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III metai 194S m. lapkričio 15 d. Nr. 21 (50)

Sis "Gimtosios Šalies" nr. yra jubiliejinis: išleidžiame 50 nr. 
Pirmasis nr. pasirodė 1947 m. spalių 24 d. Tai buvo pirmoji kregždė 
rudenį! Puvo ne tik gamtoj ruduo, bet ir naujai atvykusiu tautiečių 
Širdyse: išblaškyti mažomis grupelėmis, apgyvendinti ankstuose bara
kuose tarp įvairių svetimtaučių, pasiusti į tamsių požemių darbų, 

i - visi jautė Šviesulio štokų. Pirmasis lauktas spindulėlis ir buvo
"Gimtoji Šalis". Tiesa, tas spindulėlis, ypač pradžioje, buvo gana 
silpnas ir nevisuomet reguliarus. Atsiradus daugiau savanorių bendra
darbių ir iŠ naujųjų "angliakasių", laikraštis ėmė stiprėti ir, per
gyvenęs ne vienų krizę, atsistojo ant tvirtesnių kojų. Deja, tos ko
jos vis dėlto nėra tokio tvirtumo, Kad galėtų atlaikyti spaustuvės 
svorį. Leidėjų viltys pereiti į spaustuvę taip ir liko neįvykdytos. 
Teko likti prie rotatoriaus iki Šiai dienai, ir dabar, lietuvių skai
čiui Belgijoj mažėjant, nebelieka galimybių laikraštį techniškai to
bulinti.

Nežiūrint esamų trukumų, "G. S." lieka ir toliau jungiančiu siū
lu tarp išblaškytų tautiečių. Ji pasiekia Šiandienų tolimiausius Bel
gijos kampus, tuo palaikydama lietuvišku Širdžių vienybę ir gyvybę. 
Džiugu paminėti, kad pastaruoju metu, issivažinėjant Belgijos lietu
viams, skaitytojų skaičius nesumažėjo: išvykusių vietoj atsirado ki
ti, kurie užpildė atsiradusias spragas, ir laikraštis gali laikytis 
ir toliau. Be to, ne vienas, mokėdamas prenumeratų, nepagailėjo pri
dėti iki apskritos sumos. Ir tas prisidėjo prie laikraščio išlaikymo. 
Paminėtini ir musų bičiuliai užsieniuose: Prancūzijoj, Anglijoj, Ame
rikoj. Jie irgi yra nekartų mus parėmę. Visiems šia proga tariame 
nuoširdų ačiū.

2



2

"G. 3," yra didžiai dėkinga visiem, bendradarbiam, administrato
riam: a. a. p. Ad. Burbai, p. A. Dilbai, p. V. Banevičiui, platinto
jam ir visiem visiem talkininkam. Ypač esame dėkingi poniai J. Saka- 
lienei, kuri savo nenuilstamu darbu, kaip mašininkė, įgalina laikraš
čio leidimę.

Žengdami į antrę pusšimtį (nr.), reiškiame viltį, kad ir toliau 
tęsėsime, kol būsime reikalingi, Aukščiausiojo ir tautiečiu tarnybo
je.

"G.3."- Redakcija ir Leidėjai

—..00OOO00..—

KARŽYGIU DIENA - LAPKRIČIO 23-031 •

Lietuvos kariuomenė turi savo gimimo dienę: tai 1=18 m. lapkri
čio 23 d. Kiekvienas lietuvis, ypač buvęs karys, negali tylomis pra
eiti pro šię sukaktį, kariuomenės diena kiekvienam lietuviui yra Lie
tuvos galybės diena. Su Lietuvos kariuomenės gimimu atbudo pavergto 
lietuvio dvasia. Su pirmaisiais savanoriu būriais kilo visa Lietuva 
ir griuvo svetimęję atnešta vergija, kariuomenės augimę prisimenam 
ir dabar su lietuviškos Širdies pakilimu. Tai buvo dienos, kai jau
nimas būriais žygiavo į pirmuosius pulkus ir vos pramokę vartoti 
ginklę metėsi į frontę prieš naujus Lietuvos pavergėjus: bolševikus, 
bermontininkus, lenkus, atsimenant kokiais ginklais ir su kokia ap
ranga žygiavo tada kariai į frontę, reikia pasakyti, kad visus tru
kumus atstojo ję nepaprastas ryžtas prikelti Lietuvę ir ję apginti 
nuo užpuolikę. Lietuvio ryžtingumas anuo metu pasirodė aštriausias 
ginklas. Tai ginklas, kuris niekad nesensta. Ir dabar, kai gynimosi 
priemonės yra nepalyginti modernesnės, kario ryžtas vistiek pasilie
ka pirmoj vietoj. Kad ir geriausiai apginkluotas lepšis niekad nelai
mės. Gi karys, kurio ryžtas yra kaip ugnis, nesunkiai įveiks gerai 
ginkluotę priešę ir menkesniais ginklais. Išblaškytiems lietuviams 
šiandien ir yra svarbu išlaikyti tę svarbiausię vidinį ginklę - ryž- 
tę. Jis ir vėl bus nepakeičiamas ginklas nešant nauję Lietuvos Pri- 
sikėlimę. KrikšČionię ryžtas pirmaisiais amžiais išnešė krikščionybę 
iš požemię į laisvę. Ję kraujas buvo lyg sėkla, kuri įleidusi Šak
nis požemiuose, pražydo laisvu gyvenimu. Lietuvio pasiaukojimas bus 
irgi sėkla, kuri ištūnojus slogiuos požemiuos, pražys nauja gyvybe, 
būtent, Prisikėlimu be Pergale.

— ..ooOOOoo ..—

- Belgijos "Caritas" inicijatyva 82 tremtiniai senoliai bus pri
imti į labdaringas įstaigas. Jie atvyks jau Š. m. pabaigoj. Tiriama 
galimybė priimti 42 DP nenormalius vaikus, tebesančius tremtiniu sto
vyklose. Jie galėtę būti išlaikomi labdaringę įstaigę iki 21 m. am
žiaus.
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juozas Žukauskas .

(Pradžia If nr.)

- Klausyk, Vengali. Aš norėjau paprašyti paties, kad padarytum 
man klumpes, bet tokias, kokly dar niekas nebuvo turėjęs. Tokias, 
kad Šokant ugnį būty galima skelti, kad visi pečiais traukyty, pavy- 
dėty... kiek jau norėsi, tiek sumokėsiu. Padaryk sutartuviy vakarui. 
Padaryk, Vengali, pažadėk padaryti...

Motiejus Vengalis patenkintas, kad reikalas tik toksai. Tikėjo
si, kad bernas sakys ky nors dėl Veronikos. Nusijuokia klumpininkas.

- Padarysiu, Gasparai, Padarysiu tau tokias klumpes, kokiy svie
tas dar nėra matęs. Ugnis, žaibus galėsi skelti, su mergomis bešokda
mas .

- .ačiū, Vengali. Didelis ačiū. Užeisiu ryt pas tave. Daugiau ne- 
begaiŠinsiu. Ir taip jau susivėlinai...

- Labanakt, Gasparai! - susilieja Vengalio balsas su pajudėju
sio vežimo braškėjimo.

Subatvakaris.
Našlės Veronikos^troboj ūžia kaimynai, giminės, pažįstami. Kiek

vienas ky nors atsinešęs: kumpio gabaly, sūrį, dešros rinkį, degtinės 
butelį, kvietinį pyragy. Vyresniojo amžiaus žmonės sėdi prie staly. 
Jaunimas ar tai šoka, ar tai pakampiais, pasieniais būriuojasi, vai
šinasi, Šį bei ty iŠ kiŠeniy išsitrc.udamas.

Taip, pagal vietos papnoti, švenčiamos klumpiy dirbėjo ivxotiejaus 
Vengalio su našle Veronika sutartuvėsNuo amžiy toks jau Čia papro
tys po pirmyjy užsaky artimiausiy subatvakarį. Būsimieji susituokė- 
liai tokį vakarę atsisveikina su nerūpestingomis jaunystės linksmy
bėmis. Patys Šeimininkai neruošia jokiy vaisiy - visky suneša kviesti 
ir nekviesti svečiai.

