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Kun. J. Dėdinai sasirgas

ŽODELIS SKAITYTOJUI

I I
*Nenuliusk, ir tegul neatbaido Tavęs Šis menkutis "G.S." nu

meris, jo reti žodžiai, trumpos eilutės ir dar negausesni pusla
piai.

Spalio mėn. pabaigoje, likviduojantis "Sėjos" kolektyvui, 
Lietuvię Bendruomenė ryžosi iki N. Metę leisti "G.S.", kuri išeis 
taip'pat du kartus per mėnesį., be viršelię ir 6 puslapiu. "G.Š." 
lankys ir toliau visus tuos skaitytojus, kurie yra atsilyginę už 
š. m. pirmuosius 9 mėnesius. Leidėjai prašo iki metę galo pri- 
sięsti "G.S." aukę, nemažiau 20 fr. spaudai paremti. Nustojusiem 
sveikatos ar dėl kitę priežasčię patekusiems į. vargę "G.S." bus 
siuntinėjama nemokamai. Ję adresus praneša Apylinkię valdybos ad
ministratoriui.

Kun. J. Dėdinui susirgus, redakcinį, darbę atlieka Tėvas Ara- 
nauskas (15, rue Ferrer, Mons). Užsisakymus sięsti administrato
riui Ed. Cinzui, 24, rue Frėre Michel, Liėge. Tolimesnį, laikraš
čio leidimę nuspręs metinis bendruomenės narię suvažiavimas Lieže 
-Tilleur, gruodžio '6 d. 1950.

St. Paulauskas, KV Pirmininkas

SVARBIAUSIAS UŽDAVINYS IR AUKŠČIAUSIA PaREIGA
Svarbiausias kiekvieno lietuvio uždavinys ir aukščiausia pa

reiga būti organizuotam Pasaulio Lietuvię Bendruomenė je ,■ nes tik 
Pasaulio Lietuvię Bendruomenė yra viena pagrindinię.priemonię Lie
tuvai laisvinti dabartinėmis sąlygomis. "Ji (PLB) turi virsti tęi 
didžiąja lietuviu galybe, kuri padės išlaikyti tremtiniuose ii* 
išeiviuose lietuvybę ir padės greičiau ir lengviau mums laisvę 
laimėti. Vienas frontas ir viena vadovybė - kaip visur daroma sun
kiu karę metu. Nedelsdami ir netrukdydami to fronto organizavimę 
turime greičiau baigti. To laukia Tėvynė, to lenkia ir musu tautos 
svarbiausieji interesai. Pasaulio Lietuvię Bendruomenės suorgani--*
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žavimas tai musų svarbiausias dienos uždavinys".

PLB nėra politinė ar partinė organizacija. Jos tikslas - lie
tuvybės išlaikymas išeiviuose ir Lietuvos laisvinimas. Jos priemo
nės nebus politines gryna prasme, bet tautiškai kultūrinės, socia
linės, finansinės- Finansinė parama kultūriniams darbams ir lietu
vybės išlaikymo priemonėms palaikyti: mokykloms išlaikyti, knygoms 
leisti, globos reikalams ir t. t. - viena iš svarbiausių PLB užda
viniu. Nuo jos finansinio pajėgumo priklausys ir jos tikslų sieki
mo sėkmingumas. Lietuvis, mokėdamas mylėti savo tėvynę ir jos lais
vei aukotis, jausis įpareiguotas ir savo ištekliais jy paremti.

PLB organizavimas vyksta visur, kur yra bent keletą lietuvių. 
Mobilizuojamos viso pasaulio lietuviy. jėgos. Dirbama visa siela, 
su visu užsidegimu ir lietuvišku ryžtu. Užbaigus PLB organizavimų 
bus šaukiamas Pasaulio Lietuviy Seimas, kuriame Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnyba perduos visas pareigas ir nuveiktus darbus Seimo išrink
tajai vyriausiai valdybai.

