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kas musų laukia ?

Kiekvienas, patekęs Belgijon, vis tebeklausia: kas toliau? 
Vykdamas j angliy kasyklas tikėjosi padirbėti metus kitus, o po 
to - gal nusišypsos tolesniu kraštę laimė!? Taip praėjo dveji me
tai, riedėte rieda treti, o atsinešta viltis pasirodė netaip leng
vai šypsosi. Tiesa, lauktoji laimė nevisiems buvo šykšti: buvo 
tautiečiu, kurie pateko į JAV, į Kanadę , į Kolumbiją, Venezuelę, 
Australiję. Ję skaičius palyginti, labai nedidelis. Tai daugiau
sia giminiu bei pažįstamą iškviestieji. Daugumas ir toliau tebe- 
laužia anglį. Vieni ję, pritrukę kantrybės, metėsi atgal į Vokie
tiją, kiti į Monso stovyklę. Się pastarųjų laimė pasirodė labai 
nevienoda ir netikra. Kiek geriau pasijuto tie, kurie pateko į 
sargybę kuopas. Visi kiti tebesiblaško ?kišiol vis geresnės lai
mės jieškodami: bėgdami nuo meškos užbėgo ant vilko. Buvo betgi 
ir tokię, kurie čia buvo visai žmoniškai susitvarkę: turėjo ne
blogu darbę įmonėse, gerus butus, nebeturėjo vargo su kasyklomis, 
tačiau geresnės laimės alkio sugundyti vėl pasileido netikrais 
keliais. Šio tipo Žmonėms įsikūrimas visur.bus sunkus. Jie turė- 
—ty. prisiminti priežodį: "ten gera, kur.musę nėra". Jieškoti ge
resnės laimės yra natūralūs dalykas, tašiau tame jieškojime rei
kia ypač vengti lengvapėdiškumo . Dėl savo ne
apdairumo ne vienas Šiandienę gailisi. Tie, kurie čia nieko ge-
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resnio negalėjo susirasti, nebuvo didelė rizika bandyti laimės 
kitur, tačiau tie, kurie susidarę neblogas sųlygas, metėsi netik- 
ran rytojun, aiškiai parodė neapdairumo štokų. Kiekvieno tremti
nio troškimas yra susirasti galimai saugesnes, darbo ir pragyve
nimo atžvilgiu, pakeliamas sųlygas. Jų betgi jieškoti reikia ten, 
kur jų yra ir kur jau daugiau musę tautiečių, yra susibarę. Jeigu 
šiandien tokių sųlygų daugumas mūsų angliakasių dar neturi, ten
ka nuolatos laužTiš ,Klabint i visais mums prieinamais budais. 
Laimingesni yra tie, kurie turi giminių ar pažįstamų užjūriuose. 
Per juos šiuo metu pasireiškė sėkmingiausia pagalba. Reikia šį 
mygtukų paspausti dar stipriau. Svarbu, kad esantieji geresnio 
įsikūrimo kraštuose, padėtų nugalėti vizų formalumus, o su kelio
nės išlaidomis, ypač viengungiai, mokės susitvarkyti. Nevedusiems 
skubos nėra, tačiau metai bėga, amžius auga, ir pastovesnės užuo
vėjos susiradimas darosi neatidėliotinas. Šeimoms reikėtų pasku
bėti, kol dar IRO pagalia yra galima. Jomis tektų daugiausia ir 
susirūpinti. Mūsų organizacijos turėtų į jas atkreipti visų savo 
dėmesį ir padėti įsikurti kituose kraštuose. Galimas daiktas, da
lis Šeimų pritaps ir Belgijoj, nes čia vienur, čia kitur pavyksta 
susirasti geresnio darbo ir butų. Tokių Šeimų ikišiol matyti gana 
nedaug - tai išimtys. Daugumas jų veržiasi pro visas skyles, kad 
galėtų emigruoti. Ta linkme mūsų organizacijos yra dariusios ir 
tebedaro žygių ir toliau, tačiau laukti didelių laimėjimų iš šios 
pusės, žinant dabartines sųlygas, netenka laukti.

Nežiūrint visų sutartinių pastangų pasiekti žmoniškesnio įsi
kūrimo, tenka skaitytis su kieta tikrove: žymi dalis mūsų tautie
čių liks čia ilgesniam laikui. Tuo atveju kiekvienam tenka siekti 
geresnių sųlygų vietoje. Reikįa tikėtis, kad ir čia pavyks ne vie
nam prasimušti, prisitaikyti bei įmanomai susitvarkyti, o su laiku 
gali atsirasti naujų galimybių persikelti kitur. Turint sutaupų, 
bus įmanoma statyti realius ateities projektus.

—..00OOO00..— 

•—LAI6VSL-&ANTIMAI, PRAMOGOMS ŠIMTINES

Adis Cinzas

Išblaškyti po visus pasaulio kampus ir laikinai, - (taip, 
laikinai!), nes niekas negali mūsų atplėšt nuo gimtosios 
žemės, kurių palikome artėjant raudonajam terorui, - susiradę prie 
glaudų demokratiniuose kraštuose mes turime, kaip reikalauja poli
tinių emigrantų padėtis, susikūrę įvairias mus atstovaujančias or
ganizacijas. .............   ~

Aš jų neišvardinsiu, nes tai kiekvienam yra puikiai žinoma, 
bet norėčiau trumpai stabtelt ties viena jų, kuri yra pati svar
biausia, atstovaujanti visus tremtyje esančius lietuvius bei pri
pažinta mums palankių valstybių - Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Šitas komitetas (vartojant taip populiarių tremties termino
logijų) yra vienas iš pagrindinių veiksnių kovoje dėl Lietuvos

3



3

išlaisvinimo. Aš norėčiau pasakyti - laikinoji Lietuvos vyriausy
bė, kuri glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ministeriais, esan
čiais tose valstybėse, kurios nepripažino ir nepripažįsta Lietuvos 
prijungimo de jure bei demokratinio pasaulio vyriausybėm*

Aš neturiu pareigos liaupsinti V.L.I.K-o ar iš šito rasinio 
padaryti kažkę panašu į panegyrikę, bet V.L.I.K-o nuveikti darbai 
yra milžiniškos vertės tiek mums, tiek okupuotai Tėvynei. Manau, 
kad visiems yra žinomi V.L.I.K-o memorandumai J.T.O. bei paskiriems 
asmenims, kurie atstovauja demokratinio pasaulio visuomenę. Taipogi 
žinomi prel. Krupavičiaus ir p. Sidzikausko vizitaj/V'alstybės depar
tamente, kur J.A.V. vadovauju asmenys palankiai priėmė įteiktus me
morandumus bei patvirtino J.A.V. nusistatymę nepripažint Lietuvos 
prijungimo jėga - 1940 metę "įsijungimo". Mes negalime išskaičiuoti 
daugybės V.L.I.K-o žygię, kuriais buvo siekiama, kad Lietuvos byla 
nebūtę taip tyliai apeinama pataikaujant urzgiančiam sovietiniam 
lokiui, kad krikščioniškas pasaulis būtę supažindintas su masinėm 
deportacijom, kurias perijodiskai vykdo komunistinis valdymas, siek
damas likviduoti jam priešingę "nacijonalistinę klasę" ir kuo sku
biausiai sutarybinti vakarę kultūrai priklausiančias Pabaltės tau
tas.

Kai buvome Vokietijoje, atseit glaudžioj kompaktinėj masėj, 
atidžiai stebėjome VLIK-o veiklę gyvai reaguodami į viskę per anuo
metinę gausię spaudę, bet dabar kai emigracija baigia mus išmėtyti 
po visus pasaulio kampus, kažkaip nutolome nuo šito kilnaus darbo, 
kurį trumpai vadinome - Lietuvos išlaisvinimu.

Gal tai yra laikinis reiškinys, nes iškylant įvairiems įsikū
rimo sunkumams, mes pradedame daugiau savo asmenine gerove rūpintis, 
nei okupuota Tėvyne... Bet tikėkime, kad nenugrimsime šitoj smulkię 
egoistinię reikaliukę baloj, bet su kiekviena nauja tremties diena 
dar daugiau pajusime gimtosios žemės ilgesį ir kovosim dėl jos lais
vės .

