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Tremtyje dažnas yra veržiamas judėti: vos sušilo kojas vie
noj vietoj, žiūrėk, jau tenka traukti kitur. Dėl to ne vienas 
laikraštis yra baigęs savo dienas. Ta pati judėjimo banga, taip 
gyva Europoj, ritasi ir Belgijoj. ’’Gimtoji Šalis" neišvengia tos 
bangos: ir jos žmonės yra panūdę keliauti tolyn. Ne vienas ję 
šiandienę yra jau įsikūrę užjūry. Dabargi ateina eilė ir redakto
riui keltis tolyn. Sis "G. S." nr. išeina dar iš mano rankę, o 
jau sekantis lauks nauję.

Ruošdamas šį 66 nr. negaliu neprisiminti pirmojo, kuris pasi
rodė 1947 m. spalię 24 d. Įžangos žodyje pasakyta: "Laikraščiui 
duotas vardas "Gimtoji Šalis", nes tai saitas, kuris jungia mus . 
visus. Tegu mes ir toli esam nuo šalies gimtos, tačiau nenustoja
me nei valandėlei gyventi, dirbti ir aukotis dėl Jos. Ta šalis 
nėra mums vien žemė, bet ir visa tai, kas joje mums brangu ir ar
tima: tikėjimas,, kultūra, menas, kalba... t. y. visos vertybės, 
puoselėtos Tėvynėje. Ir svetur būdami tad gyvename tos Šalies gy
venimu,kuri mums tapo šventąją Gralio pilimi."

Siam idealui "Gimtoji Šalis" liko visada ištikima. Ji sten
gėsi ne tik informuoti, ne tik būti naudinga skaitytojui. Ji sie
kė būti žiburiu nykioj Belgijos lietuvię padangėj. Kad ir nebuvo 
jai lemta išaugti į didesnį laikraštį, vis dėlto ji atliko savo 
uždavinį per ištisus trejus metus.

žvelgdamas atgal, matau visę eilę talkininkę, kurie kaip mo
kėdami bendradarbiavo. Jiems visiems esu nuoširdžiai dėkingas. 
Daug tekniško triūso yra įdėjęs pirmuose "G. S." numeriuose kun. 

' J. Danauskas. Nors jis savo plunksna ir nesiryžo eiti į laikraš
tį, tačiau tekniškai visa "G. š." pradžia rymojo ant jo pečię. 
Nežinia, kaip būtę buvę su tolesniu "G. š.” leidimu, jei nebūtume
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suradę p. Šakaly.. Ponia Pollet-Sakalienė, būdama patyrusi maši
ninkė, dar sesers padedama, apsiėmė dirbti "G. S.” Josios dėka 
laikraštis galėjo eiti toliau ir tai jau reguliariai. Skaitytojui 
nebereikėjo klausti, kada išeis tas ar kitas nr. P. Sakalienė 
dirba iki Šiai dienai su tuo pačiu atsidavimu, nes būdama Lietu
voje pam-i 1 o musų kraštų ir dabar savo darbu neatsisako padėti 
lietuviams tremtiniams. (Jos tėvai yra belgai ir ji pati taip 
pat yra Belgijos pilietė). Jai tad priklauso nuoširdi "G. 3.” 
padėka.

Matau’"G. S." bendradarbių eilėj: Gen. Grigai iunų-Glovackį, 
T. Aran-auskų S.J. , T. Pupinį S.J., T. Rabikauskų, S.J. , T. Mi
kalausku, S-J., Kun. J. Dėdinų, T. Ambrozijų O.F.M., T. Korneli
jų. O.F.M., stud. Lukošiunų, Stf. Mironaitę, J. Zarankų, J. Povi
laitį, Stp. Paulauskų, A. Balkaitį, J. Paužuolį, S. Dabulskį, 
E. Cinzų, A. Banaitį, A. a. Burbų, A. Barauskų, p-lę Dominaitę, 
J. Mališkų, Z. Umbrasiunų ir kt. Atsisveikindamas nuoširdžiai 
jiems dėkoju. Jų parama raštais buvo visuomet vertinga, o jų ben
dradarbiavimas paliko malonų įspūdį.

Negaliu nepaminėti ir atsidavusių administratorių. Pirmasis 
administratorius buvo kun. J. Danauskas. Kai ant jo pečių susikro
vė perdaug naštos, teko jieškoti laisvesnių žmonių anglių kasyk
lose. Sutiko a. a. Ad. Burba, kuris turėdamas toj srity patyrimo 
sumaniai administravo ir tuo budu pataisė bešlyjančius išteklius. 
Mirus Ad. Burbai, administracijų perėmė p. A. Dilba. Pastarajam 
išvykus Vokietijon, administratorium tapo Valius Banevičius, ku
ris ir iki šiai dienai tas pareigas tebeina. Ne be jo kruopštumo 
ir taupumo laikraštis galėjo padidėti iki 18-20 psl. Dėkui ir 
jiems, daug prisidėjusiems prie "G. S." gyvavimo.

Ruošdamas šį nr. turiu viltį, kad "G. S." Belgijoj galės 
dar laikytis. Nors tautiečių skaičius ir labai sumažėjo,^tačiau 
likę 7-800 dar gali savo laikraštį išlaikyti. Rašydamas Šias 
eilutes dar nežinau, kurios rankos perims redakcijų. Leidėjas 
"Sėjos" kolektyvas pasirūpins tolimesnėm "G. 8." dienom ir apie 
tai paskelbs sekančiame nr. Iš savo pusės limciu naujam redakto
riui sėkmingai tęsti darbų tol, kol Belgijos lietuvių gyvenimas 
to reikalaus.

Pagaliau sudiev visiem skaitytojam, su kuriais per trejetų 
metų teko dalintis mintimis "G. S." skiltyse. Linkiu, kad visų 
viltys taptų realybe.

Jūsų Kun. Dr. Pr. Gaida

—..ooOOOoo..—

III PASAULINIS KARAS ?
Didieji karai paprastai prasideda iš mažų susikirtimų, kaip 

ir dideli gaisrai prasideda iŠ degtuko. Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo dėl Dancigo, o dėl ko prasidės tretysis dar niekas ne
gali žinoti. Viena tik aišku, kad taikos Šansai pasauly ne didė-. 
ja, o mažėja. Paskutiniai JTO gen. sekretoriaus Trygve Lie žygiai
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Europos ir Amerikos sostinėse liko nevaisingi. Norėdamas gelbėti 
taikę, jisai dar kartę ruošėsi skristi Maskvon, tašiau Korėjos ka
ras sukliudė visus jo planus, ir kelionė liko atidėta neribotam < 
laikui. Ėjo gandai, kad jisai norėjęs atsistatydinti, bet ikišiol 
jie nepasitvirtino. Trygve Lie ir toliau eina savo pareigas, pri
žiūrėdamas Saugumo Tarybos nutarimus. Jo uždavinys šiandienę yra 
ypač sunkus ir atsakingas, ries visa Jungtinię Tautu Organizacija 
yra atsistojusi ties pavojingu bedugne: arba' ji išlaikys kilusį 
pavoję ir tuo išgelbės savo prestižę arba visiškai susmuks, kaip 
savo laiku iširo Tautę Sęjunga. Šiuo pavojingu momentu siekia 
pasinaudoti Sov. Sęjunga. Jau kuris laikas kaip jinai boikotuoja 
JTO posėdžius, norėdama iškraustyti Kinijos atstovę. Deja, taip 
lengvai neina: išskyrus Angliję, visos kitos valstybės palaiko 
Kinijos pusę, ir jos iŠkraustymas nepasisekė, (žinoma, jei galė- 
tę įsikišti NKVD, reikalas butę greit išspręstas!)

