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LIETUVIŠKOS PERSPEKTYVOS BELGIJOJ

I

Lietuvos Atstovas Paryžiuje DR. S. BaCKIS lankėsi Belgijos 
lietuviu kolonijose. Ta proga jis mielai sutiko pasidalinti įs
pūdžiais su mūšy skaitytojais, atsakydamas į pateiktus klausimus. 
- Red.
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-Aplankėte keletu Ii
1 o n i į y Belgijoje. Kokį 
sivežėte?

e t u v i y 
įspūdį

Džiaugiuos, kad "Gimtosios Šalies" dėka galiu tarti keletu 
žodžiu Belgijos lietuviams, kuriui daugelį turėjau laimės sutikti 
ir patirti jy rūpesčius. Labai dėkingas esu už tai "Gimtosios 
Šalies" Ponui Redaktoriui ir LBB Centro Valdybai. Belgijos lietu
viai paliko man nepaprastai gražiu ir neišdildomu įspūdį savo pa
sišventimu lietuviškiems reikalams ir savo viltimi į Laisvę ir 
Nepriklausomę Lietuvę. Kiek liečia jų patį gyvenimę Belgijoje, 
aišku, jie negali taip gyventi, kaip Lietuvoje gyveno t.y. laisvai 
pasirinkti darbę, bet esu įsitikinęs , kad Belgijos lietuviai, 
atsižvelgiant į jy, kaip ir į visy lietuviu, gabumus tvarkytis,- 
gražiai ir laimingai susitvarkys ir susikurs gražię ateitį tiek 
būdami tremtyje, tiek grįžę į Lietuvę, nes tikrai grįšime į Lie
tuva visi, kuriems likimas lems gyviems grįžti. Šiandienę Belgijos 
lietuviai,^turiu konstatuoti, sunkiai dirba, bet jy gyvenimas kai 
kuriais požiūriais Šiandien yra geresnis ekonominiu atžvilgiu 
kaip ty lietuviy,kurie kitur tikėjosi laimę surasti.

-Apie Belgijos Lietuvius girdė
ti įvairiy nuomoniy. Kaip vertina-
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te j ę būklę p^a matę s^ juos iš arti?
Papildydamas, ką aukščiau esu pažymėjęs, galiu pridurti, kad 

Belgijos lietuviu būklė yra sunki, labai sunki moraliniu požiūriu 
ta prasme, kad nors jie yra laisvi veikti ir tvarkytis kaip nori, 
bet tiek Belgijoje, tiek visose Vakarę Europos valstybėse svetim
šaliams gyvenimo ir darbo sąlygos yra tokios, jog jie pasijaučia 
labai ryškiai žemesnės klasės piliečiais ir žmonėmis... Niekam ne
noriu jokio priekaišto dėl to daryti: ir mes Lietuvoje svetimša
liams buvome įvedę leidimus gyventi ir leidimus dirbti, nes tiek 
pas mus tėvynėje, tiek kitose Europos šalyse ^ra vykdoma taip va
dinama tautinės darbo rinkos politika, t. y. žiūrėjimas, kad sa- 
vuję piliečię interesai nenukentėtą ir kad pirmoje eilėje būtę ap
rūpinti savi piliečiai, o antroje eilėje - svetimšaliai. Tokia 
yra žiauri gyvenimo tikrovė ir dėl to niekam priekaišto negalime 
daryti. Išskyrus tą moralinį lietuvię savijautos momentą Belgijo
je, visais kitais atžvilgiais, man atrodo, Belgijos lietuvię gy
venimas yra geresnis, negu kitę lietuvię, gyvenančią Europos že
myne. žiauriai vertindamas gyvenimo tikrovę nemanau, kad Belgijos 
lietuviai bet kuriame kitame Europos žemyno krašte galėtę materia
liai geriau gyvent: gauti geresnius butus, geresnį uždarbį, ge
riau apsirengti ir valgyti. Tai sakau, žinodamas Kokios yra sun
kios darbo gavimo sąlygos Vakarę Europos kraštuose ir žinodamas 
tą liūdną faktą, kad bedarbię skaičius visur auga.

-Ką radote vertingo Belgijos 
lietuviuose ir ką taisytino?

Belgijos lietuvię tarpe tautiniu ir visuomeniniu požiūriu 
visa yra gera ir gražu. Nedidelis ję skaičius išlaiko savo lai
kraštį "Gimtąją Salį" LBB turi keletą skyrię ir savo Centra, me
džiagiškai pakenčiamai laikosi laikraštis ir organizacijos: tai 
jau yra didelis Belgijos lietuvię nuopelnas ir didelė jiems gar
bė, įrodanti, kad jie dideli patrijotai, garbingi lietuviai, rodą 
pasišventimo ir pasiaukojimo lietuviškiems reikalams. Taisytino 
nieko nepastebėjau, bet kaip senas visuomeninkas (tame darbe ak
tyviai dalyvauju nuo 1922 metę) leidžiu sau pažymėti, jog Belgijos 
lietuvię gyvenimas ir visuomeninio darbo sąlygos yra labai 
sunkios: žmonės iŠsiblaskę ir jiems susirinkti labai sunku. Tau
tinio ir visuomeninio darbo sąlygos gal turėtę būti Belgijoje pa
gerintos ta prasme, kad būtę vienas centras, kuris viską tvarkytę 
ir kad visi, kaip bitės, vieningai dirbtę ir tartęsi, kaip geriau 
galima būtę tiek lietuvię darbo interesus apginti, tiek ję gyve
nimo sąlygas pagerinti, tiek^pagaliau, tautiniu mastu daugiau pa
sireikšti ir kad tas pasireiškimas atrodytę glaudesnis ir stipres
nis. Ta linkme manyčiau, kad Belgijos lietuvię pastangos turėtę 
būti nukreiptos į geresnię darbo sąlygę sudarymą lietuviškiems 
reikalams ginti pačiame Briuselyje, kur Šiuo metu tik BALF-o įga
liotinis ir Lietuvię Katalikę Misijos Direktorius Kun. J. DANAUS
KAS su keliais lietuviais gyvena. Tai pastebiu, nes esu tikras, 
kad Belgijoje vistiek liks tam tikras lietuvię skaičius ir vistiek 
liks Belgijoje lietuvię kolonija, nors ji ir nedidelė būtę. Todėl 
reikia labai apie tai pagalvoti ir pajieŠkoti priemonię, kaip 
pačiame Briuselyje galima būtę lietuvišką židinį sukurti, kuris 
turėtę sąlygas spinduliuoti visoje Belgijoje. Antras dalykas,
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kuris man atrodo pageidautinas: kad LBB plėstu ir palaikytu glau
desnius ryšius su PLB, VLIK-u, bei kitomis lietuviu institucijo
mis, kurios lietuviu reikalais rūpinasi ar juos tvarko tautiniu 
mastu. Pabrėžiu, tai nėra taisytini dalykai, o tik LBB akcijos 
praplėtimo reikalai.

