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. JVAŽIAVILiA?L'En8vĖJA’, BET ĮgVAŽIAVžiaS SUNKĖJA• /*r \

-Paskutiniu, laiku Ms,ir^jidp ;vis -dąugiay ii’ .daugiau galimyLiiį. 
lietuviams Belgijo je« išvykti i. užjūrius. Pamažu prasidaro durys 
į Kanady, o gal ir greitai ne? vienam bus siūloma viza į Kanados. 
mišky darbus. Didelė ir nelaukta staigmena - galimybė DP išvyktį*#* 
iš Belgijos j USA. To negalėjome kada nors tikėtis. Nors tas ke- 
lias sunkus ir siauras, tašiau vienas - kitas praeis. Australija* 
numato per-10 mėty įsileisti'2 milijonus emigranty.: 1 mil. brity 
tautybės ir 1 mil. iš kity krašty. Atsiranda ir pavieniy asmeny,* 
kurie parodo nory ir deda visas pastangas mums padėti.

Tačiau! nors įvažiavimas lengvėja, išvažiavimas sunkėja.
Kuomet pasklido žinia, kad yra galima išvykti į USA ir Kanady,' ’ ;• 
didelio entuziazmo nebuvo galima pastebėti. Kodėl? Priežastys į - 
žinomos. Svarbiausia - nėra pinigo. - Reikia pačiam apsimokėti ’ •! 
kelionės išlaidas. Uia esame patys kalti. Patys save verčiame 
būti "įkurdintais". Kas turi rimty priežastį, kad negalėjo susi
taupyti, tam IRO padėjo ir gal dar padėty. Bet labai gaila, kad 
didelė dauguma yra tokiy, kurie nemoka taupyti. Tokiy išvaziayi- 
mo kiaušiny IRO išriša vienu žodžiu "įkurdintas". Yra ir piktos 
valios žmoniy, kurie stengias pakenkti, pastoti keliy a-r kitokiu-’.' 
būdu trukdyti. Tokį darby galima palyginti su angliakasio kry- » 
žiavimu ant martopiko. .♦ >.j.

Lietuviams Belgijoje ateities nėra. Mūšy permaŽa. Reikia 
stengtis, kad mes galėtume greitu laiku įsijungti į kity krašty*- y 
skaitlingas lietuviy bendruomenes, kur geriau galėtume tarpti 
tautiniai ir kultūriniai. Tokiu būdu nenorima ir nemanoma orga--'/ 
nizuoti lietuviy "ekzody-kraustymasį" iš Belgijos, tik žiūrima* 
bendra tautos gerovė, nes 300 .vyry, nesugebėję išvykti ir išsi- - 
blaškę visame krašte, jei Tėvynė anksčiau nepašauks, pražus kaip-' 
lašas 8 milijony gyventoju- jūroje. Jie bus išgelbėti, j*ei įsi-- ■ 

t jungs į didesnes kity krašty bendruomenes. • *
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LIETUVI, AUKOK TAUTOS FONDUI !

Lietuvi, aukok Tautos Fondui! Tai Tavo neatsisakoma parei
ga pavergtai ir žlugdomai Tėvynei. Tavo auka bus Tavo pasitei
sinimas, kad dabar gyveni laisvuose Vakaruose. Tai bus Tavo 
pasiteisinimas, kai grįši į išlaisvintu Lietuvą!

Tais ir panašiais žodžiais mūšy kovai vadovaujantieji or- % 
ganai - Vyr. Liet. Išlaisvinimo. Komitetas ir Vykdomoji Taryba 
- dažnai kreipiasi į lietuvį tremtinį, į mūšy emigracinę visuo
menę..

- Kas yra tas Tautos Fondas?
- Tai musę rezistencijos sukurtas iždas vesti kovai už 

Lietuvos išlaisvinimy. Tai yra svarbiausias tos kovos ginklas, 
be kurio visos musu pastangos likty be pėdsaky.

