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III metai 1949 m. spaliu 15 d Nr. 19 (48)

BUVUSIO L. B. B. CENTRO PAAIŠKINIMAI

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų redaguojamame Belgijos lietuviu laikraštyje "Gimtoji Šalis", 
Nr.17 iš š. m. rugsėjo 15 d., įžanginiame straipsnyje puolamos Lietu
viu Tarnybos tremtyje, nes nestipriai gynusios lietuviu angliakasių 
reikalus Belgijoj, puolamas ir Lietuviu Bendruomenės Belgijoj Centras, 
nesugebėjęs būti tikruoju vairu sunkiu uždaviniu akyvaizdoj. Stovėjęs 
LBB Centro priešakyje, laikau sau pareiga duoti šiuo reikalu paaiški
nimu plačiajai visuomenei ir prašau gerb. Redaktorių teiktis patalpin
ti šį mano atsakymų sekančiame "G.S." numeryje.

1. ) Minimo straipsnio autorius (anoniminis) neišvardina tų Lietu
vių Tarnybų tremtyje, bet galima aiškiai suprasti kokioms Tarnyboms 
jis daro priekaištus.

2. ) Nežinau, ar straipsnio autoriui aišku ar ne, kad jų padėtis 
"įkurdintųjų" Belgijoj tvarkoma Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos 
(IRO), kurion įeina berods 18 valstybių įgaliotiniai-atstovai, susiren
ku 1-2 kart metuose 2enevoje, taip vad. "Conseil General de l’IRO".
Jų leidžiami nuostatai yra tarptautinio pobūdžio.

3. ) Kiekvienoje valstybėje, kiekvieno Viešojo Organo pareigos bei 
galios (attributions) yra griežtai apibrėžtos įstatymu, ir Viešasis 
Organas negali išeiti iŠ jam skirtųjų atribucijų. Siek tiek susipaži
nusiam su Administratyvine teise, tas dalykas yra visiškai aiškus. Tas 
pats tarptautinėje plotmėje: joks įgaliotas Ministeris (Pasiuntinys), 
joks konsulas negali elgtis sauvališkai, bet griežtai laikytis jam duo-• 
tų instrukcijų ir tarptautinės diplomatijos nuostatų; kitaip - jis 
tampa "Persona non grata" ir turi kraustytis namo.
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4. ) Lietuvių Tarnybos tremtyje dažniausia neturi oficialių teisių 
jos būna tik toleruojamos, nes užnugaryje neturi savo valstybės, kuri, 
susidarius konfliktui, galėtų jas ginti. Išvadoje: tų Tarnybų teisės 
gan mažos, o kartais net jokios, ir jų elgesys įvairiuose žygiuose tu
ri būti daug daug atsargesnis, negu oficialiai akredituotų ministerių. 
Drįstu išsireikšti, kad panašios Tarnybos gali maldauti, o ne reika
lauti.

5. ) Straipsnio autorius norėjo, kad Lietuvių Tarnybos tremtyje 
pasiektų, kad Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos nuostatas, laikus 
DP atvykusius darbams Belgijon, Prancūzijon, Anglijon, batų pakeistas: 
iš ’’įkurdintųjų'’ padarytų "neįkurdintais", duotų teisę toliau emigruo
ti IRO rūpesčiu ir lėšomis. Teigti, kad DP atvykę iš Vokietijos Belgi
jon darbams nėra "įkurdinti" būtų visiškai netikslu. UŽ įkurdinimų 
kalba žemiau paduoti oficijalūs dokumentai:

a) Derybų raportas dėl "išvietintų asmenų" įsikūrimo Belgijoj, pasi 
rašytas Briuselyje 1947 m. sausio 2^ d. pono John h'OOD, uŽ Tarpvalsty
binį Pabėgėlių Komitetų, pono R.. :ĖAf'NSImAN už U.S.F.E.T. ir pono Franz 
VINCK, kabineto šefas, už Belgijos Vyriausybę.

b) Pasiūlymas, išvietintiems asmenims, dabar esantiems Vokietijoje, 
U.S.A. Zonoje, Belgijoj apgyvendinti, išleistas 1947 m. sausio 27 d. 
G.5 Divisions, H.Q. U.S.F.E.T.

c) Darbo sutartis svetimšaliams darbininkams užangažuotiems į belgų 
anglies kasyklas.

Visi virš minėti dokumentai kalba apie įkurdinimų, bet nė pusė 
žodžio apie tolimesnę emigracijų IRO lėšomis, nė apie kitokį darbų pa
sibaigus sutarčiai. Tiesa, vienas yra palankus DP-ukams argumentas, 
tai žodžiu duoti pažadai. Kiekvienam aišku, kas teisme nusveria. Tų 
faktų akyvaizdoje, reikalauti iŠ Lietuvių Tarnybų tremtyje pakeisti 
tarptautinį nuostatų, yra perdaug reikalauti. Jei jos padarė atatinka
mų žygių, ir nepasiekė lauktų rezultatų, nereikėtų jas už tai kaltin
ti. Be to norėčiau paklausti, ar tie, kurie kreipėsi į tas Tarnybas, 
pasirūpino obiektyviai nušviesti visus faktus?

6. ) Lietuvių Bendruomenės Centras nebuvęs tikruoju vairu sunkių 
uždavinių akivaizdoj. Nežinau, kokio vairavimo straipsnio autorius no
rėtų? Turiu pasakyti, kad Centro pirmininkas buvo puikiai informuotas 
apie DP padėtį Belgijoj, nelegalių žygių bei patarimų nedavė. Kai kas 
tai darė. Straipsnio autorius apie tokį ar tokius galėtų painformuoti 
lietuvių visuomenę Belgijoj. Centro valdybai rūpėjo, kad lietuviai 
Belgijoj nedarytų iŠsisokimų, negadintų savo vardo, o ramiai ruoštųsi 
ar tai individualiai emigracijai, ar geresniam įsikūrimui pačioj Beį-
fijoj. Tuo reikalu ir buvo išleistas Centro valdybos aplinkraštis iš

. m. sausio 17 d. Nr. 5. Kai kurie sumanė kitaip vairuoti, ir to vai
ravimo pasekmės žinomos. Trumpai, Centro valdyba skaitėsi ir su savo 
jėgomis, ir su DP Belgijoj juridine padėtimi. Kai kurie galvojo, kad 
Centro pirmininkas juos veltui ir be jokių formalumų išgabens Ameri
kon, Kanadon, Australijon. Tam reikalui Centro valdyba būtų turėjusi 
atidaryti nelegalių pasų, vizų bei frankų "fabrikų". Deja, Centro val
dyba tokio žygio nerizikavo.

Reikšdamas gilių pagarbų Didž. Gerb. Redaktoriui, pasilieku su 
geriausiais linkėjimais.

Kun. J. Danauskas,
b. L.B.B. Centro pirmininkas
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Wncmj/q Kumpi: s
JUOZAS ŽUKAUSKAS

Moterėlė, suvytusi tarytum pernykštė žirnio^ankŠtis, krapšto 
šnirpščiodama iš odinės piniginės varinius pusličius.

- Pakakty ir pusantro. Juk paskutines paimu. Tokį pinigy per jo- 
marko dieny susišlavęs, biednam žmogui galėtum tais keliais centais 
nusileisti, - mėgina paskutines deryby viltis.

Klumpiy dirbėjas Motiejus Vengalis tvarko vežimo sėdynę, kamšo 
po ja šiaudus. Pirkėjos Šnektos nesiklauso, nekreipia dėmesio. Tik vė
liau, pastebėjęs, jog ta per ilgai gaišta, burbteli nė nežiūrėdamas:

- Na, na, mokėk pasakyty kainy, o jei ne, tai mesk klumpes atgal 
veši man. Neigi d vary perki, kad visy popietį čia pratryptum niekus be
plepėdama.

Moterėlė atsidusta ir palengva tiesia klumpininko delnan keturis 
pusličius.