Ūžia, šoka, trankosi sutartuviy svečiai. Veronika šoka, eina iš 
raky į rankas. Bet kur nebuvusi vis su Gasparu. Vengalis sėdi sekly
čios kampe. Girkšnoja ir Šnekasi su pagyvenusio amžiaus kaimynais, 
prieteliais.

malūnininkas Vaupša judina Vengalio petį.
- Susidaužkim, Motiejau. Eene perdaug stebi savo būsimyjy. Tegu 

sau Šoka. Spės dar nusibosti...
- Jaunystės kraujas pas Vengalį atsigavo. Jis dabar vėl jaunas, 

o mes seni, - nusijuokia kaimynas Kuliešius.
Motiejus Vengalis numoja ranka.
- Koks te bieso jaunystės kraujas!... Vos pory raty su Veronika 

apsukau, o taip uždusau, kad net akys pažaliavo, - karčiai nusišypso 
Motiejus. - Kažkada bebuvau Šokęs. Gal prieš trisdešimt mėty... 0 
šiandien, senatvėj, kaip ant pajuokos...

- ky jau, mo tiejau. Kokia Čia pajuoka. Sušokai puikiausiai. ..''.'t 
žiūrėti buvo malonu. Žinoma, netikty tau prie tavo rimto vardo ir am
žiaus visy vakary kartu su piemenimis strapalioti. Veronika - kitas 
reikalas. Jauna, graži, tegu atsiŠoka paskutinį karty. Sveikas, Mo
tiejau, - tiesia malūnininkas Vengalio link sklidiny stiklelį.* . • t
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Išgeria abu. Motiejus Vengalis dar prideda porę gurkšniy nami
nio alaus.

Malūnininkas VaupŠa prisitraukia arčiau Vengalio.
- Sakyk, ^otiejau. kažkaip nesavas jautiesi, atrodo, visę vaka

ru. Sakyk, ar atsitiko kas, ar pastebėjai kg negero. Gal pavydi Gas
parui, kad Veroniką per dažnai šokina. Niekai, Motiejau!... Neimk į 
galvę.

- Ot, nelinksma kažkodėl, ir tiek. Iš namy išvažiuojant nuotaika 
jau pagedo. Sinai tę mano vaiky, otepony. švietimas jis man, gizelis, 
bet pripratau kaip prie tikro savo sūnaus, toks rinitas, protinga?. 
Gabus nesvietiškaj. Laisvę valandėlę kur pagavęs, vis prie kokios 
knygos. Vaikosi kaip besumanydamas mokslo. ’

- 2inau, daugis tuo tavo bteponu stebisi, - priduria malūninin
kas .

- Šiandien man besiruošiant į Šia važiuoti, kad pradės staiga 
verkti. Klausiu pribėgęs: ’’Kas tau, oteponėl?" - o jis vis verkia, 
kukčioja, lyg plakamas. 0 paskiau sako jis man: "Sugalvojai, dėde, 
nei Ši, nei tę. ^pleidi mane, jaunę žmonę susiradai; atneš ji mum 
abiem nelaimę”. nŠ ir akis išpūčiau, o jis man toliau pasikukčioda
mas aiškina, tarytum koks kunigas. Girdi’, manai, kad tokia Veronika 
iŠ meilės už tavęs eina, jai tik tavo pinigas terūpi; manai, kad ji 
rūpinsis tavim senatvei.. ..aŠ visaip raminu Steponę, raginu, kalbinu 
kartu į sutartuves važiuoti, o jis net į tę pusę nenori pasižiūrėti. 
Taip ir palikau jį vieny ant stalo apsikniaubusį.

- žinoma, gaila vaiko... Priprato, patenkintas jis pas tave, o 
dabar bijo, kad vedęs gali jam pasikeisti, - susimęsto malūnininkas.

- J čia važiuodamas vis galvojau. Gal ir teisybę sako vaikas. 
Gal ir darau klaidę tokiame amžiuje. Rimtai pasvarsčius, aš Veronikai 
tikrai per senas. Jai tik mano pinigai...

Malūnininkas tyli, nieko neatsako, motiejus Vengalis supranta 
tę tylėjimę. Jis žino, jaučia, kad tę patį dabar mano ir malūninin
kas. Juk panašiai visi aplinkiniai žmonės jau dvi savaites šneka.

- Palikim verčiau tę kalbę, - numoja ranka Vengalis. - IŠgerki- 
va verčiau.

Pašnekesys nukrypsta kita linkme.
Motiejus Vengalis Šnekasi su vyrais, net juokauti mėgina, tačiau, 

slėpdamasis, kad nebūty pastebimas, akimis vis seka šokanciy tarpe 
Veronikę. Vienu metu niekur jos nebesimato. Taip pat ir Gasparo. Il
gę laikę nebesimato abiejy.

Apsiniaukia klumpininkas ir siekia stiklelio. Pastebi, kaip^bū- 
rys motery smaigsto jį Žiburingais žvilgsniais ir tūpČiodamas kuždasi. 
Aišku, apie kę jos šneka.

šokiui pasibaigus, jaunimas užtraukia dainę. Pritaria jai ir uŽ 
staly sėdintieji. Ir malūninkas storu, gargždžių balsu.

Motiejus Vengalis klausosi, lėtai į dainos taktę linguodamas 
galva. Dainėj minima Šidgėla ir ašaros, ^otiejui prieš akis rodosi 
Steponas. Vienui vienas, apsikniaubęs ant stalo. Be tėvo be motinos, 
be artimesnio žmogaus. Visy pamirštas, niekam nereikalingas. Ak, ar 
ne toks pat ir jis, klumpininkas Motiejus Vengalis!

Kai daina nutilsta, po trumpos valandėlės muzikantas Kernagis 
sumuša kelis kartus į būgnę ir skardžiai praneša;

- Dabar pasiutpolkė! Iki paskutinio kvapo! Kas iŠ mūšy tarpo yra 
šumniausias?!
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Ca30 NITKLOJaUS II TUKTI D.P. STOVYKLOJE

(Pradžia Iv nr.)

Tuo momentu atvyko greitosios pagalbos mažina, kuri buvo užsa
kyta praeiviu. Kai policininkas turėjo laikyti iŠ tolo žmones perne
šant sužeistųjų iŠ vieno automobilio į Kitę, spėjo išnešti savo kai
lį tie du vyrai.

Pasikėsinimas į Aleksandros gyvybę atrodė pavyko, keletas sa
vaičių bėgyje maža beliko vilties jų išgelbėti. Jei galima tikėti 
baronu vonBiel, tai‘ligonės stovis keistai pablogėjo, kai pasirodė 
apnuodijamo žymių. Vienas baltarusis gydytojas, kurs žinojęs jos ti
krų kilmę, mokėjo pagaliau jų išgelbėti, padaręs visų eilę opių ope
racijų.

Aleksandra taisėsi pamažu. Bet jos bičiuliai buvo tikri nuo to 
laiko, kad Stalino agentai jų sekė ir kad jie nieko nepraleis nepaste
bėję, kad galėtų jai surengti kitų "katastrofų".

Norėdami sumėtyti pėdas jos bičiuliai paleido gandus, kad Alek
sandra serganti džiova, kad nesu jokios vilties jų išgelbėti ir kad 
ji pagaliau išvykusi į Brazil!jų.

Tai neliko be rezultatų, nes to išvadoje pradėjo GPU jos jieŠ- 
koti Pietų Amerikoje, kai is tikro Aleksandra dar vis Berlyne tebe
gyveno .

Nesunku suprasti, kodėl Aleksandra po Šio įvykio taip labai no
rėjo likti nežinoma.

Nėra abejonės, kad hercogės Tacijanos pasirodymas lS4i metais 
sujudintų sovietus, komunistai visų caro Šeimų išžudė ar norėjo iš
žudyti, norėdami išdildyti ant visados iŠ rusų sielų jų atminimų. 
Todėl labai galimas daiktas, kad Kaskva stengtųsi ir Šį praeities 
vaiduoklį išsiųsti į kitų pasaulį.

