kuri, pagal naciy ir komunistę metodus., stengiasi viskę kontroliuoti s 
prižiūrėti gamybę, užgniaužti sabotažus ir t. t. Paskutiniu laiku buvo 
pravestas policijos valymas, ir dabar jai priklauso tik ištikimi komunis
tai.

Visoje šiandieninėje Vokietijoje po rūsy- jungu apie niekę, kitę dau
giau nekalbama kaip apie būsimę nauję karę, kuris gaiety padaryti galę 
dabartinei tiranijai ir sulaikyti tolimesnę Spviety ekspansiję.. Naujas 
karas negalės atnešti daugiau vokiečiams nuostoliu kaip šie keli okupaci
jos metai. Nenuostabu, kad visi n.e.apkencia rūsy ir vietiniy komunisty, 
kas, žinoma, verčia sovietus imtis visy saugumo priemoniy, nes. pasitaiko 
sabotažy ir slapty atsišaukimy. Vienok spviety propaganda dar ir dabar 
randa gėrę dirvę. Tuojau po karo buvo, surinkti radio aparatai, su trumpom 
bangom ir paleista į apyvartę tik nedideli aparatai be trumpy bangy.

Kitos priemonės (be karo) nusikratyti rūsy jungu nėra. Vokiečiai 
mano, kad rusai ilgai nelauks ir. .pirmi pradės, kai tik. bus pasiruošę ir 
turės užtektinai atominiy bomby. Šaltasis karas gali tęstis net 10 mėty, 
bet ateinanti katastrofa bus didelė, ir Byty Vokietija vaidins jos pirmę- 
ję preliudiję.

— ..ooOOOoo..— •.

TAUTOSAKA TREMTYJE
Prof. Balys įsikūrė Indianos universitete ir savo moksliniais dar

bais jau spėjo atkreipti daugelio mokslo įstaigy dėmesį. Universiteto 
remiamas, jis jau šię vasarę numato pradėti lietuviškos tautosakos rin- 
kimę senesniosios lietuviy kartos tarpe.

- BALF gavo leidimę daryti rinkliavę visame Baltimorės mieste per 
tris dienas (gatvėse ir lankantis į namus).

- JAV tautinės srovės organizacijos (Am. Lietuviy Misija, Lietuvai 
Vaduoti Sęjunga ir Am. Lietuviy Tautininky Centras) sujungtos į vienę 
organizaciję, kuri pavadinta "Am. Lietuviy Tautinė Sęjunga".

—..ooOOOoo..—

11



% t? r wfit -
VLIK'O VADAI GRĮŽO EUROPON

Mgr. Krupavičius su minist. V. Sidzikausku grįžo is ilgos keliones 
po JAV ir Kanadą vėl Europon. Tenai turėjo labai svarbiu pasitarimy su 
JAV vyriausybes atstovais, kitą tautybiy egzil. vyriausybėm ir lietuviy 
visuomene. Jie patyrė, kad Lietuvos reikalas niekur nėra užmirštas. Ame
rikos valdžios atstovai netgi pareiškė^ jog lietuviai savo resistencine 
veikla, savo vieningumu, gražiu DP elgesiu yra prasirausą į pirmąsias 
eiles.

KANADOS • LIETUVIAI PADĖSIMIGRUOTI?
Kanadoj einančios "Nepriklausomos Lietuvos" redaktorius J. Kardelis 

rašos "Kanados valdžia dficijaliai pripažino Kanados Lietuviy Centro 
Tarybą vyriausiu Kanados lietuviy organu, su kuriuo ji palaikys ryšius 
ir pasinaudos jos teikiama konsultacija. - Pripažindama KLCT vyriausiu 
lietuviy organu valdžia jai teikia pasitikėjimą ir naujyjy emigranty 
klausimu. Grupes emigranty galės būti įleistos be sut’arciy, 
jeigu KLCT, peržiūrėjusi jy sąrašus, patvirtins ir pristatys valdžiai su 
savo rekomendacija.

URAGVAJUS MELDŽIASI UZ LIETUVĄ
Montevideo įvykusiame tarptautiniame blaivinimo kongrese Lietuvą 

atstovavo min. Dr. Graužinis. Jis tame kongrese skaitė paskaitą tema 
"Per blaivybą į naują pasaulį ir geresnį gyvenimą". Kongreso dalyviai 
su ypatingu susidomėjimu sekė dėstomus faktus apie cary pastangas draus
ti Lietuvoj blaivybės sąjūdį ir apie bolševiky vykdomą lietuviy tautos 
naikinimą.