Ryšium su Korėjos karu Sov. Sęjungos nusistatymas JTO at
žvilgiu dar paaštrėjo.Iš Kremliaus laikysenos matyti, kad tokios 
aštrios ir greitos Saugumo Tarybos reakcijos nebuvo tikėtasi. 
Kaip ir ligsiol, buvo manyta, kad vidinis karas Korėjoj galės 
eiti be tarptautinio įsikišimo. Jeigu jau buvo leista kristi to
kiai Kinijai su 400 milijonę gyventoję, argi galima buvo tikėtis, 
kad dėl tokios Korėjos sukrus visa Saugumo Taryba ir tai labai 
trumpu laiku? įvyko betgi kitaip. Jau 39 valstybės pareiškė su
tinkančios remti Saugumo Tarybos žygius.

Šitoks pasaulio sukilimas prieš komunistę imperijalizmę la
bai nepatinka Maskvai. Užsienio reikalu ministerio pavaduotojas 
Gromyko per Maskvos radiję iškeikė ypač Trygve Lie, kad šis ne
palaikęs Kremliaus planę/.r prisidėjęs prie Korėjos užpuolikę mal
šinimo. 0 reikia Žinoti, kad Trygve Lie buvo išrinktas gen. se
kretorium sovietę pasiulymu! Yra žinię, kad sovietę atstovai ren
giasi visiškai pasitraukti iš JTO. JokubaąMalik, kuris boikotavo 
visus Saugumo Tarybos posėdžius nuo š. m. pradžios, ir Konstanti
nas Linchenko, Trygve Lie pavaduotojas, esę pasiruošę grįžti Sov. 
Sęjungon. Taip pat pranešama, kad Sovietę ambasados Wasingtone 
kaikurie nariai, konsulato tarnautojai Newyorke, "Amtorgo" kaiku- 
rie tarnautojai (prekybinė komisija) jau atšaukti. Tai ženklai, 
kurie rodo, kad Sov. Sęjunga ima trauktis iŠ tarptautinio gyveni
mo ir ateis laikas, kad ji visai užtrenks duris, pareikšdama, 
kad JTO tesanti amerikiečię pagalbininkė. Viena betgi ji pražiop
sojo, būtent, savo "veto”. Dėl savo užsispyrimo sovietę atstovas 
Saugumo Tarybos posėdžiuose nedalyvavo ir nepasinaudojo veto tei
se. Nors dabar Maskva prikiša, kad Saugumo Tarybos nutarimai esę 
neteisėti, nes nedalyvavo sovietę atstovas, bet tai labai silpnas 
priekaištas, nes vieno nedalyvavimas negali sukliudyti nutarimę, 
juoba tokiu svarbiu momentu. Jei sovietę atstovas butę panaudo
jęs veto teisę, visas reikalas butę sukliudytas, ir Korėjos karo 
atveju Saugumo Taryba butę negalėjus veikti savo vardu. Tuo budu 
sovietę atstovo nedalyvavimas palengvino visę procediirę.

Ar sovietę galimas pasitraukimas iŠ JTO prives prie atviro 
pasaulinio karo, šiuo metu sunku dar butę tvirtinti. Galima bet
gi numatyti, kad Šis žingsnis taikos tikrai nepriartins, grei
čiau ję atitolins. Amerikiečiai ir kiti ima aiškiai įžiūrėti so-
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vietų planus ir taktiką. Sovietai, kaip žinoma, yra vidiniu re
voliucijų specijalistai. Šitoks karo būdas jiems daug patogesnis. 
Tokiu keliu jie sudorojo’Kinijų, tokiu pat keliu pasileido ir Ko
rėjoj. Jei ne amerikiečių inicijatyva, ir Šia sovietai butų be 
vargo laimėję. Dabargi, kai amerikiečiai išdrįso pasipriešinti 
ginklu, dar sunku pramatyti tolesnė eiga. Viena tik lieka aišku, 
kad ir revoliucinis kelias sovietams nevisur pavyksta nutiesti. 
Sutikę atvirų amerikiečių pasipriešinimų, sovietai gali taip pat 
išlįsti iš savo slėptuvės ir stoti į atvirų kovų. Maskvos radijas 
Gromyko lupomis jau aštriai puola sųjungininkus ir žada keršyti: 
esu amerikiečiai yra užpuolikai ir jie turės užtai būti nubausti. 
Italijos komunistų šefas Togliatti grasina dar aiškiau: girdi, 
šiandien krinta sveidiniai ant Korėjos, o rytoj jie gali kristi 
ant Italijos ir Prancūzijos. Kiti gi buvo paleidę gandus, kad 
rusai jau traukia savo kariuomenę ties Berlynu. Gandai buvo pa
neigti kaip perankstyvi, nors nėra negalima, kad sovietai bandys 
kų nors ir Europoj. Prancūzų spauda netgi klausia, ar Korėjos ka
ras nėra sukeltas tam, kad amerikiečių karo pajėgos butų nukreip
tos į Tol. Pytus ir tuo budu sovietai turėtų laisvesnes rankas 
Europai.

įvairių nuomonių beklausant, linkstama betgi manyti, kad 
Korėjos įvykiai tenka vertinti kol kas vietiniu mastu. Kaip Grai
kijos įvykiai nesukėlė pasaulinio gaisro, taip ir Korėjos karas 
greičiausia baigsis nepersimetęs tuo tarpu Europon. Patirtis rodo, 
kad ten, kur amerikiečiai stipriai pasipriešina, sovietai sustoja. 
Taip buvo Graikijoj, Berlyne, Persijoj, taip gali būti ir Korėjoj.

Jei karas Korėjoj bus lokalizuotas, nereikš, kad jo visai iš
vengta. Tai greičiau bus vienas etapas, vedus į didesnį Rytų - 
Vakarų susikirtimų.

—..00OOO00..—

LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI
V. Kudirka

(Tęsinys iš 11, 12 nr.)

Buvau jau užmiršęs apie tų atsitikimų.
Tiktai ar po dviejų savaičių ateina Žydas, visai nepažįsta

mas^ Apžiurėjo mane iš viršaus: čia su lazda pabandė, ten paspyrė 
su koja, Paskui apžiurėjo iš apačios, nusiavė kojas, įbrido į 
upę, pagnaibė vandenyje polius ir apsisukęs išlipo į krantų. Čia 
sustojo, paskaitė pirštais ir greit stvėrėsi autis batais, bam
bėdamas tuo tarpu pusgarsiai:

- Gerai... jie nori uždirbt, bet ir man teks... pasidalysime 
... Kasmet uždirbsime betaisydami...

Žydas nuėjo sau. Man net koktu pasidarė. Argi iš tikro ren
giasi mane taisyt?

Pasirodė, kad iš tikro.
Viršininkas su inžinierium umu laiku suspėjo įkainot visa,
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gaut patvirtinimu, o žydas apsiėmė pristatyt medžiagą ir atlikt 
darbę. Privežė medžię, pradėjo tašyt, piaustyt ir vienę dienę 
mane uždarė.

