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. .."Tad, šį skridimu aukojame tau - Jaunoji Lietuva"!

Jau devyniolika metų kai iš Niujorko areodromo pakilo »pamuo= 
tieji lietuviai^D ARIU8 ir GIRĖNAS. Nepasiekė šie iš 
lietuviškų bakūžių kilę lietuvių motinų ir motinos Lietuvos isugdy= 
ti sūnūs areodrono Kaune — jie žuvo nepriskridę Lietuvos; jie tačiau 
pasiekė dvasinį lietuvių areodromę — jie gyvena kiekvieno lietuvio 
širdyje. Tai drąsuoliai ereliai pasistatę pamiklę lietuvių ir pasau= 
lio istorijoje, kurio jokie priešų perkūnai! šių didzia=
vyrių dvasia, jų kūnams žuvus, apjuiiox lietuvių širdis plakti
vienu lietuvišku ritmu.

Kartę vienas mūsų lietuvių užklausė, kodėl dabar nešę didvyrių?
Argi nėra?
Didvyriai gal nėra vien tie, kurie senovėje kardu gynė Lietuvę, - 

dabartiniai partizanai nemažesnių piliakalnių nusipelno. Didvyriai - 
kurie garsina Tėvynę ir jos garbę kelia kaip Darius ir Girė= 
nns, pralenkę narsumu ir dręsa visus mūsų kaimynus. Yra ir tylių 
didvyrių, kurie tautai didvyrius ugdo! Tokios garbės nusipelnė 
ne tik mūsų Maironis, bet ir 1930 m. liepos 24 d. mirusi lietuvių 
auklėto ja MARIJA PECKAUSKAITE. Ji sava raštais ugdei ir 
auklėjamuoju daębu ruošė šiandien Lietuvos'žemelę ginančius,' kaip 
novės kunigaikščiai, mūsų partizanus.

Minėdami Lietuvos didvyrius garsiuosius Darių ir Girėnų .minime ir 
tylięję didvyrę Marijų Peckauskaitę, savo auklėjimu ugdžįdsię Jauna= 
jai Lietuvai taurius ir didvyriškus , mokančius aukotis Tėvynės sūnus-
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LIUVENO LIETUVIAI:
Šiais metaisliepos mėn. 12 d. 

Liuvene universitete keturių metų komercines inžinerijos studijas 
baigė; ’ 1 inžinieriaus titulii mūsųbendruomenės lietuvis, stud.

PAULIUS POVILAITIS.,

Naujasis inžinierius kilęs Lietuvoje iš Zanavykijos krašto..‘Karo 
audriu atblokštas į Belgiję. 1948 m. stojo Liuveno universitetan, ku-~ . 
riame studijavo nepaprastai gerai, kas metai baigdamas studijų,me= 
tus pažymiu "labai gerai" (la plus grande et grande distinction). . ,/

Inžinierius P.Povilaitis kartu studijavo aukštuosius finansų ir ' 
bankų, mokslus, kurie nepaprastai svarbūs ir turi didelės reikšmės * 
šiais laikais. , ‘ : . ’, . . . - ■

■ Yru džiugu, kad mūsų^ bendruomenė  j e yra tokių, energingų narių,’ . 
įstengusių ’išbaigti, aukštuosius mokslus-tokiose sunkiose sąlygose.

Naujajam inžinieriui linkime gražios gyvenime sėkmės, b Lietuvos 
atstatymo darbe - kūrybingos, veiklos 1 • . . ‘ . '.i''

Stud.Kazimieras Petraitis, pradėjęs socialinius ir politinius moks= 
lūs z susilpnėjus sveikatai, šių metų pradžioje turėjo pertraukti stu= 
dijas ir išvykti gydytis į Eupeno sanatorijų.

Stud.Juozas Navickas, pereitais metais atvykęs iš JAV studijuoti 
filozofijos Liuvene, baigė pirmuosius mokslo metus Aukštajame Pilqz.o= 
f i jos Nardino lo Liercier Institute.

K.Jonas Bėdinas užbaigė Socialinių mokslų antruosius metus.
Liuveųe gyvenanti lietuvaitė seselė benediktinė. Augus tina 

ilgai besigydzius St.George sanatorijoje grįžo sustiprėjusi atgalios.
Be to, Liuvene dar gyvene lietuvaitės seselės Liucija, Liutgarda 

ir Teresė*,- kurios mielai padeda besimokantiems lie tuviams,  studentams. 
Šiame benediktinių vienuolyne visuomet minimos lietuviškos šventės 
ir įvyksta lietuvių susirinkimai.

