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SUDIEV ’’GIMTAJAI SALIAI"

Mielas Skaitytojau, tris metus reguliariai Jus lankus! 
"Gimtoji Šalis" atsisveikina. Labai liūdna, bet sumažėjęs skai- 
tytojy skaičius neleidžia be dideliu nuostoliu toliau išleisti. 
Naujy skaitytojy ieškojimas ar kainos pakėlimas dalyko nepakeis, 
nes ne tik skaitytojai darosi retesni ir retesni, bet išvyksta 
ir atsisveikina uolus rėmėjai ir bendradarbiai, kurie savo 
plunksna daug prisidėjo prie jos ištobulėjimo.

Tačiau mes esame tiek pripratę prie savo laikraščio, kad ne
galėsime be jo visai apsieiti. Negalint toliau išleisti "G.S.", 
rugsėjo 10 d. lietuviy pasitarime Briusely nutarta leisti Belgi
jos Lietuviy biuletenį arba, net paliekant tę patį vardę, leisti 
gerokai sumažintu "Gimtajy Salelę", kuri talpinty mus dominan
čias ir būtiniausias žinias iŠ Belgijos ir viso pasaulio.

Manome, kad tokiu būdu sumažės leidimo išlaidos. Ir kad tos 
išlaidos dar sumažėty, rašysime ir spausdinsimo patys. Kadangi 
darbas nekainuos, nedaug tereikės popieriui, stenciliams, pusto 
ir kitoms bdtiniausioms išlaidoms padengti. Tas mažus išlaidas 
padengs duosnūs skaitytojai. Kiekvienas adsiysdamas savo adresy 
įdės mažę dovanėlę į laiškę spaudai paremti. Iki mėty galo prašy
tume tik 20 franky.

Tikimės, kad tuo būdu keliy puslapiy žinios daug nekainuos, 
bus visiems naudingos ir visus lankys, ir visi žinos, kad pas 
mus ir pasauly vyksta. Daugiau ir daugiau lietuviai Belgijoje 
lieka išblaškyti - tik dideliu kolonijy ir kantiniy likučiai., - 
visiems sujungti ir vienybei bei ryšiams palaikyti turės pasi
tarnauti mdsy mažas biuletenis. Jeigu kada nors sylygos buty pa
lankesnės, bus galima išleisti padidintu arba tos pačios "G.Ša
lies f orima , kaip ir anksčiau.

Todėl nereikia nusivilti sekančiu mažu ir kukliu numeriu, j
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Dėkime geriausias viltis, kad ir tie keli puslapiai mums daug 
pasitarnaus. Malonius "G.S.” skaitytojus, kurie nesuskubo atsi
teisti, prašome tuojau atsilyginti, nes paskutiniai numeriai 
buvo išleisti su nemažu deficitu. Iš anksto ačiū. Užsisakusiems, 
bus siuntinėjamas biuletenis.

Gaila, kad nebuvo galima išleisti trijų metu sukaktuvinį 
numerį (pirmas išėjo 1947 m. spalių 24 d.). Didelė padėka tenka 
"Sėjos" draugijai ir leidėj ms, kurie per tris motus savo ištek
liais ir pasiaukojimu prisidėjo prie to didelio Belgijos lietu
viu kultūrinio darbo. Išreiškiame didelę padėkų visiems, kurie 
bet kokiu badu rėmė ir bendradarbiavo: "Sėjos" kolektyvo nariams, 
redaktoriams kun. Dr. Gaidamavičiui ir kun. J. Dėdinui, mašinin
kei p. Sakalienei, administratoriui p. V. Banevičiui, rašytojams, 
bendradarbiams, platintojams, rėmėjams aukomis ir mieliems Skai
tytojams, kurie pasiliko geriausiais "G.S." draugais ir bičiu
liais iki paskutinių dienų. Nauji leidėjai tikis, kad jie gausiai 
ir duosniai parems tolimesnį leidimų.

Vieno telinkėtina, kad biuletenis visus aplankytų ir butų 
nuolatinis svečias vargingoje angliakasio pastogėje. Tenelieka 
nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų. Negalintiems ir neturin
tiems lėšų, sergantiems bus siuntinėjama nemokamai. Kritiškus 
laikus gyvename, turime būti apie viskų gerai ir greitai pain
formuoti, - tai geriausiai atliks musų žinių laikraštėlis,! kuris 
nesivėluos visus apie būtiniausius reikalus painformuoti du kar
tu per mėnesį.

Į
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BŪKIME PASIRUOŠ?

Amerikiečių generolai iškart apskaičiavo, kad sunkiausios 
Korėjoje bus pirmuosios savaitės, paskui po 2-3 mėnesių komunis
tai bus sulaikyti, apie spalių mėnesį turės visu frontu trauktis 
atgal, apie 1951 m. vasario mėn. karas Korėjoje bus baigtas ir 
komunistai visiškai sumušti.

