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III metai 1949 m. liepos 31 d. jjr. 14 (43)

IŠEIKIT IS EKLEZIJOS (BAŽNYČIOS) J 

Ekskomunika komunizmui

Staiga viso pasaulio akys nukrypo į Amžinąjį Miestu. Visi dienraščiai pil
ni pranešimę apie didįjį istorinį įvykį - komunizmo ekskomu
niką. <> Po ilgo laukimo pagaliau Sv. Tėvas ėmėsi rykštės prieš tuos žmones, 
kurie save laikydami Eklezijos nariais, kasa jai duobę. Si ekskomunika yra ne 
kas kita kaip ana Kristaus rykšte, kuria Jis vijo iš Dievo namę prekybininkus, 
sakydamas: "Mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms, o jus padarė
te iš ję galvažudžię lindynę." Komunistai gi ir yra šios epokos duobkasiai, 
kurie milijonus žmonię yra numarinę. Vien Lietuvoje jie yra išnaikinę apie 
700.000! 0 kur ję aukos kituose kraštuose?! Prisidengę darbininku užtarėju 
skraistėmis naikina tuos pačius darbo žmones. Tai dievaičio Molocho tarnai, ku
rie ėda savo vaikus. Kuris šiandienę, išmintingas žmogus, pagyvenęs sovietinėj 
sistemoj, gali dar tvirtinti, kad komunizmas eina ginti darbo žmogaus?! Kiek
vienas dar proto nepametęs šiandienę, aiškiai mato, kad komunizmas yra naujos 
formos imperijalizmas, tarnaująs Maskvos apetitams. Tas faktas, kad Prancūzijoj 
ir kitose valstybėse darbininkę sindikatai atsiskyrė nuo raudoniję, rodyte rodo, 
kad komunistams toli gražu rupi ne darbo žmonės, o raudonoji vergija, kur gyven
ti gera tik palitrukams. Šiandien darbo žmogus savo teises gali ginti per orga
nizacijas, kurios nėra susitepusios žmonię krauju.

Ekskomunika, arba išskyrimas iš katalikę tarpo, kol kas dar nėra pritaiko
ma, nes laukiama Sv. Tėvo tikslię nurodymę. Kiek matyti iš spaudos pranešimą, 
priklausantieji komunistę partijai negalės bažnyčioj nei tuoktis, nei išpažin
ties eiti, nei komunijos, nei Sutvirtinimo priimti, nei būti tikybiškai palai
doti, Jie tuo būdu yra visiškai išskiriami iš katalikę bendruomenės.
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Jei Sv. Tėvas veja lauk komunistus is Eklezijos, tai todėl, kad jie to nu

sipelnė. Pagaliau bus aišku, kas priklauso Eklezijai ir kas ne. Priklausyti Sta
linui ir Kristui yra du nesuderinami dalykai. Kol Sv. Tėvo dekretas nėra dar 
pritaikytas, daugybei svyruojančiu yra laikas pagaliau apsispręsti: gręžti Ekle- 
zijon su ištikimybės pareiškimu arba pasirinkti pasmerkime.

Sis aiškumas atvers ne vienam akis. Yra ir mūšy tautieciy, ypač P. Amerikoj, 
susitepusiy raudonumu. Ekskomunika paakins ir juos susimystyti. Geros valios 
žmonėms, kity suvedžiotiems, tai bus išganingas žingsnis, o užkietėjusiems rykš
tė. Tegu jie sakosi jos nebijy, bet žmogaus syžinėj yra momenty, kai pabunda iš
mintis ir nekarty atveda geran kelin. Ir Napoleonas, užsitarnavęs Pijaus VII ek- 
skomuniky, puikavo sakydamas: "Tas neišmuš ginklo iš mano kareiviy ranky," ta
čiau likimas privertė jį atsisakyti nuo sosto ir pakliuvęs šv. Elenos salon tu
rėjo sakyti: "Mano kaltybė."

Lietuvos laisvės kovoj ši ekskomunika yra naujas įnašas, kuris sustiprins 
Vakary pasaulio nusistatyme bei ryžtingume pavergtyjy tauty atžvilgiu, o komu- 
nisty pavergtos tautos pajus naujai gimstanciy dvasinę jėgy prieš raudonyjį sli
bine. Ji paskatins laisvas tautas prie savo sežinės revizijos, o pavergtysias 
prie ištvermės.

—..00OOO00..—

nauji dp Užplūdo Briuselį
Nauja DP banga, 77 asmeny - lenky ir ukrainieciy angliakasiy grupė, užplūdo 

Briuselį ir kelete dieny klaidžioja miesto gatvėmis. Tarp jy yra 28 maži vaikai, 
apie 40 motery. Daugelis jy turi tik kumštį po galva pasidėti nakvynei; yra ir 
ligoniy. Jy pasirodymas sostinėje ne tik atkreipė smalsuoliy dėmesį, bet įvairias 
valdžios įstaigas sukėlė ant kojy. Tačiau niekas iki šiol nepajėgė jy antplūdžio 
problemos išspręsti.

Prieš du metus jie atvyko iš DP st'ovykly Vokietijoje į Limburgo prov. angliy 
kasyklas. Jiems buvo pažadėta, kad po 2 mėty galės pasirinkti kity darbe, leisty 
svetimšaliams darbininkams. Ir šiandien, pasibaigus sutarčiai atvyko autobusais 
iš Limburgo Houthaelen kasykly su žmonomis, vaikais ir lagaminais ir liepos 4 d. 
apsistojo Belgy sostinėje. Jy atvykimas buvo netikėtas ir niekas jy nelaukė. Pir- 
my naktį praleido 3-cios policijos divizijos būstinėje, antryjy nakvojo Nord ge
ležinkelio stotyje, treciy naktį norėjo praleisti miesto prieglaudoje, bet mies
tas neleido. Tuomet Ste Gudule vikaras užleido jiems parapijos salę. Geri žmonės 
paaukojo antklodžiy ir kity būtiniausiy reikmeny. Kity naktį policijai įsikišus, 
gerasis vikaras buvo priverstas atsakyti savo pastogę. Vistik daugelis rado vie
tos artimuose namuose, kiti praleido naktį po žvaigždėtu Briuselio dangumi. Se- 
kanšiy dieny jie visiškai apsigyveno ant šaligatviy: įsirengė kaip galėjo, net 
pasidžiovė baltinius ir vaiky vystyklus.

Jy situacija labai klaiki. Kasyklose dirbti nebenori: visi geidžia išvykti 
į Ameriky, Kanady arba Australijy, bet ne į komunistę užimty tėvynę. Jy atvyki
mas galėjo būti ir komunisty akcija, bet jei ne - tai bent dabar gaiety pasinau
doti proga. Paklausti, jie neatsisako dirbti kity darby, - tik ne kasyklose; kito 
darbo sunku jiems patiems susirasti be vyriausybės pagalbos. Jie visi nori grįž
ti atgal į Vokietijy, kad vėliau gaiety emigruoti. Bet anglai ir amerikiečiai 
jokiu būdu jy nenori priimti, nes jie juos jau nelaiko DP. Atrodo, kad kelias 
atgal į Vokietijy jau uždarytas. Kadangi IRO jy nepatenkino, bet priešingai net
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ragino pasilikti kasyklose, daugelis mano, kad savo pasirodymu Belgijos 
sostines gatvėse nori pabandyti priversti belgę vyriausybę, kad padarytu 
jiems palankiu žygię. .

Kokios bebiitę ję atvykimo priežastys į. Briuselį., ję atsiradimas reika
lauja greitai ir žmoniškai imtis priemonię ję klausimui išspręsti. Bar sku
biau reikia susiriipinti motery ir mažę vaikę likimu. Negalimas dalykas, 
kad jie miegotę po parko vartę skliautais arba ant plikę šaligatvię. Bet 
šiuo laiku dar nebuvo padaryta jokio nutarimo, nes niekas nenori imtis at
sakomybes. Niekas nenori nė jiems suteikti pagelbos, nes, gūdi, dar turi 
turėti savę santaupę. IRO iš savo pusės sakosi neturinti įsipareigojimo ję 
globoti, nes laikomi įkurdintais. Pats miestas neleidžia nakvoti miesto 
naktinėje prieglaudoje, kuri skirta tik tiems, kurie neturi pinigę ir nega
li rasti kitos vietos. Nors IRO neturi įsipareigojimę jais rūpintis, Belgi
ja jai įmoka nemažę sumę ir galėtę reikalauti, kad imtęs reikiamos inicia
tyvos.