Vienoje Liuveno ligoninėje dirba lietuvaitė seselė Kaz i n'i e ’ 
r a, pranciškonė, kaip gailestingoji sesutė.

___ _ O _ _

I I E 1 V V I š K O S E A M A 1 D O S llepoa 
košiūno kunigystės šventimai, Kalinė (tarp Briuselio ir Antverpeno). 
Iš stoties vykti tiesiai katedron,-šventimai baigsis apie 10,oo vai.■ 
pasivėlavusieji gali vykti pačion seminar!jon. Jei susidarys nemažas 
lietuvių būrelis - aplankysime J.E.Kard.Van Roey.

Liepos 27 d. CHARLEH0P apįrl.lietuviams seselių koplytėlėje (14.rue 
du..Labom to irę), 11 vai. - Kviečiami lietuviai tikintieji is platesnių 
apylenkių gausiai čia susirinkti.

Rupjūcio 3 d. PRIMICIJOS jaunojo kun.Lukošiūnos Lięže, 11 vai. se
selių benediktinių bažnyčioje,(54.Bd.d‘Avroy).Po pamaldų - iškilmės.
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A+A JONAS DULKE,. v .Kiekvienas^Sieso apylenkes lietuvis, o 
ir iš. toliau atvykusieji, kurie>tik susitiko lietuviškuose minėji= 
muosę ir pramogose akordeonistę. -Jonę. Dulkę, su gilia širdgėla gedės 
šio mūsų bendruomenės buvusio nario, kuris taip netikėtai iškeliavo 
Amžinojon Tėvynėn. . >

A+A Jonas išvyko į Darbo Kuopas pakeisdamas sunkų, kasyklos darbę, 
krivi n likimu laukdamas dienos Tėviškėn sugrįžti. Ir šiandien jo jau 
nebeturime gyvųjų tarpe, tik- š.vieai a+a Jono atmintis mūsų, tarpe li= 
kusi gili. Jo kapas lyg butui šąli a+a Broniaus, Jono, Valentino ka= 
pų Licžo apylenkėje. Ilsėkis, mielas a+a Jonai amžinybės šviesoje, - 
mes parnešime liūdnų žinių Tavo brangiesiems.. Tbūna tau, lietuvi Jo= 
nni, lengva svetimoji žemelė. v

Gedulingas pamaldas ir mišias uz velionį atlaikys kun.J.Dėdinas 
liepos mėn 24 d. Tillcur' parap* bažnyčioje,-.8 vai. Galintieji kvie= 
čiami ateiti pasimelsti. •,

: + * + '
Ir šie mokslo metai lietuviams buvo vaisingi. Visoje Belgijoje. lie= 

tuviai mokyklas baigė įjerais pažymiais, apdovanoti premijomis ir pa= 
gyrimais. Sėkmingai mokslo metus užbaigė- ir lietuviškoji Vargo Mokyk= 
lu Tilleur.

Sėkmingai baigė Karališkųjų Amatui mokyklų Janina Pauliuko = 
n y t ė . Šioji lietuvaitė pernai gavo auksd medalį už gėrę mokymusi, 
Edv. C i n z a s baigė siuvimo kuršį, pirmuosius metus Diezo amatų 
mokykloje. Hensies, Aldona S eflerytė gavo geriausios mokinės 
vietų, apdovanota gražia premija.

*
■ G E G U 2 Y N E L I E 2 E , . , . _ . . , . .. ., liepos 6 d. po pamaldų liezieciai su= 

gūžėjo į Seraingo žalių tankų; miškų pravėdinti grynu oru savo plau= 
cių ir gamtoje pailsėti. Lietuviškos šeimininkės svečius vaišino 
kuo skaniausiai. Netrūko nuotaikos,dainos ir muzikos.

Apie 5 vai. gegužynėn atvyko taip pat ir BLB Pirmininkas Pr. S e k= 
mokas !

Gaila tik, kad gražios gegužynės pabaigę sutrukdė lietus ir ”tarpu= 
« savio’perkūnėlis". ..

