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NAUJOS PASTANGOS EMIGRACIJOS LINK

Per trejetu mėty, paaiškėjo, kad lietuviai Belgijoj negali 
prigyti. Darbo ir gyvenimo sylygos tokios, kad netenka galvoti 
apie pastovy įsikūrimy. Daugumas klabina įvairias galimybes ir 
ne vienam jau pavyksta išplaukti į erdvesnius Jotus, kur įsikūri
mo galimybės yra platesnės ir kur žmonės netaip tirštai gyvena. 
Kiekvienas pagyvenęs Belgijoj aiškiai mato, kad įsikurti Belgijoj 
tame žmoniy skruzdėlyne, nėra įmanoma. Pasilikimas angliy kasy
klose problemos neišsprendžia. Mūšy tremtiniai turi apsaugoti 
sveikaty ir rinktis tokį darby, kuris neišciulpia žmogaus per ke- 
lety mėty. Angliy kasyklos mūšy tautiečiy sveikatingumu ėste ėda. 
Pridėkim prie to perdidelį alkoholio vartojimy, ir matysim, kad 
musy tautiečiai eina greitu tempu sunykimo linkme. Dabar yra pats 
laikas sukrusti ir išeiti platesniu pasaulin.

Liet. Bendruomenės Valdyba (dabar Pasaulio Liet. Bendr. 
Krašto Valdyba) jau nekarty ragino tautiečius susirasti pažįsta- 
my arba giminiy Kanadoj ir per juos išsirūpinti reikalingus doku
mentus. Nevienam šiuo keliu pavyko jau išplaukti. Yra betgi dau-‘ 
gelis tautiečiy, kurie neturi Kanadoj nei giminiy, nei pažįstamy. 
Jiems Liet. Bendruomenės centras ir jieško galimybiy užsikabinti. 
Bendruomenės pirmininkas Stepas Paulauskas parengė platy prane
šimą Kanados lietuviy spaudai bei organizacijoms apie lietuviy 
Tanus persikelti iš Belgijos Kanadon. Remdamiesi tuo raštu ir El
tos žiniomis "Tėviškės žiburiai" Nr. 17 paskelbė vedamąjį straips
nį: "Belgijoj vargstančiy padėtis negerėja", kuriame kritikuojama 
IRO ir Belgijos įstaigy elgsena. Primenamas IRO pažadas, kad būsiy 
gražinti Vokietijon visi tie, kurie nedarbingi arba kasyklose pra
radę aveikaty ir visi intelektualai. Šios kategorijos žmonės galė- 
siy eijigruoti ir IRO juos pareisianti. Laikraštis betgi klausia, 
koks kraštas bepriims nedarbihg’us arba intelektualus? Toliau jis
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priduria, kad geriau bent Šiokia tokia globa, negu jokia. "T. ži
buriai” straipsnį baigia: "Jy (Belgijos liet. angliakasiy) liki
mas bei jy išgelbėjimas šiandien mums darosi viena iš svarbiau
siu ir aktualiausiu problemy. Ty turim panagrinėti ir padaryti 
bent tai, kas mūšy jėgoms yra'įmanoma padaryti. Sity klausimy tu
rime pasvarstyti kiekvienas sau ir sambūriuose, ir išeitį rasime”. 
"T. Z." žada prie šio klausimo netrukus vėl grįžti.

Tuo būdu Kanados lietuviy spauda mūšy klausimu pajudino gana 
stipriai. Reikia tikėtis, kad atsiras lietuviy visuomenėj inici- 
jatyvos, siekiančios ištiest ranky mūšy tautiečiams, nutūpusiems 
angliy kasyklose.

Antras minėtinas reiškinys - tai Lietuvos konsulo Kanadoje 
p. Vyt. Gylio atsiliepimas į jam paįsiysty rašty. P. Konsulas ap
silankė Kanados Imigracijos ministerijoj ir patyrė, kad kol kas 
vyriausybė nenumatanti vykdyti didesniy imigracijos plany, nors 
Kanados visuomenė tikisi, kad ateityje plačiau atsivers durys 
naujiems ateiviams. Kol kas galioja senoji imigracijos tvarka ir 
todėl tenka prie jos taikytis. Iš savo pusės p. Konsulas nurodo, 
kur Liet. Bendruomenės Centras gaiety kreiptis darbo suradimo 
reikalu. Be to, jisai priduria, kad liet. Ūkininkai Kanadoje ne- 
pajėgty atsikviesti didesnio skaičiaus tautiečiy, nes jau daug 
prisikvietė ir, deja, nevisuomet buvo patenkinti atgabentaisiais.

Šitokia pirmoji Kanados lietuviy inicijatyva padrysina musy 
angliakasius ruoštis Kanadon.-Be to, vienas po kito mūšy tautie
čiai iš Belgijos persikelia Kanadon. Reikia tikėtis, kad jie ne
užmirš likusiy savo bičiuliy ir stengsis jiems surasti vietos 
naujoj žemėj.

Turint galvoj šias pastangas norisi manyti, kad mūšy tautie
čiai, visy pastangoms remiant-anksčiau ar vėliau persikels Ka
nadon. žinoma, tai nėra vienos dienos, vienos savaitės ar vieno 
mėnesio klausimas. Reikia ir čia patvariai laužtis į laisvesnes 
erdves, kur Tėvynės laisvės aušros laukimas būty tikresnis, sau
gesnis ir Žmoniškesnis.

—..00OOO00.

POŽEMIO TRUPINIAI

Adis Cinzas
• • O.' L ■' ‘ ■’ '• . .1 ' ■

Tada atitrenkiu duris- į Šalty ir lietingy naktį 
Ir ne savo balsu šaukiu: Pavasari, ar dar sugrįši Tu?..

St. Santvaras

1

Skur.dŽiy baraky dienose, kurios taip panašios viena į kity, 
kaip akmeny prikrauti vagonėliai, kartais blyksteli šviesesnis 
pragiedrulis, priverčiys pamiršt smulkius rūpesčius, kuriuose 
esame paskendę, ėr tarpusavio rietenas dėl pažiury. į ’’izmus” ir 
skylėtus skudurus iš "ten".
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Kai atsitiktinai užtinki lagamino dugne senę popiergalį ar 
nuotrauką, staiga užklumpa ilgesio valandos. Tada žvelgiame į jy, 
mintimis grįždami tūkstančius kilometry atgal, tarsi filmoj regė
dami vaizdus gimtyjy namy: auksiniai rytmečio peizažai su vyturė
lio giesme mėlynam, kaip sesers akys, danguj, ar šventa vasaros 
vakaro prieblanda virš kunigaikščiai miesto... Ir, pro okupaciją 
teroru, demonišką Marso siautėjimy ir žmonijos gėdy D.P. lageriu 
siaubingę prievartavimu, staiga pajuntame, kad galingais dužiais 
plaka nuvertinto žmogaus Širdy negęstanti meilė savo tėvynei, kad 
niekas pasauly neišplėš mums to jausmo, kurį mes paveldėjom atei
dami į pasaulį, su kuriuo išbadėjusiom kolonom žygiavom per pus
nynus ar buvom ujami "Ibermenšy".

Visur mes būsim keisti ir nesuprantami, iki grįsime atgal į 
prie Baltijos esančiy ramiy žemdirbiu žemę, iš kurios mus išplė
šė antrojo pasaulinio karo siaubas.

2
Sausai tratėdamas sminga orinis gręžtas į kietę, neaiškioj 

lempos šviesoj juodai blizgančię, anglies masę iki atskyla didžiu
lis gabalas ir vos spėjus jam atšokt atgal, smunka žemyn. ’’Taip", 
murma jis pro sukastus dantis pakeldamas gręžtę ir vėl smuogda- 
mas juom į klodę. "Taip, tai yra paskutinis smūgis šiandien".

Deginančiai karšta šitam žemam urve - šachtoj, kurioj dirba 
keliasdešimt pusnuogię, padengty-storu dulkiy sluoksniu, vyry. 
Prakaitas nenutrūkstančiom srovėm Žliaugia visu kūnu, įkyriom 
srovelėm teka juodu veidu ir sumišęs su anglies karčiom dulkėm 
pasiekia lupas.

Per kurtinantį geležinię lovię triukšmę retkarčiais pasi
girsta silpnas balsas, lyg norėdamas patvritinti, kad šitos juo
dos būtybės tikrai yra žmonės... Anglis, juodasis Belgijos auk
sas kampuoty nuolauzy srove slenka loviais žemyn ir per daugybę 
koridoriy vagonėlię virtinėj pasieks dienos Šviesy.

