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Lietuviu tauta nebuvo karinga, dėl to Žiloje senovėje kartu 
su giminingomis jotvingiu, latviy ir prūsių tautomis iš pietryčiu 
Europos turėjo trauktis j. mažiau apgyventas vietas prie Baltijos 
juros. Bet ir čia negavo ramybės. Iš piety ėmė puldinėti germa
nai’. Jotvingius su prūsais netrukus germanai pavergė ir šiandie
ną šiy tautę vardai liko tik istorijoje, o latviai su lietuviais 
suskubo suorganizuoti savo karines pajėgas ir ginklu pasipriešin
ti. Lietuvos kunigaikštis Mindaugas suvienijo atskiras lietuviy 
gimines į vieny valstybę ir sustabdė vokiečiy ordeny slinkimu 
musę žemėn. Toliau Vytenis, Gediminas ir jo sūnūs Kęstutis su Al
girdu sėkmingai priešinosi vokiečiu veržimosi į musu žemę,vO Vy
tautas galutinai sutriuškino jy galybę ir Lietuvos žemes išplėtė 
iki Juodęjy jurię, bet po jo Lietuvos kariuomenė buvo sujungta 
su Lenkijos ir vis labiau menko, iki, pagaliau, ir Lietuva ir 
Lenkija išnyko iš Europos žemėlapio. Tačiau lietuviškoji liaudis 
nežuvo. Kilęs 1914 m. karas ir 1917 m. revoliucija rado lietuviy 
tautę vėl pribrendusię savistoviam gyvenimui. Lietuviai kariai 
Rusijoje ima organizuotis, nes norėjo tvarkingai grįžti savo Že
mėn, bet soviety buvo žiauriai išsklaidyti, o karininkai daugu
moje išžudyti. Grįžusieji kariai dėjo pamatus nepriklausomam 
valstybiniam gyvenimui. Pirmuoju savanoriu - kūrėju buvo pripa
žintas gen. št.pulk. Kazys Škirpa. 1918.XI.23 d. ministeris pir
mininkas Mykolas Sleževičius pasirašė pirmę įsakymy Lietuvos ka
riuomenei. Ta diena liko istorinė. Sekė sunkios nepriklausomybės 
kov©s, kurios parodė, kad be savy, ginkluoty pajėgy, mes nebūtume 
turėję nepriklausomo valstybinio gyvenimo. Ne dėl kariy kaltės 
po 22 mėty jis ir vėl buvo prarastas.

Šiuo metu, kai nebeturime savy ginkluoty pajėgy, kiekvienas 
lietuvis turi būti Lietuvos laisvės kovotojas ir kariuomenės 
Šventės proga apsispręsti: 1. Likti fiziniai ir moraliniai svei
kam. 2. Kad išlikus gyvam, pasisaugoti būsimy karo veiksmy. 3. 
Subirėjus soviety armijy masėms, tuoj pat grįžti Lietuvon.

Stepas Paulauskas
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PAS MUS

- X.29. Po‘ilgo laiko Tilleur-Liėge įvyko liet, pamaldos .ir 
apylinkės suvažiavimas. Gausiai dalyvavo net iš kitų provinciją. 
Į suvažiavimu buvo pakviestas VLIK*o ir VT Pirmininkas, Mgr. M. 
Krupavičius. Bet dėl laiko stokos ir įvairių darbų dalyvauti nėr 
galėjo. Suvažiavime aptarta išvykimo galimybės į Kanadų, kuri, 
palanki įsileisti visus lietuvius iš Belgijos. "G. Šalis” išeis; 
ir toliau, jei bus sąžiningai ir sumaniai naudojamasi aukotoju 
ir rėmėju sudėtomis santaupomis "Sėjos" kolektyvui.

- X.24 d. staiga ligoninėje mirė Jurgis Cinovas, 27 m. am
žiaus. Gyveno Maurage (Hainaut prov.). į kapus palydėjo visi 
apylinkės lietuviai,ant kapo uždėjo vainiku su tautiniais kaspi
nais. Konservatorijos mokinys, p. Matiukas, sugiedojo "Marija, 
Marija". Palaidotas Maurage kapinėse.

