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III metai 1949 m. rugpjūčio 17 i ° Nr„ 15 (44)

"LINKIU JUMS IŠLAISVINIMO IR GEROVES"

Pasikalbėjimas su p. CAMILLE
H U Y S M A N S , bu v. Belgijos švie

timo ministeriu

Žinodami p. Ministerio palankumu lietuviams, kreipėmės į. jį, 
prašydami pasisakyti mums rupimais klausimais. Čia pateikiame 
skaitytojams patirtas mintis. - Red.

- Teko girdėti, kad mokate lietuvių, kalbos ir pažįstate lietuvių tauto
saką?

- Prieš pusšimtį metų studijavau Liėge ir sekiau filologijos paskaitas. 
Mano profesoriai, žinoma, domėjosi ir lietuvių bei latvių kalbomis ir su jais 
mes perbėgom šių kalbų sųrangų, nors įsigilinti neteko.

Vėliau, 1905 m., tapau išrinktas socijalistų Internacijonalo sekretorium 
ir draugų latvių buvau pavestas išleisti Briusely propagandinių brošiūrų bei 
knygų.

Keletu savaičių esu praleidęs ten (Latvijoj) tuoj po pirmojo karo kartu 
su Zeretellij susipažinau su to meto menininkais, ypač rašytojais kaip Rainis 
ir jo žmona.

Lietuvių kalba mane ypaš domino, nes ji yra platesnė ir mažiau kondensuo
ta nei latvių kalba. Domino mane šiek tiek ir tautosaka, tašiau mano asmeni
niai santykiai su Lietuva buvo daugiau pripuolami ir tai dėl paprastos prie
žasties: sočijalistinis sųjudis ten neturėjo tokio vaidmens kaip Latvijoj.

— Ar tiesa, p. Minister!, kad esate iš arti pažinęs sovietinius Rusijos 
vadus?

- Tiesa, kad Leninas, Trotzkis, Kamenevas ir kiti dirbo kartu su manim 
Tarptautiniam Biure prieš pirmąjį karų. Stalinų buvau sutikęs vienų vienintelį 
kartų, jei atmintis manęs neklaidina. Jis nekalbėjo jokia Vakarų kalba, ir pa
simatymas truko neilgai.
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Bolševikai paliko Internacijonalų 1914 m. Prieš tai jų mintijimas dare 
mums įspūdį, neryškiu, pereinamo pobūdžio spekuliaciją ir, atsimenu, Stuttgarte 
1907 m. jie buvo aršiausi gynėjai Lenkijos ir baltų kraštu nepriklausomybės, 
autonomijos ir pilnumo.

- Kaip vertinate dabartinę Baltijos kraštai būklę? Ar jie gali tikėtis iš
laisvinimo?

Aš manau, kad lietuviai turėtu, taip pat elgtis. Be to, lie
tuviu kalba ir kultūra yra vertos gyven
ti ir saugoti visam pasauliui jų savi
tumu. (mūsų pabraukta,- Red.) Lietuviu ir latvių kalba yra vienos seniau
sią ir būdingiausiu. Europos kalbiu.

- Kuriuos linkėjimus galėčiau perduoti tautiečiams?
- Savo linkėjimus jūsų skaitytojams galiu išreikšti dviem žodžiais; 

Linkiu jums išlaisvinimo ir gerovės!

—..00OOO00..—

EUROPA PAVOJAUS ARTUMOJ
Dr. Vikt. Gaudrimas

"Mes jūsų bijom" - kalbėjo P. H. Spaak'as Jungt. Tautų pilnaties posėdy. 
Tai psichologinė Vakaru Europos formulė, rodanti dabarties politinį nerimu. 
Tie garsieji demokratiniai Vakarai, iš kurių atėjo tiek tauriu, idėjų bei hero- 
jizmo pavyzdžiu, šiandienę, ramiai sau snaustu smėlingose vasaros pakrantėse, 
jei baimės jausmas neverstu apsidairyti. 
0 apsidairiusiam tenka gi sušukti; "Hannibal ante portas" (Hanibalas jau ties 
vartais)! Neveltui tad Churchill'is su Spaak'u ima šaukti laisvųjų Europų vie- 
nybėn. Susirenkant Europos Tarybai Strasburge yra proga pajudinti laisvąsias 
tautas, kad jos dar stipriau pajustų pavojaus artumų. Kai kuriuose kraštuose 
vis tebėra gyva iliuzija, kad pavojus yra praėjęs ir kad Kremlius jokio karo 
nenori. Esu tai rodo jo organizuojami taikos kongresai ir pan. Atsakingą, vyrų 
šauksmas ne tik padės išsklaidyti iliuzijas, bet ir padės susijungti tautoms. 
Raudonojo pavojaus akivaizdoj Vakarę tautos turi mokėt išlygini esamus kivir
čus ir visa jėga atsisukti prieš grūmojantį pavojų. Vokietijos klausimas, jos 
santykiai su Prancūzija turi būt palenkti bendrajam Europos labui. Buvęs Če
koslovakijos karo attache Paryžiui pulk. M i k s c h e viename paskutinių, 
savo straipsnių (Daily Mail 2.8.49)j kuriame siūlo greičiau įjungti Vokietijų 
į Atlanto paktų, rašo;

"Mes Europoj visi esame pavojuj, ir 
tai didžiausiam pavojuj, koks betkada 
grėsė šiam žemynui. Hitleris savo laiku užnugary turėjo 
Stalinų, bet kas okupuos Stalinų? Niekas, ir jo imperija siekia nuo Elbės iki 
Hong Kongo... Tiktai glaudi Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos vienybė, Ame
rikos padedama, gali atstatyti jėgų pusiausvyrų Europoj ir tuo būdu nutiesti 
kelių žemyno federacijai."

Jei pavojaus artumų nevisada jaučia masės, kurios leidžiasi propagandos 
užliūliuojamos, tai viršūnės jo niekad nepaleidžia iš akių. Tegu diplomatai 
kartas nuo karto ir užglosto esamas nesantarvės, tačiau jų nepašalina. Jei
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šiandien Vak. Europos vadai organizuoja vieningu frontu, tai pirmiausia tam, 
kad atsispirtu tiranijai. Jei karo vadai su dideliu kruopštumu organizuoja 
Europos gynybą, tai todėl, kad tyko užpuolikas. Juk niekas nestato pylimo 
prieš fantomus. Penktoji kolona, seka tuos pasirengimus su pagieža. Generolai 
Montgomery, De Lattre de Tassigny ir JAV kariuomenes vadai yra nuolatos puola
mi kaip karo rengėjai. Kai amerikiečiai generolai lankėsi Paryžiuj, vietiniai 
komunistai bandė netgi sukelti prieš juos darbininku demonstracijas.

Nežiūrint visų trukdymu Vakaru Europa stiprėja; tamprėja jos vienybė, 
nyksta karo griuvėsiai, kasdien didėja apsiginklavimas. Valstybinis biudžetas 
beveik visuose vad. kapitalistiniuose kraštuose 30 - 35 $ skiria gynybai. Dau
giau kaip 40 tautų (ir ne Europos) laiko 19 milijonų. kariuomenės, kuriai išleid
žia 27 milijardus dolerių kasmet. Visa tai gali būti nukreipta prieš Kremlių.

Šiuo metu siekiama suderinti visas karines pajėgas prieš galimu Azijos 
užplūdimu. Amerikos karo vadai yra daugiau linkę visų Europos gynybą remti 
avijacija. Jie mano, kad užpuolimo atveju, žemyno karinės pajėgos turėtų atsi
laikyti bent tol, kol Amerikos avijacija bus pasirengusi priešpuoliui iš oro. 
Prancūzai gi yra linkę mesti svorį į sausumos pajėgas, kad Vakarai galėtų at
laikyti puolimu jau prie Elbės, Prancūzę, armijos šefas gen. Re v e r s 
yra pareiškęs; "Reikia pripažinti, kad pirmutinė būtinybė yra neprileisti in
vazijos Europoj. Tam reikalinga stipri dengianti pajėga, galinti apsaugoti 
Europų nuo užėmimo, kol išorinės pajėgos galės būti jon atgabentos.11 
Montgomery o. nuomone, esu reikia mažiau reikšmės skirti žemyno gy
nybai, o remtis Britų salomis. Tai sena britų taktika, kuri ir šiuo atveju be
velija laikinai užleisti Europų rusams, ir eit jų pliekti į Balkanus ar Kauka
zu. Si taktika nevengia pralaimėti antraeilių mūšių, kad laimėtų lemiamųjų.