Kai didžiuliu kastuvu sumeti anglis į lovį ir susitvarkęs 
savo įrankius ištuštini keliy litrę talpos baklagę, pasidaro be
veik linksma, šiandien šeštadienis, šešiy sunkię kaip ta didžiu
lė akmens masė, dieny galas. Jis pagalvoja apie rytojy - sekma
dienį, su linksmais, pasipuošusiais žmonėmis gatvėse ir staiga 
paniūra. Kas laukia "namuose’’-barakuose? Purvinos sienos su dau
gybe plyšiy, kuriose švilpauja žvarbus rudens vėjas. Apatiški 
ant lovy bedrybsanČiy draugę veidai... Vienintelis pragiedrulys - 
nueit į maldyklę ir abejingu veidu išklausyt jauno, asketiško 
vienuolio raminančio pamokslo. 0 paskui? Ir vėl kantinė! Prirū
kytos, nublukusios patalpos su apsvaigusiy, kaip ir jis, užsie- 
niečiy angliakasiy dainuškom....

3
Iš apačios, po kaklu pasirišęs geltony žibintę atslinko 

šteigeris. Amžinai nepatenkintu žvilgsniu jis žvilgterėjo į laik
rodį ir, paleidęs pro lupy kampy kramtomo tabako seiliy srovę, 
nuslinko toliau. Tuo pat metu vienas po kito pradėjo tilt lovius 
stumdę motorai ir linksmas bruzdesys kilo požemy. J virŠy! Pas-
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kubom, pralenkdami vienas kitą, angliakasiai skubėjo palikti po
žemį.

- Tu, kaip ir visuomet, paskutinis, Pranai? Tai buvo Vilius, 
jaunas belgas, su kuriuo jis susidraugavo pirmą darbo dieną. Ge-' 
rokai aprėktas Šteigerio už nevikrumą, anuomet jis beviltiškai 
stebėjo anglies begalybę, nežinodamas nei iš kur pradėt nei ko 
tvertis. Tada Vilius paėmė jo grąžtą ir raminančiai pastebėjęs, 
kad kiekviena pradžia sunki, bet be jos nieko nepadaroma, parodė 
jam visas angliakasio gudrybes. Ir po to jie nuoširdžiai susi
draugavo, nes vienuma šitose sunkaus darbo valandose yra itin 
sunki.

Vilius susirangė Šalia ir jie valandėlę tylėjo, iki paskuti
nis angliakasys praslinko pro šalį. K

- Keistas tu žmogus, Pranai, - lyg atsakydamas į savo mintis 
prabilo belgas. - Amžinai viskam ir visur abejingas...Jus visi 
tokie, ir baltai ir lenkai ir nišai. Užsidarę ir išdidus...

Jis liūdnai nusišypsojo suodinu veidu.
- Ne, Viliau. Mes taipogi mokame juoktis ir džiaugtis niek

niekiais, kaip ir visi žmonės, bet Šitie tremties metai yra tarsi 
ištisinė kančią virtinė, kurią metu mes pripratom nepasitikėt...; 
išdidus, sakai. Gal but tavo tiesa, bet neužmiršk kad juo daugiau 
žmogus buna įžeidinėjamas, juo labiau jis grūdinasi savy sekan- 
tiem smūgiam. Mano šalį kažkada vadindavo dainuojančiu gėlynu, 
Viliau, ir mūsą svetingumas buvo viena tą dorybią, kuria mes ne
kaltai didžiavomės. Šiandien aš esu svetimas jūsą šaly. Nuvertini 
tas benamis žmogus po dvieją D.P. raidžią priedanga j ieškąs lai
kino prieglobsčio. Ar jus, musą darbo jėga išsprendę savo krašto 
anglies produkcijos klausimą, ispildėt nors krikščioniškos arti
mo meilės dėsnius? "

Kažkur skambiai pokštelėjo spaudžiamas ramstis ir skambančiu 
aidu nuaidėjo per požemį. i

- Einam, Viliau, - tarė jis pakildamas. Šiandien šeštadienis..
Iki pat kelto ėjo tylėdami. Persiskiriant Vilius palietė jo 

alkuną ir tarė:
- Kodėl tu niekad neužeini pas mus, Pranai? Tikrai, tuose 

barakuose gali but klaikiai nobuodu"... Ryt atvyksta mano sesuo 
iš Briuselio ir mes galėtume nueit pašokt ar pasivaikščiot.

Jis stebi nepaprastai greit kylantį kelto lyną ir paskui 
linksmai linkteri galva.

;~4

- Ko jus šypsotės? - klausia mergaitė rudom akim ir šviesioji 
garbanom apdrikusiu apvaliu veidu su dviem besijuokiančiom duobuf 
tėm skruostuose.

Šitoj skurdžioj užmiesčio lygumoj, apaugusio j retais bela
piais krūmokšniais, ji atrodo kaip reta gėlė. Ir šitie kietais 
veidais bei sunkiom eisenom vyriškiai dar daugiau padidina t^ 
kontrastą. Priešais juos, tarsi paklydęs pražilęs amžinasis žy
das, stovi palinkęs vienišas berželis.

- štai kas puošia mano tėvynę pavasario saulėtom dienom...- 
kalba jis džiugu veidu. - Dangus tada buna mėlynas ir be mažiau-
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šio debesėlio, į kurį išskėtė pumpurais sprogstančias Šakas, tar
si norėdami atsiplėšt nuo sužaliavusiu lygumu stovi Šaunus, bal- 
takėmeniai beržai.

- Ko aš šypsaus?.. Jis valandėlę eina tylėdamas, tarsi rink
damas žodžius atsakymui. - Kai kada buna linksma, - kalba jis to
liau, - juk žmogui tiek mažai tereikia, kad jis butę laimingas.

Ji šelmiškai prisimerkia ir stebi jo veidę. - Kę jus norit 
tuo pasakyt? - Ji klausia taip tyliai, kad jis, norėdamas su
prast žodžiu turi pasilenkt prie, jos, kuri tokia liekna ir trapi 
eina šalia jo.

- AŠ nežinau, - sako jis, - bet man atrodo, kad aš esu su
radęs anę šviesos spindulį savo nevilties nakty. Gal aŠ klystu... 
- jis ilgai delsia, tarsi nedrįsdamas pasakyt to, kas seniai 
abiem yra žinoma, ir kas neįmanoma išreikšt paprastais žodžiais, 
bet ateina savaime ir visada'nelauktai.

Ji nieko neatsako.ir jie išeina į kelię, vedantį atgal į 
miestę. Jis ilgai degasi cigaretę, nors vėjo beveik kaip ir nėra.

- Leiskit, - linksmai sako ji, - gal aš turiu daugiau laimės.
Ji uždega degtukę ir jis apglėbia jos pirštus delnais tarsi 

saugodamas ugnį nuo vėjo ir sako:
- Kę jus pasakytumėt, jei mes nueitume pašokt į "Balalaikę"?
Ji linkteri galva ir nusišypso.
Ir vėlę vakarę, kai jie grįžo dainuodami ir susikabinę vidu

riu gatvės, tarsi išdykę vaikai, oji, tarė:
- Tu niekada neturi nusimint, mano didelis berniuk. Gyvenimo 

keliai yra klaidus ir kupini kovos, kaip tu pats sakai, ir tik 
tas gali eit nugalėtoju, kas nepasiduoda nevilčiai.

Ji kalba daugybę tokię paprastę ir raminančiu žodžię, lyg 
tikroji sesuo ir kai jie priėjo barakus, tarsi kampuotas medines 
dėžes, išmėtytas tamsioj dauboj ir blyškiom langę Šviesom švie
čiančius nakty, sustojo...

Čia vėl ratu suksis dienos ir naktys, kurię protarpiuose 
blykčios gelsvi dešimtininko Žiburiai ir guodžiantis jos veidas...

—..00OOO00..—

TIKĖJIMAS RUSIJOJE

Iš Gen. V». Bedell-Smith atsiminimę
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’’Tikėjimas yra opijumas tautai’’, rašė Leninas, ir šis pa
smerkimas buvo perimtas naujos revoliucinės valdstybės. Greit 
buvo įsteigta "Bedievię Sęjunga”, kuri pasireiškė kaip skatintoja.
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Eklezijos prispaudimo ir kunigu persekiojimo. Gražiausios Kate
dros buvo i-šsprogdintos, o kitos paverstos į muziejus, garažus, 
sandėlius, o seminarijos buvo uždarytos.