Kaikurie kraštai, kaip Švedijos, Vokietijos,Kanados ir Švei
carijos lietuviy bendruomenės, jau baigė savo organizavimo darby. 
Neatsilieka ir kiti kraštai. Sunkiausia vyksta tuose kraštuose, kur 
yra senos išeiviy bendruomenės. Prie jy priklauso ir JAV lietuviai. 
Nežiūrint visy sunkumy darbas eina pirmyn. Linkėtina ir Belgijos 
Lietuviy Bendruomenei sustiprėjimo, uolumo ir šventos ištvermės 
gražiai pradėtame darbe. Namai be dvasios. Kūnas be šilumos. ^Reikė- 
ty uždegti visas šviesas ir įžiebti ugnį aktyviam veikimui.

—..00OOO00..—
AS NORIU GYVENTI ! Į

Pasaulio Lietuviy Bendruomenė. - tai šauksmas: AŠ noriu gyven
ti! Šiapus geležinės uždangos visy lietuviy, kurie vieninga valia 
siekia savo gyvybę, kalby, tautines bei valstybines tradicijas iš
laikyti, kurti ir ugdyti.

—..00OOO00..--
- Visam pasauly aidi skaudus musų žingsniai -

visy Šalių visy dienų visuos keliuos... :
Lietuviy tauta yra ištraškyta po visy pasaulį.

B. Brazdžionis
Musų tautos ištraškytom skeveldrom surinkti į vieny galingų 

kūnų turi'pasitarnauti Pasaulio Lietuviy Bendruomenė.
.00OOO00..—

- Lietuvos Gen. Konsulas Kanadoje, p. V. Gylys labai rūpinasi, 
kad lietuviai Belgijoje gaiety išvykti į Kanady. Visas dalykas 
priklausys nuo Kanados D'.rbo ir Imigracijos Ministerijų susitari
mo. Yra daug vilčių. Taupykime kelionei ir ruoškimės. Darbas miš
kuose .

- Kalba, kad į JAV gali išvykti tie vyrai, kurie stos savano
riais į US karo laivyny jurininkais. Jy šeimos gaus visy išlaiky
mų. Panašiomis sąlygomis galima išvykti ir į Kanady.

■ I
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PAS MUS

- Motociklo nelaimėje šankiai susižeidė kun. J. Dėdinas. 
Paguldytas St. Jans Ziekenhuis, Genk ligoninėje. "Atsinaujinęs ' 
Šveicarijoje grįžau į apaštalavimų - tačiau kančios... Susisie
kimo nelaimėje lažo koja," - ražo ligonis.

- Kalba, kad JAV prieš nedaug laiko sutiko įsileisti be 
kvotos DP iŠ Belgijos, atidirbusius kontraktų. J paklausimus 
konsulatas Briusely atsako: "Mes nieko nežinome". Dar nėra pa
tirta, ar nebus kaikurių blogai suprasti p. Zundės paaiškini
mai, kurie buvo paskelbti taip pat paskutiniame "G.S." numery
je (18).

- Vokietijoje "Tremtis" išleidžia, gražiais odos imitaci
jos viršeliais įrištų, kišeninį informacinį kalendorių 1951/ 
1952 m. Belgijoje kainuos 25 fr. Bus galima gauti apylinkėse 
pas p. J. Paužuolį, Kun. Dėdinų, p. Paulauskų ir T. uranauskų. 
Bus galima gauti ir USA lietuvių informacinį kalendorių. Kaina 
dar nežinoma. Kreiptis Rue Ferrer, 15, Mons.

- Grįžo iš Vokietijos Charleroi apylinkės keletą lietuvių. 
Jiems geriau patiko martopikas kaip kuopę ginklas. Ypač nusis
kundžia griežta drausme, nedideliu atlyginimu ir lengvu maistu.

f ■T*.T’T*r' \ T~Tr' '

- Iš Mons’o kareivinių 309 asmenys užsirašė į Kanadų. Ka
nada sutinka juos įsileisti,, bet nėra kas apmokėtų kelionę. Lie
tuvių yra viena šeima ir vienas viengungis. Dėl jų Balfo įgal. 
Kun. J. Danauskas kreipėsi į Balfų Amerikoje. Belgų kat. orga
nizacijos daro žygių, kad vyriausybė jiems padėtų, nes jų išlai
kymui išleidžiama daugiau milijonų. Evangelikai (capt.) sten
giasi kaikuriems padėti išvykti į JAV. Paskutiniu laiku iškilo 
naujų nesusipratimų dėl blogo maisto. Varžo elektros ir vandens 
tiekimų.