Be reikalo privežė medžiu, nes man is ję nieko nepridėjo. 
Tiktai kę skiedrą pritašė, kad visi matytu. Alane taipgi vargino: 
šia paskliutavo, ten paobliavo, ten paskutinėjo, ir tiek. Tiesa, 
poškino, baladojo dikciai: mat, dirbo. Tik man nuo to darbo įsisu
ko liga. Rytojaus dienę po pataisymo, pamenu, buvo prekymetis, 
žmonelių, ir pilnais, ir tuščiais, pervažiavo nemaža. Per visę 
dienę nieko, o vakare ėmė mane krėst drugys. Kitę dienę važiuoja 
vežimas šieno - ir kad nudiegs man kairięję pašonę! Pašę dienos 
buvau į tę šonę pakrypęs. Nuo to laiko jau man kasdien šis ar 
tas kenkė. Pasijutau, kad aš jau ne tas tiltas, kaip kitęsyk. 
Ypač man buvo pikta, kad į niekus pavirtau ne dėl savo kaltės, 
ne dėl senatvės, o tik dėl valdininkę nesęžiningumo. Pasižiurė
jau syki į Šešupę - net pasibaisėjau, išvydęs savo paveiksiu: to
kia nusiminusi, tokia nesmagi jo išvaizda.

0 kę gi darysi? Kad ir paliegęs, tarnavau žmonėms toliau.
Atėjo naujas viršininkas. Senęjį už viešu pinigę vogimę per

kėlė į kitę, kur pinigai dar nebuvo išvogti. Šitas naujasis vadi
nosi Maksimas Maksimo.vičius Merzavcevas. Turėjo jis gaidžio budę 
ir visada vaikščiojo su pentinais. Nieks neįtikėtu, kad aš iš 
pirmos beveik dienos puoliau jam į akis. Tai turiu laimės prie 
viršininkę!

Atėjo Merzavcevui į galvę mane sumaskolint. UŽ tokį darbę, 
kaip vėliau patyriau, visokį viršininkai taipgi gerai uždirba - 
dar daugiau, negu už tolydinį taisymę.

Maskolinti pradėjo, uždrausdamas lietuvię kalbę ir raštę.
- Viešoje vietoje, - ištarė Maksimas Maksimovicius, - turi 

būti vartojama maskoliška kalba.
0 ta vieša vieta buvo, mat, anos lentukės su parašu: "žingi

ne". Užtepė lietuviškę parašę ir padėjo maskoliškai: "Sagom".
Bet šitas pasikėsinimas su lietuvię kalbos uždraudimu nepa

sisekė. Naujas parašas patiko tik vaitams, seniūnams ir pieme
nims: būdavo, eina pro jį lėčiau ir bando neva maskoliškai kalbat. 
Tačiau arkliai, išvydę maskoliškę garašę, pradėjo baidytis. Trum
pu laiku sudaužė keletę vežimu, sužeidė arba suvažinėjo keletę^ 
žmonię,,na, ir turėjo maskoliskę parašę pašalint. Nors lietuviš-j 
ko nesugręzino, bet arkliai jau nebesibaidė. Likau visai be pa
rašo.

Dabar, sakau, manęs jau nejudins.
Kur tau!
- AŠ turiu jį sumaskolint, - tarė kitu žygiu Merzavcevas, 

šnairiai pažiūrėjęs į mano atlošas.
Laukiau, kę man dar padarys. Įdomu buvo žinot, ko stversis 

dabar smarkusis Lietuvos tilto maskolintojas, jau sykį nepasise
kus. 0 jo tuo tarpu sumanyta pritaikyt man baisiausię dalykę 
- prievartę. Kad dar nors gerumu, tai kad ir jaustum neteisinguę 
siekimus, rodos visgi nebutę taip sunku ir biauru. 0 čia prievar
ta.’

Sumanė, matote, išmest mano dalis, pritaisytas dar lietuviu 
rankomis, ir ję vietoje įstatyt naujas, prirengtas maskolišku ba
du viršininko priežiūroje. (Bus daugiau)
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LIETUVA, KELKIS -I R EIK! i
i

■- ■ . 1

BELGIJOS SENATORIUS GINA LIETUVĄ
!

Belgijos senatoriaus p. J. H a n q u e t kalba, Į ' 
pasakyta Baltijos tautę tautžudystės minėjime LieŽe 
1950 m. birželio mėn. 18 d.

Ekscelencija, Gerb. Ponai, Mano mieli bičiuliai, i

Pirmasis žodis, kurį norėčiau jums pasakyti, - ir jis, gai
la, tėra vienintelis man žinomas jūsę brangios kalbos žodis, - 
tai žodis, kurį aš tariu iš širdies - "AČIŪ". Ačiū jums, kad J. 
leidote man į jus prabilti ir pasakyti keletą gilaus palankumo 
žodžię, bet ypač ačiū, kad leidote pakelti balsy už jūsę kilniau
siu ir švenčiausią reikalą, visos jūsę tautos laisvę.

Būdamas Belgijos parlamento narys, kaipgi bučiau galėjęs 
likti abejingas jūsų pakvietimui, nes, jei mes dar galime čia 
laisvai kalbėti, tai dėl to, kad mes dar turime - nežiūrint visy. 
jam primetamu neigiamybię - savo Parlamentą, leidžiantį mums gin
tis. Ir jei jūs tos teisės neturite, tai dėl to, kad nebeturite 
Seimo, kur galėtumėte pasiškęsti skriaudžiami, apginti savo tei
ses, leisti sau įstatymus.

Ačiū taip pat, kad mane pakvietėte į šią buvusią jėzuitą ; 
kolegiją. Kaip jūs gerai žinote, jie buvo pirmieji Lietuvos apaš
talai. Ačiū, kad man duodate sutikimą, kalbėti apie mūsą abieję 
tautę draugystę. į

AŠ jaučiuosi staiga bent 50-čia metę pajaunėjęs. Kai aŠ bu
vau jėzuitę kolegijoje, su didžiausiu malonumu skaitydavau 
Lamo the knygas. Per ištisus 8 tomus - juos mes, taip sa4 
kant, ryte prarydavome - jis pasako ja gražią, jūsę krašto įstori- 
ję 1863 metais, kai lietuviai ir lenkai, vadovaujami Langevičiaus 
sukilo prieš rusus.

Ten buvo galima matyti gražiąją Lietuvą su savo plačiai iš- 
sitiesusiomis lygumomis, su savo vėjo malūnais, mažomis bažnytė
lėmis ir dailiai išdrožtais kryžiais pakelėse, su savo taikiu 
Gyvenimu pagal tautines ir religines tradicijas. Didelės troikos 

iuoždavo per sniego plotus ir šventadienio vakarais būdavo šo
kama tautiniams instrumentams pritariant. Ir į tą šalį atėjo 
rusę priespauda su carę tiranija.

Ir jūsę protėviai rišo prie lazdę galę pjautuvus ir ėjo ko
voti už šeimos židinį, už altorię, net iki kraujo praliejimo. 
Visa tai gražiai vaizduoja pasakojimas apie "Mirties pjovėjus". 
Rodos, jie jau bus nugalėti; tik štai atsiranda koks gražus ir 
kilnus lietuvis Milžinas, su šviesiais plaukais ir mėlynomis 
akimis (tie ję milžinai visi turėdavo šviesius plaukus ir mėly-i 
nas akis). Ir tas Milžinas, tvirtas kaip ąžuolas, iškovodavo 
jiems pergalę.