Vienintelė nauda, karių Aleksandra galėtų gauti, įrodžius savo 
tikrųjų kilmę, yra grynai finansinė. Pagal tam tikras informacijas,- 
esu caras išvežęs 1 17 metaisį Angliju didesnę dali savo turto. Už
tikrinama net, kad Šis turtas saugiai povandeninio laivu pasiekęs 
Angliju. Caras paprašęs savo brolėnų - Anglijos karalių, kad Šis rū- 
pintųsį Jo turtu, kol jis ar kitas kuris jo šeimos narių atvyks jo 
parsigabenti.

Yra žinoma taip pat, kad caras yra padėjęs didžiules sumas pi
nigų londono bankuose savo keturių dukterų vardu. Tai buvo padaryta 
dar gerokai prieš pirmųjį pasaulinį karų. Buvo kalbama apie kelias
dešimt milijonų dolerių.

Jei Aleksandra įrodytų savo tikrų kilmę, ji būtų tikrai išva
duota nuo visų finansinių rūpesčių.

Ateities planai. -Nenori pinigų.

šiuo momentu Aleksandra Michaelis yra 51 metų amžiaus ir jos 
ateitis kelia iš tikro daug rūpesčių. aŠ jų ir paklausiau Šia pra
sme. "Žinoma, ir aš turiu planų" sakė ji. Būtent, norėčiau išvykti 
į Kalifornija, jei tik gaučiau leidimų".

"Kų Jus ten veiktumėte?"
"Ten darbuočiausi, kaip ir dabar, ji atsakė, man nieko nereikia. 

Viena, ko aŠ norėčiau , tai gėlių darželio ir laikas nuo laiko - pa
sivaikščioti."

".laiškia, Jūs norite palikti savistovi ir savo senatvėje?"
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’’Pinigais nesidomiu, sakė ji. K? Jūs norėtumėt, kad veikčiau? 
Brangiuose automobiliuose važinėti ir mojuoti Silkine nosine besi
stebinčiai miniai? Ne, tai ne man. Viena, ko prašau, tai kad niekas 
manim nesirūpintu. Jūs, be abejo, suprasite mane."

"AŠ Jus puikiai suprantu, atsakiau. Jūsų istoriją galėjau iš
spausdinti ir be Jūsų sutikimo, nes barono von Biel laiškas tapo ofi- 
cijalus dokumentas. Tačiau vistiek atvykau paprašyti Jūsų leidimo."

"To nenoriu Jums sutrukdyti, ramiai atsakė slaugė. Sis reikalas 
jau juda ir aš negaliu jo sulaikyti. Viena kas man padarytu skausmo, 
tai kad turėčiau palikti savo darbų."

"Kodėl?“ paklausiau. "Juk yra ir turtingu žmonių, kurie vistiek 
darbuojasi. Jūs neturite vien apie save galvoti. Jei pinigai, į ku
riuos Jūs turite teisę, Jums nieko nesako, tai pagalvokit apie tūks
tančius rusę pabėgėliu, kuriuos Jūs su savo turtu galėtumėt sušelpti."

Atrodė, kad šis argumentas patiko slaugei. Ji žiūrėjo man tie
siai į akis ir tada, vietoj atsakymo, atsisuko į duris ir sušuko: 
"ona, turiu šį tų pasiūlyti savo svečiams, .atnešk bonkų konjako ir 
stiklelius."

Ona buvo ^leksandras draugė. Kai ji įėjo, buvome nustebinti jos 
jaunumu. Jai bepilstant stiklelius tarė Aleksandra:

-Jos pavardė Brinkmann ir yra sudėtų vokietė. Ji išgelbėjo mano 
gyvybę 1?45 metais, kai sovietų kariuomenė Įsiveržė į vienų Čekoslo
vakijos kaimelį., kur aš buvau slaugė vokiečių kariuomenėje.

^es bėgome naktį Šarvuotyje. Buvau kę tik sunkiai sirgusi ir 
todėl dar silpna. Tačiau Ona nenorėjo manęs palikti. Po kelių savai
čių pasiekėme anglę zonę."

kai po keletos minučių atsisveikinome prie stovyklos durę - 
Aleksandra mus palydėjo iki ten - ji man prižadėjo kartę gerai ap
galvoti apie visa, kę mes kalbėjome.

sugrįžę į savo viešbutį, dar kartę palyginome savo mintyse mo
terį, su kurię kę tik kalbėjome, ir hercogės Tacijanos figūrę, kurię 
buvome susidarę, bestudijuodami caro Šeimę.

Dr. Botkinas, caro asmeninio gydytojo sūnus,^sakė, kad Tacija- 
na buvo panaši į savo motina, bet buvusi daug gražesnė. Ji buvusi 
energinga ir aktyvi. Ponia Ona Virubova, jos motinos - Carienės - 
draugė, rašo savo atsiminimuose, kad Tacijana jau būdama septynioli
kos metę amžiaus darbavosi kaip slaugė, prasidedant pirmajam pasau
liniam karui? Ji dar prideda, kad ji buvusi veikliausia iŠ visos Ca
ro Šeimos.

Trumpai, visi Šaltiniai, kuriuos galėjome pasiekti, rodo, kad 
toji sesuo Aleksandra nevien veidu panaši į paskutinio Caro dukterį. 
Jei tai ir nebūtų pakankamas įrodymas, vis dėlto reikėtų, kad slau
gės Aleksandros Michaelis atvejis būtų pagrindinai ištirtas.

Ar tikrai caro duktė?
Sekančių dienų vėl aplankėme slaugę, kai ji buvo stipriai už

siėmusi darbu. Laike pertraukos pareiškė ji ramiai: "Ilgai pergalvo
jau tai, apie kę Jūs pereitų vakarę sakėte. Jeigu Jūs manote, kad, 
išleidus į" viešumų Šį dalykų, tai galėtų padėti rusų pabėgėliams, 
tada mano pačios interesai nesvarbu. Tačiau noriu nurodyti Jums du 
dalyku: aŠ nenoriu pakeisti savo būklės ir gyventi toliau, kaip man 
patinka, ir antra - jei caro turtai bus man perleisti, jie bus išda
lyti Sovietų valdymo aukoms".
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Padėkojęs jai pasiinformavau, ar ji nepakeisianti savo nuomo
nės, kai bus paskelbti jos pareiškimai?

"Nesibijokit, ji atsakė, o dabar - sudiev ir laimingai".
Taip atsisveikinome su Šia paslaptinga moterimi, apie kuriy tik 

vienas Dievas ir ji pati težino, ar ji yra vien paprasta slaugė Alek
sandra Michaelis, ar Caro Nikalojaus Antrojo, galingojo prieškarinės 
Rusijos valstybės valdovo, duktė...

. Vertė a.P.
iŠ "Het Volk, Zondagsblad". t.VII.49.

—..ooOOOoo..--

d p problciūa Belgijoj

Dramatiškas 8 dieny bado streikas iuons DP stovykloje ir laimin
gas jo galas.

(iv.usy korespondento)

kons’o DP stovyklos ivlajor Sąbbe kareivinėse paskutiniai įvykiai 
nuvedė prie tikros dramos.Nors užplūdusi nauja DP banga į kons’o 
stovyklą buvo policijos atstumta ir išsklaidyta, tašiau neužilgo dar
bo ministerija sutiko jjcs priimti, atvažiavo ir daugiau. Po keliy 
dieny spie 670 vyry gavo užpildyti blankas ir pasirašyti, kad atsi
sako DP teisių, ir turėjo būti išvežti į Vokietiją, stovykloje lyg 
būty saulė nušvitusi: visi nekantriai laukė savo eilės. Vienam kitam 
atsisakius, beveik visi mielai išsižadėjo visko, tik kad būty išvež
ti.

Bet koks nusivylimas. Pasirodė, kad daugelis, ypač iŠ ty, kurie 
jau 6 mėnesius laukė eilės, buvo išskirti, ir turėjo pasilikti be 
jokios vilties, kad kada nors bus išvežti. Visi išskirtieji tuojau 
paskelbė bado streiky, gryžino maisto korteles ir iškabino juodas 
vėliavas languose. Viskas vyko tvarkingai ir ramiai. Tik pirmadienį 
(X.24 d.) piety išdalinimo metu grupė išvertė gavusiy davinį ir su
stabdė tolimesnį išdalinimy. Stovyklos vadovybė įšaukė policijy ir 
valgis galėjo būti išdalytas tik policijos priežiūroj. Visy badavi
mo laiky saugumas buvo sustiprintas.