Jau keletas dienę praėjo, bet ję problema nėra išspręsta. Katalikiškos 
Organizacijos ir R. - Kryžius stengias jiems suteikti visokiu pagalbę ir 
klebina ję labui įstaigę duris. ("L.L.B." - 10.7.49)

Paskutinėmis žiniomis,šie klaidžiojantis ji BP laikinai liko priimti 
į Briuselio miesto prieglaudos namus, o tolimesnis likimas paaiškės vė
liau. - Red.

—..ooOOOoo..—

BELGŲ VIENUOLIS BP STOVYKLOJ
Bominikonas Pire iš Huy išgyveno 3 savaites Austrijos barakuose ir 

štai kę rašo.
Kaip Vokietijoje, taip ir Austrijoje šiandien dar randas daug įvairię 

emigrantę. Be senę rusę emigrantę dabar priskaitoma šimtais tukstanšię nau- 
ję ateivię - BP. Iš visos šiandieninės Europos 75O«OOO BP apie 60.000 gy
vena Austrijoje. Be to, dar yra vadinamę kolaborantę, kurię skaičius nėra 
nustatytas ir gali siekti iki 3-4000.

Visi BP skirstosi į keletę kategoriję. Pirmiausia - tai žydai. Privi
legijuota kasta; turi ypatingę organizaciję su dideliais fondais, kuri jais 
rūpinas, gausiai šelpia ir padeda emigruoti, ypač į Palestinę. Po ję seka 
paprastieji BP, daugiausia iš Pabaltijo kraštę, Lenkijos, Vengrijos, Rumu
nijos, Ukrainos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos. IRO teikia jiems būtiniausię 
pragyvenimui pagalbę ir padeda emigruoti. Kiti susiranda darbo pačioje stovy
kloje.

Stovyklos gyvenimas savotiškas. Keliasi kada nori. Iš bendros stovy
klos virtuvės gauna maisto. Gali ir patys truputį pasigaminti ant elektri
nės plytelės. Apšildymas menkas: 1 kg anglię dienai. Kurie dirba už stovy
klos ribę, gali užsidirbti bent keletę šilingę. Kiti dirba stovykloje, raš
tinėje, policijoje, statyboje etc. Bažnai tenka atlikti ir stovyklos darbus: 
valyti, malkas kirsti... Tarp stovyklos BP dar galima pastebėti ir buvusię 
socialinię klasię skirtumo žmonię. Baugumą yra rusę kilmingieji. Naujosios 
klasės žmonės daugiausia verčiasi "juodu turgum", kurio negalima visiškai 
panaikinti. Čia galima rasti katalikę, protestantę, pravoslavę ir kitę. Yra 
keletas musulmonę. Kiekviena Bažnyčia turi savo tikinčiuosius, savo kulto
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vietas ir savo kunigus. Visa veikia gražioje tvarkoje ir meldžiamasi daug. 
Žmonės dažniausiai susiskirstę tautinėms grupėmis. Netrūksta ir nesklandumy. 
Visv sunkiausiai suvaldomi vengrai, nes tarp jv yra daug inteligentijos, mo
ka daug kalbiu, ir sunku jiems užkirsti, kad neužimtu geresnes vietas. Gal 
iš viso DP liūdniausias dalykas, kad jv šeimos nariai yra išblaškyti. Tėvas 
atskirtas nuo žmonos ir vaikę ir neturi apie juos jokios žinios. Arba vyras 
yra nužudytas, žmona gyvena su sergančiais vaikais ir t. t. 0 kiek tokię at
sitikimu!

Nykus tę žmoniv likimas. Sveiki, stiprūs išrenkama, ir jie gali emigruo
ti; bet kiti: seneliai, sergantieji, sunkiai sužeistieji, mažamečiai... jiems 
nėra jokios vilties. Sunki yra ir intelektualu padėtis. 0 jv yra gana daug, 
ypač tarp senv rusv emigrantv ir vengrv. Vieni, nors ir su dideliu vargu, 
mokos toliau, kiti bando emigruoti kaip paprasti darbininkai, sodininkai ir 
pan.

Niekas iš DP nenori- gyventi stovykloje. Daug kas ieško užsiėmimo kitur, 
kur daugiau laisvės ir gali bent šį tę užsidirbti. Tačiau ir tv gyvenimas 
nepadydėtinas. Sunku gauti geresnį, darbę ir butę. Kiek geresnės sąlygos ūky
je. Tenka dažnai gyventi griuvėsiuose ir narnv rūsiuose, nes ir barakv kainos 
mažai kam prieinamos; už vienę kambarį., kuriame gyvena net 4 šeimos, tenka 
mokėti 300 šilingv, apie 900 belgiškv frankę.

Norėdamas padėti tremtiniams, minėtas vienuolis paskelbė atsišaukimu 
į belgus, kad aukotv frankus tremtiniv seneliv išlaikymui. Jieškoma šeimv, 
kurios galėtv priimti juos globoti. Daliai tokiv seneliv jau rasta vietv.

(J.A.)

—. .ooOOOOoo..—

APIE EMIGRACIJĄ Į PRANCŪZIJĄ

Ūkinė Prancūzijos būklė yra sunki ir, galima sakyti, katastrofiška. 
Šimtas tūkstancię ūkininkę kiekvienais metais palieka sodžius ir keliauja į 
miestę.

Valstybė, norėdama pakelti ūkio gaminiv gamybę, pakvietė talkon sveti- 
mvjv darbo jėgę: italus ir išvietintuosius. Bet dėl koniunistv ir kitv pasi
priešinimo, padaryti žygiai nedavė laukiamv vaisiv. Vieni išvietintuose matė 
tik pavojingus "fašistus", kiti vėl nepamatuotai bijojo didelio bedarbiv 
skaičiaus. Atrodo, kad su laiku bus pašalintos visos tos kliūtys ir yra net 
padaryta keletas palankiv nutarimv D? įsileidimui į Prancūziję. Prieš 6 mėn. 
Prancūzija susitarė su IRO ir įsipareigojo priimti keletę tūkstanciv DP šei
mv ir apgyvendinti sodžiuose žemės ūkio darbams.

Emigracijos būdas yra visai kitoks, kaip kad buvo iki šiol. Dabar Pran
cūzijoje yra įrengti 8 DP centrai: Mulhouse, Montmėlian, Riom, Auxerre, Cha- 
teauroux, Toulouse, Niort ir Rochefort. J juos atvyksta šeimos ir apsigyvena, 
kol susiras ūkininkę. Darbininkv reikalingi ūkininkai atvyksta į stovyklę, 
susitaria su darbininkais ir, jei abu patenkinti, darbininkas su visa šeima, 
kokia ji didelė bebūtv, važiuoja į darbę. Viskas sutvarkoma vietoje, išsi
aiškinama dėl darbo, atlyginimo ir kit. Jokiv automatiniv sutarciv nėra. Iš
vengiama nesusipratimv ir šeimos atsiėmimo sunkenybiv.
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PASAKOJA GRĮŽUS VOKIEČIŲ LEITENANTAS
Leit. inžinierius X gyveno Kaune rūsy nelaisvėj nuo 1944 m. spaliu 15 d-’ 

iki 1948 m. gruodžio 8 d. Į Detmoldę (Vokietijoj) atvyko 1949 m. birželio 
14 d. Štai jo įspūdžiai.

