
r/YS VATAI
Periodique lithuanien bimensuel

12

Liege --------- —---------------------------- 30. 6.1950

1



IV metai 1950 m. birželio 30 d. Nr.12 (65)

PRASIVERŽEM VIEŠUMON

Gedulo sąskrydis Lieže

Birželio 18 d. visi Belgijos lietuviai, PLB Centro Valdybos 
kviečiami gausiai suvažiavo į Liežo miesty. Sekmadienio ryty visy 
krypčių traukiniuose galėjai rasti lietuviy, kurie grupėmis ir pa
vieniui vyko syskrydin. Jau apie 11 vai. apie St. Louis bažnyčią 
ėmė rodytis tautiečiai nuo Monso, nuo Charleroi, nuo Limburog ir 
t. t. 12 vai., kaip buvo numatyta, lietuviai suėjo į didelį St. • 
Louis dievnamį ir laukė atvykstant aukštojo svečio J. E. Vysk. B. 
Sloskans, kuris dėl miesto procesijos pasirodė kiek pavėluotai. 
St. Louis dievnamio rektorius, lydimas lietuviy kunigy: Gaidos, 
Rabikausko, Dėdino ir belgy kun. Boonen, pasitiko prie įėjimo ir 
nulydėjo prie did. altoriaus, kur Vyskupas pradėjo Šventę jy Auky, 
asistuojamas kunigy: Dėdino ir Rabikausko. Gausiai suvažiavę lie
tuviai su didele rimtimi giedojo "Pulkim ant keliy" ir kitas 
įprastines giesmes. Kun. Dėdinas, ilgame pamoksle, suminėjo Lietu
vos tragedijy, iškeldamas mūšy aukos bei maldos reikšmę. Po Mišiy, 
prie parengto katafalko, Vysk. B. Sloskans atgiedojo Libera už mi
rusius baltus Sibiro plotuose. Po visy maldy dalyviai sugiedojo 
Tautos Himny.

Iškilmi.ngas posėdis

Sv. Liudviko gimnazijos kieme ir koridoriuose dalyviai galėjo 
laisvai atsikvėpti, pasikalbėti su pažįstamais ir parūkyti. 14 vai. 

-visi jau buvo salėje ir laukė aukštyjy svečiy. Netrukus pasirodė 
J. E. Vysk. B. Sloskans, lydimas visos eilės kviesty svečiy, kurie 
užėmė pirmąsias vietas. Pr. Sekmokas, Liėge Apyl. pirm., pradėjo
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minė ji mg nušviesdamas dienos reikšmę ir kviesdamas per susitelkimo 
minutę sugiedoti giesmę ’’Marija, Marija". Po to įžygiavo salėn lie
tuviu vėliava, perrišta juodu kaspinu, ir belgę vėliava, kurios, 
lydimos tautiniais drabužiais apsirėdžiusię lietuvaiČię, sustojo 
scenoje. Kun. Pr. Gaida prabilo į susirinkusius prancūzę kalba, ku
rioje iškėlė birželio 18 d. reikšmę ir pakvietė J. E. latvię vysku
pu B. Sloskans tarti žodį. Vyskupas papasakojo savo atsiminimus iš 
Sibiro kone, stovyklę, is tremties, kur jam teko praleisti 15 metę. 
Ypač šiurpi buvo jo šeimos: tėvę, brolię, seserę, ir anūkę deporta
vimas. Išvežė juos rusai, nes buvo tikintieji ir visę gerbiami žmo
nės. Ikišiol jis neturįs nė mažiausios žinelės apie ję likimę. Taip 
yra su visais išvežtaisiais. Ję mirtingumas siekia 70 fy, Taigi, dau
gumas yra nea-bejotinai mirę. 0 koks likimas gyvęję? Jis blogesnis 
uŽ mirusięję, nes jie miršta iš lėto kasdienę. - Pagaliau vyskupas 
prabilo lietuviškai, kviesdamas jungtis darbuose, kančioj ir maldo
se visiems baltams ir apsišarvojus kantrybe laukti pavergtęję prisi
kėlimo. Atskirai tarė žodį ganytojas latviškai dalyvaujančiai lat
vię grupei, kuri reiškė pasitenkinimę.

Ilgesnę kalba pasakė Belgijos senatorius Juozas 
Banquet , advokatas. Buvo kviestas p. Moreau de Melen, buv. 
Teisingumo Ministeris, tačiau po nauję riakimę vėl tapo Ministeriu 
(Krašto Apsaugos) ir nebegalėjo dalyvauti musę posėdy. Jo vietoje 
tad dalyvavo kitas senatorius, kurio iškalbingumas ir nuoširdumas 
sužavėjo net ir prancūziškai nesuprantančius. (Jo kalba bus įdėta 
sek. G. S. nr. - Red.).

Kunigę Seminarijos profesorius Meunier , Liežo vys
kupo atstovas, kuris kalbėjo vokiškai, kvietė nenusiminti tremtyje 
jusę ir musę kančios rengia kelię prisikėlimui.

Pulk. Squadrilli , amerikietis, kuris turėjo sa
vo žinioje 24 tremtinię stovyklas Austrijoj kaip UNRRA Šefas gerai 
pažįsta lietuvius ir savo kalboje ragino neužmiršti kenčiančięję 
Sibire.

Buvęs Belgijos Konsulas inž. Hunebelle, kuris išgyveno Lietu
voje 18 m. ir grįžo Belgijon 1947 m., savo kalboje reiškė simpati- 
ję bei užuojautę lietuviams, suminėjo trumpai įvykię eigę Lietuvoj 
ir kėlė viltį, kad įvykiai pakryps kada nors laimingesne linkme. 
Kalbos klausėsi ir jo sūnūs, gimęs Lietuvoj, ten baigęs bene 6 
gimn. klases. Dabar jis jau didelis vyras, praaugęs net tėvę. Be 
abejonės su liūdesiu jisai prisimena savo motinę, kuri buvo lietuvė 
ir palaidota Kaune.

Dar kalbėjo: italę atstovas kun. Agnese, ukrainieČię komiteto 
pirm. Vlad. Lutyk, vokiečię - kun. Herrmann. Visi jie reiškė savo 
simpatijas lietuviams kaip bendro likimo broliams. Dalyvavo ir len
kę atstovas p. Zukowski su žmona. Jisai neseniai atvykęs iš Vokie
tijos, kur gražiai bendradarbiavo su lietuvię menininkais rengdami 
parodas bei koncertus.

Iš dalyvię suminėtini dar: IRO atstovas p. Demtchouk, YMCA se
kretorius, ukrainieČię komiteto nariai, italę organizaciję atsto
vas, buvęs Latvijos konsulas p. Stiels, spaudos atstovai ir kt.

Pirmininkas padėkojo visiems svečiams ir tautiečiams už gausę 
dalyvavimę ir posėdis baigtas Tautos Himnu.
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Tautžudystės minėjimas 
plačiai nuskambėjo

Gedulo sąskrydy dalyvavo' spaudos atstovai. Ję plunksnos dėka 
laisvęję lietuviu protesto balsas pasiekė plaČięję belgę visuo
menę. Jau pirmadienio rytę Briusely išeinantis ir mums pažįsta
mas "La libre Belgique", didžiulis dien
raštis, pirmas paskelbė korespondenciją apie lietuviu sąskrydį, 
trumpai atpasakodamas tautžudystės minėjimo programę. Dienraštis 
"La derniėre- Heure" (20.6.1950) rašo: "Baltę 
likimas paminėtas Liėge": "Musę regijono lietuvię kolonijos ini- 
cijatyva įvyko Sv. Liudviko gimnazijoj iškilmės paminėti depor- 
tavimę tukstančię lietuvię Sibiran. Tikrumoj tai visę baltę liki
mas, nepriklausomę nuo ano karo, okupuotę 1940 m., prijungtę 
1944. Vaikę grupės tautiniais drabužiais, mažai pažįstamos vėlia
vos, neįprasti himnai sudarė nuotaikę..."