Pradžioje niekas iŠ stovyklos vadovybės negalvojo, kad tas įvy
kis būty galėjęs vesti net prie dramatišky dalyky, priešingai, manė, 
kad streikuojantieji greitai nusileis: dieny badaus, o naktį valgys! 
To ypač buvo laukta, kai ketvirty badavimo dieny 5 buvo nugabenti į 
miesto ligoninę. Bet įvyko tai, kas iki šiol dar buvo negirdėta. Tie 
patys, kurie jau Briuselyje buvo paskelbę bado streiky ir isbadavo 
tris dienas, dabar buvo nusistatę badauti iki mirties. Vienas iŠ ba
dau janČiy lietuviy rašo: "lies nusistatę, jeigu mūšy^reikalai nebus 
sutvarkyti, badauti iki mirties!" Net ligonys, nuvežti į ligoninę, 
nepriėmė paduoto valgio ir buvo tik vandeniu ir serumu ("balionais") 
maitinami.

Atėjo aštuntoji badavimo diena (1.28 d.). Visuomenė, spauda ir 
pati stovyklos vadovybė buvo sujaudinti. 5 gulėjo miesto ligoninėje, 
17 stovyklos ligoninėj, likusieji sutelkti dvejuose dideliuose kamba
riuose. Viso 52, iŠ jy 4 lietuviai. Padėtis buvo beviltiška, jei ta 
diena nebūty buvus paskutinė. .Stovyklos kunigai - kapelionai buvo 
iŠaukti išklausyti ligoniy iŠpažinČiy. Tuojau po piety įvyko vyriau
sybės pasitarimai, tarpininkaujant Tournai belgy vyskupui J. d. Him- 
mer, Vyriausybė patenkino streikuojanČiy reikalavimus. 4,50 vai. at
važiavo į stovykly ir pats vyskupas. Vos spėjo įeiti į kiemy, tuojau 
susirinko visi stovyklos gyventojai. Ukrainiečiy kapelionas pasveiki-
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p LIETUVOS H-I LI N U I 50 METŲ

1899.KI.16 - 1949.-XI. 16 *

Pr. žaidys

Lapkričio men. sueina 50 mėty nuo gydytojo Vinco Ku
dirkos mirties. Tai žmogus, kuris sudėjo Lietuvos Himny. Tiks
liai imant, žinomo, musy himnui bus daugiau nei 50 mėty., tačiau Ku
dirkos vardui esant neatskiriamam nuo Himno, galime sakyti, kad V. 
Kudirkos sukantis yra ir Himno sukaktis.

Ant pirmojo Kudirkos paminklo S. Naumiesty (dabar Kudirkos Nau
miestis) buvo iškalti žodžiai: ’ v v

"Tegu saulė Lietuvos tamsumus prašalina..." Nepatiko Šie žodžiai 
C-.ro Žandarams, ir jie buvo iš’dildyti. Ir dabar, treČiykart to paties 
krašto žandarams siaučiant Lietuvoj, vyksta ta pati kova, tik gal 
daug žūtbūtingesnė. otai kodėl Kudirkos sukaktis mu^s^yra aktuali. 
Jis buvo vienas ty kertiniy Tėvynės šuly, ant kuriy išsilaikė mūšy 
tautinė gyvybė. Galima daryti Kudirkai priekaiŠty, kad jis permažai 
bojo religinių tautos įsitikinimy ir kad tokia religinga tauta kaip 
lietuviai neturi Dievo vardo savo Tautos Himne, tačiau reikia neuž
miršti, kad Kudirka buvo savo moto vaikas, meto, kai Lietuvos dauge
lis inteligenty buvo patekę antiheliginėn srovėn. Be to, jis gal nė 
nežinojo, kad jo sukurta daina taps iŠ tikro visos Tautos giesme.

Kunigy Seminarijoj ir universitet-e

Baigęs pradžios mokykly Paeežeriuose, Kudirka įstojo Marijampo
lės gimnazijon. Mokslai ėjo'lengvai, ir tėvas su pamote norėjo, kad 
Vincas tapty kunigu. Paklausė Vincas tėvy noro ir įstojo į Šeiny ku- 
nigy seminarijy. Nepasakytum, kad jis neturėjo tikėjimo. Vincas jau
tė ir tikėjo ta pačia širdimi kaip ir visi tikintieji jo tautiečiai. 
Vis dėlto ano paprasto tikėjimo neužteko, kad galėty tapti kunigu: 
jo pašaukimui reikėjo daug daugiau, Tas pašaukimas Kudirkai pasirodė 
per kietas, o seminarijos tvarka sunku buvo jam pakelti. Taip Vincas, 
išbuvęs dvejus metus kunigy seminarijoj, grįžo Marijampolėn baigti 
gimnazijos, nors tėvas Šį poelgį rūsčiai vertino.

Gimnazija buvo aplenkėjusi, ir V. Kudrika buvo pasidavęs tai 
įtakai. Jis pats sako:

"Ypač bauginausi, kad draugai nepatirtų, jog aš juoku lietuviš
kai. Tai galėjo išduot artojo sūnum esant. Žinoma, išlikimo instink
tas liepė man niekad neatsiliepti lietuviškai ir saugotis, kad nie
kad nepamatyty, jog mano tėvas dėvi sermėginę ir moka tik lietuviš
kai. Tapau, mat, lenku, bet aš nekaltas, aŠ pats to nesupratau, kū
dikis dar būdamas, o tie, kurie suprato, manęs neįspėjo, nepamokė..."

Persikėlęs į Varšuvos universitetų studijuoti medicinos, Kudir
ka dar labiau sulenkėjo ir nutolo nuo Tėvynės. Karty pateko į ran
kas "Aušros" pirmas nr. Jį beskaitydamas jisai pasijuto supurtytas 
ir lietuviška jo Širdis staiga pakirdo:

"Rodos, girdėjau Lietuvos balsy, sykiu kaltinantį, sykiu ir at
leidžiantį: o tu paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui pasidarė man 
taip graudu, kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila man bu-
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vo ty. valandą, kurios nesugręžintinai buvo išbrauktos iŠ mano, lie
tuvio gyvenimo, ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinas pagedėlis. 
Paskui pripildė mano krūtinę rami, smagi šilima ir, rodos, nauję pa
jėgu pradėjo rastis... Rodos, užaugau išsyk, ir tas pasaulis man per 
ankštas... Pasijutau esęs didis, galingas, pasijutau lietuvis esęs..."

Gydytojo karjera* klebono klėtyje
Baigęs mokslus, Kudirka grįžta į Tėvynę ir apsigyvena Sakiuose. 

Čia buvo jau įsikūręs vienas gydytojas, ir šis Kudirkai darė visokiau
siu klūčię, kad negautę buto. Taip Kudirka ilgokę laikę negavo buto 
ir turėjo pradėti savo karjerę klebono klėtyje, kur priiminėjo ir li
gonius. Dar būdamas studentu buvo užsikrėtęs džiova, o klėtis tik 
dar prisidėjo prie sveikatos paŠlijimo. Be to, caro kalėjimas irgi 
prisidėjo. Netekęs fiziniu jėgę, Kudirka vyksta į piety Rusiję gydy
tis. Kiek sustiprėjęs gręžta į Lietuvę ir apsigyvena Sakię Naumiesty. 
Čia ligonię gydymu nebeužsiima, o atsideda "Varpo" redagavimui, ver
timams, literatūrai. Nebegalėdamas pakilti iŠ lovos vis dar rasė, 
kūrė prie smilkstančios lempos. Caro žandarai, nekartę darę kratę dar 
Sakiuose, lankėsi ir Čia. Atėmė rastus rankraščius, bet džiovininko 
gabenti į kalėjimę nebedrįso.

