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KAPELIONE, NE VISKį MATEI !

Angliakasys

Sunku man imt plunksną į rankas: nuo grąžto pasidarė tokios nemik
lios, kad kartais ir laišką sunku parašyti. Jau lengviau porą valandą 
anglį, laužti, nei plunksną varinėti po baltą popierį... Ale kai jau kas 
baksteli jautrion vieton, imu kreivezoti.

Su pasigardžiavimu skaičiau aprašymą "Lietuvis kapelionas 1.000 mtr. 
požemy". Smagu buvo skaityti jau vien todėl, kad kunigai susidomėjo ne 
tik musą maldom, bet ir darbu. Tik vietoj gali žmogus suprasti kas do 
darbas kasyklose. Mano zemlioko žmona norėjo būtinai nusileist požeminę 
prašė direktorią leidimo, žadėdamas dirbti tris dienas už dyką, ale tas 
neleido. Gaila, o moterims būtą naudinga. Mat, kai kada jos vyte išveja 
darban, o žmogus norėtum atsipūsti...

Dovanokit, nuslydau nuo temos. Taigi, apie kapelioną požemy. Linksma 
buvo skaityti, o vietomis šypsojaus tai pro vieną, tai pro kitą ūsą. Mat, 
įdomu žinoti, kaip atrodo mūsą darbas matančiam pirmą kartą. Padirbėjus 
kurį laiką viskas ima rodytis kitaip: žmogus apsipranti ir nei tie suod
žiai tiek baisūs, nei urvai.

Gaila, kad aš nesutikau kapeliono požemy: būčiau daugiau parodęs 
nei inžinieriai. Būčiau nuvedęs parodyti, kur angliakasių prakaitas var
vėte varva. Ten leidi žmogus grąžtą, skyla anglies gabalai, kyla dulkią 
tiršti debesys, o kava išeina prakaitu... Būčiau parodęs tąją, kur mano 
kolega dirba įbridęs vandeny iki juostos, o iš viršaus irgi vanduo laša. 
Būčiau nuvedęs į tą vietą, kur užgriuvo mano bendradarbius, kur vieniem 
šonkaulius aplamdė, kitiem rankas sulaužė, tretiem kojas. Šiurpas apima, 
kai patiri, kad štai už kokią dešimties metrą griuvo centnerinis klodas 
ir pataikė darbininkui į galvą. Užmiršti žmogus tokiu momentu ir "Amžiną 
atilsį" sukalbėti...

Tiesa, tą nelaimią ne kasdien įvyksta, o kai da žmogus pasisaugai,

2



2

tai nieko ir neatsitinka. Man pačiam tai ne tiek kasykla baisi, kiek 
žmonės^ Ak yra gerą draugu ir svetimšaliu tarpe, ale yra ir bjaurybių. 
Žiūrėk kitas tau tai grąžtą nudžiaus, tai pjūklą, tai buterbrodą nebera
si. Mat, Stalino garbintoją nestinga, o kas jiem padovanot vieną dypuką 
anam Tėvui...

0 kiek reikia prisibarti su tais steigeriais! Tegul juos devyni! 
Rodos va, šiandien, padarei tiek ir tiek metrą, da pasistengei, kad gau
tum daugiau pinigo, o atėjęs steigeris užrašo dviem ar trim metrais ma
žiau. Eini žmogus nuo Ainosiaus pas Kaipošią ir nieko negauni: ėtranger, 
sako, ir baigta. Nueini pas direktorią, nepriima: užimtas. 0 jis ’'užim
tas" visuomet. Jeigu ir pavyksta prieiti, tai sako - išeik iš kasyklos. 
0 kur išeisi, kad niekas nepriima.

Aš visiškai nesistebiu, kad yra privisę raudoną sindikatą. Jei di
rekcijos būtą sukalbamos, tai ir to raudonumo būtą mažiau. Ak, aš jiem 
nepriklausau. Savo prakaitu uždirbto franko jiem nekišu. Enkavedistai iš
vežė mano brolius, o aš čia jiem talkininkausiu? Kad jie nesulauktą! Te
gu aš pakentėsiu, bet raudonumu nesusitepsiu. Šiandien čia, o rytoj bū
siu kitur. 0 emigruojant dabar kiekviena valstybė tyrinėja ar nepriklau
sei raudonom organizacijom.

Nu, aš ir vėl nuklydau, mat, nesimezga mintys. Grąžtu prie žmonią. 
Čia visi gali sakyti, žiaurus. Čia,' mat, ne salionas. Ateis šteigeris, 
apšauks, aprėks ir nežinai už ką. Jei atsakei ką, paspirs koja ir niekam 
nepasiskąsi. Nekąrtą mačiau, kaip vyrai išsikelia viršun ir čia kumšti
mis suveda sąskaitas. Švelniam žmogui čia neįmanoma dirbti. Su mandagumu 
nepasirodysi. Tiktai kai inžinierius kartais prašliaužia per tąją, pra
kalbina, tai žmogus lyg ir vėl žmogum pasijunti. 0 šiaip tu čia esi ne 
žmogus, o numeris. Niekas tavo pavardės neklausia, o tik numerio.

Tai, ot, aš ir norėjau pasakyti gerta, kapelionui, kad ne viską ma
tei. Reiktą šia pamatyti no tik darbą, bet ir žmogą, pavirtusį į numerį. 
Žinau, kad mes kai kada padavginam "šrapso", taet tai ne iš gero. Kasykla 
pradeda, o šnapsas pritaaigia. požemy kamuoja dulkės, o viršuj šnapsas, 
Roikėtą mums išsivaduoti nuo abioją '•privtelią", bot reikia, kad mums 
kas padėtą.

—..ooOOOuo,.—
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KOMEDIJOS IR ASAROS TARYBŲ LIETUVOJ

P r . Z e i d y s

Truputis komediją...
‘t

Ikišiol tarybinė "Tiesa" gyrėsi iš viso vieko, kad Lietuva baisiai 
"radijofikuota", įsteigta šimtai radijo mazgą, tašką, punktą ir t. t. 
Staiga ta pati "Tiesa" išsižiojo visa gerkle ir ėmė šaukti: "Radijofi- 
kuokime kaimą!" Propaganda pradėta šiuo atsišaukimu (29.5•1949)s

"Brangūs draugai! mūsą šalis yra radijo gimtinė. Daugiau kaip prieš 
54 metus - 1895 m. gegužės mėn. 7 d. įžymusis rusą mokslininkas A. S. 
Popovas viešai pademonstravo savo išrastą pirmą pasaulyje radijo imtuvą... 
Dabar brangiosios Maskvos balsas girdėti visuose mūsą didžiosios Tarybą 
Sąjungos kampeliuose." Argi ne komedijos? Popovas - radijo išradėjas!
0 Marconi? Išeina - išmoko iš Popovo!? Reiktą dar pridėti, kad Popovas 
išrado Stalino genijaus dėka... Cha cha cha ... Visi tarybininkai dabar 
išradėjai: giriasi ir atominę bombą išradę.
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Buvusio ministerio ašaros

A. Venclova yra parašęs Saliamutės (Neries) bijografiją, kurioj 
tirštai išgarbino visus treciafrontininkus, palaikydamas juos svarbiausiu 
revoliucijos ruošėju.. Baisiai įširdo partija ir ėmė pulti. Venclovai pa
sidarė karšta (gal dėl to ir iš ministerią išlėkė!). Paskutiniame raudoniję rašytoją suvažiavime jisai išdrožė sieksninę kalbą, kurią baigė 
graudžia išpažintimi ("Tiesa” 29.5•1949)*

"Čia dar noriu priminti savo klaidą, padarytą S. Neries biografijo
je. Ten galima rasti klaidingą mano tvirtinimą, kad "Trecias Frontas" 
būvąs svarbiausias revoliucionizuojantis faktorius idėjiniame S. Neries 
persilaužime. 0 iš tikrąją "Trecias Frontas" pats atsirado stipriame re
voliucinio to meto Lietuvos darbo žmonią, komunistę par
tijos vadovaujamą, judėjimo poveikyje." Tai, va, kur 
šuo pakastas: reikėjo smilkalo partijai!