Vasario 16 proga VLIK-as po visę pasaulį paskleidė atsišaukimę, 
ragindamas glaudžiai bendradarbiauti visus lietuvius ir aukoti Lie
tuvos išlaisvinimui. Noris paklausti, ar mes tikrai nuoširdžiai 
savo aukomis parėmėm šitę. naujęję amžię kovę Dovydo su Galijotu? Ne
norėčiau minėti jau nusibodusio palyginimo apie "čėrkę" ir Tėvynę, 
bet yra skaudu, kai dėl žūtbūtinės
kovos už laisvę numėtomi centai, o 
tuščiai pramogai paliekami Šimtai
per kelias valandas!.. Kodėl taip yra? Mes 
turime nusikratyt Vokietijos stovyklę pažiūros į komitetus ar nepri
klausomos Lietuvos buvusius įvairius "fondus". Reikalas eina ne apie 
"Ginklę Fondo" vaję ir tris paras ūžesio Metropoly, kaip kas išsi
reiškė, bet apie kilniausię pasauly žodį metinę Tėvynę ir brolius 
po istrabitelio nagaika mirties kolonom varomus į dabartinę pasaulio 
Golgotę - Sibirę.

Mes turime suprasti, kad VLIK-as nėra generalinis štabas su 
tankais bei bombonešiais, bet Lietuvos ir daugtūkstantinės tremti- 
nię masės balsas, Šaukięs į pasaulio sęžinę apie šiurpię tautžudys- 
tę už geležinės uždangos. Laisvės balsui paremti mes turime negai- 
lėt paramos ir tik tada būsime verti klajūno lazdę parnešt į išlais- 
vintę Lietuvę. Iš savo karčios gyvenimo patirties žinome, kad orga-
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nizacija be finansinių, išteklių yra bereikšmis paaukštinimas,'ant 
kurio sukrauta daugybe pareigų, o veiksmo - nėra...

Baigiant tektų pageidauti, kad musų LBB Centras stengtųsi per 
spaudų, per subuvimus supažindinti tautiečius su VLIK-o vykdoma 
kova tremtyje dėl Lietuvos išlaisvinimo. Reikėtų pagaliau suprasti, 
kad iškilmingas vasario 16 minėjimas nesudaro pagtindinio ir gal... 
vienintelio tautinės bei kultūrinės veiklos pažymio, kad dar yra 
daugybė kitų kūkaliais apžėlusių kelių, kuriais butų galima teigia
mai reprezentuoti Lietuvos vardų bei prisidėti prie kovos dėl jos 
išlaisvinimo.

—..00OOO00..—

KANADA - DIDESNE UZ EUROPĄ

Pr. Rudinskas

1. Kanada savo plotu yra trečioji valstybė pasaulyje. Už ja 
didesnės yra tiktai Rusija ir Kinija. Kanados plotas yra 3.847.000 
kv. mylių, kai tuo tarpu visos Europos plotas tik 3.776.700 kv. 
mylių.

Žymi Kanados dalis - visa Šiaurė ir Rocky Mountains - kalnai 
vakaruose, - nors ir turi didelių mineralinių turtų, bet tebėra ne
apgyventa. Beveik visi gyventojai koncentruojasi maždaug 200 mylių 
pločio juostoje Jungt. Amerikos Valstybių pasienyje. Tik paskutiniu 
metu, pradėjus tolimoje Šiaurėje urano ir geležies eksploatacijų, 
bus galimas didesnis gyventojų susitelkimas ir tose srityse. Šiuo 
metu pastovus jų gyventojai yra eskimai ir meteorologijos, radaro 
bei kitokių stočių tarnautojai.

Kanados dydį pavaizduoja net šešios laiko zonos, būtent: At
lantic time - Atlanto laikas, Eastern - Rytų, Central - Centrinis, 
Mountain - Kalnų, Pacific - Ramiojo Vandenyno ir Yukon - Yukono 
laikas. Taigi, kai Newfoundlande buna 12-ta vai. nakties, tai Yu- 
kone vos tik 6 vai. vakaro.

2. Aštuoniolikto šimtmečio viduryje Kanadoje gyveno apie 
60.000 prancūzų ir tik apie 10 tūkstančių anglų. Anglai gyventojų 
skaičiumi įgijo persvarų aštuonioliktojo Šimtmečio pabaigoje, po 
Jungtinių Amerikos Valstybių sukūrimo, iš kurių persikėlė į Kanadų 
visi lojalistai, tai yra, amerikiečiai, kurie stovėjo už Anglijos 
karalių ir kovojo prieš Jungt. Amerikos Valstybių atsiskyrimų.

Iš dabartinių Kanados 13-kos milijonų gyventojų didžiausių 
grupę sudaro britiškos kilmės žmonės - apie 5 su puse mil., toliau 
seka prancūzų kilmės gyventojai - apie 3 su puse mil., vokiškos - 
464.000, ukrainietiškos - 305.000, skandinaviškos - 244.000, len
kiškos - 167.000, itališkos - 112.000. Po jų seka rusai, vengrai, 
suomiai, austrai, belgai, rumunai, jugoslavai, graikai ir bulgarai. 
Be to, gyvena 34.000 kinų, 23.000 japonų, apie 135.000 senųjų gy
ventojų indėnų ir 7.000 eskimų. Lietuvių šiuo metu Kanadoje yra 
apie.20.000.

3. Kanada užima pirmų vietų pasaulyje popierio, nikelio, ra- 
diumo, platinos ir asbesto gamyboje; antrų - medžio, molybdeno,
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aliuminijaus ir aukso gamyboje; trečiu - cino, cinko, sidabro, 
švino ir arseniko gamyboje ir ketvirtu vietų - kviečių ir mangano 
gamyboje.

Kanados pilietis pagamina daugiau kaip bet kuris kitos valsty
bės pilietis. Gal dėlto naujam ateiviui Kanados darbo tempas įvaro 
nemažai rūpesčio ir nerv^ įtempimo, kol apsiprantama.

Pagrindinė gamybos saka Kanadoje tebėra žemės akis. 1941 m. 
Kanadoje buvo 7o4.760 ūkių, kuriuose dirbo 31,7 procento gyvento
ją. Kanados pramonė tebėra jauna - paskutinių dviejų pasaulinių 
karų pasėka, tačiau dabar ji jau daugelyje sričių toli pralenkia 
Kanados suvartojimų. Iš aštuonių Kanados darbininkų trys dirba 
eksportui ir penki - vidaus rinkai. (T. ž.)

—..ooOOOoo..—

KAIP K 0 V N 0 TaPO KaUNU

Jaan Lattik, ' 
buvęs Estijos ministeris Lietuvoje.

žiauraus likimo lėmimu paskutinis Estijos ministeris Lietuvo
je buvo liudininku sovietų įsibrovimo pagrobiant Lietuvę.

Po pirmojo pasaulinio karo iš visų trijų Pabaltos tautų Lie
tuva patyrė daugiausia sunkumų atgaunant savo nepriklausomybę. 
Carinė Rusija slėgė visas Pabaltės tautas, bet Lietuvę ypatingai. 
Tam tikslui tarp kitų varžymo priemonių lietuviams buvo taikomi 
apribojimai siekiant aukštojo mokslo ir. be to, net buvo uždrausta 
ir spauda.

AŠ daug kartų esu keliavęs per Lietuvę carų imperijos laikais. 
Traukiniai ėjo lėtai, labai, ilgai stovinėdavo stotyse, ypatingai 
Kaune, kuris buvo sustingęs, nejudrus, pilkas ir purvinas, nežy
mus miestas, vienas iŠ daugelio tų, kokių buvo daug to meto Rusi
joj: "Lietuvio" vardas buvo siejamas su vaizdu apšepusio kaimie
čio ilga pilko milo sermėga.

Atvykęs į Lietuvę 1939 m. vasarų, buvau pritrenktas nustebi
mo dėl kūrybinės pažangos kurių pasiekė ilgai kentėjusi svetimųjų 
priespaudų tauta per trumpų 20 m. laiko tarpų.

