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AR BUS KARAS?

Kiekvieno karo pabaigoj pervargę kariai ir civiliniai gyventojai len
gviau atsidusta sakydami: "Tai paskutinis,daugiau kary nebus". Tačiau kie
kviena taika,ateinanti po karo,nėra tikra taika. Tai daugiau nusiramini- 
mas,nes karu iškovota taika slepia savyje nesantaikos seki?.. Retai kada 
baigiasi karai teisinga taika.Paprastai nugalėtojas sumala savo prieš?., 
laiko jį prispaudęs,kol pastarasis atranda prog? vėl atsikirsti. Tai Ri- 
m? ir Nerimy. istorija.

Po pirmojo pasaulinio karo visi buvo pilni vilties,kad pokarinė tai
ka bus patvari.Deja,ir anoji taika nebuvo pastatyta ant tvirty teisin
gumo pamatu. Likę taikos riimuose plyšiai privedė prie naujo sukrėtimo.Po 
šio gi karo taika ilgai nesirodo. Dar karui nepasibaigus jau pradėta nu- 
g?.stauti ir kalbėti apie pasaulinį kary nr. 3- šie nugastavimai yra ry
škus liudininkai fakto,kad karas baigėsi nenatūraliai: griu
vo Vokietijos Reichas,bet jo vietoje bematant atsistojo kaip baisi šmė
kla naujas Reichas : šįkart nebe rudas, o raudonas. Tuo bildu nugalėto jy 
stovykloj įvyko nepramatytai staigus pasikeitimas ? iš "Big Four" -Ke- 
turiy Didžiyjy beliko trys,kuriems riipi pasaulio gerovė ir jo atstaty
mas. Ketvirtajam riipi visai kas kita,biitent, ne pasaulio taika, o jo uz-

fi
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valdymas* 1 ' ,
Buvusiu sąjungininką stovykloj kilęs sumišimas tebetrunką ir šiandien. 

Harvard’o un-to prof.Hockingo žodžiais tariant, JAV yra.kilusi tikra pani
kas bijomasi-raudonosios šmėklos į siko Šimo. Imamasi įvairią priemonią apsi- 
saugoti.-Ta pati nuotaika ir Pietą Amerikos valstybė s e,.ypač Brazilijoj.

Jei žiūrėti žmonią nuomonės,tai ji daugiau linksta manyti,kad karas 
nr. 3 neišvengiamas.Dvylika institutą buvo paskleidę visame pasauly klau
simą^ "Ar bus karas už dešimt metą"? JAV 53 % pasisakė už karą,D.Britani- 
j-oj-48 /,Kanadoj .- 42 .^Prancūzijoj - 35 •$,.Italijoj - 59 ^Danijoj - 45 
Švedijoj; r 28'/(mažiausia). Jei toks klausimas būtą, balsuojamas Lietuvoj, 
greičiausia būtą 99 '$>•

Si anketa rodo, jog vienos tautos -pasisako už karą nr, 3 .iš baimės,ki
tos iš'noro,nes'mano,kad tik.jis gali atnešti-laisvę. Ipac pastaruoju lai
ku daug kalbama apie karą Vokietijoje ir sovietą pavergtuose kraštuose, 
kurie mate jame savo, tautinį prisikėlimą.

Galima eiti dar toliau. Yra:nuomonip, sakančią, jog karas nr. 3 jau pra
sidėjęs. Štai Kinijos arkivyskupas YU PIN viešai pareiškė, jog jis jau pra
sidėjęs Kinijoj ir Graikijo j.Raudonoji Armija turinti milijoną su puse 
karią.Jos pajėgos Kinijoj susidedančios iš kiniecią (2/3),o likusios iš 
tarpt.brigadą? rusą,mongolą,korė jiecią ir japoną. Jos užėmusios 90 / Man- 
džūrijos,7O šiaur. Kinijos ir pusę Mongolijos. Arkivyskupo žodžiais, 
"Kinija pradėjo atvirą pasaul.karą nr.3 už demokratijas",Prie šito galė
tume pridėti kovas Indokinijoj ir Indonezijoj. Vis dėlto tvirtinti,kad tai 
jau trecio pas.karo pradžia,būtą dar perdrąsu. Tai yra daugiau tik žen
klai,kurie liudija apie didžiąją valstybią interesą susikirtimą.Tiek Ki
ni j a, tiek Graikija yra naujoji Ispanija (sukilimo laikais). Tas nesuti- . 
kimas,kaip karo užuomazga,gali išaugti į atvirą karą,bet gali ir nurim
ti. Atviram karui reikia atviro užpuoliko.šiandien nei Rusija,nei Ameri
ka to nenori.Rusija turi didelią revoliucinią užsimojimą,bet kol kas ji 
siekia to per įvairią kraštą komunistines partijas, stengdamasi 
paimti atskirus kraštus iš vidaus. Ji 
lieka ištikima Lenino žodžiams? "Negali būti dvieją santvarką? sovietinės 
ir kupį'■'■’ig'tcrėsj viena arba antra turi pranokti... Geriau yra paaukoti 
kad ir nemažą dalį žmonijos, jei šia kaina , būtą užtikrinta komunizmo 
gerovė". Rusi ja nesiryžta atviram karui dar ir todėl,kad jos kariuomenė 
ir apsiginklavimas po didelio išvargimo dar neatsigavo.Nei laivynas,nei 
aviacija toli gražu neprilygsta JAV paj-goms.