- Spalio mėn. 29 d. 12 vai. Lieže-Tilleur įvyksta lietuvių 
pamaldas ir tuojau po pamaldų pasitarimai bėgamaisiais reika
lais. Kviečiami angliakasiai ir iš kitų apylinkių.

- Charleroi amatų mokykloje uoliai - pirmuoju - mokos
p. J. Lenkaitis, kuris turėjo pasitraukti iŠ kasyklos dėl nes
veikatos. Mokosi siuvėju. Mokslų baigia. Jei kas žino vartotų 
ir nebrangiai siuvamų mašinų, pranešti T. Aranauskui, 15, rue 
Ferre, Mons.

- Monse įvyko belgų svetimšaliams darbininkams ir jų šei
minis padėti komiteto susirinkimas, kuriame jie prašė svetimša
lių darbininkų kapelionų pranešti pagalbos reikalingus asmenis. 
Jie žadėjo dėti pastangų, kad vyriausybė padėtų išvykti kitur 
Monso kareivinių DP. Mons’o buvęs IRO pareigūnas p. Motor dirba 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
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IS TĖVYNĖS
- Lietuvoje komunistai Šventė rūsy okupacijos dešimtmetj, 

pavadintu "Šlovinguoju”. Liepos 21 d. Vilniuje Gedimino pilis 
buvo papuošta vėliavomis ir iliuminuota elektros šviesa: "1940- 
1950" metai. Ta proga buvo suruošta 100^000 žmonię eisena gat
vėmis su komunistę vadę paveikslais ir šokiais, Tę dienę su
ruoštoje šventėje dalyvavo 25.000 šokėjy ir dainininky. Nemaža 
dainy buvo rusiškos, gudiškos, ukrainietiškos tiek žodžiais, 
tiek melįodija. Kaikurios dainos buvo kariško pobūdžio, betgi 
raginnančios ginti "taikę". Visa šventė praėjo Stalino kulto 
ženkle. Rašytojas A. Venclova net sako: "Musę šalyje nėra myli- 
mesnio vardo už Leninęir Stalinę. Už Stalinę nėra mylimesnio 
žmogaus viso Žemės rutulio žmonėms."

- Visoje Taryby Sąjungoje šiuo metu vykdomas didžiulis že
mės ūkio pertvarkymas. Bolševikams įau beveik nuo pačios revo- 
lucijos pradžios nesiseka tvarkyti žemės ūkį. Kolchozai atnešė 
tik vargę ir skurdę. Todėl numatyta kita reforma - stambiyjy 
pramoniy žemės ukiy arba didžiyju kolchozy kūrimas. Pav.? Mask
vos srityje iš 6.069 veikusiy kolchozy tepaliko 1.570, kitaip 
tariant, iš 4-iy kolchozy buvo sukurtas vienas naujas. Panašiai 
vykdoma ir kituose rajonuose. Komunistę partijos vadę suvažia
vimas Minske nutarė panašiu būdu pertvarkyti ir Gudijos kolcho
zus. Atrodo, kad Lietuvos kolchozai nebug bęnt tuo tarpu pajudinti, tuo labiau, kad ne visa Lietuvos žeme sukolchozinta. Ta
šiau rugpibčio mėnesį iš Maskvos grįžę Lietuvos komunistinio 
jaunimo "ekskursantai" išgyrė soviety stambiuosius kolchozus. 
Kolchozy sustambinimas tuojau buvo pradėtas Siauliy apskrityse 
ir srityse, kur buvo pačios geriausios žemės. Tai padaryta sę- 
moningai, nes Siauliy srityse jau beveik baigti mazyjy kolcho
zy steigimo darbai ir nemažiau 93 % visy ūkininkę yra įstoję į 
kolchozus. Be to, geresnės© žemėse, esant ir labai blogai tvar
kai, vis dar gali kaikas užaugti.