Išlikęs sveikas kamienas anksčiau buvusios didelės ir galin
gos karalystės pasipuošė gajomis atžalomis staigiai, lyg stebuklu, 
per vienų naktį. IŠ dulkėto senojo "Kovno" išsivystė puikus moder
niškas Kaunas, gramoningąs ir judrus.

Atsilikęs žemdirbystės badas užleido vietų naujam, pažangiam, 
kuris iš dirvos išgaudavo neįtikėtinų derlių. Nelaimei, visa tai 
buvo užgniaužta ir aš buvau tos nelaimės liudininku.

Nepermaldaujami įvykiaįbžgriuvo pusę Europos - tai pavergi
mas, kurio Lietuva tago pirmųja auka. Visas pasaulis suprato ir 
pasipiktino Rusijos įžūlumu be jokių išsisukinėjimų pavergiant 
Pabaltės tautas. Pasiteisinimas tokiems atvejams įprastas: "AŠ 
galingas, todėl sutriuškinsiu jus". Toji agresija buvo stengia
masi užmaskuoti niekę neįtikinančiu melu apkaltinant Pabaltės 
valstybes, esu jos rengėsi užpulti Sovietų Rusijų ir grėsė jos
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saugumui. Tas tvirtinimas^tiek keistas ir juokingas, kad nėra jo
kios prasmės jį net užginčyti.

IŠtisę šimtmečię istorijoj dar nėra buvę atsitikimo, kad ku
ri nors kita didelė ir galinga valstybė būtę save pasižeminus to
kiais melais.

1940 m. vasarę Sovietinio grobimo Pabaltos tautę metu Lietuva 
buvo pirmoji parblokšta. Pasiteisinimo priežastys buvo silpnos, 
vertos nesubrendėlio. Nes ištikruję tas Rusijos žygis buvo veda
mas vien godaus grobimo.

Taigi šeštadienio popietę birželio 15 d. Sovietę ginkluoti 
įsibrovėliai užplūdo Lietuvos sostinę. Nuo siaubo sustyrę gyven
tojai ledine tyla sekė įvykius. Ir nuo tos dienos tyla apgaubė 
Lietuvę ir jos gyventojus.

Prijungus Pabaltės Valstybes prie S. Rusijos mano uždavinys 
Kaune taip pat baigėsi. Pakeliui į Estiję vienę troškę liepos va
karę sunkus audringi debesys tirštėjo danguje. Lietuva liko už 
manęs nusiaubta sloginama neperskrodžiamos tamsos ir nenumaldomę 
audrę.

Nuo to laiko dręsioji tauta yra palikta nelygioms grumtynėms, 
atkakliai kovai su amžinu priešu, sutriuškinusiu jos laisvę. Tę 
laisvę, kurię brangina visi, bet prie kurios labiausia yra prisi
rišę ypatingai mažosios tautos. Juk vargšas visada labiau prisi
rišęs prie savo vienintelio ėriuko, negu turtuolis prie savo Šim
tagalvės kaimenės.

■--. .00OOO00..—

Novelė

AUDRA

Adis Cinzas
(Pradžia 5 nr.)

Vėlai vakare, kai nuvargusi Šeimyna kietai miegojo, Siura 
sėdėjo prie židinio ir glostydamas didžiulį šunį - vilkę, klausėsi 
audros stūgavimo. Duktė Anelė, pasukus veidę į ant židinio sto- 
vinČię žiburio šviesę, skaitė knygę. Atversdama nauję puslapį ji 
pakelia juodom garbanom apkritusį veidę ir žvilgteri į susimęs- 
čiusį tėvę. Kartas nuo karto susikertančios Žaibę sruogos nusi
driekia nakty ir drebančiu švytėjimu užplūsta kambarį nustelbiamos 
net žiburio Šviesę. Šuo, laukdamas kurtinančio griausmo spaudžiasi 
prie Siuros kojų, bet pajutęs žmogaus rankę ant savęs nurimsta ir 
vėl padeda galvę ant patiesalo. Vėjo kaukime retkarčiais pasigirs
ta lūžtančios šakos garsas, bet tuoj pat dingsta stiprėjančiam 
griausme, nuo kurio drebėjo visas namas.

- Tai sakai visę šienę suvežėt daržinėn? - lyg^klausdamas 
pratarė, įmesdamas židinėn malkę. Prieš keletę minuČię jis papa
sakojo dukteriai apie keistąjį pakeleivį. Ji išklausė tėvo atsi
dėjus, nepertraukdama, kaip ir visuomet, ir pasakė:

- Ka gi, jo gyvenimas eina kitokiais keliais, negu, musę.
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Sunku tuos klajūnus suprasti.
Tylėdama palenkė galvų ir skaitė toliau. "Taip, tėvas negali 

užmiršt to Žmogaus," galvojo ji, žiūrėdama į puslapio raides ir 
negalėdama susikaupt atidžiam skaitymui-

- Tu galvoji, kad tavo duktė yra žiauri, mųstė ji retkar
čiais pakeldama galvų ir Žvilgterėdama į liūdnu tėvo veidų. Ji 
nė kiek neapgailestavo nepažįstamojo, kuris dabar stovi audroj 
po vienišu, kaip ir jis pats, medžiu ir su kartėliu galvoja apie 
jaukių liepsnojančio židinio ramybę.

Senis perkėlė sužalotų kojųir užsidegęs pypkę vėl atsilošė 
kėdėj.

- Tu daug kentėjai savo jaunystės metuose, kalbėjo duktė, 
perkeldama savo žvilgsnį nuo tėvo kojos į puslapį ir todėl daug 
jautriau supranti kitę kenčiantį, negu mes, kurie esame sveiki ir 
kupini egoizmo.

Ji vėl atvertė nauję puslapį ir beveik nusišypsojo iš savo 
"aš" pasikalbėjimo su mintimis. Tuose darbo ir mėnatvės metuose 
ji išmoko, nekeisdama nei veido išraiškos, nei padėties priimti 
vienodai viskę ar tai būtų gera ar bloga, statyt sau klausimus ir 
atsakinėt į juos, pagaliau ji negalėjo pasakyt ar tai buvo pa
prastas žaidimas mintimis ar kažkas, turįs bendro su sęžine - 
instiktyviuoju žmogaus proto balsu,

- Taip tėve...
Ji krūptelėjo, nes kažkur netoliese vėjas nulaužė medį ir 

spiegięs traškėjimas sekundei nustelbė audrę.
- Tavo dienos turi tekėt kaip ramios upės, apšviestos gęs

tančio saulėlydžio iki įsilies į ramiai alsuojančię jūrų - amži
nybę. Jos turi praeit ana išsvajota senelio idilija, o aš geriau 
liksiu žiauri ir abejinga ir nesielvartausiu dėl ano bastūno.

Tėvas staiga pasisuko į jų:
- Ar tik ne musę liepę nulaužė.
- Ne, gal kur prie kelio, atsakė ji. - Paklausyk tėve, pra

bilo ji, norėdama atitraukt jo mintis nuo audros. Čia kaip tik 
rašo apie žmones klajūnus... Šitie žmonės niekada nebus supran
tami. Neramios sielos spiriami jie klaidžioja per žmones, neturė
dami nieko išskyrus kuprinę ir pasiryžinę pasiekt tikslų. Kai jie 
pagaliau suranda, ko jieŠkojo, juose vėl įsižiebia kažkas, kę 
mes galim pavadint neramumu ir jie vėl tęsia savo kelionę, kad ję 
po kiek laiko pabaigtę ir vėl pradėtę iš naujo. Kartais nemirk
sinčiom akim jie stebi pamiškės laužo atošvaisčius ir naktigonių 
tolimai dainai virpant po žvaigždėtu dangum tikisi suradę savųjįj. 
Eldorado. Bet kai rytuose parausta mišku viršūnės, vėl deda kup
rinę ant pečių ir vėl dulkinu veidu ir ilgestingom akim eina pa
tys nežinodami kur.