T. Fondui pradŽiy davė kova su raudonuoju okupantu 1943 
metais. Rezistencijai reikėjo lęšy. Ji šaukės visuomenės pagal
bos. Jai aukavo įvairios organizacijos, o kartais ir privačiy 
aukos. Bet tuojau dauguma Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK) nariy pateko į Hitlerio kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas ir buvo išvežti Vokietijon. Išėję iš nacisty kalėjimy 
tęsia darby toliau. T. Fondui tremtyje beliko vienintelis lęšy 
šaltinis - tai musy tremtiniai ir musy senoji emigracija. T-Iūsy 
tremtiniai gerai suprato T. Fondo uždavinius ir jį įvairiems 
budais rėmė. Ypač daug prisidėjo musy senoji emigracija - Jung
tinės Amerikos Valstybės lietuviai. Jy aukos buvo didelės ir 
labai reikalingos ypač tuo momentu, kai jy buvo labiausiai rei
kalinga ir iš niekur nebuvo galima paimti.

Daug vilčiy buvo dedama į mūšy įsikūrusius tremtinius. Ma
nyta, kad jie, pastoviai įsikūrę ir uždarbiaudami, galės stip
riau paremti T. Fondy. Tačiau tie lūkesčiai tik dalinai pasi
tvirtino. Nauja įvykiy raida ir nauji uždaviniai verčia sustip
rinti veikly Lietuvai laisvinti. Bet pastovi veikla reikalinga 
pastoviy ir pakankamu pajamy. Iki Šiol gautos pajamos, nors kad 
ir kažin kaip taupant, nėra pakankamos. Nė vienas centas nenu
pučia veltui; jei reikia išleisti, išleidžiama su skrupulinga 
syžine. Visos atskaitomybės knygos yra saugiai laikomos ir lai
kui atėjus vadovaujamieji mūšy organai atsiskaitys prieš visuo
menę.

"Mes žinome, kad lietuviy gyvenimo ir uždarbiavimo sylygos 
Belgijoj nėra lengvos. Bet kam jos yra sunkesnės, tas, kaip pa
prastai būna, geriau moka atjausti ir bendryjį mūšy reikaly. 
Mes norime tikėti, kad lietuviai Belgijoj, gyvendami visy mūšy 
pasiryžimu savo čia pastangomis lengvinti mūšy tautos kovę, ras 
galima paremti pastoviai T.Fondy metiniu įnašu nuo kiekvieno 
dirbančio, skaitant JAV valiuta, po 1,5-dol. Siy mėty antram 
pusmečiui mes lauksime tos apsidėjimo normos bent 70-80 ?o. Mes 
labai prašytume mums pranešti galimai iŠ anksto, kokios sumos 
T. Fondas gali tikėtis iš lietuviy Belgijoje. Kartu norime įs
pėti, kad T. Fondo Valdyba rezervuoja sau teisę pravesti visose 
mūšy emigracijos kolonijose vieny per metus auky vajy ir būtent 
minint vasario 16-jy, kurio įplaukos eity išimtinai T. Fondo 
resursy sustiprinimui. (Iš VLIK’o ir V.Tarybos PirmininkoTir 
Tautos Fondo Valdytojo laiško Belgijos lietuviams). ’
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ir USA. Daug 
antaupy trukumu. Jei,kas ir galėty apsimokėti

ty parūpinti ir Belgijos lietuviams bevardžiu garantiją į USA?

