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Jr taikingiausiam žmogui priešu pirkti nereikia. Jy gyvenime tu

ri kiekvienas. Vieni ję pasidaro savo neraliuotu būdu, savo spygliai: 
kiti gi ir gera darydami ję susilaukia.

NTj_ 1__
«Jisy.~ visę priešas Nr. 1 yra mūšy tautos naikinto jasr a u- 

donasis u. a s k v o s komunizmas. Jai didžioji 
mūsę tautos grėsmė, kurios akivaizdoj turime vesti kovę dėl savo gy
vybės. Neužtenka Šiandienę pasitenkinti savo asmenine gyvybe -reikia 
atsiminti visę plaČięję pasaulio lietuviu bendruomenę, kuri, būdama 
pajėgi visę paramos dėka, galės atsispirti drauge su kitom pavergtom 
tautom raudonajam slibinui.

Nr. d
Ne tik komunizmas yra musę tautos naikintojas. Tremtyje komuniz

mas mums nėra baisus. Jis čia musę neiŠnaikins ir dvasiškai nepalauž. 
Jei ir atsiranda vienas kitas, kurio nusistatymai paraudonuoja bei 
galva apsisuka, tai tik išimtys. Tokiems per p-kauŠj neprikrėsi iš
minties. jimba ir liks Bimba, hėl tokię nėra ko perdaug sielotis: kas 
kaip moka, tegu šoka; savo sukeltas dulkes patys atgal įkvepia, o iš
virtę košę irgi p_.tys valgo. Toks cirkas, ypač kai apmokamas, juokda
riams naudingas, o jei publika kiek nusikvatoja, irgi žalos niekam, 
berods, nepadaro...

Daug rimtesnis priešas tremtyje yra alkoholis . Bodo? 
tylus "vandenėlis" - kę jis gali kenkti? Tikrovėje betgi yra kitaip: 
tyli upė krantus griauna. 0 jau kiek to "vandenėlio" per pustreČię 
metę nutekėjo per lietuviškas gerkles ir kiek nesusipratimę iš to yr< 
kilę! Ne vienas dėl to jau yra ir Šaltęję matęs. Gėrimas, kuris kul
tūringoj visuomenėj vartojamas kaip vaišinimosi priemonė, pavirsta 
sveikatos ir ramybės bei sugyvenimo ardytoju.
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Tortas, skirtas svečiams pavaišinti, virsta ligos kėlėju, kai juo 
persivaišinama. Daugelio tremties tautiečiu ir yra ta blogybė, kad 
jie dažnai "persivaišina1*. Žiūri į tokius vietinio krašto publika ir 
stebisi, laikydama juos ryty barbarais; "sale e'tranger". Vieno kito 
išsišokimas einą visy lietuviu syskaiton. žiūrėk, kitas, kuris yra 
visiškai nekaltas ir padorus, vistiek yra laikomas tokiu pat "sale 
e’tranger" kaip ir anas išsišokėlis.

Ten, kur "tylusis vandenėlis" ima pagrindinį, tony, visi kiti mū
šy -tautos reikalai nustumiami Šalin. Štai vienas skaitytojas su Šird
gėla rašo:

"Visai neseniai teko kalbėti su vienu tautiečiu. Jis sakėsi, jam 
niekas neįdomu: nei tautiniai reikalai, nei pati Lietuva, o Bažnyčia 
esys išmislas... Jis nėjo bažnyčion, anot jo, "vergijon", užtat dabar 
nuėjo kalėjiman ir, pamiršęs ky pasakė prieš kelety dieny, šaukėsi 
kunigo. Bet ky kunigas po laiko padės. Vargšas nenorėjo užeiti į baž
nyčią nors pory karty, dabar jam tie pora mėty labiau apkars, negu 
dvi dienos j metus... Ak, kaip gaila, kad mūšy tautiečiai, mūšy tau
tos likučiai taip greitai pamiršo tautos geruosius papročius ir kryps
ta į ty pusę, kur vėjelis pučia. Gal neleidžia sylygos, gal beviltis 
gyvenimas, o gal Šis karas išsėmė perdaug žmoniy kantrybę.

Bet visgi kaip bebūty lietuvis lietuviu turi palikti ir savo se
nos tautos garbę bei papročius išlaikyti, o ne nuo jy nutolti bei 
juos niekinti."

Laiško autorius, angliakasys, rasdamas belgy laikraščiuose daž
nai minimas lietuviškas pavardes, nuoširdžiai save klausia: "Ar ir 
Lietuvoj taip buvo? Galiu sakyti, kad ir laisvos Lietuvos spaudoje 
pasitaikydavo tokiy žinuČiy, beveik kas savaitė, bet atminkim Lietuvo
je buvo 3 milijonai gyventojy, o čia mes tik tūkstantis. Laisvos Lie
tuvos statistikose mėty nusikalbimai buvo maždaug tokie: žmogžudys- 
čiy nuo 100.000 - 1 asmuo, kalėjimo virš mėty 9-10 asmeny. Belgi
joje turime nuo 1000 daugiau nusikaltėliy... Yra ir tokiy, kurie sus
pėjo suteršti vardy ir pasišalinę iŠ Belgijos nuvyko kitur ir vėl 
garsina savo darbus lietuviy vardu."

Mūsuose yra kuo susirūpinti. Laiško autoriaus iškelti faktai 
yra skaudūs, tačiau tai nereiškia, kad visi tokie esame. Kelios kregž
dės dar nesudaro pavasario. Vis dėlto, prie ty keliy gali atsirasti^ 
ir daugiau. Visiems geros valios tautiečiams reikia tad budėti, ypač 
ties priešu Nr. 2.

Nr. 3
Kas gi tas trečias? '"
Ne visiem pavyksta kultūringai praleisti laisvalaikį, ypač sek

madieniais. Vieni pasilieka kantinėse, kiti eina pas kaimynus, treti 
į kiny, ketvirti į sporto rungtynes ir t. t. Kultūringu progy atsi
gaivinti Belgijoj netrūksta. Nesant pakankamai lietuvišky pramogy, 
galima rasti jy belgy gyvenime ir ta pačia proga pažinti vietinius 
papročius. Dalis betgi tautiečiy laisvalaikį praleidžia kavinėse, 
eidami iš vienos į kitę. Tiesa, yra priimta susitikti kavinėj, pasi
kalbėti. čia niekas negali daryti priekaišto. Yra betgi mėgėjy, kurie 
belankydami kavines "nusilesa" ir pagaliau pakliūva į "kafeikas" - 
viešuosius namus, kuriy belgy miestuose knibždėte knibžda. Minėtas 
angliakasys rašo:
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WWM VO KLUMPĖ § 3
j j o z a s Žukauskas .

(Pradžia 1- nr .)
' • i? .'Sudūzgia, sudunda kaimo orkestras. armonika stačiai klykte klykia,

Viduaslyj pradeda suktis keliolika pory. šokiui vos prasidėjus, 
pasirodo ir Gasparas su Veronika, uit berno kojy šviečia naujos klumpės. 
Šaunios, dailiai išpjaustytos Vengalio klumpės. Jos lyg prilipusios prie 
berno kojy. Gasparas pradeda su Veronika Šoi.ti, viesulu suktis, atrodo, 
kad į jo klumpes yra įsikėlusi pikta dv. šia, kuri tiesiog oru nešioja 
t§ graŽiy, jauny pory. Sutartuviy svečiams yra ko pasižiūrėti, kuo pa
sidžiaugti.

Viena antra pora, pritrukusi kvapo, dingsta iŠ Šokančiyjy tarpo. 
x'O keliolikos minuČiy belieka tik trys poros, Tu tarpe ir Gasparas su 
Veronika. J tuodu krypsta visy akys. Visiems aišku, kad tuodu geriau
siai atlaikys. Ir tikrai. Netrukus jie tik vienudu, rai pastebėjęs, Ga
sparas kresteri muzikantams galva ir tie dar triukšmingiau pradeda gro
ti. Gasparas dabar sukaupia visy savo jaunystę. Protarpiais jis taip 
trenkia klumpėtomis kojomis į grindis, kad ant staly šokinėja ir virsta 
indai. iXrČiau sėdintieji net bando užsikimšti nykščiais ausis.