Tačiau galę gale kova buvo pralaimėta, ir prasidėjo ilga ir 
baisi Sibiro kankinię istorija, išbadėję ję kūnai likdavo prie 
kelio, vedančio Baikalo ežero link ar prie lediniuotojo vandeny-
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Pirmosios aukos buvo dvasiškiai, iŠ 1600 kunigu, buvusiu 
jūsy krašte, jau 1946 m. 22 % buvo kalėjimuose arba dingę be ži
nios. 1948 m., sakoma, jau truko 56 % kunigu. Tai sudaro beveik 
1000 iš 1600. Beveik 900.000 gyventoją ištremta, išvežta ar din
gę be žinios. Atsiminkime, kad Lietuvoje tebuvo 3 mil.’ gyventoją, 
lakusieji dvasiškiai veržiami mokėti beprotiškus mokesčius, ir 
jei kas jy nesumoka, buna ištremiamas. Jūsy vyskupai kalėjimuose, 
jūsy seminarijos uždarytos. Iš mokykly išmestas Kristus, vaikai 
verčiami įskysti savo tėvus. Ir prieš šiuos auklėjimo metodus ke
lia balsę mokytojai ir priešinasi kaip toji mokytoja p-lė A....:

’’Jei jus norite iš musę padaryti šitokius pedagogus, geriau 
padarytumėte mus suŠaudydami čia pat, šioje salėje. Ne! Mes ne
darysime to, ko jus norite, mes neauklėsime vaiky išdavikais!”

Jūsy krašte, kur katalikai sudaro 87 <į0 visy gyventojy, yra 
draudžiama religija. Ten žmonės kankinami fiziškai, jusy jaunuo
liai ir vyrai tampa partizanais dėl svarbiausio ir kilniausio da
lyko. Ten yra persekiojimas ir vargas, ir kaip anuomet Tadas Kos
ciuška sakė: ’’Dievas per aukštai, Prancūzija per toli, taip Šian
die nemažas skaičius jusy tautieciy nemato kito išsigelbėjimo 
kaip karę.

TIKĖJIMAS - JŪSŲ LAISVES RAKTAS

Šiandie, gaila, nebe tie laikai, kai ištisi būriai didvyriy 
žygiuodavo į kryžiaus karę. Šiandie nebėra ty kryžiaus kary, kur 
būty rengiamasi kovoti su ginklu rankose.

Bet jus esate laimingi, nes jūs išsaugojote geriau negu mes 
savo kriksčioniškęjį tikėjimę. Jis yra tas raktas, kuriuo bus 
atrakintos jusy grandinės. i'

Galvodami apie jus, mes turime prisipažinti, jog esame pri
vilegijuota tauta, nors pavojus ir mums gresia; tačiau turime 
ypač džiaugtis, kad dar išsisukome iŠ demono nagy.

Todėl mes stengiamės bent jus priglausti. Nuo amžiy pas jus 
buvo įprasta, kai tik koks keleivis praveria duris ir nedręsiai 
ištaria: ’’Garbė Jėzui Kristui!”, tuojau sodinti garbingoje vieto
je prie stalo ir prie židinio. Mes linkime, kad Belgija jus pri
imtu prie savo židinio, kad joje būty jums jauku ir miela. Juk 
tiek daug yra panašumy tarp jusy tautos ir mūšy valony. Mūšy 
abiejy praeitis dingsta istorijos naktyje. Mes nuoširdžiai trokš
tame, kad jūs Liežo valony ir visy belgy tarpe jaustumėtės kaip 
namie.

Jums skirta, taip sakant, kovoti ir išgelbėti Europy. Todėl 
mes turime jums padėti savo pritarimu ir veiklumu. Reikia, kad 
Europos unijos suvažiavimuose, - nors juose mes nedaug kę tereiš- 
kiarae, bet visgi šį tę, - jūs būtumėte užstojami pas tuos, kurie 
jus persekioja, ir kad būty protestuojama prieš jy Žiaurumy.

KELKIS IR EIK !
Mes gerai žinome: Ateis valanda, kada 

uŽ visky bus atlyginta. Bet kad toji va
landa skubiau priartėty, kad išlaisvinimas greičiau ateity ir
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atneštu jams tai, ko negalima žodžiais apsakyti, tai, kam žmonės 
davė vardy: Laisvė , - mes turėtume pagyvinti maldy žygį, 
nes žmonės yra menki ir jie greit pranyksta tarp įvykiu, daug 
galingesniu už juos pačius.

Ateitis nėra musy rankose ir ne žmogui skirta turėti istori
jos Vadžias.

Ty pat sako vienas iš jusy^poety ir rašytojy: Milosz, kurį 
jus,rodos, vadinate: Milašius .

Savo puikioje poetinėje dramoje: Miguel Manara jis aprašo 
nusidėjėlio Don Juano atsivertimy. Tas nusidėjėlis ten vaizduoja
mas susimystęs dėl savo ateities. Ir poetas įdeda į jo lupas nuos
tabius sakinius:

"Dabar esu vienišas!
Dabar esu vienišas tarp gyvyjy kaip sausa šaka, 
kurios braškėjimas išgysdina vakaro vėjy.
Bet mano širdis džiūgauja, kaip paukštelis, prisiminęs 
savo lizdy, ir kaip žemė, kuri turi viltį po sniego patalu. 
Nes aŠ žinau> kad visi dalykai yra ten, kur jie turi būti, 
ir eina ten, kur jie turi eiti: į viety, paskirty išminties, 
kuri, dėkui Dievui^ nėra jmuso ji."

Ten pat randame ir šiuos žodžius:
Don Miguel klausia minios iškoneveikty paralyžuoty elgety

Jonį:
"Be abejo, tu daug turėjai iškentėti nuo ty zmoniy, broli 

Jonai?"
"Ir kokį vardy tu duodi Dievui, visa tai prisiminęs. Ar tu 

jį vadini skausmu, ar teisingumu, ar 
kerštu?"

Jonas atsako:
"Aš jam duodu ty vardy, kuris jam iŠ tikryjy priklauso, bro

li Manara, ty vardy, kurį tu ky tik skelbei pamoksle, mielas bro
li Manara."

"Koks gi tas vardas?"
"Meilė"
Ir Don Miguel jam taria: "Mesk savo kriukius!!! ir priduria: 
"Kelkis ir eik!"
Iš tikryjy, karty bus paklausta to krašto, kuris tiek išken

tėjo, kad bdty taikus, kad mylėty, ir kuris nejieŠkojo nei keršto 
nei neapykantos:

"Kokį vardy tu duodi Dievui, visa tai kentėdamas, mielas bro
lau? Ar tu vadini jį teisingumu, ar kerštu?"

Ir jusy kraštas ir tauta, drysi, kantri ir maloni, nieko ki
to nejieško kaip, pakėlus akis į dangy, ištarti savo širdgėloj:

"aš duodu Jam vardy, kuris Jam priklauso, ty patį vardy, ka
rį ir jus Jam duodate."