miško darbams ir pan. Ten°jau buty 
jei viza buty išduota be

- X.15. Pommeroeul įvyko apylinkės lietuviy pamaldos ir 
suvažiavimas. Gausiai dalyvavo iš visy apylinkių: Dour. Mons, 
Tournai, Maurage, La Louviėre ir net iš Eisdeno (Limb.) atvyko 
penketas tautiečiu savo automobiliu. Po pamaldy kantinėje įvy
ko pasitarimai, liečiantieji ypač naujas emigracijos galimybes 
išvykti į Kanadę ir USA. Daug kas jau tvarkosi dokumentus. Dau
guma skundžiasi santaupy trukumu. Jei kas ir galėty apsimokėti 
kelionę, tai neturi garantijy. Buvo iškelta, ar Balfas negalė
tu parūpinti ir Belgijos lietuviams bevardžiu garantiją į USA? 
Be jokiy garantijy galima išvykti į Kanadę 6 menesiy cezoni- 
niams darbams kaip, pav., miško darbams ir pan. Ten jau buty 
galima ieškoti įsikūrimo galimybių, jei viza buty išduota be 
restrikcijy. žinios dėl galimybių įstoti į US. karo laivyno 
"marinus” nėra pagrįstos.

- Kun.J. Dėdinas rašo iš ligoninės (Genk): - Piety, belauk
damas ant lėkštės dugno Jums rašau iš savo ”naujy atostogy" 
būstinės. Praėjus 10 d. po mano subirimo (per motociklo nelai
mę) , gavau story adatę į nugarę. Koja nutirpo. Po tę nutirpu- 
sia koję pradėjo daktaras raustis. T* 
Luziy vietas sukalė į metalines pi 

įpylus 1/ė litro angliakasiy kraujo. Pagerėjau. Kur tau 1----- ------------------ .--j- -j-x.- !•_ ---------
tyt, pirmi

> Ne daktaras, bet kalviai, 
is plokšteles. Operacija buvo ne 

vien’man sunki. Truko 3 vai. Pooperacinę krizę atlaikiau tik
■ j - _ " po

savaitės vėl smūgis su adata, ir vėl operacija blauzdoje,. Ma
tyt, pirmę kartę su plokštelėmis nepavyko - sudėjo pailgas. 
0 skausmelio! Už visas dūšeles atkentėjau. Dabar guliu, kaip 
lėlė suvyniotas ir nekrutu. Atrodo, reikės jau dienos laukti, 
kada kelsiuos, bet, o Dievuli, kada? Koja nesugipsuota.

- Mons'o kareivinėse dar gyvena du lietuviai: Vladas Lar- 
dauskas ir Juozas Krujelskis su šeima. Neseniai pranešė, kad 
rimtai žadama visus perkelti į Kanadę, mišky, lauky arba aukso 
kasykly darbams. Pranešta, kad susitaisyty sugedusius dantis, 
ir bus jiems ruošiami angly kalbos kursai.

- Eontaine-l’Evęyue lietuviy apylinkė pastatė a. a. B. 
Mažeikiai antkapį, kuris buvo pašventintas X.22 d. B. Mažeikis 
buvo nelaimingai automobilio suvažinėtas.

- Negi Tu vien dėl to neįstojai į lietuviy bendruomenę 
nariu, kad metams gailėjai sumokėti 30,- franky? Jeigu turi ki- 
ty priežasčiy, tai vistiek XII.3 d. atvyk į Liežę - Tilleur, 
jas kitiems pasakyk ir dalyvauk suvažiavime.

- Vis daugiau lietuviy iš Limburgo kasykly atsikelia į 
Liežo ir patenkinti, nes turint ir nesigailint sveikatos čia 
galima gerai uždirbti. Su šeimomis čia sunkiau, nes butai blo
gesni ir nelengva gauti, bet viengungiams visais atvejais pa
tartina keltis į Liežę.
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- Kaip Rusijoje, taip ir Lietuvoje kuriami nauji, dideli 
kolchozai. Jie kilo ne iš Lietuvos žmonią valios. Pačioje Rusi
joje) ypač Ukrainoje, kur jau seniai palaužta ūkininko indivi
dualybė, dėl sios sistemos įvedimo kilo rimty, bruzdėjimą, net 
sukėlimyi. Ir Lietuvos žmonės, netgi komunistę vadai, juos sutin
ka nenoriai. Mažesniame kolchoze, kuris mūšy žmonėms priminė 
stambesnį ūkį, buvo vis geriau: čia ir Žmonės savesni, ir su ad
ministracija galima buvo geriau sugyventi, ir salies kokią vis
tą, mažą gyvulį ar daržovę užsiauginti. Bolševiku pareigūnai 
spaudoje niekur nekalba apie asmeninius žemės sklypus (iki 1/3 
ha) naujuose kolchozuose, kuriuos valstiečiai turėjo mažuose 
kolchozuose. Atrodo, kad tokią sklypeliu Čia jie nebeturės. Ir 
kontrolė bus žymiai griežtesnė: sunkiau ką nors iš šalies už
auginti, o dar sunkiau parduoti. Taigi mūsą žmonėms ši didžiulė 
reforma yra dar vienas skaudus smūgis.