Kokios bebūtų laikomasi taktikos, reikia pripažinti su gen. Revers; "Jei 
kils karas, nė viena karinė pajėga negali būti daugiau išskirta? jis negali 
būti laimėtas mygtuko paspaudimu." Tik visų rūšių karinėm pajėgom gali būti 
kylųs pavojus sunaikintas.

Su Europos politiniu, kariniu kilimu eina kartu ir ekonominis atkutimas. 
Europa viena nėra pajėgi išlįsti iš griuvėsių. Be to, plotas yra permažas ir 
visur beveik lygiai supramonintas. Nėra erdvės gaminiams. Reikia jiems Rusijos 
ir Kinijos plotų. Esant pastariesiems beveik neprieinamiems, tenka ekonomiškai 
jungtis ne tik Vakaruose, bet ir su kitais žemynais. Dabartinis ekon. gyveni
mas yra tiek komplikuotas, kad nežiūrint nuotolio vienas kraštas siejasi su 
kitu. Pav. šveicarų kapitalas Argentinoj kelia belgų pramonę. Perkamosios ga
lios padidėjimas Italijoj padidina šokolado suvartojimų ir kelia plantacijų 
ūkį Venesueloj. Jei turkas popiet vietoj vieno išgeria du puoduku kavos, Sao 
Paulo (Brazilijoj) darbininkai tuojau pajunta... Tie pavyzdžiai rodo, kad kraš
to ekonominis gyvenimas yra glaudžiai susijęs su kitais. Tai verčia, ypač Euro
pe, jungtis vis glaudžiau. Jei prie to dar prisideda galimo pavojaus baimė, 
paskiri kraštai jieško galybės vienybėj.

Šitokios vienybės bejieškodama Europa turėtų vis stipriau pajusti paverg
tųjų tautų nebuvimų. Europos federacija be Baltijos ir Balkanų bus tik frag
mentas. Siekiant pilnos Europos yra neišvengiama būtinybė išvyti azijatus. Ne
perdedant galima tvirtinti; kol Lietuva su kitomis pavergtomis tautomis nesėdės 
Strasburge už vieno stalo su didžiųjų tautų atstovais, nebus pilnutinės fede
ralinės Europos.
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STEPAS ZO6AHSKAS

Dailide Baltrūnas turėjo apie šešias dešimtis metą, tačiau iš išvaizdos 
atrodė žymiai jaunesnis. Skruostai pilni sveikatos, galva nenuplikusi, kaip 
daugelio kitą jo vienmečiu, bet gražiai pražilusi. Ir kai švenčiu ar iškilmių 
metu eidavo su vėliava aplink bažnyčią, apipiltas saulės spinduliu ir pilnas 
orumo, vėjelis judindavo jo garbanas, kaip žiemas rytą šiaurys judina šarmotas 
medžio šakeles. Žinojo, kad šimtai akią stebi jį ir, ne be malonaus kutulio 
širdy, jautė, kaip daugelis pavydi jam ir stiprios sveikatos, ir parapijos ko
mitete užimamos vicepirmininko vietos, ir ypač gabią ranką, kurios sugebėdavo 
iš medžio stebuklus padaryti. Jis veikiai prisirišdavo prie kiekvieno parapi- 
jon atkelto kunigo, bet nė vieno nebuvo taip stipriai pamilus, kaip monsinjorą. 
Labutį. Tai buvo aukso širdies dvasiškis, tyras, kaip šaltinio vanduo ir gai
lestingas, kaip samaritietis. Jo plaukai buvo žilesni ir už dailidės plaukus, 
ir kai jis eidavo per švontorią, laikydamas rankoje skrybėlę, jo galva švies
davo iš tolo, nelyginant laukę, dobiliukas. Nuo jo pasirodymo ir gerutės šypse
nos, rodos, pati žemė pašviesėdavo. Vieną, teturėjo ydą., jeigu, žinoma, iš viso 
monsinjoras galėjo turėti kokią, netobulumą.} tai kad buvo labai mažutis. Negreit 
užmirš dailidė pirmąsias Labučio mišias, kurias laikė jis į šitą parapiją at
keltas. Reikia atidaryti tabernakulio dureles ir išimti monstranciją, o jis, 
vargšas Dievo avinėlis, nepasiekia. Stiepiasi, stiepiasi, jau net kaklas ir 
ausys išraudo, o monstrancijos net pirštą galais neįstengia prisiliesti. Lyg 
tyčia tąkart buvo susirgęs zakristijonas, ir dailidė Baltrūnas apsiėmė jį pava
duoti. Nebesumodamas, kaip geriau padėti prelatui, dailidė persižgnojo, nutvėrė 
pirmą pasitaikiusią lentelę, pribėgo prie altoriaus, pakišo prelatui po kojom, 
o kadangi buvo per plona, tai iš apačios prilaikė sugniaužtais kumštimis. Mon
sinjoras atsistojo ir be jokio vargo paėmė monstranciją. Tą dieną dailidė davė 
žodį padovanoti bažnyčiai tokį suoliuką, kokio pats arkivyskupas savo iškilnio
je katedroje neturi.

Rytojaus rytą dailidė ėmėsi darbo. Susirado ant užlą užmestą ąžuolinį rąs
tą, labai tokiam reikalui tinkamą, ir pradėjo daryti gerajam prelatui pakopą, 
inkrustuotą vaizdais iš šventojo Rašto. Viename šone išdrožė liūto ir avinėlio 
galvas - tatai turėjo reikšti šventojo tikėjimo jėgą ir meilę. Kitame šone iš
drožė didžiulę taurę, apsuptą spindulią, dar toliau - žydinčias gėles, vijok
lius ir Izaoko auką, tikriau - ne auką, bet aukurą, iš kurio vertėsi dūmai. 
Darbas buvo vertas pasigrožėjimo, nes dailidė Baltrūnas nepagailėjo čia nei kan
trybės nei Dievo duotą, ranką.

Ar bereikia priminti, kad monsinjoras buvo labai patenkintas ir prie visos 
eilės bažnyčios tarną jį išgyrė.

- Tai tikras meno kūrinys, - grožėjosi prelatas. Iš tikrąją, man net drovu 
stotis ant tokio šedevro.

- Ką jūs, monsinjore, ką jūs dabar! Tai visiškai nieko ypatingo, - prieš
taravo nusižeminęs dailidė.

Bet kai monsinjoras paspaudė ranką, dailidė vos nepravirko iš susijaudini
mo. Grįžo namo vėlai, nes tą kartą pietavo klebonijoj. Dangus buvo pilnas 
žvaigždžią, galva kvaito nuo vyno, o kojoms taip lengva, kad net žemės nebejau-

Į, 
į
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te. Kiekvieną, kartą, mąstė jis, kai monsinjoras atsistos ant suoliuko, siek
damas monstrancijos, prisimins mane, nieko nevertą nusidėjėlį. Ir jeigu at
sitiktu taip, kad aš pirmas numirčiau, niekas taip gerai nepasimelstą už mane, 
kaip jis, Dievo senelis, ir jo malda keliautu tiesiai į Viešpaties širdį.

Bet reikėjo gi vyskupijai sugalvot ir iškelti monsinjorą Labutį į kitą 
parapiją! Ten, girdėti, busią geriau ir lengviau užsitarnavusiam prelatuij 
bažnyčia esanti tikras meno paminklas, parapija turtingesnė, be to, jis turė
siąs ten keletą pagelbininką - jaunesniu, kunigą, ir nebereikėsią jam taip 
daug varginti save išpažincią klausymu ir pamoksliais. Jis pats skelbsiąs 
Dievo žodį tik didesnią švencią metu.

Dailidė ilgai suko galvą, ar nepadovanojus jam šito suoliuko, bet pagal
vojo, kad gal anoje bažnyčioje altorius bus žemesnis, ar gal jam bus įtaisyta 
nuolatinė pakopa, apdengta brangiu kilimu, be to, jis pats savo ranka bažny
čios turtą knygon buvo įrašęs savąją dovaną, ir dabar nebebuvo kaip iš ten 
išbraukia. Taip ir išvažiavo prelatas be jokią dailidės dovaną, tik nuošird
žiai jo apgailėtas ir per žaliąjį bromą išlydėtas.