Dienraštis "La Meuse" (20.6.1950) įsidėjo netgi 
nuotrauką vysk. Sloskans (kalbančio) su paaiškinimu, kad lietuvię 
yra deportuota netoli milijono. Iškelia senatoriaus Banquet pa- 
reiškimę: "Mes turime išmokyti didžiuosius kaimynus gerbti teisę". 
Mini jo viltį, kad mažę tautę atstovai tarptautiniuose susirin
kimuose mokės ginti ję prieš galinguosius, o dabar reikia organi
zuoti maldos žygį.

Plačiausiai aprašė dienraštis "Gazette de 
Liėge" (20.6.1950). Atpasakojęs iškilmes dievnamy, laik
raštis ilgiau sustoja prie atidaromosios kalbos, kurię pasakė 
kun. Gaida: "Pirmininko vardu-noriu tarti žodį prancūzę kalba, no
rėdamas iškelti šios šventės reikšmę. Lietuviai dalyvauja dažnai 
pasyviai didžiuose Europos įvykiuose, tačiau jie kartais kenčia 
daug stipresnius smūgius nei galingieji kaimynai. Pav. 1941 m. 
per vienę savaitę buvo išvežta 40,000 lietuvię į Sibirą. Nuo 1944 
iki 1949 buvo dar šeši masiniai trėmimai. Bendras išvežtęję skai
čius prašoka pusę milijono, pridėjus žuvusius kare, gauname fan
tastinį skaičię: 800.000 aukę sovietinės barbarijos. Tai nepapras
tai daug mažai 3 milijonę tautai. Juo blogiau, kad tai nesiliauja. 
Musę tėvynei gresia išnykimas. - Minėdami musę mirusius Sibire, 
mes težinome du galimos pagalbos adresu: dieviŠkęję jėgę (per mal
dę) ir žmogiškę jėgę iŠ laisvęję tautę pusės. Taip pat mes siekia
me atkreipti dėmesį laisvęję tautę ir spaudos į likimę tautę, ko
vo jančię už savo būtį, kad ji (spauda) atvirai kalbėtę apie šiuos 
dalykus". Toliau laikraštis iškelia senatoriaus J. Banquet pasa- 
kytę kalbę, kurioje, be kitko, jisai pareiškė: "Lietuva duoda 
mums taurę pavyzdį tautos, kuri nenori mirti. Yra nepa
prasto panašumo tarp Baltijos kraštę ir Belgijos. Tai mažos vals
tybės, kurios nori ir gali parodyti savo galingiems kaimynams, kad 
jos pasiruošusios išlaikyti savo idealę ir kad jos laukia savo 
teisię bei laisvės pagerbimo". Dienraštis baigia: "Pagaliau lie
tuvię tautos himnu buvo baigta Ši taip simpatinga kelię tautę 
bendradarbiavimo šventė, kuri siekė pagerinti Baltijos tautę bui
tį, tautę labiausiai nukentėjusię Europoj, o gal ir visame pasau
ly".

J tautžudystės minėjimę buvo kviesti ir kairiosios spaudos
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atstovai, tačiau neatvyko ir ję spauda neprasižiojo apie Baltijos 
tragediją nė puse žodžio. Palanki pasirodė dešinioji ir liberali- 

' nė spauda, kuriai tenka nuoširdžiai padėkoti.

—..00OOO00..—

A. a. Dr. K. GRINIUS - LIETUVOS PREZIDENTAS

Didelio paprastumo žmogus: važinėjo konke, žaidė su vai
kais Palangoj

Stepas Paulauskas

Vienas po kito lūžta Didieji Lietuvos ąžuolai. Birželio mėn. 
4 d. Čikagoje mirė buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Dr. Ka
zys Grinius.

Lietuva 1918 - 1940 metę nepriklausomybės laikotarpyje iš 
viso turėjo tik 3 prezidentus. Pirmuoju steigiamasis seimas iš
rinko Antanę Smetonę, kuris po 1926.XII.17 d. 
politinio perversmo antru kart grįžo prezidenturon karinės jėgos 
pagalba. Antruoju seimas išrinko agr. Aleksandrę 
Stulginskį , kurs buvo perrinktas ir II-rojo seimo 
kitai kadencijai. III-čiasis seimas išrinko Dr. K. Grinię, ku
riam teko tik 1/2 metę prezidentauti.

A. Smetona yra miręs J.A.V., Al. Stulginskis buvo rusę iš
vežtas per pirmę raudoniję okupaciją ir mirė žiauriose gyvenimo 
ir darbo sęlygose Sibire, o dabar yra miręs ir trečiasis Lietu
vos Prezidentas - Dr. K. Grinius.

Grinius g. 1866.XII.17 d. Suvalkijoje. 1887 m. baigė Mari
jampolės gimnaziję, o 1893 m. medicinos mokslus Maskvos universi
tete.

Ypatingai jis rūpinosi musę tautos sveikatingumu. Yra įstei
gęs "Pieno Lašo" ir Kovai su Tuberkulioze Draugijas. Redagavo 
"Sveikatę" ir "Medicinę", o savaitrašty "Lietuvos Ūkininkas" vedė 
sveikatos skyrię ir atsakinėjo į paklausimus.

Tautos sveikatingumo palaikymui yra parašęs visę eilę kny
geliu*

Jis buvo visę 4-rię seimę narys, ministeris pirmininkas, 
prezidentas, VLIK*o bendradarbis, antinacinės ir antibolŠevikinės 
rezistencijos dalyvis. Ilgiausiai pelnėsi sau ir šeimai duonę, 
tarnaudamas Kauno m. savivaldybės sveikatos skyriuje.

Aukštas valstybines pareigas eidamas visada būdavo paprastas 
ir visiems prieinamas. Dažnai jis duodavo patarimę į jį besikrei
piantiems ne vien medicinos, bet ir teisės srityje. 1926 m., bū
damas prezidentu, iŠ savo namę Žaliakalny Aušros gatvėje, iki 
Laisvės Alėjos ateidavo pėsčias, o paskui važiuodavo į preziden- 
turę vieno gyvo arklio jėgos traukiamu tramvajumi - konke. Tę 
vasarę atostogaudamas Palangoje neturėjo jokios asmeninės apsau
gos ar rezervuotos sau vietos maudytis. Maišėsi kartu su visais 
vasarotojais. Vaikučiams, statantiems iš smėlio pilis, neatsisaky-
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davo paskolinti lazdę, su kuria niekad nesiskirdavo, tuneliui 
ar kam kitam padaryti. ..

Pabėgęs nuo antros raudonosios okupacijos Vokietijoje, o 
paskui J.A.V., visę laikę sielojosi Laisvos Lietuvos reikalais 
ir buvo jos atstovu tarptautiniame žaliajame internacijonale.

r. —..00OOO00..—

LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI

V. Kudirka

Gydytojui rodėsi, kad pasieniniai sargai ieškos kontraban
dos, bet Baronas Rylosujevas iš sykio šoko prie knygę. Besiknis
damas užtiko senę neaptaisytę lietuviškę laikraštį ir abejojo, 
ar imt, ar ne, ar priskirt prie popieriaus, ar kaip šia. Paėmė. 
Išvydęs gi lapelį popieriaus, kur buvo ranka rašytos lenkiškos 
eilės, pastvėrė neabejodamas. Nesuprato, kad rankraščiai nepri
klauso prie kontrabandos, ir nepasijuto atlikęs žandaro pareigę, 
dėl ko turėjo vien tik gėdytis ir atsakyt prieš vyriausybę.

Kitu atsitikimu Baronas Rylosujevas beveik dar geriau pasi
žymėjo. Mieste slampinėjo pakampėmis vienas iš proto išėjęs ama
tininkas. Nieko nešneka ir bė-ga nuo žmonię. Kartais išeina į 
laukus ir kilnoja akmenukus iš vienos vietos į kitę arba rankio
ja žoleles. Viena dienę apie pietus pamatė sumišėlį Žvalgas ir 
davė žinię. Ugi žiuriu - Baronas Rylosujevas su keliais raite
liais lekia, tarytum akis išdegę. Sumišėlį, nė nebandžiusį bėgt, 
apsupo septyni žvalgai. Kad karininkui butę lengviau prieit ir 
iškratyt, vienas žvalgas sudavė porę kartę su karabino buože su- 
mišėliui į galvę. Tas apsvaigęs parvirto. Tada Baronas Rylosuje
vas prišoko prie gulinčio kišenię ir ištraukė popiergal ię punde
lį. - Veskite! - paliepė sėsdamas ant arklio. Ir taip, kaip sto
vėjo, visi traukė į miestę, į kordonę. 0 ten jau buvo prisirinkę 
daug žmonię pažiūrėti, kę sugavo. Prisiartina prie kordono, o 
žmonės ima garsiai juoktis, sėdįs prieangyje karininkas taip pat 
šypsosi.

