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III metai 1949 m. rugsėjo 30 d. Nl. 18 (47)

IS LIETUVOS Į BELGIJOS KASYKLAS

Keletas vyruką, suvilioti sovietines propagandos, pasileido į ne
žinią ii grįžo į Sov. Sąjungą.Pastaruoju metu sovietinė propaganda 
per radiją ir per laikraščius, kur ią čia ateina glebiais, ypač daug 
dėmesio kreipia į Belgijos lietuvius. Mat, pasinaudodami Čia esamais 
sunkumais, sovietai jieško auką. Visa ją propaganda nublunka betgi 
prieš faktus.

Šiomis dienomis atvyko iš Lietu
vos B. V. ir mielu noru nuėjo dirbti 
į anglių. kasyklas. Jis buvo repatrijavęs iš Vokieti
jos, bet pamatęs savo akimis, kad nėra gyvenimo, rado kelius net iki 
Belgijos. Su šiuo sugrįžėliu teko "G. S." bendradarbiui pasikalbėti. 
Vyras nedidelis, bet dar jaunas, tvirtas ir turi ko pasakoti.

- Esi pirmas 'žmogus iŠ sovietinės Lietuvos Belgijoj. Kaip gi pa
vyko Tamstai šis žygis?

- Tai buvo nepaprastai rizikingas žygis. Iš Lietuvos pajudėjau
š. m. gegužės 14 d., o Belgijoj atsiradau rugsėjo 4 d. Lietuvos - Len
kijos sieną perėjau ties Varėna, patekau į Krokuvą, Varšuvą, Poznanę, 
iš čia - į Vokietiją, dasikasiau per sovietinę zoną iki Berlyno. Čia 
perėjau į anglą zoną, buvau nubaustas už nelegalų perėjimą 11 d. ka
lėjimu. Paleistas iš kalėjimo prisiderinau prie vokiečių transportą, 
siunčiamą į Vakarus ir tuo bildu atsidlliiau amerikiečių zonoj, neradęs 
niekur darbo pasiryžau pajudėt toliau, btltent, Belgijon., Buvau pakliu
vęs policijai į rankas, bet kai išaiškinau, kad esu pabėgėlis iš Lie r 
tuvos ir j ieškau darbo, paleido.

- Kas Tamstą paskatino repatrijuotis?
- Na, mat, ta propaganda; pagalvojau, kad tėvynėj bus geriau. Ma

no visi namiškiai liko Lietuvoj, tai ir pamaniau sau - ko gi man Čia 
vienam bastytis. Kai grįžau, baisiai nusivyliau; namie radau tik vie-

2



2

ną mamą, kuliai paliktas vienas vienintelis kambarys, o mttsų namai 
konfiskuoti. Juose gyvena dabar civil, rusą valdininkai. Mano broliai, 
vienas 21 m. antras 2? m. išvemti Sibiran.

- Ar nebandei Tamsta rasti kur darbo? _
- Pirmiausia man rtipėjo ne darbas, o galva, Grįžęs namo užsire

gistravau peš viršaitį. APo trijų, dienų, sutikau savo pažįstamą, tarnau
jant). MVD. Tasai man pakuždėjo, kad apie mane renkamos žinios, • visur 
teiraujamasi ir man patarė nešdintis iš namų. Taip pabuvęs vos 3 die
nas ir palikau namus. Klaidžiojau daugiausia po miestus, išbildamas vis 
po kelias dienas. 0 rusų daugybė.’ Jų - civilių ir karių - visur pilna. 
Gatvėje neatsargu klausti praeivį, gatves lietuviškai, nes dažniausiai 
pataikai ant ruso, o tas tuojau klausia paso.

- Matyt, Tamsta bijojai bllti deportuotas, kad slapsteisi?
- Ir kur nebijosi? Raudonos mašinos lankosi kaimuose bei mieste

liuose kas naktį. Suimtieji vežami į Bigailių kone, stovyk
lų (tarp Subačiaus ir Panevėžio; atbėgėlis pasakoja apie savo apylin
kę -Red.) Ten yra durpynas, ir nubaustieji iki 3 metų turi dirbti. _ 
Daugumas betgi išvežami į Karagandą kažkur prie Uralo. Iš mano apylin
kes yra išvežti-. Vaicekauskas (kooperatyvo vedėjas, baigęs 8 kl. ), 
Vi^vila (buv. šaulys). Sis dirbo metalo fabrike LinkaiŠ iuose, bet buvo 
išmestas ir išvežtas. Abu - mano draugai.

- Kaip yra su partizanais?
- Pastaruoju metu jų veikimas Lietuvoj kiek aprimo. Matyt, jų jė

gos pasilpo, be to, jų dalis pasinešė Lenkijos pusėn, kur pasiprieši
nimas yra lengvesnis. Buvo labai platinama proklamacija tarybinės 
valdžios, kurioje partizanai kviešiami išeiti iš miškų; išeikit iš 
miškų, viskas bus dovanota? Išėjusieji turėjo registruotis kas 3 die
nas. Po kiek laiko juos ėmė suiminėti ir vežti Bigailių kone, stovyk- 
lon, nes buvo apkaltinti sabotažu. Vėliau visus išvežė Rusijon. Tai 
buvo 1948 m. birželio - liepos mėn.

Partizanų miškuose dar yra. Ūkininkai, sužinoję kur jie slapstosi, 
patys nuneša maisto. Banditizmu jie neužsiima.

- Butų įdomu išgirsti apie bažny&ias bei kunigus. Ar yra dar ku
nigų Lietuvoj?

- Dalis bažnyčių yra uždaryta. Pav., Panevėžio katedra tebėra be 
bokšto, pamaldų nebūna. Katedroj gyvena rusų kare iviai (pravažiuojamo
ji kuopa). Kitos Panevėžio bažnyčios atidarytos ir žmonių sekmadie
niais pilna.

Kunigų parapijose tėra po vienų. Yra parapijų be kunigų, pav. 
Antašave, kur yra bažnyčia ir dvi koplyčios. Senasis kunigas mirė, o 
naujo dar nėr.

Yra nemažai kunigų deportuotų. IŠ Panevėžio srities 1948 m. buvo 
išvežta 13 kunigų (taip pasakojo mano pažįstami). Jie buvo laikomi 
pradžioj Panevėžio kalėjime, o paskui išvežti. Apie vysk. Paltarokų 
nieko nesu girdėjęs.

Vienuolių niekur nematyt. Patyriau, kad, pav., iš Krakių vienuo
lyno padarytas kolchozas, kur dirba ir buv. seserys. Ten nusiųstos 
vienuolės ir iš Panevėžio. Be kitko, Krakėse yra didelis aerodromas, 
o Dotnuvoj buv. žemės Ūkio akademijos ritmuose veikia politrukų mokyk
la. Sugriauta tiktai priešakinė ritmų dalis.
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- Tamsta užsiminei apie kolchozus. Sakyki, kaip jie atrodo?
- Tai tikras vergą gyvenimas. Darbo daug ir vis dar ragina. Grį

žęs iš darbo randi "zemlianką", katilą, sriubos, 600 gr. duonos (die
nai), žuvies ir valgai su ''draugais" atsisėdęs ant kernas. Mėsos duoda 
tiktai dukart per savaitę.