-Ar nesate darę ž y g i y viršūnė-
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Budamas Belgijoje aplankiau ir mažiausi su visais aukštais 
pareigūnais kurie lietuviu reikalus tvarko. Visi pareigūnai buvo 
supažindinti su lietuviu pageidavimais. Suglaustai jy atsakymas 
toks yra: a/, lietuviai yra laisvi išvažiuoti, jei jie nori. Jei 
patiems belgams nepadedama emigruoti, tai juo labiau negali būti 
padedama svetimšaliams, o IRO reikalas yra padėti ar nepadėti; 
b/, lietuviams yra duodama laisvė pasirinkti darby, kokio jie nori, 
jei galima tokį darby surasti jei darbo leidimas gaunamas ir jei 
sveikatos padėtis yra tokia, jog dirbantysis angliy kasyklose turi 
kitokį darby gauti ; c/, lietuviai viengungiai, dirbdami, gali 
tiek susitaupyt, kad savo lėšomis gali emigruoti kur nori. Asme
nims su šeimomis sunkiau yra susitaupyti, bet šioje srityje reikia 
kreiptis į IRO ir prašyti, kad Šioji organizacija padėty. Ligi 
Šiol IRO yra Šeimoms padėjęs; d/. Belgijoje yra apie 270.000 be
darbiu, ypačiai tekstilės, metalo ir statybos srityje ir pabėgė
liai neturėty pamiršti, kokiy Belgija turi sunkumy darbo rinkos 
srityje. Belgija, mažas kraštas, yra padaręs visa DP padėti, bet 
ne jiems pakenkti; bendrai, Belgijos Vyriausybė nesirūpina DP sta
tuso reikalu, nes Šis dalykas priklauso IRO institucijai spręsti 
ir Okupaciniams Vokietijoje organams; e/, esantiesiems Mons sto
vykloje IRO globa yra atimta ir jiems tegalės būti IRO globos 
klausimas peržiūrėtas tik tada, kad jie pradės dirbti. Šiuo klau
simu IRO bus labai griežtas ir jokiy nuolaidy nedarus; esantieji 
Mons stovykloje labai kenkia DP geram vardui ir ypač sunkina Bel
gijos biudžety. įvairūs asmens ir įstaigos, tyrę Mons lagerio 
reikalę, yra priėję išvados, kad nei Belgijos Vyriausybė, nei IRO 
nėra kalti dėl DP darbininky susidariusios būklės Belgijoje ir 
kad esanČiyjy Mons stovykloj užsispyrimas neiti dirbti ir kai ku- 
riy vyry pabėgimas, paliekant šeimas, nėra pateisinami dalykai. 
Tai esys greičiausiai kažkokiy agenty darbas, norinŠiy pakenkti 
DP geram vardui ir jieŠkojimas rimties drumstimo; f/, jei iš vie
nos pusės yra Mons stovykla, tai iš kitos pusės IRO turi labai 
daug gražiy vaizdy iŠ DP dirbanšiy Belgijoje gyvenimo, vaizdy, ku
rie įrodo, kad protingai dirbant ir tvarkantis DP gali Belgijoje 
labai pakenčiamai ir net gerai gyventi; g/, betkokiy lengvaty emi
gruoti ar DP statusy atgauti tebuty galima tik IRO dėka; Belgy 
Vyriausybė tuo reikalu nesirūpina. - Tokios yra mintys bei atsa
kymai, kuriuos man teko patirti iŠ atsakingy pareigūny, kuriuos 
gavau matyti. Perduodu tai, ky girdėjau. Išvada - į lietuviy pa
geidavimus atsižvelgiama, bet aiškiai yra nurodomos formalinės 
ir kitokios kliūtys lietuviy pageidavimams patenkinti. Todėl rei
kia į reikalus realiai žiūrėti ir visky praktiškai vertinti.
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-Kokios esate nuomonės apie 
tautiečiu įsikūrimu Belgijoje i 1 - 
gesniamlaikui?

i .< Gal apsirinku, bet manau, jog visi lietuviai, kurie yra Bel
gijoje, negalės įsikurti Belgijoje. Gal tik dalis ir labai nedi
delė jy čia^liks. Priežastys^gyvenantiems Belgijoje labai aiškios 
ir visiems žinomos. Iš tolo žiūrint svarbiausioji priežastis yra 
ta, kad nėra visiems perspektyvu nepriklausomu savistovy darby 
dirbti...

-Kokios \ persp.e ktyvos, Tusu nuo
mone, g a 1 ė t y būti emigruoti is 
Belgijos u ž j u r i n ?

Jei IRO nepadės ir lietuviai gyvenę Belgijoje negalės grįžti 
į Vokietiją ir iš ten emigruoti ir jei JaV DP biliaus nepraplės 
Prancūzijai ir Belgijai, tai lietuviams Belgijoje teliks tik in
dividualus ir savo lėšomis emigruoti kelias. Būty gerai jei su- 
klysciau, bet man atrodo, jog labai maža ir labai maža Šansy, kad 
IRO sutikty lietuvius gabenti į Vokietiję, o ar DP bilius bus pra-v 
plėstas Prancūzijai Belgijai ir į kitus kraštus - tai priklausys 
nuo JAV kongreso nutarimo. Reikty, kad visy tautybiy emigrantai 
JAV paveikty amerikiečius, kad jie ty biliy pakreipty mums pagei
daujama kryptimi.

-Kaip numato tvarkytis lietu
viai pasibaigus IRO veiklai?

Kokia institucija bebūty įkurta DP reikalais rūpintis IRO 
veiklai pasibaigus, man atrodo, jog visuose kraštuose visi lietu
viai turi sudaryti savo pajėgomis lietuviškus centrus (su vienu 
gerai centralizuotu organu), kurie, IRO veiklai pasibaigus, galė- 
ty tinkamai lietuviy reikalais rūpintis ir juos ginti įvairiose 

- įstaigose ir galėty eiti lyg savos rūšies lietuvišky reikaly gy
nimo įstaigos pareigas, t.y. buty lyg organas atstojęs lietuvišky 
Pasiuntinybę ar Konsulaty. Gal PLB skyriai įvairiuose kraštuose 
tai galėty atlikti. Jei tai būty turima galvoje, tai jau šiemet 
visu greitumu reikia mums tinkamai organizuotis.

-Ar nenumatoma sustiprinti v e i - 
k 1 y Lietuvai laisvinti Va kary Eu
ropoj? Kuo galėty prisidėti prie
minimos veiklos išsklaidyti lietu
viai šioj Europos srity?

Pranešiu kam reikia, kaip atitinkami Belgijos sluogsniai 
žiūri į mūšy reikalus ir kaip jie vertina tarptautinę padėtį. 
Taip pat pranešiu, ky įvairūs įtakingi Belgijos sluogsniai tuo 
reikalu galvoja. Nuo finansiniy iŠtekliy priklausys, kiek mums 
bus įmanoma Belgijoje lietuvišky veikly Lietuvos išlaisvinimo sri
tyje sustiprinti. Aišku, visi lietuviai savo gražiu sugyvenimu, 
susiorganizavimu ir gražiu savo pavyzdžiu bei aukomis gali labai 
daug visur prisidėti prie Lietuvos Išlaisvinimo darbo

- Ky galėtumėt perduoti "Gimtosios Šalies" skaitytojams?
Visa širdimi linkiu, kad visy lietuviy, sunkiai dirbanciy 

Belgijoje, darbo ir gyvenimo sylygos pagerėty ir kad jie visi 
likty sveiki ir gyvi bei galėty pasirinkti darby ir krašty, kur 
jiems patinka, kol tėvynėn galės sugrįžti, o ten sugrįžti dienos 
artėja.
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Novelė

AUDRA

Adis Cinzas
- I *

Birželio saulės išdegintu ir nepaprastai dulkančiu miškeliu, 
nuo miestelio pusės, atėjo vienišas žmogus. Priešais Siuros 
vienkiemį, kurio didžiulės žydinčios liepos buvo palinkę, į ke
lią ir vėsiais Šešėliais driekėsi kelio dulkėse, jis pasitaisė 
pečius nuverŽusį kelionės maišą ir valandėlę lyg dvejojo prie
šais kiemo vartus, žvilgterėjo į giedrą, be mažiausio debesėlio, 
dangą, į kylantį tolumoj ir staiga už kalno nutrūkstantį vieške
lį, pravėrė vartus ir, raminančiai švilpiniuodamas ant grandinės 
besidaužančiam šuniui, įėjo į kiemą-. Iš gyvenamojo namo iššoko 
Šviesiaplaukis berniukas. Kelias sekundes jis stebėjo nepažįsta
mąjį žalsvom, išgąsdinto katino akim ir greit spruko atgal į 
vidą. Senis Siura, padėjęs sužalotą koją ant kėdės snausdamas 
skaitė laikraštį.

- Dėde, ten žmogus kažkoks!" sušneko įpuolęs berniukas, ro
dydamas pro langą į kiemą. "Nepažįstamas. Vandenį geria" - pasa
kojo prispaudęs nosį prie lango stiklo.

Siura nusiėmė akinius ir nustebęs atsigręžė į langą. Tikrai, 
apdulkėjęs ir, matyt, nuvargęs vyras tiesiai iš kibiro gėrė van
denį. - Pakeleivis gal koks? - spėliojo Siura. Bet ir geria! 
Lyg tris dienas be vandens butą ėjęs. Paprašyk vidun, Pranuk, 
ką gi ten vandenį gers. Alaus gal...