JAV politika nors ir tvirtą liniją paėmė,bet jos karo nepradės.Reikia, 
kad kas pultą, tik tuomet Amerika sukels visas pa j .ėgas. Dabar ji tenkina
si remti atskirus kraštus,kuriems gresia sovietinis pavojus(pav.į Grai
kijos pakrantes pasiuntė didžiausią pasauly 1-ktuvnešį "Midway").

Šitoks didžiują trynimasis,nervą arba šaltasis karas,gali užtrukti 
ilgai,juoba,kad sovietai yra tokio partizaninio metodo specijalistai. 0 
tokia linija-neveda taikon. Jei ji neatneš karo,neduos ir taikos.Amžiais 
trukti tokia būklė negali.Vienaip ar kitaip ji turės išsispręsti.Manvti, 
kad ji išsispręs taikos keliu,kol kas nedaug tėra duomeną. Tvirtinti,kad 
vien karas tai padarys,yra netikra ir baisu,bet gal ir neišvengiama. Per- 
drąsu pranašauti,bet lengvap-diską neprisibijoti...
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VI. Barauskas

PASTOVAUS A P S I G r V E N I I I 0. T E I S E B E L G I J ■-

Leisti svetimšaliui pastoviai apsigyventi Belgijoje gali tik Teisin
gumo Ministeris.

Pagal įstatymus,svetimšalis,išgyvenus 3 menesius,gali prasyti Teisin
gumo Mnisterį leisti jam pastoviai apsigyventi Belgi jo je.Bet praktiškai, 
pastovaus apsigyvenimo teisė suteikiama tik po 2 ar net 5 metu ir tai su 
sąlyga, jei svetimšalis įrodo,kad jis turi nuolatinį pajamų arba uždar
bio šaltinį ir jei jo pragyventame laikotarpyje nėra jam padaryta jokiu 
priekaištu.

Jeigu toks, svetimšalis vra vedęs, jo žmona ir vaikai iki 15 m.amžiaus 
kartu įgyja tas pačias teises.

Jeigu įrašomo metu jie gyventu kitame krašte, atvažiavę. Belgi j on jie 
bus be jokiu formalumu įrašyti į Belgijos pastovi y. gyventoją, rejestru.'

Toks svetimšalis jau nebegali būti ištremtas iš Belgijos paprastu ad- 
ministrat-nziu bildu, b et tik pagal Karališką Įsakymą už padarytus rimtus 
nusižengimus. Tas įsakymas neišvardija tu nusižengimu,todėl Teisingumo • 
Ministeris gali įvertinti kiekvieną tokį atsitikimą savo nuožiūra.

-Teisininku komentarai numato,kad priežastimi pastovaus apsigyvenimo 
teisei atimti gali biiti s 1°-Viešos tvarkos ardamas; 2°-Vertimasis juoda 
prekyba; 3°-Vėrtimasis nelegaliu uždarbiu,kaip kortu lošimu arba vag-rst-i- 
mis;.4°-Valkatavimas.- ' ■

Pastovaus apsigyvenimo dokumentu .^ra Carte d'Identity A. ,kurią. pa
prastai vadina "Geltonuoju liūdi j imu." (Carte jaune).

Tai yra asmens tapatybės- liūdi j ima s, kuri s kartu įrodo, kad jo laikyto
jas,įstatymu. supratimu,vra skaitomas Belgijos gyventoju. Jis ,rra išduoda
mas 2 mėty laikotarpiui. Tas liudijimas nėra pratęsiamas,bet pasibaigus 
galiojimo terminui yra pakeičiamas tokiu pat nauju liudijimu sekantiems 
2 metams,jei *tam neprieštarauja Teisingumo Ministeris.

Kol svetimšalis yra įrašytas į pastoviu gyventoju rejestrą,jei dėl 
tam tikrą priežasčių ir nebūty pakeitęs savo asmens liūdijimo,nenustoja 
pastovaus gyventojo teisiu*

Svetimšalis nustoja pastovaus gyventojo teisęs
1°-išvažiavęs iš Belgijos savu noru arba priverstinaį.
2.°-Jeigu būvi 4rašytas į gyventoju-rejestrą nelegaliai arba-be Tei

singumo Minieterio sutikimo.
3°-Kai svetimšalis palieka Belgiją ilgiau kaip 6 mėnesiams.Jeigu 

jis butu išbrauktas iš rejestro laike jo išvykimo anksčiau 6 mėnesiu, 
jis gali reikalauti,kad butu iš naujo įrašytas. Jeigu svetimšalis išva
žiuoja į Kongo,nenustoja gyventojo- teisiu ir-jei butu iš rejestro iš
brauktas, grįžęs vėl bus be jokiu formalumą. įrašytas. -y: - :

Svetimšalis,įrašytas į gyventoju rejestrą,nenustoja savo teisiu;jeigu 
išvažiuoja į savo t-.vvnę karo prievolę atlikti ir jei ją atlikęs,nedels
damas grįžta į Belgiją.
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SPAUDOS SKILTOSE