Iki karo tikėjimas buvo slaptai praktikuojamas, kadangi 
priešreliginė veikla buvo visur aiškiai jaučiama.

Kalėdos Maskvoje
Mano pirmos Kalėdos Sovie tę Rusijoje davė man progos įsiti

kinti, kad kova prieš tikėjimu buvo viena mažiausiai pavykusiu, 
kurię Leninas buvo įsakęs.

Kalėdę šventė yra didžiausia religinė iškilmė Rusę Stačia- 
tikię Eklezijoje. Savaitę prieš tai buvau Maskvos Metropolito 
pakviestas kartu su kitais diplomatinio korpuso nariais dalyvau
ti Maskvos katedroje nakties Mišiose. Buvome įspėti atvykti va- 
landę anksčiau, kad išvengtume paskutinės minutės spūsties, ir 
kad susitiktume su Metropolitu.

Toji naktis sudarė man visę eilę staigmeną Vienę ję turėjau 
vakare būdamas vienos ambasados priėmime, kai išsitariau vienam 
aukštam Sovietę karininkui apie savo pasiryžimę dalyvauti Kalėdę 
nakties iškilmėse ir jis man tarė neapsižiūrėjęs^ ”Ir aš ten la
bai norėčiau”. Tuoj po to suprato, kad perdaug išsitarė ir greit 
apsižvalgė, ar niekas negirdėjo. Manau, kad jis, kaip tikras ko
munistas, norėjo daugiau dėl gražaus vaizdo ir giesmię, negu dėl 
kita ko, nes tiedu dalykai yra taip artimi kiekvieno ruso sielai. 
Bet tas spontaniškumas bei tiesumas, kuriuo jis išreiškė savo 
troškinę, nustebino mane nepaprastai.

Kai mes vėliau artėjome prie katedros, aikštėje stovėjo 
tūkstančiai žmonię, kaip galima labiau susispaudę. Patekti į ka
tedros vidę jiems nebuvo nė kalbos. Net policijai nepavyko iš
laikyti laisvo tako ir reikėjo 25 policininkę ir kareivię nuves
ti mus per tokię minię. Katedros viduj stovėjo tikintieji, mato
mai iš visę gyventoję sluoksnię,^išskyrus policiję ir kariuomenę, 
lygiai kaip ir aikštėje sausakimšai prisigrūdusi.

Muzika, senos katedros didingumas, puikūs spalvoti kunigę 
bei dijakonę liturginiai drabužiai ir šventiškas "tikinčięję” rim
tumas sudarė puikię bizantinę iškilmię atmosferę, kuriai, galbūt, 
niekur kitur pasaulyje negali prilygti. Ir kai buvo įteiktos ti
kintiesiems uždegtos vaškinės žvakės, prisikėlimo simbolis, kate
dra tapo mažę, blykČiojančię šviesę jura.

Kai Metropolitas padarė simboliškę gesta, vaizduojantį nu
kryžiuoto Kristaus kūno atradimę, žvakės buvo užgesintos ir jis 
davė palaiminimę visiems tiek viduje, tiek lauke.

Pilnam tos manifestacijos prasmės supratimui reikalinga pri
minti, kad, nežiūrint komunistę opozicijos, tai padaroma Krem
liaus murę šešėlyje.

Nežiūrint priešreliginės veiklos uždraudimo viešai paskelb
ti bažnytines iškilmes, negalimybės pasiekti jaunimo bei atremti 
partijos puolimę, pakanka tik vienu žodžiu sužinoti įvyksiant 
bažnytines iškilmes, kad prisirinktę pilna bažnyčia.

Tačiau tai, kę pastebėjau katedros aikštėje, turi gilesnę 
reikšmę, negu įprastos partijos demonstracijos Maskvoje. Esu pil
nai įsitikinęs, kad Partija tarp Sovietę gyventoję negali nė
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menkos dalelės atnešti to vidinio sujudimo, kurį turėjo tukstan 
Šiai Kalėdy nakties maldininky.

Iki kol Eklezija laikoma tam tikrose ribose ir iki kol jo
kiai išorinei jėgai nepavyksta’labiau išjudinti šį slypintį re
liginį masiy jausmu, tol nėra didžiulio pavojaus Valstybei šio
se iškilmėse. Priešingu atveju jos bdty didžiulė grėsmė dabar
tinei valdymo formai. (Bus daugiau)

—..00OOO00..—

EUROPOJE č PERDAUG ŽMONIŲ 
Visy Europos sunkenybių šaknis.- 
Kur tos problemos pradžia? - Kas 

daryti ?

Paulius' R.

Vienas įžymus asmuo turėjo galimybės pereitais metais 
aplankyti beveik visas šiapus geležinės uždangos esan
čias Europos valstybes. Neperseniai jis šveicary laik
raštyje "Weltwoche" (Nr. 856) iškėlė svarbiausiąją 
Europos problemy. Štai tojo straipsnio santrauka.-Red.

Kam tenka plačiau po Europy pavažinėti, tas turi pripažin
ti, kad didžiausia ir svarbiausia Europos sunkenybė - perdaug 
gyventojy. Apie tai nedaug kas:kalba, gal dėl to, kad nemato, 
kaip ty ligy pagydyti. Tai tarsi koks "tabu", kurio veikiami 
laukiniai žmonės bijo net ištarti vardy, tikėdami, kad dėl to 
gali atsitikti nelaimė.

Užtenka tik Šiek tiek giliau pažvelgti, kad pamatytum, jog 
visy šiy dieny netvarky ir sunkenybiy Europoje šaknis yra per- 
didelis gyventojy skaičius. Graikijoje Atėnai vystosi į pasau
linio masto didmiestį, nors tekio didmiesčio buvimas Graikijoje 
neturi jokio pagrindo. Mat, nederlinga Žemė nebeišmaitina visy 
ūkininky, ir jie tikisi geriau verstis mieste. Visi žemės re
formos judėjimai Italijoje turi ty paČiy priežastį. Bet ky pa
dės žemės išdalinimas, jei perdaug gyventojy, ir jie negalės 
išsimaitinti? Ty patį dalyky rasime ir už visy darbininky nera- 
mumy šiaurės Italijoje. Dar aiškiau tai iškyla aikštėn Vokieti
joje, kur ištisi milijonai pabėgėliy iš rytiniy sriciy tik pa
didino gyventojy pertekliy tame plote, kuris jau 1914 m. nepa
jėgė išmaitinti savo gyventojy/ Ir Anglija turi vargti dėl to 
paties žmoniy pertekliaus. Jos salose yra apie 50 milijony gy
ventojy, kurie Šiandien gerokai suvaržyti pasaulinėje prekybo
je ir susisiekime.

Jei anglas ir dabar dar palaiko ty patį gyvenimo stiliy, 
jei jis verčiau pa ts valgo sausy duony su vandeniu, bet jokiu 
badu nesiryžta atleisti savo tarny, tuo, be abejo, jis daug pri 
sideda prie bedarbiy skaičiaus sumažinimo. Tačiau nedarbas vis 
didėja; atskiriems asmenims tenka vis mažiau dirbti, o pragyve-
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nimo lygis paliko tas pats. Viso to pasėka: gamyba ir išvežimas 
nedidėja, o įvežimas is dolerio kraštu nuolat auga. Tokiu būdu 
slenka iŠ po kojy tvirtas pinigy vertės pagrindas, kol vėl rei
kės nuvertinti svary. Ir čia tik masinė emigracija galėty patai
syti padėtį. Tai pripažįsta kiekvienas anglas, nors to nedrįsta 
garsiai skelbti.