- įvedus naują kolchozą reformą Lietuvoje, prasidėjo naujas 
trobėsią perstatymas. Daugelyje vietą spėta pastatyti bendrieji 
kolchoziniai klojimai, klėtys, tvartai. Čia nespėję gerai įsi
kurti, turės pamesti savo naujas gyvenvietes ir keltis į stambi^ 
kolchozą centrus. Tas labai apvylė net aktyvius komunistus, ku
rie paskubėjo keltis į kolchozus.

- Tikrieji naują kolchozą tikslai yra Šie. Kai kuriuose 
smulkesniuose kolchozuose Rusijos ir Lietuvos žmonės buvo susi
kūrę šiek tiek pakenčiamą gyvenimą. Atidavus kad ir milžiniškas 
prievoles valstybei, jiems Čia likdavo beveik pakankamai duonosl 
Kai kur rusams čia buvo sunkiau infiltruoti savo agentą, NKVD- 
istą ir kitų ’’aktyvistą", kurie sektą žmonią galvojimą. Vaiką ii? 
jaunimo auklėjimas žymia dalimi buvo atliekamas šeimose. Taikosi, 
o.ypač karo metu,, toki kolchozai galėjo būtį netgi pavojingi sof 
vietinei santvarkai. Tiesa, kad jie ekonomiškai buvo priimtinesį 
ni patiems kolchozininkams, bet taip pat tiesa, kad mažesnis 
žmonią skaičius kolchoze lengvai galėdavo susitarti ir kai ką 
nuslėpti nuo valstybės akią. Tas jau tikrai nebus įmanoma pada
ryti dideliame kolchoze.

Sovietą Sąjunga labai energingai ruošiasi karui. Ji sten- i 
giasi patikrinti komunistinei valstybei ir jos vadams grūdą j 
aruodą ir ypatingai galimai saugesnį užnugarį. Štai kodėl vykdoy 
ma nauja žemės reforma. (Elta). |
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- Artėja Kalėdos. Suteikime džiaugsmą likusiems Vokietijoj^ 
ligoniams ir seneliams. Parašykime laiškutį į: Office Central 
des Contingents et Licences, 70, rue de la Loi, Bruxelles, pra
šydami blankos, pasiuntimui maisto Vokietijon. Gavę blanką ir 
užpildę, pridėję 10,- fr. mokesčio, grąžinkime ir gausime leidi4 
mą iki 5 klg. netto. Kas nebeturi Vokietijoje giminią bei biČiu-j- 
lią gali siąsti šiuo adresu: MėČys Musteikis, IRO Sanatorium, 
St. A3. Gatlting, b. Mtlnchen. Gausi iš džiovininką malonią padė
kos laiškelią. Nesiųsti cigareČią, kavos ir arbatos, nes muituoja.

4



k

♦ • * * . ■ . " '

’ * 
d

■ * : • i •

LIETUVIAI KITUR
»

KANADA. - Rašau jau plaukdamas tarp Kanados krantu. Kelionė, 
• ačiū Dievui, vyko gerai; neturėjome didelių audrų. Sv, Mišias

galėjau laikyti kiekviena dienų. Ryt - X.3 d. pasieksiu Montrea- 
lį, kur pasiliksiu keletu savaičių. Paskui važiuosiu j St. Catha
rines. Siunčiu jums savo nuoširdžiausius sveikinimus". Tėvas 
Ambrozijas (buvusis.Limburgo prov. lietuvių kapelionas).