Bet, kad šis karas ton ir baigsis tuo netikima. Greičiau- • 
šiai, prieš Korėjos karo galų, sovietai sugebės amerikiečius 
įklampinti Formozoje, Japonijoje ar kur kitur į naujus karo 
veiksmus, kad kuo daugiau jų pririšus Azijoje ir kuo labiau ati
traukti nuo Europos. Sovietai Korėjoje amerikiečiams nuleido ne
mažai kraujo, jo ir dar ten reikės, bet atomines bombas, skrai
dančias "lėkštes" ir kitus naujuosius ginklus amerikiečiai nėra 
linkę mėtyti Azijoje į ryžių laukus, o laiko Kremliui ir sovie
tų sunkiajai pramonei. i

Kad karo veiksmai dar Šiemet prasidėtų Vakarų Europoje ma
žai kas tiki, bet kitais metais to bus neišvengiama. Tam mes tu
rime būti pasiruošę. Oro sovietai persvaros neturės, net jeigu 
Amerikos valstybės ir būtų labai įklampintos Azijoje ir Vakarų 
Europai daug padėti negalėtų, nes vakarų aviacija yra skaitlin-, 
gesnė ir kokybiniai geresnė. Jūrose sovietų povandeniniai laivai

f

3



3'

gali vakarams padaryti labai daug žalos. Žemėjo be vokiečiu pės- 
tininkę, sovietai bus labai šankiai sulaikomi.

Mes čia, pirmomis karo dienomis, tarime tikėtis būti apšau
domi rakietiniais ginklais, kuriuose gali būti ir atominiu svie
diniu. Rakiotiniai sviediniai lėks iš tę pačię ugniaviečių ir ' 
yra įrengta visa eilė nauję. Sovietu kontroliuojami vokiecię 
mokslininkai 5 metus nemiegojo, o tarėjo dirbti ir tobulinti V 
ginklus dienj ir naktį. J Vakaru Europę^ir Angliję vokiečiai jau 
yra pakankamai prisišaudę ir į tuos kraštas, kurie nedavė jiems 
sumušti sovietę, o beprotiškai reikalavo besąlyginės kapitulia
cijos, jie gali kristi labai taikliai. Gelbėdami savo gyvybes, 
mes pirmučiausiai turėtume pasitraukti iš pajūrio, ypač didesniu 
uostę, rajonę ir stambiosios pramonės contrę. Ideališkiausios 
slėptuvės butę masę dabartinės anglię kasyklos, bot belgai gyven
tojams čia neleido ir nežada leisti slėptis. Vengti slėptis rū
siuose po didŽięję pastatę, nes atominės bombos labai plačiai 
veik visus pastatus sugriauna, bet nepalikti ir žemės paviršiuje, 
nes paskleistieji gamos spinduliai viskę sudegina. Geriausiai, 
bent 1/2 metro palysti po žeme ir sandariai bei storai užsidary
ti. Belgijoje saugiausia vieta, atrodo, bus Ardėnę kalnai prie 
Prancūzijos sienos. Reikia tikėtis, kad tokie bombardavimai il
gai nesitęs, nes vakarę demokratiję aviacijos junginiai, sovietę 
ugniavietes greitai išaiškins ir sunaikins. Bot tuo motu Čia ga
li imti plasti sovietę tankę ir kariuomenės masės. Musę pasitrau
kimas iŠ čia nebus lengvas. Belgai mus gali, norėti pririšti prie 
darboviečię, visur sabotažo aktus vykdys penktoji kolonu ir nai
kins, bei visaip kliudys, susisiekimai. Trauktis, gal reiktę į 
Prancuzijos^pačius pietvakarius - Pirėnėję kalnus, apie Liurdę, 
arba bent užlysti uz Šveicarijos ir Alpiu kalnę, apie Lijonę. 
Prancūzija paprastai parodo didelį Žmoniskumę ir politinius pabė
gėlius įsileidžia, bot reikės įrodyti, kad nesi Maskvos agentas 
ir nepriklausai penktai kolonai.

Tikėkimės, kad karo audrę laimingai praleisimo, sovietę už
imtose srytyse kils partizaniniai karai, sovietę armijoms nu
truks tiekimas ir jos masiniai bėgs atgal ar pasiduos balaisvėn, 
bet bukime pasiruošę ir.blogcsniam atvejui...

Stepas Paulauskas

—..ooOOOoo..—
DĖL EMIGRACIJOS J JAV

ATVYKUSIOMS Į PRANCŪZIJĄ BEI BELGIJĄ IŠ VOKIETIJOS ARBA 
AUSTRIJOS IR NORINTIEMS EMIGRUOTI J JAV PAGAL JAV DP BILIŲ.

Norėdamas kiek galima greičiau ir tiksliau painformuoti lie
tuvius DP, atvykusius į Prancuziję iš Vokietijos bei Austrijos 
ir norinčius emigruoti į JaV, skubina perduoti PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos Pirmininko p. Pr. ZUNDES skelbimę, kurį jis pa
teikė "TREMTIES" š. m. rugpiuČio 22 d. Nr. 8

"Dėl emigracijos galimumę į JAV grįžusioms iš Belgijos, 
Prancūzijos bei Anglijos.
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TREMTY ir amerikiečiu lietuviu kai kurioje spaudoje buvo pasiro*- 
dę žinię, jog pagal naująjį bilię galėsią į JaV įvažiuoti ir to
kie tremtiniai, kurie grįš iš Anglijos, Prancdzijos ar Belgijos, 
ten nuvykusieji darbams. PLB Vokietijos Krašto Valdyba aiškino 
šį reikaly atitinkamose įstaigose ir gautas informacijas patei
kia tautiečiams.

Kurie tremtiniai gali vykti į JAV ir kurie ne, nustato JAV' 
1948 mėty DP bilius, naujai perredaguotas 1950 m. birželio mėn. 
16 d. Pacituosim to biliaus ištraukas, liečiančias grįžusius iš; 
Anglijos, Belgijos, Prancūzijos ir pan., ar ten dar esančius.