Iš lagerio mes buvome kasdien kolonom sargybiniu vedami į. darbus. Dirbti 
turėjo visi baigiant kapitonu. Majoras jau galėjo nedirbti. Dirbti mielai 
ėjo visi, kadangi buvo galima rasti progy sueiti į santykius su vietos gyven
tojais lietuviais, kuriem ne vienas iš mūšy belaisviy turi būti dėkingas už 
savo gyvybę. Man nepatiko Lietuvos oras, nes vis daug lydavo. Retas buvo gra
žus sekmadienis. Bet žmonės, tiek moterys tiek ir vyrai, buvo mums ypatingai 
malonūs ir paslaugūs. Pasitaikydavo, kad žygiuojant kolonoje į. darbę, pra
eiviai nuo šaligatvio mesdavo mum duonos kepalėlį arba cigareciy ir kitokiy 
maisto produkty. Tai buvo daroma neprašant, o jei kas prašydavo, neatsakydavo 
pagalbos niekas. Daugelis iš belaisviy turėjo vienę kitę, pažįstamę šeimę, 
kurioje visokiom progom gaudavo pietūs ar šiaip pavalgyti.

Kauno fabrikuose
Aš dėl savo profesijos turėjau ypatingu laisvę, kai pradėjau dirbti už 

lagerio riby. Mano nuolatinė darbo vieta buvo pas miesto architektę Kaune, 
kurio įstaiga buvo prie katedros. Ten dažniausia darydavau reikalingus brė
žinius ir planus. Teko daryti projektus Daugėliy plytinei, Sarginiy plytinei 
ir "Elfą" radio fabrikui Vilniuje. Be to, tarnybiškai lankiausi "Maiste", ku
ris iš dalies jau atstatytas ir turi rusiškę vardę, ir Petrašiūnuose. Kaune
11 n 11 11 n n n it. 11 11 it it 11 11 n n n u 11 u it ti ir 11 11 n 11 11 u it it n it ti 11 u it tt it

Apie emigraciję į Prancūziję 
(Tęsinys iš 4 P»)

Kol suranda darbę, DP laikinai gyvena valstybės lėšomis centruose, ku
riuose gyvenimo sęlygos neblogos. Šeimos pagal didumę gauna vienę ar daugiau 
kambariy ir maistas, nors nėra liuksusinis, tačiau pakankamas. Judėjimas sto
vyklose laisvas - gali išeiti, įeiti, susipažinti ir prisitaikinti prie nau
jos tėvynės aplinkos ir paprociy. Tokios emigracijos rezultatai pasirodė la
bai gražūs. Iš 2.240 šeimy dauguma jau rado vietę. Ūkininkai no tik patenkin
ti, bet skuba į šiuos centrus ieškoti darbininkę ir išvietintiems parodė savo 
palankumę. Lenkai dažniausiai yra laikomi gerais ir sęžiningais darbininkais 
ir ūkininkai nedvejoja jiems pasiūlyti palankias apsigyvenimo sęlygas. Šei
mos su 5-6 asmenimis, nors ir mažo amžiaus, gali būti be sunkenybiy paimtos.

Sis naujas emigracijos būdas susilaukė nemaža pasisekimo. Pareikalavi
mas didesnis negu pasiūlymas, ir reikia tikėtis, kad emigracijos komisija 
savo veiklę dar praplės. Darbo jėga Vokietijos stovyklose dar neišsisėmė; 
vis naujai atvykstantieji iš už geležinės uždangos pusės papildo įkurdintyjy 
vietas. Prancūzija iš savo pusės parodys daugiau žmoniškumo, pakels savo nu
smukusį ūkį ir jos ūkiniai interesai sutiks su.artimo meile.
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Kaune veikia ir kiti fabrikai, ypatingai verpyklos. Prisimenu "Drobę", "Ko- 
ton", "Spindulį". Šie fabrikai daug mašiną gavo iš Saksonijos. Darbo jėgos 
jiem užtenka. Dirba lietuviai darbininkai ir rusai. Tarp jy santykiai šalti, 
nes rusai yra favorizuojami. Jiem tenka visos geresnės vietos. Darbas įmo
nėse dažniausiai neproduktingas, nes trūksta anglies. Yra fabriku, kurie dir
ba tik oficialiai, pav. popieriaus fabrikas Klaipėdoje. Popieris buvo įvež
tas iš Vokietijos, ir Klaipėdos popieriaus fabrike pridėti tik to fabriko 
štampai. Klaipėdos Zellstoff-fabrikai dirba iš tiesiu. Visuose fabrikuose 
trūksta specialistu.

Kadangi aš tik į tamyby ir iš jos buvau lydimas, o darbo metu buvau 
laisvas, turėjau progos arčiau susipažinti su vietos gyventojais. Prisimenu 
dar kai kuriy asmeny pavardes (Jas praleidžiame žinomais sumetimais. E.) 
Esu matęs net Kipry Petrausku, kuris pereitais metais parsikvietęs žmony iš 
Vokietijos. Jis net mašina važinėja ir, sako, gerai gyvena. Yra gavęs Stalino 
premijy. Esu daug karty buvęs operoje. Maciau daugumoje itališkas operas, 
bet ir vokiečiy "Fausty". Paskutiniu laiku Kaune palikta tik operetė ir drama

Šnipai ir partizanai

Aš esu daug karty lankęsis S. šeimoje, mat S. buvo taip pat inžinierius, 
ir mes dirbome kartu. Nors lietuviai yra labai malonus, tačiau bent ketvirtis 
mėty praėjo, kol įgijau tos šeimos pasitikęjimy. Mat iš belaisviy tarpo buvo 
rūsy užverbuoty šnipinėti ne tik savo draugus vokiečius belaisvius, bet jie 
buvo siunčiami ir vietos gyventojy tarpe šnipinėti. Iš mūšy lagerio žinau 
tris asmenis, kurie ypatingai pasižymėjo šnipinėjimu.

Kai jau kartę įsigyji pasitikęjimy, tai lietuviai pasidaro net perdaug 
neatsargus. Aš turėjau vieny mergaitę, pas kuriy lankydavausi. Ji gyveno vi
sai viena, nes tėvai buvo rūsy išvežti. Karty ji man rodė slaptos ąjaudos. 
Tai buvo brošiūra, ant kurios viršelio buvo atvaizduotas kardas, kertantis 
grandinę. Manau, kad tai buvo partizany išleista. Partizano vardy aš naudoju 
plačia prasme, ty. visus lietuvius, kurie kuriuo nors būdu kovoja prieš bol
ševikus. Partizany veikla reiškėsi iki paskutinio laiko. Pasitaikydavo, kad 
partizanai, persirengę rūsy karininkais, atvažiuoja į miesty sunkvežimiais 
ir pasiima pagal suklastotus dokumentus iš įmoniy prekiy. Partizanai ypatin
gai yra pavojingi rūsy sargybom, nes jas nuima nuo posty.

Prisikėlimo bažnyčioje biblioteka

Oficialiai eiti į bažnyciy nedraudžiama, bet praktiškai neleidžiama, nes 
pav., Kaiėdy I ir II-ji diena buvo darbo dienos. Be to, už bažnytines sutuok
tuves reikalaujama iki 2000 rubliy. Ant Žaliojo kalno naujai pastatyta bažny
čia, jos vardo, nežinau, bus įrengta į biblioteky. Pažaislio vienuolynas už
darytas. Gyvena rusai. Bažnyčia, rodos, veikia. Žinau apie jy todėl, kad ten 
esu karty su draugais buvęs. Du mano draugai buvo katalikai ir ėjo ten išpa
žinties. Kunigai buvo ypatingai mums belaisviams malonūs ir stengėsi visur 
padėti. Jei ne kitaip, tai bent sutikę mus žygiuojančius kolonoje gatve į 
darby draugiškai sveikindavo.

Ir rusam po žvakutę

Teko matyti laidotuviy su bažnytinėm vėliavom ir kunigais. Kunigai dau
giausia seni. Lietuviy religingumas ypatingai pasireiškė per Vėlines, kurios 
buvo švenčiamos kapuose su visom senom tradicijom ir pamaldom. Lankėsi dau
gybė žmoniy. Man krito į akis ta aplinkybė, kad net ir ant rūsy kapy, kurie
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yra mirę šios okupacijos metu Lietuvoje ir ten palaidoti, taip pat buvo už
degta po žvakutę. Tas parode tik lietuviškę religingumu, nes simpatiją rusam 
lietuviai neturi jokię. Š ,x

Tik pinigu nėra
Ekonomiškai gyvenimas dar būtiji pakenčiamas. Galima Kaune visko pirkti, 

tik kainos labai aukštos, palyginti su uždarbiais. Paprastas darbininkas už
dirba apie 300-400 rubliy menesiui, inžinierius 1200-1400 rbl., gailestingoji 
sesuo 350 rb., kity profesiją uždarbiu nežinau. Tuo tarpu maisto produktu, 
apsirengimo ir kai kuriiji kitiji daiktu kainos yra tokios: 

duonos juodos kg - 2,50 rbl.
" baltos " - 7j~ " 

sviesto " -45,- "
kiaulienos " -20-25 rbl.
bulvių kg 78-80 kapeikos, 
obuoliu kg 10-12 rbl. .