- Kam jus šitę žmogę suėmėte? Tuk jis sumišusios galvos.
- Su popierium, atrėmė trumpai Baronas Rylosujevas, žengda

mas į prieangį ir paduodamas pundelį.
2iuri - vieni tik suteršti popierėliai, į kuriuos vynioja 

cukrainiųs.
? ? ?
t f t

Sumišėlį paleido, popierius išmetė lauk, o žvalgui, kuris 
davė apie jį žinię, apdaužė žandus.

Nuo tos dienos Baronas Rylosujevas tapo pramintas: B u - 
mažnyj o f i c e r (popierinis karininkas).

Garbė nusipelniusiems!

0O0
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Jau. pusėtinas laiko galas*, kaip aŠ t^sau ant Šešupės. Jau 
daug vandens praleidau į Baltjūres; daug žmonių ašarę ir prakai
to nuplaukė drauge su vandeniu; daug koję, kurios mane mindžiojo, 
supuvo kapuose.

Pagimdė mane Lietuvos miškas; išvedė į pasaulį, lietuviu 
rankos; nuo Lietuvos žirgę kanopę pirmukart sudundėjau...

0 drūtas buvau tiltas!...
Dar pamenu tę gadynę, kada ponai važinėjo, o žydai vaikš

čiojo pėsčiomis. Perlėks, būdavo, karieta, ketvertu užkinkyta - 
aš nė nejaučiu! ...

Sueis viso miesto žydai prieš "neštines" nuodėmių skandint 
- aš nė linkt... Pervažiuos storiausias klebonas - aš nė krust.į. 
Dar man smagiau, kad išlaikiau. Arba pavasarį, pradėjus eit ly
tims, ponpalaikiai sustoję žiopso ir laukia, kada mane parmuš 
lytis.

0 jus žiopliai, - manydavau, - aš ne toks lepus, kaip jums 
atrodo. Mane ne guvernantės augino!

Nueidavo sau lytis, o aŠ kaip stovėjau, taip it stoviu.
Teisybę pasakius, tai ir lytlaužos be reikalo styrėjo - tik 

mano garbę mažino.
Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš most. Sakykite, kaip sau 

norite, o aš žinau, kad aš tiltas ir drūtesnis už jusę most.
Vienę kartę važiavo smarkiai per mane du vežimai priešais 

vienas kitę, ir pora žydukę, iš išgęsties norėjusię pasišalint, 
nusmuko į upę. Nuo to laiko užginta buvo greit per mane važiuot 
ir abiejuose mano galuose pastatė stiebelius su lentomis ir lie? 
tuviŠku parašu: "žingine".

Nors man nesmagus buvo tas važiavimas žingine, neduodant 
nė padundėt gražiai, bet, jeigu tas žmonię naudai, tegul sau...

Stiprus buvau.
Nereikėjo niekad nė taisyt manęs. Ir kažin, kaip ilgai bu

čiau laikęs netaisytas, jei ne maskolię valdininkai. Tai dar 
ypatingi sutvėrimai - tegul juos lytis! Girtuokliai neišpasakyti: 
pila ir pila, o degtinė vis nubėga - tarytum štai nuo manęs van-r 
duo belyjant. 0 kaip sukeiks, tai net per mano balkius drebulys 
pereina, nors maskoliškos kalbos nesuprantu. Labiausiai vienok 
linkę prie viešo skatiko vagystės - tę dalykę, galima sakyt, 
įvedė į sakramentus. Juk ir iš manęs uždirbo ir tik man sveika- 
tę atėmė. Kad jie iš muito nieko nelaimėtę, biaurybės!

Vaikštinėjo sykį po mane apskrities viršininkas Kopiejko- 
liubovas ir apskrities- inžinierius NikČemnickis.

- žinote kę, Boleslavai Stanislavovičiau, - tarė staiga 
viršininkas: - ar negalima butu pataisyt šitę tiltę?

- Susimildami, Teofilį Dulovičiau! Juk tiltas sveikas, dru.j- 
-tas, - atsakė inžinierius, dar nesuprasdamas.

- Na, už consilium gydytojai paima kad ir nuo sveiko, jeigu 
tik norėtę gydytis.

- Aa! dabar suprantu... Gerai...
Kę juodu tarėsi toliau, nė negirdėjau. ,
Visi mano plyšiai Šypsojosi, kad mane paketino taisyt. Manę 

taisyt! (Bus daugiau)
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JIESKAU DARBO OLANDIJOJ

A . G a 1 k u s
f

Anksti ryty, saulutei kytik išsiritus po nakties miego, aŠ 
skubinuosi savo mažam kambarėly, kad nepavėluočiau pas N.V.Philips 
kuris kasdieną talpina atsišaukimus į laikraščius, kad darbinin
ku reikalinga.

Taip su glėbiu popierių kišenėje jau apie 8-ty valandą sėd
žiu laukiamajam. Neilgai trukus ateina ir kantoros tarnautojai, 
kur vienas jy su "Philips" prižiūrėtojo uniforma pradeda regis
truoti naujai atvykusius, kuriy buvom apie dvidešimt. Nedaug tru
kus ateina ir mano eilė, užrašoma pavardė paduodu pasy ir po ke- 
letos minučiy aš jau sėdžiu priešais Philips darbininky priėmėjyi.

- Kuo galiu jums patarnauti, - ramiu ir draugišku balsu išA 
taria vartydamas mano pasy.

- AŠ norėčiau darbo gauti. AŠ Lietuvoje baigiau 3 kl. Amaty 
mokykly elektroteknikos skyr. kur po baigimo buvau prievarta Vo- 
kieciy išvežtas į Vokietiją. Vokietijoj dirbau prie Geležinkelio; 
vėliaus prie bunkeriy kasimo; dirbau kaip Šoferis-elektromonterijs 
po 6-šiy mėnesiy buvau atsiustas į Olandijy, kur ligi išlaisvini
mo dirbau garaže. Po išlaisvinimo laikinai dirbau kaip elektro- . 
monteris, bet dėl trukumo darbo medžiagos reikėjo elektromonterio 
darbas palikti ir dirbti ody fabrike. Ten po 2-jy su puse mėty 
darbo, nebegaunant ody iš Indijos, fabriky pusiau uždarė ir dar
bininkus pasiuntė dirbti pas Bata-Best, bet šiandieny Bata ody 
fabrikas kaip ir uždarytas, o darbininkams, kurie dirbo ilgiau 
kaip metus, yra galimybė gauti darbas gumos fabrike, kur reikia 
dirbti pamainose, bet aš, jau metai lankau čia Eindhoven’e Radioį 
monterio kursus ir kadangi pamokos duodamos vakare, aŠ pamainose; 
dirbti negaliu, nes turėčiau nutraukti pamokas. AŠ ne tik pamo
kas lankiau, bet ir per tuos metus turėjau dvigubai mokytis, nes, 
mano klasės draugai visi apie metus laiko anksčiau pradėjo ir 
visdėlto man leidžiama šiais metais rugsėjo mėnesį laikyti egza
minus. Taipogi aŠ turiu dar olandisky šoferio liudijimy ir man 
gerai žinomi visokiy tipy auto motorai ir mašinos, nes aš kaip
ir anksčiau taip ir dabar visy savo laisvy laiky praleidau dirb
damas garaže pas pažįstamus Eindhoven’e.

Taip man išdėsčius, kambaryje buvo tylu - buvo pažiūrėta 
į vieny knygutę, į kitę ir štai atsakymas:

- Ne, jums padėti negaliu.
- Bet klausykite, aš turiu, kaip ir visi kiti, dvi rankas 

ir kojas ir visky galiu dirbti: esu sveikas ir stiprus.
- Klausykite, - gaunu atsakymy, - mes pas Philips esame 

priėmę daug svetimtauery ir D.P., bet daugiau priimti nebegalime; 
dabar žinote tikryjy priežystį, kodėl man neįmanoma jus priimti.