KEISTAS 110 ŽAIDIMAS.- "La Libre Belgique" (°. 1.194°)vedamajame at
pasakoja UNNRA istoriją ir jos veikimu,gale pastebėdamas: "kai kurie da
lyko aiškintojai šiandien tvirtina,kad iš 3 milijardą UNRRA išleist# do. 
deri# didelė dalis buvo nukreipta soviet# rėžimui sustiprinti už "gele
žinės sienos".Nuo 194.7 m. liepos mėn. UNRRA pakeitė IRO,kurios tikslas 'ra 
globoti pabeg-liūs,jiems padėti įsikurti naujuose kraštuose. Tačiau auto
rius, remdamasis "Baltic Review"duomenimis,rašo?"Didesnė IRO tarnautoj# 
dalis ’.ra iš t# pači# UNRRA tarnauto j# tarpo,ir į šit# faktą,toliau ma
tysime,neturi būti žiūrima indiferentiškai". IRO turi savo žinio je 1. 674. 
000 pabėgėli#,praktiškai betgi teišlaiko 640. 000,esanei# Europoj.Biudže
tas tesiekia <80.240.000 dol. , reiškia 125 doleriai (5. 750 frs)į metus žmo
gui...

Pabėgėli# maitinimas neužtenkamas; britą zonos pabėgėli# padėtis šiuo 
atžvilgiu sunkiausia. Amerikiecią zonoj DP gauna 2.014 kaloriją į dieną, 
britą - 1. 055."Padėtis pablog-ja dar ir todėl",rašo korespondentas,"kad 
šis menkas davinys yra imamas iš vietos atsargą, iš to seka : pabėgėlio 
maistas tesusideda iš duonos,bulvi# ir daržovi# pačios menkiausios ver
tės,kuri# jau nebenori vokiečiai". Taip DP stumia dienas nugai-tos tau
tos tarpe,nekenčiami,be darbo,o tuo tarpu pasaulis skundžiasi darbo jė
gos trukumu...

Beviltiška padėtis esanti brit# zonoj,kur stiprus V’rrai išvykę į D. 
Britaniją darbams,Iikusips tik moterys ir vaikai, Schleswig-Holstein'o 
stovykloj, tik 23 % sveik# vaiką,Žemojoj Saksonijoj dar mažiau - 20 %, 
Daugelis iš j# turi liauk# tuberkuliozą.Paprastai tik 2 sergančią vai
ką gauna reikiamą aprūpinimą, bet yra ir toki# stovvkl#,kur jokie priedai 
nenumatyti. Suaugusieji,duodamu maisto daviniu galį vos išlaikyti gyvybę, 
yra. nusilpę; toki# emigracinės komisijos nepriima. Tokiu bildu jie uždary
ti užburtam rate : nor-dami g^nrenti,turi emigruot,bet dėl sveikatos iš 
Vokietijos išsprukti, negali !

"Baltic Reviews"apgailėstauja,rašo autorius,kad IRO svarbiausias tiks
las yra gražinti pabėgėlius į j# gimtuosius kraštus,nežiūrint ar tai lei
džia t# žmoni# saugumas,ar grąžinimas jiems nereiškia koncentracijos sto
vyklą ar Sibiro. Ką but# sakę 1939-40 m. anglai ir amerikiečiai,j ei ofici- 
jaliosios komisijos prieš nacizmą nusistačiusius pabėgėlius but# vertu
sios grįžti į Vokietiją -"namo" ? Juk tokie pat dalykai dedasi dabar ši
tą pabėgėli# sovietą okupuotose tėvynėse.

Stovyklose pilna sovietinės propagandos leidinį#,kuriuose JAV ir D. 
Britanija apšaukiamos "naciais",reakcijonieriais. Tuo tarpu kai šie abu 
kraštai. finansiškai išlaiko IRO organizaciją,propagandine literatiira da
linama IRO tarnautoj# l

Suprantama,kad pabėgėliai bįjo koki# anketą ar klausimą,duodam# užpil- 
dyt sąryšyje su emigracija.’'ra žinoma,kad d-^ka toki# anketą NKVD turi 
pilną pab -g.-li# sąrašą ir ją asmens žinias.

"Jei šitie "Baltic Review" paduotieji faktai nušviečia tikrą padėtį, 
reiktą skubiai atlikti IRO organizacijoj valomą",baigia autorius.
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13 0 TEISINAS K- "La Libre Belgique" straipsnis apie IRO 
sukėlė ženevoje,IRO centre,susijaudinimo.Aukštas tos organizacijos valdi
ninkas duoda atsakomą į kai kuriuos "Baltic Review" puolimus : • . ■

IRO biudžetas negali būti lyginamas su UNRRA biudžetu.Ragai konstituci
ją, 54 JTO nariai turėty sudaryti budžety,bet iš tikryjy tik 21 iš jy šiy 
pareigy atlieka.