- Ky bepadarysi... Kad tik būty stiprios. Kur tas pinigas, sakau, 
neišeina.

Motiejus Vengalis susipila monetas į švarko kišenę ir sako aplink 
arklį besisukiojančiam dvylikos mėty gizeliui:

- Mudviejy jomarkas baigtas, Steponai. Pardavėm jau visky. 0 krū
velę, didoky turėjom. Lygiai du Šimtu pory. Beje, busi stipriai pra
alkęs. Va, mudviejy paviršius, valgyk, Steponai. Užmauk ir širmiui 
avižy terby. AŠ dar užbėgsiu į vieny antry krautuvę. Grįšiu po gero 
pusvalandžio, o tada leisimės namo. Na, sakyk, ky tau nupirkti? Ries
tainį kokį ar ky?

Steponas nedrysiai atsako:
- Ak, dėde, kas iš to riestainio!... Žinoma, tai brangiau kaštuos, 

bet aš labai norėčiau kokiy knygelę pasiskaitymui.
- Tau vis tos knygos, knygelės. Vis to paties prašai, Steponai. 

Ar ne per daug tie visokie mokslai įstrigo tau į galvy. Na, gerai, ge
rai.

Klumpininkas dingsta vežimy, arkliy ir zmoniy maisatyj. Pasuka 
į ty gatvę, kur pačios didžiosios apskrities miesto krautuvės. Prie 
vienos sustoja. Dar perskaito paauksinty ilgy iškabę , kurios viršuj 
išpaišyti geidulingi piety krašto vaisiai ir įmantrus ponisky gėrimų, 
buteliai. Stumia preikin dideles stiklines duris.

- Vieny svary paciy geriausiy saldainiy, penkety^apelsiny ir ky_ 
čia dar... Gal kokį geresnį butelį. Vyno ar kokį panasy daikty, -aki
mis laksto puošniy buteliy lentynomis, kol parodo pirštu į vieny iš
pustu pilvu.

Baltu drabužiu pasipuošusi pardavėja susvarstė, sudėlioja prekes, 
suvynioja, suriša visky vienon vieton. t v

- Trisdešimt penki litai ir penkiasdešimt ceity, - pastumia ryšu
lį Prieš pirkėjy.

Motiejus Vengalis užsimoka ir išeina. Ties gatvės kampu akis pa
traukia erdvus manufaktūros krautuvės langas. Spalvingos, plonos med
žiagos aptemdo žvilgsnį.
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- Kaži, jei taip tę gėlėtęję mėlynę.i. Apsidžiaugtu Veronika... 
Katra moteris nenori gražiau pasipuošti, - pasvarsto kurį laikę susto
jęs ir vėl spaudžia priekin krautuvės duris.

Pirkiniais nešinas grįžta prie vežimo. Pirkiniai po pažastimi pa
spausti. Motiejus jaučia, kad jie toj vietoj degina kūnę. Kur tau ne
deginsi Tokię daugybę pinigo išleisti per vienę pusvalandį. Kiek viso
kio reikalingo gaikto būtų galėjęs už tai įsigyti!...

- Ak, kaip tu pablūdai į senatvę, Motiejau! - girdi savyj prie
kaištų balsę. ■ -

SęŽinės kramČių banga taip stipriai užlieja Motiejų Vengalį, kad 
jis nebejaučia net savo paties Žingsnių. Vietoj kojų, rodos, kažkokie 
kuolgaliai. Gal ir visai butų pasimetęs, gal ir protu pasimaišęs, jei 
ne pažįstamas balsas iš dešinės pusės.

- Motiejau! Kad tave kur paibelis. Eikš čia, turiu mažę reikaliu- 
kę.

Motiejus žino, koks tas reikaliukas. Jis net mato tę reikaliukę 
besivartantį kaimyno delne. Atsisakyti nėra ko. Vienas antras lašas 
kaip tik būtų dabar reikalingas.

Prisiartina prie porinio vežimo.
- Ko čia taip prisipirkai? Sveikas! - pusbutelio kaklelio viršų 

delnu nubraukdamas.
- Ačiū. J sveikatę... Pirkau vienę kitę reikalingę įrankį. Anę 

dienę mano Steponas vienę skobtuvę sulaužė, geriausię kaltę kaž-kur 
nudėjo, - jaučia raustęs, tad skubiai užlenkia perduotę pusbutelį - 
sveikas, Petrai.

Kaimynas Petras smalsiai stebi dailius nešulius, gi Vengaliui ro
dosi, kad jis viskg kiaurai permato ir net skaito tos nesuprantamos 
svetimos kalbos rastę, suraŠytę ant saldaus gėrimo bonkos. Nepasislėp
si nuo tokio bieso, galvoja.

Po vieno antro gurkšnio Motiejus pajunta grįžtantį pirmykštį ra- 
mumę. Beveik linksma pasidaro. Kaimynas Petras Vienu metu primerkia 
akis ir sako:

- Veronika puiki boba. Nesarmata niekur su tokia. Tik ot, ar ne 
per ilgai tūpčioji apie ję. Apsižiūrėk, kad toks Gasparutis kurię die
nę mitriau neapsisuktų.

Klumpininkas Motiejus Vengalis numoja ranka.
- Niekai! Kę toks ubagas gali!7 Kelnėms sagos neturi iš ko nusi

pirkti.
v - Na, na, Motiejau! Dažna boba labai keistu daiktu pasiverčia. 
Žiūrėk, nusižiūrėjo kokį piemenį, o čia generolai, karaliai gali ap
link ję keliais vaikščioti. Nė nepasižiūri į tuos...

- Pasakos, kaimyne, - rakščiai burbiėli.
- Tavo reikalas, Motiejau. Aš pačiam tik gero noriu. Manęs, kaip 

patyrusio žmogaus, galėtum'paklausyti. aš jau su trečia žmona gyvenu. 
Viena mirė, antra pabėgo... Aš jau žinau šį tę. 0 tu gi viengungiu vi- 
sę amželį prasibraižei... Nepamiršk, kad prie šeštos dešimties jau ar- 
tinies. Žinoma, su savo stebuklingai meistriškomis rankomis visame že
maičių krašte esi pagarsintas. Tokiam, o dar prie pinigo, nesunku ir 
jaunę žmonę susigauti. Bet, Motiejau...

Saulė jau dairosi pavakarių, kai du vežimai duobėtu vieškeliu 
rieda. Nauję knygę vartydamas, Vengalio vežimę važnyčioja gizelis Ste
ponas, o patsai Vengalis sėdi kaimyno Petro poriniame. Šnekasi Šiuo
du, aiškinasi. Du kaimynai, nuoširdūs prieteliai.

(Bus daugiau)
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SVETIMŠALIŲ LEGIJONAS 5

N .u s i vylu s i ę. atgaila dykumuose. - Ge
ležinė drausmė.- Kariniai pratimai 

ir medžioklė.

Kasablankoje pas "Feliksu" galima girdėti senuosius legijonie- 
rius, su nostalgija pasakojančius savo jaunystės istorijas. Seniau 
legionierius buvo jaunas vyrukas, nusivylęs meile ir jieškęs užmar
šties šitose laukinėse dykumose.

Legijonieriaus praeitis yra jo grynai asmeniškas reikalas. Kas 
jis bebutę: plėšikas, žmogžudys ar kriminalistas, visos šitos dėmės 
išnyksta tuo momentu, kai jis, pasirinkęs kokię nori pavardę, įstoja 
į legijonę. Šiandien nebėra taip lengva ir čia pasislėpti. Ne todėl, 
kad butę pasikeitusios pažiūros, bet todėl, kad prašymę skaičius pa
sidarė begalinis. Mat, sęjungininkę pergalė pavertė bedarbiais ištį
sę armiję profesionalę karię t. y. Hitlerio Uehrmachtę.