- Tai, dėdė, kad... - vaikas nedrįsdamas Žvalgėsi pro lan
gę •

Siura stumtelėjo jį į duris. - Toks vyras jau, o žmogaus 
bijaisi! Nepagaus juk, eik! Nepažįstamasis pamatęs ateinantį 
vaiką pastatė kibirą. "Dėdė sakė užeit. Alaus, sakė, jum duos". 
Vyras nusidulkino rubus ir pasiėmęs kuprinę nuėjo paskui jį.

- Tai toli keliaujat? - paklausė Siura, atsakęs į^pasvei
kinimą ir paprašęs sėst musą artoją žodžiais: sėsk - busi sve
čias .

Vyras, rudo nuo saulės veido ir šviesią kaip linas plauką 
pabaigė apžiurinėt šventąją paveikslus sienose ir atsisuko į 
Siurą.

- Dar apie-'40 km. bus", pasakė jis, paimdamas pasiūlytą 
cigaretę. Nepažįstamasis patogiai atsilošė ir nusišypsojo.

- Ką gi, nenueisiu šiandien, nueisiu rytoj. Man neskubu.
Valandėlę buvo tylu. Per atvirus dangus veržėsi vienodas 

biČią dūzgimas liepą šakose.
- Sergi, šeimininke, paklausė jis žvilgsniu užkliudydamas 

Siuros koją.
- 0, Čia jau seni dalykai, tamsta, - lyg pralinksmėjo žiū

ra, kad galės papasakot kojos istoriją. Tai iš nepriklausomybės 
karą... Pranuk, - kreipėsi į už pečiaus stovintį berniuką, - 
atnešk iš rūsio alaus ąsotį. Tik kraną užkišt neužmiršk, - per
spėjo. Aš tuoj stiklines...
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Vilkdamas kairei koją jis išŠlubavo į virtuvę. Grįžo nešdamas 
ne tik stiklinės bet ir sūrį su sviestu didžiulėj medinėj lėkštėj.

- Visa Šeimyna pievose Šienauja, tai nieko geresnio ir nesu
griebiau, pasiteisino. - Užkąsk tamsta, nepasiragink, juk tiek 
kelio ateita, ragino pildamas putojantį alų į stiklines.

Taigis, iš laisvės kovų, kaip sakiau... Nors daug meteliu 
nuo to yra praėję, bet viską kuo puikiausiai prisimenu lyg tai 
vakar butų buvę. Atvažiavo į mus kaimų tąsyk savanorių imti į 
Lietuvos kariuomenę. Sušaukė didžiausioj kaimo troboj, (tąsyk, 
dar kaimais gyvendavo). Nuėjau ir aš, nors namiškiai baidė kad 
neitau, girdi, dar išgrūs po Šautuvais kaip prie caro. Daug kal
bėjo toks išbalęs vyrukas, net apsiverkė susigraudinęs. Tautai 
laisvės rytas aušta, sakė, knygnešių keliais petys - petin turim 
žygiuoti kad pagaliau pasibaigtų šitos apkartusios vergovės die
nos. Ir dabar, rods, girdžiu: "Broliai, gana lankstyt sprandus 
prieš svetimus dievus! Gana burliokams tiek metų vergąvom! - šau
kė jis. Ant baudžiavos ir Sibiro katorgos užgrūdintų pečių par
nešim laisvės saulę savo sodžiams!

Vieni Šypsojos, kiti grūdosi prie stalo kur savanorius sura
šinėjo nematyta uniforma nesenas dar karininkas. Man taip ir nu
diegė per Širdį. Laisvė, pagalvojau, laisvė aušta tau baudžiauni- 
ko sūnau... Namuose papasakojau viską saviškei. Tyliu ir suku ci
garetę užstalėj, nors rankos dreba kaip kažinkas. Mat, buvau ne
seniai vedęs ir duktė vos kelių mėnesių. Taigi stovi ji prie lop
šio ir Žiūri į mane. Suprato kas mano Širdy... "Eik, Feliksai", 
sako. Tėvynė didesnis dalykas, negu šeima".

Siūra valandėlę patylėjo nematančiu žvilgsniu stebėdamas 
saulės nušviestą kryžių vidury kiemo ir pasakojo toliau:

- Išėjom dainuodami, jurginais apkaišyti, apverkti ir išbu
čiuoti nuėjom kaimo gatve, kaip sakė, tėvynei laisvės saulės ant 
pečių parnešt. Prie Dauguvos pirmą kartą susirėmėm. Bolševikai
po artilerijos priedanga puolė išilgai viso fronto, kad mūsiškius 
atstumtų atgal ir persikeltų per upę. Dvi paras, tamsta, išgulėjom 
apkasų purve, bet nepasitraukėm nė pėdos. Bet trecios dienos rytą 
atėjo įsakymas trauktis nes už upės esą paruošti antri apkasai 
ir pagalba artėjanti. Būt viskas gerai išėję, bet bolševikai paju
to mus traukiantis į antrus apkasus už upės. Rytas buvo miglotas, 
nieko nematyt per kelius žingsnius. Ir kaip mes atgal, bolševikai 
- atakon... Man kaip kulkosvaidininkui įsakė kuo skubiausiai su 
kulkosvaidžiu pereit upę ir apsikast aukštumoj prieš tiltą kurio 
bolševikai galėjo bandyt pasinaudot. Nors kulkom aplink lijo, 
įvykdžiau, kas buvo įsakyta. Ir kai mūsiškiai ruskių spaudžiami 
traukėsi per upę, jeigu ne mano kulkosvaidis, būtų jiems labai 
riestai buvę. Iš aukštumos aš galėjau apŠaudyt visą slėnį. Iki 
paskutinis kareivis nepersikėlė per upę aŠ nepasitraukiau. Tik 
vienu kartu sukriokė sviedinys... Pasipylė ugnies žvaigždės ir 
netekau sąmonės... Atsibudau jau ligoninėj. Matau gydytojas ir 
mūsų generolas stovi. 0 auksinis žmogus tas generolas buvo! 
Nedidukas toks, jau pražilęs kiek. Žodį kada pasakys taip ir 
laipsta visi juokais. Taigi, Vyčio kryžių man prisegė. "Štai, 
sako, Siūre, Vyčio Kryžių tau segu, nes visa kuopą išgelbėjai".
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laužiamas priekin

Vykdomosios Tarybos Užsienio Reikalu Tarnybos Valdytojas 
prof. BRAZAITIS apie aktualiuosius reikalus.

Eltos bendradarbiui prof. Brazaitis pareiškė, kad Lietuva 
šiuo metu veda kovę už laisvę, remdamasi galimu susikirtimu tarp 
Vakarę ir Rytę. Pasipriešinimo atrama prieš Sov. Sęjungę busianti 
jungtinė Europa. Rytai savo ruožtu stiprinasi užimtose pozicijose.

Šitokiame Rytę - Vakaru santykiu fone nustojo prasmės lig 
Šiol tę dvieję galybię užimtos pozicijos Pabaltijo reikalu. Nusto
jo prasmės sovietinės pastangos tarptautiniame santykiavime 1 e - 
galizuoti sovietinės Baltijos respuklikas. Metę šias 
pastangas,.sovietai intensyviai stengiasi Baltijos valstybes fak
tiškai likviduoti, gyventojus paskubintai deportuojant, teritoriję 
apgyvendinant nelietuviais, administracinę santvarkę pritaikant 
rusiškam Šablonui, gyvenimo lygį numušant iki sovietinio. Jei so
vietai Lietuvoje išardino ežięs tarp vieno ūkininko žemės ir kito, 
kad padarytu kolchozę, tai Šiandien jie lygiai stengiasi išardinti 
sienas ir tarp Sovietę Sęjungos ir Baltijos valstybių, darydami, 
kaip caro laikais, edinuju - nedielimuju. Totalinis jungimas_į_ 
Rytus.. _

Kaip_Žiuri_Vakarai_į_Baįt.ij.os. valstybes?