Daržovių maža. Languose matyti kartais net bananu ir vynuogių, bet labai 
brangu. Korteles panaikintos nuo 1947 m. Maisto produktu užtenka. Kas turi 
pinigu, nereikia badauti.

Rubai taip pat labai brangus.
Vyr. kostiumas (ir dar labai blogas) - 750 rbl., 
Mot. šilkinis apatinis labai paprastas - 230 rbl., 
Vilniaus fabriko "Elfą" radio aparatas - 800-1000 rbl., 
Motociklas 6000 rbl., 
Auto "Moskovic", kuris nuo motoro iki signalo mygtuko 
yra "Opel-Kadet" modelio kopija, 8000 rbl. 
Alus - 3-4 rbl. 
"Vodka" - 90 rbl.
10 cigarečių (papirosai baigia nykti) 75 kapeikos ligi 
1 rbl. Geriausios cigaretes "Kova".

Restoranai ir valgyklos (lietuviškai atsimenu pavadinimę "užkandin") 
veikia. Galima gerai pavalgyti tik daug sumokėjus. Už 7 rublius pietūs geri, 
bet dar nėra sotūs - maža porcija.

Teko matyti ūkininkus kolonom, su transparentais priešakyje, atvežant 
derliu - pyliavas. Žinoma, jie taip daro tik verčiami. Tos kainos, kurias 
gauna ūkininkai už duokles, yra labai žemos. Rugiię centneris apie 5 rublius. 
Šiaip perkant produktus iš ūkininku, kainos aukštos. Pieno litras 1-2 rubliai.

Suimtieji į. Petrašiūnus
Girdėjau apie nuolatinius areštus. 1948 m. gegužes men. buvo deportaci

jos. Sako, kad iš Kauno išvežė apie 20.000 lietuviu. Girdėjau, kad likusieji 
yra gavę laišky. nuo išvežtu jįjį iš Sachalino. Gyventojai buvo vežami sunkveži
miais į Petrašiūnus, kur anksčiau buvo belaisviu stovykla. Iš ton pakraujami 
į. traukinius. Kaunas tas dienas buvo kaip išmiręs. Gatvėse nesimatė žmoniy. 
Mažiau, kaip vežamuosius sunkvežimiuose saugojo 7-8 milicininkai. Nei vekrsmo, 
nei pasipriešinimo neteko matyti. Žmonės susitaikę su likimu. Tas dienas lie
tuviai kalbėjo: "Gal rytoj mano eilė". Sako, kad vežė tuos, kurie vokiečiu 
okupacijos metu kokiu nors būdu turėjo santykiu, su vokiečiais ar jįjį įstaigomis, 
pav., jose tarnavo. Bot lietuviai sakė: "Jie vež tol, kol neliks lietuviu". 
Girdėjau, kad vežamieji galėjo pasiimti tik rūbiji ir gal kiek maisto. Likusius 
jię daiktus konfiskuodavo.
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1000 KUNIGŲ IŠVEŽTA !

Epoque 49«7-5«J Stambia antrašte "Vatikanas skelbia apie gausius Lie
tuvos katalikus kankinius. 70.000 jų deportuota į Sibiru" praneša*

Iš gerai informuotų Vatikano sluoksnių pareiškiama, kad Lietuvos apis- 
kopatas nebeveikia ir kad mons. Paltrokui (Paltarokas! E), Kauno arkivysku
pui, kuriam ligi šiol sovietinės valdžios buvo leista vykdyti savo funkci
jas, nebeleidžiama. Vilniaus vyskupas, Kaišiadorių vyskupas ir Telšių vys
kupas padėjėjas, tie patys šaltiniai teigia, yra deportuoti. Telšių vysku
pas komunistų buvo nuteistas Vilniuje.

Tie patys šaltiniai vertina, kad iš Lietuvos išgabenta 80.000 žmonių 
iš krašto, kuriame 90 $ yra katalikai. Siame skaičiuje, patikslinama, yra 
1000 kunigų. Pagal specialų dekretų katalikų bažnyčios uždaromos, jeigu yra 
arčiau nuo viena kitos per 7 kilometrus.

Kaune, kuris kitados priskaitė 21 bažnyčių, dabar veikia tik viena ir 
jų aptarnauja tik vienas kunigas, nors mieste yra 120.000 katalikų.

Devynios kongregacijos, kitados veikusios, dabar paleistos ir jų namai 
rekvizuoti. Vienuoliai kunigai yra išblaškyti ir priversti dėvėti civili
niais drabužiais.

PROTESTANTŲ BALSAI
(Bulletin trimestriel de la Facultė Libre de Thėologie Protestante 

de Paris)

1949. birželio mėn, įsidėjo straipsnį "Le prix de la libertė - La tra- 
gique destinėe dės peuples Baltes" (Laisvės vertė - Baltijos tautų tragiš
kas likimas). Jo autorius yra J. G. H. Hoffmann, Bažnyčios 
istorijos profesorius, biuletenio redakcijos sekretorius. Jo rašinys tai jo 
pranešimas 1949 m. kovo 26 d. fakultetui remti draugijos visuotiniame susi
rinkime .

Be kitko jisai rašos
"Siame periode nuo 1940 birželio iki 1947 m. kiekvienų savaitų, kartais 

kiekvienų dienų visais mažais laivais, tiesio paprastais luitais pasiekė 
Švedijos krantus, perskrodė Baltijų nesirūpindami jokiu saugumu, paniekin
dami audrų ir mirtį... vyrai, moterys, seniai, vaikai, dažnai taip pat, de
ja, lavonai. Pažinų dienų ir naktų širdies drebėjimus, klaidžioję jūroje, 
patyrų visokių orų negandus, kepinti saulės ir sūraus vėjo, jie pagaliau 
atvyko, ir giesmės sklido iš jų Lūpų, ir tos giesmės buvo choralai... Aša
ros riedėjo jiem iš akių, o balsai vis stiprėjo... Ponai, aš jus klausiu: 
kų reiškia tokia manifestacija? Jei šiandien baltų tautos laiko savo teise 
būti šauktis į krikščioniškojo pasaulio sųžinų, tai mes patys, mes turime 
prievolę pažinti tiksliai tatai, kokia yra jų byla".

LENKAI UŽJAUČIA, BET APIE UNIJį SAPNUOJA...

Polska Uierna, lenkų leidžiamas savaitinukas Prancūzijoj, 25 nr. per visų 
pirmųjį puslapį įsidėjo informacijų apie padėtį Lietuvoj. Informacijos 

medžiaga paimta iš "Lithuanian Bulletin". Puslapis papuoštas Aušros Vartų 
paveikslu ir Brazdžionio eilėraščio "Be motinos tėvynės" vertimu, pažymint,
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kad. šito eilėraščio prancūziška vertimu p. E. Turauskas buvo paskaitęs Pax 
Romana suvažiavime. Informacija baigiama nurodymu, kad. lietuviai nusiskund^- 
žia tyla, kuri gaubia įvykius Lietuvoje. Del jos laikraštis atsiliepia: -<*

"Mes, lenkai, žinome, kas per priežastys yra to pokarinio būdo, kurį 
laisvieji vakarai parodo atžvilgiu prievartos, pasireiškusios įvairiuose 
rytinės vidurinės Europos kraštuose. Tos vakarę neteisybės šaltinis yra seni 
Jaltos susitarimai, kuriais... trumparegiai politiniai ir dvasiniai vakarę 
vadai tikėjosi už pusę Lenkijos ir tris Baltijos valstybes nusipirksię tai
kę... Šitie susitarimai dabar sulaužyti, bet pripratimas tylėti tema, kas 
dedas anapus Cursono linijos tebesitęsia. Reikia ję laužyti ir ja netikėti. 
Darome tai su didžiausiu nuoširdumu, nes gindami reikalus Lietuvos, kuri 
savo kailiu patyrė, kę reiškię stiprios Lenkijos nebuvimas Europos rytuose, 
ginama bendrus reikalus ir rengiame 6ia, emigracijoje, pagrindus naujai Len
kijos - Lietuvos unijai." (!E.) Lenkę svajonės didesnės už pacię Lenkiję.