Prelato vieton atkėlė kiek jaunesnį, gal dailidės amžiaus kunigą, bet 
lygiai tokį pat mažą, kaip ir prelatas. Šito veide nebuvo jokios šypsenos. 
Sudžiūvęs, nervingas, rustus asketas iš pirmos dienos įvarė nemaža baimės 
bažnyčios tarnams ir klebonijos tarnaitėms. Jo akys, kurią žvilgsnį sidabri
niai akinią rėmai dar labiau paaštrindavo, skverbėsi visur, nieku nepasiti- 
kėdamos ir iš visą atskaitos reikalaudamos. Pats dailide, drąsus žmogus, ne
jaukiai pasijuto, kai naujasis kunigas nutvėrė jį savo akimis ir paragino 
atnešti pajamą knygą, į kurią būdavo surašomos aukos, surinktos mišią metu. 
Šitomis aukomis rūpindavosi dailidė. Paėmęs porą kitą parapijiečią, suskai
tydavo kuo sąžiningiausiai visus pinigus ir iki paskutinio cento sudėdavo į 
kasą. Monsinjoras aklai pasitikėdavo juo ir niekuomet nesuabejodavo, ar sąži
ningai suskaičiuota ir užrašyta. Naujasis kunigas sakėsi pats asmeniškai vis
ką prižiūrėsiąs ir liepė be jo žinios pinigą nejudinti. Toks nepasitikėjimas 
truputį įžeidė Baltrūną. Bet į ginčą jis nenorėjo leistis. Jam darėsi nejau
ku, žiūrint į siauras, kietai suspaustas lūpas, atsikišusį smakrą, ir kai 
kunigas dar kartą atkreipė savo žvilgsnį, dailidė ėmė šilti, lyg būtą kuo 
prasikaltęs. Tokią minutę mielai būtą nugrimzdęs į žemę, kad tik nereikėtą 
šia stovėti. Veikiai tačiau atsigavo.

Palauk, pagalvojo dailidė, kai sužinosi, kas aš esu, nebebūsi toks rūs
tus. Ir, iškeldamas suoliuką aukštyn, tarė?

- 0 čia tai mano paties ranką darbas.
- Štai kaip, - atsakė kunigas, vos puse akies tepažvelgdamas į šedevrą. 

Tai tamsta, vadinasi, ir meisteris?
- Koks jau ten iš manęs meisteris, dvasiškas tėveli, bet padaryti viską 

padarau - ir sau ir kitiems, jeigu atsiranda viena kita laisvesnė diena.
- Labai gerai.
Klebono balsas sausas,šiurkštus, nė mažiausios nuostabos, nė truputėlio 

pasigėrėjimo. Kad ir kaip ilgai laikė dailidė rankose savo sielos kūrinį, ku
nigas daugiau nebekreipė į jį dėmesio. Atsiklaupė, trumpai pasimeldė ir po 
to pradėjo mišioms ruoštis.

Jeigu peiliu būtą perrėžę nugarą, dailidė Baltrūnas nebūtą kentęs tokio 
skausmo, kaip dabar. Tą pačią minutę sudrebėjo širdis ir pajuto, kad šito 
kunigo jis niekuomet negalės pamilti. Jis pradėjo rečiau besilankyti zakris- 
tijon, į kleboniją užeidavo tik tada, kai kunigo namuos nebūdavo.
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das, kai kunigas lankė parapijiečius, Baltrūnas neiškėlė jam puotos, kaip daryda
vo kitais metais, bet pripylė po sykelį, grūdę - visiems lygiai, ir kunigui ir 
tarnams, tuo pabrėždamas, kad šito kunigo jis nė nemano išskirti iš prastuoliu 
tarpo. Jis džiaugėsi tuo galėsiąs paerzinti senį., bet pastarasis buvo labai ra
mus. Jo akys lygiai taip ramiai, šiek tiek rūstokai, žiurėjo pro akinius, gavus 
mažai dovanę, kaip ir prieš tai, kai jis, gal būt, tikėjosi viso centnerio gra
žiausiu kviečiu. Jis mandagiai padėkojo, palaimino namus ir išvažiavo toliau, ki
tę tikinčiu.ję aplankyti.

-Pasiutęs senis, - murmėjo sau vienas dailidė, žiūrėdamas į šviežias vėžes. 
Kurį, laikę dar galėjai girdėti varpelius skambant, pagaliau viskas nutilo, tik 
apsnigti medeliai stovėjo ramūs, o nuo šakę kada-ne-kada pabirdavo lengvutės 
snaigės. - Iš visko matyti, kad jis manęs nekenčia.

Staiga Baltrūnui ėmė rodytis, kad jeigu klebonas būtę buvęs draugiškesnis, 
jis būtę užklausęs, ar aruodai jau taip greit ištuštėjo, kad tiek maža dovanę 
tėra įpylęs. Tada būtę pralinksmėjusi dailidės širdis, ir jis būtę patrigubinęs 
savo pyliavę. Bet ne, klebonas net neatkreipė dėmesio į dovanas, kaip jis nesi
teikė apžiūrėti suoliuko, nors kiekviena kartę, laikydamas mišias, stojasi ant 
jo. Na palauk, seni, tu neapkenti manęs, ir aš tavęs neapkęsiu. Pažiūrėsiu, ka
tras katrę įveiksime.

Ir dailidės galvoje be paliovos pradėjo suktis mintys, kaip atkeršikus ne
kenčiamam klebonui. Mušti jo nesumuša, tai aišku, nes kaip tu jo ęemėgtum, vis 
dėlto tai yra kunigas ir be to - senas kunigas, Į veidę taip pat nespjausi. Už
tat dingterėjo puiki mintis, bet jau tokia puiki, kad dailidė visas nušvito iš 
pasitenkinimo. Buvo kaip tik švento Jono atlaidę išvakarės. Dailidė prasimanė 
reikalę į bažnycię. Nutaikęs progę, kai visi altoriai jau buvo išpuošti ir mer
ginos, išdėliojusios gėles ir vainikus, išėjo namo, įslinko zakristijon. Įsiti
kinęs, kad niekas nemato, susirado suoliukę, ant kurio stojasi kunigas, norėda
mas atidaryti tabernakulio dureles, ir ilgai žiūrėjo čia į aukurę, čia į gėles, 
kurias galima būtę dar grakščiau išdrožti, bet negi bepradėsi taisyti senę daik- 
tę. Vietomis aukuro plytos ir dūmę vingiai nubrūžuota, dešinysis liūto petys įskel 
tas, bot visumoje suoliukas tebebuvo dailus. Ir š i t ę jo darbę mindo 
šitoks klebonas! Niekai, aš padariau, aš galiu ir sunaikinti, - pagalvojo 
dailidė ir ėmė laužti ęžuolinę koję. Nelengva buvo, ir ęžuolas tvirtai laikėsi, 
ir širdį ėmė skaudėti, tartum ne medį, bet gyvo avinėlio kaulus būtę sukinėjęs. 
Vis dėlto neapykanta buvo stipresnė už gailestį, ir Baltrūnas išlaužė vienę po 
kitos visas keturias kojas, o kad tatnai anksčiau nepastebėtę, prikalė jas silp
nais vinimis, kurie net mažo vaiko nebūtę galėję išlaikyti. Po to jis vėl pas
tatė suoliukę senojoj vietoj ir, kaip niekur nieko, atsiklaupė priešais altorię 
pasimelsti.

Namuose dailidė nė žodeliu neprasitarė nei žmonai nei vaikams apie savo iš- 
daigę. Gražu bus, - męstė jis, - kai rūstuolis kunigas stosis ant suoliuko, o 
tas traks - ir išsities. Sugriūti, žinoma, kunigas nesugrius', bet jau akiniai 
tikrai iš pykčio pasikels į viršę. Po to tegu siekia abiem rankom, ant pirštę 
galę pasistiepdamas. Šiokį sekmadienį dar būtę pusė bėdos, bet čia gi kermošius! 
Daug kunigę suvažiuos, daug žmonię suplauks į atlaidus iš aplinkinię parapiję.