Būdamas džiovos pakirstas/‘Kudirka nenustojo kovojęs prieš caro 
priespaudę. Jo plunksna buvo tas aštrus ginklas, kurio bijojo caro 
žandarai. Savo dvasios nepalaužiamumę jis yra išreiškęs žodžiais:

"Ne tas yra didis, prieš kę milijonai, 
prispausti grandinėms, žemyn galvas lenkia, 
o dvasioj keikia; didi ne tironai, 
kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia..."

Be Himno Kudirka yra sukūręs ypač pasigėrėtinę satyry: "Virši
ninkai", "Vilkai", "Cencūros klausimas" ir "Lietuvos tilto atsimini
mai". Be to, gausūs yra jo vertimai, idėjinga poezija, publicistiniai 
straipsniai. Visa jo kūryba yra Lietuvos Šauksmas prieš caro vergiję, 
veržimasis laisvėn.

--..00OOO00..—

JUODOS VĖLIAVOS NUIRTOS NUO S^BBE. KAREIVINIŲ

"La libre Belgique" (00.10.49) rašo:
Šeštadienį (29.X.49) sužinota, kad apie 50 D?, kurie randasi 

Sabbe kareivinėse nutraukė bado streikę. Tai Dkselencijos Toumai 
vyskupo Himmer vizito pasėka. Vyskupas kalbėjo ilgai, jam pasisekė 
paveikti, ir DP grįžo į normalę gyvenimę. Be to, sužinoję per belgę 
IRO atstovę, kad vyksta derybos su amerikieČię okupacine vyriausybe 
tikslu leisti grįžti į Vokietiję dabar Sabbe kareivinėse esantiems 
DP, manifestantai nuėmė juodas vėliavas. Išvykstantį vyskupę palydėjo 
ukrainietiskos, lenkiškos ir pabaltiecię giesmės.

Atrodo, kad į Sabbe kareivines vėl grįžo tvarka. Buvo nutarta, 
kad daugiau nebepriimsDP, norinČię bandyti į kareivines pakliūti, be 
to, šis centras galutinai užsidarys, kai jame esantieji svetimšaliai 
arba grįš į Vokietiję, ar bus priimti į darbę Belgijoj.
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Šitie audringi nesusipratimai, įvykusieji Sabbe kareivinėse, 
aišku, pakenkė DP padėčiai. Svetimšaliai darbininkai be reikalo pra
rado Šaltų krauju, leidosi suvedžiojami agitatorių ir priėjo prie 
neapgalvotų ir apgailėtinų žygių. Dabar, kai dramatinis epizodas bai- 
gėsi, grųimu j. protų dėka vyskupo Rimmer ir IRO dėka, tenka pagalvo
ti kas kaltas. Be abejonės belgų valdžia dalinai atsakinga dėl dau
gelio DP esančių Belgijoje, padėties. Kai reikėjo angliakasių, vy- 
riausybės atstovai davė neapgalvotų pažadų, norėdami kad DP pasirašy
tų dviejų metų sutartų. Šitiems nelaimingiesiems buvo žadama po dvie
jų metų darbo kasyklose leisti verstis bet kokiu amatu. Buvo net gi 
žadama, ne tik žodžiu, bet ir raštu, po 5 metų belgų pilietybė, tuo 
tarpu kai. teisė reikalauja 10 metų gyventi krašte.

Po dviejų metų daugelis iŠ tų DP prašė leidimo dirbti kitose 
drityse. Darbo ministerija griežtai pareiškė, negalinti patenkinti 
jų prašymo. ^iŠku, darbo rinka Belgijoj labai pasikeitė per šiuos 
dvejus metus. Bet iŠ kitos pusės irgi aiškiai žinoma, kad ministeri
jos toks griežtas nusistatymas pasiektas sindikatų spardimo dėka. 
Būtų sunku manyti, kad šiuo atveju"darbininkų solidarumas” būtų pa
sireiškęs pasigėrėtina forma. Tačiau Sabbe kareivinių gyventojų iš
keltas klausimas turi būti išspręstas už Belgijos ribų. Reikės gauti 
amerikiečių okupacinės valdžios sutikimų grųžinti tuos Žmones į Vo
kietijų. 300 iŠ jų laikomi kaip "nepageidautini” (labai teisingai) 
Belgijoj, grųŠ į Vokietijų nustoju IRO globos. Jiems teks įsijungti į 
Vokiečių ekonominį gyvenimų, įvykdyti tai bus nelengva, nes Vakarų 
Vokietija pilna savų tautiečių pabėgėlių iŠ rusų zonos. Dar nenusto
jamą vilties išgauti iš amerikiečių sutikimų grųžinti Šeimas į Vokie
tijų ir neatimti joms IRO pagalbos. Jei pavyktų pasiekti tokio re
zultato - tik visai išimtinos malonės dėka - Belgija tik perduos tų 
pačių problemų spręsti kitiems, nes nei darbo, nei emigracijos gali
mybės nėra nė kiek geresnės Vokietijoj.

"Pasaulis pavargęs nuo Šitos pabėgėlių problemos", prisipažino 
aukštas IRO asmuo. Liūdna tiesa. Taip pat liūdna tiesa, kad Šita pa
bėgėlių problema dar vis egzistuoja ir labai aštriu būdu: Vokietijoj 
stovyklose dar keletas Šimtų tūkstančių pabėgėlių, kurių didesnė da
lis seniai, vaikai ir ligoniai. S. ivi-ė).

—..ooOOOoo,.—

-Ūkininkai, ar girdėjote?- "Šiemet 
Lietuvos valstiečiai savo laukuose pirmų kartų išvydo nuostabių ma
šinų. Greitai judėdama lauku ji piauna rugius, kulia juos, o šiau
dus išmeta krūvomis. Tai - kombaimes. Per vienų valandų jis nuplau
na derlių 2-3 hektarų plote." ("Tėv. Balsas" Ur. 1) - Kad per 
vienų valandų tiek daug sudoroja, galima tik taip pa
aiškinti: arba tas, kuris rašė, pamiršo pažymėti, kad tas mašinas 
traukia lėktuvai, arba trijų hektarų plote tik dalelė buvo apsėta, 
arba ėmė ir parašė nepagalvojęs.

- Galima užsakyti įvairių siuntinėlių Vokietijon iš Luxemburgo. 
Pav., geros kavos 2,5 kg. 210 ir., Šokolado kg. 110 fr. Teirautis 
pas p. Stp. Paulauskų Tilleur'e. i

& ■'& Xr KxSistefc;
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Atsiliepia badavę lietuviai. - P. Vai- 
Čekonis, atsiliepdamas į "G. 3.” 20 nr. tilpusias Žinias apie bado 
streiky Mons’e, praneša (2.11.49): 1. IŠ Mons’e Maja? Sabbe kareivinėse 
gyvenančiu DP. į Vokietijy neišvyko dar nė vienas asmuo; 2. Piety dali
nimo metu, kai įvyko nesusipratimy, nė vienas iš paskelbusiy bado strei
ku nebuvo išlipu iŠ savo lovos; 3. Policija buvo iškviesta ne dėl strei- 
kūojanČiy. 4. Del policijos nė vienas streikuojantis nepakliuvo ligoni
nėn."

Dalyvavo ir ministeris.- Darbo ministeris 
p. Behogne buvo atvykęs į Mons’y bado streiko proga ir dalyvavo posėdy, 
kuriame buvo sprendžiami tremtiniy reikalai. Be jo dalyvavo stovyklos 
direkcija ir IRO atstovai.