Vakarai nustojo saugoję taip rūpestingai anksčiau laikytę 
tylę Pabaltijo reikalu. Baltijos^krastai Vakarę lūpose jau virsta 
kaltinimu Sovietę Sęjungai. Tautžudystės (Genocido) reikalu pada
ryti žygiai paskutinėje JTO sesijoje rado didesnio atgarsio nei 
anksčiau. Jungtinėms Valstybėms ratifikuojant tautžudystės sutar
tį, lietuviai tapo vienu svarbię oficijaliai apklaustą liudininkę 
dėl sovietę vykdomos tautžudystės.

Baltijos kraštus Vakarai jau linkę laikyt4 vakarietinės šei
mos nariais. Lietuviai, latviai, estai priimt . pilnateisiais Euro
pinio Sęjūdžio nariais. Musę partijos jau įeina į tarptautinius 
savos krypties grupię sambūrius. Sočijaldemokratai dalyvauja BISe 
(rytę ir centro Europos socijalistę susivienijime) ir tarptauti
niame socijalistę sęjudyje Europos Unijai remti. Musę liberalai 
dalyvauja liberalę internacijonale (Union Liberale Mondiale). 
Krikščionys demokratai priimti į NEI (Nouvelles Equipes Interna
tionales). Lietuviai žurnalistai dalyvavo laisvęję žurnalistę 
kongrese Londone (1949). Lietuvię atstovai pilnateisiais nariais 
dalyvavo tarptautiniame katalikę žurnalistę suvažiavime Italijoje 
(1950). Į Lietuvę pradedama žiūrėti kaip^į Vakarę Šeimos narį, 
kuris gali pasirodyti ne tik stebėtoju užčiaupta burna, bet ir su 
pozityviais įnašais tarptautiniame gyvenime bei jo problemę spren
dime. Iš visa to eitę išvada, kad Baltijos^valstybės Vakaruose 
yra susilaukusios daugiau dėmesio ir pripažinimo.
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Ar šis Baltijos kraštų ir Lietuvos Įsijungimas į Vakarus --------- a “Įi£si<~ęjo"bė_mu4?2 "

Lietuvos, lygiai ir kitų Baltijos kraštų, įsi jungimo į Vaka
rus procesas neina savaime. Niekas atvirų durų mum nelaiko. Rei
kia išsikovoti. Reikėjo kietai pakovoti, iki įeita 
į europinį kultūros kongresų (1949), o per jį į Europinį Sųjūdį. 
Ir katalikų žurnalistų kongresas nenorom atidarė mūsiškiam savo 
duris. Darant pastangų įeiti į NEI tekų pasakyti: arba mes pilna
teisiai, arba mum visai nereikia... Liudininkai į Jungtinių Vals
tybių senato komisijų tautŽudystės konvencijos ratifikavimo rei
kalams pasisekė prasimušti tik didelėmis ALTo atstovų pastangomis. 
Pastangos, nuolatinės pastangos.

Ar_ir kokio 2oveikio_Lie.tuvos_ įaj_svinimo_darbuį t_uri_vykdo^_ 
mas. t,remt_iniĮį 2erkėlimas_iš Europos. į. uzj_ūrius2

Musų pastangų intensyvumui negalėjo neatsiliepti masinė 
emigracija . Dėl emigracijos sumažėjo (bent laikinai) 
darbui būtinos lėšos ir žmonės. Vistiek per tų 
laikų nebuvo praleistas nė vienas momentas, kur musų byla galėjo 
būti pajudinta. Tam reikėjo sutelkti visas likusias jėgas ir lėšas.

Koki_Li.etuyo£ ir—liejtuviiį t_autos_at.žviįgįu_pagrindįnįaj. 
artimiausio me_to_ūždaviniai?

Palankėjanti tarptautinė dirva labiau įprasmina mūsų pastan
gas, bet sykiu ir labiau visus mus įpareigoja. Įpareigoja neat
leisti jėgų pagrindinėm mūsų veiklos kryptim: aliarmuo
ti ir kovoti dėl kankinamo ir nai
kinamo krašto, eiti į Vakarų šei
mų ir per jų veikti, keliant Lie
tuvos ir lietuvių vardų aktyviu 
pozityviu dalyvavimu Europos pro
blemų sprendime, mūsųsias paver
čiant europinėmis; organizuojant
pasaulio lietuvių vieningų ben
druomenę ir jų paver či ant nuolati
niu šaltiniu materialinių ir mo
ralinių jėgų kovai dėl krašto,
dėl tautos potencialo išlikimo,
dėl lietuvių kultūros palaikymo
ir ugdymo.

--..00OOO00.

AR ŽINaI?
- Anglai sveikinasi - kaip tu darai? italai - kaip tu sto

vi?; olandai - kaip valgai?; Švedai - kaip gali?; egiptiečiai - 
kaip prakaituoji?; kiniečiai - kaip tavo viduriai?.kaip valgosi 
ryžiai?; persai palinki - te tavo šešėlis niekuomet nemaŽta.
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VYSKUPO ŽODIS DĖL BADO STREIKO

Ryšium su užsienio spaudoj pasirodžiusiom žiniom apie DP 
bado streiku Mons’e, buvo kreiptasi į J. E. Tournai Vyskupy pa
aiškinimu, kuriuos Ekscelencija mielai suteikė. Čia duodame gau- 
ty atsakymu ištisai. - Red.

Tournai, 1950 m. vasario mėn. 23 d.

Gerbiamas Tėve,

Jūsy malony laiŠky gavau ir dėkoju už parodytu rūpesty ati
taisyti klaidy, paskelbtu aname Jūsy minėto angly laikraščio straip
snyje. Siam tikslui labai mielai duodu reikalingus paaiškinimus.

Tai buvo pereity mėty spalio mėn. 28 d.; kai atvykau į Sabbe 
kareivines Mons’e, kur buvo prasidėjęs bado streikas, kurį jau 
aŠtunty dieny tęsė 56 Šeimy tėvai.

Ten radau apie tūkstantį išvietintyjy asmeny, vyry,motery ir 
vaiky, įvairiy tautybiy: ukrainiečiu lietuviy, lenky, rūsy ir kt. 
Kaip žinote, jie buvo patalpinti į siy stovykly po to, kai jie at
sisakė tęsti toliau darby angliy kasyklose. Jie sakėsi prieš dve
jus metus palikę DP stovyklas Vokietijoje ir atvykę dirbti į Bel- 
gijy su užtikrinimu, kad pasibaigus jy pirmajai sutarčiai, sudary
tai dvejiems metams, jie galės būti panaudojami kitose belgy akio 
Šakose. Deja! praslinkus dvejiem metam, belgy vyriausybė, priver
sta priešintis nedarbui, jiems neleidžia imtis darbo kitur kaip 
angliy kasyklose. Be to, šie išvietintieji asmens gailisi palikę 
DP stovyklas Vokietijoje ir taip praleidę progy pasiekti Ameriky, 
kur jie būty radę, kartu su žmoniškesnėmis gyvenimo sylygomis, 
tikresnę agsaugy prieš galimy rusy^puolimg. Tuomet, 1949 m. spalio 
mėn. Šių išvietintyjy asmeny buvo Šis troškimas: kiek galima grei
čiau palikti Belgijy ir grįžti į Vokietijy su viltimi ten rasti 
žmoniškesnį ir labiau pritaikinty jy išsilavinimui darby ir, be 
abejo, daugiau galimybiy išvykti į Ameriky.

Pereity mėty spaliy mėn. IRO iš Mons'e esančiyjy^iŠrinko savo 
nuožiūra 300 asmeny, pažadėjo juos greitu laiku sugryžinti į Vokie
ti jy ir davė pasirašyti formuliarus, pagal kuriuos, kad galėty 
išvažiuoti, jie turėjo atsisakyti DP teisiy. Tarp kity ir 56 Šei
mos tėvai užprotestavo prieš Šį sauvaliŠkai padaryty pasirinkimy 
ir nusprendė skelbti bado streiky, kad ir jie patekty į pirmyjį 
transporty.