Na, žinoma, man to užtenka, o maldauti nemoku; pasiėmiau 
pasy, padėkojau, tyliai išsmukau laukan ir pasukau darbo įstai
gos link, kur visi bedarbiai ar darbo jieškotojai registruojami. 
Kadangi Eindhoven nėra didelis miestas, po poros minučiy kelio 
jau stoviu dideliam koridoriuj, kur abiejose pusėse durys su už-'
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rašais, kur pažymėta kokio amato ar darbo žmonės registruojami.
Užeinu į pirmas pakliuvusias duris; pasirodo, čia registruo

jami šoferiai, bet jy tiek daug be darbo, kad ir skaičiaus nebe
žino, toliau užeinu dėl fabriko darbo, nes Eindhovene fabrikę 
kelios dešimtis, bet priimami tik ligi 20 mėty,. Reikia eiti to
liau. Atsirandu prie dury., kur elektromonteriai registruojami. 
Išdėstau reikalus, parodau turimus dokumentus ir prieinam ligi 
darbo pas Philips.

- Ja, žinote, as pilnai jus suprantu, bet pažiūrėkite kaip 
ir pas Philips: priėmė šimtais D.P. ir daugiausia (Šia ištarė 
tautybę kurios nenoriu minėti); darbas buvo duodamas laisvai kas 
kę gali dirbti; kaip į svetimtaučius buvo daugiau atsižvelgta, 
bet tikrumoje nė vienas ję neparodė nė truputėlio noro būti nau
dingais, o tiktai galvas užrietę vaikščiojo viskuo nepatenkinti, 
svarbiausia, kad reikėjo dirbti; kilnojosi iš vieno skyriaus į 
kitę. Taigi, kiekvienam suprantama, kad Philips svetimtauČiy iš 
D.P. priimti nebenori. Bet klausykite - sako man - aš dar žinau 
vienę lietuvę. Jis dirba čia netoli viename metalo fabrike; gal 
jis gaiety, jums padėti: kiek man žinoma, jis geras darbininkas, 
geras amatininkas, galbūt, jis galėty, ir dėl tavęs rasti darbę.

- Lietuvis - aš jo nepažįstu, bet vienę Latvį tai taip.
- Ne - sako - Lietuvis bet mes tuojaus sužinosime,
Ir tuojaus paėmęs telefonę suka numerį ir tikrai pasirodo 

kad butą Latvio, kurį aš gerai pažįstu, taigi, padėkoju ir ke
liauju pas Latvį Aleksę. Pasirodo, jis kę^tik išvykęs^su fabriko 
Šeimininku darbo priimti. Kadangi laiko užtenkamai, užsikalbu su 
darbininkę prižiūrėtojum. žodis po žodžio kalba užsimeta apie 
Aleksę.

- žinote - pradėjo jis - praėjusię savaitę Aleksas norėjo 
pas mus išeiti, - matote jis kur ten gauna darbę su butu, o ka
dangi jis nori vesti, jam yra gera proga paikus namas įsigyti, 
bet kad jis čia vienas iš geriausię, tai šeimininkas apie jo at- 
leidimę nė galvoti nemano; ja, kad dar pora tokię butę, tai dar
bas tikrai puikiai eitę. 0 Alekso atlyginimas? Jam skystis nerei
kia; pažiūrėkite, ten jo motociklas - taip kaip ir naujas, bet 
galiu pridurti, kad Aleksas labai tylus o olandiškai ir ne per , 
gerai moka, bet tas nieko nereiškia.

Taip mums bekalbant prie fabriko dury sustoja puiki mašina 
ir iš jos išlipa šypsodamasis Aleksas su savo šeimininku. Pasvei
kinu latviškai, bet kalbėti nebemoku, nes jau apie penkis metus 
kaip latviškai nekalbėjau, o su Aleksu pradedam Vokiškai. Pasi
rodo, darbo gaučiau, bet tik todėl, kad esu Lietuvis. Darbas bu- 
ty modernaus kalvio, bet to darbo aš niekuomet nedirbau, o padė- 
jėjy jie turi užtektinai; man jau 23 metai, ir reikia mokėti pil
nas atlyginimas; taigi, man čia dirbant susidaryty nemalonumy į 
iš visy pusiy: iš šeimininko, darbininkę ir Alekso. Taip nieko 
kito neliko kaip draugiškai padėkoti ir pasiėmus dviratį važiuo
ti toliaus. Nors daugelyje vietę buvau, bet vienas ir tas pats - 
neturim darbo net ir čia dirbantiesiems, o priimti net nė galvo
ti nemanom.

Nors čia visur atsimušiau kaip su galva į sienę, bet savo^ 
mokslo nemesiu, nes dar yra galimybė gauti darbo su kastuvu miš-
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kuose prie kelię kasimo, nors ir tas darbas čia labai žeminamas, 
nes ten pasiunčiami visi bedarbiai. Lieka dar viltis vienę kartę 
gyvenime kę nors pasiekti, o pasiekti įmanoma tik besimokant vi- 
somis jėgomis ir kiekvienę laisvę minutę.

—..00OOO00..—

KOMUNISTAI KIRŠINA TAUTINES GRUPES

Rasta slaptos instrukcijos

Siekdami visę pasaulį paversti pragarišku "rojumi", komunisį- 
tai griebiasi šėto'.niskę metodę. Visa jiems gera, visa jiems gali
ma, kas tik pagelbsti ję tikslams siekti. Mes gerai pažįstame ję 
metodus ir priemones ir nieku nesistebime. Bet tie, kurie komu
nistę iš arti nematė, negali suprasti jy. elgesio ir klausia: 
"Kaip visa tai galima?" Neseniai buvo skelbiama spaudoje, kaip 
komunistai stengiasi visokiais budais įsiskverbti į DP stovyklas 
ir kelti neramumus tremtiniy tarpe. Vienoje DP stovykloje Itali
joje buvo sulaikytas komunistę partijos agentas, pas kurį buvo 
rasta šio turinio instrukcija:

"Norint palaužti tremtinię atsparumę ir moralę, būtinai rei
kia sukelti kivirčiy tarp įvairię ję tautinię grupię, ypač kas i 
liečia socijalinį ir ekonominį gyvenimę, ir tarp įvairię tos pa
čios tautos politinię grupię.

Lygiai taip pat yra reikalinga kliudyti betkokię kultūrinę 
veiklę pabėgėlię tarpe.

Tam tikslui visas svarbias vietas turi užimti asmens, kurie' 
eina išvien su mumis arba tie, kurie neturi jokios įtakos kitiems.

Taip pat svarbu išprovokuoti pabėgėlię tarpe įvairię skan- 
dalę, kad viešoji nuomonė žiurėtę į juos kaip į niekam vertę elei- 
mentę.

Be to, reikia stengtis nuolat didinti esančius priešingumus; 
tarp įvairię religinię grupię ir organizaciję.

Visokiausiais budais reikia mažinti tremtinię vertę tę tau
tę akyse, kurios žada juos priglausti (ypač Kanados, J-A.Valsty- 
bię, Argentinos ir Brazilijos).

Pragyvenimo sęlygos ir galimybės turi tapti nepakenčiamos. 
Kriminaliniai nusikaltimai turi būti, kiek galima, dažni. 
Reikia sudaryti bendro nepasitikėjimo ir vieni kitę įtarinėį- 

jimo atmosferę tarp stovyklos vadovybės ir jos gyventoję; geriau
sias badas tai atsiekti yra išprovokuoti neteisingę vadovybės ir 
policijos pareigūnę elgesį su tremtiniais. Su nuolatiniu nepasi
tenkinimu ir dažnu policijos įsikišimu toji atmosfera darysis 
vis labiau įtempta.

Tremtiniai, kurie galėtę tapti pavojingi komunizmui, turi 
būti likviduojami, ir į ję vietę reikia priimti asmenis, kurie 
galėtę biiti mums naudingi, arba kurie neturi jokio išsilavinimo 
nei kultūros.

