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KAS TOLIAU?

Belgij°s lietuviai ii toliau tebesiranda kryžkelėj. Visos lig
šiolines pastangos tiesa, daug kur išjudino sus ir tip in imą mttsą bttkle, 
tačiau toli gražu jos nedavė lauktą rezultatą. Susilaukta Šiltą žod- 
*ią, užuojautos, bet Sitai mttsą buklus nepagerino. Mes vertiname 
kiekvieną mums parodytą palankumą, už tai esame dėkingi, bet kartu 
laukiame ir realią darbą. Tremtyje yra susiktirusios mttsą vadovauja
mosios tarnybos. Mttsą bttklė joms yra puikiai, žinoma tiek iŠ memoran
dumą, tiek,iš spaudos, tiek iš laišką. Esame linkę manyti, kad tos 
Tarnybos nėra padariusios visa, kad Belgijos lietuvią angliakasią 
bttklė pagerėtą. Yra neginčijamas faktas, kad del susidariusios buk
lus mes nesame kalti; išpildėm visus pažadus. Tuo remdamiesi mes ir 
laukiame, kad vadovaujamieji organai stipriau gintą mttsą reikalus 
atitinkamose įstaigose. Šita linkme reikėtą laukti daugiau susirttpi- 
nlmo ir iš mttsą Lietuvią Bendruomenes Centro. Iš jo buvo tikėtasi 
vieningą pastangą tremties gyvenimą tvarkant. Deja, su apgailestavi
mu tenka konstatuoti, kad ir Centras nepajėgė visą gyvavimo laiką 
bttti tikruoju vairu. Sunkią uždavinią akivaizdoj jo pajėgos bei gali
mybės pasirodė gana ribotos. Inteligentinią pajėgą stoka ir čia atsi
liepia, kaip ir visame mttsą veikime. Reikalas užsidirbti duoną nus
telbia kultui inius bei visuomeninius užsimojimus tiek kolonijose, 
1; iolc CGntxG

Nežittrint visą sunkumą, lietuviškas gyvenimas Belgijoj buvo gy
vas ir tai daugiausia paskirą asmeną inicijatyvos dėka. Šiuo metu 
lietuvią skaičius gerokai sumažėjo; vieni emigravo į. užjttiius, kiti 
grįio į Vokietiją. Vis dėlto didesnė pusė, atrodo, liko Belgijoj ir 
jiems teks kurį laiką čia pagyvent be j ieškant- pastovesniu įsikttrimo 
galimybią. Sis nubyrėjimo metas ėjo su pi islėgta nuotaika, nes.teko 
rinktis gana netikrus kelius.
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Kas ėjo, tas išėjo, o pasilikus iems tenka praduti naują persi- 

oigan ižavimo metą. Nesame laukiniai, kad liktume be savos organiza- 
oljos, apjungiančios visus tautiečius. Organizaciją turime, tik rei
kia ją vėl padaryti gyvą. Tam gerą norą netrūksta. Reikia tikutis, 
kad rugsėjo mėn. šaukiamas suvažiavimas atgaivins organizacinį, gy
venimą ir įkvėps naujos viltles* mils ą tremtiniams, pasiliekantiems 
Belgijoj. Sts pasilikimas, Žinoma, tėra laikinio pobūdžio. Kaip iki- 
Siol, kiekvienas dairysis pastovesnią įsikūrimo galimybią. Pereina
mo pobūdžio gyvenimas Belgijoj yra įmanomas. Tiesa, niekas iš pašal
pos čia negyvena, tačiau darbo' kad ir sunkaus, dar yra, ir niekam 
badauti netenka. Svarbu, kad išlaikytą sveikata, ištvertą raumenys. 
Kaip visur, taip ir čia tenka pasitikėti daugiau savo raumenimis nei 
IRO pagalba. Belaukiant ir betaupant su laiku atsivers ir galimybią 
pastovesniam įsiktlrimui.

Su tokiomis mintimis sutinkame šiemet rugsėjo 8 d., kuri skati
na mus susirūpinti sava ateitimi, kad išlikę sveiki dvasia ir kUnu 
galėtume įnešti savo dalį į Tėvynės išlaisvinimo auką lobyną. O tuo 
tarpu tenka mums derintis prie vietos gyvenimo, susidaryti pragyve
nimo galimybes ir išlaikyti lietuviškąją kultUrą. Juk ir buvęs Švie
timo Minister is p. C. Huysmans savo pasikalbėjime mttsą laikraščiui 
yra tai pareiškęs. Jis pabrėžė,,kad lietuvią kalba ir kultttra yra 
vertos gyventi, ir mitsą uždavinys yra išsaugoti tai visam pasauliui. 
Tai turtas, kurio nepaliksime kad ir tol imlaus ion kelionėn leisda- 
mies.

i '
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URL EMIGRACIJOS Į BRANCUSIJ£ 
Ąžuolėl i s A

Neseniai, keliuose ’’Gimtosios Šalies” numeriuose tilpo žinią 
apie įsiktlrimo galimybcs Prancttzljoje. Tenka pastebėti, kad jos nei 
atbaido, nei pataria. Perskaičius susidaro įspttdis, kad gali kai ką 
pakurstyti emigruoti į Pranotlziją, ypač, kad p. Bačkls sako - "rei
kia mums likti tirčlau save tėvynės."

lies jau žinome, kaip yra apvilta ir, galima sakyti, apgauta 
viena dalis mllsą tautiečią atvykusią prieš porą metą į Belgiją. Bu
tą iŠ vieno maišo (Belgijos ar Vokietijos) lindimas į kitą maišą 
(Pranotlziją).

lies neturime pamiršti tai, kad, beveik visos Vakarą Europos 
tautos turi tik savanaudišką pažiūrą į svetimšalius, kurią mes visi 
pastebime ir vadiname nedraugiškumu ir nenuoširdumu. Tai pažiurai 
susidaryti išdalies turėjo reikšmės didelės kolonijos, kuriose vie
tiniai gyventojai mažiau ar daugiau yra išnaudojami. JvetimŠaliui 
Čia duodama atvykti arba apsigyventi tik biznio sumetimais. Turis
tui, dideliam pramonininkui ar biznieriui bus visur pataikaujama ir 
net mandagiai patarnaujama, kad greičiau pratuštinus jo storą pini
ginę; o į visus kitus, bėdą ir y ar go atvytus į šiuos kraštus, žittni 
kaip į darbo jėgą.
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Iš tilpusio "G.S.” pasikalbėjimo su p. Bačkiu matome, kad. Pran- 
cttzijoje svetimšalio teises labai aprėžtos, panašiai kaip Belgijoje. 
Labai maža iš mttsą yra, kurie norėtu likti Belgijoje. Kodėl?

Visi atsako - jokią perspektyvi; geresnio gyvenimo sukttrimui. 
Suvaržymai, pasirinkti darbą, laisvai verstis prekyba, amatais, įsi
gyti nekilnojamą turtą, neduoda galimybių sukurti geresnį, gyvenimą. 
Tai yra svarbiausi iš priežasčią, kodėl lietuviai Prancllzi jo je (ir 
Belgijoje) "beveik visi gyvena labai ir labai vidutiniškai". Gavimas 
pilietybės padėtį pagerinti;, bet pilietybę duoti yra krašto valdžios 
malonėje: ją,gali duoti, gali ir neduot i.(Vykstantiems į Belgijos 
anglią kasyklas irgi, rodos, buvo pažadėta už penkią metą pilietybė?) 