Miega visi irgi toj "zemliankoj"; šiupiniai prikimšti pjuveną., 
patiesti ant žemės; juos vadina "rusiškais foteliais". "Zemliankos" 
sukaltos iš lentą, apkamšyta samanomis. Vienkiemiai yra ardomi. Med
žiaga gabenama į kolchozus arba sunaudojama malkoms. Ūkininkai laikosi 
iki paskutiniąją ir vengia kolchozą. Jie- tikisi, gal bus kokią permai
ną. Mano apskrity žinau šiuos kolchozus: Akmenės, Tiltagalią, Korsa- 
kiškią, Žvirblionią, Skvarbą, Subačiaus ir DvariŠkią.

Ūkiai yra partijos kontroliuojami. Pav., kūlimo metu sunku ką 
nusukti. Yra nustatyta; nuo 10 kg. iškultą javą,- 1 kg. darbininkui.- 
samdiniui, tam tikra norma gyvuliams, Ūkininkui. Jei gyvuliai neregis
truoti, norma nepaliekama. Laisvai parduoti negalima nei javą, nei 
gyvulią. Parduoti galima tik valdžiai. Tuo atveju reikia registruoti 
pas komisarą. Valdžia moka trečdalį kainos ir tai ne pinigais, o kvi
tais, už kuriuos gali gauti kooperatyve Ūkio padargus. Kiekvienas 
žingsnis be leidimo yra baudžiamas, pav., už kiaules paskerdimą 2 me
tai kalėjimo (pirmą kartą), antrąkart jau 6 metai Karagandos.

- Ar gauna žmones laišką iš užsienio?
- Gauna. Jie yra registruojami ir kontroliuojami. Gavusieji tris 

laiškus iš užsienio dažnai susilaukia bylos. Yra nukentėjusią. Nepa
tartina rašyti.

- Kokia mtlsą žmonią nuotaika-dabart inė j Lietuvoj?
- Visi laukia karo kaip išganymo. Daugumas namuose nenakvoja. Ka

ro stovio nebėr. Anksčiau buvo uždrausta išeiti išeiti iš namą nuo
10 vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Miestuose stovi eilės žmonią ties par
duotuvėmis, Paskutiniai dažnai nieko nebegauna. Fabrikai dirba, bet 
gaminiai eing Rusijon, pav., Panevėžy, Laisvės aikštėj, veikia auto 
įmonė, kur gaminami "Zis" automobiliai (ištikro tai Fordas 4 ir 8 c ii. ) 
Kauno gatvėmis važinėja irgi "Zis" autobusai.

MUsą žmonės prislėgti ir gyvena nuolatinėj baimėj. Aš negalėjau 
pakelti tokio gyvenimo ir beveliju dirbti anglią kasyklose, bet- būti 
laisvas ir gyventi be baimės. Nusimanau mechanikoj, ir su laiku ti
kiuosi žmoniškai įsitaisyti.

—..ooOOOoo..—

PASAKOJIMAS APIE R A K T £ 
Nelė Mazalaitė 

(Tęsinys iš 17 nr. )

- Bet tai negali būti, kad dangaus paveikslas butą užstojęs mano 
kelią, - mano jis. - Buvo didelė saulė, kritusi man į akis, štai to
dėl man sušvytravo žiedą krūmas ir statula su gyvomis akimis. Tiktai. 
Tašiau - jeigu nebūtą buvę to, aš nebttSiau atradęs rakto.

Taip, jis nešiojosi jį savaites ir mėnesius, ir vieną kartą jis
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atėjo pas tę, su kuria gyveno savo žemėje , su kuria kentėjo svetimoje, 
ii kurię buvo palikęs vienai.

Jie stovėjo piiešais vienas kitę, tylėdami, pagaliau vyias išsi
ėmė raktę ii įdėjo jį j. savo 'žmonos delnę kaitų su savo lanka.

- Ai mes netuiime saugoti jo? - pasakė jis. - Saugokime, nes 
kaip kitaip mes įeisime diauge į masę Namus,

—..00OOO00..—

PINIGŲ NUVERTINIMAS IR MUSŲ 3UTAUP0S
V. D.

Mtlsę tarpe yia didelis skaičius norinčię emigiuoti. Tam tikslui 
daug kas imasi taupyti pinigus. Vienas kitas šiek tiek turi jau ii 
iš anksčiau.

Iš seno žinoma, kad pinigas yra daug lengviau uždirbti, negu 
tiksliai jį suvaitoti. Kad sunkiai uždirbtas santimas nenueitę neti
krais keliais, reikia didelio apdairumo.

Daugiausia svyravimo ir baimės dėl sutaupyto pinigo vertės išlai
kymo. Baimė pagrįsta, nes paskutini dešimtmetį buvome liudininkai daž- 
nę piniginiu katastrofę. Jos vėjais nunešė daugelio metę darbo vaisius 
ir nukentėjusių viltis.

Iš Vokietijoje įgyto patyrimo esame įsitikinę, kad vienintelis 
pastovus pinigas tai Jungtinię Amerikos Valstybię doleris. Tai iš da
lies teisinga. Todėl ir suprantama noras ję prisirinkti ne tik busimai 
kelionei, bet ir padengimui išlaidę kelionės dokumentams. Juk į Ame- 
r ikę...

Bet tas kelias nėra taip jau labai tikras.
Viena; laisvame pinigę keitime reikės daug permokėti, o antra - 

Europoje apyvartoje yra labai daug padirbtę, netikiu doler ię. Vokieti
joje amerikiečię okupacinės įstaigos buvo darę įvairiausię bandymų 
tiems doleriams išgaudyti, bet nepavykus vienas aukštas amerikiečię 
valdininkas viešai prisipažino, kad nėra priemonię tiems doleriams 
Europoje išgaudyti. Tas bus galima padaryti tik J.V. Taigi išeina, kad 
tie padirbti doleriai Europoje kursuos kartu su tikraisiais, ir tik nu
vykus į užjUrį ir solittne traukiant iš kišenės europines santaupas 
galima susilaukti nenumatyto nemalonumo. Pilnumo ir geros nuotaikos 
deltai galima dar pridurti, kad Belgija, o ypatingai Diege yra pats 
didžiausias netrikę doler ię platinimo centras, ne vien Europai ir Ar
timiems, bet net ir Tolimiems Rytams.

Sekant laikraščius čia suplaukia ne vien Olandijos, Prancttzijos, 
Argentinos, bet net ir Egipto gamyba. Egipto gamyba bent iki šio laiko 
buvo pati tobuliausia.

Kita pastovi valiuta iki paskutinių dienę tai anglę svarai. Jei 
tikėti laikraščiams, tai ję padirbdinę j imas iki šio laiko taip labai 
sklandžiai neina. Bet Europoje ję yra daug padirbtę užsilikusię dar 
iš hitlerinės Vokietijos laikę. Anglę įstaigos padėjo daug pastangę 
užklupti juos ję išleidimo šaltiniuose, bet tų pačię įstaigę spėjimu 
iki šiol dar likę neišgraibstyta bent 20 milijonų. Be to, dėl keistas 
pokarinės Anglijos tikinės padėties anglę svaras jau neteko savo patrauk
lumo.
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Paskutinių keturių mėn. laikotarpyje anglų svaras nuo 172 Fr.b. 
nukrito iki 125. Po naujo nuvertinimo anglų svaras lygus 122,72 Fr.b. 
Po šio sukrėtimo sterlingas galės atgauti pasitikėjimų tik vėliau. 
Pridurtina, kad Australijos svaras dabar.lygus 98 Fr.b. (buvo - 
141 Fr.).