Buvo jaudinąs momentas, kai po šios paskaitos Peru atstovė de Brown 
pasiūlė susitelkti minties maldai už nekaltai kankinamus Lietuvos žmones 
Pirmininkui ir dalyviams sutikus, tylos minute buvo išreikšta užuojauta 
Lietuvai. (M.)

LIETUVIAI DAILININKAI PASIRODO PASAULIUI
Romoj birželio 3 d. iškilmingai atidaryta paroda lietuviy grafiky 

Jonyno ir Petravičiaus ir esto Wiiralt. - Parodą ruošia Valstybinės gra
fikos Muziejus Romoje, o darby atranką įvykdė pats Calcografia Nazionale 
direktorius prof. C.A. Petrucci. Iš viso išstatyta apie 9P graviūrą, jy 
tarpe Jonyno medžio raižiniy iliustracijos novelei "Lokys". Parodos pro
ga iš spaudos išėjo liuksusinis iliustruotas katalogas su labai palenki a 
prof. Petrucci įžanga. Atidarant kalbą pasakė Minist. St. Lozoraitis. 
Paroda bus atidaryta visą birželio mėnesį. Sis Baltijos meno pasirodymas 
tokiame meno centre, kaip Romoj, yra svarbus mūšy tremties kultūrinis 
įvykis.

Ir Amerikoj! - Lietuviy dailininką paroda, išsiysta iš Vokietijos, 
jau pasiekė JAV ir atidaroma apie birželio mėn. vidurį. Amerikos didžio
joj spaudoj jau tilpo apie parodą eilė rašiniy. ( M. K.)
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G HI 2 J S IS PETIT CHATEAUf

Su vienu iš grįžusiųjų teko pakalbėti. Pirmos 3 dienos Petit Cha
teau buvusios labai kudos. Vėliau perėmus IRO savo žinion, visų menesį 
biivo gyvenimas neblogas, bet paskui, vėl perėmus belgų administracijai, 
režimas buvęs labai pagriežtintas. Atskyrę vedusius nuo viengungių. J 
priverčiamuosius darbus kaip buvo kalbama, nevarę. Už maistų neatskaitę, 
ir jis išeidamas į laisvę gavęs visus savo pinigus atgal. Kol buvę IRO 
žinioje, gavę laikraščių ir kitokios spaudos, paskutiniuoju metu jokių 
spausdinių neleidžiama. Skaičius kas savaite keiciųsis, nes vis atvyks
ta naujų, o senieji grįžtę į kasyklas. Paprastai kalinamųjų skaičius 
svyruoja tarp 300 - 400.

Moterys išvežtos į Ardėnų kalnus ir joms su vaikais gyvenimo sąly
gos geresnes.

LYGYBE' POPIERIUJE
Per visų keturių puslapių popierių, kurs vadinasi musų sutartimi, 

belgai norėjo pabrėžti, kad DP angliakasiai bus lygus su jų darbinin
kais, tačiau gyvenimas eina visai kita linkme. Mes negavome po 2.000 JYs. 
premijos, kų gauna belgas atėjęs į anglių kasyklas; dėl darbo sųlygų ir 
a^lyginimo belgams ir mums per 2 metus pakankamai prisižiūrėjome, daugu
moje gyvename vis dar belaisvių barakuose, net ir sužeistieji užsienie
čiai yra atskiriami nuo belgų. Štai Liege - Montegnėe, Dispensaire de 
1'Esperance, kur gydomi plačios Liežo apylinkės angliakasiai ligoniai 
ir sužeistieji, - belgai atskiriami į specialias palatas. Belgų palatos 
valomos kasdien, o pas užsieniečius valytojas įkišęs galvų tik pasisvei
kina ir nueina.

Maistas irgi belgams vis pataikomas geresnis.
Stepas Paulauskas

SURINKTA ISTORINE MEDŽIAGA
Liežo Apylinkės Valdyba buvo pasiuntus Istorinės medžiagos rinkimo 

komisijai savo rengtų minėjimų programas, Centro Valdybos Aplinkraščius 
ir kitokių medžiagų iš Belgijos lietuvių gyvenimo. Iš Kultūros Tarybos 
gautas atsakymas, kad medžiaga įtraukta į inventoriaus knygų 295 Nr. 
įdėta į ryšulį 25 Nr. ir išsiųsta apsaugai į U.S.A, adresus Reverend 
Mother General, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, Ill.