Ji pastebėjo tėvo veide susidomėjimų, ir todėl vėl pasilenkė 
prie knygos:

- Kai vakaro sutemos blaškosi tamsiais šešėliais laukuose, 
jis sėdi ant iš 1-n"galių sukalto plausto ir skambina gitara niū
niavimu pritardamas jam vienam tesuprantamų raeliodiję. Aplink 
yra nepaprastai tylu. Upės vanduo pradeda tamsėt, tarsi lydyto 
aukso srovė. Ant kranto stovi mergaitė ir mojuoja jam ranka iki 
jis išnyksta kaskart tirštėjančio rūko debesyse, susiliedamas su
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pakranČiy neaiškiais krūmy siluetais.
... Arba - kai akinančios žaiby strėlės blaškosi nakty ir 

uraganas staugdamas bloškia veidan lietaus sroves, jis, besi- 
šypsianČiu veidu žengia pirmyn. Ant kalno viršūnės, kur baisus 
vėjas plėšia kas tik gyva ir neša su savim, jis išskečia rankas 
ir apšviestas žaibu sekundinio švitėjimo juokias pergalingu ir 
džiugiu juoku. Aplink, tarsi demono sparnai, blaškosi audra vien
tisiniu griausmu bei klaikiu stūgavimu ir jis stovi vienišas, 
lietaus sulytais išsidraikiusiais plaukais ir džiūgauja, nes ten 
apačioj, švyti jo kelio galas, jo Eldorado...” 

Paskutinius žodžius ji turi garsiai tarti, nes kiek pritilu
si audra naujais griaustinio smūgiais vėl sustiprėjo. Tėvas juo
kiasi visom savo veido raukšlėm. Jis kažkę jai sako ir ji turi 
pasilenkt į jį, kad išgirsty. Knyga nuslydo jai nuo keliy ir nu
krito ant grindy viršeliu į virŠy. Tuo pat metu pasigirdo smarkus 
beldimas į duris ir šuo urgzdamas puolė į jas.

- Įleisk, Anele.
- Jai išėjus, jis paėmė nuo grindy knygy ir Šypsodamasis 

žvilgterėjo į ję: "Patarimai jaunom šeimininkėm", perskaitė jis 
viršelyje ir valandėlę nieko nesuprasdamas vartė ję rankose klau
siančiu žvilgsniu, stebėdamas židinio atošvaisčius.

—..00OOO00..—

Laiškai iš Sibiro

LIETUVIŠKOS RŪTOS ALTAJAUS KALNUOSE

Vienturtė mano Seserėlė,
šiandien gavau Tavo atvirutę, už kurię labai dėkoju. 

Kiekvienas Tavo laiškelis mane pradžiugina, aš taip laiminga ga
lėdama su Tavimi susirašinėti. Kai pamatau žalsvę atvirėlį, tuoj 
širdis smarkiai plaka ir akys apsiašaroja. Juk Tu^viena man esi, 
mano brangi Seserėle.' Ir Tu taip toli, toli... Dažnai aš Tave sap
nuoju vis linksma, laiminga ir graži. Ar turi ten artimy žmoniy? 
Kokį darbę dirbi? Klausi, ar gavau N. Metams, - taip, gavau dide
lį laiŠkę ir siuntinį. 0 24.11. gavau vėl siuntinį. Padėkoti trūks
ta žodžiy, Tu pati gali jausti, kaip man daug padedi. 0 gražumas 
skareliy ir siūly. Stebiuosi, kad siūly ir skareliy nedidelis 
muitas. Parašysiu ko man reikia: markizeto, juodo aksomo, ant pa- 
duŠkos kaputę, muilo, adaty ir kiek galima siūly, kaip visados, 
ir balty raŠalje, suknelės vasarinės ir trikotinius baltinius. Ma
no likimo draugė prašo Tavęs įvairiy siūly ir nosiniams apmegzti 
siūly. Aš dažnai kartoju, nes gal nevisus laiškus gauni. Dar man 
reikėty bliuskutėms uzory, baltos kalkės, kuodaugiausiai siūly ir 
kakavos. Mano mylimoji, gal Tave labai skriaudžiu prašydama, tada 
nesiysk, tik rašyk, o jei gali - tai laukiu. Kę nors parduodu ir 
muitę apmoku. Siuvinėdama palengvinu materialinį gyvenimę. Oi, 
kokios gražios spalvos!

Kazelis greit parašys. Rimutis siunčia kalny gėlytę. Mes gy
venam sveiki, nes labai sveikas, sausas klimatas.
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Bučiuoju! Lik Sveikute, mano Brangumynas!
Išsiilgusi ir mylinti Tavo J.

P.S. Dar karta nuoširdžiausiai dėkoju už rutę sėkla’s. Pasidali
nau su tautiečiais. Jos taip gražiai žaliuoja Altajaus kairiuose, 
primindamos mums brangiu tėvišku...

"Šokoladas labai skanus"
Mylimoji mano Ciocyte, labai ačiū., kad ispildėt mano prašymu 

ir atsiuntėt tokię gražiu šiltę kepurytę. Šokoladas labai skanus. 
Ir nosiniukus Mamytė man ir Kazeliui davė. 0, Ciocyte brangi, kaip 
aš norėčiau Tamstą pamatyti. Mamytė vis kalba ir verkia. Mano 
Babunytė labai gera, dažnai mums siunčia ir Tėveliui. Nesenai man 
atsiuntė kepurę. Tę juodę kepurę padėjom Tėveliui, o rudę Kaziukui. 
Dabar prašysiu savo gerosios Ciocytės vasarinės kepurės su koze- 
riu ir marškinius viršutinius. Aš jau didelis, padedu Mamytei. 
Mokinuos vidutiniai. Miela Ciocyte, prašom atsiusti savo fotogra- 
fiję. Ar gavot, kur mudu su Mamyte?

Bučiuoju rankeles! Mylintis ir pasiilgęs
Rimutis.

Red. prierašas: Siuntinėliai iš Belgijos į Sov. Sęjungę 
priimami iki I kg.

—..00OOO00..--

PaBALTĖJ NEMaCIaU NĖ VIENO GERaI APSIBĖGUSIO

E. STEVENS, JAV žurnalistas

Ryga sunykusi. -Pirmoji sovie
tu auka - Lietuva. -Lietuvis kuni
gas Maskvoj?