-Tai vyras, tai bent vyras, - sulaikydamas kvėpę, džiaugiasi krū
vomis susigūžusios jaunos ir senos moterys.

berno Gasparo siautėjimy stebi ir motiejus Vengalis. Palinkęs, ap
siniaukęs, kietai suspaudęs lūpas, kartėlio bangas krūtinėj malšindamas.

staiga kažkas įvyksta, To vieno laukinio treptelėjimo nuo berno 
kojos atsiskiria medžio gabalas ir išlekia į virŠy ligi pat luby. ber
nas slysteli, susilaiko vos nesuklupęs ir sustoja.

Dešinioji klumpė suskilusi į tris dalis.

n tt »t ;t;; it ti it H it ti ii t; a it ii tt i; t; it ti tt tt tt ti tt ;t it it tf tt tt tt it tt ii tt it tt it u ;i it it tt it tt ii tt it it tt it tt ii tt t> ti ti iitt K tt n tttt it tt tt ii

(Tęsinys iŠ 3 psl.)

"lik pažvelk į mūšy jaunuolius; kaip toli jie yra nukeliavę..* 
Neapsirinku sakydamas, kad, pas mus ar kitur, sekmadienį o gal dar ir 
šeštadienį rasi mūšy tautieciy dešimtimis viešuose namuose, o pirmadie
niais ar antradieniais rasi lietuviŠkę pov rdę ir veneriniu ligy klini
kose ar pas daktarus".

Tai tokia yra tikrovė. Jy slėpdami reikalo neputaisysim. 1-leikia 
manyti, kad tai nėra specijali blogybė belgijoj, bet ir visoj tremty. 
Nematomas priešas Ilr.a (ištvirkimas) tykoja ypač mūšy jaunimo, keikia, 
kad ne tik kunigai, bot ir visi lietuviškos visuomenės vadai atkreipty 
į tai dėmesį. Pats gi jaunimas turėty daugiau domėtis savo religiniais 
ir tautiniais idealais ir skelbty kovę. priešams, kurie tykoja mūšy tau
tos gyvybės.

advento metas duoda progos susimystyti ir sustiprinti kovy gretas 
prieš musy naikintojus. ...ūsy neįveikė caras, neužvaldė kaizeris, nesu
vedžiojo fūhreris, neįveiks nė maršalas ltalinas. ..ūsy tremties prieSai 
nr.nr. . ir a gali d ugiau žalos padaryti. Jie yra galingesni už marša
lus ir generolus, būkime atsparūs, ir _!r. Nr. 1, a nebus mūšy tau
tos pabaisa.
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4
- otai tau. ir Vengalio klumpes! - piktai, įgaršiai nusijuokia ber

nas Gasparas.
Seklyčioj visi nuščiūva, ^.kys nukrypsta Motiejaus Vengalio pusėn. 

Tasai kurį laikę stovi lyg apsvaigęs, tyli, nieko nesako. Kurį laikę 
jam atrodo, kad kažkas yra smogęs jam peiliu į nugarę. Atsipeikėjęs, 
lėtais žingsniais eina prie suskilusios klumpės. Pakelia skeveldras ir 
stebėdamas varto jas delne. Netrukus ramiu balsu sako:

- Klumpė per padę išilgai dviejose vietose rankiniu pjūklu įpjauti
Bloškia į Gasparę ir Veronika aitry, žvilgsnį ir grįžta prie savo 

stalo. Čia prisipildo stiklelį, išgeria vienas ir kreipiasi į orkestrę:
- Muzikantai, duokit maršę!
Kaimo orkestras paklauso. Žmonės dairosi, kas Čia dabar darysis.
Klumpininkas Motiejus Vengalis susirenka nuo stalo savo tabokinę, 

žiebtuvę, nusikabina nuo gembės kepurę ir eina dury link. Eidamas, lyg 
nieko dėtas, lėtu balsu sako:

- budie, sveteliai! Vengaliui Dievas vėl gręžino protę.
Motiejus uždaro paskui save duris.
Vazaunėj, pamatęs Šeimininkę, sužvengia arklys, notiejus paglosto 

širmiui kaklę ir pradeda kinkyti.
Klumpininkas Vengalis važiuoja lengva risčia vieškeliu. Jaučiasi 

labai patenkintas savo Žygiu. Lengva, gera visame kūne. Šviečia pilna
tis mėnuo, pilkŠvę sidabrinę spalvę aplink skleisdamas, o Motiejui ta
sai mėnulis toks mielas, jaukus, lygiai kaip ir kiekvienas pravažiuo
jamas daiktas.

Vieškely prieš jį iš sambrėšky išneria pėsčio žmogaus šešėlis. 
Nesunku susivokti, kad tai ne suaugusio esama. Ryšuliu vienoj rankoj 
nešinas. Lai arčiau privažiuoja, staiga Motiejus Vengalis atpažįsta tę 
šešėlį.

- oteponai! Tai tu! Kur gi taip vėlai? - sušunka nustebęs.
- - a, dėdė. Jau namo? - prisiartina gizelis prie vežimo.
LdOtiejus Vengalis iŠ karto pastebi, kad Steponas išsiruošęs ilgai 

kelionei.
- Kę tu sugalvojai, btepon? Kur išsiruošei keliauti?
bteponas nuleidžia galvę.
- aš nusprendžiau, kad man nėra ko pas tave bebūti, dėde, aš iss--\ 

nu. Kur, ir pats dar nežinau.
Motiejus Vengalis iššoka iŠ vežimo ir kietai apsikabina vaikę.
- .Tu niekur nebekeliausi. Grįši dabar su manim namo. Liudu ir to

liau gyvensim dėl vienas antro. As persigalvojau ir atsisakiau nuo Ve
ronikos .

- Dėde! Argi tai tiesa?!
- Tiesa, gryniausia tiesa, Stepon. Tu tik vienas esi mano draugas 

Ir dabar man dar brangesnis. Tu man dabar daugiau kaip tikras sūnus. 
Važiuojam namo, oteponai. Grįžtam...

Vežimas mėtosi vieškelio nelygumais. Du žmonės, du dideli draugai 
važiuoja. Motiejus Vengalis lygiu., dusliu balsu šneka:,

- „iš padarysiu iŠ tavęs, bte'pon, didelį žmogy. Išleisiu tave į 
mokslus, į kokius tik norėsi mokslus. Per savo gyvenimę betriūsdamas 
susitaupiau septynis tūkstančius keturis Šimtus popieriniais ir devy
nis šimtus ruskiniu auksu. Pakaks to pinigo tavo mokslams. Dabar jau 
žinau, kokiam tikslui gyvenęs, vargęs.

- xik dėde, dėde! aš tik su tavim visur. Tik su tavim...
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5 
Motiejus Vengalis uždeda platy, kiety delny ant vaiko peties ir 

Šneka toliau:
- Vengalio klumpės padarys tave dideliu žmogum. Svieto, mokslo 

žmogum. Ir įsidėmėk, Steponai, niekuomet nepamiršk: kokiame soste besė
dėsi, kur bebusi, visuomet atsimink, kad iŠ skurdo į šviesy pasaulį ta
ve isneše tos paprastos, menkos Vengalio rankos iš medžio išdrožtos 
klumpės. Tos pačios klumpės, kuriomis šio krašto žmonės stumia pilky, 
kasdieninį savo gyvenimu.

Steponas žiuri į^žvaigždėty rudenuojancios vasaros dangy. Jis 
klausosi Vengalio žodžiy, tartum Evangelijos išminties, ir jam rodosi, 
kad jis Žengia per ty žvaigždyny, tais paslaptingais žvaigždžiy takais, 
apsiavęs didelėmis, rastais išmargintomis Vengalio klumpėmis. Eina, 
žengia j priešaušriy pusę, pasitikti pasaulio buities pagrindo - saulės.