Minėtojo biliaus straipsnyje 2, postraipsnyje c) rašoma:
c). Tinkamu kandidatu į JAV gali būti skaitomas toks trem-' 

tinys (displaced person), kuris atitinka reikalavimus, numaty
tus straipsnyje b) ir kuris atvyko į Vokietiją, Austrijy ar Ita
liją laikotarpyje nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. iki 1949 m. sausio 
1 d., t. y. jei 1949 m. sausio 1 d. jau buvo Italijoj, arba Berį- 
lyno ar Vienos amerikiečię, brity ar prancūzę sektoriuje, arba 
Vokietijos, ar Austrijos amerikiečiy, brity ar prancūzę zonoje. 
Tinkamu kandidatu gali būti pripažintas ir tas asmuo, kuris mi
nėta daty buvo iš ty vietoviy laikinai išvykęs dėl priežasČiy? 
kurios smulkiau bus nurodytos DP komisijos nuostatuose ir kurio 
laikinas išvykimas speci aliy aplinkybiy yra pateisinamas, jei 
nebuvo išvykęs tikslu galutinai įsikurdinti.

DP Komisijos Vašingtone išleistuose biliaus vykdymo^nuosta
tuose smulkiau nusakomos syvokos ’’aplinkybės, pateisinančios lai 
kiny išvykimy" ir ’’išvykimas tikslu galutinai įsikurdinti”.

Minėty nuostaty straipsnis 702.4 sako: sekančios priežastys 
gali būti skaitomos aplinkybėmis, pateisinančiomis tremtinio, 
kitais atžvilgiais atitinkančio Biliaus str. 2 c) reikalavimus 
laikinę, nebuvimę Italijoje arba Berlyno ar Vienos amerikiečię? 
brity ar prancūzę sektoriuj arba Vokietijos ar Austrijos ameri- 
kiečię, brity ar prancuzy zonoje.

a) išvykimas darbui, jei darbas buvo parūpintas JAV vyriau
sybės arba tarptautinės draugijos ar organizacijos, kurios JAV 
yra narys ar dalyvis ir jei kandidatas grįš į vieny iŠ minėty 
sektorię ar zonę.

b) išvykimas laikinam darbui, jei sutartyje buvo aiškiai 
nurodyta, kad pasibaigus darbo numatytam terminui kandidatas 
grįš į vieny iš minėty sektoriy ar zony.

c) išvykimas gydymuisi ar sveikatos pataisymui tiek paties 
kandidato, tiek vieno iš jo šeimos nariy.

d) išvykimas mokslintis ar studijuoti kurioje nors regulia
rioje mokslo įstaigoje ar amatę mokykloje.

e) kai aiškiai nustatyta, kad išvykimas buvo laikinas ir 
jo pobūdis aiškiai parodo kandidato nusistatymy grįžti į vieny 
iš minėty sektorię ar zonę.

f į išvykimas, kad apsaugoti, atgauti ar likviduoti turtą 
arba išvykimas sęryšyj su teismine byla,

g) išvykimas tikslu palydėti kurį nors šeimos narį, vyks
tantį dėl vienos iš minėtę priežasčię.

h) kitos priežastys, kurios komisijos nuožiūra pateisina 
išvykimy, kaip laikinę.
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Tačiau noi viena minėtu priežasčię neskaitytina, kaip pa
teisinantį laikinę išvykimu, jei kandidatas išvykęs naujoje vie
toje padarė žygię galutinai įsikurti.

Toliau straipsnis 702.5, liečięs "galutinį įsikurdinimę" 
sako: asmuo skaitytinas kaip buvęs "galutinai j.sikuręs" jei:

a) jis laisvu noru išemigravo iš krašto, kaip nusakyta 
straipsn. 702.3 (būtent: Italijos, Berlyno ar Vienos amerikiečię, 
britę ar prancūzę sektorię, Vokietijos ar Austrijos amerikiečię', 
britę ar prancūzę zonę) į kurį kitę kraštę, išskyrus savo kil
mės kraŠtę tikslu jame galutinai apsigyventi; arba

b) jis buvo legaliai įsileistas kurio nors kito krašto už 
straipsn. 702.3 nurodytę kraštę-sektorię ir zonę ribę-galutiniam 
apsigyvenimui, išskyrus šio straipsn. paragrafe c) nurodytas 
priežastis.

Tokie yra nuostatai. Norintieji pagal šį aktę įvažiuoti į 
Amerikę, turi pasirūpinti:

1. patikinimę iš IRO vietos skyriaus, kad atvykęs Vokieti
jon gaus IRO teises (bus užskaitytas "within mandate") nors tai 
nebūtinai turi reikšti, kad IRO apmokės kelionę; gali tekti ir 
patiems apsimokėti.

2. Turėti tvirtus dokumentus, kuriais pagal minėtus nuosta
tus aiškiai galima DP komisijai įrodyti, kad butą tik laikino 
išvykimo.

3. Reikalingi dokumentai, kuriais galima aiškiai įrodyti, 
kad nebuvai Anglijoje, Prancūzijoje ar Belgijoje pastoviai įsi
koręs .

Jei tokius dokumentus gauna, gali teoretiškai, turėti tei
sę į JAV išvykti. Reikia tašiau skaitytis su galimybę, kad ir 
tuo atveju praktiškai gali atsirasti kliučię, kurios emigraciję 
į JAV gali sukliudyti.