Vienas didžięję nepriklausomę Romos dienraŠČię "11 Messagge- 
ro" jau kuris laikas spausdina amerikiečio žurnalisto Edmundo 
Stevens, neseniai grįžusio iš Sovietę Sęjungos, atsiminimus, už
vardintus: "Rusija tokia, kokia ji yra ištikro". Stevensui teko 
važinėtis ir Baltijos kraštuose. Ypatingai gerai jam pažįstama 
Latvija, kurioje yra gyvenęs dar prieš paskutinįjį karę. Kartę 
važiuojant traukiniu tarp Liepojos ir Rygos vienas Rusę pulkinin
kas jam aiškino: "Sunkiai įkandama ta latvię tauta. Jie nemėgsta 
musę - rusę ir nenori prisitaikinti prie musę socialinės santvar
kos... Jei tai priklausytę nuo manęs paimčiau visus ir išsięsčiau 
į Rusiję, į kokį saugę užuralio kampę... 0 kraštę apgyvendintume 
musę žmonėmis... Visas kraštas yra begalo susigyvenęs savo tarpe. 
Jei nori suimti vienę, .turi suimti visus". Toliau Stevens rašo: 
"Mačiau daug karo metu sugriautę miestę..., bet nė vienas, net 
ir visiškai nuskustas nuo žemės paviršiaus, nesudarė tokio skau
daus sunaikinimo įspūdžio kaip Ryga... Rygoje nėra sugriauta
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daug pastatu. Nei Čia yra sunaikinta miesto dvasia, jo charakte
ris, jo atmosfera, jo savitumas... Miestas skendėja skurde. Din
gęs jo prieškarinis puošnumas. Per tris dienas nemačiainė vieno 
gerai apsirengusio žmogaus, nei.vyro, nei moters." Jis iškelia, 
kad Baltijos valstybėse komunistai pirmiausiai išmėgino tuos ko
vos prieš religiję metodus, kuriuos vėliau pritaikė Vengrijoj ir 
kitose satelitinėse valstybėse. "Pirmutinis sovietams atitekęs 
grynai katalikiškas kraštas buvo Lietuva. Čia jie ir darė savo 
pirmuosius bandymus. Pirmiausiai sustabdė betkokius tę kraštę 
santykius su Šventu Sostu. Tuoj po to buvo pradėta varyti galin
ga ir sisteminga kova prieš aukštęję dvasiškiję, ję kaltinant vi
sokiausiais nusikaltimais ir valstybės išdavimu. Vilniuje 1947 
metais paskelbtas pranešimas kaltina Katalikę. Eklezijos narius 
Lietuvoje "bendradarbiavimu su slaptomis kontrarevoliucinėmis or
ganizacijomis" ir aptaria šię užmetamę veiklę, kaip'Vienę gėdin- 
giausię istorijoje katalikę veikimę Lietuvoje". Raporte pranešama, 
kad Telšię vyskupas Borisevičius buvęs teismo pasmerktas kaip 
"liaudies priešas" už tai, kad esę pagelbėjęs tiems, kuriuos Jcomu- 
nistai vadina "teroristais". Tuo žodžiu aptariama visi priešiš
kai nusistatę komunistę valdymui. Vyskupas buvo apkaltintas pri
glaudęs vienę iŠ "teroristę"’galvę, skelbdamas, kad tad yra Ekle
zijos tarnautojas. Tarp kitę kaltinamęję, buvę du Kretingos pran
ciškonę vienuolyno vyresnieji, kurie esę prisidėję prie teroris
tę grupės, suteikdami jiems 200.000 rublię įsigyti ginklams. Taip 
pat Kaisiadorię vyskupas buvęs apkaltintas, kaip aktyvus teroris
tę grupės narys, kaip dalinęs antisovietinę literaturę, iš sakyk
los laikęs prieškomunistinię kalbę, savo namuose priglaudęs "te
roristus" ir priėmęs iš naujęję sęmokslininkę karię ištikimybės 
priesaikę. Dokumente, be to, tvirtinama, kad dvasininkai teroris
tai esę asmeniškai atsakingi už "žudynes daugelio garbingę darbi
ninkę, vargšę kaimiecię, kolonistę, sovietę intelektualę, kartais 
su visomis ję šeimomis". Salia "terorizmo", raportas kaltina dva
siškius, kad jie stengiasi katechizuoti žmones, o ypač jaunimę. 
"Moralinis visę tę antisovietinię veiksmę atsakingumas priskiria
mas Katalikę Eklezijos Hierarchijos viršūnėms, kurie neišduodę 
kaltinamęję. Iš to daroma išvada, kad "Romos Katalikę Eklezijos 
vadai Lietuvoje yra palankus antisovietiniam veikimui " ir kad 
"seka Vatikano pėdomis, kuris visokiais budais skatinęs aiaptęję 
fašistę organizavimo darbę". iš to yra aišku - rašo Stevens - kad 
ta taktika, kurię komunistai panaudojo prieš Katalikę Ekleziję 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir netrukus panaudos Lenkijoje, pir
miausiai buvo išmėginta Lietuvoje. Taip pat ir ten sistemingas 
pastangas pažeminti ir sukompromituoti aukŠtęję dvasiškiję masės 
akyse, buvo lydimos mėginimę laimėti žemesneses dvasiškijos sim
patijas, kuri dažnai yra skelbiama laisva nuo ję viršininkams 
primetamę nusikaltimę ir aprašoma, kaip "giliai pasipiktinusi re
akciniu dvasiškię veikimu". Taip pat ir Lietuvoj šię mėginimę 
tikslas buvo paskatinti prokomunistinį "Tautinės eklezijos" sęju- 
dį. Toliau Stevens rašo, kad j vienintelę Maskvoj veikusię katali
kę maldyklę, ligi tol aptarnaujamę prancūzo Tėvo Tomo, buvęs so
vietę atsięstas lietuvis kunigas, kuris 
save prisistatęs kun. Adomovič v a r- 
d u . Jokię kokio nors vyskupo raštę jis neturėjęs.
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STALINO - MARSHALL’O PASIKALBĖJIMAS

Iš gen. L. Bedell-Smith atsiminimu
Vertė A. P.

Užsienio Reikalų minis torių kon
ferencija Maskvoje buvo' naudingas 

nepasisekimas

Užsienio reikalų ministeriy konferencija, kuri buvo atidary
ta Maskvoje 1947 kovo 10 d. baigėsi nepasisekimu.

Ji buvo, mano įsitikinimu, nepaprastai naudingas nepasiseki
mas. Nežiūrint visų nusivylimų, šis susirinkimas parodė pilnoje 
šviesoje Sovietų Sųjungos laikyseną Vokietijos ir Austrijos at
žvilgiu ir tai įgalino Prancūzijos, Anglijos ir Jungtiniy Valsty
bių politika tokiame aukštyje, kokio niekada nebūty drįsta ir ga
lėta pramatyti.

Šešias ištisas savaites Taryba svarstė oficijaliuose posėd
žiuose visy eilę problemy. Tiesa, buvo susitarta dėl mažesnio 
svarbumo problemy, bet nebuvo išspręsta nė vieno didžiulio klau
simo.

Kremliuje

Gen. Marshall’as specijaliai atidėjo savo prašymų pasikalbė
ti su Stalinu iki to momento, kada bus žinoma,’ kuria linkme vyks 
konferencija.

15-ų balandžio buvo kiekvienam aišku, kad nėra galima rasti 
su rusais susitarimo pagrindo dėl vokiečių klausimo. Si proga ro
dėsi labai tinkama dar karty nurodyti Jungtiniy Valstybiy laiky
senų, būtent, jy norų bendradarbiauti, bet nesileisti būti spaud
žiamoms .

Pasikalbėjimas vyks toje paši oje salėje, kur buvau pirmų 
kartų susitikęs su Sovietų vyriausybės galva. Ponas Molotovas ir 
jaunasis Trojanovskis, Užsienio Reikalų Ministerijos vertėjas, 
buvo su Stalinu konferencijos salėje.

Stalinas priėmė valstybės sekretorių labai mandagiai: tarė 
keletu žodžių ponui Bohlen ir man, ir tada sėdosi įprastoje vie
toje, t. y., stalo gale.

Ponas Bohlen, kurs yra vienas musų geriausių specijalisty 
rusų reikaluose, ir kuris puikiai kalba rusiškai, buvo gen. Mar
shall*© vertėjas.

Nereikia i m ti tragiškai, sako Sta
linas

Įžangos vietoje valstybės Sekretorius suminėjo ilgų ir daug 
sakančių eilę sunkenybių, kurias buvome patyrę nuo Potsdamo kon
ferencijos. Mūsų dabartiniai pasitarimai liečia ne tik Europos 
bei pasaulio saugumų, bet ir visos Europos gerbūvį ir pažangų. 
Musų užduotis nėra vien tik padaryti ilgalaikį susitarimų, bet 
taip pat ir apsvarstyti kai kuriuos tiesioginio svarbumo klausi-
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mus, kurie gyvybiškai paliečia nelaimingiausias Europos tautas.
Stalinas visai ramiai klausėsi valstybės Sekretoriaus,, kurs 

dėstė aplinkybes, kuriose išsivystė santykiai tarp Ryty: ir Vakaru 
ir atrodė,.kad darosi tragiški visam pasauliui.

Visę laikyt Stalinas rūkė ilgę rusiškę cigaretę arba pasižymė
davo mėlynu pieštuku ant popierio gabalo. Jis nekomentavo ir jo
kiu atveju nepertraukė savo svečio. Tik vienę kartę tyliu balsu 
pasikeitė keletą žodžię su Molotovu, kai gen. Marshall’as paste
bėjo, kad Sovietę Vyriausybė tik labai vėlai arba visai neatsaky
davo į musę paklausimus dėl tvarkymo Skolinimo bei Nuomuojimo Pak
to bei kitę svarbię dalykę. Kai Valstybės Sekretorius Marshall’as 
baigė savo kalbę, tada pradėjo Stalinas ramiai ir maloniai.