PAJŪRIAIS, PAMARIAIS
Per Sekmines Tėvas Mikalauskas, angliakasio Zaleckio padedamas, su

ruošė lietuvių sųskrydį pajūryje. Prieš tai buvęs blogas oras daug kų 
nuo kelionės atbaidė, tačiau nuvykusieji nesigailėjo. Pirmų dienų apžiū
rėjo Ostendų ir visų pajūrį į pietus iki pat Prancūzijos, o antras Sek
minių lytas išaušo nepaprastai saulėtas ir šiltas. Tad po Mišių visi iš
skubėjo pajūrin į saulę ir jūrų. Už kelių valandų ne viens su sena oda 
turėjo atsisveikinti. Dalyviai labai dėkingi iniciatoriams už tokį gražų 
sumanymų. Stepas Paulauskas

0 kur dingo pajūry palaidotų tautiečių lankymas? - Red.
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"GIMTOJI VOKIETIJA" PRIIMA
Mes visi esame susirūpinę del mūšy gyvenimo čia Baigijoje. Dauguma 

galvojame grįžti‘atgal į Vokietiją. "Gimtosios Šalies" skaitytojams no
riu pateikti pory ištrauky iš vieno laiško, gauto iš "juodai" grįžusio 
Vokietijon:

" Skriningavo Augsburge. Ten pasiteiravau dėl grįžtanciy iš Belgi
jos. IRO įstaiga atsakė štai ky: ' ’ * ' ’

a) Grįžtantieji kaip ligonys gauna DP statusy ir pilny aprūpinimy.
b) Baigę sutartį - sveiki, DP statusy emigracijai, tačiau’nebus,

aprūpinami. • •
Taigi, turėki daktaro pažymėjimy patvirtinto darbo ministerijos ir 

atleidimy nuo darbo bei rekomendacinį laišky iš kasyklos. Kaip mes at
vykome, niekas mūšy nebeklausė. J stovyklas dabar priimami, kurie buvo 
išmesti ir išviso stovykloje nebuvę. Lies gavome DP statusy ir aprūpini- 
my, todėl grįžome į ty pat stovykly, kur pirmiau gyvenome".

Taip rašo grįžęs slaptai iš Belgijos, bet turėjęs visus atleidimo 
dokumentus iš kasyklos dėl ligos, (j. N.)

S U D I .E V !
Aiseau (Hainaut). - S. m. birželio mėn. 12 d. atvyko atsisveikinti 

su mumis taip mieli Tėvai Jėzuitai, Tėv. Mikalauskas ir Tėv., Pupinis. 
Ta proga turėjome pamaldos, į kurias atsilankė gražus būrys tautieciy 
ir iš kity vietoviy, net ir iš tolimojo Liėge. Mišias laikė Tėv. Pu
pinis. Po pamaldy tarė paskutinį žodį čia Aiseau susirinkusiams tautie
čiams, primindamas mūšy visy gražy bendradarbavimy.

Visi nuėjo į kapus, kur Tėv. Mikalauskas pašventino kryžiy, pasta- 
tyty ant a. a. Lašinskienės kapo. Iš ten visi išsiskirstė į savo gyve
namas vietoves, nebetikėdami, kad vykstant tokiam išsiskirstymui, dar 
karty teks susitikti Aiseau.

Dalyvis
—..00OOO00..—

' VAŽIUOJAM, VAŽIUOJAM !
Kempteno DP stovykla š. m. sausio 1 d. turėjo 1917 gyventojy, jy 

tarpe 1049 lietuvius. Gegužės 1 d. bebuvo likę 5M lietuviy. Griūna or
ganizacijos, byra komitetai, svyruoja gimnazija... Stovykla dabar turi 
pakankamai vietos. Gyvenantiems lietuviams kitose stovyklose, kurios 
arba likviduojamos arba pergrupuojamos tautybėmis, reikėty rimtai susi
domėti Kemptenu. Čia jie ras ne tik pakenčiamas, bet jei bus iškelti li
kę latviai ir estai, net labai geras patalpas ir turės galimybę savo 
vaikus toliau mokslinti.