Nogana to A. Venclova tąsia savo išpažintį, kurioje sakosi klydąs 
ir dėl Maironio . Pastarasis buvęs reakcijonierius, klerika
las, neskelbęs klasię kovos, o Venclova sakosi to neišryškinęs: "Tai la
bai rimta mano klaida. Juo labiau toji klaida kenksminga, kad ji suklai
dino daugelį skaitytoją, mokytoją, besimokančios jaunuomenės." Taigis, 
norėtą Maironį padaryti bolševiku, bet kad sutana perjuoda, o jo kūryba 
perdaug lietuviška. Dažyk nedažyk, o Maironis lieka Maironiu.

Mušasi A. Venclova į krutinę ir dėl rašytojos Žemaitės . 
Rašydamas straipsnį apie ją irgi padaręs stambią klaidą: "Tame straips
nyje mano duotas tautinio sąjūdžio aptarimas yra visiškai klaidingas, 
prasilenkiąs su marksizmo - leninizmo klasiką dūotu tautinią sąjūdžią 
aiškinimu." Mušdamasis į krutinę paklydėlis sako: "Draugas Stalinas nu
rodo ...”

Vargšas Venclova! Kiek klaidą pridarė ir kiek dar pridayrs, kol vėl 
galės atsisėsti ant pavergtą tautiocią sprando...

V. Drazdauską trenkė raudonasis 
žaibas

Sis "draugas" buvo įsitaisęs valstybinėj knygą leidykloj ir jam pa
vyko prašmugoliuoti keletas lietuvišką knygą. Tuo baisiai užsitraukė par
tijos nemalonę. Rašytoją suvažiavime partijos sekretorius V. Niunka pa
sakė kilometrinę kalbą, kurioj iškoneveikė ypač klerikalinę reakciją: 
"Pirmiau religija ir bažnyčia - skelbė vyskupai Reinys, Matulionis, Bo- 
risovicius, organizuodami ir ragindami nacionalistinius banditus žudyti 
tarybinius žmonos." ("Tiesa" 26.5.1949)« "Klerikalizmo kosmopolitinės 
ideologijos įtakos ypatingai didelę žalą daro mūsą švietimo darbui, jau
nimo auklėjimo darbui." (T. p.).

Daugiausia kliūva vyr. grožinės literatūros vyr. redaktoriui V. 
Drazdauskui: "Drazdauskas sutelkė apie save įvairius nacionalistinius 
elementus, kuriuos statė į atsakingus postus leidykloje. Vienas artimiau
sią Drazdausko padėjėją buvo liaudies priešas Miškinis, dirbąs leidyklo
je redaktoriaus pareigose. Fašizmo garbintojas praeityje Miškinis bandė 
vaidinti atgailaujantį dėl savo praeities klaidą žmogą, lojalaus tarybi
nio piliečio vaidmenį ir tuo pačiu metu varė kenkėjišką, priešišką darbą." (T. p.) Kliūva ir rašytojui Kalniui, buv. "Vairo" bendradarbiui, 
kuris išdarkąs Žemaitės raštą kalbą iš "Lietuvos lenkinimo židinią - feo- 
dalinią dvarą ir kleboniją atkeliavusiais žodžiais." Drazdausko globoj 
dirbę ir žvalgybininkas Navakas (buv. Klaipėdos gub.), "tėvynės išdavi-
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kas" L. Švedas, "juodašimtiškos darbo federacijos lyderis K. Ambrozaitis", 
Greįciūnas ir kt. Jiems padėjęs "liaudies priešas" Kaplanas, sionistas

-■ JStukarevicius. "Nacijonalistinis provokatorius" buvęs dailininkas A.
Ūsas. Partija visus demaskavo ir padarė galę. Tuo reiš
kiasi "begaline ištikimybė didžiajai Lenino .- .Stalino partijai dvasia."

— ..ooOOOoo..—
> ■ • j ' t

2 I ;.Q G Ų D A T N A
■ ’"'A. Vaičiulaitis ...

’(Tęsinys- iš 10 ir 1.1 Nr,-).
* ’ • •• 'J •

. . Maža to, kad ji būtę. unkštusi ir surginusi, bet ji taip įniko dai
nuoti, jog višus privertė cirpti ir rėkti, spiegti ir kriokti, kaip kas 

■gebėjo. Net straigę prižadino, kadigiedotę. Ir ji turėjo giedoti, nors
jos balsas buvo toks silpnutis, -kad niekas negirdėjo. Jie kėlė tokį 
triukšmę, kad ii? pelėda išlindo iš po ratę ir .pasišiaušusi ūbavo nykiu 
savo balsu. ;

Meška, žvirblis, žiogai ir varlės, - visi jie ten cirpė, rėkė, kur
kė, ūbavo ir urkštė. Jie no tik rėkė ir dainavo, bet;ir šoko, kas kę 
nusitvėręs. Tik abi varlės nesiskyrė ir susikibusios lumpsėjo ir kever
zojo - toks, mat} buvo juodvieję šokis! v
. '‘ Visa linksmybė būtę-pasibaigus laimingai, jeigu ne tas uodas. Jis

‘tupėjo ęžuolo šako'je, pats pritarė-dainininkams, zyzdamas, ir uostė mi
daus kvapę. Jis tiek prisiuostę, kad jam pasidarė labai smagu, ir jis 
įsigeidė šokti, vis dainuodamas pagal savo budęs

- Zy-žy - broleli, zy-zy! : ;
Taip jisai strapaliojo ant šakos- ir zizeno, kol pasprūdo jam kojas 

puolė uodas iš ęžuolo ir išsilaužė šonkaulį. Jo laimė, kad visai neužsi
mušė, nors gero gyvenimo vargšelis ir šiandien neturi: laksto jis kreivu 
šonu ir plūsta žiogę giminę ir meškę, kiekvienam zyzdamas:

- Nemanyk, kad. būčiau paslydęs ir iškritęs, jei ne ta meškos bačka 
su midum.