įvairus Prancūzijos, Belgijos, Olandijos sunkumai, kad ir 
netokie aštrus, išaugo iš tos pačios Šaknies. Tas pats dalykas! 
pastebimas net Skandinavy kraštuose ir gana ryškiai Ispanijoje^ 

Šie dalykai nėra vien paskutiniojo karo pasėka. Jau po 
1914 m. pradėjo jie reikštis, kai anas pasaulinis karas sutruk
dė emigracijy į užjūrius. Prieš tai, vien iš Vokietijos išplauk
davo keli šimtai tūkstanciy žmoniy. Daug emigruodavo iš Skandi-- 
navijos ir iš visos Ryty Europos. 0 Italija pasiysdavo į Piety' 
ir Siaurės Ameriky apie vieny milijonu savo gyventojy kasmet. '

Užtvenkus emigracijy, šiuose kraštuose pasidarė gyventojy Į 
perteklius. Tur būt neatsitiktinai įsigalėjo diktatūros kaip tik 
Vokietijoje ir Italijoje, iš kur prieš tai daugiausia žmoniy j 
emigruodavo. Ir ne dėl ko kito buvo kariaujama, - bent taip sau
kėsi tie, kurie skelbė karus, - kaip tik dėl erdvės, be kurios! 
tauta nebegalinti gyventi. Ir jieŠkota tos erdvės pietuose ir | 
rytuose, Afrikoje ir Rusijoje. į

žinoma, netikslu buvo tos erdvės jieškoti Europos rytuose į 
nes ten (Lenkijoj, Baltijos kraštuose, Čekoslovakijoj, Europos 
Rusijoj) nebuvo tyrai, o apgyventos sritys. Norint jas koloni-’ 
zuoti reikėjo išstumti, sunaikinti ten esančius žmones. (Dažnai 
tekdavo išsikalbėti su įvairiais vokiečiy karininkais, kurie 
sutartinai pripažindavo, kad gyventojai juos priimdavę kaip išva 
duotojus, tikėdamies ramaus ir tvarkingo gyvenimo, bet entuzi- 
jasmas virsdavęs neapykanta, kai paaiskėdavę Hitlerio planai; 
išnaikinti vietinius gyventojus ir padaryti erdvės vokiečiams 
kolonistams). Dėl Šios pagrindinės klaidos, reikia manyti, vo
kiečiai ir pralaimėjo kary su rusais.

Ašies valstybiy pralaimėjimas nė kiek nepataisė padėties 
Europoje', - dargi jy pablogino. Vienoje tik Vokietijoje yra apie 
15 milijonu tremtiniy, daugiausia pačiy vokiečiy iŠ rytiniy 
krašto sriciy. Tarp jy yra apie 360.000 savistovi y ūkininku, 
kurie užjūriuose galėty daug nuveikti žmonijos gerovei, o čia 
jie skursta ir vargsta be jokio užsiėmimo. Italijoj kasmet pri
auga apie 1/2 milijono žmoniy. Darbo amžiaus sulaukę jaunuoliai 
sunkiai begauna darbo, nežiūrint visy Maršall’o plany.

Sunki padėtis! Ne panikai sukelti noriu išryškinti Šiuos 
nemalonius faktus, bet trokšdamas šiek tiek prisidėti prie žmo
nijos symonės išjudinimo. Matant būklę tokiy kokia ji yra, daug 
greičiau imamasi priemoniy pataisyti.

0 tokiy priemoniy ir galimybiy netrūksta. Užjūriuose yra 
dar pakankamai tuŠČiy žemės ploty, į kuriuos perkelti žmonės 
iš ty krašty, kur jy perdaug, galėty daug pasitarnauti viso pa
saulio labui. Tai pripažino ir-prezidentas Trumanas, kai jis 
karty reikalavo, kad jo valdymo metu turi būti padaryta kas nors 
svarbaus neapgyventy sričiy apgyvendinimui. Pati Amerika turėty 
tuo susirūpinti, nes Šis klausimas yra lygiai svarbus, jei ne
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dar svarbesnis už visa, kas jau padaryta Maršall’o plano įvyk
dymui.

Neužtenka vienos Amerikos pastangą. Visas pasaulis turėty 
prisidėti. Atrodo, netrūktu geros valios ir reikalingu jėgy. 
Ypač daug ir sėkmingai čia galėty pasitarnauti kataliky ir pro- 
testanty Eklezijos, nes jos daugiau kaip betkokia kita organi
zacija gali sukelti veikimę. tarptautinėje plotmėje. Taip pat ir 
Raudonasis Kryžius bei kitos labdaros draugijos gaiety daug ge
ro padaryti. Ne tik oficijali valdžios iniciatyva, bet nemažiau 
ir privačios pajėgos turėty veikti išvien, nes šiuo metu, norint 
kg nors pozityvaus atsiekti, reikia sumobilizuoti visas galimas 
jėgas.

. i
—..00OOO00..—

AUSTRALIJOS NELAIME - TRIUŠIAI

J. Dėdinas

Nemažy^rūgesčiy ir pavojy Australijos šoferiams sukelia 
triušiai. Išvažiavus užmiestin,. leidžiantis nors tiesiausiu ke
liu negalima paleisti mašinos pilnu greičiu, nes visur ant ke- 
liy painiojasi šie jaukūs ilgaausiai gyvulėliai. Ypatingai pa
vojinga keliauti nakčia.

Australijoj triušy medžioja visi; kas šautuvu, kas vėzdu, 
kas spęstais ir kilpomis. Yra itin puikiai oragyvenančiy iš šiy 
medžiokliy, nes maždaug tris kart daugiau uždirba, nei papras
tas darbininkas. Dažniausiai medžioja dviese; vienas spendžia 
slystus. Kitas ;jau po trumpo laiko iš paskos renka įkliuvusius 
triušius. Kokiu mastu vyksta medžioklės parodo tai, kad pernai 
per pusę mėty vien per Sidnėjaus uosty exportuota 2 milijonai 
triušiy kailiuky.

Apskaičiuojama, kad dabar visoj Australijoj bėgioja dau
giau kai 100 milijony triušiy.Jai didžiausias Australy prie
šas. Užėjus sausrai, vasaros metu jie graužia visky, ky tik 
randa ėdamo. Per trumpy laikę pranyksta betkoks žalumynas, sau
lė kepina pliky žemę ir ištisi plotai virsta dykuma.

Daug vargo, kai jie jieškodami maisto išrausia gelžkelio 
pylimus, upiy užtvankas. Neretai nutrūksta betkoks susisiekimas 
ištisais keliy ruožais. Daugiausia nuostoliy pridaro ūkiuose, 
nes nuo sody ir daržy jie neatginami. Vyriausybė išleidusi spe- 
cijalius potvarkius kaip kovoti prieš ty atkakly ūkininko prie
šę ir smarkiai baudžia ty farmerį, kurs nenaikina žalingy gyvu- 
lėliy. Viktorijos valstybėj yra 153 specijalūs ūkininkę prižiū
rėtojai.

Tačiau kova beviltiška, nes triušiai nepaprastai vislūs. 
Apskaičiuota, kad Šeši triušiai tiek suėda, kiek viena avis. 
Taigi australai galėty turėti 17 milijony aviy daugiau, vietoj 
visky graužiančiy triušiy.

Kas gi atgabeno Australijon triušius? Aišku, kad europie
čiai ir, manoma, apie 1788 metus. 1795 metais vienas anglas nu-
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vežė 24 triušius ir 4 zuikius j. savo ukj, kad turėtą ką medžio
ti. Zuikiai išnyko, o triušiai smarkiai plito. Jau 1860 metais 
triušiai pasidarė australu slogučiu, ^paplitę kone visam Žemyne.

Per vėlai australai pamatė triušiu žalingumą. Susigriebė 
juos naikinti, kai milijonai lakstė dviejuos trečdalius viso 
ploto. 1880 metais Viktorijos valstybėj pastatė tvorą, lyg^"ge- 
leŽinę uždangą", kuri turėjo sulaikyti ir nepraleisti triušią 
skleistis ten, kur ją dar nebuvo. Tačiąi ar kas paliko spragą, 
ar pro atdarus vartus, taip kad po trumpo laiko masės triūsią 
buvo anapus tvoros. Ilgiausia tokia tvora buvo pastatyta Vakarą 
Australijoj, bet ir ta nesulaikė. Dabar tiek gerai, kad sausme
čiu ištroškę triušiai atskiriami nuo vandenyno. Tvoros nuolatos 
budriai kontroliuojamos. Visoj Australijoj tokią prieštriušinią 
užtvarą pastatyta apie 70.000 km. ilgio.

Pagaliau lieka klausimas, kodėl jie taip smarkiai dauginasi? 
Vieni mano, kad palankus klimatas, kiti spėlioja, kad Australija 
lygumą kraštas. Tikriausia yra ta priežastis, kad Australija la
bai retai apgyventa. Tirščiausia gyventoją yra Viktorijoj, bet 
vos 5-6 gyv. kvadr. kilometre. Vokietijoj prieš karą vienam 
kvadratiniam kilometre gyveno 150, Lietuvoj 40 - žmonią.