- Liege, Hopital dės Anglais, sunkiai serga Valentinas Ga
jauskas. Jonas Korsakas, gyvenęs Čhatelet, išvežtas į psichia
trinę ligoninę prie Namur. P. Petkevičius, ilgai sirgęs.ir ope
ruotas Briusely, gulėjo Charleroi ligoninėje, dabar sveiksta.

- Iš Mons’o kareivinių stovyklos greitai bus tinkami išvež
ti į Kanada darbams, kiti Vokietijon, o likusieji turės pasi
rinkti darbų Belgijoje. VI. Lazdauskas paimtas-į Kanados-miškų . 
darbus, J. Krujelskis į kasyklas.

- Lapkričio 19 d. vykstame į Liežų-Tilleur. 12 vai. lietu-! 
vių pamaldos - kun. Danauskas, 13; vai. kariuomenės šventės pami
nėjimas, informacinis susirinkimas. Lietuvišku plokštelių muzi
ka.

- Krašto Valdyba, pildydama lietuvių suvažiavimo 10.IX. 
Briuselyje nutarimų, praneša, kad^.XII. suvažiavime Tilleur- 
Liege, galės dalyvauti sprendžiamuoju balsu visi pilnateisiai 
bendruomenės nariai, kuriais laikomi moka 30,- fr. metams nario: 
mokesčio, t. y., kurie iki Šiol yra sumokėję 90,- fr., o taip 
pat šiųjų išlaikomi šeimų nariai, virš 18 metų amžiaus, arba 
turį nario knygutėj atžymėjima, kad nuo nario mokesčio atleisti. 
Mišrios šeimos, kurių lietuviškoji pusė nedirbanti, nuo nario 
mokesčio atleidžiama. Nario mokestį bus galima įmokėti ir suva
žiavimo dienų.

Svečių suvažiavime dalyvavimas laisvas. Vykstant pasiimti 
nario knygutę.

--. .ooOOOoo..—

- Dėl naujo emigracijos įstatymo į JAV. buvusis Jugoslavi
jos karalius Petras negalėjo išvažiuoti iš Londono, kol neat
naujino vizų į JAV. pagal naujus parėdymus.
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IS LIETUVIŠKOJO PASAULIO

PRANCŪZIJA. - Paskutiniu laiku grįžo į Prancūziją apie 15 lietu
viu legionierių. Jų likimas liūdnas. Jie daugumoje buvo pasiųs
ti į Indokinijų. Ten žuvo musų tautai ne tik fiziniai, bet ir 
moraliniai ligonys. Jais rūpinasi Liet. Šalpos draugija. Į le
gionus išvyko taip pat keletą lietuvių ir iŠ Belgijos. A. Adomai 
tis, išvykęs iš Maurage (H) ir išvežtas į Indokinijų, žuvo nuo 
draugo peilio kavinėje.

- X.22. Paryžiuje įvyko Šalpos Draugijos atstovų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo is Anglijos grįžtes VLIK’o ir VT pirm. 
Mgr. M. Krupavičius. BLB pasiuntė sveikinimus ir kvietė aukštą
jį svečių atsilankyti į Liege'o apylinkės lietuvių suvažiavimų. 
Dėl laukiamų darbų ir laiko stokos užvažiuoti į Belgijų negalėjo

KaNaDA, - Išvykęs į Kanadų Dr. Kun. Pr. Gaida, apsigyveno Mont- 
Lawier, Que. Sėminaire, Canada. Profesoriauja Kvebeko prov. se
minarijoje. Rašo: "Esu srityje, kur nėra lietuvių, o Montreal 
gana toli. Naujoje vietoje bandau priprasti. Darbo namažai. Kol 
kas filosofuoju" (dėsto filosaofijų).