- Okupantai lietuviams uždraudė tautos himnę.vOkupuotoje 
Lietuvoje vieton lietuviy tautos himno įvestas bolševikinis. 
Jame garbinamas Leninas, Stalinas, rūsy tauta, komunizmo švie- 
sy spinduliai ir kiti budingi sovietiniams okupantams atribu
tai.

—..ooOOOoo..—
• r

- Antverpene prasidėjo Graikijos komunisty byla: Markos 
vyriausybės maisto tiekimo ministerio ir jo komandanturos nario 
Leonido Springos ir sindikalisty šefo Vassilio Asperides} kurie, 
pralaimėjus partizanams Graikijoje, atbėgo į Belgiję ir įlega- 
liai gyveno su suklastotais dokumentais.

-.oOo.-

- Ezzard Charles, negras, yra naujas pasaulinis sunkaus 
svorio čempijonas, nugalėjęs Joe Louis. Jy rungtynės buvo trans
liuojamos per USA radiję ir perduotos per televiziję. Dalyvavo 
18.000 žiūrovę. Rungtynės atnešė 105.000 dole riy pelno arba 
5.250.000 franky.
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LIETUVIAI KITUR

VOKIETIJOJE. - Iš Vokietijos išemigravo lietuviu iki 1950 m. 
gegužės mėn. 31 d. viso 44.505 plus 1.464 liet, žydai. Rapatri- 
javo 949. Yra virš 2.500 žmonių, kurie emigruoti ar savo jėgo
mis susikurti pragyvenimo šaltinį nepajėgus.

Tėvas Rabikauskas rašo: "Po to? kai su jumis atsisveikinau, 
nebuvau sutikės (Vokietijoje) iki šios valandos nė vieno lietu
vio. Tur but šioje apylinkėje visai nėra jokio lietuviu lagerio 
kokius 100 km. aplinkui. Nepertoli gyvena keli lietuviai darbi
ninkai, bet dar neturėjau laiko juos aplankyti. Atostogų metu 
tikiuosi galėsiąs .kur nors pas lietuvius pavažinėti." (Btlren 
i. ffiestf., Burgstr. 64).

ANGLIJOJE. - Didžiosios Britanijos Lietuviu Sąjunga (DBLS) Šau
kia š. m. spalio 14-15 dd. Londone visuotinį - metinį skyriy 
atstovy suvažiavimu.

PRANCŪZIJOJE. - Tėvas A. Linimas S.J., kuris neseniai įsigijo 
doktorato laipsnį Paryžiuje, išvyko į Romy.

T.TUKSEMBJJRGE, - Kalba, kad į Liuksemburgą nori atvykti (o gal 
jau ir nuvyko) iš Romos Sv. Kazimiero kolegijos vicerektorius, 
Kan. Dr. Z. Ignatavičius. Ten yra keletą lietuviy.

KANADOJE, - "Dipuky Toronto mieste yra iki 4.000. Su jais dar
bas nelengvas. Perdaug jie gyvenime yra matę gero ir blogo, taip 
kad jie randa visose padėtyse "galimybiy". Anksčiau Lietuvoje 
turėję puikias vietas, čia turi vargti prie paprasto darbo".

(Petras A.).
J.A. VALSTYBĖSE. - Vienas geraširdis lietuvis rašo:"Neseniai 
atvykau iš Anglijos. Girdėjau Belgijos lietuviy vargus ir nusis
kundimus. Atjaučiu labai ir noriu pagelbėti. Rašykite, ko jums 
reikia”.

KOLUMBIJOJE, - "Čia nėra vidurinio luomo, tik pasiturintieji ir 
vargšai; vieni visy giriami ir į padanges keliami. Jy smegenys, 
nors buty pelai, laikomi smegenimis, o jy ištarimai - išminties 
perlais, nors tai buty ir kvailystės. Vargšai gi visy nekenčia
mi, jy smegenys laikomi pelais, o ištarimai, nors buty išmin
tingi, didžiausiomis kvailybėmis. Prastesnis darbas nevertinamas, 
labai mažai apmokamas, ir jį dirbantis žmogus laikantis už ver
gę." (Vincas G.)