ANGLIJA. - Spalio 14-15 dd. įvyko D. Britanijos Liet. Sąjungos 
visuotinis atstovų suvažiavimas Londone. Ta proga VLlK'o ir VI 
pirmininkas M. Krupavičius atvyko į Angliję. Belgijos Liet. Ben
druomenė pasiuntė sveikinimus DBL Sųjungos suvažiavimui.

ŽENEVA. - IRO priėmė Australijos pasiūlymų globoti ir suteikti 
paramų naujiems pabėgėliams nuo 1949.10.15 d. iki 1950.10.1d. 
Tas liečia beveik 55.000 DP, kurie atvyko į Vakarę Vokietijų 
paskutinių metę bėgyje. IRO veikla dar prailginama 15 mėnesių.

J.A. VALSTYBES. - Valstybės departamentas išsiuntinėjo telegra
fiškus nurodymus JAV ambasadoriams ir konsulams užsienyje, kad 
sulaikytų duotas vizas svetimšaliams, norintiems vykti į JAV. • 
Visa tai daroma dėl naujo prašymų patikrinimo vizoms gauti, pa
gal naujų įstatymų, kuris neseniai buvo patvirtintas, ir dėl to 
departamentas nusprendė neišduoti laikinai vizų nei pasų. - Nau4 
jas įstatymas draudžia įvažiuoti buvusiems arba esamiems komunis
tams ir kitiems totalitarinio rėžimo nariams. e

KOLUMBIJA. - Lietuviai niekuomi nesiskiria nuo Čiabuvių. Yra, 
žinoma, išimčių. Norime sutverti ateitininkų kuopelę, bet, dejaj 
labai sunkiai einasi. P.L.B. skyrių įsteigėm, turime valdybų la-i 
bai veiklių, simpatingų idėjinį pirmininkų agronomų p. Garšvų, t 
vice-pirmininkų dr. PrasceviČių. Gal jiems ir pavyks susiskal
džiusius lietuvius sujungti. Dieve jiems padėk". (Vincas G.)

BRAZILIJA. - "Pagaliau kiek dokumentus susitvarkęs, leidausi į 
Sao-Paulo laimės ieškoti. Turėjau lietuvių parapijos klebono Ra-j 
gažinsko adresų. Atvažiavau. Išlipu iš traukinio. Viešpatie! Sto
tis milžiniška, žmonių skruzdėlynas^ Užkalbinu policininkų. Pasi
rodo, kad jis nė kiek negudresnis uz mane. Pagaliau pasigavau se
nų rusų emigrantų. Tas "užfundijo" kelionę ir nuvežė į vidų. Nu-1 
sižiurėjau vienų tipelį ir užkalbinu lietuviškai. Girdi, - nuo 
homprendi, Senjor - nesuprantu. Ir nuėjo. Kalbinu kitų. Tas man
dagesnis. Susikalbu. Klausia, ar esu naujas ir kų tas mandrapyp- 
kis man sakė. Atsakiau, kad jis nelietuvis. - Lietuvis, tik la
bai raudonas; jų čia pilna. Todėl pasisaugok, nes nežinai, su 
kuo kalbi". (Br. šeima). ,

Lapkričio mėn. 19 d. 12 vai. Lieže-Tilleur įvyks lietuviais pamal
dos, kurias laikys kun. Julius Danauskas, 13 vai. kariuomenės 
Šventės paminėjimas ir informacinis susirinkimas. Numatomi ir 
bendri pietus; norintieji juose dalyvauti iki XI.12 d. kreipiasi 
pas p. Julių Minkunų, 30, rue Vinave, Montegnėe, Liėge.
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KARO PAVOJUS TIBETUI ?
Paskutiniu laiku pasaulio dėmesio centre tarp kita iškilo 