Reikia įtikinti tremtinius, kad Vakarę valstybės yra didžiau
si ję priešai." (pagal "Vers 1’Avenir"

1950.VI.2.)
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iš to matome, kokie mes turime būti atsargus kiekviename 
žingsnyje. Bet sykiu reikėtų kiekvienam pagalvoti, ar kartais 
jis nieko negalvodamas neprisideda prie komunistinių agentu, sa
vo gyvenimu ar elgesiu vykdydamas jų siekimus. Nesantaikos musų’ 
pačių tarpe, įvairus nusikaltimai, nepaisymas krikščioniškos mo
ralės dėsniu, žodžiu visa tai, kas Žemina kitataučių akyse patį 
žmogų ir visų tautų, kuria jis atstovauja, yra komunistams pa
galbos teikimas. Tačiau džiugu, kad nevisur ir nevisuomet taip 
yra; lietuvių atsparumas bei budrumas sugeba atrasti agentus bei 
šnipus ir juos išskirti iš savo tarpo.

P. R.
—..00OOO00..—

KAS DAUGIAU NUŽUDO: KARAS AR "TAIKA”?
Kiek 2-sis pasaulio karas kaštavo? Laimėtojai ir pralaimė

tojai tik kariniam reikalam išleido sumų, rašomų 13 skaitmenų: 
1.116.999.000.000,- dolerių. Kare dalyvavusių valstybių kiekvief 
nam gyventojui, įskaitant ir vaikus, kasmet karas atsiėjo go 
4.000,- dolerių. Materialinių nuostolių karas padarė dar uz 
200.000 milijonų dolerių. Tarptautinėm pagalbom ryšium su karu 
ir jo padarinių likvidavimu išleista dar 15.000 milijonų dole
rių. Karo laukuose palikta 22 mil. gyvybių. Jei skaitysim, kad 
karas truko 6 metus, tai kasmet karas atsiėjo po 186 milijardus 
dolerių ir 3?6 milijonų gyvybių. 0 kiek atsieina dabar "taika”, 
arba "Šaltasis karas"?

Šveicarų dienraštis "Die Tat" mini, kad Atlanto pakto valsr 
tybės ginklavimuisi kasmet išleidžia daugiau kaip 18 milijardų . 
dolerių. 0 kiek išleidžia tam reikalui sovietai ir jų satelitai? 
Laikraštis nenurodė, kiek gyvybių atsieina šiata taika. Olandų 
komunistė Lipper, išgyvenusi 11 metų sovietų kalėjimuose ir sto
vyklose, mini, kad juose esu per 12 milijonų kalinių. Dalinas 
ir Nikolskis savo pagarsėjusioje knygoje apie vergų darbus so
vietų stovyklose mini nuo 12 iki 20 milijonų. Tai buvo praeityje, 
kol dar sovietai nebuvo užgrobę Lenkijos, Baltijos valstybių, 
Čekoslovakijos, Rumunijos, Vengrijos... Su užgrobimais padidėjo 
ir vergų skaičius. Dabar dar prisidėjo rytų Vokietijos ir Kini
jos vergai. Tad 20 milijonų tenka laikyti mažiausias skaičius.

Sovietų stovyklose žmonės, pagal Lipper, išlaiko 2-5 metusi 
Imkim vidurkį - 3 metus. Taigi kasmet išmiršta trečdalis arba 
apie 5-6 milijonai žmonių. Kadangi dabartinė "taika" trunka jau 
5 metus, tai nukankintų žmonių jau bus apie 25-30 milijonų. .Va-, 
dinas, 2-sis pasaulio karas pareikalavo mažiau žmonių aukų, kaiį) 
po jo sekusi "taika". Toji "taika" daros juo baisesnė turint 
prieš akis bolševikų kėslus vis daugiau žemių įtraukti savo įtaf 
kon, taigi vis daugiau žmonių skirti į savo mirties stovyklas.

—..ooOOOoo..— i

11



11

"MUDU DU BROLIUKAI ABU JAU ZENOTI" 
18-os tremtinię likimas

Stepas Paulauskas

Birželio mėn. 30 d. sukako 3 metai, kai 18 Dillingeno lie
tuviu stovyklos vyrę pakilo Belgijos link. UNRROJE, paskui Bel
gijoje, musę buvo vienintelis noras, kad patektume į vienę va
gonu, vienę kasyklą ir pamainę, kas ir buvo išpildyta. Nurodyta 
patalpa bendrame dideliame barake, iškart mus labai apvylė ir 
tarėmės, kaip rasti kelius atgal Vokietijon; patyręs musę. nusi-. 
minimo priežastį belgę kareivię sargybos vadas, davė mums patal
pą savo karię kantinėje, o už poros dienę buvome perkelti į ba
rakuose įrengtę butelį iŠ 2-ję kambarię, virtuvės ir sandėliuko, 
visai 18 vyrę. Žmogui neišėjo nė po 2 m*. Lovos dvieję aukštę, 
apačioje miegantis galėjo rubus, maistę ir kitus savo daiktus 
sudėti po lova, o viršutinis - dienę į lovę, gi naktį buvo dide
lis vargas, kol iškraustai. Nei stalę nei kėdžię nebuvo, nebuvo 
ir vietos jiems pastatyti. Valgydavome, skaitydavome ir rašyda
vome tik atsisėdę ant lovę. Gautos iš kasyklos antklodės pasiro
dė pilnos blakię; tuoj pastebėjome, kad ir sienomis vaikšto 
blakię kavalkados. Kasyklos administracija ne vien, kad nekovojo 
su blakėmis, bet ir mums jokię kovos priemonių nedavė. Gerasis 
belgę kapitonas ir vėl musę pasigailėjo ir davė taip gerai vi
siems DP pažįstamę miltelię, nuo kurię blakės greitai išnyko. 
IŠ 18 keturiems pavyko įtikinti kasyklos gydytoję, kad jie dėl 
silpnę akię netinka požeminiam darbui ir buvo paskirti darbams 
kasyklos viršuje, o 14 leidomės į požemius. Už tę gyvenimę bara
kuose iŠ kiekvieno 18 išlaikydavo po 75,- fr. kas dvi savaites, 
reiškia už 2-ję kambarię ir virtuvės butelį kasykla ėmė mėnesiui 
apie 3.000 fr. Netrukus musę grupė pasidarė Liezo lietuvię bran
duoliu. Atvažiavus 6 Šeimoms, o paskui dar 3 musę viengungiai 
praretėjo. Netrukus vienas išnyko Vokietijon, o kitas pas senę 
dar Lietuvoj mylėtę meilę. Po triję metę musę 18-kos vyrę balan
sas atrodo šitaip: 4 laimingai tebedirba kasyklos viršuje, 3 
grįžo Vokietijon, iš kurię 1 emigravo Venecuelon, 1 kuopoje ir 
1 DP stovykloje gyvena iš batsiuvio amato, 2 emigravo Kanadon 
ir 1 Argentinon, 4 išėjo dirbti į kitas kasyklas, 1 baigęs su
tartį pragyvena iš tarnaujančios žmonos ir savo pripuolamę už- 
darbię, 1 pakeitė pamainę. Pradėdami ketvirtuosius požeminio 
darbo metus belikome iš 14 tik mudu su BurČiku Jonu drauge leis
tis į požemį...

—..ooOOOoo..—

- Amerikiečię mėnesinis biuletenis "Labor Review" duoda paly- 
ginimę ryšium su darbininkę gaunamu uždarbiu įvairiose šalyse. 
JAV darbininkas už duonos svarę dirba 6 minutes, Anglijoj - 5 mi
nutes, Prancūzijoj 10 minučię, o SSSR darbininkas turi dirbti 19 
minučię. Už mėsos svarę SSSR darbininkas turi dirbti 3 vai. 10 
min.; JAV 30 min., Anglijoj 50 min., Prancūzijoj 1 vai. 40 min.
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PAKELIUI Į ARGENTINĄ

Didž. Gerb. Kapelione,
Pasiekęs laimingai uostę, tuoj parašau, jums ir kitiems 

tautiečiams, kad žinotę kaip yra kelionėje kai teks važiuoti.
Iš Brusėlio išvažiavome 7,40 vai. Per Prancuziję teko va