Patikimiausias banknotas tai prancūzų tūkstantinė. Iki šiol nie
kam dar nepasisekė jos padirbti. Prancūzų frankai nors ir žemos ver
tės, bet rodo pastovumo. Vienu metu tų pabrėžė net pats prancūzų fi
nansų ministeris. Bet nors jam kalbėjusiam apie Prancūzijos, o ne 
kieno nors kito pinigus ir reikėtų tikėti, bet taip nėra. To pareiš
kimo metu prieš 6 savaites, už šimtų prancūziškų frankų belgiškais 
buvo 14,10. Keistu sutapimu tuojau po pareiškimo krito iki 12,30. 
Nors dabar jau vėl taisosi ir šiuo laiku belgiškais 12,55 už prancū
ziškų 100.

Tikrai pastovus pinigai tai Šveicarijos frankai, nors Šveicari
joj varoma propaganda už franko nuvertinimų. Mat, tas frankas apsun
kintas perdaug dideliu 100 % padengimu pabrangina gyvenimų ir nubai
do turistus.

Visas šis rašinys neturėtų prasmės, jeigu nepaminėtume svarbiau
sio dalyko. Tiek kiek musų angliakasių sąlygose gali prireikti, tai 
visos piniginės operacijos Belgijoje yra be jokių suvaržymų. Išsivež
ti į užsienį galima iki 10 tūkstančių belgiškų frankų bet kokia va
liuta. Įsivežimo sumai ribos nėra. Įsivežtus svetimų kraštų pinigus 
bankai ir keitimo kontoros keičia be jokių sutrukdymų.

Draudžiama tik kontrabanda - gabenimas slapta. Vadinasi vienu 
ir kitu atveju reikalinga atlikti muitinėje vien paprastas pareiški
mas. Žinoma, visa tai tinka keliaujant viešai su atstovybių ar konsu
latų išduotais dokumentais. Keliaujant slapta ir Įkliuvus j. pasienie
čių nagus, valiuta konfiskuojama', o jos savininkai areštuojami. Vė
liau dar teismas priteisia vėl piniginę ir kalėjimo baudų.

Užsienio valiutai pirkti ir- parduoti bankuose ir pinigų keitimo 
kontorose (change) nėra jokių suvaržymų. Žinoma, šiuo rašiniu nesi
ryžtama nieko garantuoti, nes ne visos kontoros tuo verčiasi, - an
tra, nevisada jos gali turėti prašomos valiutos. Dar kai kuriose 
dėl Įpratimo, užsilikusio iš valiutos prekybos suvaržymo laikų, krei
piantis, pardavėjas iškiša galvų per langelį. Nors yra ir gražesnių 
pavyzdžių: Antverpeno centrinės stoties pinigų keitimo kontoroj pir
kėjams privilioti užsienio valiutų banknotai reklamuojami vitrinoj.

Valiutų prekybos laisvė Belgijoje dar ne viskų išsprendžia. 
Nors ir leidžiama iŠ Belgijos išvežti be jokių ypatingų formalumų 
10.000 Fr., bet maža yra valstybių, kurios įsileistų įsivežti pana
šių sumų grynais pinigais. Todėl išvažiuojant Į Angliju, Argentinų , 
Jungtinės Amerikos Valstybes, Kanadę ir kt. pinigus reikia pervesti 
per bankų. Didžiausių paslaugumų tam atvejui siūlo "La Banque de 
Bruxelles" turinti Belgijoje virš 300 skyrių.

Pinigų pervedimui reikalinga išgauti leidimas iš "Institut Bel- 
go-Luxembourgeois du Change", rue de Berlaimont 15, 73 langelis, 
Bruselyje. Bet reikalingais formuliarais aprūpina ir pačiam leidimui 
išgauti tarpininkauja tas pats bankas.
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Belgų frankas tvirtas, tačiau ir jis neišvengė nuvertinimo audros 
- liko nuvertintas 12 %.

Paskutiniame banko savaitiniame balanse pažymėta 86 milijardai 
franku banknotais apyvartoje su 31 milijardu aukso padengimo. Tai 
tas pats santykis, kokiu buvo padengtas ir litas iki paskutinių mums 
liūdnai prisimintinų laikų.-

Tie patys nuostatai pinigams pervesti tinka ir Vokietijai.
Iš patyrimo jau žinome, kad vykstantieji įVokietijų slaptai vo

kiška valiuta apsirūpina kitu būdu. Bet reikia būti labai atsargiems, 
nes jau yra pasitaikę liūdnų įvykių. Dėl padirbtų markių keli mūsų 
tautiečiai grįžę iš Belgijos yra pažinę vokiško kalėjimo malonumus.

Todėl yra vengtina pirkti markes iš nepažįstamų neaiškių rankų.
Mat jų yra taip pat labai daug padirbtų. Ir taip gerai, kad labai 
dažnai sunkiai atpažįsta net ir patyrę bankų tarnautojai. Nesenai 
vietos spaudoj buvo aprašytas Miuncheno atsitikimas, kad bankai tik 
iš nenormalaus apyvartos padidėjimo spėja daugybę tų markių esant 
padirbta. Sukliudymui padirbtų markių plitimo dažnai iš apyvartos at
šaukiamos ištisos serijos. Mums gi jau žinoma, kad kaip pati piniginė 
Vokietijos reforma, taip ir kitos "reformėlės" daromos staiga, dažnai 
priešingai vakar dienos oficialiems pareiškimams.

Todėl reikia būti labai atsargiems ypatingai su didesnėmis sumo
mis, kad dėl savo prakaitu sunkiai uždirbto pinigo nereikalingai ne
nukentėjus.

—..ooOOOoo..—

JIESKAU DARBO, KUR NEREIKIA DIRBTI
T. P. Rabikauskas

Pranas jau pilnai pasiruošęs kelionei į užjūrį. Kambarėlyje ne 
kų tepamatysi. Viskas rūpestingai sukrauta į geležimis apkaustytas 
skrynias. Visko gali prir^kti; juk nežinai, kų ten rasi.

Draugai žino, kad jis iškeliauja. Vienas kitas užsuka pas jį 
pasiteirauti: kaip, kada?

- Ir pasirinkai dienų: rugsėjo tryliktųjų. Jau iš anksto matyti, 
kad nieko neišeis iš tavo kelionės.

- Žiūrėk, dar nuveš tave į "didžiųjų tėvynę".
Jie juokauja, bet širdyje džiaugiasi, kad šis gali kelti spar

nus į platųjį pasaulį. Ir jie norėtų greičiau ištrūkti iš tos nevi- 
sur svetingos Europos.

- Pranai, kai nuvažiuosi ir įsikursi, surask ir man kokį nors 
darbų - prašo vienas jo draugų.

- 0 kokio darbo norėtum?
- Kokio darbo? Kam dar klausi, juk žinai kad mieliausias tas 

darbas, kur nereikia dirbti.
- Draugai pabuvoję, pajuokavę išsiskirstė. Išėjau ir aš su jais. 

Einu sau vienas ir galvoju: kodėl žmogus savaime, - net ir tas, kuris 
to žodžiais neišreiškia - linkęs kuo mažiau dirbti.

Gal jis bijo darbo? - Bet anas Prano draugas maldavo surasti 
jam darbo.

7



1

Tad išeina, kad jis nenori dirbti? - Bet kur tada sveiko žmo
gaus logika: ieškoti darbo ir nenorėti dirbti sako ty pat, kaip no
rėti darbo ir jo nenorėti. Kiekvienas mato, kad tai prieštarauja sau 
pačiam.