ir Tibetas. Paskučiausiomis žiniomis kiny komunistę kariuomenė 
žygiuoja prie Tibeto sienos. Svarus motyvai verčia komunistinį 
imperializmu greit padaryti šį "sniego kraštu" savo ekspansijos 
auka. Užėmus juk Tibetę, raudonieji gauna 2000 klm. ilgio priė- 
jimę^prie Indijos, kuri yra Azijos užkariavimo raktas.v0 pajun
gus Šventąjį miestę - Lhasa po savo kontrolę, galėty išpiešti v 
didžiulę įtaka į visy budistinį pasaulį. Be to, neseniai yra iš
tirta, kad Tibete yra dideli uranijaus ir plutonijaus ištekliai, 
tinkamo gaminti atominius ginklus.

Tibetas gerai žino savo raudonojo kaimyno kėslus. Tačiau jis 
gerai žino ir savo kariuomenės negausumę. Todėl Tibeto valdovai 
labai interesuojasi pagalba iš užsienio. Tuo tikslu buvo pakvies
ti du amerikiečiai į Tibęto sostinę. Grįžę aprašė savo kelionę 
viename Amerikos žurnale. Sis kelionės aprašymas duoda mums ga
limybės susidaryti kad ir\ netobulę Tibeto vaizdę.

Sis 4 milijony gyventojy kraštas yra 4.300 iki 5.500 metry 
aukštuma, susidedanti daugumoje iš druskos^ir smėlio dykumy, ap
suptas plačiomis ledyny keteromis, siekiančiomis kai kur net iki 
8000 metry. Krašte nėra nei gelžkeliy, nei ligoniniy, nei laikraš- 
čiy. Net visy išradimy pagrindas - ratas, dėl religiniy motyvy 
nėra naudojamas transportui.

Tačiau tibetiečiai nėra primityvus laukiniai. Neturėdami 
mokslo musy prasme, jie turi nuo šimtmeČiy aukštai išvystytę sa- 
vitę kulturę. Jy įspūdingi akmeniniai vienuolynai priklauso prie 
didžiausiy pasaulio statybos kuriniy. Jy menas, pasireiškięs re
liginėse stovylose ir sieny kilimuose' yra aukštame lygyje. Vie
nuoliai, kurie sudaro ketvirtu dalį Visy šio krašto vyry, yra at
sidėję knygy ranka rašymui bei;gražiam įrišimui, nes čia nėra 
spaustuviy. Šokis bei muzika vaidina'svarbię rolę Tibeto papro
čiuose. i

žemdirbiai aria savo laukus geležimi kaustytomis medinėmis 
žagrėmis. Didžiausias gyventojy turtas yra Tibeto jautis. -Juo jo
ja, aria ir neša sunkenybes. Jis duoda pie^nę, sviestę bei tinka 
mėsai. IŠ Šio jaučio vilny gamina riibus ir klajokliy palapines,, 
o oda sunaudojama įvairiems tikslams, įskaitant ir^laiveliy gami
nimu. Ragus ir nagus sunaudoja namu statybai, ir is jy uodegy, 
eksportavus į vakarus, gaminama kalėdy seneliy barzdos...

Tibeto centras yra šventasis miestas Lhasa. Jame^gyvena baž
nytinė ir valstybinė galva Dalai Lama. Jis yra, tur but, labiau
siai savo pavaldiniy garbinamas valdovas, nes jis jiems yra.Tįbe- 

’to globėjo dievo Senresio įsikūnijimas. Jie tiki, kad kai.miršta 
Dalai Lama, jo siela pereina į apie tę laikę gimusio berniuko ku- 
nę, kuris tada turi būti aukštyjy dvasiškiy atpažintas is zenkly*

Dabartinis Dalai Lama yra Šešiolikos mėty berniukas ir yra : 
.žemo kilimo. (Bus daugiau)

"Gimtoji Šalis" - Pays Natai, Pėriodiąue Lithuanien bimensuel. 
Leidžia Belgijos Lietuviy Bendruomenė.
Užsakymus slysti: E. Cinzas, 24, rue Frėre Michel, Liėge.
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