žiuoti naktį, ir nieko neteko matyti. Vos prašvito rytas, atsi
radome jau prie Šveicarijos sienos. Turėjome pereiti į kitę 
traukinį. Visi lagaminai ėjo kartu su mumis, kontrolės ėjo trau
kiny labai dažnai, bet visi mandagus. Važiuojant į Sveicariję 
buvo didesnė kontrolė: traukinio vagone, kuriame yra restoranas, 
sėdėjo vienas šveicarę uniformuotas valdininkas ir liepė prisis
tatyti su lagaminu kvitais; jau manėm, kad reikės savo lagaminus 
išardyti, bet paklausęs kę mes ten turime, uždėjo antspaudus 
ant kvitę ir visai nieko nežiūrėjo, tik padėkojo, kad prisista- 
tėm. Per Sveicariję važiuojant visur girdėjosi vokiečię kalba, 
tik prie Italijos sienos tai jau italę. Per Sveicariję važiuo
jant teko matyti daug kalnę,ir ant tę kalnę sniego. Įvažiavus į 
Italiję tuoj pasikeitė vaizdai. Šveicarijos miestai gražiau at
rodo kaip Italijos: pas italus vaizdę gadino, kad kiek aukštę 
namas bebutę, visi langai prikabinėti įvairię skalbinię ir šiaip 
visokię skudurę, ir visur tas pats, be to, Šiaip daug stogę 
kiaurę tuo tarpu važiuojant per Sveicariję to nebuvo matyti. Da
bar esame Genuvos mieste, kur tas pats vaizdas. Tik įvažiavus į 
Genuvos stotį, tuoj pasigirdo IRO atstovę balsas ir mus visus 
surinko, nes ir sęrašę kartu turėjo, šaukė pavardėmis. Lagaminę 
nešti neteko, juos sudėjo į vežimėlį ir pristatė viešbutin, kur 
laikinai apsistojome. Lagaminus, kurie buvo bagažinėj, IRO at
gabeno į laivę. Viešbutį gavome neblogę ir valgyti duoda gerai: 
pietums ir vakarienei duoda netgi vyno bonk|. Briusely IRO davė 
po 3 dolerius smulkiems reikalams, čia atvažiavus vėl davė po 
tūkstantį penkias dešimt lyrę, kiekvienam. Už maistę, viešbutį 
sumoka IRO. Šiaip privačiai alaus stiklas kainuoja 50 lyrę, 20 
cigarėčię 200 lyrę, degtukę dėžutė 30 lyrę. Angliško alaus bon- 
ka 140 lyrę: maždaug galit spręsti kas galima nupirkti už tas 
lyras.

Šiuo laišku noriu atsisveikinti su visais savo tautiečiais 
ir padėkoti pirmiausia Gerb. Kunigui Danauskui, kuris daug pa
dėjo dokumentę sutvarkyme, musę Gerb. Kapelionui ir visiems ki
tiems, kurie išleido is tę barakę dulkėtę, palydėjo iki Briuse
lio. Taigi, visiems aš su savo visa Šeima dėkoju daug kartę ir 
linkiu visiems galimai greičiau susirasti išvažiavimo šalis. 
Toliau pasimatysime laiške iš Argentinos. Geriausio pasisekimo.

Jūsę J. Sadauskas
—..ooOOOoo..—
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SPAUDOS SKILTYSE

"NEAPSIRIKITE, OiA EINA ŠVENTASIS KARAS"

Prancūzu dienraštis "La Croix" (17-22,V.L95O) atspaudė 
ilgę. Jean Mauclėre straipsnį apie religinę būklę 
Lietuvoj. Štai pagrindinės mintys.

1939 metais katalikybė Lietuvoje buvo ypatingam žydėjime. 
87 % gyventoją buvo katalikai, buvo priskaitoma iki 900 bažny
čių ir koplyčių, kurias aptarnavo 1.600 kunigų.

Kai 1940 m. birželio 15 rusai atėjo į Lietuvę, kraštas buvo 
nustebęs, bet neišsigandęs. Argi per 19 metę nebūta geriausiais 
kaimynais su Sovietų Sųjunga? Net katalikę viršūnėje esančios 
asmenybės nesuprato tikrosios įvykių esmės. Bet... jau 25 bir
želio buvo paskelbtas Valstybės nuo Bažnyčios atskyrimas. Toliau 
tęsė ištisa eilė dekretų: tikybos pamokos uždraustos mokyklose, 
panaikinti kapelionų etatai kariuomenėje, ligoninėse, prieglau
dose, vienuoliai mokytojai atleisti.

25 d. liepos suvalstybinti bažnyčių turtai, palikti tik 
3 ha žemės kiekvienai parapijai. Maldaknygių, giesminėlių, ro
žančių, Šventų paveiksLLų atsargos iš krautuvių sandėlių buvo 
konfiskuotos ir sunaikintos. Marijonų turtinga biblioteka buvo 
sunaikinta riestinių komunistų, nelaukiant net įsakymo iŠ Kauno.

Vyskupai bandė ginti tikinčiuosius:
1. Vyskupas Brizgys rašo Venclovai, Švietimo komisarui;
2. Kauno metropolija, pasiunčia protestų sovietinės Lietu

vos atstovams;
3. Kauno arkivyskupas pasiunčia asmeniškų laiškų Paleckui 

ir Gedvilai;
į šituos laiškus atsakymu galima laikyti 12 punktų Gladko-j 

vo, vidaus reikalų komisaro padėjėjo, aplinkraštį, pasiųstų vi
siems apskričių saugumo šefams, tikslu orgąnizuoti kovę prieš 
religijų. (Šnipai sekė kiekvienų kunigų žingsnį. Štai kun. Ūso
rius buvo nuolat sekamas vieno žydo).

Uždraustas betkoks religinis mokymas, uždraustos bažnytinės 
procesijos; sekmadienis paverstas darbo diena, uždėti didžiausi; 
mokesčiai.

Pagal senų tautos tragedijų, pasipriešinimas pasireiškė 
spontaniškai ir sujungė visų tautų: bažnyčios buvo perkimštos 
tikinčiųjų.

1944 metais sovietų grįžimas sukėlė nerimo senosios didžio
sios kunigaikštystės katalikų širdyse. Pradžioje sovietų taktika 
kitokia: Kauno ir Telšių seminarijos atidarytos. 1944-45 mokslo 
metais buvo 500 mokinių. Bet tokia laisvė neilgai truko: nuo 
1946 m. Telšių seminarija uždaryta, o Kauno seminarijai teleista 
turėti tik 150 mokinių.

1946 m. NKVD turėdama daug vargo su lietuviais partizanais;, 
kreipėsi į vyskupus prašydama, kad jie pasmerktų partizanavimų.; 
Vyskupai atsisakė klausyti NKVD prisakymų.
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Matydami, kad katalikiškoji vyresnybė atsisako įsitraukti 
į ’’partijos vedamę liniją”, vėl pradėjo pirmykštę priespaudę: 
bažnyčią mokesčiai dar padidinti, bažnyčios pradėtos uždarinėti, 
nes negali užsimokėti tokię mokesČię.

Jau 1946 m. gale buvo išvežta ar vietoje sunaikinta 350 kų!- 
nigę. Kauno seminarijos mokinię skaičius sumažintas iki 80. Vys
kupas Borisevičius pasmerktas mirti. Grįžę vokiečię belaisviai 
pasakojo, kad matę vyskupę, kertantį medžius Sibiro miškuose.

Šiuo metu Lietuvoje belikę tik 350 kunigę, visos vienuo
liškosios bendruomenės panaikintos. Bet ir likusieji kunigai 
neturi jokię teisię: negali užimti jokios tarnybos, nežiūrint 
kad ir neturėtę jokio pragyvenimo Šaltinio; negali suteikti re
liginės pagalbos ligoninėse, nors ir butę prašomas ligonio; ne-l 
gali įžengti į mokyklę, net ir asmeniškais reikalais; negali 
laikyti pamaldę šventomis dienomis.

Jei šita kova dar turi tęstis ilgai, jei lietuviai ir kitos: 
Pabaltijo Tautos negaus pagalbos iš tę tautę, kurios garantuoja 
tikėjimo laisvę, baltę tautos nustos gyvavusios, bet liks gyvos 
kaip pavyzdys kitiems savo nepalaužiamu ištikimumu religiniams 
įsitikinimams ir laisvės principui - pavyzdys pilnas sęžinės 
priekaištę kai kurioms jautresniems asmenybėms.