Kg, pagaliau, norėjo pasakyti išsireiškimu: "Surask darbo, kur 
nereiktu dirbti? Manau, ne ky kita, kaip: "Surask darbo, kur nereikė
tą vargti, kur nereikėtą lieti prakaitu, kur nebūtu paniekinimo.

Argi ne to siekia kiekvienas žmogus? Jis norėty dirbti, veikti, 
bet nieko nekentėti. Tada jis buty laimingas. Ir jei tai pasilikty 
ilgesnį laikę, jis jaustųsi kaip Rojuje.

Aniedu draugai juokavo taip kalbėdamiesi: nė vienas netikėjo, 
kad kur nors žsmėje rastųsi tokio darbo. Ne visi taip juokauja. Dau- 
felis ieško ir tikisi surasti žemėje Rojy ar tai sau arba net visai 
monijai. Jie užmiršta, jog žmogui pasakyta: "savo veido prakaite 

valgysi duony".
Tačiau mes žinome, kad tas žmogui duotas laimės troškimas nėra 

tuščias. Jis susilauks išsipildymo antgamtiniame anapus...

—..00OOO00..—

LENKAS APIE LIETUVIUS RUSIJOJ

E k artas pasakoja savo iŠgyvenim us.

Lenky inžinieriui Antoni Ekart’ui pasisekė ištrukti iš sovieti
nės koncentracinės stovyklos Kotlas srityje. Jis ten išgyveno aštuo
nis (1939 - 47) metus. Jam pasisekė taip ilgai ištverti dėl to, kad 
jo technikinės mokslo žinios sovietams buvo labai reikalingos, ir to
dėl jie jį brangino. Iš kity jo to paties likimo draugy niekas neiš
liko - jy tarnybos sovietai nebrangino.

Savo pergyvenimus jis aprašė Stockholme išleistoje knygoje 1248 
m. (Boniers leid. 322 pusi.)

Didžiausiu jo susidomėjimu buvo likimas jo tautiečiy iŠ prijung- 
ty prie sovietu Rusijos rytiniy buv. Lenkijos sričiy, nors skiria daug 
vietos ir Pabaltės valstybiy piliečiams, deportuotiems į Soviety Rusi
jos 'koncentracines stovyklas.

Jam teko daug karty su jais susitikti įvairiose koncentracinėse 
stovyklose.

Gana įdomi ta knygos dalis, kurioje autorius giria iŠ pabaltės 
šaliy kilusius koncentraciniy stovykly kalinius, kurie beviltiškame 
varge stengiasi išlaikyti žmoniŠky vertingumy. Net ir tame begalinia
me skurde stengiasi išlikti syžiningais ir laikosi žmoniškumui įpras- 
ty dorovingumo įpročiy. Tas suteikia jiems ištvermės siaubingai žiau
riose koncentraciniy stovykly gyvenimo aplinkybėse.

Tikrieji sovietiniai piliečiai, kad ir patys kentėdami, visiškai 
nesijaudina dėl tokiy dalyky. Jie neapsiriboja jokiais dorovės susi
varžymais.

Autorius yra įsitikinęs, kad ty pilieČiy stačiokiškumas ir nejau
trumas žmoniškumui yra jy paveldėtas.

8



8

Asmens teisingumas, sųžiningumas, paslaugumas, užuojauta ir kiti 
dorovingumo dėsniai, skatinantieji atsparumu išlaikymui žmonišku ver
tybių - Kremliaus akimis - yra didelė kliūtis įvedimui tikros sovie
tinės sistemos.

Dėl tos priežasties sovietinis režimas ir stengiasi tas kliūtis 
visiškai sunaikinti.

Sovietams ikišiol tas sekėsi, nes jų pačiu piliečiai, norėdami 
išlikti iš paskutiniųjų stengiasi prisitaikyti. Kiek-vienas tikras so
vietinis pilietis, jausdamas gresianti pavojų gyvybei nesidrovėdamas 
ir be jokių sųžinės išmetinėjimų niekad neatsisakys vienintelio pašiau 
gurno - įskundimu pagreitinti savo artimo mirtį. Todėl darosi aišku, 
dėl ko sovietinis režimas visose srityse, taip ir koncentracinėse sto
vyklose, turi tiek daug savanoriškų agentų.

Susitikimai su lietuvias.
Pirmuosius baltus pasmerktųjų transportuose į Tolimos Siaurės 

koncentracines stovyklas autorius sutiko 1940 m. vasario mėn. Tai buvo 
lietuviai vilniečiai iš buvusios Lenkijos rytinių sričių, kurios ru
sams atiteko po atmintino jų susitarimo su Hitleriu 1959 m. Jie buvo 
ištremti iŠ savo krašto už nepalankų ir priešingų nusistatymų sovie
tiniam režimui.

įvairiose stovyklose autoriui teko susitikti ir latvių. Tai buvo 
įsitikinę komunistai dar nepriklausomybės laikais pabėgę į Rusi jų. 
Jie turėjo didelį norų prisidėti prie sočijalistinės kūrybos ir tokiu 
badu patenkinti savo troškimus. Nežiūrint didelio ’'kūrybinio’’ užside
gimo, jie buvo labai greitai areštuoti, apkaltinti svetimos valstybės 
agentais įr pasmerkti priverčiamiems darbams.

Susitikimas su baltais virto dar dažnesnis 1941 m. antroje purė
je po masinių tuose kraštuose trėmimų. Jam teko daugiausia susitikti 
su ta dalimi tremiamųjų, kurie buvo siunčiami į Kotlas, Halmer-Ju, 
Abez ir kitas milžiniškas Tolimos Siaurės koncentracines stovyklas, 
esančias anapus šiaurės speigračio.

A. Ekart tų pabaltiecių tarpe įsigijo pažįstamų, net ir draugų.
Vienas ypatingai įsidėmėtinas: tai Dr. Bergeris , ^ku- 

rio autorius, negalės užmiršti visų savo gyvenimų dėl jo gydytojiško 
rūpestingumo ir paslaugumo.

(Pažinojosių Dr. Bergerį yra ir Belgijos lietuvių tarpe. Jie at
siliepia apie jį su tuo pačiu palankumu).

Dr. Bergeris buvo žymus asmuo Lietuvoje. Jis buvo sijonistų lyde
ris ir Kauno m. žydų ligoninės direktorius. Pati didžiausia priežas
tis jo deportavimui - atsisakymas dalyvauti komunistinėje demonstra
cijoje.

Partija negalėjo jam to dovanoti ir įtraukus į juodus sųrasus pa
smerkė jį vergijai. Ji ištrėmė į Sovietų Rusijų su tūkstančiais kitų 
panašių nelaimės draugų 1941 m. birželio mėn. 14 d. Nė vienas jų ne
buvo teisiamas kokio nors teismo, jie visi buvo ištremti paprastu 
N.K.V.D. (dabar MVD) sprendimu.

Toji grupė, kurioje buvo Dr. Bergeris, buvo 800 asmenų. Nepaisant 
to, kad daugumoje tai buvo senyvi žmonės, jie buvo varomi pėsti išti
sus Šimtus km. per neįžengiamas Rytų Karelijos girias. Pusė varomųjų 
žuvo pakelėje.

9



Dr. Bergeris mirė koncentracinėje stovykloje.

Rekordinis mirtingumas.
Sanitarinėms sąlygoms pavaizduoti autorius duoda tokį pavyzdį. 

1944 m. rudenį iš Taškento į Opolagy Kotlas rajonę buvo atgabenta 
2000 kaliniu. Po šešiy mėnesiu iš to skaičiaus beliko vos 300.