—..ooOOOoo..—

- Apie lenkę "Rada Narodowa" papildomai .patiriam: Rados pirmininku 
išrinktas buv. ambasadorius Tytus Filipotyicz,. o vicepirmininkais atsto
vai radoje dalyvaujančiu, grupię - liaudininkę atskalos "Wolno'sc", Stron- 
nictwo Pracy ir Ligi Niepodleglosci (pastarosios atstovas buv. ambasado
rius Lukaszewicz, Suvaikę, derybę dalyvis). Visos šios politinės grupės 
tik nauję laikę padaras. Rados pirmininkas Filipowicz, apie siekimus kal
bėdamas, pažymėjo: "Suprantama, kad pirmasis musę uždavinys bus suburti

• apie respublikos legalię vyriausybę ir apie pono prezidento iškeltus šū
kius "Vjolnošė, CaJLošė, ir Niepodleglošė" visus lenkus išeivius, kuri e gai
vina karštę pasiryžimę grįžti į Lenkiję, nepriklausomę, Lenkįję demokra- 
tiškę ir suvereninę su Vilnium (m.p.E.),, ir Lvovu rytūoše ir
besiremiančia į Oderį -ir Neisę vakaruose." . ' , .V ‘

...» • ’’

. •• •
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VYSKUPAS, GRĮŽUS IS SIBIRO
Dideliam Belgijos lietuviu bišiuliui, latviu kat. vyskupui JE. Mgr. 

B. Sloskans birželio 22 d. "Marso ir Merkurijaus" ratelis (Briusely) su
ruošė garbės arbatėlę. Tarp kitų•dalyvavo Belgijos kardinolas, J. Era. 
van Roy, J. E..Mgr. Cento, Turkijos ministeris p. N. Ayasli, ir kiti 
aukšti svečiai.

Ta. proga Pirmininkas, p. M. de Roover pasveikino J. E. Mgr. Sloskans 
ir nušvietė jo gyveninę bei didelius apaštališkus darbus ir iškentėjimus 
Sov. Rusijoje. 1926 m. B. Sloskans buvo pašvęstas vyskupu ir paskirtas 
Minsko, Mohilevo ir Baltarusių apaštališkuoju administratorium. Bet jau 
1927 m. buvo sovietų suimtas, apkaltintas už karinio pobūdžio špionažų 
ir nubaustas trims metams sunkių darbų kalėjimo. Čia prasideda vysk. 
Sloskans tikroji, kalvarija. Tris pirmuosius metus praleido Solovkų salo
je, prie Baltosios Jūros, kur gyveno dešimtys tūkstančių kitų aukų, dide
lis skaičius ortodoksų kunigų, 24 katalikų kunigai (jų tarpe ir Lietuvos 
vyskupas Matulionis), iš kurių vėliau 20 dingo be pėdsakų. Vysk. Sloskans 
tačiau viskų išlaikė ir galėjo gręžti namo,.bet po 8 d. vėl buvo suimtas 
ir be teismo išvežtas Sibiranj prie poliaus zonos, ę Turakhanskų, 1500 
km. nuo artimiausios geležinkelio linijos. Čia visų greičiau laukė mir
tis, negu gyvenimas. Si kalvarija tęsės naujus tris metus. Tik vėliau 
jis buvo iškeistas ę komunistų kalinius Latvijos kalėjimuose, ir vysk. 
Sloskans galėjo gręžti ne tik ę gyvenimų, bet ir ę savo tėvynę.

Neilgai tiulius pati Latvija buvo Sovietų užimta ir sunaikinta. 
Vysk. Sloskans turėjo ieškoti prieglaudos kituose laisvės kraštuose.

Po to, su visais garbingais svečiais J. E. vysk. Sloskans pasidali
no savo atsiminimais iš pergyvenimų Sov. Rusijoje. Plačiai papasakojo 
apie baisias darbo ir gyvenimo sųlygas deportacijos stovyklose.

Išvežtųjų gyvenimas neętikėtinai sunkus. Maži, mediniai barakėliai, 
kuriuose turėjo išsitekti iki 400 asmenų. Jokių baldų nebuvo, nei stalo, 
nei kėdės, nei lovos... Kaliniai miegojo ant lentinių 2-3 aukštų narų. 
Rūbų, avalynės nedavė. Giminės už jų siuntimų buvo persekiojami. Maistas 
labai blogas ir maža. Rytų duodavo 400 gr. drėgnos duonos visai dienai 
ir šilto vandens; pietums skystos sriubos ir 100 gr. košės, o vakarienei 
tų patę tik kartais dar mažiau. Dirbti tekdavo ne tik skirtas 8 vai., bet 
10, 12 ir net iki 16 vai. per dienų. Todėl, visai suprantama, mirtingumo 
skaičius buvo nepaprastai didelis s iš 1000 išvežtųjų per vienus darbo 
metus mirdavo iki 700. Tikras kalinių skaičius laikomas paslaptyje, bet 
gali siekti nuo 13 iki 17 milijonų. Yra net ištisų deportuotų tautų 
kaip Kaukazo kalniečiai ir Krymo totoriai.

Tos deportacijos atneša didelę ir pigių darbo jėgų valstybei, todėl 
jos yra naudingos ir ekonominiu atžvilgiu ir jų darbo vaisiais gali Sov. 
Sųjunga platinti savo revolucinę propagandų kituose laisvuose kraštuose. 
(La libre Belgique - 23•6.49)»

.0O0.
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AMERIKOS ANGLIAKASIAI VAŽINĖJA AUTOMOBILIAIS

Sunku mums dažnai įsivaizduoti Amerikos anglių kasyklas, darbo są
lygas ir angliakasio gyvenimu.

Didžioji Amerikos anglies sritis randasi piety - rytinėje Pensil
vanijos ir Virginijos dalyje. Kraštas yra kalnuotas, panašus į Belgijos 
Ardėnus. Įkopus į aukštesnę pakilimo vietą, visur matosi kasykly kylan
tys durnai iš žemy ugniavieciy (no kaip Belgijoje iš kaminy) ir vakare 
daro gražy vaizdu. Čia nematyti ne tik kaminy, bet nei aukšty nusileidimo 
įtaisymy, nei iškaseny kalny. Bet nėra ne giliy šaltiniy. Reikia tik 
pakasti kalnelį - visur anglys.

Viename kalno tunelyje yra anglies kasykla, maždaug 5 km. ilgumo. 
Kelias lygus - nei aukštyn, nei žemyn. Jame dirba 576 darbininkai ir ka
sykla laikoma labai didele. 1949 m. balandžio men. ji iškasė 135*126 
tonus anglies, ko didžiausia Belgijos kasykla su 6000 darbininky negalė- 
ty susilyginti. Didžiausia Amerikos angliy kasykla turi 2.500 darbininky. 
Jos vienos dienos produkcija atitinka visy Walonijos kasykly gamybąi kar
tu. Jos gylis siekia tik 100 pėdy (300 m.), kas Amerikoje jau yrą labai •_ 
daug. Kitos kasyklos turi tik 30 - 40 ar net 10-20 darbininky. Kas nori, 
tas gali atidaryti anglies kasyklą, - reikia tik prakasti velėną!