Pelnyta padėka priklauso stropioms ir .-.sumanioms gegužynės rengėjoms.
Daugelis liežiečįų.atostogų metu rengiami važiuoti pajūrin. Pačioje 

kolonijoje keletas seimų persitvarkė^—vieni keliasi į miestų ieškoda= 
mi geresnio gyvenimo sęlygų, kiti važiuoja Vokietijon, ir taip toliau.

GRAŽUS POBŪVIS - po pamaldų P o m m e.r o e 1^ lietuviai liepos
13 d. susirinkę p.Vęičiūno bute išklausė "Lietuviškų Vestuvių” muzikos 
ir lietuviškų pranešimų iš magnetofono juostelių.

- Su šiuo "GS" numeriu siunčiami "Laiškai Lietuviams".
IPaysNatal" - Pėriodiąue Bimensuel Lithuanian. Editė- par la 
Section de la Presse Lithuanienne et Mission&Cath. Laikraštėlio reika= 
lais kreiptis: K.J.Dėdinas, 97.rue de la Brabanęonne.Louvain.
•»......................... ..................•*•••• * .......................... .. ............. ...............................
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EM! G GA Ci JOS GE I KA LA I
, okie^tįjo^ mums prisiuntė gjąs informacijas:
1. BALE įgaliotiniams Europoje ir visiems lietuviams tremtyje.

šiais metais JAV paskyrė 4.3OC.OCO dol. tremtiniams šelpti,"kus 
rie yra atbėgę pro geležinę uždangą į Europos vakaras (Vokietiją, 
Austriją, Italiją, r-elgiją,^Daniją, Švediją ir 1.1. - ąe anksčiau 
1945 m. birželio J d. ligi šiam laikui. Tokįems asmenims bus ski= 
riama papildoma šalpa ir apmokama keliones išlaidos ją emigraci= 
jai, ar tai būtą į JAVt Kanadą, Australiją ar-.kitur. L
iiinėtą pabėgėlią lįetuvią sąrašą kuo skubiausiai prįsiąskite man, 

pažymint apie juos sekančius davinius: 1.Pavardė, Vardas, 2.Amžius 
3.Užsiėmimas, 4.Kur ir kada perbėgta siena (atrodo, ^perbėgta"'norė« 
ta pasakyti - perbėgta iš Lietuvos Vokietijon (?) Red). 5 .Ar nori 
emigruoti ir kur? , r

Tokią pabėgėlią Europoje centrinė šalpos reikalams įstaiga yra 
Frankfurte, . įgavęs lietuvią sąrašus pradėsiu tartis salpos reikalu.

Visus pranešimus tais reikalais skubiai siąskite adresu:
"American Lithuanian Relief; Miinchen 27; Pienzenauerstr.15; 

Allemagne". - pasirašė Kan.Prof.J.B.Končius, 
BALE Pirmininkas.

** -*# ’ ’
2. Vokietijos lietuviams rtolihu pranešama;

Iki' šią metą pabaigos Kanados įstaigos tikisi išdurti apie 2O.OCC 
vizą, pirmenybe tremtiniams prįeš vokiečius. V
'r" Ūkininkams juros kelionės išlaidas apmokės Kanados valdžia, - 
vykstantiems ligi liepos 31 d. Namą ruosos reikalams - neribotam 
laikui. Visiems kitiems - laivokartę išpirks PICMME (naujoji orga= 
nizacija tremtiniams) tarpininkaujant ĮJALFUI. Nuvykus Kanadon, šią 
sumą per vienus ar du metus reikės grąžinti.

Vykti Kanadon gali visi iki 50 m. amžiaus (iikio darbams ir se= 
nesni) . Pirmenybė - statybininkams, mechanikams, namą ruošos dar= 
bininkams, inžinieriams ir kitiems specialistams. Jei tokią šeimoje 
yra du ar trys galintieji dirbti, tai su jais gali vykti ir didea= 
nio amžiaus .šeimos nariai. Reikalinga, kad kas nors is Kanados. kviea= 
tą parūpindamas darbą ir butą. . . . .

Jei kas neturėtą giminią ir pažįstamą ar giminią Kanadoje ir ten 
norėtą vykti, skubiai tepraneša mums,, mes per BALFo skyrią Kanado= 
je surasime geradarius.