Dienos davinys,pagal IRO centro žinias,vra nuo 1553-269” kalorijy brity 
zonoje,nuo 2015-3200 amerikieciy,I”76-2680 prancuzy zonoje.Greitu laiku 
minimalinis kalorijy skaičius biisiys pakeltas iki 2.000 visose zonose. Vi
sose stovyklose esy maisto priedai vaikams,nėščioms moterims ir dirbantiems. 
" Maistas nėra įvairus nes IRO naudojasi okupacini y kariuomeniy atsargomis,, 
bet visais atvejais yra užtenkamas išlaikyti stovyklos gwentojus norma
liam. sveikatos stovyje".

Sanitarinis aprūpinimas esys geras;tesy tik 3 / serganciy džiova.
Dėl vedamos komunistinės propagandos stovyklose IRO tarnautojas parei

škia ; "Ideologiniu atžvilgiu IRO turi išlaikyti visišky neutralumą. Pagal 
JTO visumos posėdyje priimty nutarimą,IRO tarnautojai turi leisti betko- 
kiai valstybei,norinčiai palenkti savo krašto išeivius grįžti,laisvai vei
kti". Tačiau IRO dažnai primena stov^kly gyvento jams, kad jie negali būti 
prievarta gryžintii’lš žemiau duodamy statistiniy žiniy neatrodo",sako IRO 
tarnautojas,"kad propaganda buty nulėmusi pabėgėliy apsisprendimy. Spaliy 
mėn.gauti prašymai repatrijuotis :

J Latvijy 249 iš 74.748
Lietuvy 38 iš 45.065
Es’tįją 25 iš 21.627
Lenkijy 3.693 iš 280.8 69 ir kiti.

Tokias žinias paduoda IRO oficialus šaltiniai. "La Tibre Eelgicue"redak- 
cija priduria s

1°- Aukštujy IRO tarnautojy didelis troškimas daruti gera yra visiškai 
aiškus,bet kai kuily jy pareigūnai Vokietijoj užsitamauty rimto patikri
nimo.

2°- Aukštas IRO pareigūnas prabėgomis atremia "Baltic Review"kaltinimus, 
surištus su komunistine propaganda.Po musy sausio 7 d. str. teko skaityti 
Londono žurnale "Time and Tide"tvirtinimy,kad dar UNRRA laikais komunis
tine spauda buvo perpildytos pabėgėliy stovyklos,tuo tarpu kai kitokia 
spauda buvo draudžiama( angliško ji ir amerikoniškoji).

3°- Belgija remia IRO budžeaty,duodama 70 mili jony franky per metus 
(kaip nuo karo nukentėjusiam kraštui šis mokestis 20 % yra sumažintas).IRO 
atstovybė Belgijoje išdalina keletą milijony per mėnesį. Tačiau girdima 
skundy,kad pašalpos tėra duodamos ž-rdams,kad baltai,lenkai,ukrainiečiai, 
jugoslavai ir kiti esy skriaudžiami žydy sąskaitom " Visi supranta,kad 
ž ydai, tiek jau nukentėję, "rra verti ypatingo dėmėsi o, tačiau buty pageidau- 
jama,kad visi pabėgėliai buty lygiai traktuojami.Kiekvienam aišku,kad,at
sižvelgiant į finansinę p ar amą, kurią duoda Belgija IRO organizacijai,bel- 
gy viešoji nuomonė turi teise kreipti dėmesį į šios organizacijos veiki
mą ir jaudintis dėl kai kuriy jos tarnautojy nukr’rpimy"-baigia redakcija.
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L E N K V NUOMONES SIENŲ KLAUSIMU

Lenky politikai yra vienodai nusistatę vakary sieny klausimu,bet jy 
tarpe yra ryškus skilimas ryty sieny klausimu. A ■

Vold.eti.joj esy. lenkai rodo daug politinės išminties,kuri pasireiškia 
lenky ir ukrainieciy vadQvaujamy sluoksniy diskusijose,bet Londope ir A— 
merikoj gyvenę. lenkai pilni didybes ir imperijalizmo svajoniy.' .

Belgijoj leidžiamas Anders o 11 Armijos organas "Orzel Bialy" lapkričio 
mėn.įdėjo vilniečio redaktoriaus vedamąjį,kuriame įrodinėjama,kad Lenkijos 
vakarines sienos turinčios eiti Oderio-Neisės linija,o ratuose turinčios 
pasilikti Rygos sutarties (1921 m. )nustatytos sienos su Vilnium ir Lvovu, 
nes tik tos sienos "apsaugo Lietuvy, ir Baltijos valstybes",ir bet kokie 
pasitarimai su ukrainiečiais esy. bergždi.

Mikolaicikas,pagal laikraštį,pasilieka prie savo nuomones r^ty sieny 
klausimu,pareikšdamas s"žinodamas dabartinę lenky tikrovę ir tarptautinę 
būklę manau,kad dabar ne laikas ty. klausimą liesti".

Anglijoje veikiančios dvi lenkiškos Syjungos pasmerks Mikolaiciky. už 
Lenkijos "išdraskyny.", "nuolaidy politiką", už atsisalrmią sriciy į r^tus 
nuo Vilniaus ir Lvovo.Kaip žinoma,Mikolaicikui yra priimtina Curzono lini
ja,kuri nepatinka lenky "pulkininky " sluoksniams.