Dailidė suplojo rankom per kelius ir ėmė ruoštis į bažnycię. Pats skubėjo 
ir žmonę su vaikais ragino, kad nepasivėlintę.
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LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į ŠVEICARIJĄ ' ' .
K ą. gali d y p u k a i . . . Norėjom par- 

s i vežt Belgijos k a r a 1 i y . Skurdu Prancū
zijoj.

Po dvieją juodo darbo mėty Belgijos DP lietuvis ne tik išlindo iš po 
žemiy apsidairyti ir susipažinti su kaimyninėmis lietuviy kolonijomis ir pro
vincijomis, bet padarė keletą kelionią - ekskursijy po kraštąs aplankė Ant
verpeno uostą, domėjosi iš kur laivai atplaukia ir kur veža, autokaru išva
žinėjo Ardeny kalnus, nuvyko prie jūros, į. Ostende ir t. t.

Liepos 19-24 dd. nepalaužiama energija, sumanumu ir neišsemiama kantrybe 
p. Bruno Erbrederis suorganizavo Hainaut prov. lietuviy ekskursijy Ą Sveica- 
rijy. Belgy visuomenė labai stebėjos, kad "minioras" galėtą leistis į. tokiy 
kelionę, o beteisis ir vargšas dypukas visai abejojo ir laikė sapnu, kad kada 
nors galės išvysti užburty pinigingy turisty krašty. Visi sapnai išnyko, kai 
po keliy dieny, nors ir su kai kuriais sunkumais, buvo gauti užsienio pasai 
su reikalingomis vizomis ir liepos d. ryty autobusas, vežinas Belgijos DP, 
išriedėjo iš La Louviėre Luxemburgo link. Ekskursijoje dalyvavo 31 asmuo s 
3 lenkai, 2 vok., 1 estas, 1 ukr., visi kiti - lietuviai. Tikrai tarptautinė 
Belgijos DP kelionė. Visi labai gražiai sugyveno ir kai kuriy elgesys buvo 
daugiau negu pavyzdingas. Akorde^-onas, radio aparatai ir lietuviškos dainos 
paįvairino monotonišky autobuso kelionę. Keletai minušiy sustojome Arlon ap
lankyti Tėvo Pupinio, kuris ten laikinai buvo apsistojęs. Toliau 
pirmoji Belgijos - Luxemburgo sieną, Pasy kontrolė. Už keletos minucią jau 
žvalgėmės po Luxemburgo sostinės meniškai papuoštas ir turtingas gatves. Ne
teko ilgai gėrėtis. Po valandėlės mūšy autobusas pajudėjo ir neužilgo atsi
rėmė prie antro perėjimo punkto į. Prancūziją. Ne vienam širdelė tiek smarkiau 
suvirpėjo, kiek daugiau kg. kavos ir cigarecią buvo užkišta po sėdyne. Laimei 
- muitininkas net neišėjo pažiūrėti. M e t z luksusinėse viešbučio lovose 
buvo pirmoji nakvynė. Vėliau nė nesinorėjo miegoti ant kiety šiužinią . Stras- 
burge teko kiek ilgiau apsistoti, nes reikėjo pratuštinti kavos ir cigareciy 
lagaminus. Prancūzijoje reikia turėti glėbius popieriniy, kad būty galima 
gyventi. Aplankėme lietuviy komitetą, bet kun, Krivicko nebuvo na
mie. Pakeliui pasivaišinę skaniu vynu, vakare pasiekėme Šveicariją. Malonūs 
pasienio valdininkai ir gyventojai linksmai sutiko svečius ir netrukdydami 
leido dypukams (i) išlipti ant Šveicarijos žemės. Basei naktis buvo truputį, 
jaudinanti, nes vienur ir kitur peržengėme Šveicarijos tvarkos "nedemokratiš
kumą." Nežinojome, kad miestuose uždrausta duoti auto signalą ir neleista ra
dio automobiliuose. Ryto metą, išsiblaivę nuo prancūziško vynelio, buvome 
atsargesni. Daugelis miegojo mokyklose ant paruoštą ciužinią, nes viešbučiai 
gana brangūs (su pusryčiais iki 10 Sv. franką - 100 b.Irs.) ir be to, dar ne
turėjome išsikeltą cekią, kuriuos teko pirkti dar Belgijoje. Apžiurėją Zoolo
gijos sodą, skubėjome toliau per Berne į. Interlaken, bet dar jo nepasieką 
turėjome nakvoti Spilz.

Kelionė buvo nepaprastai graži, bet autobusu be galo varginanti. Prie 
kalną net nebuvo galima privažiuoti, nes persiauri keliai, o kitomis priemo
nėmis daug kainuoja. Gyventojai malonūs ir, kur tik apsistodavome, mums vi
suomet padėdavo surasti nakvynę, užkandžiy ir t. t..Tik reikia turėti maišą 
pinigą, kad, būty galima visur kuo pasigrožėti. Teko sutikti pažystamą iš 
Belgijos ir Luxemburgo, kurie irgi atvyko pakvĖėpuoti gaivinančiu krašto oru.
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Mūs? akis nuolatos atkreipė kalnai. Vaizdai vienas už kit? gražesni. Ežerai, 
kalnai - kalneliai, saulėje žėrinčios amžino sniego viršūnės ir kiti stebuk
lingos Sutvėrėjo rankos kuriniai ir žmogaus pasiekti kultūros laimėjimai su
darė vien?, neaprašomai nuostabi? veikai?. Programoje buvo dar numatyta aplan
kyti lietuvius ir, jei ne parsivežti, tai bent aplankyti 
Belgijos k a r a 1 i i? . Bet dėl teknini? kliūci? nuo to plano teko 
atsisakyti, nes kelionė autobusu turėjo būti Šveicarijoje daug lėtesnė, ir 
neliko laiko. Kiek ilgiau sustojome Neuchatel šį t? nusipirkti. Žavinčios apy
linkės, švara, malonus pasitamavimas užbūrė visus. Visi? nevertinamas dypu- 
kas liko giliai sujaudintas. Tik čia jis buvo žmogumi - lygiai gerbiamas ir 
mylimas kaip ir visi kiti. Kai kas net susipažino su vietos mergaitėmis. Sun
ku buvo atsisveikinti su visais tais pergyvenimais, o kai peržengėme sien? 
ir vėl išvydome skurdi? Prancūzijos vaizd?, pajutome, kad važiuojame namo - 
i Belgij?. Nutilo dainos, ir pro atvirus autobuso langus ne vienas tyliai 
upeliais liejo sausas "krokodilo" ašaras, mesdamas su skaudama širdim pasku
tinį liūdn? žvilgsnį atgal į kalnus ir ežerus, į mylimosios užburt? krašt?!..

Sekmadienį pasiekėme P a r y ž i ? . Sustojome pas liet. Tėvus Jė
zuitus. Tėvas Aranauskas atlaikė sekmadienio Sv. Mišias jėzuiti? koplytėlėje. 
Pasitikti išėjo Paryžiaus lietuvii? kapelionas Tėvas P e c k y s „ Tėv. 
L i n i m a sirgo. Tėvas Kubilius visus jaukiai priėmė Paryžiaus 
lietuvii? užeigoje. Jis lietuvii? reikalams išlaiko kėlėt? kambarii?, por? pla- 
ci? lovį? ir virtuvėlę. Susodinęs ant' siuntinėlii? dėžii?, numalšino mūši? troš
kulį ir smalsum? apie įsikūrimo galimybės ir Prancūzijos lietuvii? gyvenim?. 
Kaip teko iš jo patirti, įstojusieji į Pran c “u z i j o s 
legijonus padarė didžiausi? kvailystę, 
koki? doras žmogus gali kada nors padaryti. Gyvenimas legijone nežmoniškas 
ir neduoda geresnės ateities. Pagyrė norinčius atvykti į ūkio arba pramonės 
darbus^ nors tiek negalima uždirbti ir susitaupyti kaip Belgijoje, bet galima 
gyventi. Kaip pavyzdį nurodė lietuvius, kurie nusipirko ūkį ir gražiai gyve
na. Jis patarė dar palaukti ir kėlėt? mėnesi? ištverti, gal dar Belgijos 
vyriausybė padarys palanki? žygi? mūs? emigracijai, ko visiškai negalima ti
kėtis atvykus į Prancūzij?. Prancūzijos lietuviai daro t. p. daug pastang? 
išvykti į užjūrio kraštus, daugiausia. į USA ir Kanad?.