Suprantama, ir darbas yra visai kitoniškas.
Paprastai Amerikos angliakasys važiuoja į darbą automobiliu (Belgi

joje, Pommeroeul k. lietuviai taip pat važinėja! /l.A./). Tokiu būdu su
taupo daug laiko. Daugelis turi taip pat maudymosi vonias ir važiuoja 
namo juodi. Darbe svarbiausia mokėti vartoti mašiną. Anglies blokai 
pjaunami 2 x 3 ir 2,50 m. aukščio. Du vyrai automatiniu grąžtu išgręžia 
dvi skyles apačioje, užminuoja, ir po keliy minuciy visas blokas subyra 

žemyn į gabalėlius. Mechaniškas kastuvas susemia, supila į 10 tony vago
nėlius ir veža laukan. Du vyrai prižiūri išvežimą. Užtenka tik ištiesti 
elektros ir vandens laidus ir, štai, viskas paruošta naujam darbui. Visa 
tai aptarnauja tik 15 vyry.

Amerikos angliakasys gerai gyvena. Jo darbo negalima palyginti su 
Belgijos kasyklomis: nei anglies grąžtas, nei ramsčiai, nei betonavimas 
nežinomi... Tik tokį darbą galima vadinti žmonišku. Nors darbininkas 
dirba daugiau valandy, tačiau niekados negrįžta iš darbo pavargęs. Už
dirba užtektinai: jis galėty dirbti 6 dienas po 8 vai. per dieną, bet 
paprastai to nedaro. Pensiją gauna turėdamas 62 metus ir, jei moka pini
gais naudotis, gali gyventi kaip geriausias Amerikos pilietis. Daug an- 
gliakasiy nusiperka namus ir gerai gyvena.

Jei mes turėtume Amerikos kasyklas, visi norėty būti angliakasiais. 
Negalima pakeisti angliy klody, bet galima padaryti kasykly darbą leng
vesnį ir žmoniškesnį: kaip Amerikoje. Tai galima, tik reikia įgyvendinti. 
(Au Travaio, 18.6.49).

—,o0o.—

- USA Lietuviy "pikietininky" vaizdas Strasbourge.Didž. Strasbourg© 
dienraštis "Les Demieres Nouvelles O'Alsace" savo vaizdy vitrinose iš
stato pasižiūrėti įvairias fotografijas - vaizdus, daugiausia liečian
čius aktualiausius įvykius. Velyky metu, apie savaitę,, galima buvo maty
ti mūšy "pikietininkai", protestavę dėl komunisty "taikos konferencijos". 
Ryškiausiai buvo išskaitomas šis plakatas: "American Lithuanian soldiers 
died to make this world safe for democraty not communism!"
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. LAIŠKAS IS KANADOS

Montreal, 7.6.49

Gerbiamieji,

Jau gerokai laiko kaip gyvename Kanadoje; galiu truputi parašyti 
apie gyvenimo sąlygas, žinoma, iš savo patyrimo.

Drąsiai galima pasakyti, kad Europos kontinentas negreit pasieks 
tokio darbininko pragyvenimo lygio, bot, žinoma, nepakanka pasiekti vien 
Kanados krantus; svarbiausia, reikia gauti gerai apmokamu darbai, kas 
šiuo metu sunkiau. Gero darbo gavimas tai pavienio asmens laimes vienas 
atvažiavęs gauna greičiau, kitas vėliau, iš to negalima daryti išvados, 
kad Kanadoje sunku gauti gero darbo. Mažas pavyzdėlis. Atvažiavo vienas 
dypukas, nu, ir nesiseka gerai uždirbti, parašo ilgiausi graudingą laiš
ku likusiam draugui, girdi, nevažiuok į. Kanadę, nes nieko negalima uždirb
ti. Po poros mėnesiu atvažiuoja tas jo draugas kaip tik į. Montreal} ir 
iš pat pirmi} dieni} gauna gerai apmokamu darb$, ir žinoma, gerokai iškei
kė tę savo draugę, kuris rašo, kad nevažiuoti} į. Kanadą. Tokii} pavyzdžiu 
gana daug.

Mano nuomone, kuo daugiausiai lietuvii} turėti} pasiekti Kanados kran
tus, nes čia daug galimybių gerai įsikurti.

Tėvynės ilgesys daug didesnis, negu gyvenant Europoje. Čia nėra to, 
kę norėtumei dvasiniai pajusti; čia visi persisunkę materializmu; tik 
doleris, doleris ir doleris. Kažkaip mums europiečiams tas neįprasta, o 
ypač dabar, po tiek visokii} pergyvenimę, turtas visai nevilioja, rodos, 
turi šiai dienai, o rytojus savaime duos; na, žinoma, tas praeis ir mes 
į. viskę. pradėsime žiūrėti realiau.

Mes tuo tarpu gyvename pusėtinai. Reikia pasigirti, kad gyvename 
"nuosavame name". Toks tas čia ir namas, galite spręsti iš kainos: nau
jas dvieji} aukšti} kainuoja 20.000 doleriu, mūši} gi namelis - vieno aukš
to, 5 kambarii} ir virtuvės - kainuoja tik 3.000 dar, žinoma išsimokėti
nai.

Didžiausia ir aktualiausia problema naujai atvažiavusiam su šeima, 
tai gavimas buto. Negalima pasakyti, kad būti} nėra: yra kiek tik nori, 
bot, deja, naujai atvykusiam tas nepriimama (brangūs).

Tas dar nereiškia, kad dėl to negalima važiuoti; rašiau aukššiau, 
kad Kanadoje kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos laimė; kitas atvažia
vęs anksčiau įsikūręs blogiau, kitas keletę mėnesiu vėliau atvažiuoja 
daug geriau gražiau susitvarko.

Truputis dėl Lietuviškos veiklos. Apie Kanados Lietuvii} veiklę. tur
būt skaitėte ir Vokietijoje einančiuose lietuvii} laikraščiuose. Nebega
lima pavadinti kokia veikla, bet rietena, daug ko ir nerašau, nes tas 
neįdomu. Nemaža jau buvo spaudoje, aš kaip ir daugelis kiti} esu .tik ste
bėtoji} pusėje, laukiau kuom tas viskas baigsis.

Dirbu geležies fabrike; j. valandę gaunu dolerį.; per dienę. dirbame 
9,30 vai., savaitėje dirbama 5 d- t. y. šeštadieny nedirbu. Žmona siuva 
namuose ne pavieniem, bet į. krautuvę, beveik tiek užsiuva kiek aš už
dirbdavau Belgijoje anglių kasykloje.
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Daug daug linkėjimų visiems pažįstamiems Tilleuriškiams,. taip pat 
Seraingiskiams.