Šiuo metu Pabaltijo valstybėse vyksta didžiojo konflikto, 
kuris jaudina visę pasaulį, apsireiškimas; konflikto tarp dvieję 
ideologiję: tarp religijos ir bedievybės.

Taip kaip Alexander Clafford parašė savo straipsnyje, Daily 
Mail laikrašty, 1947 m. gegužės 7 d. ’’Neapsirikit b, 
čia yra karas -. šventas karas”.

(Stf. M-ė)

—..ooOOOoo..—

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ministerio SAVICKIO 60 metę sukaktis.
Ministeris Jurgis Savickis yra pagarsėjęs, kaip rašytojas 

ir diplomatas. Jis yra gimęs 1890 m. gegužės 2 d. PagausuČiuose';, 
Ariogalos valsčiuje, Raseinię apskr. Aktingai dalyvavo Lietuvos; 
laisvės atgavimo akcijoje. Lietuvai Nepriklausomybę atgavus, jis 
buvo paskirtas Lietuvos Ministeriu užsienyje ir ėjo tas pareigaus 
ligi 1940 metę.

Dabar jis yra įsikūręs Cap Martin, prie Nicos - Prancūzijo
je. Turi labai gražię, turtingę ir retę bibliotekę, kurioje prar 
leidžia visę laisvalaikį rašydamas. Tai originalus rašytojas - 
novelistas, kuris dabar paruošė nauję novelię knygę ir dieno
raščio forma paraŠytę romanę ’’Žemė dega”. Sis paskutinis jau yra 
verčiamas į vokieČię kalbę.

BALTŲ ARBATĖLĖ
S/m.gegužės 21 d. E. S. Dr-jos iniciatyva Paryžiuje buvo 

suruošta Baltę arbatėlė. Joje dalyvavo 240 asmenę - lietuvię, 
latvię ir estę. Programoje dalyvavo visę triję kraštę meninės 
pajėgos.
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M US
Telegramos ir laiškai.- Negalėdamas 

dalyvauti tautžudystės minėjime š. m. birželio 18 d. Liege, Dr. 
S. Bačkis, Lietuvos atstovas Paryžiuj, atsiuntė telegramą: ’’Ne
galėdamas nuvykti pas jus šventėn širdimi ir mintimis esu su ju
mis - BaČkis".

Sveikinimo laiŠkę atsiuntė latvię konsulas H. Racenis, ku
riame apgailestauja negalėsiąs atvykti į Liėge dėl kelionės į' 
Angliję.

Estę centrinis komitetas Briusely negalėjo atsięsti savo 
atstovo, nes tę pačię dienę turėjo panašaus pobūdžio iškilmes 
Briusely, kur buvo suvažiavę estai. Estę komiteto pirmininkė ra
šo: "Mums yra neįmanoma pasięsti kę nors j Liėge, tašiau tikėki
te mums, masę maldos sekmadienį jungsis az masę tėvynię gerovę; 
mes lygiai apgailime jasę deportuotęję likimę kaip ir savęję ir 
mes viliamės visa širdimi galutinės Baltijos kraštę laisvės.

Teikitės perduoti Lietuvię Bendruomenės Valdybai Belgijoj 
musę broliškus jausmus".

Memorandumas Belgijos Vyriau
sybei.- Belgijos PLB (Pasaulio Lietuvię bendruomenė) Centro 
Valdyba ryšium su įvykusiu Liėge deportuotęję minėjimu birželio 
18 d. išsiuntinėjo memorandum^, kuriame trumpai išdėstytas Lietu
vos naikinimas pateikiant statistines žinias. Memorandumas pa
skęstas: Ministeriui pirmininkui p. Duvieusart, Užsienio Reik. 
Ministeriui p. Van Zeeland, seimo pirmininkui p. Van Cauwelaert, 
senato pirmininkui, krikščionię socijalę partijos pirmininkui 
p. Van der Straten - Waillet, socijalistę partijos šefui p. M. 
Buset ir liberalę partijos pirm. R. Mota.

T. Ambroz iju s Liurde.- Kai š. m. birže
lio 18 d. Belgijos lietuviai Liėge meldėsi už deportuotus tautie
čius į Sibirę, T. Ambrozijus, pranciškonas, Limburgo lietuvię 
kapelionas meldėsi Liurdo bazilikoj ta pačia intencija.

"Lietuvio" atstovybę Belgijoj perima 
Kazys Banevičius (senjoras), 66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez- 
Liėge. Galima užsisakyti nuo kiekvieno mėn. 1 d. Kaina 26 fr.mėn. 
Spaudos žiniomis, Vokietijoj pradės eiti naujas laikraštis 
"Tremtis".

Norintiems vykti Austrai! j o n . - 
Gauta žinia iš Australijos Atstovybės Olandijoj, kad galima gauti 
vizas ir svetimšaliams Belgijoj. Reikia kreiptis į Atstovybę pra
šant anketų, kurias užpildžius gręžinti Atstovybei. Anketoje yra 
klausimas (Nr. 8), kuriuo teiraujamasi ar norįs vykti Australijon 
yra DP, t. y. ar priklauso kuriam nors IRO įkurdinimo planui; 
jei taip, pataria kreiptis per vietos IRO, kuri perduosianti vi- 
sę reikalę Australijos misijai Berlyne. Iš tokio kreipimosi, Ži-
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noma, nieko nebus. Atsakant į 8 klausimu, reikia pabrėžti, kad 
emigracijos atžvilgiu nepriklauso jokiam IRO planui. Nauja šioj 
anketoj yra tai, kad klausiama ar kandidatas tarnavęs sąjunginin
kę armijos daliniuose bei rezistenciniam sąjūdy. Be to, si anke
ta skirta specijaliai bevalstybiams žmonėms. Kelionės išlaidos, 
gavus vizą, žinoma, iš savo kišenės, jei kas kitas nepadės. 
Adresas: Australian Legation, The Hague, Holland.

Juda užjurin.- Vienas po kito musę tautiečiai 
juda užjurin. Vienus kviečia giminės ir už kelionę sumoka, kitus 
gelbsti pažįstami, o kurie neturi nei dėdžię, nei tetulię yra 
liūdniausia. IŠ IRO pusės nematyti jokię pastangą jiems padėti,. 
Girdėt, IRO žada padėti vadinamiems intelektualams, bet žadinys 
dažnai buna kaip ant kelio radinys... Be to, baigusią ar bent 
studijavusią universistete Belgijos lietuvię tarpe tėra tik vie
nas kitas. Pakloti savo sveikatą anglią kasyklose niekas nenori.

Galutinai susitvarkė ir rengiasi kelionei į Kanadą - Jasu- 
davičius ir JukneviČią šeima. Girdėti, juda ir kiti, bet taip 
lengvai nesiseka pasiekti uŽjurį. Gegeckę Šeima jau išvyko.

Atsiliepia Petraitis.- Laimingai pasie
kęs Australiją ir gerai įsikūręs Petras Petraitis parašė ilgą 
laišką, kuriame aprašo įdomią savo kelionę, pridėdamas, kad 
"G. S." buvo mylimas jo laikraštis. Laive susipažino su žydeliu, 
mokančiu lietuviškai. Mat, jis 1939 m. atbėgo iš Lenkijos į Lie
tuvą ir dirbo Bačiuną durpyne uždirbdamas po 9 litus dienai. Sa
kė, jam Lietuvoje buvo gera gyventi. Rusams užėjus persikėlė į 
Frenkelio įmonę Šiauliuose. Ten buvo jau blogiau, nes buvo įvesta 
rusę tvarka. Sakė "kad ją perėmė du durniai: vienas žydelis, ki
tas lietuvis". Vokiečiams užėjus buvo patalpintas gete Šiauliuose 
ir labai dėkingas lietuviams už pagalbą. Laive olandę kunigai 
laikydavo pamaldas, kuriose lietuviai kas rytą dalyvaudavo. 
(Petraičio adr.: Sir Charleville, Hotham Hotel Spencer and Flin- 
derstr., Melbourne, Viet. Australia).

Muštynės . - Belgijos spaudoj nuskambėjo muštynės, 
įvykusios Ans’e, rue Branche Planchard tarp lenkę ir lietuvię. 
Nukentėjo lietuvis Bronius Putrimas: gavo peilio smūgį petin. 
Lenkas Dimitri Sawecki uždarytas kalėjiman. Byla perduota tardy
tojui Louppe.