Po to, trumpai apskridome miesto žymesnes vietas s Eifelio bokšt?, Trium
fo vartus, Elysėe, Notre-Dame. Vis? didelį nusistebėjim? atkreipė gyvenimo 
palaužtos figūros prie Seine krant?. Paryžiaus didumas ir grožis sužavėjo  ̂
norėjosi dar ilgiau pasilikti, bet... Kasgi mus laukė Belgijoje? Anglys, juo
di kaminai, žmogaus - kurmio gyvenimas... Mūs? niekas nelaukė ir netraukė, 
tik šiurpus jausmas stūmė atgal, vis tolyn. Nė nematę Tour de France - dvira- 
ci? lenktyni? galo, turėjome išskubėti Belgijon.

Po gražiai pavykusios kelionės, vis? pageidaujamas, p. B. Erbrederis 
sutiko dar suruošti panaši? kelionę į Vokietij?. (Hanau). J. Ar.

—..ooOOOoo..—

DAINA BE GALO
Stp. Paulauskas

Žinau aš dain? vien?, 
Dainuoju j? kasdien?...

Bendradarbi? angliakasi? ir "G. S." redaktoriaus paragintas rašyti, 
nieko kito negaliu, kaip tik apie t? didelę skriaud?, kuri? daro IRO ir bel
gai DP angliakasiams.
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Jeigu 1947 m. pradžioj but^i buvę mums pasakyta, kad sąžiningai atlikus 

įsipareigotus 2 metus kasykloje mus ragins ir toliau dirbti požeminiuose ur
vuose, aiškindami, kad kitos išeities nėra, tai kažin kiek iš tų 31.000 DP 
1947 m. butų j. Belgijų atvažiavę? Esu tikras, kad kiekvienas angliakasys DP 
šiandien pasakys, kad nė vienas. Mums buvo prižadėta, kad vykstant emigraci
jai mes nebūsimo Belgijoje palikti, o galėsime vykti kartu su savo tautie
čiais j. užjūrius, o baigę sutartį, būsime laisvi pasirinkti kitę darbų Belgi
joj, emigruoti ar gręžti | Vokietijos DP stovyklas. Prie šių pažadų be UNNRA 
(IRO) ir belgų atstovų, dalyvavo ir IGCR, amerikiečių karinės valdžios majo
ras R.E. Neiman ir tarptautinė DP delegacija (iš lietuvių DP buvo inž. Kazys 
Krulikas ir agr. Bronius Liškus). Kas darosi šiandienę? ■

Apie 30 pagal oficialius belgų duomenys, mūsų neišlaikė sunkaus ir 
pavojingo požeminio angliakasio darbo ir, daugiausia, kaip nustoję sveikatos, 
buvo gręžinti | Vokietijų. Dabar belgų spauda skelbia, kad belikę tik 9.000 
DP angliakasių. Aišku, jeigu jie mus laikys požeminėse anglių kasyklose arba 
Briusely Petit Chateau kalėjime, tai netrukus liks tikrai menkas DP skaičius 
Belgijoje.

Sunku yra žmonėms palikti visę savo atsivežtų ar čia įsigytų mantų, 
jieškoti kontrabandininkų ir šiems atiduoti savo sutaupąs, kad pervestų per 
sienų, bet kurie renkasi š| kelių mano, kad yra geriau rizikuoti, negu pama
žu kasyklose prarasti sveikatų ir jaunuos metuos atsidurti ubagyne.

Mes matome ir suprantame, kad dabar Belgijoje yra bedarbė, perprodukcija, 
net ir mūsų kasyklos bedirba tik 4 d. savaitėje, nes nėra kur anglies dėti. 
Taip pat ir be belgų valdžios pranešimų, mes jau pernai žinojome, kad mes | 
U.S.A., pagal DP emigracijos įstatymų, negalime vykti, nes I948.I.I. negyve
nome DP stovyklose, bet mes visiškai nesuprantame, kodėl IRO ir belgai neįsi
leido Australijos emigracinės komisijos ir savo propagandiniuos lapeliuos 
visai tyli dėl galimybių emigruoti | Australijų? Pas mane jau yra storokas 
susirašinėjimas su Australijos Emigracijos Ministerija ir jos misijos šefu 
Europoje, kur mes atlikę 2-jų metų įsipareigojimų čia, būtume buvę tikrai 
nuoširdžiai ten sutikti, bet, kai reikalas atsidūrė IRO įstaigose ir pas bel
gus, tai tuojaus ir buvo įšaldytas.

Taip pat, kur čia IRO teisingumas, jei mes jau virš 2-jų metų nesinaudo- 
jom jų medžiaginiu aprūpinimu ir šiandienę, kai nėra sųlygų mums palikti Bel
gijoj, gavusiems savo iniciatyva dokumentus emigruoti Argentinon, Kanadon ar 
kitur, IRO neapmoka kelionės išlaidų?

Mes savo įsipareigojimų išpildėme. Dabar laukiame, kad IRO ir Belgijos 
vyriausybė išpildytų.

--- . .000OOOO000..----

UGNINGI LINKĖJIMAI
Eina du žydai, Icka ir Maušas. Tuo tarpu ateina greta komjaunuolių. 

Icka rėkiąs
- Ugningi linkėjimai!
Maušas klausias
- Kų gero jie tau padarė, kad tu taip rėki?
- Nu! Negaliu gi aš jiems sakytis kad jūs sudegtumet!

-.0O0.-
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LAIŠKAS IS VENEZUELOS
Mielas Vladai,

Ir Tu jau baigi savo 2-jų motų darbus anglių kasyklose. 0 gal pasiliksi 
ir tolimesniam laikui?

Mes jau 9 men. kaip gyvename po Venezuelos dangumi. Čia dangus beveik 
amžinai giedras: pernai apie spaliu pabaigę., kai nustojo liję, tai keletu 
kartę po truputį, užlijo sausio mėnesį., ir vėl 4 mėn. su viršum nematėm lie
taus, nei debesų.

Be pinigų ir čia pradžia sunkesnė, nors po 3-4 dolerius uždirbi "kvailį, 
voliodamas". Pav., dabar aš sanatorijoj nakties metu prižiūriu elektros sto
ties motorų. Atlyginimas irgi menkas: 10 bolivaru (3 dol.) ir pilnas išlai
kymas: maistas, drabužiai ir kambarys su patalyne. Pirmiau, kitoj vietoj 
uždirbau po 3 dolerius, bet daugiau nieko negavau. Tas pats būtų ir dabar, 
jei viskų verstum pinigais. Maistas brangus, daug brangesnis kaip Belgijoj. 
Pirmiau, susitaupę virš 250 doleriu bandėm biznelį, bet per neapsižiūrėjimų 
teko bankrutuoti. Dabar vėl taupom ir netrukus norime pradėti kų nors iš 
naujo, bet jau labai atsargiai. Turint pinigų, yra daug visokių galimybių, 
bet pradžiai reikia mažiausiai 500 dolerių. Tada jau būtų galima uždirbti 
nuo keliasdešimt iki kelių šimtų doleriu per dienų.

Krašto puslauk. žmonės tamsūs iš viršaus ir dvasiniai. Blogiausia su 
vaikais, nes mokymas labai menkas, pasileidimas didžiausias ir negalim norė
ti, kad iš jų neužaugtų laukiniai, nes ir mes jau suaugę, pirmus metus baig
dami tarp jv, jau aiškiai jaučiame, kad ir mes tampame laukinais, nes ir 
kaip nenorint, aplinjkuma veikia į žmones. Aš baisiai bijau, kad ir mes ne
taptume tokiais, kokiais tapo dauguma ankstyvesnių, imigrantų, kurie musu 
akimis žiūrint jau beveik laukiniai, nors jie patys to niekada neprisipa
žins.

Jei dar ilgesnį laikę, negrįšime, tai kaip viengungis, pinigų užsidirbęs, 
irusiai gali atvažiuoti Venezuelon ir čia padarysi puikių biznių, nors 
angliakasiams labai gerai ir U.S.A., kur vidutiniškai uždirba po 14 dolerių 
dienoje.