O.V.de MILOSZ,DIDIS LIETUVIŲ POETAS,RASES PRANCŪZŲ KALBA. - Belgy dien
raštis "Nation Belge"(17. 12.1947) įdėjo vertą dėmesio straipsnį apie mūšy 
dainiy Milašiy,pažvm-damas,kad ne jis vienas naudojosi prancūzą kalba.Ame
rikietis ?r. Vi ė lė-Griff in, graikas Jean Morsas,lenkas Guillaume Apollinaire 
irgi rašė prancūziškai.Milašiaus tėvas buvęs karininkas,o motina - Varšu
vos un-to hebrajy k. profesoriaus duktė.Poetas tuo būdu kilęs iš senosios 
lietuviy aristokratijos. Apibudinęs Milašiaus kūrybą,autorius baigia straip
snį? ."Yra tik ra, Milašiaus vardas bus minimas kaip vieno didžiausio mūšy, 
meto poety".

LIET UVIAI K I T. U R

ARGENTINOS LIETUVIŲ IMIGRACINIS KO? H TETAS inf ormuja,kad būsią priima
mi diplomuoti agronomai, kuri e po mėty stažo gausią tokio pat darbo, kaip ir 
vietos agronomai; antroj vietoj ūkininkai,ir toliau visy kity profesijy ' - 
žmonės. Tačiau imigracinis komitetas pažymi:komiteto galimybės ribotos,daug 
sunkumą ir formalumą,todėl patariama neatsisakyti nuo kity galimybiy kur 
nors įsikurti; be to atvykėlius pradžioje lauks nelengvas gyvenimas.Komi
teto adresas : Com.De Cooperation Lituana de Immigration.Mendoza,.2280 - 
Avellenada-Repubiica Argentina (Kreiptis per komitetus sąrašais)

" NEPRIKLAUSOMA LIETUVA".- Montrealy,Kanadoj,iki šiol leistas rotato
rium laikraštis perėjo į spaustuvę, šv. Kalėdą proga išleistas pirmasis nu
meris. Linkime "Nepriklausomai Lietuvai" sėkmingai klest-.ti.

7

O.V.de
Com.De


-7-

MIRE KUN.DR. J. STEPONAVIČIUS.- 1947nu gruodžio 10 d. Wangene,Prancuzy 
zonoje. Velionis buvo žinomas kaip uolus visuomenininkas dar prieškari
niais laikais,ne kartai išrinktas į Lietuvos seimy atstovu,užėmęs prezi
diume aukštas pareigas. Vėliau,pasitraukęs nuo politikos,buvo Zarasu gim
nazijos direktorium. Artėjant antrajai sovietu okupacijai,pasitraukė į Vo
kieti jy.Palaidotas Wangene,kur gyveno gana skurdžiai,buvo net kaimo avi
ganiu.

TAUTINE KATALIKŲ ĮKURDINIMO TARYBA JAV.- Gruodžio 11-12 dienomis įvyko 
Amerikos kat. organizaci jy konferencija tremtiniy įkurdinimo reikalm.Be A- 
merikos kat. organizacijy vadovy dalyvavo BALE'o pirm. kun. Dr» Končius. Suor
ganizuota Tautinė Kataliky Apgyvendinimo Taryba,kuri stengsis atkelti į 
šį krašty galimai didesnį skaiciy tremtiniy.Kiekvienoje vyskupijoje bus 
kuriami specialus biurai,kurie ieškos naujiems ateiviams darbo ir apgy
vendinimo galimumy. Šalia Tarybos numatyta sudaryti 6 tautinės sekcijos ? 
lenky,lietuviy,ukrainieciy,kroaty,slov.-ny ir slovaky. Kun. Končiui pasiūlius, 
principe nutarta taip gi sudaryti latvįy ir esty sekcijas.

PABALTEJE SPRENDŽIAMAS IR MŪSŲ RYTOJUS. - Liaudies Forumas (People's 
Forum) gruodžio 16 d. iš New York'o radio stoties WEVD transliavo disku
sijas "Baltijos tauty naikinimas".

Forumo vedėjas,žymus pacifistas,dr. Emmet įvedamajame žodyje pažymėjo,, 
kad viena iš sunkiausiy tarptautiniy problemy yra Baltijos tauty likimas; 
jau atėjo laikas, atkreipti į tai tinkamy dėmesį.Forumo dalyviai sadv.Jur- 
gėla nušvietė visy trijy Baltijos va.lst-'-biy istorijy ir tautinius savitu
mus ;Dr. Pusta, buvęs Estijos užsienio reikaly mini st eris, apibudino j y. da
bartines kančias ir gyvenimy po bolševiky jungu.

Tolimesnėse diskusijose adv. Jurg-la pažvmė ji,kad Sovietai Vrkdo žiau- 
riyjy rūsy cary politiky siekdami prasįkirsti keliy į Baltijos jiiry Pa
balti jos tauty žudymu. Baigi ainy j į žodį tarė Davmd Martin,Pabėgėliy Genimo.- 
Komiteto sekretorius,pažymėdamas,kad pabaltieciai yra vienintelė grupė, 
kurios neviliuoja jokia propaganda grįžti į tėvynę,atlaikė UNRRA adminis
tracijos spaudimy repatrijuotis.Kalby baigė pareiškimu ."Jei nebus.atkur
ta Baltijos krašty nepriklausomybė,tai vėliau ar anksčiau ir musy kraštas 
neteks nepriklausomybės"(LAIC).