Kai aš pas juos atvykau, streikas buvo trukęs aštuonias die
nas. Daugelio streikuojanciyjy sveikatos būklė vertė rimtai susi
rūpinti. Prisidėjau aš prie Direktoriaus ir ukrainiečiy kapeliono 
kun. Kurylas pastangy, ir pasisekė, nors nelengvai, juos prikalbė
ti užbaigti streiky. Ypač dėl mano patikinimo, kad belgy vyriau
sybės pažadas yra nuoširdus, jie liovėsi badavę. Koks buvo Šis 
pažadas? Ne juos sugryžinti į Vokietijy, nes tai viršijo ir dar 
tebeviršija belgy valdžios galios, bet tiktai šis: daryti žygiu 
pas atsakingus organus, kad jie padaryty galimy šiy asmeny grįzimy
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į Vokietiją. Tikiuosi galįs sakyti, kad belgų vyriausybė darė 
ir tebedaro žygių amerikiečių, okupacinėj valdžioj Vokietijoje. 
Ikišiol iš amerikiečių okupacinės valdžios nebuvo gautas joks 
tikras atsakymas. Mano nuomone, šis nemalonaus konflikto išriši
mas yra amerikiečių rankose. Belgų vyriausybė laikėsi ir tebesi
laiko savo pažado daryti viską, kad išgautų reikiamų sutikimų 
iš amerikiečių pusės. Kas liečia mane, nuo spalio mėn. jau daug 
kartų kreipiausi į Darbo, Socijalinės Globos ir Užsienio Reikalų 
Ministerius. Patys Mons’o DP pripažįsta, kad kaltė yra ne belgų 
valdžios pusėje, bet amerikiečių.

Tikėdamasis, kad šie paaiškinimai padės Jums atsakyti į 
minėtame straipsnyje esančias klaidas, esu Jums dėkingas už tai, 
kų galėsite padaryti.

Malonėkite priimti, Gerbiamas Kunige, mano nuoširdžius lin
kėjimus musų Viešpatyje

(pas.) Charles - Marie, Tournai 
vyskupas

—..00OOO00..—

LIETUVA 1918 METAIS

V. Balkaitis
(Ziur. 3 ir 4 nr.)

Bet santarvininkai .pareiškė, kad su to laiko Reicho vyriau
sybė derybų neves, todėl ji vadinamųjų militaristų ir junkerių 
vyriausybė vadovaujama grafo Hertlingo atsistatydino ir nauju 
kancleriu spalių mėn. pradžioje tapo kunigaikštis Max von Baden.

Pirmame pasikalbėjime su laikraštininkais jis pareiškė, kad 
visi okupuoti kraštai, tame tarpe ir Lietuva, patys spręs savo 
likimų. Vėliau jis tų patį pakartojo ir Reichstage.

Pirmoji vyriausybė
Tokios padėties akivaizdoje Lietuvos Taryba paruošė laikinę 

konstitucijų. Remiantis ta konstitucija L. Taryba pasivadino Lie
tuvos Valstybės Taryba ir ėjo laikinio parlamento pareigas. Pre
zidento pareigas ėjo trijų asmenų aukštasis Tarybos prezidijumas 
iš Smetonos kun. Staugaičio ir Šilingo. Tas Aukštasis Prezidiju
mas pirmųjų vyriausybę suorganizuoti pavedė Voldemarui. Organiza
vimas buvo nesklandus; vyriausybėn įėjo tik dviejų partijų atsto
vai: Pažangos ir Santaros. Tos partijos, kaip ir jas atstovaujan
tieji asmenys, Lietuvoje buvo mažai kam žinomi. Kitos didžiosios 
partijos: krikščionys demokratai, liaudininkai, sočijaldemokra- 
tai pirmoj vyriausybėj nedalyvavo. KrikšČ. demokratų partija ne
dalyvavo, nes santarieČiams nepatiko tos partijos kandidatai į 
vyriausybę, kitos ir dėl panašių priežasčių. Tokios sudėties vy
riausybė krašte neturėjo pasitikėjimo ir todėl ne dovanai Vil
niaus kitataučių spauda ja vadino "ministerija nuosaviems reika
lams". Keista buvo ir tos vyriausybės deklaracija - darbų planas
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paskaitytas Lietuvos Valstybės Taryboje lapkričio m. 11 d. Ty 
pat dieny vakaruose kapituliavo vokiečiai.

" D ii m y nėra, nes viskas varoma 
elektra

Dar prieš ty kapitulacijy vokiečiy kariuomenė jau traukėsi 
pakrikus ir iš ryty,. Traukdamasi plėšė krašty, žudė gyventojus. 
Kraštu alino epidemijos, siautė plėšikai, artinosi bolševikai. 
Ne vien Lietuvos pakraščiuose, bet ir viduryje daugelyje viety 
karėsi lenkiškos ir bolševikiškos įstaigos. 0 ministeris pirmi
ninkas savo deklaracijoj daugiausia vietos skiria krašto ... 
elektrifikacijai. "Damy nėra, nes viskas varoma elektra", -ilgy 
laiky skambėdavo tas posakis geros nuotaikos draugijoj.

Kiek pradžioje, besikuriant vyriausybei, krašty buvo apėmęs 
džiaugsmas, tiek vėliau nusivylimas dėl jos nejudrumo. Tas labai 
atspindėjo kun. Krupavičiaus redaguojamoje Vilniuj "Nepriklauso
moje Lietuvoje".

Pirmosios vyriausybės didžiausias nuopelnas, tai išrūpini- 
mas iš Vokietijos 200 milijony ostmarkiy paskolos ir j L. V. 
Taryby pritraukimas žydy ir gūdy visuomenės atstovy. Tas įvykis 
buvo labai palankiai sutiktas visame krašte ir net už etnografi
nės Lietuvos riby.

Tuo laiku man teko kurį laiky užtrukti Suvalkuose. Nors ten 
jau buvo sukurtos lenky įstaigos, bet Lietuvos įvykiai domino 
visus, o kai kuriuose visuomenės sluogsniuose, pav. prekybininky, 
buvo reiškiamas atviras entuzijazmas besikuriančiai Lietuvai, 
kurios istorine dalimi jie laikė savo miesty.

Lapkričio m. pabaigoje atskiry karininky užsispyrimu buvo 
parengtas įsakymas kariuomenei organizuoti. Deja organizavimas 
pateko į netikras rankas, nes pats vyriausias Lietuvos kariuome
nės organizatorius išvažiavo į ... Gardiny.

Traukiasi Liet. Vyriausybė

Susikūrus Lietuvos vyriausybei, Reicho vyriausybė atsiuntė 
į Vilniy civilį komisarę Zimmerle, kuris turėjo perduoti krašto 
valdymy lietuviams. Bet perduoti jau nebuvo ko, nes kraŠtė buvo 
anarchija, pairimas, Zimmerlės įsakymy vietose niekas neklausė, 
be to, Lietuvos vyriausybė vietose taip pat nieko savo dar ne
turėjo.

Visi Zimmerlės nuopelnai, kad besiartinant prie Vilniaus 
bolševikams, jis aukštojo prezidijumo pirmininkui ir pirmajam 
ministerial pirmininkui išdavė pasus pabėgti į užsienį. Vėliau, 
politinėms aplinkybėms Lietuvoj pasikeitus , jie aiškinosi, kad 
važiavo paskaity apie Lietuvy skaityti.

Sleževičius suburia jungtinę 
Vyriausybę

Nusiminimas ir neviltis apėmė krašty, nes atrodė, kad. visa 
jau palaidota. Bet tuo laiku grįžta iš Rusijos Sleževičius. Li
kusieji Tarybos nariai jam siūlo diktatoriaus tituly. Bet jis 
supranta, kad tuo pakrikimo ir nusiminimo metu Lietuvy gali iš-
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gelbėti vien tik pasitikėjimas visos tautos jėgomis, jos sukauptu 
atsparumu. Todėl gruodžio mėn. pabaigoje suorganizuoja plačios 
koalicijos vyriausybę, kurioje atstovaujamos visos Lietuvos poli
tinės partijos: krikščionys demokratai, liaudininkai, socijalde- 
mokratai, Pažanga, Santara ir kartu gūdy ir žydy atstovai.