Maroko, Atlaso ir Indokinijos džiunglių daliniuose skaitoma 
25.ooo^vyrę, iš kurię 60% yra vokiečiai. Prancūzai tačiau nieko nau
jo neišrado; rusams atitenka "garbė" pirmiesiems panaudojusiems na
cius, karo belaisvius armijai sudaryti-tai garsioji "von Paulus ar
mija". Prancūzai tik nori išsilaikyti Siaurės Afrikoje, kur vietiniai 
gyventojai dažnai nerimauja o Indokinijoje kovoti su komunistais. 
Tam reikia žmonię! Vokietis yra "bosch", bet jis gerai kaunasi.

1945 m. po palaubę prancūzams teko jieskotis vyrę Svetimšalię 
legijone atsiradusioms skylėms užkišti. Pasirinkimui .esant begali
niam, buvo pastatytos sęlygos: gera sveikata. Į išrinktęję tarpę pa
kliuvo ir Gerhard Bohl, buvęs Rommel’io Afrikos korpuso leitenantas.

Jo karjerai Rommel’io daliniuose sęjungininkai pastojo kelię, 
paimdami ties Gafsa į nelaisvę ir nusięsdami kaip karo belaisvį į 
J. A. V. Ten pamažu priešo neapykanta jo širdyje pradėjo blėsti; 
Dirbdamas Marylande ligoninėj mokėsi angliškai. Išgirdęs Reicho žlu- 
gimę, Bohl apsiverkė graudžiai dėl tėvynės pralaimėjimo ir...dėl sa
vo paties likimo, nes su karo pabaiga baigėsi ir jo svečiavimasis J. 
A. V.

Taip Bohl grįžo, geros apsaugos lydimas, į Vokietiję. Čia jis 
turėjo stoti pries teismę, kaip karo nusikaltėlis. Be to, buvę kariai 
nebuvo per daug maloniai sutikti nuvargintos tautos, nekartę Bohl’iui 
teko išgirsti jo adresu pasięstę keiksmę. Nevilties valandoje jis iš
girsta kalbant apie Svetimšalię legijonę^ir tuojau pat paduoda^prašy- 
mę. Už kelię dienę jis jau Kehl’yje prieš balta kepure pasipuošusį 
legijono karininkę.

- Jusę pavardė?
- Otto Kramer.
- Čia jus vadinsitės "legionierium Gerhard Bohl’’!
- Tautybė?
- Vokietis
- Cia-lenkas.
- Užsiėmimas
-’ Karys v
- Sakykim darbininkas. Kodėl stojate, priežastis?
- Hm. aŠ...
- Gerai. Gerai atmink štai kę: buvai meilėje apviltas. Nori
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užmiršti skaudžius atsiminimus ir tarnauti Prancūzijai.
- Jahwohl, mein Leutenant.
Taip jis tapo legijonierium Gerhard Bohl, pėstininku, ir buvo 

paskirtas apmokoman dalinin į Foum-el-Hassan, į sustiprinimy tarp 
smėlio ir uoly už Atlaso kalnai.

Foum-el-Hassan yra ant vienintelio kelio, jungiančio Maroky ir 
Dakary. Tai mažytė oazė, kur yra bananu medžiu, kobry ir įvairiaspal
vis turgus. Vietiniai gyventojai garbina Alachy ir apšneka vis be- 
brangstantį haremo iŠlaikymy. Prieš praeinančius legijonierius žemai 
lenkiasi, tačiau žvilgsnyje daugiau atsispindi neapykanta ir baimė, 
negu pagarba ir nusižeminimas.

Iš pirmo žvilgsnio Šis karinio apmokymo postas atrodo lyg bau
džiamoji stovyklą . Lovos iškeltos ant lygaus akmens, kad gyvatės ir 
skorpijonai negalėty taip lengvai aplankyti miegančiyjy.naktį. Naujai 
atvykęs legijonierius greit išmoksta iškratyti kiekvieną ryty, prieš 
aūdamasis batus, pažinti dangy, kad laiku spėty pasislėpti pastogėj 
besiartinant smėlio audrai, įvertinti kiekvieną vandens lašelį, kuris 
čia brangesnis už auksy.

Geriausias vaistas prieš nuobodulį ar blogy nuotaiky yra kari
niai pratimai. Karininkai tai puikiai žino. Be to, negalima laikyti 
legijonieriy "pūkuose", jei norima iŠ naujai įstojusiy sulaukti bal
tos kepurės verty ka'riy, todėl drausmė legijone yra geležinė.

Štai Foum-el-Hassan kapitono mėgstamiausias manevras su naujokais 
"Šiandien einate į žygį pilnoje aprangoje į piety rytus apie 65 km. 
už stovyklos. Ten atliksite su automatiniais šautuvais puolimy. Apran
goje turėsite radio aparaty, kuris palaikys nuolatinį ryšį su centru. 
Po 48 vai. atakos, saulei leidžiantis, atvažiuos sunkvežimiai jūsy 
parvežti į stovykly".

Už keliolikos minuČiy būrys pasileidžia į žygį. Viskas vyksta 
kaip numatyta. Po atakos, saulei leidžiantis, vyrai laukia sunkveži- 
miy. Maisto atsargos, vandenį, Šovinius išnaudojo iki paskutinio. Nak
tis Šalta. Staiga stovykla šaukia grupės viršininky per radio. Kapi
tonas praneša: "Sunkvežimiai atvykti negali. Grįžkite tuojau į sto
vykly savom priemonėm". Sekančiy dieny grįžta vyrai po 65 km. žygio 
nei gėry, nei valgy, beveik krinty iš nuovargio ir alkio. Kapitonas 
laukia, trindamas rankas; "tai bus gera pamoka ateičiai. Situose kraš
tuose reikia but pasiruošusioms visokiems netikėtumams ir nemėtyti be 
reikalo nei valgio, nei vandens".

Gal šitokios apmokymo priemonės atrodo žiaurios, bet kapitonas 
nėra tos nuomonės: tik dėka šitokio apmokymo legijonieriai gali atsi
spirti sukilusioms vietiniy gyventojy grupėms.

Politinės diskusijos svetimšaliy legijone yra uždraustos, nes 
gyvenant tokiam karšty ir nuolatiniam nervy įtempime, jos lengvai ga- 
lėty pavirsti kruvinomis muštynėmis. Pavyzdžiy tam netrūksta. Bohl 
tik atvykęs į stovykly išgirdo vieny buvusį pėstininky leitenanty sa
kant , kad jei Europos kautynėse SS-sininkai buty išsilaikę reikiamoje 
aukštumoje, syjungininkai nebūty įžengę į Berlyny. Kai viršininkai 
atbėgo išgirdę laukinius šauksmus, rado abu besiraitančius po žemy. 
Sanitarui teko uždėti kelety tvarsčiy ant vieno ir antro pakaušiy.

Nuobodžiam gyvenime kasdieninė ir amžina tema kiekvieno legijo- 
nieriaus: moterys. Pav., du vyrukai išvyko į legijony, jieškodami už
maršties ir Čia kopy prieglobstyje atveria vienas kitam Širdis ir pa-
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aiškėja, kad abu bando užmiršti tę pašię moterį!

Paįvairinimui monotonišku dienai legijonieriai išgalvojo savo
tišką rugby žaidimę. Kiekviena medžioklės proga išnaudojama su di
džiausiu smagumu. Tašiau ten medžioklė nesusideda vien iŠ malonumu. 
Pavojus tyko iš visy pusiy tokį drąsuolį medžiotoję. Todėl medžioto
je grupė visuomet turi džypus, kad , reikalui esant, viena mašina 
galima bute pasiesti į stovyklą pagalbos pašaukti.

Nežiūrint kieto gyvenimo džiunglėse, mandagumas ir geras elge
sys su žmonėmis yra pabrėžiamas.

(Pagal F. Sparks, "Derniėre Heure" - Stf. M.)