Nesusidarykim iliuziją, kadJPrancuzijoje dirbdami žemės akyje 
bernais galėsim sutaupyti pinigu ir įsigyti nuosavus tikėlius. ASutau
pyti neįmanoma. Šią eiluSią autoriui pačiam teko 1945.m. du mėnesiu 
gyventi Prancūzijoje, mažame Sermą iže les Bains sur Harne miestely, 
50 klm. į pietryčius nuo Ghalęns ir dirbti keletą dieną pas Ūkininką 
už 40 Fr. dienai. Teko susitikti ir kalbėtis su keletu lenką, kurie 
dirba pas Ūkininkus jau po 18-20 metą. Visi jie gyvena labai skurd
žiai. Kai vieną paklausiau ką per tuos ilgus metus uždirbai ar įsigi
jai, jis atsakė - nieko. "Jei iš to paties ūkininko nevogčiau, badu 
pastipčiau. Kartais ant lauko vištoms -varpą, pas įkertu, bulvią pasika
sa,- vieną kitą litrą pieno viršaus iškombinuoju ir taip laikausi." 
- porino jis. Jis su žmona, kaip melžėjai, tarnauja pas vieną stambą 
Ūkininką'mėnesiui per abu gaudami 5000 Kr. ir mažą butelį. Neprisime
nu buvusią tuo laiku gaminią kainą, bet viskas buvo brangu. Parduoda
mas savo gerai padėvėtus darbinius batus gavau 700 Fr.

•Iš Prancttzijos emigruoti į’užjilrio kraštus bus sunkiau, kaip iš 
Belgijos. Čia.turime motyvą, kad kraštas tirštai apgyventas, bedarbė, 
kad patys belgai emigruoja iš savo tėvynės; Prancūzijoje ta korta 
iškris. Pati Prancūzijos valdžia gali trukdyti emigraciją, nes jiems 
žmonią re ikalinga, .o ypač žemės akyje, Mes turime sukti vairą tik į 
mums palankesnius užjttrio kraštus ir nekartoti klaidą, kurias jau 
esame, padarę.

Iš Europos sveikiau išsinešdinti ir saugumo sumetimais. Kai tai
kos metu didžiąją valstyb ią .strategai tebesiginčija, kur Europa turė
tą btfti ginama; ant Hheino ar Lallanche, tai kilus karui, turint gal
voj priešo sausumos kar inią.pajėgą persvarą, nenoromis lenda mintis, 
kad prie La TIanche.

J... -.. ooOOOoo. .-

-Ekskursija į Vokietiją. - Po sėkmingai 
pavykusios kelionės į Šveicariją lions apylinkės lietuviai, p. B. 
Erbrederio. iniciatyva, ruošia ekskursiją į Vokietiją} Frankfurt, Ha
nau, Wrzberg. Kliučią sutinkama daug: sunkiai gaunamos vizos ir ne
maža kainuoja.. . . .

-Lietuvią bendrabutis. - Chštelet’lietuviai išsinuomavo namą 
su keletą kambar ią ir norį atidaryti lietuvią angį, pensionatą ir 
savarankiškai tvarkytis. •
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Nelė 1! a z a 1 a i t ė

Plie upės kranto stovėjo du 'žmonės ir skaudžiais žodžiais už
gauliojo vienas kitą. Prieš daug metą jie buvo susitikę ii didžioje 
meilėje susirišę prieš altorią, ii gyveno laimingai, kaip Šventoje 
Knygoje yia užrašyta, kad bus du kaip vienas. Jie dengė vienas nuo 
kito sunkias valandas, ir džiaugsmą rodė vienas kitam, ir buvo taip, 
kad šituo džiaugsmu galėjo užkloji visą pasaulį toks buvo ją gyveni
mas.

Ir kuomet ją kraštą užgriuvo tokie nelaimės kalnai, kadją nega
lėjo atlaikyti visą ištiestos rankos - jie kaip daugelis nešė jiems 
Dievo patikėtą gyvybę ir garbę, kad išliktą ir grįžtą. Svetimame 
krašte buvo baisios dienos, tašiau ją širdys tarytum laikėsi už ran
ką, ir todėl jie nepastebėdavo pavojaus. Taip, šildys buvo tarsi 
šarvai ir tvirtovės, kuriais saugojo jie vienas kitą, ir bado valan
domis jie tarytum skynė vaisius iš savo širdžią sodo ii buvo sotus. 
Jie dalinosi malda, ir juoku, ir raminimu - ir jie buvo turtingi.

- Nenoriu daugiau nieko, tiktai bllti ii mirti su tavimi, - kal
bėjo vyras, ir moteris kartojo;

- Su tavimi.
Taip, toks buvo ją gyvenimas.
Ir kai buvo atsitolinę badas ii mirtis, kai jie buvo praėję 

pro ligas ir rūpesčius - velnias prisiartino ii atiado plyšį; jis 
pakeitė vyio širdį. Kaip silpną žvakę užgesino ten vyro meilę savo 
išrinktajai ir sukUrė gaisrą svetimai ir svetimtautei. Jis melavo ii 
apgaudinėjo, jis tyčiojosi iš savo moters kentėjimą ir ašarą - štai, 
šitoks buvo ją gyvenimas.

Ir taip dabar, prie užsnigtą krttmokšnią ant upės kranto jie 
kalbėjo piktai ir svaidė vienas kitam pi iekaištus, nes vyio širdis 
buvo visiškai lengva, ji buvo pametusi visą praeitį, ii moters šir- 

• dis buvo perdaug sunki, nes ji nešė savo išniekintą meilę.
,-v Ne, taip nėra duota, kad svarstyklės visuomet butą vienodos, ii

* todėl, kai vienas linksminasi, kitas dėl to mirštą. Taip yra su ši
tais, ir todėl ji nemokėjo pasitraukti išdidi ir nerūpestinga - ji 
išskėtusi rankas laikė griūvančius namus, ir plytos daužė ją. Pasku
tinę akimirką, kai turėjo nueiti kiekvienas sau - jos akys ėmė raso
ti, ir kad paslėptą tai, ji norėjo nušluostyti jas; kaip užlytą lan
gą. Ir iš imdama skepetaitę ji užčiuopė kišenėje raktą.

Ach, Šitas raktas buvo nuo ją namą durą, nuo namą, kurie liko 
tėvynėje, tai buvo ją tėviškės durą raktas. Jie nežinojo, ar namai 
stovi dar, bet raktas buvo jiems kaip pažadas ir laidas, visokiose 
valandose jie saugojo jį, ir neretai pasidėję prieš akis žittrėjo, ir 
jiems rodėsi, kad atsidaro durys ir jie eina vidun. Šitą raktą dabai 
ji išsitraukė, ir skaudus juokas,persmelkė ją; dabar, tiktai dabar, 
šitas raktas nebegalėjo atidaryti jiems namą, ir ji nusviedė jį į 
kitimus. Ir šitaip jie nuėjo į priešingas Šalis - taip, toksai buvo 
gyvenimas. •
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Nereiktų dabai kalbėti apie tai, kokios buvo jų tolimesnes die

nos. Jeigu ašaros neišdžitttų, jeigu, jas galima butų dėti vienų prie 
kitos - moteris dabai gyventų. Šitokiame ašarų bokšte. Ii ji turėjo 
tiktai vienų mintį: keista, kodėl negalima iš skausmo numirti?

O vyio laikas buvo nerūpestingas ir linksmas, jis norėjo sau 
turėti viskų kų užsimanydavo. Ii svetima motelis buvo pasiėmusi jo 
Širdį kaip grobį, ir jis užmiršo grįžimo viltį ir ilgesį. Taip, ši
toks buvo gyvenimas.