Fellbacho DP Gretos irgi retėja. Progimnazija dėl mokiniy ir moky
to jy trūkumo vargu ar tęsės pradėtyjį darby.

Iš Dettingeno gegužės 30 d. išvyko į JAV didžioji "Čiurlionio" an
samblio dalyviy dalis, drauge su vadovu A. Mikulskiu. Keli likusieji, 
baigę tvarkyti dokumentus, patrauks į ty paciy pusę. Visy jy kelias ve
da į Clevelandy! po ilgy pastangy pavyko pasiekti tikslys^Ciurlionio" 
ansamblis palieka kartu, neišyra!
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U O§dį V H FUK
Australijos Im. Departamentas apie 

e m i g r a c i j ą. - S. m. birželio m. vidury gautas iš-Australijos 
paaiškinimas imigracijos reikalu. Tai atsakymas į Liege LBB paklausimu. 
Rašte (7*6.1949) sakoma:

"Esu akinamas atsakyti į jusi/ laišku, išreiškiantį, jusi/ grupes norę 
atvykti Australijon. ’ " •

Turiu pažymėti, kad šiuo reikalu buvo užklaustas IRO atstovas Aus
tralijoj. Jo nuomone, jusi/ grupės nariai yra jau įkurdinti Belgijoj; yra 
dar šimtai tūkstančiu išviėtinti/jy Europoj,' kuriuos reikia dar įkurdinti, 
ir dėl to IRO nėra linkusi imtis nauji/ įsipareigojimu jusi/ grupės at
žvilgiu.

Tiktai tie išvietintieji gali prašytis priimami į Australiją pagal 
DP įkurdinimo plan/., kurie turi pilnas DP teises ir yra IRO kontrolėj. 
Be to, jie turi būti tinkami normaliai atrankai sveikata, amžiumi ir 
apskritai pajėgūs įsikurti šiame krašte.

Apgailestauju, kad kol IRO nėra linkusi parūpinti perkėlimo savo 
kontroliuojamais laivais, nėra kitos schemos šiuo metu, kurios padedami 
jusi/ grupės nariai galėtu emigruoti Australijon.

Jei paskiri jusi/ grupės nariai galėtu susirasti Australijoj kvietė
ju (nominators), kurie būti/ linkę duoti jiems savo garantijas, tuo at
veju prašymai gauti Landing Permits, kurie įgalintu atvykti į šį kraštu, 
- būti/ svarstomi, bet tomis sąlygomis jie turėti/ patys sutvarkyti ir ap
mokėti pergabenimo išlaidas.

Jus gerbiąs J. P. Coombe"

Atvyko Australijos Komisija? - Pasklido 
žinia, kad Briusely nusileidusi Australijos Komisija: 57, rue de la Loi, 
Patikrinus pasirodė, kad jokios komisijos nėra, o tik briti/ ambasada, 
kuri prieš pusmetį ten buvo įkurdinusi vizi/ skyrių. Tas skyrius dabar 
iškeltas į 48, rue Joseph II, Bruxelles. Kreipiantis čia dėl emigracijos 
Australijon duodamas jos konsulato adresas Londone (Australia House, 
Strand, London W. C. 2) su patarimu kreiptis į ton. Tai ir visa istorija. 
0 anketi/ minėtu reikalu galima visuomet gauti. Reikia betgi turėt pinigo 
kelionei ir dar bent 50 svari/ sterlingą įsikurdinimui Australijoj.

Naujas DP įstatymas Amerikoj.- Atsto
vi/ rūmuose jau priimtas naujas Celler vardo DP įstatymo projektas ir per
siustas svarstyti senatui. Naujame projekte pažymėtini šio skirtumai: 
1) Vietoj 205.000 numatoma įsileisti 339*000; 2) įstatymo veikimas pra
ilgintas iki 1951 m. liepos 1 d.; 3) DP laikomi tio, kurie atvyko Vak. 
Vokietijon iki 1949 sausio 1 d.; 4) panaikinamos pirmenybės ūkininkams 
(30 %) ir baltams (40 $); 5) Lodge pasiūlymu nusistatyta įsileisti 
18.000 lenki/ karii/ (Andersono) iš D. Britanijos; rezervuota 15.000 pabė
gėliams iš Ryti/ Europos (ateity) 4*000 - iš Šanchajaus ir 2.000 našlai
čiams .