—..00OOO00..—

CARO NIKAL0JAU3 ANTROJO DUKTĖ D. P. STOVYKLOJE

Ji vadina save lietuvaite

George Herald, angle žurnalistas, kuris jau seniai užsiima 
šiuo paslaptingu dalyku, nutarė aplankyti D. P. stovyklą Bremene, 
kur gyvena ir dirba, kaip vyriausioji slaugė, moteris, save vadinan
ti Aleksandra Michaelis,lietuviy ūkininke d u k- 
t ė , kuri, pagal vieno vokiešiy barono pranešimą angle vyriausy
bei, esanti Caro Nikalojaus II duktė ištrūkusi iš caro šeimos žudy- 
nie ir, po daugelio varge, ^abar gyvenanti D. P. stovykloje. Angle 
vyriausybė nežino dar būdo, kaip išspręsti ’’Sesers Aleksandros” pro
blemą. Ar ji yra ištikruje Caro duktė? Visa rodo, kad taip. Siame 
straipsnyje minėtas angle žurnalistas aprašo savo aplankymo įspūdžius

Pro vartus į stovyklą

Buvo šalta ir drėgna naktis, kai pasiekėme D. P. stovyklą Bre
mene. Prie įėjimo stovėjo lenky sargyba.

- Ar galime pasikalbėti su hercoge Tacijana? - paklausiau.
žmogus pašvietė į mus kišenine lempute ir pažiūrėjo nesuprasda

mas. Pagaliau jis atsakė truputį pašiepdamas:"Jūs, tur būt, apsirin
kate, pone, šia yra D. P. stovykla.”

Mano žmona ir aŠ pajutome palengvėjimu. Reiškia Šia dar niekas 
nežinojo. Moteris, kurios atėjome jieŠkoti, dar nieko neišsipasakojo.

- Aš juokavau, sakiau sargybiniui, ar negalite nuvesti mus pas 
slaugę Aleksandrę Michaelį?"

- Pas seserį Aleksandrę? Be abejo, pone!" ir jis ėjo pirma mū
šy į didžiulę stovyklę, kurios pastatai slėpėsi migloje.

Kai žengėme į vieno pastato vidy, klausiau save ar mes tik ne 
tuŠšiai savo Šešėlį gaudome, nes visuose oficijaliuose dokumentuose 
užfiksuota, kad moteris, kurios mes jieškome yra jau virš trisdešimt 
mėty kaip mirusi.

"Sesuo Aleksandra yra šauni moteris, vėl rišo pokalbį lenky sar
gybinis. Čia yra virš dvieju tūkstanšiy pabėgėliu. Ir jūs galite 
lengvai įsivaizduoti, kiek čia yra susirgimy,ypac, esant tokiam orui.
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Bet ligonys žino, kad ja gali pasitikėti. Ji yra vyriausia slaugė...” 
prideda tai paaiškindamas vyriškis.

Mes pasiryžome sujieškoti tę nuostabiu moteriškę, kai sužinojo
me, kad anglę Foreign Office pradėjo tyrinęjimę, kurs atrodė bus 
labai sensacingas.

* Pagal šį tyrimę sesuo Aleksandra turėjo būti ne kas kita, kaip 
hercogė Tacijana, antroji Rusijos Caro Nikalojaus II duktė, kurs su 
savo šeima buvo nužudytas Jekaterinenburge, naktį iŠ šeštos į septin
tu liepos 1918 metais.

Nors tas visas dalykas ir atrodė labai nerealus, vistiek radome 
verta jį daugiau patyrinėti.

Kai buvome įvesti į vyriausios slaugės rajonę, pasijutome lyg 
prie grindę prikalti, kada pamatėme moterį, kurios mes jieškojome.

Buvome nuodugniai išstudijavę visas žinomas rusę caro Šeimos 
nuotraukas ir čia manėme stovį staiga prieš patį carę Nikaloję antrę- 
jį, tik nuskusta barzda.

Toji moteris, stovinti prieš mus, turėjo tę pači^ išvaizdę, tę 
pačia galvos sudėtį, tuos pačius žandikaulius, tas pačias akis, ku
rias mes matėme ant caro ir jaunos hercogės Tacijanos nuotraukę. 
Jei ši moteris ir nebutę hercogė Tacijana, tai ji į ję tiek panaši, 
kiek vienas vandens lašas panašus į kitę.

-"Mes atnešame Jums laiškę nuo barono von Biel,"pradejau.
- "įeikit vidun," pakviečia. Atsarandame mažam šaltam kambaryje, 

kuriame lova, stalas ir du virtuvės įrengimai sudaro visę kambario 
apstatymę.

Moteris, kurios atėjome aplankyti, nakties metu,nėšiojo labai 
vyriška uniformę su kariška kepure ir plačiu apsiaustu nuo Šalčio. 
Jos žilstantys plaukai buvo trumpai kirpti.

Vokiečio laiškas atidengia pa
slaptį..

Laiškas, kurį jai atnešėme buvo rašytas vieno vokiečię barono, 
kurį sutikome Vienoje. Tiek jis, tiek jo sesuo tvirtino, kad jie pa- 
Žįstę slaugę jau virš dvidešimt metę ir kad jie esę vienintėliai zi- 
nę jos tikrę kilm^. Dėl politinię priežasčię jie slėpę Šię paslaptį. 
Kai Prieš kiek laiko, lankydami D.P. stovyklę, jie vėl pamatę herco- 
gę, nutarę leisti įsikišti anglę vyriausybei ir 1948 m. liepos 28 d. 
jie pareiškę Londone su priesaika, kas iš tikro esanti sesuo Alek
sandra ir kaip ji ištrukusi iš bolševikę skerdynię Rusijoje. Baronas 
paprašęs taip pat ir flindsorę šeimos protekcijos suteikti hercogei 
prieglaudę Anglijoje. Foreign Office davė savo atsakymę per atstovy
bę Vienoje .

Anglę atsakymas atkreipė dėmesį į tris netikslumus barono davi
niuose ir ištikro truko tikslumo barono von Biel pranešime. Toji ir 
buvo priežastis, kad pirmę-kart paprašius baronui dalykę viešai pas
kelbti, atsisakiau. Mat, norėjau, prieš supažindindamas vieŠumę su 
šiuo atsitikimu, pats pasikalbėti pirma su hercoge. Tada įdavė baro
nas von Biel šį įžanginį laiškę, kuriame rašė:

"Gerbiamoji Aleksandra,
Ponas Herald, kurs įteiks Jums šį laiškę, yra mano geras pažįs

tamas. Jis yra gerai supažindintas su Jūsę praeitimi. Šias žinias
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jis gavo angly atstovybėj Vienoje. Taigi, Jus galite juo pilnai pa
sitikėti ir graneŠti visas smulkmenas, kokiy jam reikia.”

Sis laiškas, rodos, paliko seserj Aleksandrę taip šalty kaip 
ir kambario temperatūra, kuriame buvome. Ji, patylėjusi kurį laikę, 
staiga prabilo vokiškai: -"Bone, man gaila, kad Jus turiu apvilti, 
bet aš neturiu Jums nieko pasakyti. Esu Aleksandra .Michaelis 
lietuviu ūkininku duktė. Štai mano asmens 
liudijimas". Ir ji man parodė D. P. liudijimu, išduotu IS45m. angly, 
okupacinės valdžios.

"Dovanokit man, sesute atsakiau, mes atvykome iš Vienos Jus pa
matyti ir, jei tik galime, Jums pagelbėti. Kodėl Jums nepasinaudoti 
suteikta proga?"

"Tikrai man gaila, kad Jus padarėte tokię didelę kelionę, ji 
atsako, ir ypač man gaila ponios, Jusy žmonos."

"Tai nėra baisu, tariau, Jus galite būti ar nebūti Caro duktė, 
bet gal paklausysite bent dalį barono von Biel laiško angly vyriau
sybei. Jis štai kę rašo! "

"Tris dienas prieš Caro ir jo Šeimos žudynes Impacieve prie 
Jekaterinenburgo buvo duotas leidimas vienam kunigui, pavardė Sto
ro jev, atlaikyti šv. Mišios Caro Šeimos kalėjime. Kunigas pasinau
dojo ta proga išdėstyti Carui pabėgimo planę.