S § j u d i s DP seneliams padėti.- Belgijoj 
yra įsisteigusi organizacija tremtiniams padėti. Ji vadinasi Service 
d'entraide familiale - aide aux personnes dėplacėes. Centras yra Huy, 
Rev. Pere Pire, O.P. , Organizacijos pirmininkas yra amerikietis pulk.
mtn i v. , n t ti t n t h t ti »it t ;t t :t t tt t '.t t ii t ti t tt t tt t ti t tt t tt t tt t it t it t tt t tt t n t tt t tt t it t tt t n i it t it t tt t h t

DP Problema Belgijoj (Tęsinys iš psl.)

no aukšty sveČiy o gyventojai išreiškė jam savo pagarby, džiaugsmą ir. 
ašaras. Įvyko jaudinanČiy sceny. Apstojusios moterys verkė, vaikučiai 
glaudės prie vyskupo, ėmė uz jo skrybėlės, nieko nenujausdami, kad jy 
tėvai tiek daug kenčia. Vyskupas, kaip ir visi kiti, buvo to vaizdo 
giliai paveiktas. Jis pažadėjo visky daryti, kad tik viskas laimingai 
haigtysi. Po to ėjo aplankyti ligoniy. Jam belankant, stovyklos direk
torius atnešė belgy vyriausybės ir IRO sutikimy, kaip buvo badaujanČiy 
reikalauta, kad visi bus greitu laiku išvežti. Kai kurie dar nenorėjo 
tikėti vyriausybe, kuri juos karty apvylė, bet vyskupo tarpininkavimas 
vertė visus pasitikėti vadovybės gera valia. Vyskupas aplankė visus 
ligonius, padavė kiekvienam ranky; badaujantieji nuėmė juodas vėliavas, 
atsiėmė maisto korteles ir pasivedė stovyklos gydytojo priežiūrai. Vys
kupui išeinant, gyventojai, ypač badaujančiy žmonos, padėkojo jam už 
apsilankymy ir tarpininkavimy vyriausybėj. Ukrainiečiai dar pagiedojo 
kelety giesmiy, atsisveikindamas vyskupas ištiesė ant suklaupusiy savo 
laiminančiy ranky laimingesnei ateičiai.

Ko galima laukti iŠ Šio reto ir gal but vienintėlio įvykio DP pa
saulyje? Be abejo, jis turės įtakos ne tik Belgijoje, bet ir už jos ri- 
cy. Tas rimtas faktas rodo, kad Belgijos DP problema pasiekė aukščiau
sio įtempimo, ko iki šiai dienai niekas nenorėjo suprasti. Iš belgy 
spaudos žiniy matyt, kad vieniems, ypač nepageidaujamiems ir viengun
giams , norėta atimti DP teises ir paleisti Vokietijoje, kitiems, kuriy 
gausios šeimos ir nenusikaltę, prašo palaukti, gal IRO sutiks palikti 
DP teises ir galės net iŠ Belgijos tiesiog emigruoti. Tas pasibaisėti
nas bado streikas, reikia tikėtis, visky pagreitins. Bet nei belgy vy
riausybė nei IRO nepasakė dėl jy išvežimo kelio galutinio žodžio.
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Squadrilli, gyv. Liėge, anksčiau buvęs Austrijos DP. stovyklę virši
ninkas. Ję inicijatyva Liėge š. m. spalię 30 d. buvo suorganizuotas 
susirinkimas, kuriame pasakė prakalbas pats pirmininkas ir T. Pire, 
sekretorius. Ję kalbos buvo skirtos belgę publikai (jos buvo labai 
maža), kuriose buvo atpasakota paliegusię DP būklė Austrijoj. Buvo iš
kelta daroma neteisybė emigracijos komisiję, kurios išsirinko stip
riuosius, o sėnėlię ar paliegusię neįsileidžia. Abu kalbėtojai nurodė 
reikalę belgams imtis inicijatyvos pagelbėt tiems tremtiniams. Kol kas 
verbuojami tie, kurie sutinka paimti globon bent vienę tremtinį ir 
jam sięsti laiškus bei siuntinius. Tokię globėję Belgijoj jau rasta 
apie 600. Jaudinantys buvo laiškai tremtiniu, kuriuos T. Pire perskai
tė salėj. Vienas ję rašytas lietuvio iš Austrijos 26 m. ir sergančio 
džiova, gydomo vad. "sanatorijoj” - barakuose, kur ligonio priedas 
esęs pieno puodukas į dienę. Jo globėja gyvena Briusely ir siunčia 
jam siuntinius. (Tautietis Rindinas, dalyvavęs susirinkime, po paskai
tos priėjo prie T. Pire ir įteikė vienos dienos uždarbį persięsti ser
gančiam tautiečiui!). Globėjai turi teisę sięsti siuntinię aniems 
tremtiniams per T. Pire pigia kaina.

Sęjūdis veda propaganda per spaudę, per radiję, per susirinkimus. 
Daug globėję atsiranda Luksemburge, Šveicarijoj ir kt. Sęjūdis plečia
si ir kituose kraštuose: Prancūzijoj, Italijoj... Vadovybė tikisi, kad 
Belgijos vyriausybė prisidės prie namę įsteigimo tremtiniams, kur ga
lės seneliai bei invalidai ramiai gyventi..

Programa buvo paįvairinta paČię tremtiniu pasirodymais. Gausiau
siai pasirodė ukrainiečiai. Be ję dalyvavo lietuviai ir lenkai. Lietu
vaitės mokinės pašoko tautinię šokię, o p. J. Dulkė akordeonu pagrojo 
lietuviškę meliodiję. Susirinkimas užtruko apie 3 vai. šalia salės 
buvo įrengta mažytė tremtinię parodėlė, kur nieko lietuviško nebuvo 
matyti.

Klaidinančios žinios skaudoj.- Pas
taruoju metu Vokietijoj ir Amerikoj išeinančioj spaudoj pasirodė ne
tiksliu žinię apie Belgijos lietuvius. Antai "Draugas" (11.10.49) ra
šo: "Iširo Belgijos lietuviai", "Lietuvis" (Nr..22) skelbia, kad C. 
Valdyba skandalingai iširusi, šios žinios yra korespondento kažkodėl 
išpustos.Yra žinoma, kad musę org. gyvenime buvo ir yra sunkumę, ku- 
rię jokiu būdu negalima vadinti nei skandalu, nei iširimu. Skelbimas 
tokio tono žinię yra vanduo ant sovietinio malūno (žinoma, be blogos 
valios).

Antras taisytinas netikslumas dėl "Gimt, šalies". "Lietuvis" 
28/29 nr. rašo, jog "G. Š." "leidžia akcinė "Sėjos" draugija, ir neno
ri perleisti bendruomenei, o redaktorius įeiti į C.V.".Korespondentas 
klaidina skaitytojus, nes "Sėja" nėra jokia "akcinė draugija", o kul
tūrinis kolektyvas. Jei būtę akcinė, vadintųsi akcine bendrove. Kaip 
draugija yra ir savo įstatuose yra pažymėjus, kad pelno nejieŠko, gi 
jei jo būtę, turi būti paskirtas kultūriniams lietuvię reikalams. Kal
bėti betgi apie pasipelnymę iŠ spaudos tremties sęlygose, berods, ne
tenka. Tai tvirtina tiktai "Tėvynės Balsas" nr. 3: girdi, "G.š." "auto
riai juk už tai atlyginami, kad mus apgaudintėę", tarnauja "belgiš
kiems akpitalistams".

Dėl korespondento pretenziję perleisti "G.Š." leidimę L.B. Centrui 
tenka pastebėti, kad jos buvo atmestos apskutiniame atstovę suvažiavi-
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me. Linkėtina, kad Centras imtysi tvarkyti tuos reikalus, kurie Šau
kiasi tvarkomi ir remty privatinę inicijatyvy ten, kur ji tarnauja vi
sai visuomenei. "G. š." ir toliau lieka Belgijos lietuviy laikraščiu, 
kur yra vietos, visy lietuviy dalyvavimui. 0 dėl kieno noro ar nenoro 
įeiti į C.V. korespondentas geriau padaryty rašydamas apie šilty ru
dens ory... Kitus netikslumus paliekame atitaisyti tiems, kurie yra 
paliesti.

Repatrijantai ir briedžiai.- Netikė
tai į mano rankas pateko du numeriai "Tiesos" ir specialiai tremtiniam 
skirto "Tėvynės Balso". Kiekviename po puslapį yra paskirta grįžusiy- 
jy j "laisvy L.T.S.R." pasakojimams. Vos tik pažvelgus į antraštes, 
tenka nustebti. Belgijoje esantieji lietuviai sukerta rekordy...