- Kanadoje, atvykus tūkstančiams lietuvių, greitai dygsta 
lietuviškos parapijos ir mokyklos. Montreal neseniai įkurta an
tra lietuviška Aušros Vartų parapija-ir trys mokyklos lietuvių 
vaikučiams su apmokamais mokytojais.

VOKIETIJA. - Negalintieji išemigruoti lietuviai sunkiai vargsta 
Vokietijos stovyklose. Ištrauka iš vieno laiško: "Gauting^sana- 
torijoje tikras vargas. Baisus išnaudojimas ir sumynimas žmo
gaus... Jiems tik plastika daroma, nes už tų operacijų gerai mo
ka; nesutinkantiems grųinimai vaistų neduot, išmesti... Ten Jus, 
Belgijoje, nemanykite, kad Jus vieni išnaudojami; visur tas pats 
Dabar 12«000 DP vėl kelia į barakus, nes reikia užleisti vietų 
kariuomenei. Vokiečių administracijoje žmonės dažniausiai irgi 
skursta."

- NeiŠemigravusių tremtinių dvasiniais reikalais rūpintis 
Vokietijoje liks 14 liet, kunigų.

ARGENTINA. - Iš Belgijos iŠvykusios šeimos įspūdžiai Argentino- 
je: "Žmonės gyvena labai įvairiai. Prieš 20 metų atvykusieji 
dažniausiai yra komunistai. Vieni gerai įsitaisę, o kiti neturi 
nei lovos, nei "paduŠkos" - guli ant maišų. Nemažai ^ra ir to
kių lietuvių, kurie vaikšto kiauromis kelinėmis ir uz Stalinų 
net galvas dėtų!" (T.S.) Laiško autorius nerado geresnės laimės; 
susirgo nuo neįprasto klimato ir labai vargsta, taip ir dauge
lis musų tautiečių Pietų Amerikoje.

—..oooOOOoo..—
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IS TĖVYNĖS"

Lietuvoje, kaip ir Sov. Sąjungoje, bolševikai įvedė dide
lius mokesčius viengungiams, kuriuos turi mokėti per 18 mėty 
perėję jaunuoliai, jeigu jie dar nėra vedę. Kartais šie mokes
čiai siekia pusę jy gaunamo atlyginimo. Panašiais mokesčiais 
apdėtos šeimos, kurios neturi vaiku. Net turintieji nedidelį 
vaiky skaičiy moka specialus mokesčius. Daug Šios rūšies mokes- 
čiy nėra surinkta, nes rinkėjai nesiėmė reikiamy priemoniy juos 
išieškoti. Kaltinami darbo žmonių deputatę tarnybų vykdomyjy 
komitety vadovai. Kaikuriy apskriČiy valstiečiai silpnai moka 
ir žemės mokesčius.

Busimojo karo pasiruošimui Sov. Sęjunga renka labai dide
les maisto atsargas. Šiais metais Lietuvoje bolševikai pareigū
nai stengiasi ištraukti iš kolchozy kiek galima daugiau grudų. 
Su ypatinga partijos pareigūnų priežiūra visi javai buvo suvež
ti į kolchozų klojimus, be atodairos iškuliami ir tuojau raudo
nomis gurguolėmis suvežti į valstybinius sandėlius, paliekant 
tik mažę jy kiekį sėklai ir kolchozininky reikalams. Daugelyje 
Lietuvos viety organizuotas naktinis kūlimas. Kolchozininkai 
turėjo vargti dienas ir naktis, kol javai buvo iškulti ir išga
benti.

Visa bolševikinė spauda be atodairos ragina Lietuvos kel
elio zųs. skubiai suvežti į valstybinius sandėlius, savo grudus..-- 
Tačiau iš ’’Tiesos" korespondensijy matyti, kad ir tie patys san
dėliai nėra tinkamai paruošti. Radviliškio grudy centriniy san- 
dėliy: "Stogai kiauri, grindys nesutvarkytos, grudy valymo^ma
šinos neaprupintos pilnu siety komplektu, grudy valymo aikštelė 
neparuošta". Negeriau ir kitur. (Elta).