Caras pareiškė, kad tas planas yra neįvykdomas. Jis laikė esant 
negalima visai šeimai, susidedančiai iš dešimt asmeny, pabėgti ir 
iš kitos pusės, jis atsisakė vienas pabėgti, paliekant savosius jy 
likimui. Jis tačiau prileido kad vienas šeimos narys galėty rizikuo
ti pabėgti. Jam pageidaujant turėty tai būti jo antroji duktė Taci- 
jana, kuri tada buvo 21 mėty amžiaus.

Tacijana buvo Šauniausia ir energingiausia Caro vaiky. Buvo 
tikėtasi, kad ji galės peržengti vokiečiy sienę ir pasiekti Berlyną, 
kur vokiečiy Kaizerio šeima ję tikriausia priimty išskėstom rankom1. 
Iš tikro Vilhelmas II jau buvo diplomatiniu keliu Leninę prašęs ap
saugoti Caro ir jo Šeimos gyvybę ir atgabenti juos į vokiečiy teri- 
toriję.

Kunigas užtikrino bendradarbiavimę vieno jauno raudonosios ar
mijos karininko-Vasiiijaus Bliucherio. Pastarasis buvo keletę kar
ty matęs hercogę kalėjime ir buvo ję įsimylėjęs. Jis pasirūpinsięs, 
kad ji galėty naktį iš 15 į 16 liepos 1918 metais palikti slapčia 
Impaciejevę. Ji negalėsianti net su savo šeima atsisveikinti. 
Bliucheris, kuris vėliau tapo soviety armijos maršalas, gerai ir 
saugiai ję nugabeno iki vokiečiy vyriausio štabo prie Liepojos La
tvijoje. Ten Tacijana pakeitė savo pavardę į Travanskio baronę Ko- 
trynę. Tada išvyko ji gerai lydima į Berlynę. Ten turėjo ji atvykti 
rugsėjo m. 1918 m. su lydraščiu ir reikalingais dokumentais įrodyti 
tapatybę."

Skaitant man šias eilutes, sesuo Aleksandra stovėjo kitame 
kambario kampe, truputį palinkusi į priekį, remdamasi ranka į stalę. 
Ji drebėjo kaip lapas ir regimai dėjo daug pastangy paslėpti savo 
jaudinimęsi.

AŠ tęsiau:
" Kai sužinojo generolas Hoffmann’as vokiečiy Špionažo vadas, 

apie Tacijanos atvykimę, tuoj telegrafu paprašė instrukcijy. Tuo 
momentu pradėjo svyruoti Vilhelmo II sostas savo pagrinduose ir Kai
zeris pasirodė nelinkęs prisiimti dar ir Caro dukters rupesČiy.

(Bus daugiau)
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TREMTINIŲ DAILĖS PARODA BRIUSELYJE

IS belgų spaudoj paskelbtų žinių buvo galima manyti, kad Briu
selis išvys anų tremtiniu parodų, kuri buvo suorganizuota Amsterdame 
ir Paryžiuj. Deja, stebėtojui tenka nusivilti: parodoj nėra nė vie
no Baltijos kraštu dailininko. Pasirodo, Ši paroda yra sudaryta tik 
iš dailininku, kurie gyvena Belgijoj. Jų daugumas yra lenkai, rusai 
ir vengrai. Mažytėj Raud. Kryž. salėj išstatyta 185 eksponatai. Tai 
daugiausia smulkus darbai, kurie, būdami tirštai sugrupuoti, neten
ka dalies žavumo. Kataloge sužymėti Šie vardai: Pilawa; Fedja, Ni
kolai j; Glinka, Bleb; Gordzialkowska, Tadeusz Zelenay, toladyslas 
Raf-Chrobak, Sawko-Michalski, R. Malachowski, A. Dobrski, Z. Flor- 
czak, L.B. Prechner, Oharenko, Melnyk, Fr. Varga, R. Podolski, T. 
Dencyel, R. Bajnoczy.

Iš tremtiniu dailės žiūrovas lauktu tragišku scenų. Šioj paro
doj betgi to beveik nematyti. Beveik visi dailininkai vaizduoja ra
mius gyvenimo epizodus, isskyrus R. Podolskį, kuris prisimena parti
zanus (Vierge des partisans, Transport des prisonniers). Belgų spau
da pabrėžia šių aplinkybę. Mačiusieji tremtiniu parodę Amsterdame ir 
Paryžiuj konstatuoja, kad ten 50 % darbų vaizdavo tragiškus gyveni
mo vaizdus, nes autoriai kūrė stovyklose ir tai praūžusio karo su
krėtimo įtakoj.

Iš parodytų darbų išsiskiria Gordzialkowska ir R. Podolskis. 
Pirmoji išstaciusi 15 darbų ekspresujonistinio stiliaus, kurie pasi
žymi gera technika bei spalvų darna.

Paminėtina, kad parodoj buvo,išstatyti keli latvių Raud. Kryž. 
parūpinti odos meniški dirbiniai, be to, ukrainiečių, ir vengrų rank
darbių.

Paroda truko nuo 17 - 30 rugsėjo 1949 m. ir buvo organizuota 
IRO, kurios dėka atidaryme dalyvavo nemažas skaičius rinktinės bel
gų visuomenės.

GINKLUOTA POLICIJA SAUGO MONS’O DP STOVYKLĄ
(Musų korespondento)

Nors naujos DP stovyklos gyvenimas Mons’e pradėjo eiti normalia 
vaga, paskutinėmis dienomis du incidentai sudrumstė nusitovėjusiu 
nuotaikų. ,

Prieš pora savaičių stovyklos vyriausybė sumanė priverti iš vi
daus pusės platų kareivinių išėjimų naujais mediniais vartais, kad 
pridengtų vidaus gyvenimų nuo gatvės smalsuolių. Bet aklinas karei
vinių uždarymas nepatiko dypukams. Vienų dienų jie iškėlė vartus, 
išdalino juos į Šipulius, ir vaikai išvaikiojo po kiemų. Tas sava
rankiškas pasielgimas pasirodė belgams tiek nelauktas, kad jie pa
laikė revoliuciniu išsiveržimu ir iškvietė policijų. Susirėmimų ne
įvyko. Nauji vartai pranyko kaip nebuvę. Ir vėl plačiai matos iŠ ka
reivinių kiemo į gatvę ir iš gatvės į kiemo rušnų gyvenimų.
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9. 29 d. įvyko nauja staigmena. Iš Liėge pusės atvyko 137 nauji , 
’’savanoriai” į Mons DP stovyklą, bet be darbo ministerijos sutikimo 
stovyklos administracija atsisakė juos priimti. Atkeliavusieji apsi
gyveno ant gatvės pries kareivines ir nutarė laukti to ministerijos 
leidimo. Buvo iškviesta policija, kareivinių gyventojai suvaryti į 
vidų, uždaryti.langai, o naujai atvykusieji buvo policijos jėga per
kelti kitur. Iš atvykusių buvo daugiausia ukrainiečiai. Juos grizi
nant, susirėmimų neįvyko, tik nemaža drama. Moterys su vaikais verkė, 
vyrai gulė ant žemės, nesileisdami paimti. Stovykloje eina kalbos, 
kad net buvo mušami. Į aikštę prisirinko daug žmonių, kuriuos reikė
jo sulaikyti užtvaromis. Šiandien kareivines saugo 6 policininkai, 
ginkluoti kariniais šautuvais ir automatais. Įėjimas ir išėjimas ne
kliudomas. Su ministerijos leidimu neseniai atvyko viena lietuvių 
Šeima iš Limburgoir buvo priimta į stovyklų. Kas su stovyklos gyven
tojais bus, dar iki šiol neaišku.