AUSTRALIJOJE, - "Kiekviena pradžia sunki. Australija yra puikus 
kraštas. Jau pirkome nedidelį keturiy kambariy namukę. Sumokė
jome 1.200 svary. Dalį pinigy paskolino bankas išsimokėjimui 
6 metams ir viena lietuviy šeima. Namukas geroje vietoje - be
veik miesto (Melbourne) centre, prie gero susisiekimo." 
(Petras S.).

—..ooOOOoo..—
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PRANEŠIMAS
NORINTIEMS EMIGRUOTI Į JAV PAGAL DP BILIŲ

Papildydamas savo prašimę š. m. rugpjūčio 28 d. aplinkraš
čiu, anksčiau sakytu reikalu, pranešu, kas seka“:

1. - Lietuviai, turį DP statutę ir gyvenę Prancūzijoje, 
bei norį DP bilium pasinaudoti - jei jie jau yra užsirašę į JAV 
konsulę, turi dar ten pat kreiptis ir prašyti, kad jiems duotę 
užpildyti specialę klausymę lapę, skirtę DP.

2. - Lietuviai turį DP statutę ir gyvenę^Prancuzijoje, bei 
norį DP bilium pasinaudoti - kurie dar nėra užsiregistravę JAV 
emigracijai, - turi kreiptis į JAV konsulatę ir; a) užpildyti 
bendrę visiems emigracijos blankę ir b) užpildyti specialę la
pę, taikomę DP, gyvenantiems Prancūzijoje.

3. - Lietuviai turį DP statutę ir gyvenę Prancūzijoje', iš 
kur jie bebutę atvykę į čia - jei tik jie atitiks DP emigraci
jos "biliaus" nuostatams - galės Čia Prancūzijoje gauti emigra
cijos vizas į JAV. Priduriu - asmens apleidę Lietuvę po 1939 m. 
rugsėjo 1 d. gali mėginti pasinaudoti šiuo DP emigracijos įsta
tymu.

, n 4. -Lietuviai norį platesniu.i^fprmęcįju ęmigracijęs reikalu pagal DP ęstatymę gali tiesiai kreiptis tuo klausimu į 
JAV konsulatę."Galėsiu painformuoti ir į mane besikreipiančius, 
bet mano darbo sęlygos neleidžia, kad greit tai galėčiau atlik
ti, todėl iš anksto įspėju, kad besikreipiantieji į mane nega
lės tuc tuojau gauti atsakymę.

5. Suprantama, kad DP, kurie jau turi iŠ IRO patikinimus, 
jog jiems kelionė bus apmokėta - galės, gavę vizas, išvykti į 
JAV IRO lėšomis.

Asmens, kurie tokiu patikinimu neturi - nors ir gaus pagal 
DP įstatymę vizas - IRO lėšomis galės išvykti tik tuo atveju, 
jei IRO suriks jiems kelionę apmokėti. Tuo reikalu individua
liai teks kiekvienam su IRO aiškintis.

Paryžius, 1950 10. 5 d. (pas) Dr. S. Bačkis

P.S. Mano gautomis Paryžiuje žiniomis - tokia pat tvarka yra 
nustatyta ir Belgijoje. BLB prašoma tę reikalę išsiaiškinti JAV 
Konsulate Briuselyje.

PASTABA: JAV Konsulatas Briuselyje atsakė kun._J. ■ Danauskui: 
’’Mes nieko nežinome”. Turime žinię, kad DP sęrašai į JAV gretai 
ir negarsinant yra daromi. (Red.).

"gimtoji Šalis - pays natal"
Leidžia Belgijos Lietuvię Bendruomenė.
Imprimeur Gėrant: V. Banevičius, 66, Pairę du Horloz, Tilleur-

Liėge.
Užsakymus sięsti: E. Cinzui, 24, rue Frėre Michel, Liėge.
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