Dziennik Polski... leidžiamas Londone, 1949-14- praneša apie gen. St. Raš- 
tikį:

"Gen. Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, rusę antplūdžio 
išvytas iš gimtojo krašto, įsikūrė Culver City mieste Kalifornijoj, kur mon
tuoja hidraulinius prietaisus lėktuvam. - 53 metę generolas atvyko iš JV 
zonos prieš mėnesį. Gen. Raštikis Lenkijoj buvo žinomas prieš karę. Užmez
gus diplomatinius santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, gen. Raštikis kaip 
vyriausias vadas oficialaus vizito atvyko į Varšuvę, kur buvo priimtas labai 
iškilmingai. "Esu laimingas kaip paukštis", atsakė buvęs lietuvię vadas mu
sę korespondentui, paklaustas, kaip jis jaučiasi pakeitęs generolo mundūrę 
į darbininko švarkę.

BBC ir baltam ?

Dziennik Polski ... 1949-6.16 mini lordo Vansittarto pasiūlymę lordę rūmuo
se dėl BBC transliaciję:

"Reiktę linkėti, kad mintis, neseniai lordę rūmuose pasiūlyta Vansittar- 
to, kuo greičiausiai būtę įvykdyta ir kad tautos anapus geležinės uždangos 
netrukus galėtę išgirsti balsę laisvęję lenkę, cechę, vengrę, rumunę, bul
garę ir baltę ne tik iš New Yorko, bet ir iš Londono."

—..ooOOOoo..—

- Išėjo iš spaduos anglę kalba knygelė LIVING IN FREEDOM (Gyvenimas tai
koje) 96 puslapiuose. Ji vaizduoja Lietuvos nepriklausomybės laikus. Veda
masis atžvilgis - kiek Lietuva yra buvus europinio gyvenimo aktyvus dalyvis 
ir kokia tautos dvasia visoje jos kūryboje reiškiasi palyginti su Europos 
kultūra. Rašo M. Krupavičius, Z. Ivinskis, A. Maceina, A. Kučiūnas, A. Ran- 
nit, J. Grinius, P. Naujokaitis, J. Balys, J. Girnius, B. Gaidžiūnas, J. Pa- 
žemeckas, J. Krikššiūnas, V. Sidzikauskas. Kūriniui reprodukcijos - A. Var
no, A. Galdiko, V. Petravičiaus, V. K. Jonyno, V. Rato, P. Augiaus, L. Vi
limo, F. Valiaus. Gauti galima ELTOJE.

10



't.

10

" T 6 vy Kelias” Venezueloj.- Liet, kapeliono 
kunt. A. Sabaliausko pastangomis išleistas neperijodinis laikraštis "Tėvy 
Kelias" (1-7-1949), iliustruotas ir ant gero popierio. Rašo, "išsiblaškėme 
po platyjį bet laisvąjį, pasaulį? nemažas, jau beveik dviejų tūkstanciy, lie
tuviu. būrelis redome prielankiu užuovėją katalikiškoje ir didelėje Pietri 
Amerikos Venezuelos respublikoje. Čia, krikščioniškuoju mokslu ir etika pa
grįstais įstatymais yra laiduojama mums ne tik darbas bei uždarbis, bet ir 
laisvas mūšy tikybiniu, papročiu pasireiškimas." Jau organizuojamos pamaldos, 
kuriasi skautai (pask. VI. Venckus, G. Diržienė), rengiami relig. koncertai. 
Didesnis lietuviu, grupes yra įsikūrusios: Caracas (sostinė) - apie 300, Va
lensija - 350, Maracay 250, Barquisimeto 200, Maracaibo - 100, kiti išsimėtę. 
Kapeliono adresas: Rev. P. Ant. Sabaliauskas, Colegio Salesiano, Apartado 
369• Caracas, Venezuela.

LAIŠKAI IS VENEZUELOS
Gerb. Redaktoriau,

Venezuela-Caracas, 13-VII-1949 m.

Vos tik gavau Jūsy laiškę. tuoj Jums pasiunčiau pirmąjį lietuvišky Vene
sueloje išėjusį laikraštuku, iš kurio šiek tiek turėsite apie mus ir apie 
mūšy gyvenama krašty žiniy. Apie paciy Venezuela jau buvo daug rašyta ir duo
ta informacijy per laikraščius. Nors aš dar čia neseniai tebegyvenu, bet jau 
tris kartus apvažiavau visas didesniysias lietuviy kolonijas ir susidariau 
įspūdį, kad prie geros valios ir padėty pastangy, nugalėjus kalbos sunkumus 
- maždaug 80 % čia įvažiavusiy lietuviy gerai įsidarbinę, neblogiau uždirba 
kaip U.S.A, ir gerai atrodo sveikatoje. Ypač didelės galimybės yra specija- 
listams ir visokiems amatininkams.. Nėra jokio darbo srities, suvaržymo; lais
vas darbo ir vietos pasirinkimas visoje plačiojoje respublikoje. Daugumas 
lietuviy ir kity svetimšaliy, nei metus laiko neįsigyvenę, nusipirko sklypus 
ir statosi namus.

Klimatas, žinoma, yra tropinis, bet dėl jo nei vienas lietuvis dar ne
mirė. Kaikurie iš Venezuelos buvo išvažiavę ieškoti laimės į Argentiną, Uru- 
gvajy, Braziliją, bet visi sugrįžo atgal čia, į Venezuely. Šiomis savo ke
liomis mintimis niekeno neraginu, bet ir niekieno nebaidau nuo važiavimo į 
Venezuela. Jei jau metai, kiti gyvena apie 2000 lietuviy - Venezuela nėra 
vienas iš blogiausiy emigracijos krašty, kaip klaidingai buvo kai kurį laikę, 
skleidžiama per mūšy spaudy. Kai kurie iš mūšy lietuviy palyginamai trumpu 
laiku uoliai padirbėję ir pataupę, įsigijo nemažas savo prekybos ir pramo
nės įmones. Kas norėty važiuoti į šį krašty patarčiau kuo uoliausiai moky
tis ispany kalbos, be kurios koks bebūty darbas yra veik neįmanomas.

Su pagarba Kun. Ant. Sabaliauskas
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VYRIAUSYBES PAREIŠKIMAS DP REIKALU
Ministerio pirmininko kabineto Šefas p. Drapier liepos 11 d. 

phdarė apie DP angliakasius tokį, pranešimy:
"Kai 1946 m., IRO tarpininkaujant, vyriausybe pradėjo imti iš Vokietijoj 

internuoty^DP.darbininkus anglių kasykloms, pasižadėjo, pasibaigus dviejy 
mėty sutarčiai, jiems suteikti laisvo darbininko statutu ir leisti jieškoti 
darbo bet kurioje pramonės šakoje. Jie nuo pat pradžios buvo lygiai traktuo
jami, kaip ir belgių darbininkai. Buvo stengiamasi jiems parūpinti butus ir 
gyvenimo sąlygas, kokiy jie toli gražu neturėjo Vokietijoj. Tam buvo išleis
ta 2 milijardai franky.

Deja, krašto ūkinė padėtis, visiškai skirtinga nuo 1946 m. padėties, 
apsunkina svetimšaliy darbininky priėmimy į kitas pramonės šakas. Didelis 
skaičius belgy darbininky yra bedarbiai ir suprantama, kad atsižvelgiant į 
siy padėtį, niekur nėra kalbos apie svetimšaliy priėmimy. Apie siy padėtį, 
buvo jau prieš daugelį mėnesiy pranešta svetimšaliams angliakasiams. Jie buvo 
perspėti, kad pasibaigus sutarčiai jie galės toliau dirbti kasyklose kaip 
laisvi darbininkai, turėdami lygias teises su belgais, laukiant, kad ūkinės 
padėties pagerėjimas jiems leis rasti darbo kitoje pramonės šakoje.