—..000OOO000..—

DEL IŠVYKIMO į KANADĄ, USA IR AUSTRALIJĄ
- Kanada visai palanki įsileisti visus lietuvius iš Belgi

jos Kanados kasyklų, mišky ir lauky darbams. Papildomos žinios 
jau išslystos. Laukiame galutinio Kanados Darbo Ministerijos 
žodžio. Nuolat dejuojantiems Belgijos lietuviams bus duota pro
ga išvykti į palankesnį kraštų. BLB daugiau emigracijos reika
lais nesirūpins.

- Atvykusioms DP į Belgiję su kontraktu išvykimas į J.A.V. 
dar vis trukdomas. Atrodo, kad JAV ambasadoje laukiama atatin
kamų paa i škinimy iš Amerikos. Tikimasi, kad ir kvotos eilė bus 
padidinta, kaip kad yra Prancūzijoje.

- Australija įsileidžia specialistus ir su dviejy mėty kon
traktu: reikės dirbti toje vietoje ir tokį darbų, kuris bus nuro
dytas. Po dviejy metų - visiška darbo laisvė. Pradžioje Šeimos 
išskiriamos - ligi vyras suras butų.
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IS PLATAUS-* PASAULIO

- Kinijos komunistę kariuomenė įsiveržė į Tibetu ir užima 
be didelio pasipriešinimo. Savo žygį pateisina tuo, kad to rei
kalauja Kinijos saugumas, ir, kad to patys tibetiečiai pageida
vę. Tibeto valdovas Dalai Lama pabėgo į Indiję.

- Prancūzai traukiasi ir evakuoja vienę miestę po kito In
dokinijoje, užleisdami visę Kinijos pasienį sukūlusiai Viet- 
Minh komunistę kariuomenei.

- Korėjoje Jungtiniu Tautę kariuomenė ne visados turi pasi- 
sekimę. Nordiečiam į pagalbę ateina Kinijos komunistai. Ameri
kiečiai turi pasitraukti arba yra kaikuriose vietose apsupti.

- Pietę Korėjos karalius Syngman Rhee pareiškė noro, kad 
Jungtinės Tautos daugiau nesikistę į Korėjos reikalus, ir kad 
jis vienas susitvarkysiąs. Tačiau jis nerado pritarimo nei pas 
gen. Mac Arthurę, nei O.N.U., nei savo vyriausybėje.

- Porto-Rico saloje (netoli USA) sukilo nacionalistai prieš 
dabartinę vyriausybę. Vėlinię vakare suruošė atentatę net prieš 
J.a.V. prezidentę Trumanę. Bet saugumo policijos buvo sulaikyti. 
Įvyko susišaudymas. Du žuvo. Buvo užmuštas vienas policininkas. 
Kautynės įvyko prieš Blair House.,-kur gyveno Prezidentas, ir 
ruošėsi vykti į kapines.

- X.29 d. mirė Švedijos Karalius Gustavas V, sulaukęs 92 
metę amžiaus. Karalius buvo sumanus ir mėgo sportę. Sostę užėmė 
jo įpėdinis Gustavas VI.

- Vakarę Europos komunistę partijos vadai serga ’’paslaptin
ga” liga. Prancūzijos kom. vadas Torez ir Italijos Togliati - 
abu serga; Belgijos Lahaut žuvo. Spėjama, kad bus kom. partijos 
valymo rezultatai.

- Berlyne viena amerikieČię organizacija pastatė ’’Laisvės 
Varpę”, kuris buvo nulietas Anglijoje ir sveria 6 tonus. Varpinė 
buvo papuošta amerikieČię, J.Tautę ir visos Vokietijos adminis
tracinėmis vėliavomis, rytę Vokietijos buvo perrištos kaspinu. 
To varpo suskambinimo pasiklausyti ir į atidarymo iškilmes susi
rinko 450.000 berlyniecię, net ir iŠ rusę sektoriaus.