Inžinieriai,, mechanikai^ir kiti specialistai gali^užsiregistruo= 
ti net neturėdami jokią rysią su Kanada, nes kanadiečią įmonės tokią 
esmeną ieško, teikia visokią pagelbą ir kelionę apmoka.

- pasirašė Kan.Prof.J.B.Končius/ Balfo pirmininkas/. 
t

Belgijos lietuviai, suinteresuotieji emigracijos šalpos ar paramos 
reikalais kreipkitėstiesiai Balfo įstaigon Vokietijoje, paduotu 
adresu. Manantieji išemigruoti tenepraleidzia progos čia, nes gal 
Balfo įstaigos padengs kelionės išlaidas. Taip pat tehašo ten ligo= 
niai ir praradę kasyklose sveikatą. _ K j L(sdinaa

4



"IŠVYKUS ĮĖJI. RAŠO
Išvažiavusieji iš mūsų tarpo į kitas šalis mūsų, pažystamieji 

kartas nuo karto parašo apie savo naujai .rastą gyvenimą. Vieni 
juo džiaugiasi, kiti apeivylę, bet visi nuoširdžiai linki mums 
čia liekantiems ištvermes siųsdami lietuviškus sveikinimus.

J.Račkauskas iš Pommeroeul išvykęs rašo: "...Skaudu 
buvo atsiskirti ir palikti visus prietelius, su kuridis taip gra= 
šiai sugyvenome. Reikėjo vistik nugaišti, palikti tą gražų-Belgi= 
jos lie tuvių.'sugyvenimą ir. tas juodas kasyklas.

AČiy. Belgijos lietuvių, kapelionui ir redaktoriui, kad^neužmirš= 
ta į užjūrius išvykusių atsiųsdamas "GŠ". Mus tas laikraštėlis 
labai džiugina, - skaitom po du tris kart,prisimename Belgijos 
lietuvių sunkų gyvenimą ir darbus. Nenorėčiau, kad' "GŠ" sustotų . 
man ėjusi, todėl siunčiu 5 dol, - kas liks nuo prenumeratos, tai 
laikraštėlio reikalams (dar maloniau, kad lietuviai taip prisimena 
savo ’ laikraštėlį! Red.).

Prisimindamas ateinančias Belgijos lietuvių atostogas sveikinu 
visus angliakasius, išlindusius iš suodino urvo ir nuplovusius vi= -Y 
sų metų dulkes * Linkiu visiems atsigaivinti grynu Europos 
oru gražiu vasaros laiku. Ypatingi sveikinimai mano apylenkės lie= 
tuviams"... ■ >

J.Černiauskas, buv^s Liežo vyrų kvarteto altas, pasie= 
kęs savo tetos galionus nepamiršo parašyti serongiečiams: -",..čia., ■ 
brolyti, belankydamas Niujorką, mačiau tokių namų, kad užvertęs gal= 
vą stogo negali pamatyti. Viename tokiame name tilptų viso Seraingo 
gyventojai.*."

Vyt. Budrevičius iš P.Belgijos išvažiavęs rašo savo 
htsifeinimuose: "...Vykom per Olandiją. Labai puiku - švara didžiau= 
šia, daug braškių prisodinta. Roterdame greitai patikrino bagažus 
~ atrakinti nereikėjo, pabraukė kreida ir kraustykis į laivą. Prie 
kajutės durų jau radome savo rankinius bagažus. Laivas puikus - vi= 
sokie patogumai, maistas geras, o patarnautoju,- daugiau nei kelei= 
vių. - Gerų dienų visiems Belgijos lietuviams."

Jau senokai palikęs Watersehei A.Kalmatavičius 
pasakoja apie Jūromis kelionę: "...Laive kiekvienoje salėje per • 
garsiakalbius saukė valgyti pamainomis, arba į raštinę tvarkyti s-a<= 
voedokumentų. 'Taipgis šaukė atsiimti gautas ant laivo telegramas., 
Misų kelionės metu laive mirė vienas žmogus, laivo tarnautojas ir 
vienas gimė'. Atsiskyrus nuo Europos dar ilgą laiką lydėjo žuvėdros. 
Vėliau jos pranyko. 0 kai jos vėl pasirodė buvome netoli Kanados 
žemės. Ir koks visiems džiaugsmas - visi žmonės,ir sveikieji ir li= 
goniai išėjo ant denio žiūrėti naujosios žemės...Pasidarė' lyg len^ 
gvidu - kelionė1 pradėta Vokietijoje su DP gal baigiasi."