(pas.) Pr. ZUNDE,
krašto valdybos pirmininkas."

Perduodamas šias informacijas noriu pabrėžti, kad jos yra 
autentiškos ir galutinai rupimę emigracijos klausimę į JAV pagal 
DP bilię paaiškina. Prašoma, todėl šię informaciję pranešti ir 
savo pažįstamiems bei draugams.

Baigdamas priduriu, jog pagal DP bilię galintieji emigruoti 
į JAV turi apsirūpinti darbo ir buto garantijomis iš draugę, ar' 
giminię JAV ir jiems tas palengvinimas yra, j.og nereikia laukti 
kvotos eilės.

Paryžius, 1950.8.28 d.
(pas.) Dr. S. Bačkis, 

BALF-o įgaliotinis Prancuzijojef
PASTABA: Pranešimas ir pastabos liečia ir lietuvius Belgijoje.

(Red.) -
— ..ooOOOoo..— • 3 -
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, Ag BUVAU VIRS DEBESŲ į
/ rašo K. J. Dėdinas

’’Yra šalis kur upės teka linksmai, tarp girią ūžiančiu’’ - 
dainavo anuomet Zanavykijos poetas Pr. Vaičaitis apie savo šalį. 
Upės, upeliūkščiai ir girios su šilojais Lietuvę, dabino, žalumoje 
jos sūnūs gyveno. 0 lygumos, kaip jura plačios augino lietuvį 
plačiadvasį. Lygumos! - kai pusteldavo vėjas per Žemaičiu žemę, į 
suošdavo AukštaiČią šilai, sulinguodavo Suvalkijos girios.

Kiekviena šalis budinga savo žmonėmis ir veidu. Per pastarę- 
sias nelaimes turėjome progos stebėti įvairiausiu tautą žmones ir 
pastebėjome, kad jie skiriasi ne tiek savo išvaizda, kiek dvasia. 
Šioji proga mums dar nesibaigia, mums proga palyginti savo papro
čius su svetimaisiais, radus gero pas save - pasidžiaugti, truku
mu pastebėjus - iš ją pasimokyti ir pasitaisyti.

Paskutiniu laiku, kaip Dievo duota, turėjau progos žvilgter
ti į kalną ir vandenę šalies, gražiosios Šveicarijos gyvenimu ir 
veidą. Keliantu mums reta galimybė, tačiau labai pravartu nusima
nyti apie svečias šalis, nes per tai mokomės ir bręstam savo ži
niose. Todėl, bent trumpai aprašysiu ką mačiau ir ką girdėjau, 
kuo Šveicarija skiriasi nuo musę Tėviškės.

Šveicarija - aukštos kultūros neturtinga, bot gražios gamtos 
Šalis. Jos 7 dideli universitetai mokslino ir ugdo musę žymiau
sias tautos asmenybės ir mokslo žmones. Užtenka prisiminti bent 
tokius, kaip kandidatę į Šventąsias auklėtoją Mariją PeČkauskai- 
tę, lietuviškos kultūros kėlėją prof. S. Šalkauskį, Lietuvos at
gimimo dainię poetę Maironį, vysk. V. Podolskį ir kt. Neužmiršti
na, kad anuometinis Vytauto D. Universiteto profesorius ir pava- 
sarininkę vadovas yra Šveicaras, lietuvię draugas, Lietuvę kaip 
savo tėvynę pamilęs. Ir šiuo metu lietuvię būrelis čia mokslinusi.

Reta galimybe išpustytais kišeniais atsimušti į šię šalį, 
kur pupsą žali doleriukai laukiami, nes turistai turi padengti 
500-800 milijonus frankę prekybos deficitą. Nežiūrint to, kad 
Šveicarai su pagrindu laukia paliekančią pinigus turistę, yra ta
čiau tokię, kurie kelioms savaitėms atsikviečia iš svetur netur- 
tingę moksleivię pailsėti, užmoka jiems kelionę ir pragyvenimą. 
Tokia tad laimė ir man nusišypsojo. Štai kodėl jie taip daro. Sa
ko, ”mus neištiko dvieję baisią karę nelaimės, pas mus nesiliejo 
kraujas ir nieko nesugriauta, mes kurėmės ir gyvenome ramiai, kai 
kitur kapai ir plytgaliai teliko. Mes užtad jaučiame pareiga ki
tiems pagelbėti”. Tokię geradarią šveicarę priglaudžiančią sveti
mą tautą vaikus yra nemažai.

Dievas nepagailėjo šiai šaliai kalną ir žydrą vandenę grožio. 
Neįsivaizduosi Šveicarijos be debesis persmeigusią kalną. Visas 
41.300 km2 paviršius vien Alpią kalnynas. Kokio augalai randami 
Europoje, juos ir Šveicarijoj užtiksi, nes čia ir klimatas viso
kiausias. Upės putotos ir ežerai žydrus išpuošia žavesiu šię šalį.

Tarp Francuzijos ir Austrijos, Italijos ir Vokietijos stypso 
žiemęir vasaros karščiausioj saulėj sniegu pasipudravę ligi pus
penkto km. aukščio kalnui milžinai. Viso 1950 km2 kalną pavir
šiaus apdengta amžinu sniegu ir ledais. Iš tvipstančię sniegyną
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pakniopstomis per akmenis verčiasi kalny upeliukai, Šniokšdami 
plėšia akmenis, ačaiŽas ir didžiausiu triukšmu sviedžiąs -į tar
pukalnes. Pakalnėse, kur ’’verkiantiy kalny" srovės suteka j ga
lingas ūžiančias upes, šveicarai jas užtvenkė ir pakinkė sukti 
milžiniškiausias elektros dinamas. Jokia pasaulio šalis nėra taip 
elektrifikuota kaip Šveicarija. Kalny upės per motus prisuka 24 
milijardus kilovaty elektros srovės, kurios nė pusę nesunaudoja.