- Tulūzoje (Prancūzijoje) buvo suimtas lenkę vicekonsulas, 
kaltinamas Špionažu. Kartu suimta ir vieno valdininko žmona. Len
kai atsikirsdami suėmė Prancūzijos vice-konsulę Lenkijoje. Lenkę 
vice-konsulas provizoriškai paleistas.

- Neapolyje susekta stambi afera, kurios agentai sudarė 
emigracijos sutartis su kažkokia Venezuelos draugija, kuri ne- 
ekzistuoja, ir rinko iš norinčię išvykti Įnašus. Apgauta daug 
žmonię. Dingo keletą milijonę lyrę.
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KARO PAVOJUS TIBETUI ?
(Pradžia Nr. 20)

Jis buvo "atpažintas” būdamas 4 mėty ir su visa šeima at
gabentas į Lhasa ir su karališka iškilme Įvesdintas į savo pa
reigas. Iki 18 savo gyvenimo metu jis turi pasirengti vaidinti 
dievo - karaliaus rolę* Kaipo Dalai Lama jis negali vesti ir, 
tam palengvinti, jis laikomas toli nuo motery. Iš vakariečiy 
Dalai Lamy yra matę tik aukščiau minėti amerikiečiai ir brity 
gydytojas. Jie visi jį charakterizuoja kaipo labai malony ir gi
liai inteligentišky berniuku, kurs esys šviesesnis už kitus ti
betiečius.

Dalai Lama gyvena kartu su kitomis valdančiomis asmenybė
mis nepaprastai gražiuose romuose. Jie iškyla bemaž 300 me try. 
į dangy ir yra tikras statybos stebuklas. Sis daugiau negu tuks- 
tanties patalpy pastatas su auksiniu stogu blizga saulėje, ro
dydamas jau iš didelio tolio keleiviams keliy.

Be Dalai Lamos rumy Tibeto sostinėje yra trys didžiuliai 
vienuolynai, kuriy viename gyvena apie 10.000 vienuoliy. Tie 
vienuolynai turi visame^krašte didžiulį autoritety, nes jy vir- 
Šininky rankose yra didžioji valdžios dalis.

Kaip gerai orientuojasi Tibeto valdantieji sluoksniai tarp
tautiniuose dalykuose.matyti iš laiško turinio, kurs buvo įteik
tas minėtiems amerikeičiams perduoti prezidentui triumanui:

"Mes, Tibeto vyriausybė ir tauta, esame giliai susirūpinę 
dėl dabartinės pasaulio padėties, kuriame mes visi gyvename. 
Mes norime visiems paskelbti, kad, Čia Tibete, šalyje, kuri ypač 
pasišventusi religiniam gyvenimui, musę visa t.’.ut^, tiek pasau
liečiai, tiek vienuoliai, visa Širdimi meldžiame Dievy suteikti 
visai žmonijai laimę ir pastoviy/taiky.

A.P.
—..ooOOOoo..—

- U.S.A, draudžia emigrantams įsivežti tokius išdirbiniy 
markės daiktus, kuriy markė užregistruota Amerikoje, pav. "Lei- 
kos" aparatus ir kit. Markę nuėmus ar aštrinus, galima įvežti.

- Norėdama apsiginti nuo komunistę, kuriems JAV. uždraudė 
įvažiavimy, Kanados emigracijos biuras draudžia svetimšaliams 
pervažiuoti Kanados teritorijy, jei jie neįrodys, kad juos JAV. 
įsileis.

- Skaityk ir paragink kitus skaityti lietuvišky spaudy. 
"Gimtoji Šalis" tebūna Tavo nuolatinis svečias ir artimiausias bičiulis.

"GIMTOJI ŽALIS" - Bays Natal, Pėriodiąue Lithuanien bimensuel. 
Leidžia Belgijos Lietuviy Bendruomenė.
Užsakymus slysti: E. Cinzas, 24, rue Frėre Michel, Liėge.
Prenumeratos kaina - 20 fr. trims mėnesiams.
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