Išvietintiej i M o n s * o stovykloj 
nerimsta . - Dienraštis ”Le Soir" (2.10.49) rašo, kad sla
vai, kurie dabar gyvena stovykloj, sudaro tūkstantinę. Jie vaikščio
ja, slampinėja, kaip anuomet daugelis belgų belaisvių stovyklose. 
Skirtumas esęs tas, kad Mons’o stovyklos vartai atviri, ir gyvento
jai gali laisvai išeiti. Vyrai vaikštinėja, o moterys užsiima skal
bimu. Girdėt ilgesio pilnos meliodijos. Žandarai saugoja stovyklų, 
nes bijoma neramumų. "Kaip žinoma, išvietintieji, kurie rado Belgi
joj laikinę prieglaudų ir uždarbį mūsų anglių kasyklose, paprastai 
nebenori prailginti darbo sutarties. Šiai pasibaigus, veikiami pro
pagandos, kuri plinta iš lūpų į lūpas Baltų ir rusų tarpe, norintie
ji vykti Australijon nebesutinka leistis į kasyklas. Tas privertė 
Darbo Ministerijų įsteigti Major Sabbe kareivinėse perein. stovyklų, 
kur tremtiniai randa laikinę, bet patogių, prieglaidų. Jos vardas, 
matyt, geras, nes Liėge’o ir Fleurus apylinkės svetimšaliai trečia
dienį ir ketvirtadienį buvo panorę prisiglausti net jokio leidimo 
neprašę." Direkcija buvo priversta kreiptis į policijų, kuri, kapit. 
Remy vadovaujama, sukliudė išvietintųjų įsiveržimų. Atvykusiųjų šei
mos buvo patalpintos mokyklos salėj rue Arbalėtriers, o vyrai turėjo 
grįžti ten, iŠ kur atvyko. Toks patvarkymas nepatikęs stovyklos gy
ventojams, ir Šie ėmę demonstruoti savo solidarumų. Neatsitiko nieko 
rimto. Policija, majoro Gillieaux vadovaujama, buvo užėmusi kelius, 
kad sukliudytų naujų exodų (išsiveržimų).

"Reikia pastebėti, kad keliolika išvietintųjų, turinčių reika
lingus leidimus, buvo priimta į stovyklų pastaromis dienomis. Įstai
gos, žinoma, negali leisti, kad svetimšaliai darbininkai sauvališkai 
pasirinktų vietų, kur patinka vykti.

Prisibijotina, kad apgalvotos propagandos dėka, visi išvietin
tie ji gali bandyti susiburti Mons’e ir tuo būdu sukelti tikrai pavo
jingų demonstracijų.

Dar nesame taip toli. Gerai, kad neklaužadoms anglių kasyklose 
duota suprasti, kad yra nusistatyta neprileisti prie kraštutinių 
išsišokimų.

Jų būklė yra apgailėtina, bet su jais yra elgiamasi supra
tingai ir duosniai. Yra normalu, jei priešinamasi, kad jie nebūtų 
neramumų bei netvarkos priežastimi."
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"La 1 i b r e Belgique” (2.10.49) smer

kia svetimšaliu demonstracijas.- 
Sis dienraštis yra pats palankiausias tremtiniams. Ikišiol jisai 
nuoširdžiai gynė tremtiniu teises. Šįkart Mons’o įvykių proga jisai 
smerkia išsišokėlius. Dienraštis rašo:

’’Manome, jog sunkiai būtų galima kaltinti Šį dienraštį neturė
jus užuojautos išvietintiesiems , priimtiems pas mus. Šimtų tūkstan
čiu tremtinių problema Šia niekad nėra sukėlusi kitokio jausmo kaip 
užuojautą. Reikia pasakyti, Belgija su kaupu išpildė žmoniško soli
darumo pareigu, atidarydama sienas Baltų, lenkų, ukrainiečiu ir ki
tų Seimams, jieškantiems svetingos šalies, žinoma, galima butų dis
kutuoti visų eilę klausimų, susijusių su Šių darbininkų ir jų šei
mų buvimu Belgijoj. Reikia betgi pripažinti nepraprastų iškeltų 
klausimų raizgumę ir sunkumus jų įjungime į tautinę bendruomenę.

Nesusipratimai Mons'e
Prieš kiek laiko, kaip atsimename, nemaža išvietintųjų grupė 

demonstravo Briusely... Sis žygis tuo metu buvo įvairiai vertinamas. 
Pagaliau įstaigos nusileido užuojautos jausmui. Šeimos, išbuvusios 
dvi - tris dienas gatvėj, buvo tinkamai priglaustos. Jų būklė buvo 
svarstoma su didžiausiu palankumu. Šiandien reikia klausti save: 
ar nebuvo suklysta...

Visi žino, kad išvietintųjų šeimų grupė Lions’e pakartojo Bru- 
selio žygį, bet šįkart daug didesniu mastu. Keletas šimtų nuo Liė- 
ge’o, Charleroi, Genck’o staiga užtvindė Mons’ų autokarais, sunkve
žimiais tikėdamiesi patekti į Sabbe kareivines, kur buvo jau apie 
800 jų draugų. Si stovykla buvo įsteigta Darbo Ministerijos, kuri 
tuo atveju padarė taktinę klaidę. Juk buvo aišku, kad išvietintieji 
masėmis atvyks į Mons’ų dienų , kai bus tikri, jog bus ten apgyven
dinti ir galės laukti tolesnių įvykių.

lions’e įvykiai pakrypo tikrai nemalonia linkme. Išvietintie ji 
sukilo prieš žandarmerijų, kuri stengėsi juos priversti suįipt at
gal į sunkvežimius ir grįžti iš kur atvyko. Buvo pasikeista* smūgiais 
ir padėtis buvo gana įtempta trečiadienį ir ketvirtadienį... (rugsė
jo 27 ir 28 d.-Red.)

Visa tai nebėra pakenčiama. Visi sutinka, kad išvietintųjų bū
klė yra tikrai liūdna. Visi supranta, kad darbininkai jieŠko darbo 
ne kasyklose arba emigruoti. Niekas betgi negali suprasti nei pri
leisti, kad Šie svetimšaliai mūsų krašte drumstų viešųjų tvarkų, 
priešintųsi mūsų policijai ir elgtųsi mūsų žemėj kaip netvarkos kė
lėjai.

Kas jų laukia?
Mes esame linkę manytikad šia veikia mažuma žmonių, matyt, 

pasidavusių komunistų įtakai, kurie pasinaudoja nelaimingaisiais su- 
dayti smogiamosiom grupėm. Kaip bebūtų, reikia, kad išvietintieji, 
kurie nemoka kitaip atsakyti į Belgijos svetingumų kaip demonstraci
jom gatvėse ir smūgiais, suprastų savo atsakingumų. Jie turi žinoti, 
kad jie rizikuoja netekti DP teisių ir gali būti visai paprastai 
ištremti iš Belgijos per vokiečiu sienų, uŽ kurios, re tekę I.R.O. 
globos atiteks vokiečiams nebųd mi vokiečiai nei iŠvie tintieji. Mes 
nemanome, kad tai būtų jiems maloni perspektyva. Po Mons’o nesusi
pratimų mes manome, kad ši sankcija turėtų būti pritaikyta kurstyto
jams be pasigailėjimo.
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Norim tikėti, kad kiti išvietintieji darbininkai nepritars 
tiems neramumams ir turės geros išminties bei mandagumo kantriai 
laukti leidimo išvykti į kitus kraštus, jei Belgija jiems nustojo 
būti pažadėtąja žeme. Manifestacijos ir netvarka negali nieko atsiek
ti, o priešingai!