Ii gyvenimas veda paskui save metų, laikus, ir jau atėjo vasara, 
žalia ir žydinti. Vienų, tokių dienų, kai vyras ėjo upės krantu, ėjo 
ten, kur jis kasdien keliaudavo į savo svaigius susitikimus - jis 
buvo labai nustebintas.

- Iš kui Čia pražydo baltosios rožės? - galvojo jis. - Iš kur? 
Argi aš nėjau Šia užvakar, ir vakar ėjau aš, ir tikrai Šia tebuvo 
tiknutriušę krūmokšniai.

Jis nusibraukė nuo kaktos garbanas, tačiau jos nebuvo užstoju
sios jo regėjimo, ne.

-Ir kokios puikios.’ - galvojo jis. - Kokios rožės.’ Kaip tėviškės 
darželyje. Ne, tokių, nebuvo net ir ten; Šia atrodo visame krttmc nėra 
nė vieno lapo, tiktai žiedas prie žiedo.

Ir kuomet jis artinosi prie tos žydėjimo vietos, jis stebėjosi 
dar labiau;

- Argi tai nėra lelijos? Kaip skaidrios taurės, kaip indai, 
pripilti sniego ir pieno - kokio gi Šia yra žiedai?

Ir visai priėjęs jis išvydo Žieduose statulų - ji taip buvo 
paskendusi žydėjime, kad galėjai palaikyti jų gėle, tašiau žmogus 
aiškiai regėjo nuometo klostes ant galvos ir pečių, iš tikrųjų jis 
matė baltų kaktų ir kr intančių plaukų sruogas, ir jis regėjo akis, 
gyvas akis. Jos Žiurėjo taip, kad jis juto, jog jo paties žvilgsnis 
nueina kažin kur, jo žvilgsnis atsiremia į neišmatuojamų tolumų ir 
atsĮdaužia į kažkų liūdnų.

- Kas Šia dedasi? - išsįgusta žmogus, tašiau jis yra skeptikas 
ir netikėlis, jis pažįsta tiktai faktų, ir todėl jis ištiesia rankų.

Bet jis ne ištiesia jos iki pačios statulos; kai jo pirštai pri
siartina prie gėlių krūmo, jis nusigųstaj jo ranka yra juoda, visiš- ' 
kai juoda.

Siaubas užpuola jį, jis norėtų šauktis kažkokios pagalbos, ta
čiau tyli ir Žiuri į savo juodus rankas. Taip, antroji yra tokia pat, 
kokių jis laiko prie balto gėlės Žiedo, ir kai pažvelgia į upę, drumz- 
liniame vandenyje jis mato savo veidų juodų. Ir jis mato - susiraukš- 
lėjusiame vandenyje atsišviečia jo širdis - ji tamsuoja jo kttne kaip 
juodas akmuo. Kai jis atsitraukia akis nuo upės - statulos nėra, ir 
nėra nė vieno žiedo, lelijos nei rožės žiedo nėra, nė lapo, nė nu
kritusio vainiklapio. Dygiuotas ir skurdus stovi erškėtis, kaip matė 
jį daugybę kartų prieš tai.

Dabar nebeliko nuostabos nei baimės, tiktai liūdnumas apima jį, 
ir jis neatplėšia akių nuo šios buvusios žiedų vietos. Kai jis paga
liau ryžtasi pasitraukti, jis kažkų pastebi pro nulinkusių erškėčio 
šakų ir pasilenkęs paima. Tai yra raktas, surūdijęs raktas, ir jis 
atpažįsta, jog šitas buvo atsivežtas iŠ tolimų jo namų.
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Jis įsideda jį į kišenę, ii dabai pamato, kad jo rankos yra baltos, 
ii vandenyje atsimuša veidas, kuriame atpažįsta save įprastę ir .kas
dien įk Ir ūmai atsime-na, kur jis 6jo, Šillri, kad yra užtrukęs, ir 
todėl skuba.

Tačiau nuėjęs galę jis sustoja ir grįšta. Jis atsisėda ant upės 
kranto prie erškėčio ir atsuka ve id? į saulę.

-Kodėl aš neinu? - taria sau. - Juk manęs laukia, ir aš taip 
trokštu apkabinti savo mylimoj?.

Jis kalba taip ir neina. Jis sėdi prieš saulę ir pats nešino, 
k? galvoja. Paskui jis išsiima rakt?, ir trina Šolc- rudis, bet jos 
nenueina.

- Ar šitaip galima būt? atrakinti, su tokiu surūdijusiu raktu?- 
mano jis, ir jam atrodo, kad jis^skuba išmėginti tai.

Jis eina, eina ir eina, ir negali prieiti, ir taipgi begalės 
■Žmoni? eina su juo į t? pusę. Ir kaip keista, kad jie visi eina leng
vai, o jis negali pavilkti koj?, ir jis yra toli atsilikęs, kai visi 
seniai jau yra namie. Ne, jis iš viso niekur nėra pasitraukęs iš šio ; 
svetimo krašto, bet kaip baisu,.kad jis gili matyti, kaip kiti Gina ' 
per tėvynės laukus, o vėjas toks saldus, lyg balti dobilai atplaukia 
iš ten ii ušlūšta nepalietęs jo veido. Jis mato; šmonės eina, susi
randa užverstas gatves, nuvalo plytas ir sėdasi prie savo nam? slenks
čio, paskui imasi atstatyti pamatus ir pasidaro sau namus iš naujo. 
Visi yri savo vietose, arba stovi kryšiai, aptverti meile, pagarba ir 
minėjimu. Visi iŠ visur yra sugrįš;, o jis sėdi Šia ir mato tai. Jis 
mato vienus namus, ir pašįsta, jog tie yra jo, ir prie j? prieina ta, 
su kuria buvo tuos namus sukūręs. Ji prisiglaudšia prie dur? ir klau
sosi: viskas yra tylu, visuose kambariuose, kur gyveno meilė, yra 
tuščia - dšiaugsmas yra kaip sutrupėjustos gėlės, ir voratinkliai yra 
uždengę laimę. Ji pasistovi prie dur? ir turi pasitraukt i,, ji negali 
įeiti į vid?: šitie namai nebepriklauso jai.

- Aš turiu raktę, - ŠnibŠda jis, tačiau moteris jau yra dingusi, 
ir jis sėdi Čia ir negali pasijudinti, nes jo rankas laiko svetima 
moteris, ir jo Širdį taip pat. Bet ji negali ušdengti jo aki?, pro 
jos pirštus jis mato - jis mato, kaip draugai ir kaimynai prieina 
prie jo nam? ir klabena duris, ir jis šaukia;

-Palaukit, aš turiu raktę.’ - Jo prieteliai ir giminės pasišiū- 
ri į langę, jo tėvas ir jaunesnis brolis prieina taipgi pasišiurėti, 
ir sako; . • . ■ -

- Tuščia, mano sūnus negrįšo.
-Negrįšo mano brolis, - sako jaunasis liūdnai, ir kaškas taria;
- Ne. Jis pasidarė sau namus prieš? šemėje,, savo širdį, kaip

trašę, jis padėjo svetimoms šolėms - jis pardavė savo šėmę,
- Ne.’ - šaukia jis čia sėdėdamas, ir negali pasijudinti, nes jo

nepaleidšia. - Ne, ne.’ - murma 'jis, ir pajunta, kad rauda, ir ten, 
kur ašara uškrinta ant rakto - rūdis yra nuėjusi.