Tokia vyriausybė laikė save turinčia visy krašto sluogsniy 
paramy ir todėl tarp kity visos eilės skubiy potvarkiy su pasiti
kėjimu išleidžia garsy savanoriy šaukimy, raginimy kovoti už 
laisvę ir savo tėvy žemy.

Vilniy užimant bolševikams, laikinoji vyriausybė palieka 
vieny savo narį švietimo minister} prof. Biržišky įteikti Sovie
tams protesty, o pati keliasi į Kauny, kur lietuviškos aplinku
mos užuovėjoj ateina 1919 metai - Lietuvos Valstybės atkūrimo 
metai.

—..00OOO00..—

Iš PASIKALBĖJIMAS SU STALINU
Gen. U. Bedell-Smith

Kaip toli Rusija nori eiti?
Pirmas klausimas, kurį pastačiau Stalinui, buvo: "Ko pagei

dauja Soviety Syjunga ir kaip toli ji nori eiti? J.A.V. supranta 
Rusijos saugumo nory. Mes žinome, kad Sov. Syjunga daug perken- 
tėjo Vokiečiy okupacijos metu, ir mes nemažiname Raudonosios Ar
mijos milžinišky pastangy naikinant Vokietijy. Be to, mes pilnai 
sutinkame su Soviety pageidavimu dalintis pasaulio žaliavomis, 
ir todėl nesame linky kritikuoti tai, ko siekia Sov. Syjunga.

"Tik metodai, kuriuos Rusija panaudoja, siekdama savo tiks
lo, yra didžiulės baimės priežastis Jungtinėse Valstybėse, šie 
metodai sukelia įspūdį, kad Rusija nuo karo pabaigos nėra visad 
padoriai išsilaikiusi savo taikinguose tiksluose, savo nesikišimo 
politikoje ir pagerbime savo kaimyny teisiy, laisviy bei politi
nio apsisprendimo. Bendram susipratimui ir bendradarbiavimui su 
Rusija amerikiečiy tauta yra pasiryžusi nueiti pušy kelio ir, iš 
tikro, yra ji nuėjusi daugiau negu pušy to kelio".

Stalinas nepertraukė manys nė karto, net nei nepažvelgė į 
mane, tik rūkė visy laiky rusišky cigarety.

Taikingi Amerikos tikslai
Kalbėjau apie svarbius politinius klausimus, įskaitant Ira- 

ny, Turkijy bei Jungtines Valstybes ir priminiau, kad užpuolimo 
galimybė prieš Soviety Syjungy iŠ kurios nors tautos ar tauty 
grupės šiuo momentu yra visiškai neprileistina. Mūšy greitas ka
riuomenės demobilizavimas aiškiai įrodo mūšy taikingus tikslus. 
IŠ tikryju buvome pasiryžę pravesti demobilizacijy dar platesniu 
mastu, tačiau tai nieku pavertė viešpataujanti įtarimo ir baimės 
atmosfera.

(Bus daugiau)
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SEIMŲ- PRIEDAI

K i p juos gauti ligos ar nelai
mei ngo atsitikimo atveju?- Kad darbininkai 
isvengtę visokiu nemalonumu, kurię jiems tenka patirti, kai reikia 
ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju pasitraukti nuo darbo, Šia 
norime jiems nurodyti sęlygas, kurias jie turi išpildyti ir doku
mentus, kuriuos reikia pristatyti savo šeimę priėdę išmokėjimo 
kasai (Caisse de Compensation pour Allocations Familiales).

1. Kai nepajėgumo dirbti laikas 
neviršija 3 0 dienę. - Darbininkas, norįs gauti 
šeimai priėdę uz laikę, kai negalėjo dirbti, jei tas laikas nevir
šija 30 dienę, privalo pristatyti Išmokėjimo Kasai (Casse de Com
pensation) , tiesiogiai arba per darbdavį, garbės žodžiu patvirtin- 
tę pareiškimę, kuris gali būti toks:

”J’affirme sur l’honneur, que je suis normalement salariė - 
c’est-a-dire, que je travaille habituellement 100 jours par an, 
dans les liens d’un contrat de louage de services pour compte 
d’un employeur assujetti a la loi sur les allocations familiales 
- et que j’ai ėtė occupė au travail comme salariė, pendant la moi- 
tiė au moins du temps durant lequel j’ai exercė une activitė pro- 
fessionnelle.

Certifiė sincėre et veritable.”
Data ir parašas.

Tai reiškia: Aš patvirtinu garbės žodžiu, kad gaunu normalę 
atlyginimę - t.y., paprastai dirbu 100 dienę per metus pagal su
tartį pas darbdavį, įpareigotę laikytis įstatymo apie Šeimę prie
dus, - ir kad aŠ dirbau gaudamas atlyginimę nemažiau kaip pusę 
to laiko, kuriuo verčiausi savo profesija. Sis pareiškimas yra 
tikras ir teisingas.

2. Kai nepajėgumo dirbti laikas 
trunka nuo 30 iki 150 dienę.- Jei 
darbininkas dėl ligos ar nelaimingo jyykio negali dirbti daugiau 
kaip 30 dienę, kad gautę šeimę priedus, turi pristatyti pažymėjimą 
iŠ darbdavię, arba iš "mutuelle", arba iš bedarbės biuro (chomage) 
pažymėjimę, įrodantį kad 3 metę bėgyje iki pirmos negalėjimo dirb
ti dienos jis, mažiausia per 2 1/2 metę, skaitėsi kaip atlyginamas 
darbininkas.

3. Kai nepajėgumo dirbti laikas 
viršija 150 dienę. - Šiuo pastaruoju atveję dar
bininkas po 150-tosios savo nepajėgumo dirbti dienos turi prista
tyti pažymėjimę ar kitus oficijalius dokumentus, įrodančius, kad:

1) nuo 18-tęję savo amžiaus metę iki pat pirmos nepajėgumo 
dirbti dienos jis, mažiausia pusę to laiko, dirbo kaip atlyginamas 
darbininkas;
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2) iŠ 565 dieny prieš pirmyjy nepajėgumo dieny jis, mažiausia 
150 dieny, skaitėsi kaip atlyginamas darbininkas.

Reikia pastebėti, kad be siy. dokumenty suinteresuotasis dar
bininkas turi kas mėnesį, pristatyti Išmokėjimo Kasai (Caisse de 
Compensation) pažymėjimy apie išmokėjimą iš ligoniy kasos (mutuel- 
le) ar apdraudos įstaigos ( assurances ) pagal tai, ar jis yra 
ligonis ar sužeistasis.

Visi Šie dokumentai turi būti pristatyti "Caisse de Compen
sation pour Allocations Familiales" tiesiogiai arba per darbdavį., 
pas kurį, darbininkas dirbo tuo momentu, kai tapo nepajėgiu dirbti.

Nelikime skolingi. - Redakcijoj yra gauti 
skundai, kuriuose skaitytojai skundžiasi, kad jy draugai nesitei
kia gryžinti skolos, nors gerai uždirba. Tai peiktinas dalykas. 
Iš kitos pusės reikėty atsiminti, kad pinigai skolinami tik rim
tame reikale: alui, kinui ir pan. kiekvienas tesusitaupo pats. 
Neturi pinigy, neik į kiny.

Dėl emigracijos į Kanady. - Iš vie
nos kanadieciy draugijos, kuri organizuoja pagalby ateiviams, 
gautas pranešimas, kad šiuo metu Kanadoj auga bedarbė ir todėl 
rasti darbo, ypač naujiems ateiviams, yra labai sunku. Greito 
būklės pagerėjimo nesitikima. Tuo sunkiau rasti darbo ištisai gru
pei. Norintieji vykti Kanadon tepasistengia surasti darby ir bu- 
ty per savo pažįstamus. Šeimos turėty paskubėti, nes IRC finan
sinė pagalba numatoma tik iki liepos 1 d.

Lietuviška mokykla. -T. Ambrozijas O.F.M. 
pradėjo duoti lietuviŠky dalyky ir tikybos pamokas Zwartberge ir 
Cisdene, kur susirenka 12 mokiniy.