Vežimas rieda, darda. Du žmonės susigūžę sėdi. Vienas pilky savo 
gyvenimo keliy benubaigiys, o antras vos pradedys, bekilstys į plate
snius pasaulius. Du tikri žmonės, du dideli prieteliai.

—..00OUO00..—

m Ū S Ų AKYS K R Y P S T A ‘ K A N a D 0 N

p t e p a s Paulauskas

K.dsy globėjams nesilaikant pasižadėjimy (baigus sutartį neleidžia 
kitur dirbti, neleidžia legaliai grįŠti į Vokietijos DP stovyklas ir 
nevykdo emigracijos iŠ Belgijos), daugelis DP, syžiningai požeminėse 
kasyklose išdirbę įsipareigotus 2 metus, nuvyko į Petit Chateau arba 
į.ons’o DP stovyklyį Ši , po ilgesnio laiko ir net trijy bado streiky, 
gavo iŠ JRO pasirašyti blankus, kad atsižada JRO globos ir visy DP tei- 
siy ir pagaliau buvo pažadėta - gryžinti Vokietijon - į vokiškysias pe- 
bėgėliy stovyklas, kiti vėl slapta per sieny, visy manty čia palikę, 
pabėgo Vokietijon ir daugumoje, jei ir negavo stovyklinio pilno DP ap
rūpinimo, tai bent teisinę JRO globę apmokant emigracines keliones iš
laidas užjūrin (ko mes ir iŠ čia tenorim); Treti Čia tebejieŠko emigra- 
ciniy galimybiy. Šiems norisi pasakyti: mes padarėme didelę klaidy iš
skubėję iŠ Vokietijos DP stovykly (juk ten badu nieks nemirė) į Belgijy, 
tad nors dabar jos nekartokime: kas turi Piety Amerikos valstybėse ar- 
timy giminiy, kurie gerai Įsikūrę, turi kapitalo arba tinkąmy profesijy 
(agronomas, inžinierius, gydytojas, geras amatininkas ir p.), gali ten 
vykti, bet juody darby dirbti ten nuvykus bus sunkiai pakeliama, nes 
gyvens daug blogiau, negu Belgijoje. Vietiniai darbininkai ten pripratę 
prie klimato ir sunkiy fiziniy darby, o jy pragyvenimo lygis yra daug 
žemesnis, negu mūšy, tad ir atlyginimai yra daug mažesni, negu Vakary 
Europoje. Ten nuvykę lietuviai juodadarbiai patenka į labai didelį 
skurdę ir vargy

Visai kitas reikalas U.b.A., Kanada ir Australija. Bet į U.S.A., 
pagal DP emigracijos įstatymą, kol kas mums durys tebėra uždarytos. Į 
Australijy, patiems mokant uz keliy, labai daug pinigo reikia ir su 
vaikais nepatariama, nes mažieji labai sunkiai perneša didelius klimato 
pasikeitimus ir dėl to Australijon nuvykusiy DP yra labai didelis vai
ky mirtingumo nuošimtis. Visy dėmesį šiuo metu turėtume kreipti į 
K a n a d § . Ten mes galime išvykti, gavę įvažiuoti leidimus, pas 
artimus gimines arba darbams į žemės ūkį. Pirmuoju atveju (pas gimines),
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6 
kelionės dokumentai sutvarkomi greičiau, bet reikia, kad kvieČiantysis 
turėtu banke pasidėjęs stambokę sumę doleriu, kurie laikomi kaip^garan- 
tija, kad nuvažiavęs nebusi valstybei našta. Vykstant darbams į žemės 
Ūloj, reikia pasirašyti, kad vienus metus ten išdirbsi.^Labai negražiai 
padaro tie DP, kurie nuvykę Kanadon neišpildo šio pasižadėjimo ir pa
bėga dirbti į miestę. Jie užkerta kelię kitiems DP atvykti į Kanadę.

Fabriko darbininkas Kanadoj į vai. gauna 70 - 125 centus. Dirbama 
daugiausiai* 48 vai. savaitėje. Viršvalandžiai apmokami brangiau. Mieste 
sunku gauti kambarį, o juo labiau butę ir už jį reikia sumokėti 1/3 - 
1/4 mėnesinio uždarbio.

Kaimuose mokama darbininkui 75 - 100 dol. mėnesiui ir duodamas 
butas (kambarys) su baldais, kuru ir elektros šviesa. Šeimoms dar Šiek 
tiek iŠ maisto produktu, o viengungiams, valgantiems pas ūkininkę, 
atitinkamai mokama mažiau. Darbos 10 vai. į dienę. Laukai apdirbami 
veik išimtinai traktoriais. Keturiy asmeny šeimai, Kaime gyvenant, 
maistui į mėn. išeina iki 30 dol(.

Kanados kainos: geras vyr. kostiumas 50 dol., suknelė kasdieninė 
3-5 dol., balinė 15 dol., batai'vyr. išeiginiai 6-10 dol., moteriški 
5-10 dol. , gero alaus 24 bonkos ,3-4 dol. , degtinės bonka 3-4 dol., 
Kiauliniu tauky klgr. 35-40 centy, mėsa ir sviestas brangiau. Labai pi
gus vaisiai, daržovės, Šokoladas, saldainiai, cukrus. Naujas automobi
lius luxus 2000 dol., senas, bet dar geram stovy 200-500 dol. Vienai 
Šeimai mieste namelis iki 3000 dol.

Lietuviai gyvena grupėse - miestuose. Jy jau yra virš 5000. Dauge
lis turi gražias mašinas, namelius ar kelis tūkstančius dol. bankuose 
(iŠ anksčiau nuvykusiy DP).

Atrodo, kad visiems Belgijos lietuviams DP buty įmanoma Kanadon 
persikelti. Vieninteliam Kanados lietuviy laikrašty ’’Nepriklausomoj 
Lietuvoj” buvo įdėti keli straipsniukai, nušviecię sunkię musy padėtį. 
Kas turi Kanadoje giminiy ar paž-įatamy, reikia tuoj kreiptis prašant 
sudaryti dokumentus, kad buty galima ten nuvykti. Kas Kanadoje antra- 
Šy neturi, kreiptis į musy Centro Valdybę. Tik vieny dalykę reikty 
įsidėmėti: nekvaršinti kanadiečiams galvy dėl apmokėjimo kelionės iš
laidy. Tuo galime sugadinti visę reikalę. Yra daromi Žygiai Ženevoje 
IRO centre, gal kartais pavyks išsiderėti, kad ir iŠ Belgijos IRO ke
lionę apmokės, bent daugiau negu iki Šiol.

Stepas Paulauskas 

—..ooOOOoo..—

AUSTRALU^ - LAIMINGAS KRAŠTAS, JIISK^S NAFTOS IR ŽMONIŲ

Stf. M - ė
Skrisdamas lėktuvu per Austrai!ję, nustembi begaliniais tuščiais 

piltais: vien tik pajūris apgyventas, o žemyno centras - begalinė dy
kuma . ‘‘

Tarp laukinės dykumos ir žaliuojančio pajūrio matyti pusplikiy 
kalveliy ir ant jy balty tašky - tai avys. Vien tik aviy bandos ir te- 
matyt. 125 milijonai aviy, kurios duoda 50 milijony kg. vilny kas me
tai! Tai Australijos turtas.

Norint aplankyti australiškę ūkį, tenka pavažiuoti ilgokai auto-
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mobiliu. Pagaliau privažiuojama^, tvora; atidarius vartus, atsirandi 
fermoj. Čia.visur ganosi avių Vandos (dažnai daugiau kaip 100.000 
avių). Dar už 10 km. namas. Tai didelis pastatas, vieno aukšto; jame 
visi patogumai, kuriai taip trūksta miestuose: šaldytuvai, ventiliato
riai, skalbimo mašinos, elektra ir t. t. Garažas, kuriame 2 trakto
riai, 4 moderniausi amerikoniški automobiliai.

Ūkininkas gyvena plačiai. Vaišingumas nepaprastas. .Avys daug 
duoda pelno. aviu užkrečiamų Ilgy nepasitaiko, nes kraštas sausas, 
bet didžiausiais priešas’ tai triušiai. Jie apgula pulkais pievas, nu- 
ėda žolę ir avys nyksta. Už triušiu naikinimų paskirtos premijos. Bet 
triušių daugiau negu žmonių...