Sitę raktę jis nešiojasi ilgę laikę. Kartais jam norisi išmesti 
jį, nes ar nėra tasai kaltas, kad jis nebejunta nerūpesting? valand? 
ir svaigulio malonum?? Ar ne ta gelešis padarė tai,.kad jis galvoja 
daug ir galvoja sunkiai, ir gyvenimas nebeatrodo sutvertas jam vie
nam? Ir kartais jis pajunta didelį ilgesį dar kartę pamatyti rozi? ir 
lelijų, krūmę. (Bus daugiau)
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REIKIA GERIAU ELGTIS SU SVETIUSALIAIS* ’ 7
J. Doeraene

S. m. rugpjttšio m. įvykusiame Krikššionią Darbininką Kongrese 
p. Doeraene, (belgas) svetimšalią sekcijos vadovas, pasakė kalbą, iš- 
keldamas svetimšaliams daromas skriaudas:

"Viena pagrindiniu priežasSią, del kurią svetimšaliai bėga iš ka
syklą, yra blogas elgesys su jais darbo metu iš direkcijos bei vyres
niąją pusės. Svetimšaliai darbininkai, kaip ir belgai, yra labai jau
trus pažeminimui, ypa6 svetimšaliai, kurie daugiau yra kentėję už 
belgus. Daugelyje kasyklą jiems buvo duota pajusti, kad jie yra sve
timšaliai, jie kenšia dėl šio pažeminimo. Paskutiniai DP žygiai į 
Briuselį, apie kuriuos rašė visi laikraššiai, ir kyla ne iš ko kito. 
Svetimšaliai darbininkai ir prašo Centrinį Biurą užtarti juos Valsty
binėj Llišrioj Anglių Komisijoj ir Kasyklą Federacijoj, reikalaujant 
iš kasyklą personalo, kad jis žmoniškiau elgtasi su svetimšaliais dar
bininkais, kuriuos mllsą šalis pasikvietė.

Antras svetimšaliu darbininkę, reikalavimas; panaikinti Darbo Mi
nisterijos nutarimu, kuris įpareigoja svetimšalią angliakasiu vaikus 
dirbti kasyklose, išskyrus fizinį netinkamumą. Ją sutartyje yra pažy
mėta, kad jie turės tas pafiias privilegijas kaip ir belgai. Jie betgi 
konstatuoja, kad praktikoj yra visai kitaip. Svetimšaliai darbininkai 
prašą sindikato Centrą padaryti visa, kad toks nutarimas butą atšauk
tas kaip neteisingas ir sauvališkas.

Atlyginimo klausime sutartis numato, kad svetimšaliai darbinin
kai gaus tą patį atlyginimą kaip ir belgai už tokį pat darba. Nusis
kundimai dėl atlyginimo yra dažni ir rodo linkimą mokyti mažesnius 
atlyginimus kaip belgams. Svet. darb. prašo Sindikato pajamos reika
laujant, kad btltą laikomasi sutarties ir išlaikoma daugiau lygybes 
atlyginime."

Išvengti daugybei nelaimią kasyklose kalbėtojas siūlė įvesti ap
mokymo laiką.

"Kitas svarbus svetimš. darb. reikalavimas yra butą ir kantinią. 
Neskaitant išimšią Limburge ir kai kuriose pietą vietovėse, kur yra 
parodyta girtiną pastangą, visi svetimš. darbininkai gyvena apverkti
nose sąlygose. Namą statybos planas toli gražu nebuvo įvykdytas. Sve
timš. darbininkai prašo Centrą padaryti energišką intervenciją, kad 
jie greitu laiku galėtą apsigyventi tinkamose ir žmoniškose sąlygose.

Pagaliau paskutinis prašymas; kad Centras padarytą galą sklindan- 
8iam gandui, pagal kurį tam tikros socijalinės organizacijos reika
laujančios atleisti visus svetimšalius ir tuo bildu nugalėti bedarbę.

NorėS iau pr imint i, kad sve-t. darb. atvyko Bclgijon vyriausybės 
kvieSiami, padėt atstatyti kraštą karui pasibaigus ir laimėt anglią 
"mllšį", nes jos yra milsą pramonės pagrindas. Jie priėmė suodiną ir 
pavojingą darbą, apleistą belgą kritišku momentu krašto ekonominei 
ateičiai. Tuo bildu jie užsipelnė tam tikrą teisę į krašto dėkingumą.

Svetimšaliai darbininkai yra nukentėję nuo karo daug daugiau nei 
mes; "išvic-tinti asmenys" yra gi daugiausia nukentėję. Jau eilė metą 
jie yra be tėvynės, be pastovaus židinio ir be turto; ją šeimos liko 

(tęsinys S-tam pusi. )
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Fontainebleau Napoleono poilsio kampelis tapo Montgomeiy darbo 
vieta. Čia Montgomeiy su savo tarptautiniu genčiai in iu štabu kuria 
planus, norėdami išvengti bet kokio naujo karo.

Couiance pilis papuošta vakaru sąjungos vėliava, kurios projektu 
sudarė pats maršalas. Tai sąjungoje dalyvaujanči? taut? spalvos; rau
dona, balta, mėlyna, geltona ir juoda.

Pasikalbėjimo metu maršalas kelis kaltus pakartojo; “esu tarptau
tinis karys; aš nepriklausau Didžiajai Britanijai bet Vakar? Europai. "

Pilies laiptais bekopiančius galima matyti piancttz? generolu de 
lattre de Tassigny, kuris karo atveju vadovaus Vakar? Europos pajėgoms, 
maršai? James Robb, škot?, oro pajėg? vad?, admiroi? Robert Jaujard, 
pat| jauniausi iš vis? (53 met?) ryšio vadov?.

Monty ypatingai jaučia vienumos reikalingam?. Trindamas tarp ran- 
k?, nuskint? “žolę, maršalas sako; "Didžiausi? dalį laiko praleidžiu, 
čia studijuodamas tuos klausimus, kurie reikalauja daugiausia ramybes 
ir apgalvojimo. Karo metu patyriai, kad vadas turi žvelgti i visk? iš 
tam tikro atstumo, nepasinerti smulkmenose, tuo badu jis galės susi
koncentruoti didiesiems nutarimams. "

Fontainebleau pajėgos siekia apie ISO kai in ink? .angį? ir apie 200 
kareivi?, jttrinink? ir aviator i?, tiek pat piancttz? ir apie šimt? bcl- 
g?, oland? ir luksėmburgic-Č i? kai in ink?.

"Mes dirbame labai sutartinai. Kai kurio kraštai atsiuntė puiki? 
kari?. Svarbiausias gi dalykas įs?moninti kiekvien?, kad jis nepriklau- 
-so kokiai nors tautai, bet yra tarptautinis pilietis. Nevisuomet leng
va to pasiekti. Jei aš toleruočiau nacionalistinius jausmus, mes ne
pasiektume joki? rezultat?, " sako maršalas.

Generalinis štabas sudarytas, iš penki? taut? kai in ink?, iš j? 
kiekvienas atlieka pilnai jam skirtas pareigas.

Maršalas reikalauja bendradarbiavimo. Visi anglai karininkai kal
ba pranottziškai. Generolas Ronald Belchcm yra polyglotas. Jis kalba 
net rusiškai. Jo mėgstami dalykai yra boksas ir kalb? kombinacijos, 
naudingos Vakar? gynimui. Piancttz? kalba yra kasdieninė šitoj naujoj 
organizacijoj.