Misijos Briusely. -T. Bružikas pravedė 
paskutines misijas Briuselio lietuviams, kuriy susirinko 22. Juos 
visus aplankė pats misijonierius. Ta proga sutvarkė Briusely dvi 
moterystes, Liėge - 5, Limburge - 5. Ypač sėkmingai praėjo misi
jos Limburgo prov. , kur jos buvo organizuojamos net penkiose vie
tose mažom grupėm.

Platinamos knygos. - LBB kultūrinis sky
rius, susitaręs su lietuviškom leidyklom, jau gavo nemažy knygy 
siunty ir baigia išparduoti. Tikimasi gauti ir^daugiau knygy. 
Netrukus bus atspaustas dar gaunamy knygy syrašas. Knygy reika
lais kreiptis į Mr. J. Sadauskas, 75, Pairę du Horloz, Tilleur 
- lez - Liėge.

Galima užsisakyti "Lietuvos I s - 
t o .r i j y". - LBB kultūrinis skyrius susitarė su "Patrijos"
leidykla, kad Belgijoms lietuviams užsisakymo terminas pratęstas 
iki s. m. balandžio 1 d. Knyga bus 700 psl. ir kainuos 20 DM. ar
ba 4 dol. Užsisakantiems dabar (iki bal. 1 d.) ji kainuoja 5 dol. 
arba 16 DM. (200 fr.) Pinigai įmokami užsisakant. Persiuntimo iš
laidos teks apmokėti patiem prenumeratoriam atsiunčiant 3 tarpt.
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kuponus. Užsakymus siųsti: "Patria" Verlag, (14 a) Fellbach b. 
Stuttgart, Schwabstr 105, Germany U.S.Zone arba Mr. J. Sadauskas, 
75, Pairę du Horloz, Tilleur - lez - Liėge.

"Laiškai lietuviams". -T. Bružikas pra
neša, kad "Misijonieriaus laiškai" persikėlė į JAV ir pavadinti 
"Laiškai lietuviams". Prenumeratos kaina 1/2 dol. metams (26 fr.) 
Užsisakyti per T.J. Aranauskų (15, rue Ferer, Mons -H).

Paskubinti vajų Tautos Fond ui . 
LBB Centras prašo rinkėjus nedelsiant aplankyti visus tautiečius 
su aukų lapais ir juos gražinti su aukomis Centro iždininkui Mr. 
V. Banevičiui (66, Pairę du Horloz, Tilleur^- lez - Liėge). T.p. 
tautiečiai raginami įmokėti nario mokestį už girmų 1950 m. tri
mestrų po 30 fr. Tai turi atlikti apylinkių iždininkai. Nario 
knygutės gaunamos pas pirm. Stepų Paulauskų (81/186, Pairę du 
Horloz, Tilleur - lez - Liėge).

Šachmatininkų rungtynės. - Liėge 
LBB apyl. valdyba organizuoja šachmatininkų rungtynes - turnyrų 
kovo 19 d. Tilleur po lietuviškų pamaldų. Rungtynės įvyks "Con
cordia" kavinėj, žaidėjai prašomi atsinešti su savim lentas ir 
figūras.

Velykų stalas. - Liėge LBB apyl. pirm. Pr. Sek- 
moko inicijatyva numatomas rengti bendras Velykų stalas. Dalyvavi
mas kainuos 100 fr., vedusiems 150 fr. Dalyviai kviečiami užsira
šyti prieš bal. 1 d. Vėliau įrašai nepriimami. (Mr. Pr. Sekmokas, 
11, rue de Lestatte, Prayon - Trooz)

V y r . IRO direktorius Briusely. 
M. Kingsley lankėsi pas Belgijos valdžios pareigūnus, su kuriais 
tarėsi dėl tremtinių globos pasibaigus IRO veiklai. IRO, kaip ži
noma, baigia savo darbų š.m. birželio 30 d., tačiau teisinė globa 
bus teikiama tremtiniams iki Š.m. pabaigos. Nuo sekančių metų 
IRO veiklų perims tremtinių komisaras, skirtas JTO.

Teisingumo Ministeris primena. 
Pastaruoju metu Teis. Min. atkreipė svetimšalių, gyv. Belgijoj, 
dėmesį į tai, kad jiems yra uždrausta betkokia politinė veikla 
arba dalyvavimas kokioj nors polit. manifestacijoj. Neklausantiems 
taikomos bausmės, numatytos įstatymu 28.9.1939. T.p. žiur. Moni- 
teur 8-9.1.1945.

Prašo belgų pilietybės. - Seimas tu
rės pasisakyti dėl paduotų pilietybės prašymų (25-didžiosios 
pil., 267-maž.). Tame skaičiuje yra: 16 vokiečių, 6 čekosl., 43 
rusai, 91 lenkas, 15 prancūzų, 25 olandai, 12 rumunų, 16 italų,
1 urugvajietis, 1 libanietis, 5 turkai, 2 ispanai, 3 suomiai,
2 latviai, 14 vengrų, 3 luksemb., 6 graikai, 6 austrai, 1 portu
galas, 1 anglas, 1 estas, 1 Šveicaras ir 1 jugoslavas.
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Užsiėmimo liudijimas (carte professio- 
nelle). - 'Ekonomijos ministerijoj 1949 m. buvo paduota 4.842 sve
timšaliu prašymai gauti užsiėmimo liudijimu, kuris reiškia leidi
mu. Liudijimu išduota 2.963, atsakyta 983. 1948 m. Belgijoj buvo 
12.602 svetimšaliai, turį užsiėmimo liudijimu.

Norėjo vykt į N.Zelandiją. - Vienas 
"G.S." skaitytojas norėjo emigruoti N.Zelandiją. Buvo padavęs 
praŠymę Customs Departament Wellingtone. Gavo atsakymę su pridėtu 
klausimu lapu, kuriame žada ištirti jo atvejį, ir priduria, kad 
N.Zel. labai trūksta buty ir todėl maža vilties, kad šiuo metu 
bus duota viza.

Rinkimai į į m o n i y tarybas. - Visoj 
Belgijoj vyksta rinkimai į įmoniy tarybas. Iki šiol žinomi duome
nys 303 įmoniy, kur sočijalistai-komunistai pravedė 1.045 atsto
vus, krikscioniy organizacijos 899, liberalai - 41. - Rinkimuose 
dalyvauja ir svetimšaliai, kuriy daug balsę, nuėjo niekais, nes 
nemokėjo balsuoti. Kaip ir už kę balsuoti buvo rašyta "G.S." 3 nr. 
17 psl.

LBB Centras. -Primena apylinkėms išsirinkti val
dybas 1950 m. ir jy sęstatus pranešti T.Aranauskui (15, rue Ferer, 
Mons - H).

Ilsėkis ramybėj! - Jau gražus pavasaris bel
džiasi į duris, atnešdamas naujos gyvybės ir džiaugsmo kiekvienam 
ir mažutės purienos pakeliais skelbia pavasario Šventę. Tik jo 
neteko išvysti mūšy, mielam sūneliui, kurį žiaurus likimas išplėšė 
iŠ musę tarpo.

Mielas Alfredai, lai buna tau gailestingas gerasis Dievulis, 
Kurį tutaip mylėjai, ir lengva Belgijos žemelė, kuri tave priglau
dė. Ilsėkis ramybėje, mielas sūnau ir broliuk!

Mus liūdesy ir skausme užjautusiems ir dalyvavusiems mūšy 
mielo sūnelio laidotuvėse, tariame nuoširdy lietuviŠkę aSiu.

Nuliūdę:
sesutė, mamytė ir tėvelis Dabulskiai

—..ooOOOoo..—
ar žinai?

-Kad Sv. Rastas pasakoja apie dvi moteris kurios atėjo pas 
karaliy Saliamona, kad jis nuspręsty, kuriai priklauso gyvas vai
kas. Saliamonas liepė perkirsti kardu^ir padalinti, bet^motina 
sukliko ir neleido vaiko žudyti. PanaŠy atsitikimę aprašo muzul- 
mony šventraštis "Koranas". Trys žmonės sakėsi esg sūnūs vieno 
turtingo senio. Senis teturėjo vienę sūny, bet nežinojo kuris iš 
ty trijy ir taip mirė. Visi prisistatė pas Saliamonę, kuris lie
pė pririšti mirusio lavonę prie medžio ir, kuris iš trijy, patai
kys strėle į širdį, tas paveldės turtę... Vienas atsisakė Šauti 
"Tu esi tikrasis sūnus" - tarė Saliamonas.
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JVĄŲJfiUSf (VVKIfii
SOVIETINIŲ PATaRĖJŲ ARMIJA Į KINIJĄ. - STOP KOMUNIZMUI. -PRAN
CŪZIJOJ STREIKAI IR MUŠTINĖS. -KOMUNISTŲ SEMINARIJOS LIETUVOJ.