Nežiūrint triušių, Australijos rankose 1/4 pasaulinės vilnų ga
mybos. Javai - pajamos numeris antras. Be to, auksas, cukrinės 
nendrės, sviestas, anglių, metalai, žodžiu, viskas išskyrus tų skys
tąjį auksų - naftų. Tai tikra Australijos drama. Visas tas puikus trak
torių įrengimas, orinis susisiekimas, viskas gali būti naudojama tik 
dėka svetimo benzino. Naftos jieškotojai dirba su užsispyrimu, ir nė
ra pagrindo manyti, kad vienų dienų negalėtų būti rasti naftos šalti
niai.

Australija teturi tik 7 milijonus gyventojų. Viso žemyno 
ir glūdi šitam skaičiuje. Kvadratiniam kilometrui teskaitoma tik 2,4 
gyventojo.

Didžiausias vyriausybės rūpestis - apgyventi Australijų. P. Cal- 
well’is, imigracijos ir informacijos ministeris, vykdo platų planų, 
kviesdamas baltosios rasės darbininkus ateivius.

-Greitu laiku mes turime turėti 20 milijonų gyventojų - sako p. 
Calwell’is. - Čia mūsų gyvybės ar mirties klausimas. Reikia apgyven
dinti Australijų arba žūti.

Australijos ateivius galima suskirstyti į dvi kategorijas: sava
norius, kurie patys apmoka kelionę ir pasirenka amatų, ir DP., ku
riuos australiški laivai atgabena iš Europos; jie 2-jus metus turi 
dirbti Australijos vyriausybės duodamų darbų, kaip angliakasiai, dar
bininkai ar medžių kirtėjai. Kai kurie, neturį jokio palinkimo į to
kį darbų, sunkiai apsipranta. Pavyzdžiui, vienas garsus lenkų pija- 
nistas yra kirtėjas. Jis prašėsi pakeičiamas darbų, nes gadinasi ran
kas, bet ministerija jokių išimčių nepripažįsta. Jau apie 20 DP, ku
rie atsisakė dirbti skirtų darbų, buvo grųžinti į jų kraštus.

Ar verta, pavyzdžiui, prancūzui emigruoti į Australijų? Klausi
mas painus. Dažnai daug sunkumų: gyvenimo būdas skirtingas nuo euro
piečių, valgis, patogumų stoka. Spedjalistas gali neblogai įsikurti, 
bet paprastas darbininkas tegalės tik Šiaip taip gyventi. Darbininkas, 
kuris sutinka skursti Prancūzijoj, savųjų tarpe, atsisakys tokio gy
venimo už 25.000 km. nuo tėvynės. (Tėmoignage chrėtien" - 7.10.49)

—..ooOOOoo..—

Kų. VGIKIa AUSTRALIJOS LIUTUVId ?

"Draugas" įdėjo pasikalbėjimų su kun. J. Tamulių, kuris, atvy
kęs iš JAV, jau ištisi motai darbuojasi Australijos lietuvių terpe. 
Čia paduodame svarbesnes to pasikalbėjimo mintis.

Pradžia jau padaryta.- Kun. J. Tamulis at
vykęs į Australijų rado tik nedideles lietuvių grupes Sydnėjuje ir
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Bahturste. Prasidėjus didesnei imigracijai, su kiekvienu laivu atplauk
davo nemažas lietuviy skaičius. Buvo rūpesčio jiems surasti darbo ir 
padėti Šiaip taip įsikurti naujame krašte. Reikėjo ir organizacijos. 
Buvo įkurta Australijos Lietuviu Kataliky Šv. Kazimiero D-ja, kuriy 
patvirtino bažnytinė ir valstybinė vyriausybė. Lietuviai patys pir
mieji iŠ naujai atvykusiąjy sugebėjo susiburti į Australijos Lietuviy 
Draugiją. Pradėjo veikti ir lietuviai skautai. Lietuviškas spausdintas 
žodis sklinda per "Lūšy Pastogę" "Australijos Lietuvį" ir "Užuovėją".

Ateities perspektyvos.- Kaip kiekvienoje 
svetimoje šalyje, taip ir Australijoje lietuvį persekioja nutautėjimo 
pavojus. Todėl reikia pagalvoti kaip buty galima geriau išsaugoti sa
vo tautines vertybes.

Didelį vaidmenį tam vaidina lietuviy bendruomenės organi
zacijos. ' Australijos vyriausybė kol kas nedaro prievartos ir 
neverčia ateivius palikti savo tautiško gyvenimo bruožus.

Kitas svarbus veiksnys yra lietuviškos parapi
jos. Patirtis rodo, kad ten, kur yra lietuviškos parapijos (pvz. 
J.A.Valstybėse, Pietų Amerikoje, Anglijoje), ir tautinė dvasia yra 
stipresnė. Parapijoje buriasi visi tos vietovės lietuviai, prie ba
žnyčios jie statosi savo namus, ir tokiu būdu kuriasi lietuviški prie
miesčiai ar net miesteliai. Toji maža salelė svetimoje juroje tampa 
tautiniu kampeliu, kur plasda sava dvasia, kur palaikomi ir perduoda
mi gimtojo krašto papročiai.

Australijoje geriausia tikty lietuviams grupuotis Sydnėjuje, 
Melburne ir Adelaidėje. Ten jau dabar dirba daug mūšy tautiečiu, ten 
randasi žymi mūšy, inteligentijos dalis.

Pirmoji lietuviškoji parapija j a t. 
kuriasi. - Kun. L. Tamuliui jau pavyko oydnėjaus miesto centr .. 
išsikovoti patalpas. Sydnėjaus kardinolas Gilroy paskyrė lietuviy rei
kalams didoky pastatę. Ten bus įrengta lietuviška koplyčia, ten bus 
rengiami vieši pobūviai, ten kas antry sekmadienį veiks lietuviy vai
kams sekmadienio mokykla, ten bus biblioteka, skaitykla, į ten numa
toma perkelti ir "Užuovėjos" redakciją su administracija. Gal ateit; 
je ten įsisteigs ir pirmoji knygy leidykla. Ty namy adresas: Lithua
nian Catholic Centre, 5, Young St., Circular Quay, Sydney.

Taigi, nors kiekviena pradžia yra sunki, reikia pripažinti, kad 
lietuviai Australijoje nesnaudžia.

Red. p. - IŠ kity spaudos praneŠimy matyti, kad Australijos vy
riausybė siekia naujus ateivius nutautinti galimai greičiau, pav. 
"Australijos Lietuvis" buvo priverstas sustoti ėjęs, nes turėjo suor
ganizuoti skyriy angly kalba. Ateiviai vad. "naujaisiais australais.".

—..00OOO00..--
600.000 SVRTI^-ilŲ PMCUZIJ0J

Prancūzija reikalinga ateiv i y .
Dabar Prancūzija skaito 42 milijonus gyventojy. Jy mirtingumas 

žymiai sumažėjo. 1S Š. pradžioj prancūzo vidutinis amžius buvo 30 mė
ty ir 3£ m. prieš Pasteur’o išradimus. Dabar jis siekia 60 mėty. Tai 
medicinos ir higijenos dėka. Kartu betgi prancūzę tauta tapo seniy
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tauta: 22 % suaugusiu yra seniai virš 60 mėty. Gimimy skaičius mažai 
kuo tepadidėjo, ir todėl senatvės pensijy mokėjimas darosi sunkus: 
juk reikia vieton susenusiy naujy darbininky, kurie mokėty pensijos 
mokesčius. Sustiprinti tautos gajumui ir akiui reikia ateiviy. Be to, 
prancūzai palieka sunkiosios pramonės Šakas - angliy kasyklas, elek
trines, metalurgijy, cementy, žemės ūkį. Angliy kasyklose dirba 70 
svetimšaliy; 600.000 ha. žemės yra dirbama taip pat svetimšaliy (plo
tas lygus dideliam departamentui). 1948 m. buvo apleista 756 ūkiai su 
23.952 ha ploto.