Jei, neatsižvelgiami į šį perspėjimy, kaikkurie jy, pasibaigus sutar
čiai, pametė darby, tai vyriausybė nėra atsakinga už vargingy padėtį, į ku- 
riy jie pateko. Ji ypač pabrėžia, kad, jeigu ji mokėty jiems nedarbo pašal
pas, tai suteikty jiems privilegijy, kurios neturi belgy darbininkai pana
šiai pasielgę. Lygiai kaip savanoris bedarbis belgas, taip ir savanoris be
darbis svetimšalis, negali apsunkinti socijalinio draudimo ir tuo pačiu bel
go mokesciy mokėtojo. Iš kitos pusės vyriausybė niekada nepažadėjo parūpin
ti DP darbo kitose pramonės šakose. Jie tebeturi galimybę grįžti į kasyklas 
ir ten dirbti kaip laisvi darbininkai. Jiems net buvo pasiūlyta darbo žemės 
ūkyje arba namy luošoje, bet jie nenori šios rūšies užsiėmimy."

P. Drapier nurodė vyriausybės pastangos pagerinti šiy padėtį: "Stengia
masi rasti patalpy patalpinti šioms išklydusioms svetimšaliy šeimoms, bet, 
savaime suprantama, vyriausybės pagalba tuo ir pasibaigs, nes suinteresuo
tieji paliko laisvai savo darby ir nėra visai be pinigo. Jei jy ištekliai 
pasibaigty, jie būty pagal Karalystės įstatymus internuoti. Kol bus suras
tos patalpos, vyrai yra siunčiami į Petit-Chateau, o moterys ir vaikai 
apgyvendinami Schaerbecke."

Be to, yra žinoma, kad šie svetimšaliai tuo pačiu, kad jie liko laisvi 
darbininkai Belgijoj, neteko DP teisiy ir todėl negali būti gryžinti į Vo- 
kietijy, kad juos išlaikyty IRO. Vis dėlto, vyriausybė pradėjo pasitarimus 
su amerikiečiy įstaigomis, kurios pažadėjo padėti išgauti Amerikos imigraci
jos įstatymo pakaity, kad suinteresuotieji gaiety emigruoti į JAV. Taip pat 
vyksta pasitarimai su prancūzy valdžia apie galimybes emigruoti į Prancūzi
ja,

Ministerio Pirmininko kabineto šefas baigdamas pabrėžė korektisky vy
riausybės elgesį šioje byloje. "Suinteresuotieji sąmoningai pateko į šiy 
padėtį ir vyriausybė elgtysi savavališkai belgy darbininky atžvilgiu, jei 
suteikty tiems svetimšaliams privilegijy ir pirmenybiy: nedarbo pašalpas ar
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užtikrintą darbą kitur, o ne kasyklose. Tokią privilegiją neturi ne belgą 
darbininkai. -b-

"La libre Belgique" įdedama šį pareiškimą pastebi, jog vyriausybe toli 
gražu nekorektiškai pasiete su DP. Sutartimi DP pažadėjo dvejus metus dirb
ti, o vyriausybė žadėjo leisti vėliau kitur dirbti. DP sutarties sąlygos iš
pildė, o vyriausybė ne. Pasiteisinti nedarbu galima, bet bedarbią ne vien 
Belgijoj yra, gi vyriausybė, būdama 1946 m- bėdoje, perdaug lengva širdimi 
viską žadėjo. Juk net ar nebuvo pažadėta po 5 metą duoti pilietybę!

Tas pats laikraštis pripažįsta, kad negerai pasielgė ir "žygininkai" 
į Briuselį, nes jie iš anksto buvo IRO perspėti apie pasėkas. Tokiomis mani
festacijomis tegalį tik sovietai pasidžiaugti. Pažymėtina, kad iš 9000 DP 
darbininką ramiai liekančią, teatsiradę tik 160 palikusią kasyklas.

Esą galimumą emigruoti į Prancūziją ir Venesuelą. Pirmoji priimanti 
žemės ūkio darbininkus. Jau 250 šeimą esą įsirašiusią. Apie 50 šeimą išvyko 
į Venezuelą.

.o0o.

KODĖL ATSISTATYDINO GENER. IRO DIREKTORIUS W. H. TUCK ?

Manoma, tikroji pasitraukimo priežastis bus buvusi nesutikimas su JAV 
delegatu Waren, kuris spaudžia IRO greičiau baigti su tais DP ir yra linkęs 
nepratęsti IRO veiklos. Be to, ir kitos vyriausybės norėtą pagreitinti DP 
reikalą tvarkymą, nes ir joms DP įkyrėjo, ypač kad ją reikalu išleidžiama 
daug pinigo. W. H. Tuck’as į DP problemą žiūrėjo idealisto akimis ir siūlė 
IRO veiklą pratęsti bent pusei metą, ypač kad senelią bei ligonią įkurdini
mas taip greitai nėra įmanomas. Jisai pareiškė:"... nebuvo laiko, nebuvo pi
nigą teisingai DP klausimui išspręsti, o dar mažiau krikščioniškos meilės. 
Perdaug rūpėjo tautiniai, finansiniai interesai." Savo algą iš IRO W.H.Tuok 
atiduodavęs Taud. Kryžiui.

U.H. Tuck yra amerikietis, turįs 59 metus. 1919 m. jis dirbo Amerikos 
Misijoj Belgijai ir Prancūzijai gelbėti; 1940 m. buvo pasiąstas į Suomiją 
pagalbos organizuoti; be to, yra dirbęs Japonijoj ir Korėjoj, Kuboj, Belgi
joj ir JAV. Jis yra vedęs belgę ir turi tris vaikus.

Nauju gener. Direktorium yra paskirtas Kingsley, kuris nuo liepos 1 d. 
turi perimti pareigas.

.o0o.

BELGIJOS DP REIKALAI IRO CENTRE

S. m. birželio pabaigoj Ženevoj įvyko nepaprastoji IRO sesija, kur be 
kitą painią klausimą turėjo būti svarstyti ir Belgijos DP reikalai. Tuo rei
kalu buvo įteiktas memorandumas, pasirašytas visą tautybią atstovą. Deja, 
IRO Gen. Taryba, turėdama daugybę svarbią klausimą, memorandumą persiuntė 
gen. Direktoriui W.H. Tuck ir sesijoj klausimas nebuvo svarstomas. Vis dėlto, 
lietuvią atstovai p. Dr. Jasaitis, Raud. Kryž. Pirmin. ir p. Garbačiauskas, 
Lietuvos konsulas ir BALE'o atstovas, turėjo progos kalbėtis su aukštais IRO 
pareigūnais ir visur rasta palankumo, tačiau praktiškai klausimas lieka *
neišspręstas . Kaip iš posėdžio eigos matyti, įkurdinimo tempas 
bus pagreitintas; IRO turės baigti savo darbą iki 1950 m. birželio 30 d. Iki 
tos datos turi būti išspręsti visi klausimai. Toks nusistatymo griežtumas 
gali atsiliepti ir į Belgijos DP reikalus. Vis dėlto yra vilties, kad ją 
reikalaut po įvairią žygią yra laimėta daugiau palankumi iš IRO pusės. Tiek 
Belgija, tiek IRO yra palankios individualinei emigracijai. IRO sutinka, kad 
DP angliakasią reikalavimai yra tėisėti.
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kaip girdėt, baigia tvarkyti dokumentus į. Kanadę ir į. Australiją. Yra sava
noriu ir Prancūzijon, bet P. Afrikon niekas nesiryžta.

Duos žemės. - Prancūzu Guyanėoj bus įkurdinta, 400 tremtiniu, 
kurie gaus is prancūzę vyriausybės žemės, namus, gyvuliy ir ūkio padargu. 
(R. d'Inf.)