Visi, aciu Dievui, esame sveiki, prie klimato pripratome ir jei netenka 
dirbti saulėje, nieko baisaus nėra, bet vidudienyje be reikalo vaikščioti 
nesinori. Aš dar nebuvau užsidėjęs nei skrybėlės, nei kepurės.

Visiems perduok mūsų linkėjimus.
Linkime Tau viso geriausio - K. Gedutis.

..—00OOO00—..

-DP meno paroda Paryžiuje. 1949 m. liepos 
9-30 d. Paryžiuje veikia tremtinių meno paroda. Jų globoja Prancūzijos už
sienių reikalų ir tautinio auklėjimo ministerial. Surengė O.I.R. o jos vardu 
faktiškai veikė W.H. Tuck, dabar jau atsistatydinę? IRO gen. direktorius. Pa
gal katalogų parodoje išstatyti 166 paveikslai. Lietuvių joje yra 18 nr., pa
veikslų faktiškai daugiau, nes vienu nr. kai kurių žymimas visas paveikslų 
ciklas. Dalyvauja Augius, su Pavasariu Lietuvoje, Kalvarija, Lietuvos bažnyt
kaimiu, Galdikas su Rudens ir dviejų Pavasarių akvarelėm, Jonynas su Verterio 
ir Hamleto iliustracijom, Kiaulėnas su portretu ir natiurmortu, Petravičius 
su linoleumo triptiką, dviem Mano Tėvynės raižiniais, Trys Karaliai, Ratas 
Juodvarnių, medžio raižiniais, Valius su Maro ciklo ir Baltijos pajūrio tra
gedijos medžio raižiniais. Latvių dailininkų yra 1? su 37 paveikslais, estų 
8 su 25 paveikslais. Be minėtųjų, dalyvauja dar šios tautybės, lenkai, ukrai
niečiai, jugoslavai, rumunui, vengrai, rusai, bulgarai, turkai, ispanai.
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P4S
LIETUVIAI PAS BELGIJOS KARDINOLU

S« m« liepos men. 31 d. Malinęs Kunigy Seminarijoje po įtempto darbo, 
vargo ir ryžto, dijakonas Jonas Dėdinas, J.E. Vysk. Van Cawenberg buvo 
įšventintas į kunigus.

Naujasis kunigas yra gimęs Sintauty parapijoj. Tik per ryžty baigė gim
naziją ir, rusams užeinant 1944 m., drauge su nemažu skaičiumi draugy semi
naristę atvyksta Vokietijon į Eichstatt'o Seminarijy. 1948 m. vasary atvyksta 
į Belgijy ir čia galiausiai apvainikuoja savo darbo vaisius.

Kun. Jono Dėdino Sventimy proga buvo suorganizuota ekskursija autobusu 
į Halines. Apie 30 lietuviu iš Watorschoi, Zwartbcrgo ir Eisdono anksty lie
pos 31 dienos ryty riedėjo Flandrijos keliais. Ekskursantai turėjo progos ne 
tik pirmu kartu pamatyti Kunigystės Sventimy ceremonijas, bet ir atstoti 
šventinamajam tautiečiui jo gimines ir artimuosius, kurie visi yra likę oku
puotojo Tėvynėje. Po Sventimy Kunigy Seminarijos salėjo buvo įteikta jvk.ajam 
kunigėliui gėliy yiaVt5 su trumpu Limburgo lictuviy kapeliono sveikinimo 
žodeliu. At šaky iv x? įi fcvu'.kinimy naujasis kunigas dėkojo Viešpačiui už did
žiuly kunigystės dovany ir išreiškė džiaugsmy, kad turi progos kartu su savo 
tautiečiais pasidžiaugti taip svarbiy savo gyvenimo dieny.

Kiek pasivaišinę Kunigy Seminarijos valgykloje buvo pakviesti su naujai 
įšventintuoju pas Belgijos kardinoly Van R o e y .

Kardinolas, atskirai pasikalbėjęs su naujai įšventintuoju ir kitais 
trim lietuviais kunigais, prabilo į lietuvius, sakydamas, kad jis 
suprantys m ii s y tautos ir m ii s y vargus. 
Jis darys visa, kas nuo priklauso, kad
gaiety bent kuo padėti. Galiausiai palinkėjo likti
ištikimiems savo tikėjimui ir savo kraštui ir laimingai grįžti į Tėvynę. At
sisveikindamas kardinolas padavė kiekvienam savo ranky.

Apžiūrėję Kunigy Seminarijy ir kunigėlio kambarį, išvyko ekskursantai 
kartu su naujuoju kunigu į netoli nuo čia esantį Antwerpeny. Čia apžiurėjo 
gausy eksponatais Zoologijos sody, turėjo progos pervažiuoti tunelį ir per
eiti įdomiais laiptais po Scheld'ės upe. Vakare vėl riedėjo mūšy autobusas 
maždaug tais pačiais keliais, bet tik atgal ir linksma lietuviška daina 
skleidėsi per autobuso langus.

Mūšy naujam Kunigui linkime daug Dievo Palaimos, jėgy ir ištvermės pra
dedant žengti šiuo gražiu, kilniu, bet kartu ir atsakingu Kristaus Vietininko 
keliu ir nešti sielas per šį grubyjį naujyjį pasaulį ir per klaidžias moder
nizmo kryžkeles.

Mūšy kukli malda palydės Jus, o Jūs aukodamas Sv. Mišiy auky prisimin
kite mus, mūšy vargus, mūšy siely skausmus, paaukokite mūšy maldas nors ir 
kuklias Viešpačiui, kad ištvertume šioje tremtyje, kad grįžtume su šypsniu 
lūpose ir vaiky skaidrumo sielomis į mūšy brangiy Tėvynę!

T. Ambrozijus ir J. L.

-.oOo
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P - 1 e Mironaitė baigė universitetą. - 
Sį pavasarį, p-le Stefa Mironaitė baigė Liuveno kataliką un-te socijalinią 
ir politinią mokslą studijas pažymiu, gerai (distinction). Akademines studi
jas ji buvo pradėjusi dar Lietuvoje, kur klausė odontologijos kursą. Atkly
dusi į Belgiją įstojo į Liuveno un-tą ir, BALF'o (pradžioje) padedama, o 
ypač savo sesers remiama, nežiūrint gana kuklią sąlygą, sėkmingai baigė stu
dijas. - Nuo pirmojo "G.S." numerio p-le Stefa M. uoliai bendradarbiauja. 
Pradžioje tvarkė ji skyrią "Lietuviai kitur", vėliau, turėdama daugiau atsi
dėti studijoms, perleido skyrią p. Br. Žaliui. Mokėdama svetimą kalbą ji daž
nokai painformuoja skaitytojus apie spaudos aktualijas. Linkime p-lei Stefai 
geriausios sėkmės.

Al g. Dilba atsisveikino.-P. Dilba, dvejus metus 
laužąs Belgijos anglį, nusilpus sveikatai, atsisakė nuo darbo ir su šeima 
išvyko Vokietijon laimės jieškoti. A. Dilba, mirus a. a. Ad. Burbai, perėmė 
"G.S." administraciją ir sąžiningai tvarkė laikraščio reikalus. Nekartą teko 
jam nakties poilsį paaukoti, kad laikraštis laiku pasiektą paštą. Dirbo jisai 
be jokio atlyginimo, matydamas gyvą reikalą išlaikyti savą laikraštį. Linkime 
jam, kad laime gausiau nusišypsotą kituos kraštuos.

, i
Liege "respublika" tebegyva.- Buvo manyta, 

kad po atostogą subyrės visa "respublika", statyta per dvejus metus. Pasirodė, 
kad nubyrėjo vos keli nariai. Vieni isVyko į Vokietiją, kiti (dar nebaigę 
sutarties) į Petit Chateau (Kazlauskai, Daškys), treti persikėlė į Trooz cin
ko įmonę, ketvirti dairosi darbo ūkiuose arba kaip domestiąues (tarnai), 
penkti tebelaužia anglį toliau... laužia ir kombinuoja.

Pamaldos Tilleure tebėra po senovei kas antrą sekmadienį. Po pamaldą 
daromi pasitarimai bėgamaisiais reikalais. Kad nutarimai būtą tvirtesni, ap
laistomi alučiu... 7-8.1949» susirinkime dalyvavo p. J. Zaleskis iš Hainaut 
ir papasakojo apie savo bėdas ir projektus.