Rugsėjo mėn. gale- kalnai dengiasi nauju saiegu, prasideda 
žiema. Sniego prikrinta keletas metry storio sluoksnis, tuomet 
atsiverža slidininky rojus. Be paliovos sniegant, sniego klodai 
nuo statesniy kalny slenka žemyn plėsdami medžius, akmenis ir 
triuškindami kalniečiy apsnigtus ir tuščius namukus. Vienintelė 
priemonė apsiginti - apgauginti kalnus miškais. Seni sniegynai 
slinkdama atverčia prieš šimtus moty kalnuose žuvusius sportinin
kus, Jy kūnai būna taip gražus, lyg buty prieš kelias minutes mi
rę, net dokumentai ar kiti reikmenys nesugedę.

Daugelis bus girdėję įdomiy istorijy apie "didvyriškus” ber- 
nardiny šunis. Pietvakariy Šveicarijoj, kur aukščiausi kalnai ir 
užsnigus pavojingiausi perėjimai tarpukalnėse, atsitikdavo seniau, 
kad kėliaujy žmonės dėl neatsargaus žingsnio sniego prasmukdavo 
ir neišsikapstydami sušaldavo. Sv. Bernardas sutelkė be baimės 
vyrus ir panaudojo stiprius, didelius kaip veršius, gerai išdresi
ruotus šunis, kurio ieškodavo nelaiminguosius, pristatydavo grei
tosios pageltos reikmenis, sušildydavo palaidoty sniege ž m>gy ir 
atvesdavo gelbinčius vyrus. Šimtus gyvybiy išgelbėjo šio simpa
tiški šunes.

Pavasario saulutei užkaitinus sniegynai urnai susileidžia ir 
vanduo persiveržęs per pylymus nuniokojo slėnius. Galutinai pa
vasaris į kalnus įkopia vos birželio mėn. Taigi, žiema kalnuose 
kone 8.mėnesius tęsiasi.

Kalny. pakojas skalauja žydras ir kelis metrus permatomas 
ežery vanduo. Visi, gražiausi kurortai įrengti paežerėse. Krantuo
se pilna gulbiy ir valteliy. Kaip pavojingi kalnai, nemažiau eže
rai. Dėl įvairaus oro slėgimo staiga kyla oro sūkuriai, steigtis 
vėjai sumaišę beplauktojančius su ežero bangomis. Žana net pačiy 
šveicaęy, nes tokie vėjai nepramatomi.

Visas gyvenimas Šveicarijoje brangus, o bene brangiausias 
pasauly tai susisiekimas, nors 84 % geležinkeliy pigia elektros 
srove elektrifikuota. Mat, milijonus franky kainavo keliy prove- 
dimes kalnuose. Pav. Sustol’io 2-262 m. aukščio kalny perėjoj 52 
km. plento pravedamas atsiėjo 35 milijonai franky (1 šveicarę 
frankas = 10 belgy franky). Kalnuose keliai kopia zigzagais ir 
taip stačiai, kad tik gory automobiliy motorai ir šoferiy nervai 
atlaiko perkaitimy. Menkas nesugebėjimas ar neapsižiūrėjimas su 
stabdžiais ir žemyn į prarajy. Kalnuose plentai asfaltuoti, bot 
taip siauručiai, kad vos vos mašinos prasilenkia. Daug sunkiau 
pravesti gelžkelius siaurose tarpukalnėse ir kai reikia traukinį 
užvesti bent 2 km. Zigzagais traukinys nevažiuoja, todėl prisėjo 
kalne iškalti spirale, kylančius kreive tunelius. Kur nėra tiek 
statu, panaudojami specialus krumplinotais ratais lokomotyvai. 
Neskaitant beskaiČiaus daug mažy tuneliuky, nuo keliy šimty metry
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Rugsėjo 8- j i Briuselyje.- Rugsėjo 

10 d. Briusely įvyko Rugsėjo 8-ios minėjimas ir kartu visos Bel
gijos lietuviu suvažiavimas, kuriame peržiūrėta lietuviu spaudos 
galimybės ir Liet. Bendruomenės reikalai. Minėjimų suruošė Briu- 
selio-Antverpeno Liet. B. Apylinkė. Ypač daug pasidarbavo minė
jimo suruošimui Apylinkės pirm. p. Juozas Paužuolis ir kun. J. 
Danauskas. Suvažiavime dalyvavo lietuviai iš visų Belgijos apylin
kių. 11 vai. J.O.C. namų koplyčioje Tėvas Ambrozius O.F.M. at
laikė šv. Misiąs ir pasakė pamokslėlį. Kartu buvo jo atsisveiki
nimo žodis ir malda su Belgijos lietuviais, nes rugsėjo 26 d. 
turėjo mus apleisti ir išvykti į Kanadą, kur jo laukia didesnė 
darbo dirva. Po pamaldų visi rinkosi vietos salėje minėjimui.