DEKI! JUMS, TAUTIEČIAI.
Jeigu Dangaus Tėvas rūpinasi gėlėmis ir paukšteliais, juo la

biau juo pasitikinčiais žmonėmis. ‘ •
- Štai kad ir aš. Prieš metus iš Vokietijos atvykęs studijuoti 

Belgijon ne tik artimęję neturėjau, bet nė nepramaČiau kas padės 
pradėtus mokslus užbaigti. 0 štai po metę jau dėkoju Dievui suradus 
tiek rėmėję ir šiems-už lietuviŠkę dosnumę.

Atsidūrę pernai su klier. J. Lukošiūnu Briuselio knibždyne ir 
nemokėdami nė vienos belgę kalbos, kurgi eisi jei ne į kun. J. Da
nausko buveinę. 0 jis jau mūsę belaukięs. Sutvarko visa ligi smulk- 
menę ir "ant įsikūrimo" įspaudžia rankon gelsvę frankę. Unra buvo 
"išskriningavus" (kaip nepatikimę sęjungininkę saugumui), nieko iš 
jos nesugriebęs nieko nė neatsivežiau, o kai iŠ to nieko reikėjo pra
dėti gyventi tai ir dovanoti frankai greit išlėkė.

- Po kiek laiko (bene pas kun. Danauskę) posėdžiauja Belgijos 
lietuvię kapelionę konferencija, kur-tarp kito ko-įkūria "klierikę 
fondę". Fondas yra, bet tuscias, vos keli skylėti ant dugno barkšo. 
PaŽvejoja Tėv. Aranauskas pas parapijiečius, kurie, sako, nors sun
kiai dirbę, bet dosnūs-ir vėl galiu toliau mokytis.

Kur dingti per atostogas? Reikia iš seminarijos išvažiuoti, bet 
kur? Kas laukia, kai nė pažįstamę nėra? 0 vis dėlto atsirado laukian- 
Čię. Tėv. Kornelijus kviečia Limburgan, kur praleidau vienas poilsio 
dienas ir antras, o vis kviečia ta pati Renkię ir V i n- 
d a Š i ę šeima. Bet-sakau-nieko neturiu, kuogi atsilyginsiu jums 
už vaišingumę? - E, kunigėli, nereikia. Kad'tik Dievas sveikatos ne- 
pagailėtę, o užteks kę turime. j)ūs verčiau pasimelskite už mus! Tėv. 
Kornelijui išlėkus kur saulutė leidžias, likęs Tėv. Ambrozijus vėl 
kviečia pas vaišinguosius vateršiecius.

Solinės išvakarėse Liežo lietuvię kolonijoje primicijos. Kun. 
Dr. Gaidos pastangomis net religinė-tautinė Šventė^suruoŠiamę lietu
viams pavargusiems nuo suodino sunkaus darbo. Ant žaliomis rūtomis 
(!) papuošto altoriaus buvo paaukota primicijinė Šv.miŠię Auka Die
vui UŽ kovojančius tėvynėje, kenčiančius tremtyje ir už Lietuvos 
prisikėlimę.

Čia paminėtiems ir Tėv. Ambrozijaus parapijiečiams dėkoju už 
paslaugę besimokant. Visuomet liekuos dėkingas visoms sesutėms bene
diktinėms Lieže, o ypatingai lietuvaitėms, paruošusioms tokiu kruop
štumu šventės pobūvį: koplytėlė, salė, sodas mirgėjo tautinėmis spal
vomis ir kvepėjo jau daugel metę neregėtomis rūtomis; seselei Agnie
tei ir jos mokinukams, pradžiuginusiems tautiniais Šokiais ir daino
mis.

Visiems maldomis ar aukomis pagelbėjuslėms užbaigti mokslę pa
siekiant Šv. kunigystę nuoširdus lietuviškas Acię! Teatlygina visa
galis Dievas savo malonėmis, kurię jums nuolatos meldžiu.

kun. Jonas Dėdinas
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Liet. B e n d r u o me n ė s. s u‘v ažiavimas. 
S. m. rugsėjo 25 d. Briusely J.0.0. namuose įvyko III LBB atstovu 
suvažiavimas. Jis buvo‘pradėtas 10 vai. pamaldomis namą koplytėlėj, 
kurias atlaikė kun. J. Dėdinas. Suvažiavimo posėdis buvo atidarytas 
Centro pirmininko kun.‘J. Danausko kalba, kurioje jisai sveikino 
suvažiavusius ir išdėstė sunkumus, dėl kurią Centro veikla negalėjo 
būti pakankamai gyva. Kalba buvo baigta pirmininko pareiškimu, kad 
toliau nebegalėsiąs eiti pirmininko pareigu. Suvažiavimo pirminin
kas J. Zaleskis (sekr. Šileikis) padėkojo pirmininkui už nuveiktus 
darbus, ir diskusijas nukėlė popiet. Pertraukos metu Revizijos Ko
misija peržiurėjo kasos knygą, susirašinėjimą ir prasidėjus popie
tiniam posėdžiui perskaitė revizijos aktą, iš kurio paaiškėjo, kad 
L.B.B. per pusantrą metą turėjo apie 31.000 fr. pajamą, o išlaidą 
netoli 35.000. Taigi, likę yra deficito. Daugiausia kainavo Vasario 
16 minėjimas Briusely, kuris buvo tikrai Šaunus.

Buvo kilę gana opią diskusiją, bet Centro pirmininkui dėl li
gos išėjus iŠ posėdžio, negalėjo būti viskas išdiskutuota. Slaptu 
balsavimu išrinkta naujon Valdybom Stp. Paulauskas, T. Aranauskas, 
Banevičius, Zaleskis, Zaranka. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

Lauktina, kad naujoji Valdyba energingai imtąsi tvarkyti Bel
gijos lietuvią reikalus.

B A L F ’ o siuntos Belgijos 1 ie tu
vi a m s . - Per savo įgaliotinį kun. J. Danauską BALF’as atsiun
tė 10 balą drabužią bei avalynės. Siunta išdalinta kolonijoms, ku
rios renka paskirstymo komisijas. Drabužią kišenėse gavėjai randa 
adresą, kurie duoda progos padėkoti aukotojams ir užmegzti su jais 
pažintį raštu. Nors Belgijos lietuviai negali skąstis dėl aprangos, 
bet yra Šeimą, kurioms pagalba reikalinga. Tautiečiai yra dėkingi 
broliams amerikiečiams už dėmesį ir duosnumą.

Kanados kasyklos, neima D P^ iš 
Belgijos.- Per T. J. Aranauską gautas yra laiškas iš Kana
dos kasyklą bendrovės, kuriame vadovybė apgailestauja negalinti 
priimti darbams DP iš Belgijos, nes yra įsipareigoję priimti 
200 - 300 DP iš Vokietijos ir Austrijos, kur žmonės tebegyvena .sto
vyklose. Direkcija betgi mano, kad kai IRO baigs savo dienas sekan
čiais metais, ji galės priimti DP ir iš Belgijos, jei Kanadoj bus 
darbininką trūkumas.

Atsiliepimas apie "Gimt. S a 1 į " 
"Britannijos Lietuvis" s. m. 40 nr. paminėjo "G.S." 17 nr.: "Turi
ningas numeris, daug žinią apie Belgijos lietuvią gyvenimo aktua
liuosius reikalus. Yra ir beletristikos." Be to, savaitraštis ci
tuoja "G.S." straipsnį apie įsikūrimą Prancūzijoj ir spausdina 
inf. straipsnį "Belgijos lietuviai šaukiasi pagalbos."