Slapti Kremliaus ir M a o - T s e - 
t u n g’o susitarimai. - Esame raŠę? kad oficija- 
liai paskelbta sutartis tarp Sov. Sųj. ir raud. Kinijos tėra tik 
dalis, skirta viešumai. Už jos slepiasi platus ir toli einu susi
tarimai, dėl kurių raudonosios Kinijos delegacija turėjo sėdėti 
ištisų mėnesį Maskvoj. Jau paaiškėjo, kad vienas pagrindiniu 
slaptu susitarimų liečia Kinijos sovietinimų. 
Apžiojus milžiniškus plotus reikia juos deramai suvirškinti ir^ 
nepaspringti naujus beryjant. Tai vienas svarbiųjų Kremliaus rū
pesčių. Tuo tikslu yra susitarta, kad Maskva nusiųs Kinijai 
100.000 "teknikinių patarėjų’’, kurie organizuos naujų tarybinę 
santvarkų. Yra numatyta, kad ministerial bus apsupti tų patarėjų, 
kad šie organizuos administracijų, eismų, pramonę ir t.t. įmonės 
turės irgi tų "patarėjų", kurie diriguos darbų ir politinį auklė
jimų. Ta visa rusiškų "patarėjų" armija bus laikoma ypatingoj 
malonėj: kiniečiai jų negalės išvaryti nei perkelti be Maskvos 
žinios. Jie visi priklausys nuo sovietinio šefo Pekine, kuris bus 
tiesioginėj Politbiuro priklausomybėj. Nėra dar žinoma, kokia vie
ta Kinijos santvarkoj numatyta N.K.V.E. Netenka betgi abejoti, 
kad jai numatyta patarėjų kontrolė. Praktiškai, ji kontroliuos 
ne tik rusų "patarėjus", bet ir pačius kiniečius, kad nenukryptų 
nuo "generalinės linijos". Visa tai sunkiai guls ant Kinijos 
biudžeto, nes "patarėjai" bus apmokami kiniečių mokesčiais.

Pasitvirtina spėjimai, kad Molotovui yra patikėta tvarkyti 
Kinijos reikalai. Su savo bendradarbiais jisai parengė planus 
Kinijai "suvirškinti". Tas procesas dabar prasideda ir jisai, ži
noma, Kinijos plotais nepasitenkins. Molotovo planai siekia daug 
toliau, būtent, visų Azijų. Kinija jiems yra didžiulė atrama, ku
rios dėka komunistinės idėjos bus permetamos tolyn. Sis planas 
yra vienas pagrindinių etapų į sovietinį pasaulio užvaldymų. Užė
mus Azijų, sovietai tikisi užsmaugti vadin. kapitalistinį pasaulį 
t.y. jį apsupti ir ekonomiškai uždusinti.

Stop komunizmuil . - Sovietinius planus ge
rai mato Vakarų diplomatai, tik jie vis dar nėra pakankamai ryž
tingi veiksmingai pasipriešinti sovietų užmačioms. Antai JAV užs. 
r. ministeris D. Acheson’as pastaromis dienomis pareiškė, kad 
sovietų atžvilgiu reikia "totalinės diplomatijos" t.y. tokios, 
kuri praktikuojama karo metu: "Šiandienų mes esam įtraukti sun- 
kion kovon už mūsų gyvenimo supratimų, lygiai kaip ir praėjusio 
totalinio karo metu. Mes betgi šioj kovoj nesiimame visų mūsų 
išteklių. Vienintelis galimas būdas kalbėti su Rusija yra suda
ryti" pasipriešinimo būklę". Kremlius žino, kad demokratijos 
nėra linkusios griebtis karinių sprendimų. Mes 
kovojame su priešu, pasiryžusiu viskam, kad laimėtų. Mes esame 
būklėj, kur kiekvienas žingsnis yra reikšmingas ir kur galime
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pralaimėti nepaleidę net^nė vieno šūvio”. Tai rodo JAV susirūpi- 
nimę komunizmo daroma pažanga. Yra apgailėtina, kad šis susirū
pinimas nesirodė anksčiau, kai sovietinei ekspansijai buvo gali
ma užtrenkti duris žymiai lengviau.Pasipriešinimas komunizmui 
auga sparčiais žingsniais, tačiau praeities klaidos teks apmokėti 
didelėm aukom.

Streikuoja ir politikuoja. - Pran
cūzija - nuo seno streiku kraštas. Prancūzai prie jy tiek pripra
tę, kad dėl jy publika visiškai nesijaudina, o dažnas laiko ‘tai 
savotišku sportu. Jau kuris laikas skelbiami streikai vienas po 
kito. Didžiausias streikas vyksta metalurgijoj. Bendras streiki- 
ninky skaičius siekia 300.000. Visi reikalauja padidinti atlygi- 
nimę, nes jis tikrai yra peržemas. Tuo kabliuku ypač naudojasi 
komunistai. Jie nevengia juo pasinaudoti politiniams tikslams. 
Šiuo metu Prancūzija veda kovę Indokinijoj prieš komunistinę ele- 
mentę. Maskva diriguoja tenai, diriguoja ir Čia. Tenai įsakė ko
munistams sukilti, pripažino sukilėlio Viet-Minh valdžię, o čia 
- Pracūzijoj įsakė kelti riaušes, streikus, kad tuo būdu kraštas 
negalėty pristatyti pagalbos Indokinijoj esančiai pranc. kariuo
menei. Antai uostuose, kur pakraunami ginklai, susirinkę komunis
tai išverčia iš vagony ir pan., trukdo pakrovimę streikais ir 
pan. Vyriausybė dėl ty įvykiy nesijaudina, tačiau krašto saugu
mui užtikrinti buvo priversta pateikti seimui įstatymo projekty, 
numatantį griežtas bausmes uŽ sabotaŽy. Reikia pasakyti, kad tas 
trumpas įstatymas buvo svarstomas beveik iŠtisę savaitę ir tai 
naktimis. Komunistę grupė, turinti apie 180 atstovę, trukdė kaip 
įmanydama. Vienas jy kalbėtojas šnekėjo net 5 vai.! Salėje įvyko 
Prane, seimy istorijoj dar negirdėty mustyniy, kuriy malšinti 
turėjo būti iškviestas kariuomenės dalinys. Galy gale įstatymas 
buvo priimtas didele balsu dauguma, ir dabar tikimasi griežtesnės 
politikos prieš komunistus.

Komunistinės seminarijos Lietu 
v o j . - Italę spaudos žiniomis, komunistai yra įsteigę nau ję
centrę ORGINFORM , kurio tikslas yra derinti įvairiy 
krašty komunistę veiklę prieš Ekleziję. Tam reikalui organizuo
jamos mokyklos: Lietuvoj, Ukrainoj, Vengrijoj, Rumunijoj ir Len
kijoj. Orginform’as turės sekeiję Desinform, kurio uždavinys bus: 
ruošti netikrus sovietinius kunigus. Tam įsteigtos seminarijos 
Zviningrade, Feodosijoj (Kryme) Konstancoj ir Lietuvoj (miestas 
neminimas)

Belgijos karalius Leopoldas III gavo 
balsy: taip 2.725.994, ne 1.731.960.

” G. S. ” ADMINISTRACIJOS PRANEŠI
MAS. Baigiasi I metę ketvirtis. Gerb. skolininkus maloniai 
prašome tuojau atsilyginti. Taip pat jau laikas pratęsti prenu- 
meraty II ketvirčiui. Pinigus siysti: Mr. V. Banevičius, 66, 
pairę du Horloz, Tilleur - lez - Liėge.
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