Niekas Australijoj nebeišmano kaip tą baisą priešą sulaiky
ti ir išnaikinti. Tai didžiausia jos nelaimė, bet ligi šiol ne
surasta jokią priemonią.

—..ooOOOoo..—

maža garbe svetimom kalbom kalbėti , 
DIDI GEDA SAVOS NEMOKĖTI

Lietuviška virtuvė

KIBIRAS -(viedras)
ĄSOTIS - (krugas, uzbonas)
DUBUO - (bliudas)
PUSDUBENIS - (plokščias, pailgas) 
KEPTUVE - (skavarda, skaurada) 
SKaRDA - (pyragams ir kt. kepi

niams kepti)
KAVINUKAS - (kavai laikyti) 
ARBATINIS - (arbatai laikyti) { 
LĖKŠTĖ - (tarielka) 
STIKLIUKAS, TAURELE - (čėrka) 
STIKLAINIS - (stiklinis uždaro

mas indas, slojikas)/
PILTUVELIS - (leika)
TRINTUVE - (tarka)
CUKRINE, DRUSKINE, PIPIRINE - 
(indeliai cukrui, druskai, pi
pirams ) 
ORKAITE - 
INDAUJA - 
mazgote -

(duchovka) 
(spintelė indams) DEŠRA, DEŠRELES -
(medžiagos gabalas vartojamas plauti)

šLUOSTYKLE - (indams ir kt. 
šluostyti)

MUILINE - (indelis muilui) 
ČIAUPAS - (kranas) 
RANKŠLUOSTIS - (abrusas) 
STALTIESE, STALDENGTE 
SRIUBA - (zupė)
BARSČIAI - (burokėliai)
LAPIENE - (lapą sriuba) 
BASTUClAl - (gužiniai kopūstai) 
KANKOLIENE - (zacirka) 
SULTINYS - (buljonas) 
MALTINIAI - (kotletai) 
BaLANDELIAI - (vyniotiniai 

kotletai)
MESETIS - (koldūnas) 
KEPSNYS - (kepta mėsa) 
PJAUSNYS - (šnicelis) 
KUMPIS - (šinka)

(kilbasa)
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KARTYNES - (krienai) 
SVOGŪNAI - (cibuliai) 
MIŠRAINE - (vinigretas) 
TYRE - (košė)
PADAŽAS - (sosas)
SKLINDŽIAI - (blynai)
VYNIOTINIAI - (nalesnikai) 
NARSTUKAI, ŽAGARELIaI, AUSELES 
(visi trys reiškia "chrustai") 
SPURGOS - (pončkos) 
DREBUČIAI - (želė)
PASUKOS - (maslionkos, Butter- 

rnilch)Šaltiena, drebutiena - (košeiena, 
kvošena)

GARSTYČIOS - (muštarda) 
GAURAI - (kudlos, gud.) 

GRAIMAS - (kremas) ISMUSaLAI - (tapetai) 
KEPTI, KEPINTI - (smožyti) 
MYGTUKAS - (knopka) 
PAGAIKŠTIS - (kačerga) 
PUOKŠTE - (bukietas) 
RANKINIS, RANKINUKAS - (mote

ry "portfelis”)
ROPINE - (grafinas) 
SARDINE - (sardinka)
SEME - (šiupeliukė) '
VIRDULIS, VIRTUVAS - (samavo-' 

ras)
ŽADINTOJAS - (budilnikas) 
ŽVAKIDE - (liktorius) 
SPINTA - (šėpa)
KRAITINE - (komoda)

—..00OOO00..—

TRAZEGNIES KASYKLOJE ŽUVO 39

J. A.
Ketvirtadienį, gegužės 11 d., 9,3o vai. Mariemont-Bascoup 

angliy kasykloje, Trazegnies, netoli Courcelles (prie Charleroi) 
įvyko baisi katastrofa, pareikalavusi 38 gyvybiy. Kiekviena ka
sykla pasižymėjus panašiomis nelaimėmis, bet ne tokio masto. Ne
laimingas įvykis tuojau buvo žinomas ne tik Belgijoje, bet ir 
visame pasaulyje, ypač akmens angliy kraštuose.

Tuojau po baisaus įvykio apylinkės gyventojai, angliakasiy 
namiškiai, visi skubėjo prie kasyklos: norėjo sužinoti, ar nėra 
žuvusiu savyję. Trazegnies darbininkę d tėję gyvena viena lietu
viu šeima ir vienas nevedęs. Tos pačios dienos vakare PLBB Kraš
to Valdyba gavo Dr. S. Bačkio telegramą iš Paryžiaus klausian
čiu apie žuvusiy lietuviy aukas. Laimei ir šį kartę buvo galima 
atsakyti, kad lietuviai dar nėra turėję nė vienos aukos Belgijos 
angliy kasyklose.

Nelaimės metu žuvo 21 belgę, 7 ukrainiečiai, 5 lenkai, 3 
italai, 2 rusai ir 1 vokietis. Du sužeisti. G. No81 (belgas) 
paliko žmonę ir 7 našlaičius; vyriausias sūnūs žuvo kartu su 
tėvu.

Į nelaimės vietę tuojau atvyko Tournai vyskupijos vysk. J. 
E. Himmer ir karalienė Elžbieta. Belgę karalius pasiuntė užuo
jautos telegramą ir nemažę piniginę dovana Žuvusiy šeimoms. Daug 
buvo gauta užuojautos pareiskimę ne tik iš Belgijos, bet taip 
pat iš užsienio. Gautas ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vokieti
joje užuojautos laiškas, kuriame teiraujasi apie lietuviy aukas. 
Šeštadienį visos kasyklos nedirbo ir iškabino tautines vėliavas 
su perrištu juodu kaspinu gedulo ženklan.
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Nelaimės priežastis įvairiai aiškinama. Į nelaimės vie at
vyko Charleroi teismo tardytojas ir sustatė byly. Sakoma, kad 
buvo rasta dujy "kišenė” ir jy apmarino, sujungdami laidais su 
oru, kad išeity dujos. Manydami, kad jau išgaravo, prakalė užmu- 
rinimy ir, nežiūrint detektyviniy dujy lempy, - gal jos visai ne
veikė - įvyko staigus ir didelis sprogimas, sunaikindamas kiek- 
vieny žmogiŠky gyvybę 300 metry atstume. Sakta buvo nepavojinga, 
bet atsargumo nėra niekados perdaug. Tokia nelaimė nebuvo įvykus 
54 metus. Vienas išliko gyvas būdamas metaliniame vagonėly: liko 
nudeginta visa galvos oda ir odiniai drabužiai. Tai dar jaunas 
vyrukas, ir grįžęs namo, nuolatos kartoja: "Niekad neisiu į po
žemio kasyklas". Visuomenė šiy nelaimę pergyvena labai jautriai: 
iš visy pusiy ėmė plaukti piniginės aukos Šeimoms, o laidotuvėms 
vadovavo pats vyskupas. Dalyvavo didžiausios minios žmoniy. Pa
žymėtinas nepaprastas angliakasiy solidarumas. Kaip tik buvo 
gauta žinia apie nelaimę, tuojau imtasi gelbėjimo darby. Reikėjo 
pirmajai ekipai 30 žmoniy, o pasisiūlė 100. Vienas buvo atskubė
jęs net iš kitos kasyklos, bet inžinieriai nepriėmė. Vyras spyrė
si, kad tai neturi jokios reikšmės, kad gelbėti visur ir visiems 
galima, tašiau esant pakankamai savos kasyklos gelbėtojy, anas 
drąsuolis nebuvo priimtas.

—. . oo'OOOoo..—

KAIP TOLI ?

Karty karininkas atsilankė į Cornwall angliy kasyklas, kad 
pamatyty kaip anglys kasamos. rJis turėjo labai blogy įprotį 
vartoti šlykščiausius žodžius - keiksmy. Angliakasys, kuris ve
dė jį požemiais nevartojo tokiy žodžiy ir labai nemėgo keiksmy 
klausyti. Jiems dar esant požemyje, karininkas paklausė: jei 
taip giliai žemėje yra jasy darbas, tad kaip toli yra pragaras?