Dabartiniai Prancūzijos ateiviai.
Jy yra trys rūšys: politiniai tremtiniai, ekonominiai ateiviai 

ir šiaurės-afrikiečiai. Tarp politiniy tremtiniy yra vadinamieji Han
seno tremtiniai, kurie pirmo pasaul. karo pabaigoj atsirado Vak. 3uro- 
poj. Tai rusai, gruzinai, armėnai, babiloniečiai pabėgę nuo bolševiz
mo arba turky žudyniy. Nanseno pasiūlymu Tauty Syjunga įsteigė jo var
do instituciję, kuri išduoda pasus ir turi beveik konsulato teises.

Yra vokieciy tremtiniy. Tai žydai, kataliky veikėjai pabėgę nuo 
Hitlerio valdžios. .minėtini ir ispany respublikonai, pabėgę nuo Fran
ko. Daugiausia betgi yra išvietinty asmeny ir vad. naujyjy tremtiniy, 
atsiradusiy Prancūzijoj po 1945 m. Iki 1949 m. buvo įkurdinta 24.659 
DP, be to atvyksta nemaža naujy tremtiniy, pav. 1948 m. vasary - 6000.. 
Iš viso Prancūzijoj priskaitoma apie 600.000 svetimšaliy.

Pagal ilonnet planę numatyta įkurdinti Prancūzijoj tarp 1946-1950 
m. viena milijony ateiviy. Nebesant slavy ateiviy didžiausię skaiciy 
duoda italai.

Masėmis ėmė plaukti Prancūzijon oiaur. Afrikos marokiečiai, kuri-'; 
užsiima smulkia odos dirbiniy prekyba. Jy skaičius buvo ribotas^ 
100.000. Dabar gi jy yra jau 200.000. Jei taip bus ir toliau, už 10 
mėty jy bus milijonai.' Tai tikra invazija ypač metalurgijos ir angliy 
kasykly srityse. Marokiečiai yra laikomi Prancūzijos piliečiais, ir 
jy atkeliavimas nevaržomas. Jie yra dažnai išnaudojami ir tai paČiy 
savo tautieČiy. Pav. Meuse slėny,'kur daugiausia telkaisi marokiečiai, 
-senieji jy ateiviai perka kad ir prasčiausias pašiūres, prigabena ma- 
tracy ir lupa nuomy po 100 fr. už naktį. Juos tyko džiova ir sifilis, 
nes gyvena pasibaisėtinose vietose.

Nepalikti svetimšaliy savo 1 i^k i - 
m u i . KrikšČ. bendruoraeniy vadovybės daro visky, kad svetimšaliai 
būty laikomi lygiateisiais ir kad jie jaustysi esy vieno Tėvo vaikai.

Pagal Tarptautinės Moralės Kodeksy, kiekvienas kraštas turi teisę 
rūpintis savo išeiviais, dirbančiais svetimame krašte, medžiaginiu, 
moraliniu ir tikybiniu atžvilgiu. Tuo tikslu Prancūzijoj veikia sve- 
timšaliy kapelionai, sudarydami vad. "Kataliky l.'isijy" ir rūpindamiesi 
savo tautieciy dvasiniais ir medžiaginiais reikalais. Jie priklauso 
nuo vyskupy komisijos svetimšaliy reikalams, kuriai vadovauja J. D. 
Mgr. Lamy ir gen. sekretorius kan. J. Rupp. Be to, veikia prancūzy 
Caritas - Secours Catholicue (Service des strangers).

t) -.

Pagalbos organizacijos tremti
niams . - I.R.O., kuri rūpinasi visy rūšiy tremtiniais. Adr. 7, 
rue Copernic, Paris XVI. Praktiškai IRO veikla Čia reiškiasi per pri
vačias organizacijas, kuriy Prancūzijoj yra: 9, neutralios, 9 žydy, 
5 protestanty ir 1 kataliky (Secours Catholic, H.P. Braun, S.J., 120, 
rue du Cherche - Midi, Paris).
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Norintiems j .arge n tinę.- Gyvenantieji Bra- 
banto, Liėge’o ir Namuro provincijose turi kreiptis į Argentinos konsu
latu: Bruxelles, rue du Congrės 23. Kity prov. gyventojai (t. p. ir 
Luxemburg©) turi kreiptis: Consulat General d’Argentine, Anvers, rue 
Van Brėe 20.

Argentinos vyriausybė neišduoda darbo sutarčiy. Kelionės ir įsi
kūrimo išlaidos,tenka patiems ateiviams. Dėl pinigy perkėlimo suinte
resuoti patys tūri.kreiptis į atitinkamas belgy įstaigas. Galima įsi
vežti asmeninio'naudojimo reikmenis ir darbo įrankius.

Suinteresuoti gali įteikti prašymus-anketas konsulatui, kurios 
bus pateiktos spręsti Argentinos vyriausybei, atsakymas (teigiamas ar
ba neigiamas) ateina po 5-6 mėn. Anketai užpildyti kiekvienas turi pri
sistatyti pats konsulate. Reikalingi Šie dokumentai : carte 
d’identitė; gero elgesio liudijimas (certificat de bonne conduite), 
išduotas vietinės policijos; kapeliono ar šiaip bažnytinės įstaigos 
liudijimas apie tikybę (krikšto metrika irgi gali būti naudinga); vie
tinės įstaigos liudijimas apie politinį nusistatymę; vedyby knygelė 
(jei vedę); turį vaiky mažiau 14 mt. privalo turėti giminystės ryšio 
įrodymus pagal vedyby ir gimimo metrikas; sveikatos liudijimas iš vals
tybinės ligoninės, kuriame turi būti pažymėta fiziniai trūkumai. IŠ 
vaiky iki 14 mt. nereikalaujama jokiy dokumenty, tašiau jy prisistaty
mas konsulate būtinas. Asmenys, neturį visy dokumenty nebus priimami. 
Visi dokumentai turi būti sudaryti prancūzy kalboj.

Svetimšaliai, neišgyvenę dvejy mėty Belgijoj, privalo gristatyti 
be belgy policijos liudijimo tos vietos liūdijimę, kur prieš tai gyve
no, ir tas liudijimas turi būti legalizuotas savo konsulate Belgijoj.

Konsulato biure valandos: 7-13, Šeštad. 9-12. Kreiptis prieš 
11 vai.

Vedusieji, dėmesio!- Šeimos, negavusios šei- 
miniy atostogy priedu 400 fr. sumos arba gavusiems tik jos dalį už 
š. m. rugsėjo mėn. (ziūr. plačiau ”G.S." 20 nr. 14 psl.) turi kreiptis 
nuo š. m. lapkričio 1 d. į Caisse National©, 54, rue Belliard, Bruxel
les. kreiptis per savo organizacijas arba darbdavius.

_n _ii_n _;i =n — h —ii — t;—it — u —i; — ir — ti — — n —H = tt = ii = 5t — n = it = n =n — tr = H = » = = ’>= =

(Tęsinys iŠ 9 pusi.)

Be to, minėtinos šios organizacijos:
1. Service Social d’ Aide aux immigrants, S.S-a-1., 391, rue de Vaugi- 
rard, Paris XV. Si organizacija priklauso nuo Darbo Ministerijos.
2. I’Aide Francais© aux immigrė.s-i^e la Region du Nord, 18, rue de Toul, 
Lille.
3. L’Accueil Franęais , t>8, rue des Vignes, Paris XVI. Si organizacija 
rūpinasi DP, ypač lenkais.
4. L’Accueil Catholicue Franęais, 10, rue de la Chaise, Paris VII. Rū
pinasi ypač inteligentais tremt. (Pagal l’Ami du cl. 1S49, nr.34-36).
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Pabrango kelionės.- Gelžkelio bilietai "aller 
et retour" (ten ir atgal) anksčiau, turėjo 20 % nuolaidos dabar teturi 
10 fa.