TŠ TET’NES. - 1947 m.birželio mėn. išvykęs iš Utenos JAV pilietis pasa
koja apie uteniškius žmones ? "iš miisy apylinkės labai daug ištrėmė į Si- 
biry,o taip pat daug ir išžudvty..Nėra kaimo,kad nebūty susaud'^ty".Paduo
dama visa eilė pavardžiy. Daug pristeigta sovchozy; jau ruošiasi steigti 
kolchozus.

Partizany nors daug išžudė,bet daug ir liko. Jie gerai apsiginklavę ir 
laukia karo kaip išganymo.Yra slapty laikrasciy,kuriuos leidžia partiza
nai ? "Tėvynės kovotojas",. "Ginkime Lietuvy" ir k.

Reikšmingas pasakymas s"Utenoje ir visoje Lietuvoje administracija rū
sy rankose,o lietuviai komunistai eina tik šnipy-isdaviky pareigas.

Dienraštis "Draugas",remdamasis patikimais šaltiniais,praneša,kad už
daryta paskutinė kun. šem. veikusi Kaune. Vatikanas žinios dar nėra patvir
tinęs.
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P A S M U S y j/r'

-“■G. S. "Adm. ’rra gavusi laišku iš D. Britanijos ir Prancūzijos lietuviu? 
prašančiu siuntinėti jiems laikraštį. Supinamasi jy reikalus patenkinti.

-:Sv.Rašto N.Testamentas,kuris neseniai išėjo Vokietijoje,bus duoda
mas visoms tremtiniy šeimoms. Juo žadama aprūpinti ir Belgijoje esančius 
lietuvius,bet ne anksčiau kaip po 3-4 mėn.

- iš. Tėvo Bružiko yra gaunami spausdinti laiškai. Juos išsidalina visos 
lietūviy kolonijos ir mielai skaito.

- Briuselio perein. stovykloj (Petit Chateau) šiuo metu yra 12 lietuvi1;, 
kurie laukia transporto Vokieti j on. Juos aplankė "G. S. " bendradarbis,ku
riam direktorius pareiškęs,jog lietuviai esy drausmingi.

- Juodoji ranka Belgi joj. - Amerikieciy "Naujienos" (8.12.1947) išspaus
dino straipsnį apie sovietinę veikly Belgijos lietūviy tarpe.Pasitaiko, 
esy,kad ir lietuviai tremtiniai pakliūva į kal-jimy(tur but perein. sto- 
vvkly Briusely,Red. ) dėl nenoro ar negalėjimo dirbti angliy kasyklose. Ter 
prisistato sovietiniai agentai ir siūlo važiuoti į Rusi jy - į "laisvę" ! 
Tokiu pasiulynu susiviliojo ir keturi lietuviai Seidūkas,Plovas,Guzikas
ir Rūkas. Visi jie išgarsėję kaip nenuoramos ir buvę nekartu teismo baust?. 
Neturėdami kur dėtis atvyko Belgijon,o iš čia per kalėjimus atsidūrė. So
vietuose,ir Rūkas prabilęs iš to "rojaus" per radijy,kuris nuolat kattoja, 
jog tremtiniams kliudoma grįžti t-vniėn. Be to,sovietiniai agentai imasi 
įvairiy prOvokacijy ir propagandos priemonių, stengdamiesi visom, keturiom 
suvilioti tremtinius,kuri e gerai paži,sta jy triukus ir nesiduoda įvilio
jami į pinkles.

■ - Lituanistiniai leidiniai Liuveno un-to biblitekoj. - Garsioji Liuve- 
un-to biblijoteka-degė jau du kartu ; per pirmąjį ir antrąjį pasaulinį ka
ry. Per pastarąjį kary sudegė apie P00.000 veikaly. Dabar biblįjoteka atsi
stato ir labai mielai priima jai siunčiamas mokslines knvgaš. Pav. už jai 
pasiusta angly kalba "Lithuanian Bulletin",biblijoteka padėkojo net at
skiru laišku.Reikėty,kad musy leidūkios,irpac Vokietijoje ir JAV,sįysty 
savo leidinius,išeinančius svetimom kalbom. Tuo budu biity papildyti litu
anistiniai leidiniai, kuri e čia negausus, ir biity patarnauta Lietuvos kult” 
rai. Liuvenas ura didelis mokslo centras,kur studijuoja apie 6.000 įvai
riy tautvbiy studenty. Leidyklos gaiety siysti savo leidinius biblijote- 
kai "G. S." Redakcijos adresu,kuri mielai patarpininkaus.