"B’utę neteisinga, sakė jis, musę dabartinius nesusipratimus 
pavaizduoti taip tragiškai”.

Stalinas laikė musę nesutarimus šeimos reikalu. Sęryšyje su 
konferencija dėl Vokietijos problemę, pirmieji nesutarimai turi 
būti laikomi kaip "paprastos grumtynės, kaip pirmieji žvalgybos 
dalinię susikirtimai". "Nesutarimę pasitaikė ir anksčiau, sęryšy
je su kitais klausimais, tęsė Stalinas, ir, bendrai imant, kada 
žmonės būva išvarginti ilgę diskusįję, pripažįsta galę gale kom
promiso reikalingumę".

"Galimas daiktas, kad didelio pasisekimo neteks sulaukti 
laike Šios sesijos, bet kompromisai todėl negali būti atmesti vi
suose svarbiuose punktuose, kaip Vokietijos demilitarizedja, jos 
politinė struktūra, karo skola ir ekonominis suvienijimas. Reikia 
lavintis kantrybėje ir nesileisti but puolamiems pesimismo."

"Sęryšyje su vėlyvu atsakymu į jusę paklausimus, liečiančius 
svarbius dalykus, pastebėjo Stalinas, mielai norėčiau priminti p. 
Marshall'ui, kad Sovietę vyriausybė jau prieš du metu yra papra
šiusi piniginio kredito ir dar iki Šios dienos nėra gavusi jokio 
pranešimo".

Nusprendžiau, kad šis momentas yra tinkamas įteikti p. Molo
tovai notę, kurioje primenama faktas, kad esu davęs atsakymę, kai 
atvykau Maskvon. Ponas Molotovas sušnibždėjo kažkę Stalinui“į 
ausį, po ko šis pastarasis reikšmingai žiurėjo į jį. Tada Genera
lisimas pataisė savo klaidę, bet pridėjo, kad vienę metę pavėla
vimas buvęs labai nenormalus.

Tiesa, šiame punkte jis buvo teisus. Kad ir kaip neįtikimai 
galėjo atrodyti (as numanau, kad ir Stalinas nenorėjo tam tikėti) 
- Šis laiškas buvo tfašingtone užsimetęs, dėl ko nebuvo galima 
anksčiau atsakyti.

Kai Valstybės Sekretorius atsistojo atsisveikinti, pasikal
bėjimas buvo užtrukęs 88 minutes ir nedaug kę galėjome nuveikti. 
AŠ anksčiau buvau girdėjęs Stalinę, kai jis norėjo priešingybes 
netaip aštriai nupiešti, todėl labai skeptiškai žiurėjau į jo da
bartinius pareiškimus.

Labai aišku, kad Sovietę delegatę laikymasis, po tokię Sta
lino pareiškimę, nebuvo jokiu badu pasikeitęs.

(Bus daugiau)
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Bedarbės pašalpa.- Darbininkas, gaunęs be
darbės pašalpą, gali tęsti darbę nepriklausomoje antraeilėje pro
fesijoje tik su šia dviguba sęlyga:

a) apie tai turi pranešti iš anksto
b) dirbti tik po normalię, darbui skirtę, valandę. 
Darbininkas, turįs antraeilę nepriklausomę profesiję, gali

būti priverstas trumpam laikui pakeisti ję į pagrindinę profesi
ją, t. y. dirbti normaliomis darbo valandomis (pavyzdžiui der
liaus nuėmimo laiku, rugiapjūtėje, šienapjūtėje) pagal iŠ anksto 
paduota prašymą regijoniniam biurui (syndikatui tarpininkaujant) 
jam gali būti leista tam laikui sulaikyti bedarbės pašalpę (8 iki 
15 dienę).

Darbininkas, kuris, norėdamas dirbti savo antraeilėje pro
fesijoje nuo 8 iki 15 dienę, palieka savo darbdavį prieš šio 
pastarojo norę ir dėl to yra atleidžiamas iŠ darbo, - neturi tei
sės į bedarbės pašalpę.

Gaunęs bedarbės pašalpę gali apsiimti dirbti savo sęskaiton 
laikinį darbę:

a) jei darbas yra tikrai laikinis
b) jei jis iš anksto apie tai praneša ir nurodo apytikrį 

darbo ilgumę.
Jei bedarbis labai dažnai imasi darbę savo sęskaiton, jis 

bus išbrauktas iš bedarbię tarpo ir bus laikomas nepriklausomu dar 
bininku.

Praktiškas pritaikymas:
Jei jūs esate bedarbis, arba juo .greitu laiku būsite:
1. patikrinkite, ar ant bedarbės pašalpę išmokančio lapo 

jūsę šeimos sudėtis yra tiksli;
2. jei dirbote savo sęskaiton (kad ir 15 dienę) laike 12 mė- 

nesię prieš kovo mėn. 6d., arba prieš bedarbės prašymę,
- praneškite be nuslėpimo;

3. jei kuris jūsę šeimos narys dirba nepriklausomoje profe
sijoje (turi krautuvę, dirbtuvę, ūkį ir t. t.) praneškite 
tai ir pasirašykite pareiŠkimę, kuris liudytę, kad jūs 
užsiimat ta profesija tik atsitiktinai ir visuomet po 
normalię darbo valandę;

4. jei jūs norite dirbti bent keletę valandę savo sęskaiton, 
reikia tai pranešti;

5. jei jūs pats turite antraeilę profesiję (muzikantas, smul
kus ūkininkas ir t.t.) praneškite tai ir pasirašykite liū
di jimę, kaip 3-me punkte.

Kreipiamės į visus dabartinius ir būsimus bedarbius, kad jie 
painformuotę tuojau pat išmokėjimo įstaigas apie padėtį ar padė
ties pasikeitimę, kuris įvyks ar gali įvykti aukščiau minėta pras
me .

To neįvykdžius, apgalvotai ar iš apsileidimo, bedarbis rizi
kuoja būti nubaustas ir priverstas gręžinti jau išmokėtę bedarbio 
pašalpos sumę.

Aukščiau minėtos taisyklės yra taikomos nuo 1950 m. kovo 6 d.
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A. a. Priedelis latvis.- Praeitame
"G.S." numeryje pateko klaida iŠ Belgijos spaudos, kad per Qua- 
regnon (netoli Mons) anglių kasykloą nelaimę žuvo taip pat vie
nas lietuvis. Tuojau po nelaimingo įvykio pasiteiravus anglių 
kasyklos administracijoje, teko patirti, kad Haris Priedelis nė
ra lietuvis, kaip buvo skelbta, bet latvis.

M o n s stovykla tuštėja.- Paskutiniu 
laiku, nesant aiškių perspektyvų, daugelis DP paliko stovyklų: 
vieni išvyko Vokietijon, kiti grįžta į kasyklas. Iš 900 beliko 
apie 400. Kada išveš išbėgusiu vyrų žmonas, dar nežinia. Kaiku- 
rie vyrai sugrįžo atgal. Pries Velykas lietuvius aplankė Tėvas 
Ambrozijas ir kun. Dėdinas.

VLIK-as rūpinasi ‘Belgijos lietu
vių reikalais.- Belgijos Lietuvių reikalais labai 
susirūpinęs Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komitetas. Musų reikalus 
atstovauti ir ginti Ženevoje įgaliojo Dr. Jasaitį, V. Sidzikaus
kų ir p. Garbačiauskų. VLIK’o ir VT Pirm. M. Krupavičius parašė 
į Kanados lietuvių laikraštį "Tėviškės Žinios" atsišaukimų, pra
šydamas, kad Kanados lietuviai surastų ir parūpintų savo bro
liams lietuviams Belgijoje darbo ir buto garantijų, kad galėtų 
emigruoti. VLIK mus prašo greičiau užbaigti Tautos Fondo aukų ir 
statistinių žinių rinkimų.