"Pone karininke, aš nežinau kaip toli yra pragaras, atsakė 
angliakasys, "bet aš tikiu, jog jei šito keltuvo virvė, kuriuo 
mes keliamės į viržy, trukty, tada jus ten būtumėt per minutę 
laiko". P. Dobilas

SUSIMĄSTYK

Vidutinis žmogiško gyvenimo laikas - 38 metai. Ketvirtoji 
dalis visy gimusiųjy miršta nesulaukus 7 mėty, pusė - nesulau
kus 17 mėty. Iš 100 žmoniy tiktai 6 pasiekia 60-ties mėty am
žiaus, iš 500 - tiktai vienas pasiekia 80 metus. Visame pasauly
je miršta vidutiniai 60 žm. minutėje, po vieny - kiekvienoje se
kundėje. Taigi, stebėk: kiekvienoje sekundėje viena siela iš 
laikino gyvenimo pereina į amžinyjį, ir ateis kada nors tavoji 
į tenai perėjimo sekundė. Stebėk toliau: jei tau 17 mėty, tai 
tu užsipelnei Dievo malonės, kurios neužsipelnė visy tavo vien- 
mečiy pusė; jeigu tu išgyvenai iki 60 mėty, tai tau suteikta 
įpatinga, palyginant su kitais, malonė. Ir, pagaliau, atsiminki:
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Svečiai iš Amerikos. -Su artėjančia 
vasara Belgijoj kartais pasirodo rety, paukščiy, t. y. pakeleiviy, 
kurie pervažiuoja per Belgijy. Šiomis dienomis netikėtai mus ap
lankė svečiai amerikiečiai: kun. Valantiejus , kun. 
Juškaitės, Tėvas V a š k y s ir kun. R a i - 
1 a . Jau trys mėnesiai kaip šie keliauninkai lanko Europy, ir 
net Palestiny buvo pasiekę. Kaip ir visi amerikiečiai, šie ke
liauninkai praktiški: atsigabenę didžiulį automobily ir visi ke
turi "draivina" po Europy: aplankė Prancyzijy, Ispanijy, Portuga
le- jy, Italija, Palestiną, Šveicarėjy, Vokietijy, Belgijy ir Ang
liję. Kelionė truko apie tris mėnesius.

Įdomus buvo jy vizitas Belgijos lietuviams Liėge apylinkėse. 
Turėdami labai mažai laiko, jie galėjo aplankyti tiktai Tilleur 
lietuviy grupę. Pasistatę automobily prie dievnamio ir pagarbinę 
Svenčiausiyjy, užsuko y angliakasiu stovyklą. Šia vienas po kito 
pristato murziukai vaikai (suodini) - drąsiausi stovyklos gyven
tojai. Svečiai paleidžia y darby foto aparatus ir užfiksuoja vi
sas stovyklos "Įžymybes": barakus, vaikus, angliakasius ir paga
liau su viena lietuviy grupele kartu nusitraukė visi svečiai. Ap
lankė kelety lietuviy šeimy, pamatė kaip jos susikimšusiai gyve
na. Tėvas Vaškys, pranciškony provincijolas Amerikoj, pasižymė
jęs dideliais praktinio organizavimo gabumais, gyvai teiravosi 
medžiagine angliakasiy būkle ir čia pat konstatavo, kad Amerikos 
angliakasiai, lengviau dirbdami, uždirba dvigubai tiek, kiek Bel
gijoj, būtent, 12 - 14 doleriy per dieny. Amerikoj turtingiausi 
darbininkai yra angliakasiai ir'-ten y kasyklas veržiasi žmonės, 
tačiau jy unija ne visus priima. Svečiai amerikiečiai visiems pa
tarė veržtis y Kanady, nes y JAV iŠ Belgijos neįmanoma patekti. 
T. Vaškys pasiėmė vieny kity adresy ir būdamas Kanadoj bandys per 
savo pranciškonus surasti darbo ir buto garantijy, kad tuo budu 
vienas kitas iš Belgijos lietuviy patekty y Kanady. Mūsiškiai 
mielai atsakinėjo y svečiy klausimus, bet paskui ir patys ėmė 
kibti svečiams y skvernus pakišdami klausimus apie emigracijy... 
Taip Tilleur baraky vaizdai išvys Ameriky, kur mūšy tautiečiai” 
pamatys tikryjy būklę.

Nemaža džiaugsmo svečiai suteikė ir seselėms benediktinėms,

SUSIwiySTYK (Tęsinys iš 12-to psl.) 

labai beviltiškas yra reikalas atidėlioti savo atsivertimy se
natve; kaip liudyja viršpaminėtieji skaičiai, nedaug kas pasie
kia senatvės, dauguma miršta jaunuose metuose.

Vertė P. Dobilas

1936. Varšuva. "Šviesa prašvietimui"
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kuriai Liėge yra dešimt. IŠtisę valandą kalbėjosi su jomis, pasa
kodami savo įspūdžius. Seselės dėkojo T. Vaškini už joms siunčia
mą ’’Varpelį", kuris lanko jas jau nuo 1547 mėty. Ir čia buvo pro
gos nusifotografuoti. T. Vaškys sakėsi įdėsięs nuotrauką "Varpe
lyje". Pasistiprinę, svečiai sėdo į savo "Buick" ir nuskubėjo 
Briuselin, o iąten per Angliję atgal į Amerikę.

LBB persitvarko.- 4.23 d. įvykusiame LBB 
posėdyje Liėge, LBB Centro Valdyba nutarė persitvarkyti Pasaulio 
Lietuviy B-nės pagrindais. Nuo Šio laiko Liet. Bendruomenė Belgi
joje vadinsis Pasaulio Lietuviy Bendruomenė Belgijoje (PLBB), 
LBB Centro Valdyba - P.L.B-nės Belgijos Krašto Valdyba; Belgijos 
Krašto Apygardų (arba Provincijy) ir Apylinkių Valdybos. Viene- 
riems metams išrinkta Centro Valdyba eis PLB Belgijos Krašto Val
dybos pareigas iki naujy rinkimy. Ji praves PLB Belgijos Krašto 
Valdybos rinkimus ir paruoš Belgijos krašte gyvenančiy lietuviy 
PLB Belgijos Krašto laikinąjį statutę..

Kiek lietuviy Belgijoje. Surinkus 
Belgijoje gyvenančiy lietuviy statistines žinias, rasta apie 830 
liet. Hainaut prov. 340, 65 Šeimos, 130 vieng., 75 vaikai; Lim- 
burgo prov. 250, 47 šeimos, 98 viengungiy, 58 vaikai; Liėge 190, 
47 Šeimos, 67 vieng., 43 vaikai; Bruxelles-Anvers 53, 15 šeimy, 
14 vieng., 9 vaikai. Kasyklose dirba apie 400. Per metus 15-17 
gimimy? 10 santuoką, 3-4 mirimai. 51 mokyklinio amžiaus vaiky. 
Lietuviy skaičius žymiai mažėja: vieni išemigruoja, kiti bėga Vo
kietijon arba kurdinasi kur kam pasitaiko. Isiblaškę tautiečiai 
dažnai nepalaiko santykiy su bendruomene ir nyksta.

Pavyzdinga lietuviy Apylinkė. - 
Hensies-Pommeroeul PLB Apylinkė išrinko prieš Kalėdas nauję val
dybę ir iki šiol pavyzdingai ir gražiai veikia. Keletą karty pa
darė rinkliavę savo apylinkės nelaimėn patekusiems tautiečiams 
sušelpti. Nariai moka nario mokestį. Visi gausiai skaito knygas 
ir laikraščius. Gegužės 14 d. buvo atvykęs kun. J. Dėdinas ir pa
rodė filmy apie emigracinius kraštus ir Lietuvę. Panašaus turinio 
konferencijy daugiau pageidaujama. Kantinėje norima atidaryti 
lietuviskę skaityklę. Bendruomenės dvasia yra uolus veikėjas Be
nius Dabulskis. - Pommeroeul apylinkė atsiuntė 500 fr. nario mo
kesčio PLBB Centrui.

Bėga Vokietijon. - Iš Mons kare iviniy iš
bėgo Vokietijon pas savo vyrus pp. Raubienė, Rukšėnienė, Br. Rau- 
ba, ir Ryzlerytė; liko viena šeima, 1 vieng. ir 3 isbėgusiy žmo
nos, kurios neturi reikalingy pinigy kelionei. 5.13 d. į stovyklę 
buvo atvykęs kun. J. Dėdinas ir parodė stop-filmy.