"Ir koks yra tas vardas?"
"Meilė!"
Ir mes tikimės, kad šiai paralyzuotai tautai Dievas tuojau 

ištars:
"Mesk Šalin savo kriukius ir vaikščiok! Kelkis ir eik!"
Ir pilnomis džiaugsmo širdimis mes išvysime jasu tauty vėl 

Žygiuojančia į savo tiksly, į savo laimę ir su visu tikėjimu į 
Laisvę. Vertė Paulius, R.
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K 4 TIK GRĮŽAU I S L I U R D O

A. P.
Apie Liardę mums visiems teko girdėti ir skaityti dar bebū

nant Lietuvoje. Nevienas puoselėjo savo širdyje svajonę pamatyti 
tę maloniu vietę ir, suklupus prie mielos Motinos kojy, maldauti 
sau kimo bei dvasios stiprybės. Maža lietuviu turėjo laimės ten 
nuvykti paskutiniame dešimtmetyje. Šiais metais įvyko ir mano 
svajonė: prisijungęs prie penkiatūkstantinės maldininkę minios, 
birželio 15 d. pradėjau kelionę. Einu per ilgę traukinį, pilnę 
sveikę bei ligonię ir matau visu veidus spindinčius malonaus il
gesio. Daugelis važiuoja jau antrę, trečiur kai kurie net sep
tintu ir aŠtuntę kartę. Traukinys, pervažiavęs mažutę Belgiję, 
rieda plačiais, labai Lietuvę primenančiais, laukais. Pravažiuo
jam miestus mažus ir didelius, garsius istorijoje ar paskutinię 
deŠimtmečię įvykiuose. Štai Campiėgne, kur 1918 m. buvo pasira
šytos paliaubos tarp Alijantę ir Vokietijos, o 1940 m. - Prancū
zijos kapituliacija. Pro vagono langę matyti Eifelio bokštas su 
stūksančiais Montmartr'o bažnyčios bokštas; tai čia, be abejo, 
Paryžius. Trumpai sustojęs musę traukinys vienam Paryžiaus prie
miestyje, pakeičia garę į elektrę ir, įsijungęs į elektrinį ruo- 
žę, didžiuliu smarkumu skrieja vis į pietus. Horizonte iškyla Or
leanas su savo senomis miesto sienomis, kurs mums primena jaudi
nančius vaizdus iš filmos "Jeanne d’Arc". Už šio miesto išlaisvi- 
nimę gavo ši prancūzę tautos karžygė ir savo vardę Orleano Merge
lė. Prabėga pro traukinio langus gražus sodai ir vynuogynai, bet 
jau tamsa ir nuovargis nugalėjo įgimtę smalsumę, versdamas jieš- 
įoti patogesnės vietelės poilsiui. Rytę jau matyti galingi Pyrenė- 
ję kalnai, baltoms amžino sniego viršūnėms. Ir Liurdas jau arti. 
Maldininkai spiečiasi prie langę ir, pasirodžius tolumoje Apsi
reiškimo Grotai, visi gieda "Magnificat".

Tai čia Liurdas, kurio ilgėjomės. Visi skuba pirmiausia prie 
jo centro ir širdies - Grotos. Priėjus arčiau nereikia klausti 
ten kelio, reikia tik į tę pusę eiti kur dauguma (o ten visada 
eina daug) eina. Štai jau Grota, kur prieš 92 metus 18 kartę pa
sirodė Šv. Panelė paprastai 14 metę mergaitei. Pakeli akis į tę 
apsireiškimo vieta, kur patalpinta šv. Panelės statula ir sutinki 
švelnę motiniškę šypsnį. Tada pergyveni kažkę labai gražaus, ko 
negali išreikšti, bet kas sukrečia iki sielos gelmię. Visi pajun
ta tę Motinos žvilgsnį, nuo kurio tikrai daugiau įvyksta stebuklę 
žmonię dvasioje, negu stebuklingę ligonię pagijimu. Tuo turėjau 
progos įsitikinti, klausydamas maldininkę iŠpažincię. Ten pajunti, 
kad Ji yra musę Geroji Motina,, o visi kiti žmonės yra musę bro
liai ir sesers, kuriuos reikale reikia užjausti, patarnauti ir 
parodyti savo nuoŠirdumę, ir kad tam neturi būti nei tautai, nei 
luomę skirtumo. Ten prie Grotos matai graŽię pavyzdžię. Musę lan
kymosi metu LiUrde buvo prancūzę, italę., anglę, ispanę, portugalę, 
amerikonę, kanadiečię, indėnę ir negrę; iš kitos gi pusės čia bu
vo angliakasię, ūkininkę, valdininkę, karię, artistę, profesorię, 
kunigę bei vienuolię; visi stengėsi nuoširdžiai pasikalbėti, pa
tarnauti, ligonius iš vietos į ‘vietę perbagenti, be jokio atlygi-
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nimo.
šalia Grotos įtaisyta maudyklės, kur stebuklingo šaltinio 

vandenyje maudosi kiekvienas ligonis. Čia dešimtmečiy bėgyje įvy
ko daugybė tikrai stebuklingy pagijimy. Mums bebūvant vienas li
gonis, ištrauktas iš maudyklės jau nepriėmė ramsčiu ir pareiškė 
esys pagijęs. Tačiau atsargumo dėliai^buvo jam įsakyta tylėti, kol 
jo pagijimas bus galutinai gydytojy ištirtas.

Virš Grotos pastatyta puiki Bazilika. Jy prašė pastatyti šv. 
Panelė per šv. Bernadety. Joje užbaigia Šv. Panelė savo slaptingą 
veiksmy tarp maldininky: čia prie klausyklą ir prie Dievo Stalo 
susitaiko su Dievu avelės paklydėlės, čia kiekvienas maldininkas 
įgauna daugiau jėgos sustiprinti savo krikščionišky gyvenimu.

Maldininkai, pasimeldę ir atlikę gausias pratybas, turi pro
gos aplankyti nepaprastai gražias Liurdo apylinkes. Ten yra gali
mybės pamatyti debesis remiančius kalnus, sraunias kalny upes bei 
kriokliy ir pamatyti vasaros sniego.

Nepaprastu greičiu prabėgo pilnos grožio šešios dienos Liur- 
de ir su skausmu rengėmės grįžti atgal. Vėl traukinys.riedėjo 
tais pačiais keliais. Jame dalijosi gražiais įspūdžiais maldinin
kai, pasiryžę vėl greit sugrįžti pas Motiny.

—..00OOO00..—

AUSTRALI JA

ŽEMYNAS BE ŽMONIŲ
100.000 laisvę viety. - Laukia 2 milijony ateiviy.

Šiuo pavadinimu išspausdino šveicary laikraštis "Die Vifelt- 
woche" savo korespondento Rudolf A. Heimann straipsnį apie Austra- 
lijy, kurį, Šiek tiek sutraukus, čia paduodame. ,

Europietis, atvykęs į Australijos didmiestį, nedaug kitaip 
jausis kaip Europoje ar Amerikoje. Tačiau pakeliavus 20 ar 50 klm. 
įspūdis visiškai pasikeis. Jausiesi, tarsi, patekęs į tuštuma, 
kurioje tik retkarčiais jieškys žvilgsnis atras sodyby tarp bega- 
liniy mišku ir pievy.

Du dalykai suka australy politikams galvy: darbo jėga ir pa
saulinė politika. Sydnėjaus laikraštis "Sydney Morning Herald" 
kasdien talpina 3000-4000 darbo jėgos ir laisvy viety pasiulymy.; 
"Commonwelth Employment Service" - australy pramonės ir darbo įs
taigos statistikos rodo, kad visoj Australijoj būva įregistruota 
vidutiniškai 100.000 laisvy viety. Kadangi dėl dažno keitimosi 
įmoniy personalo nėra galimybės dar daugelio įregistruoti, tai ; 
tikrasis darbo galimybės skaičius žymiai perviršija šias statis
tikas. Į

Tas pats laikraštis duoda kasdien labiau aliarmuojančias ži
nias apie padėtį Malajoje. Iš komentary aiškiai jau
čiama kylantis rūpestis dėl įvykiy Piety Azijoje. Tai sužadina 
prisiminimus iš japony "žaibo karo", kurį jau buvo linkę austra
lai pamiršti. Užtenka paimti žemėlapį, kad suprastume, ky reikš- 
ty Malakos su Singapuru patekimas į komunistę rankas. Užtai aišku,
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kodėl buvo visur gerai sutiktas australu vyriausybės nusprendi
mas paslysti Malakon avijacijos vienetus.