Pusė vokiecii/ kvotos skiriama vokiocii/ pabėgėliams iš Ryt. Vokieti
jos, kurie atbėgo prieš 1949 ra. sausio 1 d.
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DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA BAIGĖSI SAMPANU - VIVAT AUSTRIA ! - TITO "DRANG 
NACH UESTEN" - KOMUNISTU MOLOCHAS EDA SAVUOSIUS - FRAGA LAUKIA KANKINIO

Keturi Didieji, vargę Paryžiuje daugiau kaip tris savaites, del 
svarbiausią Vokietijos problemą nepajėgė susitarti. Višinskio niet tebė
ra dar kietas, ir sovietinės pažiūros į Vokietijos perorganizavimu, tebe
lieka aiškiai bolševikiškos. Vis dėlto jiems pavyko užbaigti konferenciją 
tam tikru susitarimu kad ir gana liesu. Sutarta, kad Berlyne sovietinė 
blokada nuimama ir kad prekybiniai mainai tarp rytą, ir vakariu zonos bū
sią atnaujinti. Tuo būdu liko oficijaliai patvirtintas Maliko-Jessupo 
susitarimas, ir istorinė blokada, trukusi ištisus metus, baigė savo die
nas, o su ja baigė karjerą ir Gen. Clay, kuris parodė pakankamai ameri
koniško niet.

Didesnio susitarimo pasiekta Austrijos klausimu. Po ke- 
turią metą diplomatinią derybą pagaliau sovietai pasirodė sukalbami, 
nors ne už dyką: jie gaus 150 milijoną dolerią per šešerius metus, Aus
trija gi atgaus įvairias konfiskuotas įmones, išskyrus žibalo pramonę, 
perleistą Sovietą Sąjungai. Austrijos sienos patvirtintos senosios 1938 
m. Siame reikale nemaža inicijatyvos parodė austrą užs. r. ministeris 
Karl Grube r is, vienas jauniausią ministerią (vos 40 m.). 
Jisai organizavo Tiroly pasipriešinimą prieš nazius ir užėmė Innsbruką 
dar prieš sąjung. atėjimą. Savo tezę Paryžiuje gynė jisai kietai ir su 
pasisekimu. Diplomatiškai kantrus, bet momentui atėjus nepagaili smogti 
Pav., kartą išsireiškė viešai: "Jei jūs, sąjungininkai, nenuspręsite mū
są likimo, imsime jį patys į rankas." Kilimu yra jis Pietą tirolietis, 
iš tą žemią, kurias Hitleris buvo padovanojęs Mussoliniui. Žinoma, jo 
širdis linksta atgauti Austrijai vokiškąsias Pietą Tirolio žemes.

Susitarimą dėl Austrijos palengvino "atskalūnas" Tito. Jo 
santykiai su Maskva yra tiek įtempti, kad Višinskis visiškai nebepalaikė 
Jugoslavijos pretenziją į Karintiją, o Tito paskelbė griežtą protestą 
prieš keturią Didžiąją nutarimus. Maskvos adresu paleido pikčiausią ik-i- 
šiol kaltinimą, būtent, ji esanti užimtąją kraštą siurbike ir jos įsaky
mą klausą kraštai einą pražūtin. Kominformo paskelbta ekonominė blokada 
esą atsisuksianti prieš jos autorius. Ir tai visai galimas daiktas. Tito 
užmezgė ekonominius ryšius su Vakarais, kurie kad ir nemėgsta titinio 
režimo, jam pagalbos tikrai neatsakys. Yra tiespanašu, kad Tito atsiža
dės pretenziją į Karintiją ir net Triestą, bet už tai gaus kompensaciją 
kitose srityse. Suartėjimo link ypač yra pasinešusi Italija. Josios at
stovas Castiglioni važinėja į Belgradą ir, matyt, ruošia kelią užs, r. 
minist. Sforzai. Be to, eina gandai, kad Tito paleisiąs kalinamąjį arki
vyskupą Mgr. Stepinac.