Zwartbergo seniūnas, su gausia šeima apsistojęs Kanados^paunks= 
mėse Jau apskriti metai, C.Choromanskis skundžiasi: 
"...As tai - tik tik begyvenu, darbo nėra! Nuo atvažiavimo ligi šios 
dienos išdirbau tik 4 mėn...Kad tik gaučiau darbo, viskas butų 
tvarkoje. Sveikinu visus Zwartbergiecius... Jūsų Cėzaris!"...

w»
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iš tos pačios Kanados įspūdžių, pluoštelis: "...Tik atvažiavę 
žiūrėjome į kanadiečius kaip į sovietus - apsiavę guminiais batais 
visokiausių formai, apsivilkę visokiomis vatitakomis ir 1.1."Ne, ne! 
čia negyvensiu, * sako čia ą.-tvykę europiečiai, - padarysiu keletą 
tūkstančių dolerių ir atgal į Europą!" - Dabar gi jau viskas kitaip 
atrodo, apsipratau. Žmogus pradedi galvoti apie namukus, auto ar 
formą...! Staigiai pralobti čia eina, jeigu tik esi darbštus. -Vis= 
kas čia -duodama ant kredito j nėra jokio skirtumo ar tu kanadietis 
dr ne? - Dirbu anglies kasyklose. Kasdien uždirbu 10-12 dol. Dar= 
bas skardinis, kiek pripilivbakų tiek tavo. Sunkoka, bet pagalvo= 
jus^kaip dirbau Belgijoje, čia maloniau. Visai nėra gazo ir dulkių, 
apačioje darbininkai visi rūko. Darbo metodas gan primityvus. Grę
žiamo skyles, iššauname, vėliau su šipe ir pike krauname. į vagonus. 
Labai patogu, kad lempos ant kepurių. Dirbame stovėdami, nes anglies 
aukštis 120-160 cm. Gyvenimas čia gan nuobodus. Žmonės neblogi - 
kasyklos savininkas mums pripirko visokių daiktų: indų, peilių, ša= 
kūčių,^matracų ir 1.1, ir už tai nereikia nieko atmokėti. - Jūsų 
A. Gaižauskas ".

"Miela Sesute, atsiprašau, kad taip ilgai neparašiau. Neturėjau 
laiko - šiandien grįžome iš manievrų, o pirmadienį vėl važiuojame 
vienai savaitei. Aš jau dvi savaitės išbuvau prie Reino ir kasdien 
turėdavau daug darbo . Amerikonai stato tiltus o aš turiu su kranu 
visą, dieną dirbti, kartais tenka ir naktimis. Esu sveikas. Tiesa, 
turiu pasakyti - pas mus nuskendo Reine J.D U L K E, palaidotas 
Schwetzingene. „ ■

Sekančiame laiške’, tiliorietis Viliūnas iš kuopų rašo: "Reine nu;. « 
skendo Jonas Dulkėj. I|gai nebuvo surastas. Gaila žmogaus. 
Praneškite visiems Dulkės pažystamiems, kad jis žuvo Reine birže= 
lio 17 d. Labai gražiai palaidojo. Visa uniformuota kuopa leido į 
kapus. Daug atnešė vainikų. Liūdnas naujienos" .

v V V į P vViktoras Balkaitis su žmona is JAV rašo prašydamas mums suruo$= 
gedulingas pamaldas už a+a JONO DULKES sielą. "Iš kuopos gavau ofi= 
cialų pranešimą: nuskendo 17 d. birželio, palaidotas 24 d. birželio 
S chwe t z ingene.

Jo prisiminimas darv gyvas ypatingai Liežo lie* 
tuvių tarpe, taip kad daugiau nė aiškinti nereikia, šv.Mišias pra= 
sau atlaikyti Jumstinkamu'laiku, pageidautina 24 d.liepos. Gal ra= 
site reikalinga prisidėjus kitiems padairyti visa iškilmingiau, gal 
Lieže. Tuo atveju būsime labai dėkingi už tragiškai, be naudos- žu^ 
vusio, mūsų buvusio draugo, bičiulio ir k a i m y. « 
n o vėlę.".