Abu Šie dalykai, kad ir kaip atrodo neturi ryšio vienas su 
antru, tačiau jie iš dviejy skir.tingy pusiy nušviečia australy 
gyvybinę dabarties problemę.. Iš vienos pusės žemyne pasireiškia, 
didžiulis darbo^jėgos ir žmoniy trukumas, ir, iš kitos - Austrai 
Iija stovi prieš pirmo rango pasaulinės politikos uždavinius. 
Antrasis pasaulinis karas įrodė Australijai, kad ji nėra Šalia 
pasaulinio masto įvykiy gulįs žemynas. Nepramatytas Oro Susisie
kimo ištobulinimas padarė, kad šis žemynas tapo kasdieniniu susi
siekimu sujungtas su kitomis pasaulio dalimis. Anksčiau, pav. 
laivas iŠ Europos ar Amerikos turėjo panaudoti mėnesius ar savai
tes pasiekti Australijos uostus; šiandien gi nuskrenda Constel
lation lėktuvai per penkias dienas iŠ Londono į Sydney. Tiesa, 
šis žemynas neturi izoliacijonistinės tradicijos. "Los-von-Euro- 
pa” judėjimas pirmojo didžiojo karo pabaigoje buvo tik laikinė 
apraiška. Visad, kai jos Metropolija (Anglija) buvo pavojuje, > 
stojo australija jos pusėje. Japony karinis plėtimasis suardė šį 
izoliacijonizmy, nes lietė pačios Australijos likimy. 0 dabar ji 
yra bazė ir net pirmasis Vakary Pasaulio postas Ramiajame Vande
nyne. Ir kas žino, gal netolimoje ateityje visa pietryčiy Azija 
gali tapti komunistinio imperijalizmo grobin. Tada milijardas 
komunistiniy masiy tiesioginiai grėsty 8 milijonams Australijos 
baltyjy.

Šio krašto politikai supranta situaciją ir imasi priemonių:- 
- plataus masto imigracijos politikos. Bendradarbiaujant su IRO 
Australija iki šiol priėmė apie 200.000 pabėgėliy. Australijos 
delegatas tarptautinėje darbo įstaigoje pareiškė, kad dešimtme
čio laikotarpyje bus priimta du milijonai imigranty. Kad ir kaip 
didis atrodo iš pirmo žvilgsnio Šis projektas, tačiau jis yra 
toks mažas, palyginus su galimybėmis, glūdinčiomis šiame krašte.

Po paskutinio surašymo 1947 m. Australija turėjo 7.580.820 
fyventojy. Natūralūs prieauglis ir įvažiavimas padidino iki Šiol 
į skaiciy iki 8 milijony. Tačiau šis žemynas yra nedaug kę ma

žesnis už Jungtines Valstybes ir 32 kartu didesnis už Angliję. 
Tiesa, Amerikoje yra mažiau gyvenimui netinkamu ploty. Tačiau ir 
atmetus tuos plotus, pagal atsargiausię apskaiciavimę, Australi
ja gali išlaikyti 20 milijony žmoniy. Pagal kai kuriy apskaičia- 
vimy esę čia galima priimti 100 milijony žmoniy arba 13 karty 
daugiau negu dabar. Tiesa, gimimy skaičius (24,1 iš tūkstančio) 
žymiai viršija mirimy skaičiy (9,7), tačiau, jei Australija nori 
atlikti savo uždavinį Pacifiko ribose, kurį iŠ jos reikalauja 
pasaulinė padėtis, tai ji ir gyventojy skaičiaus atžvilgiu turi 
perdaug neatsilikti nuo Azijos. Tę galės įvykdyti tik plačios 
masinės imigracijos dėka.

Kiekvienas gauna čia įspūdį, kad šis Žemynas yra neiŠsemia- 
my galimybiy kraštas. Visur spinduliuoja graži ateitis. Čia trūks
ta vien tik žmoniy ir darbo jėgos. Kai pagalvoji apie perpildy
tus Europos kraštus, tai kyla mintis: ar nebūty galima šiems žmo
nėms Čion persikelti, ne kaip valstybės našta, bet kaip neapsako
ma vertybė, tada galėty Australija tapti Antryja Amerika.

(Galas 16-tam pusi.)
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kas atsako.- Belgijos PLB Centro Valdyba tautŽudystės 
minėjimo proga pasiuntė memorandumę Min. Pirmininkui p. Duvieu- 
sart, kuris atsakė tokio turinio laišku (26.6.1950):

’’Pone, Ponas Ministeris Pirmininkas paveda man garbę* patvir
tinti gavimę jūsę laiško 18 d. birželio 1950 m., kuriuo jus at
kreipiate jo dėmesį į būklę Baltijos valstybėse.

Belgija, iŠ seno prisirišusi prie tautę laisvės, lieka, ti
kėkite man, ištikima šiam idealui, ir ji, kiek išgalėdama, steng
sis, kaip ir praeityje, ję palaikyti.

Teikitės priimti mano didžios pagarbos patikinimę.” 
Pas. grafas H. d’Aspremont Lynden, 

Patarėjas.

KrikšČ.-socij'alę partijos p i r -. 
mininko laiškas;- Atitinkamas raštas buvo pasius
tas politinię partiję pirmininkams. KrikšČ.-socijalę partijos 
pirmininkas atsiuntė Belgijos PLB Centro Pirmininkui šį laiškę:

’’Pone Pirmininke, Su susijaudinimu perskaičiau jusę laiškę 
birželio 18 d. ir galiu jus užtikrinti gilię mano partijos simpa
tiją lietuvię tautai, taip baisiai kenčiančiai.

Mes tikimės su jumis matyti galę jusę baisię bandymę ir 
reiškiame karščiausius linkėjimus jusę tautos išlaisvinimui.” 

Pas. Baronas F. van der Straten - Uaillet, 
Pirmininkas.

T. Aranauskas pas ministerius. 
S. m. liepos 1-3 d. d. Briusely įvyko NEI (Nouvelles Equipes In
ternationales) vykdomojo komiteto posėdis. Tai krikšč. grupię 
tarptautinis sęjudis, kuriame dalyvauja ir Lietuva. Siame posėdy 
Lietuvę atstovavo T. J. Aranauskas, S.J. Dalyviai buvo priimti 
p. Ministerio Pirmininko Duvieusart, Užsienio reikalę min. p. 
Van Zeeland. Be kitko Min. Pirm, pareiškė susirūpinimo angliaka
siu gyvenimo sęlygomis; jis geidžięs, kad Belgijos angliakasiai 
įmanytę pasistatyti netgi savo namus. Posėdžio dalyviai domėjosi 
Lietuvos būkle, partizanę veikla, Eklezijos gyvavimu ir t. t. 
Visi rodė pagarbos ir nuoširdumo.

Paryžiuje suėmė Petrę Dominę. 
”Ce Matin - Le Pays" (7.6.1950) paskelbė žinutę, kad Paryžiaus 
policija suėmė Petrę Dominę, lietuvį, ir Oscar Coorenan, belgę. 
Abu turėję įsibrovimo įrankius. P. Dominas Belgijoj yra sėdėjęs 
kalėjime.