• . Viso geriausio - K. Gricius

LAIŠKAS IS AUSTRALIJOS

SĖDŽIU PRIE BARAKO ■»
Neapolis, 1949 .3.15« "Mielas Brolau, gal užmiršai, kad Vieną, kartą, 

atsiuntei Coupon-Rėponse International, o dabar jis yra man galimybe Tau 
paskutinį sudiev iš Europos pasakyti. Mes atvykome iš Vokietijos į Nea
polį. Ir čia, gavęs NNr 10-13 imamai (4 asmenims), sėsime į laivą. "Ste
wart" ir ryt-poryt išplauksime, jei jis nesuges bestovėdamas. Dypuką 
laivai yra tik Dievo Apvaizdos vairuojami. Lageryje nėra per geriausia, 
nes naujas klimatas, daug žmonių? patalpos vaikams ir silpniems neįmano
mos ilgiau pasilikti. Kostime, peršalę esame jau traukiniuose. Jei Die
vas padės, nuvyksime į Australiją po 33-40 dieną.

Bonegilla, 1949»4»16. Atvykome į Australiją. Išlipome Melburne 
š/m 4.13. ir atvykome traukiniu į buv. kar. paligoną Bonnegilla ir miega 
me metaliniuose nameliuose, švariose lovose, kol kas patenkinti savo li
kimu. Laivu važiavome nuo 3.17 iki 4.13. Kelione buvo stebuklingai gera, 
jura rami. Vaikai.truputį.serga, gal del klimatinių, pasikeitimą. Žeme 
tarpais panaši•į Lietuvos, tarpais keista. Čia atrodo, kad žiemos nebus 
tokios šaltos, nes žaliuoja medžiai. Atrodo, kad po menesio išvyksim kur 
nors darbams. Darbą gausime viešuose darbuose; geležinkeliai, miškai, 
plytines, aerodromai ir t.t. Butą klausimas labai sunkus. Nuo musą sto
vyklos miesteliai toli, parašysiu, kai gausiu darbą.

Cukrinių nendrių plantacija - INGHAM, 1949.6.19. - Esu jau cukrinių 
nendrių plantacijoje, kertu jas ir kraunu į vagonėlius. Darbas panašus 
į angliakasio, nes nendres nudegusios, juodos. Čia turiu ištverti 6 men. 
paskui gausiu vėl pas žmoną grįžti, kuri liko šeimą lageryj Cowra, ir 
ton kur tai duos kitą darbą. 2 metus esu pririštas prie valdžios darbą. 
Čia dabar žiema, naktys šaltos ir lyja. Kur aš esu, kiek šilčiau kaip 
vasarą Lietuvoje, bet naktys šaltos. Po dviem antklodėm šalta. Šeimyni
niam žmogui įsikūrimas sunkus! Parašyk ką Tave ir vyrus (Belgijoje) do
mina, galėsiu parašyti. Likimas leme, kad ir aš truputį kryželių paneš- 
ciau... Melskis už mus, nes esu toli nuo bažnyčios ir sekmdaienį sėdžiu 
prie barako, kad Dievas mūsą nebaustą ir mane tame gyvatyne palaikytą. 

Tuo kart - Tavo Jonas".

APIE VENEZUELA
Dar nespėjęs išvažiuoti iš Europos, prisiklausiau patarimą, kad Ve

nesueloje stengeiaus įsikurti Caracas'© mieste arba bent jo apylinkėse, 
kad esą tai kuo ne vienintelė vieta, kur europietis dar šiaip taip gali 
gyventi, nes visur kitur baisiai karšta ir t. t.

Maždaug tokius patarimus teko girdėti ir kelionės metu, o taip pat 
ir atvykus į contralinę imigrantą stovyklą EI Trompillo.

Toje stovykloje tuojau pastebėjau, kad didesnioji visą tautybių 
imigrantą dalis tikrai rimtai tiki tokios rūšies patarimais, nes kuo ne 
visi kalba apie darbo ieškojimą Caracase*

Tiesa, čia teko išgirsti ir dar kai ką.
Kaipo antra "gera vieta" europiečiui įsikurti buvo minimas Barquisi 

meto, o kaip visą blogybią baisiausia - Maracaibo, nes ton ir klimatas 
(Tęsinys 9-tanpusl.)
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BALF’as KALBA MUMS

Redakcijoj gautas šis paaiškinimas;
"BALF’as labai norėtu padėti lietuviams išvykusiems . į Belgiją,, 

Angliją, Švediją ir kitas valstybes, atvykti palengvinta tvarka į Ama-ri- 
ką, bet, deja, mūsą noi’ą nepakanka, reikia atitinkamo įstatymo. Daugelis 
USA vyriausybės ir kongreso narią mano, kad ne vien Amerika, bet ir ki
tos valstybės turi priglausti ir įkurdinti po tam tikrą skaičią tremti- 
nią ir todėl jau išvykusiems į Belgiją, Angliją, Kanadą Australiją ir 
kitur lengvatą nenori duoti. Tašiau yra ir kitaip manančią ir dėl to nau
jame biliaus projekte numatyta per penkis metus duoti pirmumą pasinaudo
jant likusia kvotos dalimi tiems tremtiniams, kurie išvyko į kitas vals
tybes, bet dar pastoviai neįsikūrė ir pagal afidevitą nori įvažiuoti į 
J. A. V. Si klauzulė, žinoma, pilnai neišspręstą jau išvykusią į Belgiją, 
Angliją ir kt. lietuvią problemos, bet tam tikra dalis galėtą ja pasi
naudoti. BALFas stengiasi įtikinti kongresmanus ir senatorius, kad DP bi- 
lius apimtą tremtinius ir kitur, ne vien Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje gyvenančius, bet kiek jį pavyks pravesti, parodys ateitis.

Reikia skaitytis su faktu, kad tam tikra dalis lietuvią turės ilges
nį laiką gyventi Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje. Kaip tik svarbu pa
veikti krašto vyriausybes, kad jos išleistą palankesnius potvarkius 
tremtinią gyvenimui tvarkyti. Daug galėtą toje srityje padaryti tame 
krašte veikiančios organizacijos. BALF’as, kaip grynai Amerikos piliešią 
organizacija, šioje srityje tik netiesioginiai gali veikti, nes tiesio- 
™ ” _ " — " _ 11 _ 11 _ _ 'i _ ” _ 11 _ n — " — 11 _ ” _ " — — 11 _ •* _ i> _

Apie Venezuelą
(Tęsinys iš 8 pusi.)

baisus ir laukiniai indėnai užpuldinėja ir bendrai "europietis negali 
išgyventi nei kelią motą".

Iki šiai dienai man pačiam teko apvažinėti daug Venezuelos miestą, 
susipažinti su daugelią žmonią ir šiandien galiu nebent pasijuokti iš vi
są tokią patarimą, kokie duodami važiuojantiems ar ką tik atvažiavusiems 
į Venezuelą.

Trumpai galima pasakyti tik tieks
1) Venesueloje nėra vietą, kur europiečiui pradžioje, bent dienos

metu, nebūtą karšta ir i
2) nėra vietą, kur klimatas būtą bendrai nepakenčiamas.
Taip pat nėra vietą, kur laukiniai indėnai specialiai "ieškotą prie

kabią" prie tą, kurie patys ją neieško, nes ten, kur tokie indėnai gyve
na, eiliniams imigrantams net ir prie geriausią norą nebūtą ką veikti.