Uždarinėja a n’ g 1 i y kasyklas.- Liėge’o 
ir Borinage'o.apylinkėse užsidarė kelios kasyklos. Daugelis liko be 
darbo. Ypač paliečiami svetimšaliai, kuriy prie angliy laužimo dirba 
80 7v. Sindikatai protestuoja prieš kasykly uždarinėjimu, kelia strei
kus, siunčia delegacijas vyriausybei ir t. t. Pažymėtina, kad kai ku
rios senos kasyklos pasidarė nuostolingos: seni įrengimai, plonas ang
lies sluogsnis nepajėgia duoti pakankamos gamybos. Apie 50 cįo kasyklą 
negalėty būti sumodernintos dėl menko anglies sluo'gsnio. Savininkai 
rengiasi uždaryti ir daugiau kasykly.

Atostogypinigai žemės ūkio darbi
ninkams . - Nauju potvarkiu (7.6.1249, par. 6) žemės ūkio darbi
ninkai prilyginami pramonės darbininkams nuo 1950 m. sausio 1 d. Nuo 
šios datos darbdaviai (ūkininkai) turės mokėti socijalinės draudos 
įstaigai 5 nuo mokamos darbininkui algos (bruto). Šie mokesčiai skir
ti apmokėti metines darbininky atostogas ir Šeiminius atostogy priedus.

Prapuola Šventpinigiai.- Daugumas apmoka- 
my švenČiy šiemet išpuola sekmadieniais. Pagal taisykles, jos nebus 
apmokamos, nes darbininkai dėl švenčiy nepraranda darbadieniy.

EGLUTE. - Dar prieš Kalėdas išeis JAV vaiky, laikraštis 
’’Eglutė”. Redaktorius Vytė Nemunėlis - Brazdžionis. Adr.: B. Brazdžio
nis, 107 Concord St. Lawrence, Mass. USA. Kaina metams 3 dol. užsieny 
3,50 dol.

"Aidai” Amerikoj.- Liet, kultūros žurnalas "Aidai1 
persikelia nuo 1950 m. sausio 1 d. į J.A.V. Vyr. Red. - A. Vaičiulai
tis, leidėjai - T. Pranciškonai. Prenumeratos kaina metams 5 dol. Adr. 
"Aidai", Kennebunk Port, Maine, U.S.A.

Siuntinėliai . - Kalėdy proga galima siysti maisto 
siuntinėliu Vokietijon per firmas, turinčias leidimus. Tokios yra: Bu
reau Catholique d'Aide aux Rėfugiės, 18, rue Er. Pelletier, Bruxelles 
4. Kainos nuo 80 - 315 fr. Šveicarijoj yra firma: Christlicher Liebes- 
gabendienst, HBnggestr. 77, Ztlrich. Geras siuntinėlis kainuoja 20 Šv. 
fr. Minėta firma Bureau Catholique Briusely yra vienos šveicary firmos 
atstovybė. Be to, yra YMCa’os siuntinėliai (deja, nemažai jy Žūva). 
Siuntinėliai iš Luxemburgo Alesch firmos yra apdraudžiami (adr. 10,av. . 
de l’Arsenal, Luxemburg).

Pagalba italy darbininkams.- Briusely 
(rue Verbist, 106) įsteigtas Onarmo centras, kurio tikslas yra padėti 
darbininkams medžiagiškai, morališkai ir tikybiŠkai. Tokie centrai yra 
įsteigti ir Charleroi, Mons’e, La Louviėre.
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iions’o DP stovykloje ramu. -Po įtemtų 
įvykių Lions’o kareivinėse, užviešpatavo nepaprasta ramybė. DP delega
cija buvo apsilankius pas p. direktorių pasiteirauti dėl išvažiavimo. 
Tų pačių delegacijų pasikvietė J... D. Tournai vyskupas Himmer ir žade j' 
jiems padėti. Neseniai į stovyklų atsilankė "Vaikų kantorių" barelis 
iŠ Charleroi, kurie savo dainomis praskaidrino DP publikų. Didelį 
džiaugsmų padarė, sudainuodami suprantamų ir žinomų šėkų dainelę: "Te- 
Še voda tece - teka vandenėlis, teka". Ukrainiečiai ruošia (XI.20) 
Lions'o k. darbininkų salėje dainų programų. Taip pamažu slenka nuobod
žios ir ilgos išvažiavimo laukimo dienos.

Tėvas Bružikas atvažiuos į B e 1 g i - 
jų.- Jau visi metai, kai Tėv^^ J. Bružikas, S.J. lanko ir veda lie
tuviams misijas Anglijoje. Prieš išvykdamas iš Europos dar nori atva
žiuoti į Belgijų. Labai miela, kad užvažiuos paguosti juodų angliaka
sį. Atvyks apie N. - Lietus. Didesnėms grupėms ves keistos dienų ivlisi- 
jas. Galbūt paskutinis pasimatymas su T. Bružiku, nes jis išvažiuoja 
į lietuvių Misijas Brazilijoje. Kartu su juo vyks T. Mikalauskas S.J. 
Pakeliui sustos JAV pails ėti.

Šokėjų grupė Tilleur’e.- Kariuomenės šven 
tė davė progų susiorganizuoti tautinių šokių grupei. Ikišiol anglių 
kasyklose apdulkėję talentai išėjo aikštėn ir kar. šventės minėjime 
pirmukart ir tai puikiai sušoko. Vyrai įsigijo naujas uniformas, juos 
tas ir dabar, tikimasi, ši grupė pasirodys ir per kitas šventes. Gru
pėje dalyvauja: Žolpys, Viliones, Pauliukonis ir Bronius; Jonutytės 
(Irma su Jieva), Viliunaitė ir Pauliukonytė. Grupės akordeonistas - 
J. Dulkė. Tikimasi, kad šokėjų grupė padidės, nes numatoma naujų sava 
norių prisidės, o p. žolpienė gražias uniformas jiems irgi neatsisaky 
pasiūti.

Tarptautinis betėvynių sekretori 
j a t a s . - Briusely (12, rue Bodenbroek) yra įsisteigęs tarpt, apa 
tridų"sekretorijatas, į kurį galima kreiptis informacijų ir kitais re 
kalais. Jo steigėja yra rusų kilmės p. Assia Lachin, priklausanti pi. 
mojo pasaulio piliešio Garry Davis sųjūdžiui. Jos nuomone, betėvynia. 
yra vieni pirmųjų pasaulio piliečių. Kad jiems butų palengvinti kelio 
nių formalumai bei suteiktos tos pačios teisės kaip ir krašto pilie
čiams, minėtas sekretorijatas daro eilę žygių. Siekiama, kad būtų iš
leistas tarpt, betėvynių statutas. Numatoma organizuoti betėvynių kon 
gresų.

Seneliai D?. - .Belgijos "Caritas Catholica" jau turi 
nustatytų skaičių senelių tremtinių ir jos atstovai išvyko į Austrijų 
tvarkyti formalumų. Priimti seneliai nuo 60 m., neturį užkrečiamų ligų 
ir galį lipti laiptais (mat, daugely.labdaringų namų nėra keltuvų). 
Kiekvienas jų turės gydytojų liudijimus ir bus apgyvendinti įvairiuos 
labdarybės namuose po du ir daugiau. Daugumas jų yra lenkai.
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Vaikai DP.- Caritas inicijatyva atvyko iŠ Vokietijos 
tremtiniu stovyklą 20 čeky, vaiky praleisti 6 mėn. atostogas. T. p. 
kitu transportu atvyko 80 vaiky latviy, lenky ir kt. Buvo siūlyta ir 
lietuviams, tačiau jie nerado galima tuo pasinaudoti.

Išlipo Kolumbijoj . - Gen. Grigaliūnas su Šeima 
apsigyveno Medelline ir j ieško darbo. Pasikalbėjime su Dr. J. Prunskiu 
pareiškė, kad Europa nuo karo neišbėgs. Venezueloj, Caracas mieste ap
sigyveno p. Rudaitis irgi buvęs angliakasys Belgijoj.