Išvyko Kanadon.- Liepos 5 d. iš Liėge stoties 
išvyko Kanadon dvi Šeimos: Juknevičiai ir Joneliai - 7 žmonės. 
Juos palydėjo susirinkę bičiuliai, išplaukė garlaiviu iš Le Havre 
uosto (Prancūzijoj). Juknevičiai buvo iškviesti giminiu, kurie 
apmokėjo kelionę patys ir yra pasiryžę Kanadoj pirkti ūkį.
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Cheratte p. Jonelis turėjo savo kantinę, kur abu su žmona dirb
dami, susitaupė pinigo ateitiems planams. Linkime jiems laimin
gai įsikurti plačiojoj Kanadoj.

Priims iš Belgijos į JAV?- Naująsias 
DP įstatymas įsigaliojo. Pagal jį, bus įsileista 341.000, įskai-' 
tant jau įvažiavusius. Emigruoti galės visi tie, kurie atvyko į 
Vokietiją 1939 m. rugsėjo 1 d. - 1949 m. sausio 1 d. Bus priimami 
ir tie, kurie buvo iš Vokietijos išvykę ir vėl sugrįžo. Įstaty
mas betgi netaikomas tiems, kurie išvyko iš Vokietijos pagal 
įkurdinimo planę, pav., į Belgijos anglią kasyklas. Tokie laikomį 
galutinai įkurdintais. Įstatymu pasinaudoti galės, kurie yra iš-' 
vykę iš Vokietijos ne IRO, o savo keliu legaliai ar slaptai. 
(Lietuvis nr. 25 (70).

T. Rabikauskas S. J. grįžta į 
Vokietiją.- Atlikęs Wepione papildomą studiją metus ir 
dirbęs su lietuviais angliakasiais T. Rabikauskas S.J. š. m. rug
pjūčio pabaigoj grįš į Vokietiją, kur skiriamas dirbti vienoj 
vokieČię gimnazijoj.

IRO likviduojasi.- Visi provincijos biurai 
nuo liepos 1 d. nebeveikia. Liko tik centrinė IRO delegacija 
Briusely, kuri veiks iki 1951 m. kovo 31 d. Dar nėra nuspręsta, 
ar Belgijos vyriausybė vietoj likviduotą IRO biurą steigs naujus. 
Yra įvairią projektą, tačiau ikišiol nieko tikro.

V L I K - a s informuoja, kad jo delegacija lankėsi Romo
je. Buvo priimta specijalioj audiencijoj pas šv. Tėvą, turėjo 
pasikalbėjimą su. italą valstybės vyrais. Rasta daug palankumo 
Lietuvos bylai.

Priimami Į kuopas.- Vokietijoje, U.S. zo
noje, vyrai į lietuviškas kuopas, amerikiečią kariuomenės žinio
je, dar vis priimami. Pradinis atlyginimas, prie viso išlaikymo 
186,- DM mėnesiui. Specijalistai ir uolieji per kelias savaites 
gali pasiekti 275,-, o už kelią mėnesią dar didesnio atlyginimo. 
(Re. = 186,-; Pr. = 230,-; Pr.l = 250,-; Corp. = 275,-; Srg. = 
325,-; Srg.l = 360,-; Sgt. = 400,-; Ltn. = 450,- ir 1.1.) Mais
to ir rūbą Vokietijoje pilna ir viskas be kortelią. Sviesto 
klgr. 5,6 DM; mėsos 3,5 - 7; tauką ar laŠinią 4,4; duonos 5; 
vyr. eilutė 80 - 150 DM. Grįžusiąją iš Belgijos vyrą šeimos gyve
na DP arba vokiškose stovyklose arba visai privačiai.

Iš kuopą emigracija arba šiaip išstojimas nevaržomas.
Amatininkai: dažytojai, tinkoriai, staliai, kalviai, mūri

ninkai, elektrikai, šveisuotojai ir p. priimami Į inžinerijos 
kuopas; šoferiai, soferiai-mechanikai ir k. auto specijalistai 
Į transporto kuopas; visi kiti į sargybą kuopas.

Vykstant pageidaujama turėti iš policijos pažymėjimą, kad 
čia nieku nenusikaltęs ir LBB liudijimas, kad padorus lietuvis, 
o nuvykus į Vokietiją iš IRO, kad buvai DP ir dabar šią teisią 
jieškosi.
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Liepos mėn. 17-22 d. d. kasykla, kur dirba CV pirm. Paulaus
kas atostogaus; tomis dienomis galima į jį asmeniškai kreiptis 
kuopę reikalu.

Paminklas ant a.a. Burbos kapo. 
Praeitame "G. S.” numeryje buvo iškeltas bendro paminklo klausi
mas minusiems Belgijoje. Pasirodo, kad ant A. Burbos kapo Lou
vain paminklas pastatytas. Dalis lęšy (4000 frs.) buvo suaukota, 
o visa kita apmokėjo žmona. Taip pat neseniai buvo pašventintas 
paminklas a. a. R. Baršiauskui Genk kapinėse. Paminklo reikalas : 
palengvėja - reikėtų tik pritaikinti prie A. Burbos paminklo ben-r 
dra įrašams vieta, kurioje bu-ty. sužymėtos mirusiu pavardės, gi
mimo arba bent mirimo datos.

Mons’o stovykla tuštėja.-IŠ liet, 
motery liko tik viena p. Petrauskienė su 3 vaikais. Vyras tarnau
ja kuopoje. Nors jau maža liko, greitu laiku dar daugelis žada 
išvykti. Išvykstantiems’daromos lengvatos dėl siuntos išsiuntimo, 
ir kelionės apmokėjimo. Belgę valdžia dar kartę per IRO konferen
ciją Ženevoje pažadėjo išvykusiy žmonas išvežti, netinkantiems 
kasykloje ir intelektualams padėti emigiuoti. Tu sęrašai buvo pa
daryti ir patiekti. Tačiau ikiŠiol pažadai pasiliko pažadais.

Ligonys sveiksta.- Mons’o psich. ligoninėje 
stiprėja p. Vegienės sveikata. P. Sefleriui buvo sėkmingai pada
ryta skilvio operacija. Tikis greitai grįžti sveikas į Hensies.

-Savaitraščio "Lietuvis" leidėjui - redaktoriui p. Meškauskui 
emigruojant užjurin, laikraštį perėmė p. Simas Miglinas ir pa
vadino "Tremtis". Kaina 26 B. fr. mėnesiui.

Anglijos lietuviy savaitraštis "Britanijos Lietuvis" prenu
meratoriaus siunčiamas betarpiai iŠ Londono. Kaina 3 mėn. 50 
B. fr.

Atstovas Belgijai: Kazys Banevičius, 66, Pairę du Horloz, 
Tilleur-lez-Liėge.

—..ooOOOoo..—

ŽEMYNAS BE ŽMONIŲ (Perkelta iš 13-to pusi.)

Karo metu buvo ištisos armijos perkeliamos iš vienos pasau
lio dalies į kitę su karo medžiagoms bei aprūpinimu. Argi Vakarę 
Pasaulis tik karo metu gali tę nuveikti? Argi nebūty galima, kad 
ir taikos metu darytę panašius dalykus išspręsti didžiuliam uŽda- 
viniui, kurs tenka Australijai?

—..ooOOOoo..—
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KAUTYNES KORĖJOJ. - AMERIKIEČIAI META DIDESNES PAJĖGAS KOVON. - 

11.0' ARTHURAS - JTO KARINIŲ PAJĖGŲ VADAS.