Limburgo lietuviai kraustosi.!1. Kor
nelijus išskrido lėktuvu.- Baigus pirmiesiems kon
traktu balandyje prasidėjo judėjimas link Vokietijos. Kai nepavyko išvažiuo
ti per Briuselį, dauguma susiieškojo sau galimybę aplankus Briuselį patekti 
Vokietijon. Dėl žiauraus traktavimo pirmyjy Briuselyje, vėliau niekas, iš
skyrus vienę dėl ligos atleistu, nevyko tenai į "mažę pilaitę". J Vokietiją 
išvyko jau apie 40 asmeny. Be to, grįžo Lietuvon 8 asmenys. Kiti yra pasiry
žę šiek tiek palaukti, gal kiek prablaivės horizontas.

Judant parapijai pajudėjo ir jos klebonas - T. Kornelijus, 
jam staigiai sutvarkius išvykimo dokumentus, nebuvo galimybės net atsisvei
kinti su savo tautiečiais. Perdavęs pareigas jaunesniams savo sanbroliui 
17 liepos išskrido lėktuvu į J.A.V.

Tarp linksmesniy įvykiy reikia pažymėti, kad musę tautiečiai tautiniais 
rūbais ir su savo vėliava dalyvavo Zwartberge procesijoje 17 liepos, sudary
dami gražaus nusistebėjimo svetimtaučiams.

Kas liešia mūšy planus, galima pranešti, kad manome daryti ekskursiję 
į Malinę į kun. J. Dėdino šventimus 31 liepos. Be to, norime, gal 
būt, kartu ir su kitoms kolonijoms kun..Dėdino Pirmyjy šv. Mišiy proga pada
ryti religinę tautinę šventę.

M a u r a g e pagerbė Arkivyskupę.- VII.10 d. 
Maurage, gausiai tautiečiams dalyvaujant, buvo atlaikytos Sv. Mišios už 
J. E. Arkivysk. J. Skvireckę ir po pamaldy Jo Ekselencijos iškilmingas jubi
liejinis minėjimas. Po oficialaus įžangos žodžio Tėvas VI. Mikalauskas pasa
kė kalbę, kodėl mes turime gerbti savo tautos garbingus ir taurius tautie
čius, ypač mūšy Prakilmyjį Jubilijatę."Gaila, kad dėl teknišky kliūciy nebu
vo galima matyti lietuvišky filmy apie Lietuvę. Hainaut prov. įvairiose vie
tose buvo suruošti minėjimai ir tautiečiai gausiai dalyvavo.

Hainaut prov. lietuviai, p. Erbrederio iniciatyva, rengia (liepos 
19-24 dd.) autobusu ekskursiję į Sveicariję. Kelionė truks apie 5 dienas ir 
grįš per Paryžiy.

Lietuviai valdo bažnyšię Maskvoj. - 
"La libre Belgique" (21.7.49) rašo, kad Maskvoj esanti vienintelė katalikę 
šv. Liudviko bažnyšia, kuriai valdyti esęs sudarytas kultūrinis komitetas 
iš lietuviy, soviety pilieciy, katalikę. Pastarasis paskyręs klebonu kažkokį 
Butorovitch, kuris priklausęs nuo Rygos vyskupo. Prancūzę kunigas T. Tomas, 
priklausęs nuo ano komiteto ir sovietinio "klebono" ir galįs laikyti pamal
das užsieniečiams diplomatams tik sekmadieniais.

—..0OO0..—

-"Arts", meno savaitinis, 1949*7.1. trumpame 
22 eiluciy Jonyno parodos vertinime pažymi; "Gražus darbas iškelio Jonynę 
tarp didžiyjy mūšy epochos grafiky". Laikraštis primena, kad Jonynas pasi
rodęs Paryžiuje 1935 • Nuo tada jis ištobulėjęs, jo piešinys pasidaręs tiks
lus. ?
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J. E. Arkivyskupas dėkoja. - Visiems sveikinu
siems J. E, Kauno Arkivyskupas Metropolitas J. Skvireckas siunčia savo pa
dėką: "Už jam atsiustus Jo 50 m. Kunigystės Jubiliejaus ir 30 m. Vyskupavi
mo Sukakties proga meilius sveikinimus ir linkėjimus nuoširdžiai dėkoja ir. 
Pats linki Sveikinusiems gausios Dievo palaimos.”

Dalyvavę išvykoj į 0 s t e n d ę atsilie
pia.- Ostendėj per Sekmines dalyvavę tautiečiai atsiliepia pranešdami, 
kad ten palaidoti lietuviai, nors ir ne visy dalyviy, buvo aplankyti. Pasi
melsta ir padaryta nuotrauką.

Dingsta po nakties.- Užtrunkant su Belgijos DP 
klausimo sprendimu žmonės ima pritrukti kantrybės, ypač Limburge, ir jieško 
savy keliy išbristi iš padėties. Kai kas tebevyksta į Briuselį ir ten kan
triai laukia transporto Vokietijon, kiti bando laužtis į prieglaudas* Pame
tę darby savanoriškai ir neturintieji iš ko gyventi bastūnai pagal Belgijos 
įstatymus yra internuojami. Yra betgi DP, kurie dingsta po nakties ir pasi- 
neša paukš6iy keliais...

Ateina į p a g a 1 b ę seneliams. - "Le Secour In
ternational de Caritas Catholica", 5, rue Guimard, Bruxelles rado prieglaudę 
85 seneliams DP. Tikisi rasti ir daugiau viety, kur tie seneliai galės pra
leisti senatvę ramybėje. Atgabenimo formalumai bus sutvarkyti per IRO.

Kai kas randa darbo.- Baigusieji sutartį angliy ka
syklose bando jieškoti darbo kitur. Kai kuriems pavyko įsikabinti, pav., 
cinko įmonėse Trooz, kur jau iš seniau dirba lietuviy. Kitiems pavyksta pri
sisukti prie statybos darby arba gauti geresnio darbo kasyklose.

Kaip praleidžia atostogas?- Atostogy metas 
visiems malonus: atsipučia plaušiai, o ir kišenė pastotėja. Atitrukę nuo 
darbo įmonėse ar angliy kasyklose, dumia kur į miškę. plauciy pravėdinti, ki
ti lanko Belgijos įžymybes (angliakasiams kelionės nemokamos), o treti nusi
kasą iki Paryžiaus, Augsburgo, Kempteno ir t. t. Tai pirmieji žvalgai pla
nams po atostogy,

Leonardas gavo leidimę Australijon.- 
L. Pūčius jau gavo Landing Permit ir ruošiasi išvykt Australijon; Kiti, 

>• — ” — 11 — " — " — >• — " — ” — " — " — " — ” — " — " — ” — ” — " — " — ” —

Mūšy Informacija (Tęsinys iš p.)

To neneigia ir Belgijos vyriausybė; ji žino, kad karininkai propagandos metu 
buvo daug pažadėję, kad DP gali sukelti dar didesniy demonstracijy, nes jie 
kalejimy nebijo, - tačiau gėry nory neužtenka: reikia juos vykdyti. Belgijos 
DP jau perdaug girdėjo ty pažady. Tenka nuoširdžiai padėkoti p. Jasai
čiui ir p. Garbačiauskui, kurie Ženevoje visur judino 
Belgijos DP klausimę. Be to, reikia pridurit, kad lietuviai buvo pirmieji, 
kurie Ženevoje pradėjo laužti ledus Belgijos DP reikalui ginti.
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KOMUNISTAI IŠSKIRTI IS KATALIKŲ BAŽNYČIOS - JAV APGINKLUOS VAKARŲ EUROPĄ 
BALKANŲ PAINIAVOS - PRIESKOMUNISTINIS BLOKAS TOL. RYTUOSE

Visame pasaulyje sukėlė įvairias reakcijas Švento Sosto 
dekretas, pasmerkiąs ir išskiriąs is Kataliku Bažnyčios komunistus 
Juo draudžiama Katalikams įsirašyti į komunistę partiją ar j? palaikyti, 
draudžiama leisti, platinti ar skaityti knygas, spaudinius ir laikraščius, 
ginančius komunistę mokslu ar veiklu, arba į juos rašyti. Tikintieji sąmo
ningai ir laisvai nusikalstu šiems draudimams negali būti prileisti prie 
Sakramentu. Tikintieji, kurie išpažįsta materialistinį ir prieškrikščionišku 
komunistę mokslu ir ypač tie, kurie gina ar platina t? mokslu, yra krikščio
niško tikėjimo atskalūnai, išskiriami ekskomunika, specialiai rezervuota Sv. 
Sostui.