Rinkliava Tautos fondui.- LBB Centro 
iždininkas p. V. Banevičius informuoja, kad iš 15 išsiuntinėtų 
aukų lapų jau grįžo 8. Juos grųžino rinkėjai: J. Paužuolis (Ant- 
werpen'as) - 280 fr., M. Mpiliauskienė (Briuselis) - 170 fr., 
J. Černiauskas (Seraing’as) - 170 fr., G. VindaŠius (ūaterschei) 
- 70 fr., V. Martuzaitis (Courcelles) - 585 fr., J. Gumbelevi- 
Čius (Maurage) - 195 fr., V. Jonaitis (Forchies) - 110 fr., Kaz. 
Banevičius (Tilleur-Liėge) - 810 fr. JJegrųžinusieji aukų lapų, 
prašomi nedelsiant grųŽinti. NeįsiraŠiusieji aukų lapuose gali 
siųsti aukas Tautos Fondui LBB Centro iždininko adresu: Air. V. 
Banevičius, 66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

Tremtinių vaikai atvyko atos
togų.- "Caritas Catholica" rūpesčiu jau eilė metų yra orga
nizuojamos vaikų atostogos belgų šeimose. Neseniai vėl atvyko 
iŠ Austrijos apie 500 tremtinių vaikų, kurie viesės belgų šei
mose. ištisus 6 mėn. Vaikai buvo atgabenti traukiniu, kurio vie
name vagone buvo įrengta koplytėlė, ir Achene buvo atlaikytos 
pamaldos. Vaikų daugumų sudaro - čekai, vengrai ir rumunai.

Paminėjo "Genocidų".- "La libre Belgi
que" (5.4.1950) naujų knygų kronikoj paminėjo K. Pelėkio knygų 
"Genocide"; "Tai įspūdingas įnašas į istorijų vienų.baisiausių 
tragedijų, kurių pasaulis kada nors pažino. Tai ištiso krašto 
martirologija". <
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Belgai apie Lietuvę.- Gana plačiai skai
tomas dienraštis "Vers l’Avenir" (30.3,1950) paskelbė platų 
straipsnį: "Dešimt mėty sovietinės okupacijos Lietuvoj". Pažymė
tina, kad straipsnis paskelbtas pirmame puslapy ir stambiom rai
dėm. Jame suminėta prez. Trumano sveikinimai lietuviams, buvusio 
kandidato į prezidentus M. Devuy žodis: "Mes turime reikalauti, 
kad geležinė uždanga būtų nuimta ir tautos išlaisvintos... Trem
tiniai turi mums padėti kovoje prieš komunizmę. Toliau straips
nis sumini, kad 75.000 lietuviy yra išsisklaidę kaip tremtiniai 
visuose kontinentuose, kad generolai tampa darbininkais, kad 
daugybė išvežta į Sibiro plotus, o likusieji verčiami garbinti 
Stalinę, iškeliama kovinga lietuviy nuotaika,tikėjimo kankiniy 
dvasia ir straipsnis baigiamas priminimu, kad sovietinė mašina, 
šiuo metu naikinanti Lietuvę, gresia ir Vakarams.

Rengiasi emigruoti.- Baigia tvarkyti 
dokumentus į Kanadę: Vitas, Korsakas, Jasudavičius, Juknevičius 
su šeima. Ig. Cipkunas išplaukė į Kanadę per Prancūziję bal. m. 
pradžioj.

Knygos tebeplatinamos,-Į didesnes 
lietuviy grupes yra išsiuntinėta naujy knygy. Tautiečiai turėty 
nieko nelaukdami jomis apsirūpinti, susidaryti savo biblijotekė- 
les - atsargas ateičiai. Kiekvienas turėty paimti bent vieny 
knygę. Argi galima įsivaizduoti lietuvį be lietuviškos knygos?

Serga asumpcijonistės.- Belgijoj yra 
keliolika lietuvaičiy vienuoliy asumpcijonisčiy, atvykusiy čia 
dar prieš karę. Jy buvo žymiai daugiau, bet dalis negalėjo pri
sitaikyti prie vienuoliško gyvenimo ir grįžo Lietuvon (prieš 
karę). Likusios yra pramokusios prancūziškai ir atlieka įvairius 
darbus vienuolyne. Dvi jy yra susirgusios: Marija-Juzė Zagrec- 
kaitė ir Agota Gustaitytė. Gydosi psichijatrinėj ligoninėj. Tre
čia, jau ilgę laikę besigydanti, jaučiasi geriau ir tikisi grįž
ti į vienuolynę.

"Draugas" apie " G. S. " - Čikagoj išeinęs 
dienraštis "Draugas" savo kultūriniame skyriuje rašo: "Jau ket
virtus metus Belgijos lietuvius lanko "Gimtoji Šalis" - dvisavai
tinis Belgijos lietuviy laikraštis, išeinęs visada laikų, ir 
tvarkingai pasiunčiamas skaitytojams. Kad ir rotatorium spaus
dinamas (tik viršelis spaustuvėje), laikraštis daro labai gėrę 
įspūdį. Kiek redakcijos jėgos įstengia, visada patiekiama. įdo
mi informacinė medžiaga ir keletas straipsniy. Laikraštį reda
guoja kun. dr. Gaida. Kaip patys Belgijos lietuviai iŠsireiŠkia, 
tai yra beveik vienintelis užmiršty mūsų tautiečiy Belgijoje 
džiaugsmas. Ikišiol išėjo 55 nr. linkėtina jam toliau dar la
biau tobulėti.

LBB Centras streikų reikalu. - 
Ryšium su karaliaus Leopoldo III klausimu Belgijoje kai kuriose 
srityse yra buvę streikų. Gali būti, kad artimoj ateity tų
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streiku bus ir daugiau. Liet. Bendruomenės Centras informuoja, 
kad tie streikai yra politinio pobūdžio, ir lietuviu, kaip sve
timšaliu, dalyvavimas juose nėra suderinamas su svetimšalio tei
sėmis. Vietomis soc. - komunistų sindikato atstovai, agituodami 
pradėti streiku, apgaudinėja svetimšalius, nurodydami, kad strei
ko tikslas esęs išgauti didesnį atlyginimu. Tokioj būklėj musų 
tautiečiams ir kitiems svetimšaliams tenka būti apdairiems.

Išėjo "Didysis Inkvizitorius". 
Kę tik išėjo iš spaudos prof. Ant. Maceinos "Didysis Inkvizito
rius" II laida. Išleido "Venta". 221 psl. kaina - 55 fr. Užsisa
kyti: Mr. J. Burčikas, 77, rue Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

Organizuoja krepšinį.- Liėge Apyl. LBB 
pirmininkas Pr. Sekmokas organizuoja lietuviu krepšinio grupę. 
Jis kviečia registruotis pas jį visus tautiečius krepšininkus. 
(Mr. Pr. Sekmokas, 44 Citė, La Bruck).

Šaukiasi pagalbos.- Kanados liet, laikraš
ty "Tėv. žiburiai" pasirodo laiškų, prašančių pagalbos. Vienas 
jų (III.16) yra H. Mejerytės iš Belgijos. Matyt, tai visai at
siskyrusi nuo savo tautiečių Šeima, gyv. Belgijoj nuo 1946 m. 
Namuro prov. Laikraštis prideda nuo savęs, kad Belgijos lietu
viais "IRO nesirūpina, o belgai į kitus darbus neleidžia, atsi
sakančius toliau kasyklose dirbti net į kalėjimus kiša. Žmonės 
yra beviltiškoje padėtyje".

Galutiniai rinkimų rezultatai. 
Kaip žinoma, didesnėse įmonėse buvo pravesti rinkimai įmonių ta
rybą, kuriose balsę turės darbdaviai, tarnautojai ir darbininkai. 
Ikisiol balsavo 62 įmonių - bendrovių. Balsai pasiskirstė sekan
čiai: socijalistų-komunistų blokas - 53.843, krikščionių 35.005. 
Soc.-komunistai pravedė atstovų 461 + 3 tarnautojų atstovai; 
krikŠ. grupės - 211 + 38 tarnautojų atstovai. Visoj Belgijoj 
(anglių kasyklose) krikšč. sindikatas gavo 40 yc numatytų vietų.