Dar prieš Korėjos kary Pijus XII socijology kongrese išsi
reiškė, kad Šaltasis karas aiškiai eina karštyn. Neilgai laukus 
slėptas karštis ir prasiveržė Korėjoj, kuri nuo 1945 m. yra pa
dalinta tarp Ryty ir Vakaru galybės. Siaurinė dalis buvo valdoma 
soviety, pietinė - amerikiečiy. Sovietu zonoj yra 9 milijonai 
gyventojy, amerikiečiy - 20 milijony. Siaurinė sritis žymiai 
turtingesnė, nes turi nemažai sunkiosios pramonės, angliy ir 
aukso kasyklas, o pietinė sritis - Žemės akiu užsiima. Pokario 
metu gyvenimas Korėjoj buvo visai aprimęs ir sunormalėjęs. So
vietai savo įgulas buvo atitraukę, amerikiečiai irgi. Buvo manyta 
kad Korėja netrukus galės pradėti visiškai normaly gyvenimu. De
ja, pirmieji karščio ženklai imta jausti jau pavasarį. Korėjos 
(pietinės) vyriausybė kreipėsi į JAV prašydamos sustiprinti sa
los apsaugy. Amerikiečiai ramino korėjiečius žodiniais pažadais. 
F. Dulles, amerikiečiy parlamento narys, buvo nuvykęs pats į 
Seoul’y ir pasakė korėjiečiy seime kalby, žadėdamas JAV apsaugy. 
Deja, ta apsauga tebuvo žodinė. Kai sovietiniai tankai ėmė riedė
ti per pietinės Korėjos teritorijy, nebuvo kas juos sustabdo, 
nes nebuvo netgi prieštankiniy pabukly. Korėjiečiy (pietiniy) 
kariuomenė, vos vienerius metus apmokyta, nesugebėjo parodyti rim 
to pasipriešinimo. Kareiviai, pamatę tankus, visky pametę bėgo 
tolyn. Be to, prisidėjo ir penktoji kolona, t. y. vietiniai ko
munistai, kurie vykdė sabotažo veiksmus kariuomenės užnugary. 
Tuo tarpu kai pietiečiy kariuomenė traukėsi iš sostinės Seoul, 
vietiniai komunistai organizavo viešas eitynes su vėliavomis ir 
orkestru ir ėjo pasitikti soviety daliniy. Netgi du ministerial 
pietiečiy vyriausybės perėjo soviety pusėn. Ko gi norėt iš pa- 
prasty žmoniy, kurie, soviety propagandos veikiami, nerodė jokio 
noro priešintis. Amerikiečiai, žinoma, suskato raginti pietie
čius priešintis. IŠ Japonijos atlekiy bombonešiai tonomis mėtė 
atsišaukimus, raginančius priešintis užpuolikui visom jėgom. Tie 
raginimai nedaug ky tereiškė bejėgiams pietiečiams, bėgantiems 
nuo tanky. Reikėjo skubios ir stiprios karinės pagalbos. Ji ėmė 
plaukti oro ir juros keliais, tačiau netaip greitai, kaip reikė
jo. Paskubom atgabenti amerikiečiy daliniai ir ginklai turėjo 
sulaikyti pakrikusį fronty. Tai nelengvas uždavinys, juoba, kad 
priešas metė apie 90.000 žmoniy į kautynes, kuriose pirmysias 
linijas laužia gausus tankai. Taip užpuolikas stengiasi išnaudo
ti pietiečiy nepasiruoŠimy ir kiek galėdamas skuba vis tolyn. 
Pirmieji pasisekimai juos drysina mesti vis naujus dalinius į 
pirmysias linijas. Vietomis pavyksta jiems netgi apsupti dar ne
gausius amerikiečiy dalinius. Tačiau sovietai irgi turi daug 
nuostoliy. Amerikiečiy avijacijy ima veikti kaskart stipriau 
tiek užfrontėj, tiek pačiame fronte. Tiktai didelės liūtys stip
riai kliudo avijacijos veikimy. Be to, Korėjoj nėra tinkamy aero- 
dromy, kur galėty nutūpti sunkieji transporto milžinai. Tokiu
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badu amerikiečiy avijacija yra priversta veikti iš Japonijos. 
Ginklu gabenimą, trukdo ir blogi keliai, kurie liučią metu tampa 
sunkiai išvažiuojami. Tenka panaudoti jaučią jungus, kurie dau- 

. giau laiko užima, kaip lėktuvai nuo Japonijos iki Korėjos.
Nežiūrint minėtą sunkumą amerikieciy pajėgos Korėjoj diena 

iš dienos auga. Po dviejy savaičiy kovy jau matyti, kad pirmieji 
amerikieciy daliniai jau dalyvauja pirmose fronto linijose. Lau
kiama didesniy pajėgy pasirodymo, ypač tanky, kuriy pirmieji 
transportai jau pasiekė Korėją.

Gen. Mac Arthuras yra paskirtas vyriausiu sąjungininką karo 
vadu. Jis komanduoja ne tik amerikieciy, bet ir visy kitą sąjun- 
gininky pajėgas, dalyvaujančias Korėjos gynime. Tai pirmas kar
tas istorijoj, kad Jungt. Tauty Organizacijos vardu išeinama 
prieš užpuoliką - sovietus. Jei bus laimėta, JTO ir JAV vardas 
visam pasauly sukels naują pasitikėjimo bangą, jei ne - sovietai 
pakels galvas dar aukščiau. Taigi šiuo metu vyksta dideliy jėgy 
bandymas, į kurą visas pasaulis žiuri su nerimu.

Galimas daiktas, Korėjos karas greitai nesibaigs, nes ame
rikiečiai permeta kaskart vis daugiau jėgy, o sovietai t. p. ne
snaudžia. Be to, Kominformo valstybės ryžtasi organizuoti tarp
tautinę brigadą. Jos svarbiausiu organizatoriumi paskirtas vo
kietis Wilhelm Zaisser (ispaną kare buvęs gener. Gomez).

Šiuo metu dar sunku pramatyti Korėjos karo rezultatus. Tuo 
tarpu geriau sekasi sovietams, bet tai pradžios pasisekimai. Jy 
pajėgumas pasirodys vėliau, kai stiprios sąjungininką pajėgos 
išeis į kovą. Užsitęsus konfliktui prisibijoma, kad nekiltą nau
ją karo Židiniy, ypač Europoj.

-Italijo j nukautas Sicilijos banditas Giuliano, 
kuris buvo gaudomas 7 metus. Sakoma, pakliuvęs į karabinieriy 
pinkles. Karabinieriy vadas pulk. Luca pakeltas į generolus.

-Prancuzij o j labai sunkiai einasi su vyriausy
bės sudarymu. Socijalisty užsispyrimas nekreipia dėmesio nė į 
rimtą tarptautinę būklę. Tikimasi, kad p. Pleven pavyks sudaryti 
vyriausybę. Tik ar ilgam?

-Belgijoj einama prie karaliaus grįžimo. Seimas 
ir senatas sušaukti bendram posėdžiui. Laukiama jy balsavimo. 
Netenka abejoti, kad bus nubalsuota už karaliaus grįžimą, nes 
krikšČ. - socijalai turi daugumą. Socijalistai su komunistais ir 
liberalais tam tebesipriesina ir organizuoja streikus. Labiausia 
priešinasi Charleroi ir Liėge. Vis dėlto tai mažuma, kuriai teks 
nusilenkti prieš daugumos valią. Tai pramatydami, karaliaus prie
šininkai, surengė manifestaciją Princui Regai t ui, kuris ėjo ka
raliaus pareigas nuo 1945 m.

—..ooOOOoo..—
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