Pats komunizmas jau daug anksčiau buvo Bažnyčios pasmerktas, bet ligi 
šiol katalikams nebuvo griežtai uždrausta būti partijos nariais. Tok-i? daug 
gal niekur ir nebuvo. Vis dėlto Italijoj ir Prancūzijoj komunistai buvo apga 
vę ir nemaž?, skaičių kataliku, kurie jei ir nebuvo partijos nariai, bet bal
suodavo už kompartiją, tuo pačiu metu save laikydami visai gerais katalikais. 
Keletas buvo net raudoni? kunig?. Visi jie dabar turės pasirinkti: arba - ar
ba. Sis dekretas taip pat išaiškins padėtį rusi? okupuotoje Europoje, ypač 
Čekoslovakijoj, kur buvo atsiradę "katalikiški?" komunisti?. Žinoma, dekretas 
neliečia t? katalikę, kurie yra priversti (moraline ar fizine prievarta) bū
ti kompartiečiais ar skaityti komunistinę spaudu. 0 tokii? yra nemaža už ge
ležinės uždangos.

Po Paryžiaus konferencijos tiek Amerikoj, tiek Europoj buvo bepradedąs 
plisti įsitikinimas, kad su rusais vis-dėlto sugyvenimas galimas. Tas laiki
nis apkvaišimas praeina. JAV senatas priėmė Atlanto P a k t ?. 
Kad paktas nelikti? tik raide popieriuje, rengiamas įstatymas, pagal kurį JAV 
skirs 1 .4^0 milijoni? dolori? (apie 67 milijardus belg? franki?) laisvi? krašti? 
apginklavimui. Žinoma, visuomet pabrėžiama, kad tie ginklai nėra prieš koki? 
ners valstybę nukreipti, bet tik prieš užpuolikę. Bet taip jau yra, kad ta 
užpuolike gali būti tik Soviet? S?junga. Taigi, ana graži sumelė skiriama 
kovai prieš komunistinį imperialism?. To neslėpė ir prezidentas Trvmanas kai 
boję, pasakytoje Kongrese. Tos kalbos pagrindinė mintis: ūkinis atsigavimas 
galimas tik taikoje, bet dėl Soviet? kaltės, dėl j? besaikės propagandos, 
pasaulinio komunist? s?jūdžio veiklos, dėl Soviet? didžiulės armijos, kokios 
niekada pasaulis taikos metu nematė, dėl viso to pasaulyje viešpatauja bai
mės ir pavojaus atmosfera. Vakar? Europa nori gintis, Amerika turi padėti.

Reikia tikėtis, jog ši paskola padės Europai apsiginkluoti ir tuo pri
vers sumažinti soviet? apetitus. Kad jie susitikę jėg? dažnai bijo rizikuoti, 
rodo Jugoslavijos pavyzdys. Tito yra Kremliaus keik 
tas ir prakeiktas, o vis dėlto tebesilaiko valdžioje. Tiesa, sklinda gandai, 
kad jis pasiruošęs rus? puolimo atveju pabėgti į Meksik?, tam es? jau paruoš' 
ti su ištikimomis įgulomis povandeniniai laivai. Bet kol kas neatrodo, kad 
rusai drįst? rizikuoti ir tai no tiek dėl pačios Jugoslavijos karini? pajėg? 
kiek dėl galimo kit? valstybi? įsikišimo. Rusai mielai suorganizuot? sukili
mą prieš Tito pačiame krašte, bet, matyt, kad Tito priešininkai vis dėlto 
nėra Maskvos šalininkai. Tito padėtis yra gana keista: susipykęs su Maksva,
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jis nėra perdaug geruos santykiuos ir su Vakarais, o ūkiniai interesai 
jį verčia ieškoti paramos demokratiniuose kraštuose, nes Kremlius ir.jo 
satelitai nutraukė prekybinius santykius su neištikimuoju Tito. JAV ir 
Britanija dėl ten didėjančio nedarbo mielai patenkintų naujai atsida
riusiu rinkę, bet jie norėtų, kad Tito padarytu nuolaidu politinėje sri
tyje. Tito, nors ir atskalūnas, bet vistiek komunistas, nelabai norėtu 
savo politiku košti. Ir vidaus politikoje jokių pakeitimų nematyti. Ti- 
tiškas komunizmas, pavyzdžiui, lygiai taip pat persekioja katalikus Ju
goslavijoj, kaip kominformiškasis Čekoslovakijoj. Valdžioje sėdi tik 
raudonieji, kaimas kolchozinamas. Bet užsienio politikoje jau yra ir 
pasikeitimu. Ilgę. laikę rėmęs graikų sukilėlius, Tito uždarė jiems sie
nų ir daugiau nebeįsileidžia pailsėti. Žinoma, Tito tai daro ne iš mei
lės graiku vyriausybei, bet dėlto, kad tie sukilėliai po Tito atskilimo 4
pasisakė no už jį, bet už Kominformę. Paskutiniu laiku Maskva organiza
vo stiprias armijas Bulgarijoj ir Albanijoj, kurios galėtu kariauti ne 
tik prieš graikiškuosius "monarcho-fašistus", bet ir prieš Tito. Bendras 
priešas Tito privertė susiartinti su graiku vyriausybe. Sklinda net gan
dai, kad graikai ir jugoslavai ruošiasi užpulti ir pasidalinti Albaniją.
Kolkas, atrodo, tai tėra spaudos antis, gal būt, kremliškos kilmės.

Tolimuosiuos Rytuos organizuojamas blokas 
prieš komunistus. Cankaišekas tuo tikslu lankėsi pas Filipinų preziden
tę.. Filipinai turėtu būti to bloko centras. Tik nežinia, ar Amerika bus 
linkusi paremti blokų, kurio organizatorius yra Cankaišekas. JAV mano, 
kad jos jau daug pinigo sukišo į Kinijų, bet dėl Cankaišeko šalininkę, 
korupcijos ta parama nedavė jokių rezultatų ar net davė priešingus re
zultatus, amerikiečiu ginklai atsirado pas raudonuosius. Karo frontuose 
pažymėtina nauja komunistę ofenzyva. Tik atsižvelgiant į Kinijos plotus, 
neatrado, kad ji vestis į galutinį laimėjimų.
u _ n _ h _ n _ ti _ n _ n _ n _ n _ u _ n _ n _ n _ n _ n _ n _ tt __ n

PRANEŠIMAI
Gauta žinių iš Amerikos ir Kanados: Žymantui Alfonsui, 

Ivanauskams (Mečiui ir Stasiui, Leščinskui An
tanui. Kreiptis pas kun. J. Danausku.

Prašomas atsiliepti Augustinas Paukštys atsiunciant 
adresų: G.S., 42, rue du Centre, Sclessin-elz-Liėge. Jieško H. Dockai- 
tienė iš Anglijos ir J. Adomaitis.

- Lietuvos konsulatas Londone praneša, kad jis išduodųs įvairius 
liudijimus tiktai tiems, kurie išsiima užsienio pašę..

Sį m. rugpjūčio 14 d. (sekmadienį) 10,30 vai. naujai įšventintas 
kunigas J. Dėdinas laikys PRIMICIJAS Liėge seserų benedik
tinių bažnyčioje (Boulevard d'Avroy 54A). Per pamaldas giedos Belgijoj 
plačiai žinomas benediktinių choras, dalyvaus visi B. lietuviai kuni- «
gai. Visi Belgijos lietuviai kviečiami dalyvauti. Norintieji dalyvauti 
bendruose pietuose prašomi užsirašyti pas savo kapelionus iki rugpjūšio 
7 d. a

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. - Dabartinis administracijos adresas 
yra šis: Mr. V. Banevičius, 66, Pairę Horloz, Tilleur- 
lez-Liėge. Visais atsilyginimo, užsakymo bei platinimo reikalais kreip
tis į jį. Dar neatsilyginę prašomi paskubėti. Redakcijos adresas: "G. 
S.", 42, rue du Centre, Sclessin-lez-Liėge. - Sekantis "G.S." nr. išeis 
rupgpjūfiio 17-18 d.
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