Karo metu ir vėliau, dėl išbadėjimo ir kity nedatekliy, mirtin
gumas pasiekė■tokio masto, kad sukėlė nerimo ir pačiai GULAG (Koncen
traciniu Stovyklų Vyriausioji Valdyba). Ji išleido slapty instrukcijy 
kuria buvo draudžiama nurodinėti mirties priežastimi ligas, iš kuriy 
but y. galima matyti marinimą badu. Taigi, nieko nesakantis bespalvis 
apibudinimas ’’širdies nusilpimas" liko vienintelė taisyklė mirties 
priežasties nurodymui.

Laikomas dar pereinamoje Kotlos stovykloje Ekart girdėjo, kad 
baltai buvo skiriami dažniausia į Halmer-Ju. Tai pati šiaurinė koncen
tracinė stovykla europinėje Rusijos dalyje. Jie ten turėjo dirbti po
žeminėse kasyklose arktiniame klimate. Asmenys, pažinojusieji ty sto- 
vykly tvirtindavo, kad tenai iš 1000 dirbančiujy mažiausia 300-400 
yra sergančiy ir paliegusiy - pasmerkty neišvengiamai mirčiai. Dėl to 
jie Kotlas laikydavo rojumi palyginus su Halmer-Ju.

Toliau Ekart pasakoja savo knygoje, kad nė vienas iš ty kaliniy 
net ir išlikęs gyvas tose baisiose sylygose ir atlikęs bausmę neturi 
mažiausiy vilčiy išeiti laisvėn. Dažniausiai ta bausmė yra prailgina
ma to paties teismo sprendimu arba dar paprasčiau - stovyklos NKVD 
sauvališku sprendimu. Pati stovykla niekad nieko neišleidžia į laisvę, 
nebent gavus įsakymy iš centro. Bet tai atsitinka labai retai.

Net ir išleisti iš koncentraciniy stovykly kaliniai negaliu su
grįžti į savo namus arba pasirinkti gyvenamajy viety savo nuožiūra. 
Paprastai paleistieji iš bent kurios koncentracinės stovyklos siun
čiami taip pat į Tolimyjy Šiaurę. Toms sritims kolonizuoti sovietinės 
įstaigos rodo didelio susirūpinimo. Ty atlikti jie nusprendę panašiom 
priemonėm.

Repatrijavusiy likimas .
Kotlas koncentracinėje stovykloje balty ypatingai padidėjo tuo

jau po karo. Tai buvo repatrijavę iš Vo
kietijos į kuria jie buvo išbėgę 
antry karty braunantis soviety ar
mijai. Susivilioję sovietine propaganda jie patikėjo soviety 
pažadams. Jiems buvo žadama dovanoti jy nūs Įkaitimus, kartu pažadėta 
neliečiamybė ir geras darbas tėvynėje.

To paties likimo susilaukė rūsy tautybės asmenys vokiečiy išvežti 
darbams prievarta į Vokietijy. Taip pat gryžinti iš Vokietijos buvę 
soviety karo belaisviai ir visi kiti, kuriems karo painiavoje teko 
kad ir trumpam laikui pakliūti už Soviety Rusijos riby.

Visi repatrijavę susilaukė to paties likimo. Pradžioje jiem? vi
siems buvo surengta nuodugnus ir griežti skryningai per kuriuos buvo 
nagrinėjama jy ištikimybė. Prie mažiausio įtarimo be atodairos jie 
buvo pasmerkiami priverčiamiems darbams koncentracinėse stovyklose.

Tuo tarpu tariamai ištikimiems buvo leidžiama sugrįžti namo, kur 
jie turėdavo visiems pasakoti apie Sturdy ir vargyjy iškentėta. "supu
vusiuose" Vakaruose.
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Vienok niekam nebuvo leista namuose pasilikti ilgiau 1-6 mėne

siu. Po to jie būdavo deportuojami į koncentracines stovyklas. Teismo 
sprendimai badavo trumpi: "už išdavimu" arba "bendravimu su priešu".

Knygos autorius netiki ty kaltinimu rimtumu. Išskyrus labai re
tos išimties, jis visus tuos kaltinimus laiko pramanytais. Jis yra 
įsitikinęs, kad visi tie kaltinimai turi vieny ir aiškiu tiksly: žmo
nių sunaikinimu.

. Autoriaus įsitikinimu sovietai vis dar tiki savo žmonių perdir
bimo arba atvertimo teorijai.

Su pačios Rusijos žmonėmis jiems tas iki šiol sekėsi, bet jie ne
turi jokiy vilčių perauklėjimui asmeny, gyvenusiu užsovietinėj kapita
listinėj aplinkumoj. Jy samprotavimu, jie yra tiek apkrėsti ir sugedę, 
kad jy perauklėjimas jau nebeįmanomas.

Kadangi nėra jokios vilties susilaukti iš jy^gery komunisty ir 
todėl dar, kad jie savo klaidingomis ydingomis pažiūromis neužkrėsty 
kity - lieka vienas vienintelis ir gerai išbandytas badas: juos sunai
kinti.

Baltai pasmerkti išnykti.
Kad baltai yra paskirti sunaikinimui, Bkart laiko pakankamu įro

dymu tuos faktus, jog baltai koncentracinėse stovyklose yra priskirti 
taip vadinamam specijaliam kontingentui. Be to jie deportuojami masi
niai, be teismo sprendimo, be atrankos. Maža kas iŠ jy tikisi atgauti 
laisvę. Ekart dar prideda, kad vien tik kaliniai iŠ nesovietiniy sri- 
čiy dar tikisi išeiti į laisvę.

Rusai, pažįstantieji sovietinį režimy, nesusivilioja panašiais 
klaidinimais.

Specially kategorijy sudaro kaliniai iš Pabaltės krašty apkaltin
ti bendravę su vokiečiais. Ekart buvo sutikęs tokiy, kuriuos ištiko 
ypatingai sunkas teismo sprendimai. Nuteistieji buvo iš ty sričių, ku
rias sovietai buvo priversti apleisti 1941 m. o vėliau vėl sugrįžo.

Autorius prisimena vieny: tai Dr. Neviadomski iš Rygos. Jo visa 
kaltė, kad jis liko dirbti ligoninėje vokiečiams okupavus jo tėvynę. 
Jį nuteisė 15 mėty "katorgos". Tai ypatingai baisi priverčiamyjy dar
by rūšis.

Tarpe kaliniy su panašiais sprendimais ypatingai daug yra ukrai- 
niečiy iŠ sričiy buvusiy laikinai vokiečiu okupuoty karo metu. Sekan
ti didžiausia grupė tai kilusieji iš Pabaltės respubliky: Estijos, 
Latvijos, Lietuvos. Nors tos respublikos iš vardo yra "nepriklausomos" 
bet jy piliečiams neleidžiama sovietišky teismy uždėty bausmę atlik- 
dinėti savo tėvynėje. Jie deportuojami Rusijon.

Pabaltės ištremtieji sutinkami visoje Rusijoje. Ekart yra sutikęs 
juos transportuose į įvairias Rusijos puses, Maskvos Butyrky kalėjime 
ir kitur.

Jis yra kalbėjęs su jais, taip pat ir su daugeliu kity apsišvie- 
tusiy kaliniy. Ty pasikalbęjimy turinio santrauka tokia: jeigu kas 
nors dar vakaruose ir tiki susiartinimo galimybe Vakary su SSSR, tai 
pats save apgaudinėja, nes sovietai dirba vien karui. Ir dirba atkak
liai.