"Draugas" apie mus.- Dažnai deda informacijy 
apie mūšy vargus dienraštis "Draugas" J.a.V. Lapkričio 7 d. laidoj yra 
straipsnelis apie angliakasiy vargus ir nusiskundimas, kad mūšy įstai
gos jais nesirūpina. Spaliy 31 d^ laidoj rašoma apie DP memorandum^, 
kurį buvo parašę Petit Chęteau uždarytieji. Jį pasirašę iš lietuviy: 
Alb. ir Bron. Rukšėnai, Anti Rauba, VI. Struoga, J. Vanagas, VI. La
zauskas ir kt. ■ .

I
Kariuomenės šventė L i ė g e . - Belgijos lie

tuviai, bent daugumas jy, yra buvę kariai Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenėj. Ir dabar kiekvienais metais jie mini lapkričio 23 d. kaip 
kariuomenės dienę. LBB Liėge apyl. valdyba surengė Šventės minėjimę, 
į kurį buvo kviesti ir kity apylinkiy tautiečiai. Sekmadienį, lapkri
čio 20 d., iškilmės buvo pradėtos pamaldomis, kurias atlaikė su pri
taikintu pamokslu kun. Dėdinas iŠ Liuveno. Pamaldose ypač gausu buvo 
vyry, kurie stipriai giedojo dar kariuomenėj išmoktas giesmes. Po pa- 
maldy 14 vai. įvyko meninė programa "Concordia" salėj. P. Stepas Pau
lauskas pasakė prakalbę, kviesdamas pagerbti Žuvusius, išvežtuosius, 
kovojančius ir ragindamas pačius budėti tremtyje. Meninėj programoj 
pasirodė mokinės su šventei pritaikyta plastika. Ypač įspūdinga buvo 
Šventa Lietuva" - choralas su plastika, mielai domėjosi publika ir pa
čiais mažaisiais, kurie parodė lietuvišky žaidimu. Suaugusieji suvai
dino du trumpu vaizdeliu, pritaikinty šventei paciy angliakasiy. Vyry 
kvartetas sudainavo "žygį į Vilniy", o tautiniy šokiy grupė su pelny
tu pasisekimu pašoko Klumpakojį, Suktinį ir Kalvelį grojant akordeonu 
J. Dulkei. Publika visiems dėkingai plojo: artistams ir šventės orga
nizatoriui St. Paulauskui. Po meninės programos būrelis jaunimo susi
metė šokiams, kurie užtruko pernelyg ilgai.

Apie įkurdinimę.- Visi atvykę Belgijon pagal dar
bo sutartį tvirtina, kad tėra atvykę dvejiem metam ir kad apie priva
lomu įkurdinimę nėra buvę kalbos . Belgy spauda, kuri buvo cituota ir 
"G. S.", t.p. pripažįsta, kad verbuojantieji karininkai buvo davę pa- 
žady, jog atlikę darbo sutartį galės laisvai grįžti į Vokietiją, emi
gruoti toliau arba pasirinkti kitę darbę Belgijoj. IRO centras Žene
voj ir Belgijos įstaigos laiko tuos pažadus neįrodytais. Mūšy LBB Cen
tras (buvęs) G. S. 19 nr. irgi remiasi ta pačia teze. Pavarčius betgi 
paskelbtus ir mums prieinamus dokumentus tuo reikalu galima konstatuo
ti: 1247 m. sausio 22-23 d. pasirašytame deryby raporte kalbama apie 
išvietinty asmeny "įsįkūrimę" Belgijoj; 1247 m. sausio 27 d. išleista
me pasiūlyme (G. 5 Division H.Q»U.S.P«E.T.) kalbama apie asmenis, tin
kamus priimti Belgijoj, ir jiems yra "siūloma priimti normalę ir lais
vę gyvenimę Belgijoje." Niekur betgi nėra kalbos apie galutinį įkurdi-
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nimų Belgijoj kaip kad dabar tvirtina IRO. Jei vadovaujančių Žmonių 
intencijose buvo manyta apie įkurdinimų, tai tas padaryta suinteresuo
tiems nežinant. Prievarta nė vienas tremtinys negali būti įkurdinamas. 
Esame juk Vak. Europoj, o ne-Sov. Sąjungoj. Tai patvirtina ir minėtas 
pasiūlymas, pasirašytas karinių amerikiečių įstaigų 3 : - ’’įsileis
ti asmenys bus paskatinti pasilikti Belgijoje ir jiems bus duota ga
limybę- gauti Belgijos pilietybę pagal Belgijoje veikiančius įstaty
mus." Paskatinti dar toli gražu nereiškia priversti. Ligšiolinės pas
kaninimo priemonės*vis dėlto yra tokios, kad sukelia net bado strei
kus. - Darbo sutartis c) irgi kalba tik apie paskatinimų: "Darbi
ninkai ir jų artimieji asmenys, kurie kartu su juo gyvens, bus remiami 
(■skatinami) įsikurti Belgijoje, jei jie to pageidautu; tuo atveju jie 
galės naturalizuotis pagal veikiančius pilietybės įstatymus." Taigi, 
aiškiai matyti, kad dokumentai kalba tik apie pasiūlymų, skatinimų, 
kur žmogus gali pasirinkti. Niekur nėra kalbos apie galutinį įkurdi
nimų, o priešingai yra liudijimų, kurie aiškiai kalba už Belgijos DP 
tvirtinimų. Antai Erankfurt'e 1947.1.29 majoras R.E. Neiman USFET at
stovas pareiškė visų tautybių, delegacijoms: "Po dviejų metų darbinin
kas galės palikti dirbti toliau, galės ieškoti kito darbo, grįžti at
gal į Vokietijų, jei Čia jo tautiečiai dar bus globojami, arba galės 
išvykti į kitas valstybes, jei bus tokių, kurios įsileis." Toliau 
pasakyta: "Belgų vyriausybė atvykstantiems garantuoja visas lygias 
teises, kaip ir belgų■darbininkams ir duoda teisę po 5 metų priimti 
Belgijos pilietybę.” Tai liečia tuos, kurie bus apsisprendę likti 
Belgijoj, nors pilietybės įstatymas reikalauja 10 metų. Nenorintiems 
būti galutinai įkurdintais ir nepriimantiems paskatinimo, atrodo, in- -■ 
kas neturėtų imtis prievartos.

LBB Centre pranešimas.- Spalių mėn. Vokie
tijoje išeinanti latvių spauda,(jų pakartojo ir lietuviškoji) paskėlė 
gautų iŠ Latvijos kinisterio p. Zarinš informacijų, jog iŠ Belgijos 
DP bus vykdoma emigracija tomis'pačiomis sęlygomis, kaip ir iš Vokie
tijos DP stovyklų.

Patikrinus šių žinių Londone pas Lietuvos ivlinisterį p. Balutį, 
paaiškėjo, kad Latvijos kinisteris tikrai daręs žygių tuo reikalu Bę. 
gijos Ambasadoje Londone, bet kai Šis reikalas pasiekė Belgijos vy
riausybę Briusely ir IRO įstaigas, tai sutiko priešingų nusistatymų.

Tačiau tiek Lietuvos kinisteris Londone p. Balutis, tiek mes šio 
sprendimo nelaikome galutiniu.

Nors LBB šiuo laiku daugiau suinteresuota kultūriniu veikimu, 
tačiau emigracijos klausimas neiŠpuolė iš jos programos. Susirašinė
jamą su Kanada ir kitais užjūrio kraštais. Jei kas nors bus atsiekta, 
L.B. nariai turės pirmenybių. Kas tuo reikalu daroma, bus pranešta 
vėliau.

LBB Centro Valdyba

Gruodžio mėn. 11 d. po pamaldų Lieže-Tilleur įvyks eilinis LBB 
Liežo Apylinkės susirinkimas, kuriame tarp kitko bus renkami atsto
vai į metinį LBB atstovų suvažiavimų - 1250.1.8 d.

LBB Liežo Apylinkės Valdyba
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Vokietija išplaukia į piaCius vandenis. - vietoj sviebto kariniai mar

šai. - PRANCŪZŲ uaLONU.aS - STREIKAS.
Jau kuris laikas Vokietijos problema politikams neduoda ramybės. 