Dar viena auka Limburge.- S. m. birželio 21 d. 
rastas be sąmonės savo kambary, Winterslage angliakasys Juozas Re
meika. Pakviestas gydytojas nebegalėjo pagelbėti. Davus Paskutinį 
Patepimą mirė ant kunigo ranką. Mirties priežastis neaiški. Palaidotas Genk'o 
kapinėse. A.A.

Petit Chateau (Briuselis). - S. m. liepos mėn. 25 d. čia 
esančius lietuvius aplankė kun. J. Danauskas. Apsilankymo metu painformavo 
apie gyvenimą už kalėjimo sieną ir visus apdovanojo lietuviškais laikraščiais. 
Už tai visi yra be galo dėkingi, nes kai kurie po keturią mėnesią pirmą kar
tą vėl į savo rankas gavo paimti lietuvišką laikraštį. (Kalinys)

—..ooOOOoo..—

SUGRĮŠIM
Šiandien nebeskamba jau laisvės varpai, Į Tėvynę sugrįš ištremtieji vaikai
Nesigirdi ją sklindančio aido, Prie nežinomo karžygio kapo.
Išdraskytą sodybą pasklidę vaikai Suskambės surūdiję vėl laisvės varpai,
Šluosto drėkstantį ašarom veidą. Mes už laisvę aukotis papratom.

B. Dabulskis
Pommeroeul
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NAUJI IRO NUTARIMAI

S. m. liepos 6 d. Vyr, IRO Taryba Genevoj prizme šiuos svarbius nutari
mus!

1. Išvietintieji neturį. DP teisię. ir ikišiol dar nesikreipę į IRO, jei 
mato, kad bus reikalingi IRO pagalbos, gali įsiregistruoti iki š. m. rug- 
p j ū c i^o 3 1 d .

2. Išvietintieji esantieji Belgijoj šiuo metu ir laiku neįsirašę (iki 
š, m. rugpjūčio 31 d.) netenka betkokios teises į IRO medžiaginę pagalbę net 
ir emigracijos arba repatrijacijos atveju; suinteresuoti po minėtos datos 
galės įsirašyti tiktai teisinei ir politinei globai.

3« Tremtiniai arba išvietintieji galės įsirašydinti gauti galimai med
žiaginei pagalbai ir po š. m. rugpjūčio 31 d., jei bus atbėgę iš savo krašto 
po minėtos datos. Ję. įrašai priimami iki š. m. spalię. 15 d.

4- Po 195° m. kovo 31 d. nebus priimami jokie nauji išvietintieji.
5. Išvietintieji bei tremtiniai, kurie numato prašyti padengti repatri- 

jacijos arba emigracijos išlaidas, turi tai padaryti prieš 1950 m . 
birželio 30 d.

6. 1950 m. birželio 30 d. IRO nustos teikusi betkokię pagalbę, išskyrus 
tik tuos asmenis, kurie tuo laiku bus repatrijacijos arba įsikurdinimo eigoj 
ir tuos, kuriy sveikata reikalinga nuolatinės priežiūros (pav. ligoninė) ir 
negalėjo pasirūpinti kitokia pakankama globa.

Prašymai įsirašydinimui arba minėtai pagalbai gauti gali būti pareikšti 
žodžiu arba raštu tiesioginiu keliu arba per labdaringas organizacijas bei 
tautinius komitetus, kurie rūpinasi tremtiniais IRO delegacijai Briusely! 
32, avenue des Arts arba regijoniams bjurams! 3, quai de Flandre, Charleroi; 
2, rue Camille Lemonier, La Louviėre; 25, rue des Pitteurs, Liėge; 24, rue 
Ferrer, Mons (H.) ir Welwaert Kring, Waterschei,

Išvietintieji, atvykę Belgijon pagal darbo sutartį 1947 m. į angliy ka
syklas visi yra IRO įstaigose įrašyti su šeimomis, ir jiems nebereikia re
gistruotis iš naujo.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PERSPĖJI
MAI.

Belgijos Vyriausybė tęsia pasitarimus emigracijos reikalu su įvairiais 
kraštais. Jei tie pasitarimai atidarys emigracijos galimybių, prašymai emigruo
ti bus priimami tę DP, kurie bus pasilikę dirbti. Kurie galėdami dirbti bus 
palikę įmonę ir savanoriškai tapę bedarbiais, nebus priimami emigruot. Metu- 
siems darbę savanoriškai yra patartina tuojau grįžti prie to paties arba 
kito darbo.

DP yra dar patartina:

a) Dirbti kasykloje be sutarties; b) įsirašyti oficijalioj darbo įstai
goj kaip jieškęs darbo; c) jieškoti darbo žemės ūky arba namę. tarny (domes- 
tiąue) srity; d) gali jieškoti darbo patys su sęlyga, kad darbas ir atlygini
mas būty normalūs.

14
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Pagal naujausias žinias iš IRO centro Genevoj, DP Belgijoj laikomi ga
lutinai įkurdintais. IRO davė instrukcijas, pagal kurias DP, atsisakę tęsti 
darbą Belgijoj, neteks betkokios IRO pagalbos ir galimo įkurdinimo kitam 
krašte.

NAUJA DP STOVYKLA BELGIJOJ
Ministerię Tarybos nutarimu, Mons'e (H.) steigiama išvietintąję sto

vykla, kur galės tilpti 1.500 asmeny. Darbo Ministeris įgaliotas išleisti 
tam reikalui 5 milijonus franku. Jo žiniai pavesta kareivinės, kur bus įreng
tas "priėmimo centras", o "Petit Chateau", gal but, tarnaus kitiem reikalam.

- J. Vokietiją, gelžkelis priima siuntas iki 2.500 Frs. vertės tarpt, ta
rifu. Galima siusti į Sov. Rusiją,, į Lietuvę.

- PASKUBĖKIT! Kurie nėra sutvarkę DP gavimo teisią, te
padaro iki š.m. rugpjūčio 3 1 d. Tai paskutinis terminas.

- Argentinos konsulatas Briusely jau pradėjo vizą, išdavimą, pagal naujas 
imigracijos taisykles.

Ilu ,
” Fū r h e u t e a 1 1 e s ". - S. m. gegužės 8 d. Radio Australia 

prašneko; "Herr Paulauskas, Jūsę reikalas atrodo gana sudėtingas. Jūsę laiš
ko priedus 2?. balandžio išsiunčiau į musę ministerijos centrinę įstaigą, 
Canberroj prašydamas paklausti Imigracijos ministerijoj ar Jums yra kokia 
žinia arba patarimas perduoti." Taip buvo atsakyta į Liėge LBB laišką. Pa
baigoj speakeris pridūrė; "fūr heute alles..." Ta proga prisimintinas Imigra
cijos Ministerijos atsakymas; žiūr. š. m. "G. S." 12 nr., 14 psl.

Ir belgai emigruoja.- Laivu "0.241 Irena - Raphael" 
š. m. rugpjūčio 5 4. iš Ostendės išplaukė į Čilę 21 belgas, pasiryžę įsikur
dinti P. Amerikoj. Tai jau trecias laivas, išvežęs belgus pietą kryptimi.

Dėl gelžkelio bilietą vaikams.- Anglia- 
kasię vaikai nuo 4 - 10 m., keliaujantieji su tėvais gelžkeliu, naudojasi 
nemokamais bilietais šia tvarka; vienas bilietas skiriamas dviem vaikamj jei 
skaičius nelyginis, už vieną vaiką išplėšiamas vienas pilnas kuponas. Ant 
bilieto turi būti įrašyta vaikę skaičius; vienas ar du. Galima vaikui 
4 - 10 m. imti vieną bilietą ten ir atgal. Tuo atveju stotis padaro reikalin
gus atžymėjimus. Tokio bilieto negalima plėšti pusiau. Bilietai ten ir atgal 
galioja 4 dienas.

—. .00OOO00..—

— "Ventos" leidykla Vokietijoj išleidžia K. Pelėkio knygą "Genocide" 
(anglę kalba). Tai Lietuvos kovę. 1940 - 1948 medžiaga, pailiustruota 100 do- 
kumentinię nuotrauką. Knyga turės 300 psl., kaina 2 dol. (j. Rimeikis, Bis- 
markstr. 1, 14a, Schw. Gmūnd, Germany, US Zone).