Kitose sovietą globojamose Balkaną valstybėse eina stiprus 
valymas . Vengią užs. reikalą min. R a j k , senas komunistas 
liko areštuotas esą už špijonažą ir nacijonalistinį nusistatymą. Bulgarą 
ministeris Kotovas, irgi komunistas, išmestas iš visą komunistinią orga
nizaciją. Svyruoja Rumunijos užs. reikalą minst. Onos P a u k e r pa
dėtis. Ikišiol ji buvo visagalė Rumunijos valdytoja, turėjusi didelį 
Kremliaus pasitikėjimą. Pastaruoju laiku iškilo jos adresu kaltinimas, 
kad ji padėjusi slaptai rumuną komunistą partijos pinigą Šveicarijos ban-
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kuose. Kremlius dėl to baisiai įsiuto ir yra netgi nuomonię, kad Rumuni
ją reikėtę aneksuoti,

Čekoslovakijoj tebevyksta aštrus susikir
timas su Katalikę Bažnyčia. Monsinjoras Beran, 
Pragos Arkivyskupas, vadovauja nelygioj kovoj prieš stalinizmę. Jis yra 
išbuvęs nazię kone.-lageriuose ketverius metus. Liko kietas kovotojas už 
Eklezijos ir žmogaus laisves. Pradžioje bandė rasti' budę susitarti su 
komunistais, bet pamatė, kad tai tuščios pastangos. Derybos nutrūko, o 
arkivyskupas yra policijos priežiūroj savo orumuose. Jo sekretoriai jau 
areštuoti, ir laukiama panašaus likimo Mgr. Beranui. Paskutiniame savo 
pamoksle jisai pareiškęs "Pareiškiu Dievo ir tautos akivaizdoj, kad nie
kados nepasirašysiu sutarties, kenksmingos Eklezijos ar vyskupę teisėms. 
Niekas negalės manęs priversti..." Galimas daiktas, kad ir Praga turės 
savo kankinį, kaip kad turi Budapeštas ir Zagrebas...

Belgijoj įvyko rinkimai. Stipriausios partijos yra šios s 
katalikę (PSC), socijalistę (PSB), liberalę ir komunistę. Skaičiavimai 
nebaigti ir laikini rezultatai tokie 3 katalikai 35&s socijalistai 201, 
liberalai 102 ir komunistai 35- ■

PRANEŠIMAI

1. - Pasirodė lenkę kalba pranešimas (žiūr. korespondenc. apie 
Gosson kasyklę) apie emigraciję. Kai kas išskaitė, kad visi užsirasiu - 
šieji į Austrai!ję gales vykti į Vokietiję prisistatyti komisijai. Pa
tikrinus pasirodė, kad prisistatyti Australijos komisijai Vokietijoj 
gales vykti tiktai tie, kurie yra atvykę Belgijon nelegaliai kaip nauji 
pabėgėliai ir kurię certificate mažymėta "privalo emigruoti." Jie galės 
vykti su .šeimomis ir, jei komisija ras netinkamus Australijai, gales 
grįžti Belgijon arba laukti Vokietijoj kitę emigracijos galimybię. Visa 
tai neliečia tę, kurie yra atvykę Belgijon su darbo suts.rtimi

VENEZUELA
su kuriuo gali vykti į Venezuelos 

de France) tvarkyti vizos reikalę. Kelionė 
bfr. Principe išlaidos paties

Užsira-2. - IRO įstaigose priimami įrašai į 
šęs gauna iš Briuselio pažymėjimę, 
konsuletę Antverpene (90, Av 
į Venezuela kainuoja asmeniui apie 10.000 
suinteresuoto, nors gali būt ir išimcię.

3. - Priimami IRO įstaigose įrašai į
4. - Į K a n a d ę rūpintis viza

Prancūziję.
gali kiekvienas, jei turi dar

bo ir buto garantiją. Imigracinės komisijos pareigas Belgijoj atlieka 
Kanados konsulatas Briusely (43b, rue Marie de Bourgogne).

- H. Tuck, gener. IRO direktorius Genevoj atsistatydino.
- Gen. St. Raštikis jau U.S.A. i.r dirba avijacijos įmonėj. "La li- 

bre Belgique" įdėjo jo atvaizdę I psl.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Su šiuo nr. baigiame II-jį ketvirtį. Skaitytojai prašomi pratęsti 

prenumeratę III ketvirčiui, atsiunciant 36 Frs.s Mr. A. Dilba, 41, Bosch- 
randstr., Uatersobei.
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