Pagrindinis rezultatas naujo tarptautinio gynimosi plano, sukurto 
prieš šešet? mėnesi??

"Planas egzistuoja," sako maršalas "vakai? Europos gynimosi pla
nas. Jis buvo priimtas Karo minister!?, ir aš esu pasiryžęs priimti

— — - n - - ••-.••-•i-** - i* - - ••-••-.i’-."—
Tęsinys iš 7-to pusi, 

išblaškytos ir j? ateitis tebelieka labai nesaugi ir trapi, jie ne
prašo labdarybės, o tik truputį supratimo ir įvertinimo.

Virš ekonomini? rttpesči?, kurie pastūmėjo Vyriausybę kviesti sve
timšalius darbininkus, a me s turime įžiūrėti, kad yra ir didi broliškos 
meilės pareiga. "
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laiškas iŠ Gruzijos. - S. m. rugpjūčio pradžioj 
Belgijoj gautus iŠ vienos tautietes laiškas ėjęs 5 savaites. Jame ra
šoma; "Stebėsitės, kad rašau iŠ Batumi. Netikėtai teko laim^ pamatyti 
gražiųja Gruziją su jos miestais; Tbilisi, Baku, Batumi ir jttromis; 
Kaspijos ir Juodosios. Maudomės. Gražu. Jei “žiūrėsite filmų Tarybine 
Gruzija, pamatysite ir mane. Kaip Jtts?... Mama^buvo pas mane prieš 
man išvykstant. Gyvena sveikos, sočios, prie savo namų. Jos Sužadėti
nio namai (dievnamis - led.) tik Tbilise gražus. Kitur, kalnuose Jis 
mylimas, kur žeme jungiasi su debesimis, - nuostabu. Žmonas geri, 
gražiai puošias. Karo nematė. Bučiuoju visas. R. - Šių savaitę jau 
važiuoju namo.

Maža kunigų.. - Gautame laiške iŠ Lietuvos (1949. VIII.14) 
rašoma; "Pas mus Lietuvoje labai geri metai, tik labai dažnai lyja ir 
šalta. Mes kunigai turime labai daug darbo, nes daugiausiai esame po 
vienų, kunigų. Daug yra mirusių., o naujų, maža įšventinta."

3000 vokiečių išgabenta Latvijon. 
Laikraščio "Der Abend" žiniomis per pastarąsias 6 savaites 3.221 asmuo 
kurie buvo internuoti rusų zonoj (Vokietijoj) per Berlynu buvo depor
tuoti Latvijon. Jų tarpe yra 200 moterų. Deportacijų tvarki kapitonas 
Aldanovas, priklausų sovietų gen, jštabui Berlin - Karlshorst.

Tęsinys 11-tam pusi.

Tęsinys iš 8-to pusi.

jo vykdymų su savo dabartiniu aparatu. Turime įrankį, ir jis paruoš
tas naudojimui jei kas nors iš kokios nors puses mus pultų. Šiuo rei
kalu mes visai ramtis.

Kai kas kaltina mane ruošiant karų. AŠ kategoriškai pareiškiu, 
kad. aš savo darbų laikau taikos veikalu. Vakarų tautos, suvienytos į 
vienų galingų karinę sųjungų, yra taikos‘garantija. Tam darbui aš vi
siškai atsiduodu."

"Mes galime sukurti galingų Vakarų sųjungų, kuri jausis saugi nuo 
bet kokio užpuolimo, jei tik tautos turės noro ir geros valios jų kur
ti. Aš neabejoju, kad tai galima įvykdyti, - tai jau vykdoma.’ Bet, sa
kau atvirai, reikia dar daug pastangų, kad bendradarbiavimas kitose 
srityse prilygtų generalinio štabo bendradarbiavimui."

Sitų tarptautinio bendradarbiavimo jausmų reikia įgyvendinti tau
tose taikos metu. Be to bet koks bendras darbas yra negalimas nepalie- 
čiant atskirų valstybių nepriklausomybes bent iŠ dalies. Del siekiamo 
tikslo tačiau verta atsisakyti kai kurių privilegijų."

Maršalas deda dideles viltis į jaunimų. Per jaunuomenę, kuri do
misi ir pažįsta savo kaimyninius kraštus, bus lengviau išugdyti tarp
tautine dvasia.
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KAIP AHIODO NAUJOKUI AUSTRALIJA?
Sydney

1949 m. rugpjttC. m.

Mieli BiCiuliai.’
Siun8iu Jums daug daug geli ausiu, linkėjimų. iš Austrai i jos'žemyno. 

Aš Europą paskui in j. kartų magiau būdamas Neapoly. Iš 8ia palikę tų 
gimt^ Salį, "puškėjome" per vandenynus Amerikos laivu. Viso keleivių 
vyko apie 816^ iš jų mttsų tautos 170. Laive reikėjo vyram ir bcvaikėm 
moterim atlikinėti įvair. darbus'(virtuvėj ii kit. ). Už tai nemokėjo. 
Žinoma, "Cimel" cigare 8ių rUkantiem netruko. IRO palydovai ii 81a 
stengėsi kiek galima "nutrupinti" ii bendrai savo elgesiais nepaliko 
keleiviams apie save gerų nuomonę. Maistas buvo geras. Vandenynuose 
neužtikome audrų, kurios butų išgųsdinusios labai, net ir mano prie
saika kuri taip bttkgtaudavo, baigiant perplaukti laivui Vid. JUių 
prakalbėjo, kad ir ji galėtų bttti jūreivis. Na, bet vėliau ••jūreivis" 
apie savaitę buvo pri8iuptas, sirgo juros liga, sūnūs ir aš ne. Apie 
tų pusiaujų Europoje prikalbama daug iliuzijų, visa tai yra perdėta. 
Žinoma, Šilumos gana, bet nei ausų nei kojų nė vienas neapsvilome.

Nuo Vid. Jttros laikrodis 9 kartus po valandų buvo pavarytas pir
myn. Išlipome Melbourne mieste, kurio vaizdas gražus. IŠ 8ia,tuojau, 
atvykome Bonegilon, kur randasi perein. stovykla. Čia apie mėn. ilsė
jomės atlikinėdami visokių formalumų, visokių kartotekų pildymų. Mo
terys su vaikais vienuose, o mes šalia jų kituose skardiniuose bara
kuose, kurie nėra patogus, tašiau lovos užsikloj imas, ypa8 maistas, 
buvo gori, tie ir nustelbė kitas blogusias puses. Čia į sav. po kar
tų reikėjo atlikti vid. įvair. darbus.