Visi grįžusieji į "rojy" yra be galo "patenkinti" ir prašo "T. 
Balsy" perduoti linkėjimus likusiems jy draugams,’ Pav. J. Deksnys siun
čia linkėjimus: žvirbliui, Babickui ir Venckutoniui. J. Česna-Totilai, 
J. Balandis - Paškevičiui ir Slavinskui ir visus juos kviečia grįžti 
į "rojy". Jie visi gailisi kad taip ilgai nebegrįžo, nes buvo perdaug 
įgysdinti. Visi grįžę turi darby ir "gerai" uždirba, pav., Cesna dirba 
plytinėje ir uždirba į mėnesį 600 Rb. Ir sako kad tai esys gražus ka
pitalas... (įdomu, ar užtenka duonai nusipirkti?)

Vienu žodžiu, šie iš Belgijos grįžę lietuviai be galo "patenkinti" 
ir davė puikios medžiagos "T. Balsui". Bet ar nebus jiems pritaikintos 
tos pat sylygos, kokios buvo pritaikintos briedžiams Šiy vasary, grįžu
sioms į Kuršiy Neringy? "T. Balsas" rašo: "Nida. Karo metu Kuršiy Ne
ringoje išnyko briedžiai. Dalis jy buvo išbėgę į Rytprūsius. Šiemet 
jie vėl pasirodė Kuršiy Neringoje. Todėl jie yra rūpestingai saugoja
mi" .

Taigi po tokio "malonaus" kvietimo grįžti į "rojy", radus tokia 
žinelę, verta susimystyti, nes ji labai gražiai apibūdina, kas laukia 
grįŽtančiy? Todėl ar nebūty verta ir tiem, kuriy pažįstami juos kvie
čia Šiek tiek rimčiau apie tai pagalvoti?

Aišku, mes visi norime grįžti į Tėvynę, bet tik ne į komunizmo 
"išvaduoty". Todėl nors ir sunkiose tremties sylygose turime nepalūžti 
bet vieningai vesti kovy prieš mūšy krašto okupantus ir tuos , kurie 
nesiliauna dar ir dabar Belgijoje būdami mūšy tautiečiy vieny prieš 
antrus kiršinę. Tad daugiau vienybės ir gražaus sugyvenimo Šiose ir 
taip mums sunkiose gyvenimo sylygose.

Vienas buvusiy angliakasiy

Pavyzdinga Liet. Bendruomenė.- Hen- 
sies-Pommeroeul kasyklos lietuviui R. Ungaičiui sunkiai susirgo žmona. 
Vietos Lietuviy bendruomenė surinko stambiy sumy pinigy ir parėmė sa
vo tautietį nelaimėje.

Nejudoma filmą apie Lietuvy.-10. 30d. 
Taurage aplankė neseniai atvažiavęs iŠ Vokietijos teologinėms studi
joms pagilinti Tėvas P. Rabikauskas, atlaikė vietos tautiečiams pamal
das. J. Zaleskis atvežė dvi nejudomas filmas apie Lietuvy. Tik perde
gus lempai, neteko matyti. PanaŠiy filmy pageidautina daugiau, ir visi 
norėty pamatyti.
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B r^a v o vyrai!- Trooz gyvenę tautiečiai visi (išskyrus 
vieny) užsisakė "G.S.” 50 nr. proga, nors gyvena kartu. Bravo!

M irusiu j y paminėjimas Louvain ’e.- 
Nedidelė 'grupelė lietuviu iŠ Louvain'o, Briuselio, Liėge’o ir La Lou- 
viėre apylinkių susirinko visy šventę dieny prisiminti mirusiyjy ir 
jy pagerbti.

Pamaldas atlaikė Kun. J. Danauskas pas seseles benediktines Sv, * 
Gertrūdos vienuolyne už visus tautiečius, mirusius Belgijoj, Tėvynėje, 
tremty, kituose kraštuose ir Rusijos ištrėmime.

Maloniai seselėms mus pavaišinus, po piety p. Dr. Mironaitė pa
demonstravo filmy apie Liurdy, o Kun. Danauskas apie Lietuvy. Filmoje, 
pasigrožėti lietuviškais vaizdais, dalyvavo ir belgės sesutės. Primin- 
tina, kad Šiame vienuolyne yra ir keturios lietuvaitės sesutės, kurios 
mus taip nuoširdžiai ir priėmė.

Po to, buvo aplankytas mūšy brangaus tautiečio a. a. Adolfo Bur
bos kapas, kuris praeitais metais atsigulė amžinai šioje svetimoje že
mėje. Po trumpo Žodžio, kapas buvo papuoštas gražia gyvy gėliy puokš
te. Taip trumpai prisiminėme mūšy žuvusius ir mirusiuosius brolius, 
kuriy šiandien nieks negali aplankyti iŠ artimyjy, savo mintimis ir 
kuklia malda paprašydami jiems Viešpaties gailestingumo.

Liet. Bendruomenės Belgijoj Cen
tro pranešimas. - S'.; m. lapkričio 1 d. Charleroi pamal- 
dy proga įvyko platesnis lietuviy pasitarimas, kuriame prieita išva
dos, kad Briuselio suvažiavime Š. m. rugsėjo 25 d. išrinktieji C. Val- 
dybon bent laikinai eity pareigas, būtent, iki sekančio visuotinio at- 
stovy suvažiavimo 1950 m. sausio 8d., kuris nutarta Šaukti Liėge - 
Tilleur.

Posėdyje, kuriame dalyvavo 3 (iš penkiy) naujos C. V. nariai, pa
siskirstyta pareigomis: pirm. Stepas Paulauskas, vicepirm. Jonas Za
leckis, sekretorius - T. J. Aranauskas, iždininkas Valius Banevičius, 
spaudos ir Švietimo reikalams - K. Pr. Gaida. Kandidatais liko: J. Za- 
ranka, Stf. Llironaitė, Šileikis.

Nutarta: 1. Paraginti Belgijos lietuvius nenutraukti organizaci
nio veikimo. Kiekvieno nario knygutėj turėty būti įrašyta nario mokes
čio už 1548 ir 49 m. bent 60 fr. C.V. priklausančio nario mokesčio 
Šiais metais nesiysti, o papildyti apylinkiy kasas.

2. Skyriuose - apylinkėse išrinkti valdybas 1950 m. ir atstovus 
į visuotinį suvažiavimy (1950.1.8.) nuo 10 žmoniy po vieny. Kur tėra 
tik keli lietuviai, išrinkti įgaliotinius palaikyti ryšiui su C.V.

3. J. Zaleckis, vicep. (17, rue de Tombelle, Chatelet) lankys 
skyrius, kur bus kviečiamas.

4. Stengtis rasti galimybiy ęmigruot į užjūrius, ypač Kanady.
5. Rengti Lietuvos Kariuomenės šventę pavesti Liėge apylinkei.
C. Valdybos adresas: Rev. Pere J. Aranauskas, 15, rue Ferer, 

Mons - H.
LBB Centro Valdyba.

Red. prierašas.- Sis pranešimas dedamas C.V. prašymu. 
Pranešimai bus dedami ir ateity.
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LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBE STaLINO KIŠENĖJ. - LENKTYNES DEL VOKIETIJOS.

IkiŠiol Lenkija dar buvo laikoma turinti siek tiek laisvės. Vy
riausybė konflinistinė, bėt vis dar nedrįso Lenkijos sovietinti. Be to, 
ir patys lenkai komunistę! vis dar turi tautinės ambicijos (pav. Go
mulka) , ir Kremlius to^prisibijo. Jum ir Lenkijoj gali lengvai atsi
rasti Tito ir pasisiausti prieš Kremlių. Tam momentas dabar palankus, 
nes Kremlius ėmė flirtuoti su rytine Vokietija. Lenkams tai labai ne
patinka. Matydamas tai Kremlius ir ėmėsi apsaugos priemonių.: garsųjį 
raud. armijos maršalų Rokosovskį pasiuntė Varšuvon, kur jis užėmė 
krašto apsaugos ir kariuomenės vado vietų. Vakarai tokiu brutaliu 

• pokštu nustebę, ir laikraščiai rašo apie tai didžiausiom raidėm. Lie
tuviai Šį etapų yra pergyvenę, ir jie nemato Šia jokios sensacijos. 
Jie gerai prisimena sovietinio gen. žemaičio paskyrimų Lietuvos kar- 
vadu. Tai lygiai ta pati istorija. IŠ jos matyti, kur eina dabartinė 
Lenkija ir kiti sovietų okupuoti kraštai, būtent, į prijungimų prie 
Sovietų Sųjungos, kur turi užtekėti "Stalino saulė".