Tašiau visą tai patyriau tik po tam tikro laiko, o jei pradžioje bū
čiau tikėjęs gandais bei patarimais, gal būt ir iki šiai dienai nesėkmin
gai ieškočiau darbo imigrantą perpildytose vietose su "geru klimatu", 
kaip Caracas arba Barąuisimeto, arba geriausiu atveju dirbčiau ten už 
pusę atlyginimo, tuo tarpu kai tariamai "baisiose vietose" dar ir šiandien 
su darbo gavimu sunkumą nėra, o atlyginimai yra visiškai žmoniški.

Vyt. Naujenis, Maracaibo (A.L.B.)
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giniai negali kištis į kitą valstybių, vidaus gyvenimu. Bet kas galima 
padaryti per tarptautines organizacijas, BALE”as tas progas išnaudoja ir 
toliau išnaudos.

BALK pirmininkas Dr. J.B. Končius kurį, laiką, serga ir išvykęs yra 
gydytis. Gal del to į jūsą laišką neatsakė, bet jūsą iškeltos mintys yra 
tikrai perduotos kongresmanams ir senatoriams.

Kai tik šiuo klausimu patirsime ką nors naujo, tuoj jus painformuo
sime.

Teikitės priimti mūšy aukštos pagarbos pareiškimą.
■■ ■■ Petras Minkūnas

1949?6.27* : Reikalą Vedėjas

A t o s t o go s . - S. m. birželio m. pabaigoj išleistas metinią 
atostogą įstatymas. Pagal jį išmokama už atostogas: 4 Ą suaugusiems, 6 $ 
darbininkams 18-21 m., 8 $ neturintiems 18 m. Pavyzdžiui: Jonas uždirbo 
per 1948 metus 48;OOOj jis turi gauti atostogą pinigy 4 /° nuo 48.000 = 
1.920 Frs. Praleistos dienos su pateisinama priežastim (nelaimė, liga, 
kariuomenė) nėra atskaitomos. Apskaičiuojant pridedama ir nedirbtos die
nos. Pav. Petras 1948 m. dirbo 260 d., nedirbo 21 d. (10 d. dėl nelaimės, 
7 d. dėl ligos)$ jo dienos uždarbis 200 Frs. Apskaičiuojama taip: 260 d. 
x 200 Rs. = 52.000 Frs.j praleistą d. 17 x 200 Fis. = 3*400 Frs. Bendra su
ma: 52.000 + 3.400 = 55.4OO Frs. Atostogą pinigy turi gauti: 55*400 x 4 $ 
= 2.216 Fis.

Papildomos atostogos.- Jas gauna tik požemio 
darbininkai 12d. per metus. Kiekviena nepateisinamai praleista diena 
atitraukia vieną papild. at. dieną. Dirbusiems požemy ištisus kalendor. 
metus 12 nepateisinamai praleisty dieny neskaitoma. Pateisinama priežas
timi laikoma, be kitko, sutuoktuvės (3 d.), gimtuvės (2 d.), artimo gimi- . 
nes mirtis (pirmos ir antros kartos - 4 arba 2 dienos), pašaukimas teis
man. Apskaičiuojama sekančiai: Raulas dirbo požemy 194-8 m. 275 <1* gauda-r . ■ 
mas 200 7is. dienai. Nepateisinamai praleido 10 d. Jo uždarbio suma: 
200 x 275 = 55*000 Rs. Prie dirbtą dieną pridedama praleistosios: 
275 + 10 = 285 d. Raulas gaus už kiekvieną papild. atost. dieną: 
55*000 : 285 = 193 ?rs* Kadangi Raulas turi nepatois. praleistą dieną ma
žiau kaip 12, jis turi teisę gauti 12 d. papild. atostogą: 193 Ls. x 12= 
2.316 Rs. Pipild. atostogas reikia imti tarp liepos 1 d. ir birželio . 
30 d. sekančią metą.

Kelionės bilietai.-Ją gauname 3 (ten ir atgal) 
už paprastas atostogas ir už papildomas po vieną bilietą (ten ir atgal) 
nuo dienos.

Turistams, važiuojantiems grupėmis gelžkeliu, duodama 
nuolaida: grupei 10 - 49 asmeny 25 /», 50 asmeną - 35

Norintiems vykti Prancūzijon.- Dr. S.A. 
B a c k i s , Lietuvos Atstovas Paryžiuj informuoja Liėge LBB skyr. 
Valdybą: "suprantu labai gerai Jūsy vargus ir rūpesčius ir negaliu leng
vai pro pirštus žiūrėti, kad Jūs neturėdami tikslią informaciją kuo nors 
būtumėte -apvilti. Dirbu Lietuvai ir lietuviams ir visu objektingumu Jums 
pateiksiu visas žinias praktiškais klausimais (žiūr. "G.S." 12 nr. 1949- 
Red.) - Kiek liečia imigraciją į Prancūziją, tai žinokite, jog šis reika
las pagal įstatymus yra išimtinoje Office Natinnale d'Immigration, 30, ‘ 
avenue Victor Jugo, Paris 16."
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Dievo Paukštelis Redakcijoj.- Jis nukri
to lyg iš dangaus ir papasakojo savo nuotykius patirtus Liege, Kemptene, 
Augsburge. Ėjo vargšelis per skryningus, tai plunksnos apipešiotos, bet 
nuotaika gera, nes sparnu nekliudė, ir gales lėkti per jūras - marios. 
Kur nutūps, nežinia, bet kasyklose sakėsi neliksiąs. Džiaugėsi, kad galės 
emigruoti, nors lesti IRO nežadėjo duot. Stovyklos tuštėja, gal-atsiras 
kur trupinių.

T. Korneliju-s Gaigalas 0. F. M. jau sutvarkė 
dokumentus ir liepos mėn. tikisi išplaukti į Dėdės Šamo žemę. Jo vieton 
stoja Tėvas Ambrozijus rūpintis Limburgo lietuviu dvasiniais reikalais. 
Jo adresas; Verenigingsplein 1, Waterschci.

L. B. B. s u v a ž i a v i m a s . - Liet. Bendruomenė Belgijoj 
ruošiasi suvažiavimui. Ir nariai ir centras yra nuomonės, kad reikėtų 
šiuo svarbiu momentu suaktyvinti veiklu..

"Laisvoji Lietuva" apie B e 1 g i j ų . - 
Rotatorinis politikos savaitinukas, leidžiamas Vokietijoj, 12 nr. 1949 
11.22. įsidėjo straipsnį. "Išvykusių darbams į Belgiją mūsų DP Tragedija", 
kuriame aštriai smerkiamas Belgijos vyriausybės nežmoniškas elgesys su 
tremtiniais, puolama IRO komisija Briusely ir vanojamas Liet. Raud. Kry
žiaus pirmininkas. Tame pnt numery įdėtas 30-ties tremtinių skundas (ne
žinia kam adresuotas), kurie iš Petit Chateau šaukia SOS: "lies, kurie są
žiningai baigėm darbo sutartį, esam blogiau traktuojami, kaip tie nuteis
tieji, nes jie turi teisę du kartu per mėnesį, pašinutyti su savo šeimomis, 
o mums visai neleidžia."