Tas karas skiriamas sunaikinimui kapitalistinio pasaulio. Tai tu
rės jam būti paskutinis ir mirtinis smūgis.

Kaliniai taip pat laukia karo, tik jau visai dėl kity priežasčiy: 
karas suteikty jiems laisvę, o jy tėvynėms - nepriklausomybę. (V.B.) 

Pagal "Newsletters"
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PRANCŪZIJOS LIETUVIAI KREIPIASI Į PASAULĮ

Pirmą kart susirenka bendrai 1949.2.8. d. Lietuviai, Latviai ir 
Estai Prancūzijoje ir gina savo tremiamųjų reikalus.

Rugsėjo 8 d. Šventės proga Paryžiuje įvyko pirmasis, nepaprasta
sis, bendras Lietuvių, Latvių ir Estų susirinkimas, kurį globojo Lie
tuvių Šalpos Dr-ja Prancūzijoje ir Latvių bei Estų Savitarpinės pa
galbos komitetai Prancūzijoje.

Rugsėjo 8 d. rytų Lietuvių Katalikų Misijos Prancūzijoje Direk
torius atlaikė pamaldas, į kurias atsilankė būrelis lietuvių, daly
vaujant Dr. S. Račkiui - Lietuvos Atstovui Prancūzijoje. Tos pačios 
dienos vakare lietuviai, latviai ir estai pirmų kart Prancūzijoje su
sirinko bendram iškilmingam susirinkimui.

Bendru trijų organizacijų valdybų sutarimu, Lietuvių Šalpos 
Dr-jos pirmininkei poniai 0. Bačkienei negalėjus atvykti, iškilmingų 
posėdį atidarė Tėvas J. Kubilius, pasakydamas momentui pritaikintų 
kalba. Jis ir pirmininkavo. Vice-pirmininkais buvo paskirti: Estų 
Komiteto Pirmininkas skulptorius K. Pehme ir Latvių Komiteto Pirmi
ninkas, teisėjas p. A. Sveics, mag. juris, o sekretoriauti p. J. Puš- 
korius. Pranešėjais susirinkimo buvo - Lietuvių, Latvių ir Esčių mo
terų vardu - p. M. Galdikienė, buv. Lietuvos Seimo Vice-Pirmininkė, 
buv. Lietuvos Katalikių Moterų Pirmininkė, Estų vardu - buvęs redak
torius, žurnalistas p. G. Parnpuu, Latvių vardu p. Prof. H. Pewtmalis 
ir Lietuvių p. inž., kap..skautininkas J. Bulota.

Visi kalbėtojai iškėlė aikštėn tragingą jų tautų ir ypač lietu
vių, latvių ir estų krašte ir ištrėmime būklę, kviesdami visus lietu
vius, latvius ir estus, gyvenančius Prancūzijoje, apeliuoti, šaukti 
į pasaulio sąžinę, kad pagaliau žmonija pažintų, suprastų ir išdrįs
tų mūsų kraštų, mūsų brolių ir seserų pagrindines teises ir laisves 
ginti. Susirinkusieji tam pritarė ir vienu balsu Prancūzijos Lietu
vių, Latvių ir Estų bendrai buvo priimta ir nutarta rezoliucijos 
šioms įstaigoms:

1) . gv. Sosto Valstybės Sekretoriatui,
2) . Pasaulinei Evangelikų ir Reformatų Tarybai,
3) . Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui,
4) . Tarptautiniam Katalikų Pagalbos Komitetui,
5) . Tarptautinei Moterų Tarybai,
6) . Tarptautinei Moterų Lygų Sąjungai,
7) . Pasauliniam Moterų Sąjūdžiui,
8) . J. T. 0. Ekonominei ir Socialinei Tarybai bei

a) Žmogaus Teisių Komisijai,
b) Moters Statuse Komisijai,
c) Specialiniam didžiojo Genocido nusikaltimo Komitetui
d) Laisvės ir Informacijos Komitetui, t

9) . J. T. 0. Generaliniam Sekretoriui,
10) . Prancūzijos Arkivyskupų ir Vyskūpų Sekretoriatui,
11) . Prancūzijos Evangelikų ir Reformatų Synodo Pirmininkui
12) . Tautų Teisių Lygai,
13) . Poniai EI. Rooseveltienei.
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Pas DP M o n s stovykloje.- Rugpjūčio mėn. pa
baigoje pradėjo veikti nauja DP stovykla Mons’e Major Sabbe karei
vinės buvo ištuštintos, pasalinta karinė sargyba, ir nauji teisiu 
jieškotojai - "kovotojai” užėmė namus. Belgę visuomenei buvo dide
lis siurprizas, kai pradėjo plaukti nauji gyventojai: moterys ir vai
kai, sunkvežimiai su lagaminais ir nauja vadovybė pakeitė stovyklos 
drausmės prižiūrėtojus. Dar ir šiandien žmonės sustoja ir stebi nau
jai Įsikūrusius, j-y. kambariu atvirus langus ir juose išdžiaustytus 
baltinius.

Socijalinės globos tarnautojos lydimi, Įėjome Į šię DP "kara
lystę". Vaizdas panašus Į DP stovyklas Vokietijoje. Nesulaikyti pra
ėjome pirmę sargybę, toliau radome dar tirštesnę antrę ir pagaliau 
trečię, kuri saugojo visus keturis kiemo kampus. Sargyba civilinė 
su baltu kaspinu ant kairės rankos. Tiesiog prisistatėme stovyklos 
Direktoriui. Kieme šen ir ten judėjo seni, jauni ir maži dypukai. 
Pašaliais stovėjo keli "gardeliai" mažiems vaikams. Keletą vyrę žai
dė wolle-ball.

Atvykusiu iš Briuselio skaičius siekia iki 500. Greitu laiku 
pakils iki 700. Daugiausia ukrainiečiai, 4 liet, šeimos ir du nevedę 
iš Limburgo. Du neseniai atvyko iš Liėge. Visi vieningai nusistatę, 
kad juos išvežtę Į Vokietiją ir iš ten leistu su kitais emigruoti 
arba suteiktu panašię galimybę Belgijoje. Lesę, atrodo, netrūktę, 
nes vyriausybė paskyrė ję išlaikymui 5 mil. fr., ir dar liktę. Ben- 
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Lietuviai kitur (Tęsinys iŠ 31 psl.)
"j.

Estai, Latviai ir Lietuviai, visę savo tautiečiu, gyvenančiu 
Prancūzijoje, vardu priėmė vienu balsu Šias rezoliucijas:

1. Jie atkreipia dėmesĮ Į tragingę tremtiniu padėtĮ, ypač vai
kę, motinę, senelię ir ligonię, kurie yra skirti arba žūti pakeliui, 
arba Sovietę Sęjungos koncentracijos lageriuose ir prašo visais bū
dais jiems padėti;

2. Jie prašo intervenuoti Į Vakarę valstybes ir J. T., kad pas
tarosios paskirtę Tarptautinę Komisiję ištirti gyvenimo ir darbo są
lygas sovietę koncentracijos lageriuose, kur Sovietę Sęjunga yra iš
trėmus! užimtę kraštę piliečius;

3. Jie prašo intervenuoti Į kompetetingas įstaigas, kad jos pa- 
reikalautę Sovietę Sęjungę sustabdyti masinius Estę, Latvię ir Lie- 
tuvię bei kitę tautę trėmimus.