+, . +

+ ...Iš tikinčiųjų gyvenimas neatimamas, bet tik jiems^pakei= 
čiamas, ir, šio gyvenimo namams suirus, jiems yra amžinoji 
buveinė paruošta danguje"..._« , .v. __° " Is gedulingų mišių maldos.

• +

* Nemažiau svarbu važiuojant gyvenimo keliu sugebėti ne tik gazą 
keisti ir greičius, bet ir laiku prispausti stabdžius...! *
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LIETUVIŠKA SPAUDA ... .
"G .S" adresu ir pas spaudos platintojus galima gauti naujų lietu= 

visky knygų: - St.Ylos, ŽMONES IR ŽVĖRYS -555 psl.didelė knyga ap= 
rašanti lietuviui kančias KZ. Labai,- patrauki i ir sudominanti, 190 fr. 
Al .Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, - romanas, 220 psl. 115 ir. 
A.Munthe, SAM MICHEL KNYGA, - romanas, 527 psl. 85 fr. ^.Jenokaus, 
PIRMASIS B3JPESTIS. - novelės*, 2.15 psl, 90 fr« P.Lagerkvist, BARABAS,
- 215 psl. romanas, - 90 fr. Ramonas, DULKES RAUDONAM SAULSLEIDY,
- romanas, 400 psl. 125 fr. J.Daumantas, PARTIZANAI UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS, lietuvių^partizanų kovų istorijos, 400 pal. 125 fr. Kmitaa, 
VYTIS IR ERELIS, už’.lietuvybę kovų, pasakojimai, 575 $81. 75 fr.
E.Williams, MEDINIS ARKLYS, - kario pergyvenimai190 psl. 90 fr.
- "Kario” prenumeratoriai šių knygų gali gauti už. 50 fr.
-Knygos, užsisakiusiems siunčiamos paštu. Užsisakant atsiųskite pini
gus perlaida, arba voke.

vSkaitykime lietuviškų, spaudų! Laisvę, laikę praleiskime su lietu= 
vižkę knyga. Lietuviška knyga graži dovana kiekviena proga švenčiant 
gimimo, vardo ar kitę šventę.

Pas savo artimiausių muzikos reikmenų, pardavėjų užsiaaky= 
kite lietuvi š^k ų plokštelių ie^Lon= 
dono nurodydami sekančius numerius. Kiekviena plokštelė 
kainuoja 48 fr.

DI-267 -Motinėlei ir sesutei ir Dariaus ir Girėno testamentas.
DM 5012. Lietuviškos liaudies dainelės*
DM 2015 Vaidylos malda ir Senas kanklininkas/Kanklėmis apie Lietu= 

vos senovę/.
DM 2024. Karo muziejaus vėliavos nuleidimas/Karo invalidų muzika: 

Lietuvos Himnas, giesme "Marija, Marija".
DM 2044. Du broliukai kunigai ir Prapuolė motulė /Dainelės.

* Išsikirpkite šiuos numerius, sekančiam laikraštyje bus daugiau.
* * *

Vienų popietę, Jaltos konferencijos metu, sode susitiko Stalina® 
fr Rozveltas. Stalinas kalbėdamas apie darbų ir darbininkus pas sa= 
ve klausia amerikiečio:

- Kiek pas jus uždirba darbininką® per mėnesį?
- Apie 550 dolerių, - atsakė Rozveltas.
- 0 įlėk pragyvenimas kainuoja? - vėl įdomaujasi Stalin&a.
- Maždaug 200 dolerių mėnesiui.
- Tai kur darbininkas deda likusius 150 dolerių?...
- 0, čia, tai ne mano, čia-pačio darbininko reikalas, - atsakė; 

Ruzveltas.
Toliau besišnekučiuojant Ruzveltas Stalino paklausė kiek uždirbęs 

sovietų darbininkas, -
- 800 rublių maždaug mėnesiui.
- 0 kiek pragyvenimas kainuoja pas jus* - klausia Ruzveltas.
- Apie 1000 rublių mėnesiui...
- Tai iš kur ima darbininkas tuos 200 reikalingų rublių? - nuste»=

bo Ruzveltas. « <.
- 0, čia tai ne mano, čia darbininko reikalas,- atšovė Stalinas.

* * * * *
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