Laukiam grįžimo ir spaudos.- BRUSELIS 
(Petit Chateau). - Tai vietovė, apie kurių teko girdėti, turbūt, visiems. 
Iš čia yra gražinami atgal į Vokietijų visi, kurie nebegali dirbti kasy
klose ir nebenori likti Belgijoje. Dabar čia rado sau pastogę net vienuo
lika lietuvių, neskaitant tų, kurie atvyko baigę sutartis ir buvo inter
nuoti. Iš tos vienuolikos aštuoni grįžta Vokietijon dėl nesveikatos, o 
kiti dėl kitokių priežasčių.

S. m. liepos mėn. 1 d. turėjome šiokių tokių staigmenų, nes atvyko 
mūsų aplankyti Tėv. V. Uikalauskas. Jis patarė nenusiminti, nes nebegali
ma norėti, kad viskas vyktų automatiškai. Be to, jis nieko nebegali mums 
padėti, nes palieka Belgijų. Bet juk yra daugiau asmenų, kurie nors prie 
progos galėtų pristatyti spaudos, nes aplankyti yra galima kasdien. Esant 
atskirtiem, spauda yra viskas. Deja, yra žmonių, bet nėra žmogaus. Bet 
tikime, kad tie, kurie turi progos, supras ir nors retkarčiais mus aplan
kys, pristatydami lietuviškos spaudos.

Kalinys

Nyksta kolonija. - AISEAU (Hainaut). - Atsisveikinus 
su mūsų Tėvais Jėzuitais, kurie rūpinosi mūsų dvasiškai reikalais, pradė
jo nykti ir mūsų kolonija. Jei vyks taip toliau, tai Aisoau liks greitu 
laiku be lietuvių. Prieš porų mėnesių tiesiog Vokietijon išvyko viena 
Seimą, o birželio mėn. pabaigoje su Aiseau atsisveikino dvi šeimos ir
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trys viengungiai, kurie del ligos nebegali daugiau dirbti kasykloje.

Jonines Charleroi.- 6.26 d. Charleroi, miškelyje 
už miesto Jonai, Petrai ir kit. suruošė jaukias Jonines. Taip pat daly
vavo daug svecię net iš Liege. Oras buvo nepaprastai gražus. Miškelyjė 
jau augo dideli paparčiai, tik atėjus po šv. Jono, nebuvo galima tikėtis 
rasti "paparčio žiedo". Bent valandėlei pamiršę juodas kasyklas, plaučiai 
atsikvėpė grynu oru.

Atsisveikinimas su T. T. jėzuitais.-
T. Mikalauskas ir T. Pupinis, baigę teol. studijas gręžta atgal į Itali
ją. Charleroi (6.26d.) "L.B." valdyba visę lietuvię vardu jiems nuošird
žiai padėkojo už nuveiktus darbus Belgijos lietuviu dvasinei, tautinei 
ir kultūrinei gerovei, ir įteikė simbolinę angliakasio lemputę praleistą 
metę atsiminimui tarp Belgijos liet, angliakasię. Į ję vietę rugpjūčio 
men. ruošiasi atvažiuoti iš Vokietijos į BeĮgiję mokytis Tėv. Pov. Rabi
kauskas S.J., kuris lankys lietuvius.

Lietuviai klierikai.- Praeitais metais atvažiavo 
du liet, klierikai iš Vokietijos į- Malines kunigę seminariję, Šiais me- ' 
tais, liepos 31 d. J. Dėdinas gaus kunigystės šventimus ir laikys primi
cijas lietuviu, kolonijose. Tai jau antras liet, kunigas, kuris būs metę 
eigoje pašventintas Belgijoje. Liet, klierikai nuoširdžiai dėkoja tautie
čiams už jaukię prieglaudę atostogę metu ir pinigines aukas, ypač Char
leroi paylinkės lietuviams, kun. J. Danauskui, ir Tėveliams Mikalauskui 
su Pupiniu.

Nenorėta žmogžudystė.- Kaip skelbta belgę spau
doje, Flėnu, netoli Mons, įsigėrę, lenkai susivaidijo su lietuviais ir. 
naujai atvykęs iš Limburgo prov. (petit Chateau) lietuvis A. K., įsi
karščiavęs, savo bute mirtinai sužeidė vienę lenkę. Labai apgailėtinas 
įvykis.

r
Is Petit Chateau į kasyklas.-J Mons 

apylinkę yra atvažiavę keletę šeimę iš Limburgo prov. (Petit Chateau). 
Bet daugelis vėl žada, grįžti atgal į Limburgo kasyklas, jei nebus galimy
bės kitur išvažiuoti.

Tėv. Lombardi Belgijoje.- Žinomas Italijos 
minię pamokslininkas, Tėv. Lombardi lankėsi Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
dabar Belgijoje. Neužilgo važiuos į Amerikę. Belgijoje daugiausia kalbė
jo italams, bet Briuselyje, Mons ir kitur davė interview belgę visuomenei. 
Labai paprastas kunigas, bet kalba kaip musę Tėv. Bružikas. Tik T. Bruži- 
kas kalba lietuviams, o T. Lombardi visam pasauliui skelbia nauję, gra
žesnę socialinę epochę. Jis įsitikinęs, kad ji netoli, tik reikia, kad 
katalikai ję įgyvendintę. Turi visur nepaprastai didelį pasisekime.

Apmokamos premijos.- Eksporto premija angliaka
siams ir metalininkams nutarta išmokėti tarp 4 ir 10 d. liepos m. 1949 m. 
- suaugusiems - 450 Frs., 18-21 m. - 360 Ds., mažiau 18 metę - 270 Rs. 
darbininkėms: suaugusioms - 360 Frs., 18-21 m. 300 Frs., mažiau 18 m. - 
230 Frs. S ę 1 y g o s : turi teisę į premiję, kas buvo įrašytas dar
be nuo sausio 3 d. iki balandžio 30 d. 1949 m. ir dirbo bent vienę dienę 
tame laikotarpy. Dirbusieji tik dalį minėtam laikotarpy gaus da.lį ir pre
mijos .
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BELGIJOS RINKIMAI: KOMUNISTAI PRAKISA - PORINKIMINES BEBOS - ANGLIJOS 
FINANSINE KRIZE

Belgijos rinkimu rezultatai yra tokie: 
į seimą išrinkti 212 atstovu; iš jy 105 krikščionys socialai, 66 socia
listai, 29 liberalai ir 12 komunistę. Paleistame seime buvo 202 atstovai: 
92 krikščionys socialai, 69 socialistai, 17 liberalu, 23 komunistai ir 
1 demokratę. Unijos. Taigi, šį kartę, krikšc. socialai laimėjo 13 atstovu, 
liberalai 12, o komunistai pralaimėjo 11 ir socialistai 3« Į senatą, tie
sioginiai piliočiy išrinkti yra 106 senatoriai: 54 krikščionys socialai, 
33 socialistai, 14 liberalu ir 5 komunistai. Bar 46 senatoriai bus iš
rinkti provinciją tarybą. Tada pats senatas pririnks 23 senatorius. Pil
name senate bus 175 senatoriai: iš jy numatoma 90 krikšc. socialy, 53 
socialistai, 24 liberalai ir 8 komunistai. Paleistame senate buvo 167 se
natoriai: 83 krikšc. socialai, 55 socialistai, 12 liberaly ir 17 komunis- 
ty. Kaip šie daviniai rodo, Belgijoj vyksta visur laisvuose kraštuose pas
tebimas pasistūmėjimas į dešinę: krikščionys socialai ir liberalai laimi, 
socialistai ir komunistai pralaimi. Ypač smarkiai nukentėjo komunistai. 
Čia gal bus nemažą antikomunistinę propagandą savo gyvu pavyzdžiu padarą 
kasyklose dirbą BP, nes komunistai pralaimėjo kasykly rajonuose, Hainaut 
ir Liege provincijose, tuo tarpu Antverpeno provincijoj, kur tarp uosto 
darbininką BP beveik nėra, komunizmo šalininky procentas liko tas pats.