Maždaug po mėnesio buvau paskirtas ir nuo V. - 25 d. dirbu Sydney 
prie geležinkelio darbų. Gyvenu priemiesty, kur yra neblogai įrengta 
dirbantiem stovykla. Čia yra mažų namelių lentinių ir taipat medžia
gos pastatytų palapinių. Taigi jose- tenka gyventi po 1 ir kur dides
ni po 2 asmenis. Dabar pas mus yra žiema, bot nešalta, dažnai pu8ia 
vėjas nuo upės kranto ir judina namelio sienas, kitų kartų ir skrybė-' 
lės nulekia nuo lentynos ant žemės. Bet tai niekis, yra kiek blogiau 
kai bo sustojimo buvo vėjas su lietumi; tada įkyrų. Čia radau ir lie
tuvių du vyruku, kurie jauSiasi patenkinti ir jie jau baigia atlikti 
sutarties 2 metų laikų, tada galės pasirinkti darbų kur jiems patiks. 
Uždarbis mano yra toks: per savaitę dirbu 5 d. po 8 v. Atlyginimas 
apie 9 Jh. , į tų sumų pi iškaitomas ir mokestis už palapines, kuriose 
gyvename. Vienu žodžiu per mėn. aš uždirbu 36 - 35 Jt.; iš tos sumos 
už žmonų su 1 berniuku tenka mokėti JL 8,5 kas mėn., o man paSiam 
maistų gaminant išeina J 6, o už likutį galima gerų įsigyti rūbų, 
pagal užsakymų kainuoja apie 19 - 20 Žinoma, geriausi. Bendrai 
imant iš to uždarbio galima gerai susitvarkyti. Visų opiausias klau
simas, tai yra buto. Jo gavimas gana sunkus, su šeima net neįmanomas. 
Ir mano, kad ir maža šeima, gyvena vienoje moterų stovykloje 300 my
lių nuo mano darbovietės. Aplankyti, kol nebuvo angliakasių (bolšv. )
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snnrg ani streikas, kas dvi savaites galėjau; mokyti kad pi ic gelžk.
dilbų beveik nereikia. Bet dabai tas sustabdė traukiniu judėjimų ii 
jau du men. kaip man netenka matyti šeimos. O Šia tas ii gadina nuo- 
taika. Šiaip, patys dalbai gana nesunkus, pav. aš dilbų piie praplė- 
timo begiu, tenka užtikti įvnir. darbo. Šiuo kaitų daugiau prie ce- ■ 
mento. Turiu pasakyti, kad labai lengva. Musę tarpe dirba ii austra
lai. Šitos naujos šalies pirmieji įspūdžiai man rodo, kad ir juodę .. 
darbų dirbdamas po 10 metę, darbininkas gali turėti šiokį, tokį namelį 
ir prie jo gražių auto mašinėlę.

Klimatas, kad butų nepalankus, aš ir mano šeima nepastebėjome; 
'Gal dar trumpas laikas, pamatysim dabai artėja vasara.

Šiaip, kur aš randuosi - pats miestas Sydney yra labai romantiš
kas. Matosi įvairaus formato palmes; o jose šūkaujančios papūgos jį 
dar gražiau papuošia. Bet 'Žinoma, tėvynes “žemėje rytmečio ankstyvas 
vieversėlio balsas, daug kartų, meilesnis ne tik man, bet gal bttt ii 
visiem kurie iš mtlsę Čia atkeliavo.

Jttsę Savickis

—..00OOO00..—
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IS Tėvynės
(Tęsinys iŠ 9-to pusi. )

Auga vergę dvarai. - Jau devyneri metai kaip 
sovietai pavergė Lietuvę. Ta proga J. Paleckis besidžiaugdamas pasakė 
kalbų, kurioje iškoneveikė Lietuvos laisvę, Išskaičiuodamas tarybi
nius laimėjimus, Paleckis sakė; "Lietuvos KP(b) VI suvažiavimas res
publikai iškėlė istorinį uždavinį: pasiekti artimiausiu laiku visiškų 
kolttkię santvarkos pergalę. Nuo suvažiavimo tėra praėję iš viso tik 
keli mėnesiai, bet kokios nuostabios permainos įvyko tuo laiku kaime. 
Štai iškalbingi skaitmenys: jeigu 1949 m. vasario mėn. respublikoje 
tebuvo apie 1000 kolttkię, jungiančiu 29.868 Ūkius, tai liepos 10 d. 
buvo 4.100 kolttkię, kurie apėmė 130.308 Ūkius." (Tiesa 3.8.1949)

Nauji eksponatai A. Baranausko 
etnografiniame muziejuje. -A. Baranausko 
etnografinis muziejus Anykščiuose neseniai įsigijo keletu naujų, eks
ponatų. Jalmininkę kaime pas kolttkic-tį Pavilonį rastas Baranausko 
smuikas ir jo portretas balto beržo rėmuose. Toje pat apylinkėje ras
ta A. Baranausko 1846 m. išleista maldę knyga, 1863 m. namę darbo 
baudžiauninkę - sukilėlię kardai, ietis, namę apyvokos daiktai ir kt. 
Visi minėti eksponatai perduoti muziejui.

Muziejų šiais metais aplankė apie 3.000 žmonių.
Br. La žara it is 

(Tiesa - 9.8.1949)
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MUS
Sudiev, p. Ge'nerole,

Gen. Grigalittnas - Glovackis, paginęs Belgijos anglią kasyklas, 
su Seimą išvyko Kolumbijon. Atsisveikinimo laiške rašo;

n 9 rugsėjo aš apleidžiu senos motutes Europos krantus ii is Ge
nujos uosto keliauju į Naująjį Pasaulį, Pietą Amerikon, būtent, Kolum- 
bijon ii iš ten siuntimas atsiminimą baugu ai bus galimas, tačiau jei 
administrator ius teiksis piisiąsti negautus ni. ii toliau bus akyles- 

r nis, atsieit siąs tuojau išėjusį eilinį ni., tai tuo privers ir mane 
į kiekvieną antrą nr. jums prisiąsti pluoštelį atsiminimą, žinoma, 
jei Apvaizda leis man sėkmingai per okeoną persikelti ii nepašauks 
ataskaiton už žemišką kelionę.

► Lietuvią kolonija tirpsta kaip pavasario sniegas. Kiekvienas su
tartį baigęs pradeda visur teirautis, kur galima išskristi. Retas be- 
pasilieka šiame pragare darbą tęsti. Kiek pirmiau buvo dažnos lietu
viams pamaldos, tai T.T. Mikalauskui ir Pupiniai išvykus jos gerokai 
suretėjo. Tiesa, paskutinis skelbimas buvo apie Primicijas jauno nau
jo Dvasios Vado Liėge , be"t aš negalėjau dalyvauti, nes dirbau nakti
nėj pamainoj, baigiau darbą 6 vai. ryto, o be miego išvargęs leistis 
kelionėn nebegaliu. Jau ne tie laikai, kada galėjau tris keturias 
naktis bttti be miego ir poilsio. Grįžęs iš darbo dar išklausau šv. 
Mišią, parėjęs suvalgau pusryčius ir virstu lovon. Dirbdamas naktį 
ištisus metus gerokai netekau turimą riebalą, o kartu ir jėgą. Dabar 
stengiuosi atgauti prarastas jėgas.

Teikitės priimti mano nuoširdžiausius linkėjimus, padėką už pa
reikštą man palankumą. Perduokite mano linkėjimus p. Paulauskui, Liėge 
L.B. Pirmininkui, kuris irgi man buvo parodęs savo palankumą.

Dar kartą viso geriausio visiems lietuviams, labą dieną Liėge 
ir jo apyl. tautiečiams.

Tamstą mylįs ir dėkingas Servus V. G."

Lietuviai procesijoj. - RugpjUČio mėn. 28 d. 
Liėge - Tilleur gatvėmis buvo bažnytinė Sv. Sakramento Procesija, ku
rt čia įvyksta kartą per metus ir turi visuomeninį pobūdį.

Iš svetimšalią tik vieni lietuviai dalyvavo organizuotai. Pir
miausia lietuvaitės tautiniais rttbais nOŠė prancūzą kalba įrašą 
"ITUsą krikščioniškas tikėjimas yra mllsą paguoda toli nuo savo tėvynės” 
paskui sekė didžiulė Lietuvos trispalvė vėliava, toliau vėl įrašas 
prancūzą kalba, kad čia lietuvią kolonija, paskui lietuvaitės tauti- 
niais>lttbais, tautietės ir tautiečiai. Lietuviai buvo procesijos dė
mesio centre. Procesija buvo išsitęsus netoli kilometro ir truko dau
giau kaip tris valandas.