- Svarbesniy konsulaty adresai.- Argentinos s Consulat Gėriėv 
de Rėp. Argentine - l,rue des Arbolets, Anvers ?. t. p. 245, Av. de Tervueren, 
Wbluwė-St-Pierre(Bruxelles). Piety Afrikos; 109, B oul. St. Mi
chel, Bruxelles. Brazilijos : 25,rue A. Campenhout,Bruxeiles; t.p.Consulat 
General du Brisil,rue de Malines, Anvers. D. Britanijos? 107, 
Av.de France,Anvers. K a n a d o s ? rue Montover ir rue Marie de Bourgo> u-. 
kampe,Bruxelles. Luxemburgo ;50,rue Ro^ale,Bruxelles. Ispanijos; 
26,rue ilont over, Brux eiles. Olandi jo s? 15,Boul. Clovis,Bruxelles. 
Prancuzi jos ; 65,rue Ducale, Brux eiles. U. S. A.? 109,Av. de France, 
Anvers. U ragvaj auss 51,rue Van Eyck,Bruxelles.
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CHARLEROI. - Per Berneliu mišias.gražiai giedojo sesucią bendrabučio, 
choras ir prie Prakartelės prisiminėm savo isblask'rtus ■tautiečius po vi
są pasaulį. Charleroi neturi ateities;is gausią grupią liko tik trupiniai.

POMMĘROEUL. -• Devynios liet, šeimos gyvena gana patogiuose nameliuose. 
Mano,kad bus perkeltos į. dar geresnius. Kambariai kaip seklyčios Lietuvo
je; gražiai papuošti tautiniais paveikslais, Matyti liet, kalendorią,vycią 
ir kit. <

DOCHEBIE. - Naujose patalpose kojos šąla,galva drėksta .. . Optimistą, 
netrūksta; įsirašė į K. Sindikatą ir kovoja su išnaudotojais.

FONTAINE-L'EVE2ĖE. - Tautiečiai aktyviai dalyvauja susirinkimuose ir 
org. veikloje. Turi gerą chorą. Kalėdą gražiai išpuoštos,, eglutės žvaigždu
tė rod^ kelią į geresnę ateitį.

BRACQUEGNIES. - N.Metai sutikta su pakelta nuotaika.Nelauktai aplank ė 
Liege kapelionas ir supažindino su tenykščiu lietuviu gyvenimu. Jau 'išsi
rinko komitetą ir laukia tolimesnių nurodymą.

LA LOVUTĖSE.- Kalėdą proga p. B. Erb re deri s paaukojo gausioms šeimoms 
ir ligoniams rubą-bąltinįą. Tai gražus solidarumo pavyzdys tarp seniau 
gyvenančią ir naujai atvykusią.

COURCELLES.- Vietos lietuviai N. Metus sutiko pamaldomis,prašydami 
Aukščiausiąjį sugrąžinti visus į pasiilgtąją laisvą tėvą žeme.Prie Pra- 
kartėlės pasimelsta ir sugiedota kalė d. gi esmią. Dalyviai dėkingi p. V.Mar- 
tuzaiciui už rūpestį ir vargą organizuojant pamaldas,o T.J.Aranauskui 
už ją at laikymą. Pageidaujama dažniau tokią pamaldą.Oourceiles liet, kolo
nija.nėra gausi,bet tautiniu susipratimu ir tarp, sugyvenimu gali būti 
pavyzdžiu ir kitiems. (Ant.Banaitis).

EISDEN (Limburgo prov. ).- Eisdeno anglią karklos,pagal belgą pasako
jimus, esančios pačios didžiausios ir moderniausios Belgijoje. Šia dirba 
apie 10.000 darbininką, daugiausia užsieniecią. Ją tarpe yra apie 50 lietu
viu? 10 šeimą ir kiti viengungiai. Šeimos 'rra neblogai įsikūrus i o s, prie 
ją prisiglaudė ir vienas kitas viengungis.Kasvklos statytos kantirios yra 
neperblogiausiosjbet vieno j e (buv. karo belaisviu barakose)gyvenimo sa, - 
lygos yra labai blogos. Čia vargsta 9 lietuviai(5 neseniai atvykę iš Vo
kietijos).

Limburgo'provincijoje nenuilstamai darbuojasi T. Kornelijus Gaigalas, 
kuris ir mus aplanko su pamaldomis. Jo pastangomis iš karto buvome apru-'’ ' 
pinti lietuviška spauda,Dabar ją platina vietos darbininkas p.Ambrozas. 
I lietuvią atstovą suvažiavimą Briuselyje buvome išrinkę atstovą p.Ri- 
meįkį.Deja,atstovas gavo kvietimus gruodžio 29 d.-jau po suvažiavimo(J. š. ).

Sis tas iS -'jater sopei. . '. ..
Rūpinamasi pagalba ) i etų viui. - Šiuo metu '.-/ątersėhei, Andre Dumont kli

nikose guli vienas lietuvis, kuri s nelaimingo įv-rkio metu neteko abie ju
koj ą. Zv/artb erge ir Jatersehei gyvenantie ji lietuviai rengiasi surinkti 
didesnę Sumą’-pinigą,kurie butą * i am lietuviui įteikti jam išeinant is 
ligoninės.Butą yera.kad pri e šio reikalo-sušelpimo- nelaimės atvėju is-. ■
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tikto tautiečio,prisid-ty ir visi kity, Limburgo provincijoje esanciy ,ka-- 
sykly darbininkai lietuviai.Nelaimes ištiktuoju yra susirūpinę ir keli 
•belgai,kurie jam siūlo,išėjus iš ligonines,darby ir kitokiy paramy.