Padaugėjo susirgimai.- Paskutiniu lai
ku padaugėjo susirgimai: p. Vegienė patalpinta psichiatrinėje li
goninėje, p. Sefleris Mons Pont-Canal ir p. GumbeleviČius La Lou- 
viėre ligoninėje; p. Bružo žmona pasveiko, p. Mažylio žmona gydo
si namie. Serga p. Grėbliauskas ir p. Gajausky simus.
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Įmokėta Tautos Fondui.- Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Belgijos Krašto Centro Valdyba Įmokėjo Tautos 
Fondui 3400 B.fr. Iš Dr, BaČkip gautas sekantis-laiškas: Ponui 
V. Banevičiui, LBB Iždininkui... Didžiai Gerbiamasis, Gavęs Tams
tos perlaidų, atsiųstų Tautos Fondo Valdytojo Pono prof. J. 
Kaminsko nurodymu, skubinu Tamstai siųsti, tvarkos dėlei, 
pakvitavimų. Pastarojo nuorašų, kaip ir šio laiško nuorašų per
siunčia P. Prof. J. Kaminsko žiniai. Nuoširdžiai dėko
damas Tamstai už man siuntinėjamų "Gimtoji Šalis", kartu prašau 
priimti mano padėkų ir už perlaidų - Belgijos lietuvių, sunkiai 
dirbančių, aukų Tautos Fondui, kitaip sakant Lietuvos Laisvinimo 
reikalams. Prašau priimti, Pone Iždininke, mano geriausius lin
kėjimus. Priedų: pakvit. 22.666 fr. fr. - Jūsų Dr. S. BaČkis.

Susijaudino . - Ryšium su amerikiečių lėktuvo nu
šovimu virš Baltijos juros spauda rašė ir apie Baltijos kraštus. 
"La libre Belgique" Nr. 136 paskelbė straipsnį: "Baltija - nauja 
šaltojo karo sritis", kur be kitko rašo, jog Baltijos kraštuose 
dėl ano įvykio kilo didelis susijaudinimas, nes pasklido gandai, 
jog prasideda karas. Estijos komunistai buvo sudarę "Tautinės ge
rovės komitetų", kurio paskirtis buvo įtikti amerikiečiams, jei 
tikrai prasidėtų karas. Sovietai tokius "draugus" tuojau čiupo ir 
likvidavo kaip neištikimus. Nukentėjo E. Pali, aukšč. tarybos 
pirm., H. Kruss, minist. pirm, ir du partijos sekret. Zozulia ir 
Tomejev. Antrų straipsnį "La libre Belgique" išspausdino Nr.137 
ir tai pirmam puslapy: "Trys Vakarų užmiršti kraštai -^Lietuva, 
Latvija ir Estija". Straipsnio duomenys, matyt, imti iŠ šveicarų 
Wochen-Zeitung; santrauka buvo "G.S." 9 nr.

Seimų atostogų priedai.- "Moniteur" 
geg. 17 d. paskelbtas naujas potvarkis, liečiųs šeimų atostogų 
priedus, kurie bus išmokėti iki birželio 30 d. Išmokės ta pati 
kasa, kuri išmoka Šeimų priedus. Apskaičiuojama pagal 1949 m. dar
bo dienų ir vaikų skaičių.

Išvyko Venecuelon.- K. MatukeviČius,dirbęs 
dvejetų metų anglių kasyklose ir vienerius metus cinko įmonėj, 
susitqupe pinigų ir, pažįstamų .padedamas, išplaukė Venecuelon. 
Lietuvoje jis yra tarnavęs policijoj, sovietų buvo gaudomas, ku
rie net tris kartus buvo apsupę jo šeimos namus. Laimei, jiems 
nepavyko, ir MatukeviČius su kitais 6 bičiuliais išėjo į miškus, 
kur išbuvo 8 mėn. Ypač žiauru buvo žiemų: įsikasę kranto urvuose 
po egle dienomis miegodavo, o naktimis išeidavo jieŠkoti maisto. 
Kartais tekdavo badauti ištisų savaitę. Ūkininkai bijodavo įsi
leisti į namus, bet atnešdavo maisto sutarton vieton ir taip mai
tindavo partizanus.

Sibiran išvežtųjų minėjimas. - 
VLIK’o kvietimu, Belgijos lietuviai tikisi galėsiu paminėti siau
bingas deportacijas Lietuvoje. Ketinama ruošti bendrų minėjimų 
su latviais ir estais Liėge birželio 18 d. Apie tai bus paskelb
ta vėliau.
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Dvi naujos vienuolės.- LANDEN. Baland
žio 27 d. dvi lietuvaitės, attikusios naujokynu, padarė laikinuo
sius įžadus. Iškilmėse dalyvavo T. Ambrozijus^ir pasakė ta proga 
pamokslę, išreikšdamas džiaugsmy, kad Šiais įžadais jos pririša 
save prie Viešpaties tarnybos, nuo kurios dabar mūšy Tėvynėje 
priešas stengiasi visomis išgalėmis atitraukti. Visy tautiečiy 
vardu palinkėjo naujony seselėms gražiai ištverti šiame pašaukime, 
savo malda ir darbu, persunktu malda, būti tomis nuolat iškelto
mis į dangy rankomis, kurios išmelš ty pergalę.mūšy tautiečiams, 
vienu ar kitu bildu kovojantiems už savo tikėjimy ir Tėvynę. Šios 
seselės - M. Bernadeta ir M. Rita - yra prieš porę ne ty iš Dani
jos atvykusios į Belgijy. Toje pačioje kongregacijoje yra ir kita 
lietuvaitė seselė Marcelė, kuri jau 16 mėty gyvena Belgijoje ir 
iki atvykstant šioms dviems seselėms neturėjo niekada progos su
sitikti bet kokio lietuvio.

Lietuviai belgy Šventėje.- Limburgo 
lietuviai dalyvavo su savo vėliava per Šeštines Op-Glabbeke mies
telyje, kur buvo Švenčiama šios srities kataliky^darbininky or- 
ganizacijy šventė. Kalbėtojai pabrėžė savo broliškumo jausmy 
žmonėms, kurie yra atskirti nuo savo Tėvynės.

Ir mes dar gyvi 1 - Nemanykit, kad jau visi 
Charleroi apylinkės lietuviai išbėgiojo ar išmirė. Čia 
jy dar esame apie 150. Tai mažesnė pusė to skaičiaus, kurie čia 
buvo apsistoję 1947 m. Bet ir likusieji pamažu tirpsta. Vienas 
kitas neperseniai persikėlė į užjūrius, į Kanady: Vyt. Korsakas 
su Juoz. Jurkaulioniu ir Vity šeima. Kiti ruošiasi ar bent tikisi 
kada nors pamesti kurmio gyvenimu. - Mūšy veikimas dažniausia ap
siriboja atsilankymu į lietuviškas pamaldas. Norint kykity suruoš
ti, didžiausia kliūtis - perdidelis išsisklaidymas: 150 žmoniy 
gyvena 35 parapijose. Todėl vis dar atsiranda tokiy, kurie jau 
kelinti metai gyvena Belgijoje ir lig šiol nieko nežinojo apie 
kitus lietuvius. C.m. gegužės 7 d. ir mes šventėme Motinos Dieny. 
Į vienuolyno koplyčią (Charleroi) susirinko palyginti didelis 
skaičius lietuviy. Sv. Mišias atlaikė iš Liuveno atvykęs kun. J. 
Dėdinas. Pamoksly apie žemiŠkyjy ir dangiškujy Metiny pasakė Tė
vas P. Rabikauskas. Daugelį giliai paveikė įspūdingos lietuviškos 
gegužinės pamaldos, priminusios laiminguosius metus laisvoje Tė
vynėje. Po to, ten pat salėje buvo Lietuviy metiny pagerbimas. 
Po trumpo T. Rabikausko pasveikinimo žodžio, kun. J. Dėdinas 
skaitė turiningy paskaitę apie motinos reikšmę tautai ir jos už
davinius Šeimoje. Klausytojy tarpe buvo didelis susidomėjimas ir 
gyvos diskusijos aktualiais šeimos klausimais.

Centras kreipiasi į tautiečius. 
Ryšium su propaganda ir susirašinėjimu (oro paštu) dėl emigraci
jos Kanadon yra ir dar bus padaryta nemaža išlaidy.