Minėjimų atidarė Apylinkės pirm. p. Paužuolis, iškeldamas 
šios dienos prasmę ir reikšmę. Pakviestas p. Balkaitis paskaitai 
nušvietė šventės tautinį turinį musų laikams. Ypač pabrėžtina 
mintis, kurių iškėlė kalbėtojas, kad arčiau sektume Vytauto Did
žiojo idėjomis ir didvyriškumu.

Pasitarimuose daug dėmesio kreipta į "G.S.” tolimesnį leidi
mų ir Belgijos Liet. Bendruomenę. Dėl nuostolių ir mažo skaity
toju skaičiaus ”G.S." toliau išeiti negali ir jos vietoje bus 
leidžiamas Lietuvių Bendruomenės biuletenis arba sumažinta ”G.3;”, 
paliekant tų patį vardų. .’’Sėjos” nariai atsiima indėlius ir gau4 
tas pelnas skiriamas tolimesnių! leidimui. Kas liečia Lietuvių 
Bendruomenę buvo padarytas pranešimas ir nutarta, kad ji nuo šio 
laiko vadinsis Belgijos Lietuvių Bendruor-eaė("B.L.B.”) , Centro 
Valdyba vadinsis Krašto Valdyba, su Apylinkėmis ir skyriais. 
Krašto Taryba nebus renkama; jos pareigas eis Krašto Valdyba, 
kaip iki šiol. Visi Belgijos dirbantieji lietuviai mokės į metus 
pusantro dolerio Tautos Fondui už Lietuvos išlaisvinimų, kaip 
mus prašo Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Emigracijos reikalais 
Belgijos Liet. Bendruomenė nenustojo dėjus pastangas, kad lietu
viai galėtų išvykti Kanadoni Užvestas naujas susirašinėjimas su 
Kanados aukso kasyklomis. Tarpininkauja Lietuvos Konsulas Kana
doje. Kun. J. Danauskas sutinka toliau padėti tvarkyti dokumen
tus oficialiose įstaigose.

Atsiliepia iš Vokietijos. - Liežo 
lietuvių kultūrinių reikalų vadovas p. Jonas Dulkė išbėgęs Vokie
tijon ir rugsėjo mėn. įstojęs į kuopų rašo: ’’Dar- istadto kuopoj 
yra geriausiai. Prasistumdai 8 vai. ir daryk kų nori. Šeštadie
niais nuo 12 vai. iki pirmadienio 8 vai. laisvas. Kareivinės 3 
klm. nuo miesto, pušinėlyje, kurortiškoje vietoje. Kas Šeštadie-* 
nis kareivinių salėje būna vakaruškos... Gyvenimas visai kitoks; 
kaip Belgijoje ir upas kitoks. Kvaili buvome dėti sveikatų Bel
gijos požemiuose. Kaip girdėtis toliau priklausysime grynai ame
rikiečių armijai ir gausim jų karių atlyginimų. Kas nori bėgti, 
tai tegul nesnaudžia, nes gali ir vėl kas pasikeisti. Daug Lin
kėjimų visiems pažįstamiems”.
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Priima vėl į kuopas.- Rugpjūčio mėnesį 
naujy vyry priėmimas į amerikiečiu karinės valdžios žinioje esan
čias kuopas buvo sustabdytas. Dabar-vėl priima.

Gražina atgal.- Paskutiniuoju laiku gautomis 
žiniomis iš atvykstančiu tvirtinama, kad prie belgu sienos vokie
čiai atima nelegaliai einantiems belgiškus ir vokiškus pinigus 
ir, gražinę Belgijon, perduoda belgių policijai. Vokiečiai belgy 
pasienyje ir dienos metu saugo slapukais su šunimis. Ypač gaudo 
kontrabandininkus.

Beikime B. L. B. nariais. - Lietuvai laisvės 
rytas nesulaikomai aušta. Ar Tu nerausi iŠ gėdos, jei išgyvenęs 
Belgijoje kelius metus nebuvai bendruomenės narys - gailėjai 30,- 
fr. metams nario mokesčio, neaukavai Tautos Fondui, neužsimokėjai 
už lietavišky laikraštį.

Gruodžio mėn. 3 d. Lieže - Tilleur įvyksta visuotinis meti
nis visy bendruomenės nariy suvažiavimas. Įsigyk arba susitvar
kyk savo nario knygutę ir pasiruošk suvažiavimui, čia turėsi ne 
vien rinkimo, bet ir būti išrinktu teisę. Tavo žodis dėl bendruo
menės darby ir savo laikraščio išlaikymo yra taip pat labai lau
kiamas . .

Baigsis metai ir negi Tu vėl išmesi nesunaudotus geležinke
liais važiuoti bilietus.

Žada apleisti B e 1 g i j y Daug tautiečiu 
išvažiavo, bet ir dar daugiau žada apleisti Belgiją. J. Gumbelevi- 
čius laukia dokumenty į JAV, J. Sereika ruošiasi į Australijy, 
J. Zaleckis į Kanady, V. Galeckas į Kolumbiją.

Naujas Valdybos narys.- išvykus kun. 
Dr. Gaidai į Kanady, į Krašto Valdybę. įeina pirmasis kandidatas 
ir Liežo Apylinkės Pirmininkas p. Petras Sekmokas.

PRANEŠIMAS ; Norintieji gauti "G.S.” -biuletenį iki 
Naujy Mėty, prašome atsiysti adresy ir 20 fr. spaudai paremti. 
Užsakymus siysti: V. Banevičius, 66, Pairę du Horloz, Tilleur- 
lez-Liėge.