Pasigėrėtina, kad tiek kun. Dėdino; Primicijose, tiek šioje pro
cesijoje laikydamiesi vienybės aktingai dalyvavo ir lietuviai evange
likai.

Procesijos dieną Čia vadinamoji komunistą kavinė, kur vakarais 
dainuojamas ir grojamas internacionalas, buvo iliuminavus ir papuošus 
langus.

Stepas Paulauskas
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Politrukai Petit Chateau. - Tris savaites 
-prasėdėjau, laikas slenka iš lengvo ir labai monotoniškai. Du kartu 
savaitėje aplankau šeimai, kartą savaitėje nueinu į kiną, sekmadienyje 
į pamaldas, ir vėl iš naujo sekančioje savaitėje. Atrodo, kad esam 
niekam nereikalingais padarais. Savijauta nekokia. Daugiausia "rūpi
nasi” mumis Sovietų, ambasada. Vienų, dienų atvyko į P. Chšteau net 
trys "draugai". Sutiko vyrai labai"iškilmingai", su Šukiais kaip: 
- durak, idiot ir t. t. Pripasakoję apie- laimingų gyvenimų ten, nera
dę aukų, palydint švilpimui, išsinešdino. Nuėjo pas moteris į Schaer- 
beek, galvojo ten rasti silpnų sielų. Bet ten baigėsi daug liūdniau. 
Moterys stačiai apspjaudė ir su triukšmu išvijo. Belgų palydovai nie
ko į tai nereagavo. Tuomet buvo labai linksma diena P. Chšteau. 
16.VII.49 išėjo transportas i Vokietijų, išvažiavo ir 6 lietuviai. 
33 “žmones išsiuntė į Mons’ų, jų tarpe 4 lietuvius. Belikom 5 liet. 
Žmonių yra nemana, kadangi atkėlė internuotuosius. Prasėdėjo žmonės 
apie 3 mėn. , nematydami nieko geresnio, paskelbė bado streikų. Pavy
ko. Belgų valdžia turėjo nusileisti. Pažymėtina, kad 78 m. ukrainie
tis badavo net 5 dienas.

Iš jų, 50 pasirašė, kad atsižada DP ir bus grąžinti į Vokietijų, 
tik nežinia kada. Be to, jie turi teisę apeliuoti į Genevų dėl EP 
teisių. Kitus, baigusius kontraktą, perveš į Mons’ą.

DiUdniausia tai, kad negauname musų "Gimtosios Šalies". Pasirodo, 
kalėjimo įstatymai neleidžia jokių užsieniečių leidžiamų laikraščių 
perduoti sėdint ies iems. Tas įmanoma tik slaptai.

Taip ir sėdim be gimtojo žodžio, be žinių. Belgų spauda nelabai 
mums įkandama, be to, mttsų klausimais nieko ir nerašo. Aplankyti nie
kas dar neprisiruošė. Buvę bendradarbiai žadėjo, bet viskas pažadais 
teliko.

Bendrai gyvenimo sąlygos nekokios. Kolonijas reikia papildyti 
iŠ savų išteklių. Neturint atsargų, nepatartina važiuoti. Reikalin
giausių dalykų, kaip maisto produktų ir šiaip smulkmenų galima pirkti 
kantinėj. Alaus taip pat. Alus nestiprus, bet kartais ir nuo jo dttž- 
ta langai, o triukšmas girdėti visam kvartale.Vienas kitas ir su pa- 
mėlynijusia akimi pasirodo. Čia, žinoma, mttsų gyvenimo įvairumai.

Kada išvažiuosime - neaišku. Bet v isi.sulaužiusi©j i kontraktų 
bus grąžinti Vokietijon. Todėl kantriai laukiame ir tikimės grįžti. 

(P. K. )

Australija protestuoja prieš IRO.- 
Australijos Imigracijos Tiinisteris II. Arthur Caldwell įteikė IRO cen
trui protestų dėl menkos imigrantų priežiūros. Australijos ligoninė
se pastaruoju laiku mirė 14 vaikų iš Baltijos kraštų. Buvo konstatuo
ta, kad sąlygos laivuose, kuriais buvo gabenami tremtiniai, buvusios 
nepakenčiamos ir dėl jų vaikai buvę nusilpę. Ateiviai buvę priversti 
badauti ir nebuvę sanitarinių įrengimų. 332 vaikai buvę paguldyti li
goninėn, nes buvę visiškai nusilpę "tikri gyvi skeletai." Už trans
portų laivais yra atsakinga IRO.

Visi turi teisę emigruo t i . - Sv, Tėvas 
Pijus XII laiške Cincinnati arkivyskupui rašo; "Gimtoji teisė labiau 
nei gailestingumas įpareigoja valstybes duoti galimybę emigruoti
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Žmonėms. nes Kilojo patvarkymu visos žemes g įvybės taxi visiems, tar
nauti. Dėl to valstybinis suverenumas negali pateisinti nepriėmimo 
ateiviu be teisingos ir galiojanfiios priežasties, jei tam tikri plo
tai gali ifimaitinti daugiau gyventoją."

JAV spauda apie mus. - Lietuviškoji spauda yra 
gerai informuota apie Belgijos lietuviu btlklę. "Darbininkai” įsidėjo 
Kun. P. Gaidos aprašymu apie angliakasiu, darbą požemiuose. "Draugas" 
(5.3.49) įsidėjo platą aprašymą, užvardintą "Požemiuos, barakuos ir... 
kurortuos", kur nušviesta visi EB Vargai, ją Žygiai Briuseliu ir 1.1. 
Telpa žinią apie mdsą būklę Vokietijos lietuvią spaudoj, Kanados ir 
kt. . .i ■
TtlkstanSiai pl a u k i a u Ž j tt r i n . - Bugsėjo 
mėn. IBO numato pergabenti į užjtirius; 18.133 į.JAV, į Australiją 
12.230, 1.211 į Gilę ir Venezuelą.

Tremtiniai atvyksta B e 1 g i j o n Yra pavie- 
nią latvią, lietuvią ir kt. , kurie atvyksta Belgijon iŠ Vokietijos 
dirbti anglią kasyklose, kurios norėtą juos pr i imt i, tašiau nauji po
liciniai suvaržymai neleidžia. Policija neišduoda reikalingą dokumen
tą, o be ją nepriima į darbą. Pagal naujas taisykles, Belgijoj priima
mi tremtiniai, kurie dabar atvyksta iš sovietą užimtą kraštą. Gi at- 
vykstantieji iŠ Vokietijos stovyklą 8 įa areštuojami ir grąžinami Vo
kietijon.

Naujoji DP stovykla Mons pradėjo veikti. Jau at
vyko apie 400 asmeną. Tarp ją 4 liet, šeimos ir du nevedę. Dauguma 
yra ukrainiešiai. Greitu laiku skaičius turės padidėti iki 700.

Atsisve ikino. -8.28 d. išvažiavo iš La Louviėre į Austra
liją D. Petrauskas ir VI. SakcviGius, ir p. Grigaliūną - Glovackią 
šeimos (9.4 d. ) į Kolumbiją. Visi važiuoja per Italiją (Italijos lai
vais).