Dėl to norintieji ten patekti tuoj pat sumoka pilnai už 
1950 m. nario mokestį po 10,- fr. mėnesiui, kaip numatyta mūšy 
bendruomenės įstatuose. nTŪ _ . . . „ x. „ ,* PLB Belgijos Krašto Valdyba
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KEPURĖMS NEAPSIGINSI. - ATLANTO TaRYBA. - ŠUMANAS - EUROPOS MaR- 
SHALL’AS. - VOKIETIJOS KILIMAS. - SOVIETŲ LAIVAI ANGLŲ PAKRANTĖSE.

Kiny siena Europoj. - Kadaise Kinija, 
baimindamasi priešy, išsimūrijo sieny, kuri turėjo saugoti jy nuo 
išorės priešy. Buvo manyta, kad tokia izoliacija krašty ne tik ap
saugos, bet ir labiau suglaudins kiniečius viduje. Viltys, deja, 
nepasiteisino: visi praregėjo, kad to nepakanka. Panašiai įvyko 
ir Europoj: buvo garsi Maginot linija, Siegfrido linija, Atlanto 
pylimas, bet visa tai pasiliko tik atminimas. Visos linijos ir py
limai nustoja reikšmės, kai atsiranda priemonių jas pralaužti. Vi
si mato reikaly šiandien statyti pylimy prie Elbės, kad užtvenktu 
ten besikoncentruojančiy raudonyjy masę. Jis yra statomas, tačiau 
visai kitu būdu: ne iš betono ir ne iš plieno. Stipriausia užtva
ra Europej-Vakary apsiginklavimas. Be šios užtvaros Vak. Europa 
negali rizikuot: jos ateitis būty perdaug netikra. Pavojaus artu
mas verčia tai daryti. Nei kepurėmis, nei gražiais žodžiais neap
siginsi. Tam reikia organizuotos kariuomenės, šarvuočiu, avijaci- 
jos. Tokios pajėgos suorganizavimas reikalauja milžiniškos organi
zacijos, išlaidy, disciplinos. Ta linkme jau padaryta didelis 
žingsnis priekin: suorganizuota Vak. Europos Unija ir su Montgome- 
riu priešaky imta stiprintis karinėj srity. Paaiškėjus, kad šito
kia organizacija dar nėra pakankama, užsimota plačiau, būtent, su
darytas Atlanto valstybiy paktas. Tuo būdu Vak. Europa turi at
ramą anapus Atlanto ir pavojaus atveju tai bus neįkainojama at
spirtis. Minimo pakto valstybės neseniai buvo susirinkusios Londo
ne pasitarimo. Pirmiausia tarėsi "trys didieji", vėliau sulėkė ir 
mažesni. Visy rūpestis buvo Vak. Europos gynyba. Iš paskelbto pra
nešimo matyti, kad nustatytas bendras gynybos planas, ginklavima- 
sis ir išlaidos. Taip pat nutarta suorganizuoti pastoviy Atlanto 
valstybiy taryby, kurios pirmininku būsiys amerikietis. Tuo būdu 
Vak. Europos gynimas lieka įjungtas į Atlanto galybiy pirmaeilius 
planus. Be to, ta pati konferencija nutarė eiti į pagalby Prancū
zijai, kuri veda kovę prieš raudonuosius Indokinijoj (P. Azijoj). 
Įžiūrėta, kad pietinės Azijos karas yra gyvybinės reikšmės ir ten 
reikia siysti stipresnę pagalby. Praradus Kinijy reikia gelbėti 
bent ta Azijos dalis, kuri dar gali būti išgelbėta.b •

Revoliucinis planas.- Organizuojant 
Europos gynimy iškilo kai kuriy sunkumy, kuriy pašalinimas nepa
prastai svarbus. Iš seno yra žinomas Prancūzijos - Vokietijos ne
sutikimas. Tai du seni priešai. Organizuojant vieningy fronty rei
kėjo rasti būdy sušvelninti ty dviejy krašty nesutikimy. Pradžioj 
buvo pasikeista gražiais žodžiais, bet to nepakanka. Saro kraštas 
kuris po šio karo daugiau Šliejasi prie Prancūzijos, labai apkar
tino vokiečiy nuotaikos. Laimei, dabartinis Prancūzijos užs. r. 
ministeris Šumanas nepabūgo esamy kliūčiy. ir rado tokį plany, ku
ris nustebino visy pasaulį. Jisai pasiūlė sujungti vokiečiy-pran-
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cūzų sunkiųjų anglių ir plieno pramonę ir jos tvarkymų pavesti 
tarptautinei tarybai. Su tuo planu sutinka Prancūzijos vyriausy
bė, o vokiečiai priėmė jį su entuzijazmu. Kiek šalčiau pažiurėjo 
anglai, bet ir tie pagaliau sutiko. Yra netgi vilčių, kai ne tik 
anų dviejų valstybių, anglies-plieno pramonė bus sujungta, bet ir 
visų kitę Europos valstybių. Tai realus Žingsnis ne tik Europos 
vienybės, bet ir josios gynimo linkme. Tai tikrai revoliucinis 
Žingsnis, kuris ateityje gali duoti dar netgi nepramatytų rezul
tatų.

Paminėtinas yra to plano autorius Šumanas. Tai alzasietis, 
pirmo D. karo metu tarnavęs vokiečių kariuomenėj kaip karininkas, 
išėjęs teisės mokslus Vokietijoj (Bonn’oj) ir kaip alzasietis 
pritapęs prie Prancūzijos politinio gyvenimo. Prancūzijoj jis yra 
vertinamas kaip vienas geriausių administratorių ir ministerių. 
Nebereikalo tad jis taip ilgai laikosi ministerio kėdėj, nors 
valdžios virsta viena po kitos.

Vokietija vis kyla.- Pravažiuojantieji 
liudija, kad Vokietijoj jau nieko nebetrūksta. Kraštas ekonomiš
kai yra atsigavęs ir laikosi neblogiau kaip kitos Vak. Europos 
valstybės, žinoma, užsienio kapitalas tai daro. Be to, sąjungi
ninkai siekia galimai greičiau pastatyti Vokietijų ant kojų. Vak. 
Europos gynime Vokietijos pajėgumas yra svarbus veiksnys. Sąjun
gininkai ruošiasi pakeisti okupaci jos statutų. Birželio mėn. nu
matyta nauja užs. reikalų konferencija, kuri spręs Vokietijos oku
pacinio statuto klausimų. Konferencija jau ruošiama.

Pasikeitimai Turkijoj.- Ištisus 25 m. 
valdžiusi resp. partija pralaimėjo rinkimus, ir prezidentas Ismet 
Inonu, Ataturko įpėdinis, turėjo pasitraukti. To vieton išrinktas 
demokratų partijos vadas Bayard.

Rusų laivai Anglijos pakrantėj. 
Nemažų susidojėjimų sukėlė rusų žvejybinis laivynas, susidedųs 
bene iš 30 laivų, ir praplaukęs Anglijos pakrantėmis, kur buvo 
netgi sustojęs. Laivynas plaukia aplinkiniais keliais Juodojon 
jūron. Matyt, parūpo sovietams pamatyti Anglijos uostus, Gibral
taro įsitvirtinimus ir t. t. Anglai, žinoma, palaikydami draugys
tę leido, tuo tarpu kai rusai šaudo į pirmų priartėjusį lėktuvų 
prie jų įsitvirtinimų.

- Vokietijoj, Dahlbusch’o anglių kasykloje dėl dujų sprogimo 
žuvo 76 asmenys. Kasyklos priklauso belgams.

SKELBIMAS

Kas nori įsigyti gerų drabužių, kreipkitės į lietuviškų 
J. Mataičio siuvyklų Briusely: 
191, rue du Trone, Ixelles. Didelis medžiagų pasirinkimas: 
angliškų, vietinių ir gatavų drabužių. Darbas garantuotas. Ga
lite pasitikėti mano 27 metų praktika.

19



LA LIBRE BELGIQUE
le Grand Journal Catholique independant

12, rue Montagne aux Herbes Potagėres .

T«.: 17^11-80 Bruxelles I

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims mėn. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia «SĖJOS> Draugija.

Imprimeur gėrant V. BANEVIČIUS
66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

20


	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0017
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0018
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0019
	C1BC10000363631-1950-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0020