Prašyta užtarti Belgijos lietu
vius.- Lietuvią tremtinią Tarnybos yra kreipusios į NCUC 
(amerikiečią Caritas), prašydamos padaryti intervenciją J.A.V. vy
riausybėje, kad Belgijos lietuviai, atlikę darbo sutartį galėtą 
išvažiuoti iŠ Belgijos.
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nauja sovietine respublika rytų 
VOKIETIJOJ - SSSR NUTRAUKIA DRAU
GYSTES SUTARTĮ SU JUGOSLAVIJA - KA
RO GALIMYBES - PRANCŪZŲ VYRIAUSYBES 

KRIZE

Kaip ir buvo galima laukti, rusai Į Vak. Vokietijos parlamento 
rinkimus ir vyriausybės sudarymu atsakė ’’demokratinės vokiečię res
publikos Įkūrimu. Žinoma, viena Vokietija skiriasi nuo kitos nema
žiau, kaip kiekviena "liaudies" demokratija nuo tikrosios demokrati
jos. -"Liaudies demokratijos" liaudis turi teisę balsuoti už vienę 
sęraŠę, o kitokioj jis turi vargo pasirinkti tarp kelię. Sovietinėj 
Vokietijoj nereikėjo net ir tokię rinkimę. Jau anksčiau bolševiki
niu metodu išrinkta Liaudies Taryba pasiskelbė esanti parlamentu, 
išrinko ministeriu pirmininku iš socijalistę Į komunistus perbėgusĮ 
Grotewohl* Į. J kabinetę Įsileisti ir nekomunistai, tuo lengviau bus 
klaidinami Vak. Vokietijos gyventojai. Siems patraukti bus nemaža 
progę: kai Vak. Vokietija lieka sęjungininkę kontroliuojama ir kari
niu pajėgę okupuota, sovietinė Vokietija skelbiasi nepriklausoma ir 
reikalauja visę svetinę kariuomenię atitraukimo. Rusai iš tikro pra
dėjo trauktis iŠ Berlyno. Tai gana gudri sovietę taktika. Jeigu jie 
pasitrauks iŠ Vokietijos, tai nepertoliausiai tik Į Lenkiję, o ir 
pačioj liaudies respublikoje liks stiprus vokieČię liaudies milici
jos daliniai, tuo tarpu, jei amerikiečiai pasitrauktę už vandenyno, 
o anglai už kanalo, Vakarę Vokietija liktę visiškai beginklė, o ir 
kitos Europos valstybės nepertvirčiausios. žinoma, JAV dar nemano 
iš Europos atitraukti savo pajėgę, bet naujoji rusę politika Vokie
tijoj sudarys joms nemaža vargo.

Sovietę sęjunga sugriežtino savo politikę Jugoslavijos atžvil
giu. Apkaltinusi Tito imperijalistinię valstybię agentu ir "demokra- 
tinię” valstybię priešininku, Sov. Sęjunga nutraukė rusę - jugosla- 
vę draugiškumo sutartĮ, pasiraŠytę dvidešimčiai metę. Rusus pasekė 
ir kitos satelitinės valstybės, taip kad šiuo metu tik Albanija dar 
nėra atšaukusi draugiškumo sutarties. Beveik visi kominternc* kraštę 
diplomatiniai atstovai išvažiavo iš Belgrado. Belaukiant visiško 
santykię nutraukimo smarkiai koliojamasi tiek iš vienos, tiek iš ki
tos pusės net UNO suvažiavime.

Ar Šis santykię paaštrėjimas 
prives prie karo? Atsakyti sunku, bet galimas da
lykas, kad rusai po to, kai yra pagaminę atominę bombę, jau nebetiek 
bijosi amerikiečię Įsikišimo ir gali rizikuoti pulti Jugoslav!ję, 
bet dar Įtikimiau, kad tai galės padaryti "vietiniai" sukilėliai, 
suorganizuoti kaimyninėse valstybėse. IŠ viso, po to, kai tiek rusai, 
tiek amerikiečiai turi atomines bombas, daugelis pradeda tikėtis, 
kad ateities kare jos nebus naudojamos. Bet yra ir kitaip manančię. 
Vienas prancūzę žurnalistas pastebi, kad anglosaksę miestai atomi
nio karo atveju butę daug pavojingesnėje padėtyje, negu rusę, todėl 
siūlo pulti rusus, kol jie dar daug atominię bombę neturi. Preventy- 
vinio karo priešininkams tas pats žurnalistas atkerta, kad, jeigu
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1936 m. Vokietijos kaimynai būtę puolę Hitlerį, tai nebūtę buvusi 
pralieta nė milijoninė dalis to kraujo, kuris liejosi 1939-1945 m. 
viso pasaulio frontuose. Laukti nešę ko, nes laikas veikięs tas vals
tybės naudai, kuri turinti milijonus vergę. Tačiau sunku tikėtis, 
kad iš viso amerikiečiai; pradėtę karę; ir dar sunkiau, kad jį pradė
tu šiuo metu, nes ateities karo maimejimę rėmę ligišiol turimu ato
minės bombos monopoliu dabar turi perdirbti tiek savo gynybos tiek 
puolimo planus. Faktas, kad rusai turi atominę bombę paskatins JAV ir 
kitos Vakarę demokratijos paspartinti ir padidinti apsiginklavimę.

Prancūzijoje;jau nuo senę laikę įprasta, kad kri
tiškais tarptautinės politikos momentais jie neturi vyriausybės. Kai 
Hitleris įžygiavo-į Rheino kraŠtę ir vėliau į Austriję, abu kartu 
prancūzai turėjo ministerię kabineto krizę. Sis kabinetas krito dėl 
nesutarimo pačię ministerię tarpe. Vieni buvo už algę didinimę, kiti 
prieš.

Algę klausimas pasidarė ypač aktualus po prancūzę franko nuver
tinimo. Prancūzai be partiję skirtumo smerkia anglus už perdidelį 
svaro nuvertinimę, kuris privertė ir kitus kraštus nuvertinti savo 
valiutas. Svaro amputavimas ir pačioje D. Britanijoj padėties nepage
rino. Pradedama kalbėti, kad sočijalistinė vyriausybė nelauks krizės 
padidėjimo ir neužilgo paleis parlamentę. Ar naujo parlamento rinki
mai bus tuoj, ar ne, dar nežinia, bet, atrodo, jie turės atnešti so- 
cijalistę pralaimėjimę. Ję valdymo metai buvo Anglijai daugeliu at- 
žvilgię sunkesni net už pačius karo metus. Daugelio nepriteklię, bėdę 
ir vargę priežastis buvo pats karas, bet daug kę gadino ir pergriež- 
tas viso gyvenimo dirigavimas. Tokia Belgija, kur planavimo buvo 
mažiausia, greičiausiai po karo atsikūrė.
— tl _ tt — H — (t — ii — tl = It = H — H = tt = tl — H — U — tr = 1! — tt — lt —

INFORMACIJOS
- Turimom žiniom, apie 60 DP Belgijoj atimta DP teisės ir š.m. 

rugsėjo 27 d. gręžinti į Vokietiję. Tai padaryta IRO vadovybės kaip 
bausmė už demonstraciję rengimę. Į Lions’o stovyklę leidimai nebeduo
dami ir kalbama a ie jos uždarymę. (Się žinię teisingumo nepavyko pa
tikrinti. - Red.)

- Nors Australijos Imigracinė Komisija išvyko, tačiau paliko įga 
lietinius Briusely IRO įstaigoj. Ten gali prisistatyti.tie, kurie yra 
atsiradę Belgijoj nelegaliai nuo 1945 m. ir turi DP teises. Berods, 
reikalaujama pirmiausia prisistatyti rajoninį IRO atstovę. Tinkami 
prisistatyti austraiijos komisijai yra siunčiami Vokietijon. Jei ko
misija randa netinkamu Austrai ijia, gręžina atgal į Belgiję.

- Nori susirašinėti su Belgijos lietuviais Jonas Liobė, Old Park 
farm, Cottages Devizes, Wilts, England.

Leidėjus, siunčiančius "G.S." Redakcijai savo leidinius, ma
loniai prašome nuo šiol sięsti šiuo adresu: 
"G.S.", 33, rue de 1’Etat-Tiers, Liėge.
ADMINISTRACIJOS adr. žiūr. viršelį.
Su šiuo nr. pradedame IV ketvirtį."G.S.” iki N. Metę - 36 fr. 
užsieny 41 fr.
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