Specialiai susirinkimo įgalioti rezoliucijas pasirašė:
Estę, Latvię ir Lietuvię moterę vardu:

M. Galdikienė, 
Buv. Lietuvos Seimo Vice-Pirmininkė, buv. Lietuvos Katalikię Moterę 

Sęjungos Pirmininkė,
Estę vardu K. Pehme ir G. Parnpuu, latvię - A. Sveics ir H. Pestma- 
lis, lietuvię T. J. Kubilius S.J., J. Bulota ir J. Puškorius.
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drai kalbama, kad bus išvežti* Kai juos atvežė, visi laukė, kad su
tiks pasilikti ir rūpinos jų galutiniu įkurdinimu: steigė mokyklas 
vaikams, organizavo amatininkus ir t. t., bet jie nuo visko atsisako, 
kad visa tai jiems nereikalinga ir reikalauja išvežami. Dėl to perso
nalas truputį nusivylė ir laukia vyriausybės galutinio sprendimo.

Stovyklos administracinis darbas nelengvas. Kalbų babilonas, sun
kiai vieni su kitais susikalba, o dypukas išmoko ir kombinuoti: jam 
to ir to reikia, šia ir šia skauda, tas ir tas, - giminingas asmuo 
serga, - reikia jį aplankyti, turi ten ir ten reikalus sutvarkyti ir 
t. t. ir t. t. Nauji pareigūnai nesusigaudo ir dažnai praleidžia.

Augant skaičiui, stovyklos atmosfera darosi tvanki. Mažas karei
vinių kvartalo kiemas pasidarė perankštas. Vaikai žaidžia juodose kie
mo dulkėse. Nėra vietos nė wolle-ball pažaisti. Per minia net sargy
bos nesimato. Nėra kur išeiti ar pasivaikščioti. Iki šiol leido iš
eiti tik į Sv. Mišias. Ta proga galėjo ir toliau nuklajoti į miesto 
gilumų. Vėliau bus paskirtos išėjimo valandos. Bet jau ir dabar pasi
taiko, kad ’’dingsta" prieš pietus ir apie vidunaktį atveda policija 
"paklydusį namo"!

Stovyklos aprūpinimas neblogas. Valgis pakenčiamas, "belgiškas", 
gal per maža vaisių vaikams. Paskirta pora svet. kunigų jų dv. reika
lams. Medicinos pagelba vietoje. Steigiami knygynėliai, galima užsi
sakyti laikraščių, skelbimai ir nurodymai iškabinama viešoje vietoje. 
Personalas daugiau sočijalistinių pažiūrų, bet negalima skųstis. IRO 
išrūpino, kam ir kiek tik buvo galima, atostogų pinigus. Si materija- 
linė parama davė naujų jėgų ištverti iki garbingo galo.

Kuomet šiuos įspūdžius iš Mons DP stovyklos papasakojau vienam 
belgui, dideliam angliakasių draugui ir globėjui, jis man tarė:"Kas 
nenori, to neprivers pasilikti!"

J. Ar.

—. .00OOO00..—

Nenori būti angliakasiais.- Dienraštis 
"Derniėre Heure" (30.8.49) rašo:

Gal niekuomet taip teisingai nebuvo pavartotas "Odisėjos" žodis, 
kaip kad šiandien, kalbant apie DP, kurie nuolat keliauja iš vienos 
vietos į kitų ir , gal būt, ne paskutinį kartų.

Tai žmonijos drama ir nepaprastai komplikuota istorija.
Neseniai Baudouin prieglaudos namai turėjo būti miesto užleisti 

Briuselį užplūdusiems DP, kurie taip neseniai atvyko darbam Belgijon. 
Gražiai sutvarkytos patalpos suteikė gana patogių pastogę. Miestas 
rūpinos jų išlaikymu. Rugpjūčio pabaigoje buvo perkelti į Mons naujų 
DP stovyklų. Vyrai, moterys ir vaikai, apie 4 tonai bagažo pakrauti 
sunkvežimiai, išvažiavo link Mons.

Kas kaltas dėl šios jų odisėjos? Daugumoje yra ukrainiečiai ir 
lenkai, kurie prieš du metus atvyko iš Vokietijos DP stovyklų į Bel
gijos anglies kasyklas. Dirbo Limburgo šaktosę ir šiandien, kada bai
gė kontraktų ir darbas nepatiko, apleido kasyklas ir pradėjo keliau
ti į Briuselį. Padaugėjus krašte nedarbui, vyriausybė negalėjo vi
siems parūpinti kito užsiėmimo. Jie bevelija grįžti į Vokietijų, bet 
anglai ir amerikiečiai nenori priimti. IRO vėl atsisako jais daugiau 
rūpintis. Beliko sostinei juos priglausti. Ir nuostabu: nieko nedirba, 
ir kiti jiems dar pasitarnauja!
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Paskutiniu laiku vyriausybė.nutarė imtis tinkamu priemonių: pas

kyrė 5 milijonus fr. ję patalpinimui ir išlaikymui ivlons kareivinėse. 
Briuselis išvydo ję persikėlimę į nauję vietę. Atrodo, jie to ir .'..sv 
laukė, nes didesnėse patalpose šeimos’ galės gyventi kartu.

Tautos šventė Briusely. - Sekmadienį, rug
sėjo 11 d., įvyko Briuselio apylinkės lietuvię Tautos šventės minėji
mas. Po pamaldų, JOC namę salėjo buvo iškilmingas pasėdis, kurį ati
darė apylinkės pirmininkas p. J. Paužuolis. Savo kalboje p. Paužuolis 
ypač pabrėžė musę kartos pareigas lietuvię tautai: išlikti nenutautu
siais, kaip amžię amžiais išliko žydę tauta ir dabar atkūrė savo vals
tybę. Po to sekė Centro pirmininko kun. Danausko žodis. Jis iškėlė 
8-tosios Rugsėjo šventės prasmę ir ję išryškino, duodamas istoriniu 
žinię.

Po oficialiosios dalies sekė atstovę rinkimas į bdsimę visuoti
nę B. L. B. suvažiavimę ir kiti einamieji reikalai.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.

Australijos komisija Belgijoj. - 
Patirta, kad Australijos emigracinė komisija lankėsi Briusely Š. m. 
rugsėjo 19, 20 ir 21 d. Emigruoti per jos tarpininkavimę gali tie, 
kurie nelegaliai yra atbėgę Belgijon ir yra laikomi polit. pabėgė
liais, net ir tie, kurie yra pasiekę Belgiję nuo 1945 m. Atvykę Bel
gijon pagal darbo sutartį į tę kategoriję neįeina. Pažymėtina, kad 
apie komisijos atvykimę niekas iš vadovaujamę liet, organę nebuvo in
formuotas, ir todėllietuviai, kurie turi teisę prisistatyti, to ne
galėjo padaryti. Neturima žinię, kodėl IRO taip pasielgė.

Studijuos. - Kun.r J. Dėdinas, baigęs Malines kun. se
minar! ję, pasiryžęs tęsti mokslus Liuveno un-te. Jis žada imtis peda- 
goginię mokslę. Malines seminarijoj tebesimoko klier. Lukoševičius, 
o pranciškonę seminarijoj ruošiasi br. Paulius. Filosofijos Institute 
pas Jėzujitus (frėpion) gilina žinias T. P. Rabikauskas.

Angliakasiai mokosi.- Girdėti, vienur kitur 
angliakasiai ėjo įvairius profesinius kursus įgyti specijalybei ir 
gavo diplomus. Kursus lankė nuo darbo atliekamu laiku. Su įgytais di
plomais tikisi gauti geresnio darbo.