Krikščionys socialai tikėjosi, kad pirmą kartą rinkimuose dalyvau
jančios moterys atneš jiems absoliutiną daugumą. Beja, jy viltys išsipil
dė tik iš dalies: senate jie turės 90 senatoriy prieš 87 kity trijy par
ti jy, seime ligi absoliutinės daugumos jiems reikia dar dviejy atstovą.

Tokia keista padėtis sudaro nemaža sunkumą. Krikščionys socialai vie
ni negali sudaryti vyriausybės, nes ji būtą nuversta seime. Susitarti su 
socialistais ar liberalais ar pagaliau ir su abiem kartu yra nelengva, 
nes krikščionys socialai pirmu savo programos punktu laiko karaliaus Leo
poldo III grąžinimą į sostą, tuo tarpu socialistai ir liberalai, kurie 
kartu su komunistais 1945 m. išleido įstatymą, kuris trukdo karaliui 
grįžti į sostą, yra tam priešingi. Bėl to ir krikš. socialui p. Van Zee- 
landui nepavyko sudaryti vyriausybės. Šiuo metu dar vyksta pasitarimai, 
jei jie prie nieko neprives, Seimas ir Senatas galės būti paleisti ir vėl 
pravesti rinkimai, kurie galės duoti absoliutiną daugumą krikščionims so- 
cialams, kuriems šiuo kartu pakenkė nemažas skaičius mažą dešiniąją par
tiją, kurios nė vieno atstovo nepravedė, bet atėmė ir išsklaidė nemažą 
skaičiy balsy. ,.t

Tarptautinėje politikoje gal dėl diplomatą atostogą nieko pažymėti
no neįvyko. Su nemažu susidomėjimu sekama Anglijos finan
sinė krizė. Ji pasireiškia dolerio stoka ir vis mažėjančiomis 
aukso atsargomis. Krizės priežastys yra įvairios, bet jas galima suvesti 
į vieną svarbiausią: Anglija per mažai eksportuoja. Kadangi jie daug dau
giau įsiveža negu išveža, tai aišku, kad skirtumą turi mokėti auksu arba 
doleriais. Nė Marshallo planas šios skylės užkišti negali, o be jo būtą 
būvą dar blogiau. AHglai, norėdami daugiau eksportuoti, turėtą pigiau 
parduoti, nes šiuo metu jy prekės yra daug brangesnės už amerikoniškąsias 
ar kitas, todėl nieks nenori jy pirkti. Papiginamas galima pasiekti arba
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atpiginant gamybos kainą, arba nuvertinus britai svarą. Sir Stafford Cripps*1; 
Britą iždo kancleris, nuvertinti svarą nesutinka. Tada lieka gamybos at
piginimas. Socialistine vyriausybe, žinoma, negalvoja sumažinti darbi
ninku algas, nes tuo pakirstu šokę, ant kurios sėdi. Jau ir taip darbi
ninku klasėje yra nemažas nepasitenkinimas, kuris dažnai įgauna visai 
rimtas formas. Darbininkai dažnai streikuoja, nepaisydami nei vyriausybes 
nei savą sindikatą vadovybes raginimu grįžti prie darbo. Žinoma, tokioje 
atmosferoje Cripps'o bandymai pakelti darbo našumu ir tuo pačiu padidinti 
eksportu turi mažus šansus. Yra dar viena priemone taupyti auksęir do
lerius: mažiau importuoti. Bet maisto produktu, importą sumažinti neįma
noma, nes jau ir taip anglai yra suvaržę savo diržus labiau, nogu per ka
rę. 0 jeigu bus sumažintas žaliavę. įvežimas, sumažės gamyba ir atsiras 
nauja problema: bedarbiu milijonai.

PRANEŠIMAI

- Charleroi lietuviams! - š. m. liepos 17 d. 11 vai. pamaldos 14, 
rue du Laboratoire, Charleroi (Seserę vienuolyne). Po pamaldę LBB sky
riaus susirinkimas.

- Norintieji emigruoti į Kanadą (savo lėšomis) gali.atšięsti savo 
adresus LBB Charleroi skyriui: Mr. J. Zaleskis, 4 F.. Chambre, Chatelinoau 
- H. Priimami tik LBB nariai. Vienas kanadietis kunigas nori padėt emi- 
gruot, žinoma nedideliam skaičiui, ir prašo, kad kandidatai būtą rinkti
niai. Vėliau jisai reikalaus žinią bei liudijimą apie kiekvieną. iš val
dybę, kapelioną ir darboviecią.

- Norintieji persikelti į P r a n c'ū z i j ą darbams bus
pradėti gabonti (savo lėšomis) nuo š. m. liepos 15 d. į Gi v et,
kur posėdžiaus komisija.

S. m. liepos m. laukiama Belgijoj Piety Afrikos ko
misija, kuri ims DP 19-23 m. amžiaus į kasyklas. Sutartis pasi
rašoma 19-21 mėn. Apie metus teks mokytis specialioj mokykloj, kur moks
las bei išlaikymas bus nemokami. Manoma, kad transporto išlaidos iki 
P. Afrikos bus minėtos komisijos.

- Liėge IRO rajoninis atstovas išvykęs atostogą nuo liepos 9 d. 
dviem savaitėm.

- S. m. birželio 26 d. Liėge Apyl. lietuviai minėjo J. E. Arkiv. 
Skvirecko 50 kunigystės ir 30 m. vyskupystės sukaktį. Ta proga visi daly
vavusieji pasimeldė Jo intencija ir nusiuntė sveikinimą, padėję savo pa
rašus. Atskirą adresą išsiuntė seserys benediktinės (lietuvaitės).

- P. Povilaitis, Liuveno un-to stud., išlaikė pirmuosius komercijos 
inžinieriaus kandidato egzaminus geriausiu pažymiu (la plus grande dis
tinction). Jis buvo vienintelis tos šakos stud, gavęs tokį pažymį. Svei
kinimai !

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS: Nuo 14 nr. G. S. administraciją perima 
V. Banevičius, 66, Pairo Horloz, Tilleur-lez-Liėge. Prenumeratą, prašoma 
siąsti jo a,dresu. Rankraščius siąsti: "G.S.", 42, ruo du Centro, Scles- 
sin-lez—Liėge.
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