Pasirodys naujas dienraštis. - 
Belgijos prancūziškai kalbanti visuomenė ikišiol neturėjo krikšč. 
minties dienraščio, kuris keltų daugiau darbininkų reikalus. Yra 
numatyta išleisti kr. sindikato inicijatyva "La Citė". Pasirodyt 
žada vidurvasary.

Pamiršta atostogų pinigus.- Iš
vykstantieji tautiečiai iš Belgijos pamiršta sutvarkyti savo 
atostogų atlyginimą. Prieš išvykdami jie turėtų palikti įgalio
jimus (procuartion) saviesiems. Kitaip tie uždirbti pinigai ne
gali būti išmokėti, o atsiimti juos esant užsieny yra sunku 
(galima kreiptis į IRO).
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BELGIJOS VYRIAUSYBES KRIZE.- KARALIAUS GRĮŽIMAS SUSIJĘS SU NERA
MUMAIS. - VOKIETIJA EUROPOS TARYBOJ. - GINKLAI EUROPAI.

Pravedąs tautos atsiklausimę karaliaus klausimu ir paaiškė
jus, kad gyventoją daugumas (67, 68 %) palankus karaliaus grįži
mui, dešiniosios grupės suintensyvino veiklę už greitu Leopoldo 
III gręžinimę. Krikšcionię socijalę partija pasisakė už besąly
ginį jo grįžimę. Kitaip betgi mano kairiosios grupės: jos kate
goriškai priešinasi Leopoldo III grįžimui, o liberalai ir toliau 
lieka tame klausime nevieningi. Pastaręję atstovas Devėze bandė 
sudaryti jungtinę vyriausybę, tašiau rado griežtę pasipriešinimę 
tiek dešinėj, tiek kairėj. Jo manymu, projektuota vyriausybė tu
rėjo pateikti parlamentui pasiulymę - kviesti Leopoldą III grįž
ti į sostę ir po keliu mėnesię pasitraikti (abdikuoti) savo sū
naus Bodueno naudai. Si formulė buvo priimtina liberalams ir so
či jalistams , bet dešinięję grupėje rado atkaklu ne. Tuo budu 
Devėze vyriausybės sudaryti neįstengė ir užleido šię pareigę p.

i Van Zeeland’ui, krikšš. socijalę atstovui. Sis greitai ėmėsi dar
bo ir per porę dienu sudarė beveikpilnę vyriausybės sęstatę. Jo 
noras buvo pristatyti Regentui nauję vyriausybę dar prieš Vely
kas, tašiau sutikti sunkumai neleido to padaryti. Be to, ir pats 
Regentas prašė visus politikus per Velykę šventes nusiraminti ir 
vyriausybės krizės sprendimą atidėti po Velykę.

Kaip gi numato Van Zeeland’as išeiti iš krizės? Jo projek
tas yra tiesus: jokię nuolaidę kairiesiems; tauta pasisakė už 
karaliaus grįžimę, ir jos valia turi būti vykdoma nesileidžiant 
į Šunkelius. Jisai kreipėsi į liberalus, kviesdamas bendradar
biauti vyriausybėj, tašiau pastarieji pabūgo kairięję grasinimę 
ir nutarė ne tik vyriausybėj nedalyvauti, bet ir Van Zeeland’o 
vyriausybės neremti. Tuo bildu Van Zeeland’ui beliko sudaryti vy
riausybę tik iš krikŠš. socijalę ir kairięję bei įiberalę nusis
tatymo zmonię, kurie nėra parlamento nariai. Po Velykę Van Zee- 
land ’o vyriausybė, jei neįvyks staigmenę, turi prisistatyti sei
mui ir senatui. Senate ji gaus pasitikėjimę, nes daugumę sudaro 
krikšš.-socijalai. Kebliau yra su seimu, kur pastariesiems trūks
ta poros balsę. Tikimasi, kad keletas liberalę atstovę balsuos 
už vyriausybę. Jei ši negaus pasitikėjimo, parlamentas bus pa
leistas, ir bus paskelbti nauji rinkimai. Jei betgi, kaip tiki
masi, Van Zeeland’o vyriausybė gaus parlamento pasitikėjimę,. ne
trukus bus kviešiamas bendras senato ir seimo posėdis, kuriame 
bus atšauktas 1945 m. įstatymas, kuriuo Leopoldas III "dėlei 
priešo negali valdyti", ir tada jis vėl užims savo sostę.

Jei Van Zeeland'as parlamente nesutinka nenugalimos opini
jos, tai jis ję sutiks gatvėje: kairieji (komunistai ir socija- 
listai) grasina kelti streikus visame krašte. Tę dienę, kai.bus 
sušauktas bendras parlamento posėdis, visame krašte kairieji 
bandys organizuoti streikus. Komunistę laikraštis "Drapeau Rouge" 
skelbia sovietiniu tonu aliarmę ir šaukia savo ištikimuosius 
gatvėn.
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Kelia g a 1 v § Prancūzijos komunis- 
tai.- Įvykusiame kongrese Prancūzijos komunistai atvirai pa
reiškė savo priklausomybę Maskvai: Vienas kalbėtojas paskelbė 
darbininkams: "Jūsų, gyvenimo lygis, Jūsų reikalavimai maža te
reiškia mūsŲ akyse. Svarbiausias dalykas, kuris mums terūpi, tai 
politinė kova, kova už taikę." Kas per "taika" jiems rūpi, čia 
netenka aiškinti. Kai Kremliaus atstovai sėdės Paryžiuj Elizėjaus 
rūmuose, įvyks "taika", lygiai tokia, kaip ir Baltijos kraštuose. 
Kai Šitai pasakoma prancūzę komunistams į akis, labai širsta. 
Ypač neduoda jiems ramybės laikraštis "Figaro". Pastaru©ju^laiku 
prie jo rūmŲ įvyko didžiulės muštynės, kuri^ metu buvo areštuota 
150 riauŠininkŲ, o 128 policininkai buvo sužeisti, kurtę 4 pagul
dyti ligoninėj, Progę toms muštynėms davė "Figaro" puslapiuose 
spausdinami Skorzeny atsiminimai. Kaip žinoma, Skorzeny pagarsėjo 
Mussolinio išvadavime. Dabar jis yra austrę pilietis ir jo atsi
minimai bado akis komunistams. Būdinga pažymėti, kad kai kiti 
dienraščiai spausdino Goebbelso ,Rosenbergo atsiminimus, niekas 
nekėlė balso. Mat, tai buvo komunistinis "Ce Soir", kuris tai 
darė!

Vokietija pakviesta į Europos 
T a r y b ę . - Strasburge įvykusiame posėdy Europos Taryba pa
kvietė Vokietiję įeiti nariu į Tarybą. Tuo būdu Vokietija pama
žėl atgauna prarastas pozicijas ir išeina į tarptautinį gyvenimę. 
Daugely kraŠtę ji organizuoja savo konsulatus, kurię uždavinys 
tuo tarpu plėsti prekybinius santykius. Yra balsę, mananČię, kad 
reikia Vokietiję apginkluoti jau dabar, nes galimo karo metu jos 
prisidėjimas būtę svarbus. Atsakingi betgi ministerial, kaip Be- 
vinas, yra tam priešingi, ir tuo tarpu Vokietijos apginklavimo 
netenka laukti.

Ginklai Vak. Europai.- Amsterdame 
(Olandijoj) įvyko Atlanto sutarties dalyvię posėdis, kuriame da
lyvavo krašto apsaugos ministerial, gener. štabę viršininkai ir 
kiti kariniai žinovai. Buvo apsvarstyta dabartinė būklė Europoj 
patvirtinti gynybos planai ir sutartas ginklę tiekimas. Ginklai 
jau plaukia Prancūzijai, Belgijai ir kt. kraštams, kurie pri
klauso numatytos gynybos planui.
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SKELBIMAS

Kas nori įsigyti gėrę drabužię, kreipkitės į lietuviŠkę 
J. Mataičio siuvyklę Briusely: 
191, rue du Trone, Ixelles. Didelis medžiagę pasirinkimas: 
angliŠkę, vietinię ir gatavę drabužię. Darbas garantuotas. Ga
lite pasitikėti mano 27 metę praktika.
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