Knygą platintojai prašomi tuojau atsiskai
tyti už knygas su Belgijos PLB Centru.

Laisvė pinigams.- Nuo š. m. gegužės 22 d. 
Belgijos bankai pradėjo visas svetimą valstybią pinigą operaci
jas. Suvaržymai taikomi tiktai anglą svarui ir olandę florinui.

-..ooOOOoo.
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yvzx/v/?<JSi vytint
KABAS PRASIDĖJO KORĖJOJ. - IŠAUGS Į PASAULINĮ KAR£? - IŠIRO PRAN
CŪZIJOS VYRIAUSYBE. - BELGIJA LAUKIA KARALIAUS.

Tolimuose Rytuose, Azijoj, karas ruseno jau nuo seniau. Ap
rimus karo veiksmams Kinijoj, neramumai prasidėjo Indokinijoj, 
Indonezijoj. Jie gresia persimesti Indijon ir kitosna Šalysna. 
Su ta mintimi viešoji nuomonė buvo jau apsipratusi ir Tol. Rytę 
įvykiai nedaug kę tejaudino. Niekas betgi netikėjo, kad karo 
veiksmai prasidės Korėjoj, kur viešpatavo visiška tyla. Maskva, 
kurios rankomis buvo parengti ir vykdomi karo veiksmai.pasirinko 
tokię vietę, kur puolimo buvo mažiausiai tikėtasi. Kaip savo lai
ku Hitleris, taip ir Stalinas pradėjo karo veiksmus labai stai
giai ir anksti, būtent 5 vai. ryto birželio 25-26 d. Tanky re
miami, stiprus daliniai peržengė demarkacijos liniję, ir pasine
šė Seulo link, kur yra pietinės Korėjos sostinė. Pietinės Korė
jos kariuomenė, staigiai užklupta, turėjo trauktis. Rašant šias 
eilutes radijas praneša, kad raudonieji įsiveržę Seulan ir vy
riausybė pasitraukusi 40 km. už sostinės. Pietinė Korėjos kariuo
menė, amerikiečię pastangomis organizuota, šaukiasi pagalbos, 
ypač karinės medžiagos. Prez. Trumanas, kuris sau ramiai atosto
gavo savo ūkyje, skubiai grįžo į Washington^, kur imtasi skubię 
žygię. Pirmas žingsnis - kreipimasis į JTO saugumo tarybę, kuri 
tučtuojau davė įsakymę komunistinei šiaurinės Korėjos vyriausybei 
atitraukti karines pajėgas už demarkacijos linijos. Deja, į šį 
įsakymę niekas nekreipė dėmesio ir karo veiksmai vyksta toliau. 
JAV vyriausybė nutarė visomis išgalėmis remti demokratinę pieti
nės Korėjos vyriausybę ir įsakė gener. Mac Artūrui skubiai teik
ti karinę medŽiagę iš Japonijos. Pagalba yra eigoje, tačiau ten
ka prisibijoti, kad ji gali būti suvėlinta, nes, bent kol kas, 
raudonieji žygiuoja gana skubiu tempu. Raudonęję kariuomenė, Ru
sijos generolę parengta ir apginkluota, yra ne tik rusę diriguo
jama, bet ir rusę kariai aktyviai dalyvauja kaip tankę ir avija- 
cijos išmanytojai.

Ar kils pasaulinis karas? Sis klausimas kyla baimingai vi
siems. Korėjoj susiduria abu didieji pasaulio galiūnai: sovietai 
ir amerikiečiai. 1945 m., kai Japonija jau buvo bepralaiminti ka
rę, sovietai, norėdami pasinaudoti karo grobiu, irgi paskelbė 
karę Japonijai vos kelias dienas prieš kapituliaciję. Sovietę 
kariuomenė galvotrūkčiais pasileido išilgai Korėjos, mat, ameri
kiečiai jau buvo išlaipinę ,ten savo kariuomenę. Ir vieni ir kiti 
skubėjo užimti Korėjos sostinę Seulę. Amerikiečiai buvo betgi 
pirmieji. Taip Korėja liko padalinta pusiau. 1947 m. sovietai, 
siekdami iškraustyti amerikiečius iš Korėjos (mat, jie buvo per- 
arti Rusijos sienos) pasiūlė atitraukti visas okupacines pajėgas. 
Amerikiečiai, įžiūrėję klastę, to nepadarė. Sovietai, norėdami 
įsigėrint! korėjiečiams, paskelbė pasitraukię iš Siaurinės Korė
jos. Jie tai padarė su dideliais paradais ir t. t. Amerikiečiai 
įspūdžio pagauti, irgi tiek sumažino savo įgulas, kad praktiškai 
buvo likusi tik maža saujelė. Tuo pasinaudojo sovietai ir pasiun-
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tė savo ginkluotas gaujas užimti silpniau ginamu ploty.
Nežinia kaip ilgai truks šis karas. Galimas daiktas, kad 

raudonieji ir šia laimės, nes Rusija, būdama Korėjos kaimynė, 
meta stipriu pagalbą per Vladivostoką. Amerikiečiai, nors tech
niškai žymiai pranašesni ir turtingesni, gali nesuskubti laiku 
suteikti pakankamą pagalbą. Ypač vengia amerikiečiai slysti savo 
kareivius. Tai rodo jy norą išvengti atviro susikirtimo su Rusi
ja. Labai galimas daiktas, kad Korėjos konfliktas į pasaulinį 
karą neišsirutulios net ir tuo atveju, jei amerikiečiai turėtą 
pasitraukti iš Korėjos. Vis dėlto, reikia pabrėžti, kad Korėjos 
karas žymiai priartins pasaulinį karą. Tai įvykis, kuris galuti
nai atvėrė visiem akis: nuo meškos glostymais neatsigimsi.

Iširo vyriausybė.- Prancūzijoj vėl iširo 
vyriausybė, išsilaikiusi 9 mėn. Tai budinga Prancūzijai: kai tik 
pasaulyje prasideda rimti įvykiai, griūva vyriausybė. Ir tai dėl 
sociajlisty kaltės, kurie atsisakė toliau beremti vyriausybę, 
nes pastaroji nesutiko pakelti algą valstybės tarnautojams. Ne
žiūrint, kad Paryžiuje vyksta Vakarą Europos valstybią konferen
cija, siekianti, pagal Schumano planą sujungti plieno ir anglies 
pramonę, socijalistai nesidrovėjo paleisti sviedinį vyriausybei. 
Prezidentas Vincas Auriolis stengiasi skubiai sudaryti naują vy
riausybę kurią sudaryti pavedė Queville.

Belgija ruošiasi priimti k a r a - 
1 i ą. - Išrinkus naują parlamentą, kuriame krikščionys-socijalai 
turi daugumą, vyriausybė rengiasi parsikvlasti karalią. Min. 
pirm. Duvieusart jau buvo nuvykęs į Pregny (Šveicarijoj), kur 
turėjo pasikalbėjimą su karalium Leopoldu III. Socijalistai tebe- 
rodo pasipriešinimą ir skelbia, kad visa darys sukliudyti kara
liaus grįžimui. Vyriausybė yra nusistačiusi visur išlaikyti 
tvarką.

—..00OOO00..—

- S. m. liepos 2 d. (sekmadienį) 11,20 - 12 vai. Šveicari
jos radijas Beromflnster 567 ,1 mt. banga, 
Schwarzenburg 48,66 mt. ir 31,46 mt. 
duos lietuvišką valandėlę. Tai bus pirmoji po karo lietuviška 
šveicarą radijo programa, kuri pavyko gauti tik po didelią kon
sulo S. Garbačiausko pastangą. Lietuviška valandėlė pavadinta: 
Verstummte ffelt, SMnge und Sagen dės litauischen Volkes.

- Sustojo ėjęs savaitraštis "Lietuvis". Išeis naujas: "Trem
tis" .

- Su šiuo nr. baigiame II ketvirtį. Maloniai prašome pratęs
ti "G.S." prenumeratą III ketv. - Administracija.

- Nuoširdžiai dėkojame visiems tautiečiams, gaušiai dalyvavu
siems tautžudystės minėjime Liėge. - Belgijos PLB Valdyba.
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