-.0O0.-
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VĖL KYLA HITLERIS - VAKARŲ EUROPOS KARINIS PAJĖGUMAS - AR JUGOSLAVIJA BUS 
UŽPULTA? - ANTIKOMUNISTINIS BLOKAS RYTŲ AZIJOJE

Rugpjūčio 14 d. triję vakariniu zonę vokiečiai renka parlamentu. Prieš
rinkimine propaganda aiškiai rodo, jog visi tie, kurie manė, kad skaudus pra
laimėjimas pamokė vokiečiu, tautą, kad ji dabar pasiryžusi žygiuoti demokrati
niu keliu, apsiriko. Visos partijos, dideles ir mažos, iš dešinės ir iš kai
rės, apeliuoja į vokiečiu nacionalistinius jausmus. Visos partijos kala, jog 
vokiečiu, tauta kenčianti nuo sąjungininką visai nekaltai. Karo kaltininkas bu
vęs Hitleris ir naciai. Tiesa, jau ir Hitleris ne tiek dėl paties karo, kiek 
dėl pralaimėjimo kaltinamas. Pasirodo, kad vokiečiu generolai buvo belaimį karę, 
tik viską sugadinęs Adolfas. Taip bent tvirtina buv. generalinio štabo virši
ninkas generolas Halderis. 0 vokiečiai, matyt, juomi tiki, nes jo 
brošiūra turi didžiausią tiražą. Iš viso, generolai įeina vėl į madą. Jie vei
kia daugelio partiją užkulisiuose. Juos palaiko net okupacinės įstaigos. Štai 
praeitą mėnesį amerikiecię aukšt„ komisaras John Mac Clay su britę komisaro 
pritarimu įsakė slaptai visoms federalinėms vyriausybėms mokėti buvusiems ka
rininkams (išskyrus SS) pensijas. Generolai gaus po 1.500 markię per mėnesį.. 
Taip greit užmiršta, kad be karininkę aktyvios pagalbos Hitleris nebūtę atė
jęs į valdžią ir nebūtę paskelbęs karo. Kadaise nusikaltėlius bausdavo, dabar 
apdovanoja, tik kam tada buvo pakarti Goering, Ribbentrop ir sėbrai?

Sąjungininkai teisinasi, kad nepatenkinti karininkai organizuotę pasi- 
priešinimę. Amerikoj yra manancię, kad į antibolševikinį frontą reikėtę įtrauk
ti ir vokiečius, nors kyla abejonię dėl pasitikėjimo jais.

Reikia sutikti, kad Vakarę pajėgos Europoje 
nėra labai tvirtos. Amerikiečiai karo atveju apsiima subombarduoti atominėmis 
ir paprastomis bombomis Rusiją., bet sausumos kariuomenę turėtę sudaryti euro
piečiai. Šiuo metu nurodomi toki skaičiai, kurie sudarytą Vak. Europos armiją: 
B. Britanija pristatytą 833.000 vyrą; Prancūzija - 590.000; Italija - 235=000; 
Olandija - 182.75°; Portugalija - 114.000, Belgija - 69.400, Norvegija - 
28.000, Danija - 25.500. Armija neperdidziausia, ypač jei busimojo karo metu 
rusai mestą į Europos frontą milijonus kiniecię. Bet vieni skaičiai gyvosios 
pajėgos dar daug nereiškia, jei jie neparemti technika. Vakarai šiuo momentu 
yra menkai apsiginklavę. Nenorėdami būti nei patrankę mėsa, nei okupuoti ir 
tik po to išvaduoti, jie reikalauja paramos iš J.A.V. Padėtis pasitaisys, jei 
JAV kongresas ir senatas paskirs 1.450.000.000 dolerię draugiškoms valstybėms 
apsiginkluoti. Atrodė, kad kongreso atstovai sumą norėjo sumažinti, bet gavę 
smulkosnię žinię apie sovietę karines pajėgas nebesipriešins prezidento pasiū
lymui,

Deraokratinię kraštę pozicijas galės sutvirtinti ir Jugoslavija 
kuri vis tolsta nuo Kremliaus. Tai patvirtina ir tik ką padaryta Jugoslavijos - 
Italijos prekybos sutartis, ir Jugoslavijos noras gauti paskolą JAV-ėse. San
tykiuose su kominformistais Tito iš gynimosi pereina į puolimą. Neseniai paša-
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kytoje Makedonijos provincijoj kalboje maršalas pranašavo, jog greitu laiku 
Albanija ir Bulgarija išsilaisvins iš "kominforminio" jungo ir susijungusios 
su Jugoslavija sukurs kartu nauję tautinį, kemunizmę. Zagrebe sušauktoje slap
toje konferencijoje dalyvavo komunistai "atskalūnai" iš Rumunijos, Bulgarijos, 
Lenkijos, Vengrijos ir Albanijos, taip pat partizanę, atstovai bulgarai, lenkai 
ir rumunai. Tuoj pat po konferencijos slaptosios radio stotys Ukrainoje, Če
koslovakijoj, Bulgarijoj ir Vengrijoj pradėjo tarpusavy bendradarbiauti. Įtam
pa tarp Maskvos ir Belgrado didėja. Tereikia tik kibirkšties.

Belgijoj 45 dienas trukusi vyriausybės krizė pasibaigė. Naujęję 
vyriausybę sudaro krikšč. soči jalai ir liberalai. Min. pirm-kas G. E y s - 
k e n s (krikšč. - soc.). Programoj vyriausybė yra numačiusi išspręsti kara
liaus Leopoldo III grįžimo klausimu, duoti visiškę ekonominę laisvę, sumažinti 
mokesčius 16 nutraukti pašalpę angįiy kasykloms ir palikti jas laisvai kon
kurencijai. Didžiausię. kliūtį, susitarti partijoms sudaro karaliaus klausimas.

Tolimuosiuose Rytuose Cankai šėkas bando suorganizuo
ti priešsovietinį blokę. Jis jau aplankė ir susitarė su Filypiny ir Pietinės 
Korėjos prezidentais. Filypiny prezidentas šiuo reikalu atvyko pas Trumanę. JAV 
vyriausybė tik kę išleido "Baltaję. Knygę" apie Kiniją. Joje labai aštriais žod
žiais kritikuoja Cankaišeko vyriausybę ir visę kaltę dėl pralaimėjimo suverčia 
ant jos, nors paskutiniu laiku griežtėja JAV nusistatymas prieš raudonuosius ki
niečius.
II II II II II II t! II II II II tl II It II II II It II II I! II II II II II II II II II II II tl II II It It II II II

PASKUTINES ŽINIOS
- Mons'e steigiamoj DP stovykloj major Sabbe kreivinėse, jau paskirti tar

nautojai. Numatoma priimti kol kas 700 išvietintyjy asmeny. Bar nėra tikry ži- 
niy, kokiom sęlygom bus jie priimami. Manoma, kad teks mokėti už maistę, bet 
butas ir šviesa bus nemokami. Išėjimas bus laisvas tik tam tikrom valandom.

- Buvęs darbo ministeris p. Troclet Mons'e sukvietė spaudos konferenciję, 
kurioje pareiškė, kad BP klausimas yra humanitarinis ir tarptautinis, kad BP 
yra daugiausia ukrainiečiai, norį emigruoti į JAV, tačiau JAV nenori jy įsileis
ti, nes jie esę nebepriklauso IRO. Vis dėlto, tie BP, atlikę dvejy mėty sutar
tį angliy kasyklose yra laikomi BP. Jie, ypač iš Limburgo, atsisakę dirbti kasy
klose žygiavę į Briuselį. Kitur BP tęsia darbę toliau.

- Iš grįžusiy Vokietijon (be IRO žinios) patirta, kad ten turi daug sunku- 
my. Jei ir gauna BP teisės emigracijai, negauna aprūpinimo. Stovyklose maistas 
menkas, ir prašo siuntiniy iš Belgijos. Kai kam sekasi geriau.

" G. S. " A B M I N I S T R A C I J A ; Mr. V. Banevičius, 66, Pairę du 
Horloz, Tilleur - lez- Liėge. Red. "G. S." - 42, rue du Centre, Sclessin - 
lez - Liėge.

—..ooOOOoo.„—
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