Seserys širdietės atsiliepia. - Jos 
rašo iš Petit Rechain; "JUsą malonus pakvietimas dalyvauti pirmose 
Mišiose Gerb. Kun. Dėdino labai mus nudžiugino. Bet JUs gerai supran
tate, kad mes negalime dalyvauti tose iškilmėse, tad mes vienijomės 
drauge su visais broliais ir seserimis dėkodamos Dievui, kad išrinko 
vieną iš Lietuvos sttną, pakeldamas į tokį aukštą kunigystės luomą, 
lies prašome Dievo, kad jis greitai galėtą grįžti į mtlsą žemelę Lietuvą, 
sulietą brolią ir seserą krauju, nešdamas Kristaus žodį, kurį ne vie
nas jau gal yra užmiršęs. "

15



■ P@U TP K p Pl S ?£> PUP PUS 15
JUNGTINES EUROPOS VALSTYBES - STALINO - TITO DVIKOVA - ČEKOSLOVAKIJOS 

KOMUNISTAI LENDA BAŽNYČION

S. m. rugsėjo 9 d. pasibaigė Europos Tarybos patariamojo suva
žiavimo posėdžiai. Šie posėdžiai turi labai daug reikšmės Europos atei 
č’iai. Buvęs Belgijos Teis. Minister is P. Stray, dalyvavęs tame suva
žiavime kaip parlamento atstovas "La libre Belgique” 29.8.49 ražo, 
kad Europos suvažiavimo atstovai tikisi greitu laiku tapti tikrais 
Europos parlamento nariais, turinčiais įstatymų leidžiamoj# gali#. 
Jau net dabar numatomi tiesioginiai rinkimai.

Šiuo metu suvažiavimas teturi tik patariamojo galio. Tačiau jis 
pačioje savo esmėje skiriasi nuo kitų tarptautiniu suvažiavimu. Kiek
vienas atstovas kalba ir balsuoja pagal savo asmeniškus įsitikinimus; 
nė vienas iš jų neturi savos vyriausybės instrukciją.

Šios pirmos sesijos metu yra per anksti galvoti apie politinio 
grupių sudarymu. Nebuvo laiko asmeniškiems atstovę, pasitarimams. Ta
šiau nereikia laukti oficijalaus .politinių grupių sudarymo, tendenci
jos jau dabar matomos. Socijalistai ir krikščionys demokratai yra 
aiškiausiai matomos ir geriausiai organizuotos tendencijos, nors toks 
Winston Churchill ar Paul Rc-ynaud nepriklauso nei vienai iš jų.

Įvairių kraštų, socijalistai susirenka periodiškai, bet jie- jau 
spėjo konstatuoti tam tikrų, trynimus! jų tarpe. Jie turi į savo tarpų 
priimti anglų, darbiečius, kurie šiuo metu jaučiasi tokie menki prieš 
konservatorius, belaukiančius busimų rinkimų. Be to, jie privengia 
savo kolegų, žemyno socijalistų, kurių tarptautinio vienymosi klausi
me einama daug toliau.

Didysis ekonominio Europos klausimo nagrinėjimas sudarė pereitos 
savaitės darbotvarkų. Iš visų pusių girdėti aliarmo, 3.0.S. šauksmas 
nualintos Europos - tai ženklas, kad gimsta tam tikra europinė dvasia. 
Po ilgų prakalbų ir faktų nurodynėjimų išvada neaiški, neapibrėžta, 
vos kelių Žodžių, jokių praktiškų sugestijų ateičiai.

Iki dabar dar tepasililyta tik įsteigimas vietinio pašto tarifo 
visai Unijai. Menka.

Buvo sitllyta muitų panaikinamas ar bent sumažinimas. Mesta min
tis sudaryti ribotas muitų sujungęs, liečiančias tik kai kurias pre
kes.

Daugelis iŠ kalbėtojų stengėsi užtikrinti britus, nerimaujančius 
dėl imperijos. "Užjūrio imperijos turi būti prijungtos prie senosios 
Europos, pabrėžė kaį kurie. Šitoji Europa tikrumoje yra Europafrika." 
Panašios kalbos tik patvirtina juokų, kur apibrėžiama Strasburgo Euro
pa* "Europa be pusės Europos plius Afrika ir pusė Azijos."

Nežittrint kuklios suvažiavimo pradžios, priimta nutarimai liečiu: 
žmogaus teisių deklaracijų, Europos paso įvedimų, Europos tribunolo 
įsteigimų laisvų pinigų keitimų, Europos kultūros centro organizavi
mų ir°socljalinių įstatymų suvienodinimų. Nutarimai perduoti Europos 
užs. ministerių komitetui, kuriam patvirtinus, nutarimai įsigalios. 
Manoma, kad netrukus Europos vienybė dar sustiprės ii bus einama pr iv- 
t ikr n j n Europos parlamento sudarymo iš dvejų rlimų: seimo, kurį suda-
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lytų tautų linkti atstovai, ii senato; kurin įeitų valstybių atsto
vai. Šiuo metu tėra likęs "matasis seimas", kuiio uždavinys ittpintis 
suvažiavimo nutarimų vykdymu.

Stalino - Tito dvikova tebesitęsia. Tito 
pasirodė c-sųs kietas riešutas. Nežiūrint labai įtemptų santykiu su 
Maskva, Tito laikosi jausdamas, kad parama iš Vakaru ima judėti. Mai
šalas Bulganinas paskutinėj savo kalboj Sofijoj Tito išvadino Judu; 
"Judai Tito su savo pakalikais., bėgliais iš socijalizmo fronto, visų 
Jugoslaviją pavertė tikru Gestapo kalėjimu..." Polit. stebėtojai ii 
pats Tito nesitiki, kad iš tos dvikovos kiltų karas.

Graikijoj raudonieji sukilėliai beveik likviduoti ii 
organizuojamos padėkos pamaldos. Sukilėliai prisiglaudė Albanijoj, 
ii graikui kariuomenė buvo besiryttanti peržengti sienų ii juos ten 
sunaikinti, tašiau amerikiečiai ir anglai nuo to %/gio atkalbėjo.

Čeko Slovakijoj Kat. Bažnyčios persekiojimas vyks
ta toliau. Komunistinė Vyr iausybė parengė įstatymo projektu, pagal 
kurį visi kunigai turėsi? prisiekti ištikimybę komunistinei respubli
kai, o Bažnyčios finansinis administravimas pereisiąs į vyriausybės 
rankas. Jau dabar 70 £ kunigų, pasirašė protest? prieš tokį projektų 
ir pareiškė geriau c-isip. į kalėjimų.

Vašingtone vyksta svarbus ekonominiai pasitarimai. 
Iš Europos valstybių Belgija pasirodė viena stipriausiai atkutusių 
kraštų. Ji atidarė kreditų keliolikos milijonų B. Britanijai.

PRANEŠIMAI

- Gerbiamiems Tautiečiams - rinkėjams ir aukotojams - už man 
surinktų pašalpų reiškiu nuoširdų adiU.

Ad. Paulauskas

- Emigracija į Venezuel? iš Belgijos pagal susitarimų su IRO 
nebevykdoma.

- Į Belgiją atvyko studijuoti Tėvas P. Rabikauskas. Jis jau su
ėjo į kontaktų su tautiečiais Hainaut prov. ir rūpinsis jų dvasiniais 
bei kultllr. reikalais.

- LBB suvažiavimo organizavime yra įvykę pakeitimų. Apie tai 
kolonijos informuojamos aplinkraščiais.

"G.S.n AHIINI3TRACIJA; Mi. Banevičius, 66, Pairę du Horloz, Tilleur- 
lez-Liėge.
Redakcija; 33, rue de l’Etat-Tiers, Liėge.
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