Daugiausia skaitomas lietuviy laikraštis Belgijoje yra "Laiš
kai Lietuviams”. Ateina iš USA apie 150 egz. Iki mėty galo siun
tinėjami nemokamai susipažinimui. Prisiyskite savo adresę T. ._ra- 
nauskui, 15, rue Ferre, Mons. Metams 50 fr.

- Ir kasdien regiu ty kaimy, ty namelį savo, kur gyvenimo 
palaima man lopšy liūliavo.

- Tai kas, kad pilkos, dienos, be laimės be keliy, - 
Jaunyste, mano miela, o kaip tave myliu!

■ > 'A ■'
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~ Didžiausias pasaulinė naujiena yra netikėtai virtęs ameri- 
kiecię nepasisekimas pasisekimu Korėjoje. Prieš kelias dienas 
jie padarė įvairiose Korėjos vietose invaziję, užėmė Kimpo ero- 
dromę. ir prisiartino prie buvusios sostinės Seoul. Kaujasi jos 
priemiesčiuose. NordieSiai traukiasi visu frontu ir kelias atgal 
per.Naktong upę. Nauji miestai ir uostai užimami Jungtiniu Tautę 
kariuomenės. Norima atkirsti maisto tiekimo linijas raudoniesiems. 
Kur tas amerikiešię pasisakimas ves ir kaip toli, dar neaišku. 
8-ios armijos komandantas gen. Walton Walker pasakė, kad siekiama 
ne tik atgauti prar stas teritorijas, bet nugalėti priešę. Bus 
kariaunama tol, kol priešas pasiduos arba bus sunaikintas. Buvo 
kalbama, kad ncrdiečiai jau prašė taikos, bet amerikeičiai tas 
žinias paneigė, sakydami, kad toks prašymas nebuvo paduotas. JAV 
diplomatiniuose sluoksniuose manoma, kad pasibaigus Korėjos karui, 
Iranas dėl savo ekonominės ir strateginės padėties gali būti se
kanti komunistę imperializmo auka. Bet jau dabar kyla neramumai 
prancūzę Indokinijoje.

- Europa valosi nuo komunistę. Prancūzijos saugumo policija 
stojo j. griežtę kovę su 5-ja kolona. Paryžiaus ir provincijos 
srityse suimta apie 268 komunistai lenkę, ispanę ir rusu kilmės. 
Ispanijos komunistę kompartija ir kiti rateliai uždaryti. Dauge
lis suimtęję svetimšalię ištremta iš Prancūzijos: rusę kilmės at
vežti į rusę zonę, lenkai į Berlynę. Šveicarijos vyriausybė imasi 
priemonię atleisti tuos kom. valdininkus, kurie galėtę kliudyti 
valstybės saugumui. Nepatikimais laikoma tie, kurie užtikrino mar
šalui Stalinui jo sukaktuvię proga, kad Šveicarijos kom. partija 
seks Kremliaus nurodymais. - Belgijos vyriausybė nutarė paliuo- 
suoti komunistus iš valstybės tarnybę ir ję neprileisti tę vietę 
užimti dėl ję priešvalstybinio ir revolucinio nusistatymo, kenks
mingo valstybės vieningumui ir.saugumui. - Anglijoje M. Attlee ko
munistus vadina vidaus priešais. - Švedija reikalauja, kad Rusijos 
ambasadorius patikrintę asmenybę ir pašalintę iš Švedijos du rusę 
diplomatus, kurie pasivadinę anglais peržengė kariuomenės uždraus- 
tę zonę. - JAV. pareiškė, kad karinio konflikto metu komunistai 
bus suimti Amerikoje.

- New Yorke vyksta Triję Didžięję svarbus pasitarimai. Nori
ma sudaryti vokiečię kariuomenę bet tik po amerikiečię vedimu.

- Ispanija siūlosi sumobilizuoti 44 divizijas Europos gini
mui, bet nėra tinkamai apginkluotos.

- Prez. Trumanas pašaukė gen. G. Maršalj viešumon užimti gi- 
nimosi Sekretoriaus M. Johnson vietę JAV Saugumo Taryboje. Manoma, 
kad naujas gen. MarŠalio pasirodymas karinės valdžios priešoky tu
rės didelės reikšmės ne tik Tol. Rytuose ir ypač Korėjoje, bet ir 
Europoje. Jis gerai pažino Europę ir rūpinosi jos reikalais. Jo 
paskyrimas yra mums gera naujiena.

11



11

- I Antverpeno uostg amerikiečiai atvežė Belgijai naujg ir 
modernišku tankg. Jie buvo atvežti ir specialistu iškrauti naktį 
saugant policijai.

- Iš viso Belgijoje pasisiūlė savanoriais į Korėję 2.431.Ka- 
linig ir svetimšaliu nepriima.

- Savaitraštis "Lietuviu Kelias”, iseinęs JAV., rašo, kad 
sovietai spaliu mėn. Juodojoj juroj darys karinius manevrus, kar
tu su Rumunijos ir Bulgarijos karo jėgomis. Bus demonstruojama 
apsigynimas nuo priešo, kurs veržiasi pro Bosforę, o sausumos pa
jėgos ’’Išlips” Turkijos krante. Turkija tuo pat metu taip pat da
rys juru ir sausumos pajėgu manevrus Bosforui ir šiaurinei savo 
teritorijos pakrantei ginti. Big manevrg metu stambus JAV. karo 
laivyno vienetas vizituosiąs Turkiję. ("L.K.").