Karui pasibaigus buvo manyta, kad su Vokietija Schluss. Pasirodo, kad 
ir nacius iškilmingai pakorus, problema nėra likviduota. Dean Acheson, 
J.a.V. užs. reikalą ministeris, teikėsi po Paryžiaus konferencijos nu
vykti ne tik į Frankfurtą, bet ir į Bonn’ą, kur padarė vizitus kancle
riui Adenaueriui, socijalistą vadui Schumacheriui. Sis gestas rodo, 
kiek reikšmės teikiama šiuo metu Vokietijos problemai. Kai kurie są
jungininku karo ir politikos vadai yra linkę manyti, jog Vokietiją 
reikia apginkluoti, nes tai pirmasis pylimas prieš komunizmo grėsmę. 
Ypač linksta Šion pusėn amerikiečiai, bet prancūzai priešinasi visom 
keturiom. Savo ministerio Schumano lūpomis jie pareiškė, kad Šiuo me
tu apie Vokietijos ginklavimą negali būti kalbos. Vis dėlto, Vokieti
ja, pasinaudodama pelitine būkle, išsikovojo daugiau laisvės: ji bus 
priimta j Europos Tarybą, ji galės daryti tarpt, prekybos sutartis, 
turėti savo prekybos laivyną. Daugybė įmonią, kurios buvo skirtos iš
ardymui kaip karo reparacijos, nebebus liečiamos. IŠ savo pusės Vokie
tijos (vak.) vyriausybė pasižadėjo dalyvauti tarpt. Ruhr’o krašto kon
trolėj, išdildyti visus nacizmo pėdsakus ir dalyvauti bendrame Vak. 
Europos saugumo organizavime. Ypač svarbus sąjungininkams pastarasis 
punktas, būtent, garantija, kad iŠ Vokietijos pusės nekils joks kari
nis pavojus.

Pasitarimai visais Šiais klausimais buvo vedami su kancleriu 
Adenaueriu, kuris yra laikomas gana nuosaikiu ir realiu politiku. Tai 
pabrėžia ypač anglą spauda, kaip ’'Times" ir kt. , pažymėdami, kad kanc
leris tuo būdu patarnavęs ne tik savo kraštui, bet ir visai Europai. 
Kitaip vertina kanclerio veikslaus opozicija.Jos vadas Schumacheris 
prikiša jam visa tai padarius be parlamento žinios ir įsikarščiavęs 
pavadino kanclerį "sąjungininką kancleriu", o ne vokiecią. Adenauerio 
pasijuto įžeistas, ir parlamento pirmininko inicijatyva Schumacheris 
pašalintas iš Bundestag’o dviem savaitėm.

Antroj Vokietijos pusėj - Rytuose vyksta dar stipresnės lenktynės 
dėl Vokietijos. Ten daugiausia dėmesio kreipiama į karinį organizavi
mą. Rusai nepajėgia pastatyti ryt. Vokietijos ant koją ekonomiškai. 
Savo rubliais vokiecią Širdžią jie negali laimėti. Bet ko negali pada
ryti rubliai, padaro kariniai maršai. Užgirdą vokiečiai savo maršus, 
rikiuojasi eilėsna, ir nors pusalkaniai, žengia mikliu žingsniu. Juk 
jie jau eilė metą maitinasi ne sviestu, o kariniais maršais. Rusai mo
ka išnaudoti šią vokieČią silpnybę. Jie paskelbė organizuoją tautinę 
vokiečią kariuomenę. 1950 m. bus įvesta jau ir privaloma karo tarnyba. 
Jau dabar generolas Littmann’as, ką tik grįžęs iŠ rusą nelaisvės, or
ganizuoja rytinėj4Vokietijoj armija iš 500.000 karią ir 12.000 lakūną. 
Generolas kreipiasi į buvusius draugus, kviesdamas juos tarnybon. Net 
invalidai yra priimami, Antai vienas pulkininkas, vienakojis, kviečia
mas atgal karo tarnybon kaip instruktorius. Karininkams žadama geras 
atlyginimas, kurio dalį galėsią siąsti saviesiems Vak. Vokietijoj. Dau
gumas karininką žiūri į tai abejingai, bet vargo prispausti gali susi-
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vilioti. Geriausiu atveju jie gauna 300 markiu mėn. pensijos, jei yra 
tarnavę kaizerio armijoj, kiti po 100 ar 200 markių premijos, jei turi 
vaikų, jei yra virš 66 metų ir jei 3/4 nepajėgus darbui.

Dėl Sitų motyvų kai kurie sęjungininkų politikai ir yra linkę 
leisti Adenaueriui organizuoti karinę pajėgę, nes kitaip vokiečių ka
riai gali pasitarnauti Stalino pergalei kaip kad pasitarnavo Hitleriui.

Prancūzijoj streikas.- Tuo tarpu, kai kiti 
kraštai, siekdami greitesnio atsistatymo, mobilizuoja visas jėgas dar
bui, prancūzai imasi kitos taktikos. Jie dėl to nesijaudina, juoba, kad 
Marshall’o doleriai lengvai atplaukia. Užuot stipriau dirbę, jie ver
čiasi streikais. Štai lapkričio 25 d. skelbiamas visuotinis streikas 
24 vai. Tuo būdu visas krašto gyvenimas paraližuojamas ištisai parai; 
8 milijonai reikalauja didesnių atlyginimų. Ir tai jau kelintų kartę! 
Jie su savo sindikatais mano, kad streikais daugiau ir lengviau laimės 
negu kietu darbu.

Lenkų - prancūzų špijonažas.- Varšuvoje 
buvo suimtas Monsieur Robineau, prancūzų ambasados narys, besiruoŠięs 
iŠskrįsti lėktuvu Paryžiun. Uždarytas kalėjime buvo tardomas. Jo "pri
sipažinimas" buvo pademonstruotas žurnalistams, kurie iš įrašinės vie
los girdėjo Robineau balsę. Ryšium su tuo, Varšuvos vyriausybė parei
kalavo išsinešdinti ir dar du ambasados nariu. Už tai neliko skolingas 
ir Paryžius: tuoj buvo areštuotas vienas lenkų lėktuvas, pradėti lenkų 
diplomatų tardymai ir vienas jų Įeit. Myszkowskis areštuotas.

Šitokių dvikovą pasitaiko ir kitur, pav. Čekoslovakijoj. Tai vis 
ženklai, kad yra kažkam ruošiamasi. Visi yra suinteresuoti priešų pas
laptimi.

Vilnius nebuvęs prijungtas.- Šveicarų 
"Die Weltwoche" (18 nov.1949) įrodinėja, kad Karaliaučius (dabar Kali
ningrad) nesęs aneksuotas Rusijos, nes neužtenka miesto užkariavimo: 
reikia teisinio pripažinimo. Pav. 1918 m. Besarabija, 1920 m. Vilnius 
negalėjo būti prijungti, nes neužtenka-užkariauti, reikia tarpt, pri
pažinimo.
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PRANEŠIMAI

- Saliamono Kuzmicko, kilusio iš Veiverių valse., Pakeklių k. jie? 
ko Jose Peteraitis. Atsiliepti Redakcijoj: 33, rue de 1’Etat-Tiers,Lie;

- Gelžkelio tarifai pabranginti 10 jo,
- Italų - belgų komisija lanko angliakasių kantines.
- Seimų prieduose nustatyta 100 fr. mėn. motinai arba asmeniui, 

kuris tūpinasi vaikų auklėjimu.
- Angliakasių vaikai nuo 8-14 m. gali gauti nemokamas atostogas 

poilsio namuose "air - pur". Kreiptis į kasyklų raštines. Tėvai turi’ 
teisę pasirinkti namus, išlaikomus įvairių organizacijų. Norint išveng
ti raudonųjų namų, prašyti, kad vaikas būtų siunčiamas į katalikų org'.r 
namus. Jei negelbsti, gali įsikišti kapelionai.

- Sekantis "G.S." nr. išeis padidintas ir tai prieš Kalėdas.
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