Išėjo iš kasyklę.- Liėge apyl. dalis angliaka- 
się, atlikę sutartį, rado budę išeiti iš anglię kasyklę. Vieni gavo 
darbo ūkiuose, kiti cinko įmonėse. Trooz’e jau susispietė netoli 20 
tautieČię.

Išimami pinigai iš apyvartos.- Nuo 
š.m. spalię 1 d. išimami iš apyvartos 5, 10 ir 50 frankę banknotai, 
pažymėti data 1909, 1927 ir 1928. Juos iškeisti reikia Valstybiniame 
Banke (Banque Nationale), o kur.jo nėra - paštuose iki š. m. gruodžio 
31 d. Po Šios datos keisti bus galima tik Banque Nationale Briusely. 
Nuo 1950 m. balandžio 1 d. minėti banknotai nebebus keičiami.
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RUSIJOJ SPROGO ATOMINE BOMBA- "AN
TROJI" SPROGO LONDONE

Daug susirūpinimo sukėlė prezidento Trumano paskelbtoji žinia, 
kad jo turimom žiniom rusai jau tirį atominę bombų ir pastarosiom, 
savaitėm įvykęs jos bandomasis sprogimas Sibire. Si žinia Amerikoje 
ir Europoje padarė nemažų įspūdį, juoba, kad ji buvo pakartota Ka
nados ir D. Britanijos vyriausybių. Iš to matyti, kad yra įvykę kas 
nors rimto. Višinskis, dalyvaujęs JTO posėdžiuos, apie tai nieko ne
užsimena. Užsienio spauda plačiai komentuoja minėtų žinių, papildy
dama, kad atominės bombos sprogimas Rusijoj, įvykęs rugsėjo 14 d. 
esųs pirmas, nors rusai darę bandymų ta linkme jau nuo 1943 m. Apie 
tai sužinota užsieny žvalgybos ir atitinkamu instrumentų pagalba. 
Tie instrumentai yra pritaikyti susekti radijo aktinguma, sukeitę 
atominio sprogimo, ir yra lengvai kilnojami. Kai kurie laikraščiai 
turi žinių, kad pastarasis sprogimas, įvykęs Rusijoj š. m. rugsėjo 
14 d. esęs jau antras ir tai įvykęs ne Sibire, o Kryme. Esę pats 
Stalinas dalyvavęs tame bandyme. Atominės bombos pagaminime dalyvavę 
apie 20 vokiečių mokslininkų, pav. Heusenberg, Hertz, Doepel, Bevi- 
logna ir kt. Jie visi buvo geruoju ar piktuoju užangažuoti atominės 
energijos darbams, kuriuos jie buvo pradėję dar Hitlerio laikais. 
Hitleris tuos bandymus žinojo, tačiau jais nesusižavėjo: jis jieško- 
jo ginklo, kuriuo greitai galėtų laimėti karę. Minėtų mokslininkų 
darbai karui besibaigiant pateko į rusų rankas, kur jie galėjo but 
tęsiami. Uranijaus buvo taip pat kasama Vokietijoj, kur priverstinai 
dirbo dešimtys tūkstančių darbininkų, ir kiekvienas uranijaus gramas 
buvo gabenamas Rusijon lėktuvu.

Rusų žinių agentūra, atsiliepdama į užsienio spaudos komentarus, 
pareiškia, kad Šiuo metu Rusijoj vyksta dideli statybos darbai (elek
trinių, kelių, kasyklų, kanalų) ir kad jie pareikalauja dažnų sprog
dinimų, kurie vykdomi pagal naujausius technikos atradimus. Tass’as 
toliau primena, kad Rusija turinti atominės energijos paslaptį nuo 
1947 m., tačiau ji nemananti to ginklo panaudoti; Rusija palaikanti 
savo pozicijų ir toliau uždrausti atominės bombos panaudojimų.

Jei žinia apie sovietų atominę bombę nėra tarptautinis triukas, 
reikia pripažinti, kad tuo bildu susidaro nauja padėtis. Jei ikišiol 
tarptautinė taika buvo remiama atominiu ginklu, tai dabar teks jieš- 
koti naujos atramos taikai išlaikyti. Tai gali paskatinti Amerikę, 
kuri sovietams ir taip nemaža nuolaidų yra padariusi, jų dozę dar pa
didinti. Nežiūrint to, politiniai stebėtojai mano, kad visa tai karo 
nepriartina ir kad tarptautinė taika tuo nebus sudrumsta.

Antra "atominėbomba” , sprogusi pirmiau
sia Londone, yra piniginė, būtent, sterlingo nuvertinimas net 30 %. 
Pasaulį nustebino ne pats nuvertinimo faktas, bet jo nuošimtis. Jau 
nuo seniau buvo laukiama nuvertinimo, tačiau nesitikėta, kad jis ba
sius toks gilus. Si aplinkybė privertė visų eilę kraštų nuvertinti
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savo pinigus, pritaikant juos pagal dolerio kuršy. Belgijos frankas 
nors ir buvo stiprus, tačiau nelaukto angly sterlingo nuvertinimo 
akivaizdoj, teko ir jam nusileisti 12,84 fa (pagal dolerio kuršy).

Jei angly sterlingas tebuty buvęs nuvertintas iki 20 - 25 fc, 
belgy frankas buty išlikęs nepaliestas. Nežiūrint Šio nedidelio nu
vertinimo, belgy frankas pasilieka ir toliau tvirtas, kai kuriy va
liutu atžvilgiu net pašokęs. Apie 80 % importo Belgijoj ateina iš 
sterlingo zonos, ir todėl manoma, kad žymi dalis prekiy atpigs.

Vengrijoj pasibaigė buv. vid. reikaly ministerio 
Raijk byra, kurioj pastarasis prisipažino daug kaltesnių nei buvo 
prokuroro kaltinamas. Paskelbus jam mirties bausmę, priėjo prie teis
mo stalo ir ištarė: ’’Tai teisinga bausmė". Atsisakė apeliuoti. Buv. 
Vengrijos ministeris Paryžiuj savo vardu kreipėsi į prezidenty malo
nes keliu pakeisti bausmę.

Vatikane pranešama, jog artimoj ateity kardinolo gar- 
bėn bus pakelti arkiv. Stepinac ir arkiv. Beran. Pirmasis yra kalė
jime, antrasis internuotas savo rūmuose.

JTO posėdžiai Lake Success prasidėjo. Pirmininku išrinktas 
Filipiny atstovas Romulo. Višinskis, kaip įprastai, puolė Vakarus, 
kad jie rengia kary prieš Rusi jy.
W. ” — n — TT — n — V — K — tf — S? — — ?f — tf — — ?? — f' — 'F — ?? — ?? — J? — — r? — — ?T — 11 — ,y — ” — M n U — n — M

PRANEŠIMAI

- LBB visuot. suvažiavimas įvyko š. m. rugsėjo 25 d. Briusely. 
Dalyvavo 12 atstovę, buvusio Centro nariai ir Revizijos komisija. 
Išrinktas naujas Centras ir Rev. Komisija.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. - Su šiuo nr. baigiasi trečiasis 
ketvirtis. Mielus skaitytojus kviečiame pratęsti prenumeraty sekan
čiam ketvirčiui , prisiunčiant 36 fr.: Mr. V. Banevičius, 66, Pairę 
du Horloz, Tilleur-lez-Liėge. Primename, kad turintieji skolos ne-t 
delsiant atsilyginty.
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