Lenkijos komunistai Rokosovskio paskyrimų krašto Gauleiteriu va
dina didele Stalino geradarybe, nes anas esųs lenkiškos kilmės ir 
"grįžtųs" į Tėvynę. Tai tėra silpna priedanga. Rokosovskis tiek tėra 
lenkas, kiek Pilsudskis lietuvis. Gimė Rokosovskis iŠ lenkų tėvų Var
šuvoj, buvo kojinių fabrike darbininku, 1914 m. buvo mobilizuotas ca
ro armijon, vėliau perėjo raid, armijon. tapo Rusijos piliečiu ir pa
darė puikių karjerų. Savo gimtųjų kalbų, beveik visai užmiršo, o mei
lės Lenkijai nė neturėjo. 1244 m. kai jo armija stovėjo ties Varšu-_ 
vos vartais, vyko sostinėj lenkų partizanų sukilimas, kurį vokiečiai 
žiauriai numalšino, o patį miestų sugriovė. Tai įvyko Kremliaus ir 
Rokosovskio noru. Tikrieji lenkai tad Rokosovskio nelaiko tautiečiu 
kaip nelaiko lenkais vokiečiu Gen.^von Brachitch (lenkų kilmės Broch- 
wicz ar Manstein - Lewinski.) Sumažinti lenkų visuomenės neapykantai 
vyriausybės įsakymu keletas miestų įteikė maršalui R. garbės pilie
čio diplomus, jo garbės ruošia priėmimus, o spauda ir radijas visa 
gerkle šaukia apie nepaprastų "malėnę". Tai "malonei” Rokosovskis bu
vo jau seniai numatytas ir dar Šiais metais buvo padaręs du vizitu 
Varšuvai, kurių metu buvo rengiama dirva jo sostui.

Su Rokosovskio paskyrimu Lenkijos maršalu krašto kariuomenė ta
po galutinai pajungta Kremliui. Jau prieš tai aukštosios vietos bu
vo sovietinių rusų karininkų užimtos. Antai gen. Štabo viršininku 
yra rusų gen. Korczyc, krašto apsaugos viceministeris gen. Poplawski.

Lyginant Lenkijos ir kitų kraštų įvykius su 190'-1940 m.^įvy- 
kiais Lietuvoj, matyti tie patys metodai. Pirmas etapas: valdžios pa
ėmimas į tautinių komunistų rankas ir x<ariuomenės pasukimas kairėn; 
antras etapas: ministerijų užėmimas sovietinių^rusų paliekant vieti
nes "iškamšas", trečias etapas - galutinis krašto įjungimas į Sov. 
Sujungę. Kaip Lietuvos "generolas" žemaitis, atlikęs mauro darbų li
ko nebereikalingas, taip ir lenkų Žymierskis (tikra pav. Lyzwinski), 
buvęs Pilsudskio karys. Už dalyvavimų nešvariose intrigose buvo areš
tuotas 1927 m. ir nuteistas 5 m. kalėjimu. 1945 m. atėjus sovietams 
žymierskis parsidavė. 0 dabar: atlikai mauro darbų ir eik sau.
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Varžomasi d ė 1 Vokietijos. - Vokietija 
vėl darosi visiems brangi ir tai tiek brangi, kad buvę sąjungininkai 
plėšia ję pusiau. Ryty, sovietinės respublikos įsteigimas lenktynes 
dėl Vokietijos stipriai paspartino, bavo sveikinimo laiške preziden
tui Pieck’ui Stalinas pareiškė savo simpatijos, sakydamas, kad sovie
tu ir vokieČiy tautos Šiame kare pakėlė daugiausia kančiy. Tai pirmas 
atviras ženklas naujos Maskva-Berlynas ašies. Sovietai, siekdami lai
mėti vokieČiy širdis, teikia daug politiniy privilegijy ir ketina 
atitraukti* okupacinę ivariuomenę. oi aplinkybė paskatino ir Vakary Sę- 
jungininkus susirūpinti. Praėjusię savaitę jvykusi JAV-Anglijos-Pran- 
cuzijos užs. reikaly min. konferencija Paryžiuje specijaliai svarstė 
Vokietijos problemas ir naujy aplinkybiy akivaizdoj nutarė duoti Vak. 
Vokietijai daugiau laisvės, sušvelninti įmoniy ardymę ir t. t. iŠ to 
matyti, kad norima Vokietiję pastatyti ant kojy, nes busimam konflik
te Vokietijai teks pirmaeilis vaidmuo. 0 Vokietija nesnaudžia: jos 
gamyba jau dabar pasiekė 98 1906 m. gamybos. Vokietijos kaimynai^
ypač prancūzai, ima būkštauti, nes Prancūzijos pramonė yra žymiai at
silikusi. Vokietijai padeda, žinoma, JAV kapitalai, bet ta aplinkybė, 
kad jai nereikia išlaikyti kariuomenės, kuri suryja tiek kapitaly, 
irgi daug prisideda. Okupaciniy pajėgy išlaikymas nėra perdaug sle
gianti našta. - Šiuo metu eina pasitarimai tarp Vakary Sęj. (ypač 
Prancūzijos) ir Vokietijos. Dabartinis kancleris Adenaueris yra lin
kęs jieŠkoti taikaus sugyvenimo su visais kaimynais, nes bendros grės
mės akivaizdoj reikia ir bendro pasipriešinimo, oocijalistai betgi 
baisiai šiaušiasi ir ^denauerį laiko išdaviku. Reikia betgi manyti, 
kad taikos Šalininkai laimės, ir Vokietija bus priimta lygiateise da
lyve Burpos valstybiy Šeimoj.
« t n t n tii t :t i ;i » n t ;t t tt t ii i n i « t i- i .t »tt t»ti t n t tt t tt » n t tt i tt t t .i t ii t ii 11; t ii t ;t t it i it t it 11; t ti

Žinios
- Paskutiniame IRO centro posėdyje buvo svarstomi ir Belgijos DP 

reikalai. Iš lietuviy pusės dalyvavo Dr. D.- Jasaitis ir Kons. Garba
čiauskas. Patirta, kad Belgijos DP reikalai tebėra įšalę; jie laikomi 
galutinai įkurdintais. Teigimas, kad Belgijos ryšio karininkai, ver
buodami žadėję laisvę grįžimę Vokietijon, nenustojant DP tęisiy, lai
komas neįrodytu. Vis dėlto vad. intelektualams busiančios sudarytos 
sęlygos greičiau iš Belgijos emigruoti. Vėliau galima tikėtis pagal
bos ir kitiems.

- Belgijos Darbo ..linisteris p. 0. Behogne pc<skut. savo kalboj 
k. sindikaty suvažiavime pareiškė: "neleistina įsigabenti naujy sve- 
timšaliy darbininky; neleistina svetimšaliams, atvykusiems dirbti 
angliy kasyklose, pereiti į kitas pramonės šakas (išskyrus išimtis); 
neleistina, kad jie atsisakyty nuo darbo ir tapty belgy visuomenei 
našta".

-Lietuvos Kariuomenės šventėm oii- 
n e j i m'a s įvyksta Liėge-Tilleur lapkričio 20 d. (sekmadienį). 
Programa: 12 vai. pamaldos Tilleur bažnyčioj, lu,oO vai. "Concordia" 
salėj meninis pasirodymas: vaidinimas, tautiniai šokiai, deklamacijos, 
smuikas su akordeonu... Po programos bendras lietuviy subuvimas su dai
nom ir Šokiais. Tautiečiai ir iŠ tolimesniy provincijy maloniai kvie
čiami dalyvauti. LBB Liėge Apyl. Valdyba
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