Lenkg laikraštis ’’Zgoda” iseinęs JAV. rašo, kad visi so
vietu ambasadoriai svetimg valstybių sostinėse gavę iš Maskvos 
įsakymę su visa turima aukso atsarga iki spalig 10 d. atvykti į 
Maskvę, o sovietg prekybos laivai gavę iš Maskvos įsakymę iki to 
pat laiko būti sovietg teritoriniuose vandenyse.

JAV. ambasadorius Maskvoje admirolas Kirk apie tg pat laika 
išvykstgs iš Maskvos į amerikieČig kontroliuojamg vakarg Vokieti- 
jg. ("L.K.”).

- Šiuo metu trys didieji ministerial posėdžiauja New Yorke, 
kur jg konferencijos branduolį sudaro vakarg Europos gynimo klau
simai, busimo karo atveju. Konferencijos eigoje pasukta ta linkme, 
kad Vokietiję reiktg apginkluoti ir įtraukti į Vakarg Europos gy
nimo sistemg. Bonos vyriausybė tam palanki, tačiau stengiasi iš
siderėti platesnig politinįg laisvig, net panaikinti Okupacinį 
statutę. Opozicijos vadas Sumakeris ir socialistai nėra apginkla
vimui priešingi, jeigu Vokietiję sęjungininkai skaitytg kaip po
litiniai jiems lygia-' valstybę. . Adenaueris prie vyriausybės pas
kyrė ”techniškiems saugumo reikalams” paturėję anuometinės armi
jos šarvuočig generolg Grafg von Svenn.

- Anglijos uostuose ir karo laivuose padaugėjo nežinomos ran
kos užvedami sabotažo veiksmai, kaip gaisrai, pragaro mašing ar 
bombo sprogimai.

Acheson’as sudarė karinį Vakarg Europos gynimo planą. Štai 
pagrindiniai punktai: 1. Sudaryti bent 40 divizijg Vak. Europos 
kariuomenę, į kurig įeitg visos šalys ir Vak. Vokietija. 2. Per 
metus apginkluoti vokiečius, o kitos valstybės turi stiprintis 
Amerikos ginklais ir 3. Visai Vak. Europos armijai paskirti vienę 
karo vadę.

- Iš Vokietijos veržiasi alarmuojančios žinios, kad Šlezvigo- 
Holšteino srities vyriausybėje iš 6 ministerig yra 4 rudi naciai, 
net žymus S.S. ir S.A. vadai. Bonos vyriausybė į tai nekreipia 
dėmesio.
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-Vakary Vokietijoj sustabdytas sunkiosios ir karo pramonės 

išmentavinas.
“Svarinusi ir Tito nuo kominformo komunisty. Paskutiniu lai

ku pašalinta daugelis žymiy jugoslavy komunisty, net 3 ministerial. 
Budingas atsakingą ministeriy pareiškimas, kad karo atveju, Jugos
lavija šliesis prie Vakary.

- Paskutinėms žiniomis Vakary syjungininkai Vokietijy atsta
to ant kojy: apginkluoja ir pilnai įtraukia į Atlanto pakto vals- 
tybiy systaty, leidžia vesti savy politiky užsieny. Berlyno ar va- 
kariniy zonos užpuolimus bus tolygi-i vertinamas syjungininky už
puolimu.

RELIGINES ŽINUTES

Gruodžio pradžioje Vatikane bus aptarta vienuolyny pritaiky
mas moderniame gyvenime. Šiandien girdėtis balsy pačioj kataliky 
eklezijoj, kad seny vienuolyny apaštalavimo budy reikia pakeisti 
naujesniu, daugiau pritaikytu moderniam gyvenimui.

Sov. Rusijoj ruošiama naujas kataliky persekiojimas. Syryšy 
su tuorii bus paskleista 30 railijony antireliginės literatūros 
rašty.

Ligi rugsėjo mėn. pusės Romos Šventoves aplankė 2 milijonai 
iš viso pasaulio maldininky.

Manoma, kad š. m. pabaigoje Popiežius paskirs naujy kardino- 
ly papildyti išretėjusias eiles. Paprastai turi būti viso 72 kar
dinolai.

Lapkričio 1 d. Pijus XII, savo neklaidingume paskelbs naujy 
tikėjimo dėsny, kad Marija yra su kimu paimta į dangų. Šiai tie
sai pritaria viso pasaulio katalikai, aukštoji dvasiškija, net 
kai kurie nekątulikai.

Vengrijoj uždaryta 36 vienuolijos su 10.000 vienuoliy. Tai 
stipriausias Vengrijos kataliky eklezijai smogis.

Džiugios naujienos pasiekia iš misijy kraŠty. Per šv. Moty 
pirma pusmetį buvo įsteigtos 3 naujos arkivyskupijos, 12 vyskupi- 
jy - visos Afrikoj ir viena Kinijoj, 10 opastališky vikarijy. Tuo 
pat metu pašventinti 3? misijy vyskupai. Labai sparčiai kataliky-. 
bė plečiasi Afrikoje ir blaiviai ateitin žvelgia Indijos katalikai. 
Sv. Dvasia kuria naujas jėg:;s-Kristui pagoniy kraštuose.

Tęto be teismo į priverčiamu darby stovyklas sumetė 300 kat. 
kunigy. Kataliky eklezijai prie Tito nieko negeriau nei prie Sta
lino.
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