Lankėsi Bendruomenės pirmininkas. - Sausio 11 d. į Waterschei buvo atsi
lankęs Liet. Bendruomenės Centro Pirmininkas Kun. J. Danauskas. Po įvykušiy 
pamaldy • .-/aterschei Andrė Dumont kliniky koplyčioje, jis padarė pranešimy 
apie naujai įkurty Liet.Bendruomenę,kartu atsakydamas į jam patiektus 
klausimus. Gaila,kad dėl labai blogo oro negalėjo apsilankyti daugiau lie
tuviu, ypač iš Zwartbergo.

Nuotaikos po Liet.Bendruomenės suvažiavimo.- Šia gyv. lietuviy tarpe 
gana .smarkiai diskutuojamas naujai įsisteigusios Liet.Bendruomenės Bel
gijoje klausimas.Galvojy čia pastoviau įsikurti linki,kad Bendruomenė juo 
greičiau ir tvirčiau susicementuoty. Tuo tarpu kita dalis,daugumoje vien
gungiai, šį reikaly sutinka šaltokai.Daugumas pageidauja,kad Centras rū
pintasi ne tik einamaisiais reikalais,bet ir tolimesne tremtiniu emigra
cija,nes,kaip atrodo,po poros mėty Belgijoje norės likti tik visai mažas 
lietuviy skaičius.Beveik visi norėty išvokti į JAV,Kanady ar kitus,įsi
kūrimui, palankius,kraštus. Esy tuo reikalu jau dabar reikty susirūpinti.

laterschei lietuviai susirūpinę artimiausiu laiku čia įsteigti Ben
druomenės apylinkę. ( 2. ).

; 'y - ' .

’politikoj pasidairius
— I . . ‘ • » • . ’ .

VAKARŲ BLOKAS. - USA LIEKA PASIRUOŠUSI. - KOMUNISTŲ PLANAI VOKIE-
% TIJOJE.IR ITALIJOJE.

Paskutiniy dieny įvykiai parodė,kad bendros kalbos tarp SSSR ir Vaka- 
ry demokratijy nebegali biiti.Kai Sovietai ir jy satelitai grupuojasi,su
daro .gynimosi ir puolimo sutartis,kai Vakary Europos komunistai su di
džiausiu paklusnumu v^kdo Maskvos užsakyty Europos atstatymo trukd'cny, 
Vakarai nebegalėjo ilgiau laukti savp pražūties.Gal but,dar nė vienas Eu
ropos politikas po šio karo taip atvirai nekalbėjo prieš Soviety Syjun- 
gy,kaip Anglijos užs. reik. min.Bevinas sausio mėn. 22 d.angly parlamente. 
Pažymėdamas, kad Rusijos sienos yra pasistūmė jusi o s ligi Stettin’o, Triesto 
ir Elbės,Bevinas pastebėjo,jog komunistai veikia dar daugiau.Bevinas per
spėjo Graikijos kaimynus,kad jy provokacijos gali turėti labai sunkiy 
pasėky,kuriy visas pasaulis nor-ty išvengti.Kaip Graikijoje,kur■ Sovietai 
nori pastatyti komunistines vyriausybes, taip ir kituose kraštuose komu
nistai veda negailestingy kovy prieš demokratines vyriausybes.Sity pa- 
vojy akyvaizdoje Bevinas siūlo sudaryti tampriy politinę unijy taip An
glį jos,Prancūzijos,Beneluxo (Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo),gal but, 
Šveicarijos ir Italijos. Visuose kraštuose,isskyrus Šveicarijy,kuri lai
kosi neutralumo,ši mintis rodo didelio pritarimo. Unijos pasiūlymai jau
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oficijaliai įteikti Benelux© vyriausybėms. Kaip Belgijos min. pirm, pareiškė, 
Belgija turi dabar pasirinkti draugus', arba su Vakarais, arba toliau vesti 
pražūtingu neutralumo politikę. Ligiši oi Belgija vengė to pasirinkimo,ne
norėdama erzinti Sovietu Sąjungos,bet Bevino pasiūlymas esęs aiškus klau- 
simas s"Norite ar ne dalyvauti Vakarę bloke"? Vakarę Europa turi pradė
ti energingą politikę.

laikas, jau seniai laikas Vakarams atsibusti.Neužtenka pavojy matyti,bet 
reikia pasirengti jį atremti. 0 ligišiol Vakarę Europa buvo perdaug pasy
viai nusiteikusi. Jei ir matė Rusijos pavojy,tai tik dejavo,kad per silpna 
esanti tam pavojui atremti.Jeigu karas šiandien prasidėstęs,tai rytoj rūsy 
tankai jau busię Briuselyje,-tokios buvo raudos. Ir išgan^TUO visi laukė • - 
iš USA.Bet negalima padėti tiems,kurie pat'rs sau nepadeda. £ei Vakarę Euro
pa sudarus blokę,apsivalys nuo penktosios kolonos-komunistę,jei ves ener
ginga politikę pavergtoms Europos šalims išvaduoti,komunizmas pralaimės, 
nes vieninga Europa,atsirėmusi į tvirtas JAV,bus jėga,su kuria reikia 
skaitirtis.

JAV dabar gerai mato,kad rusiška meška bijo tik brutalios j-gos.Gerais 
žodžiais jos nesutramdys!«, Todėl JAV ginkluojasi. Leiskime kalbėti skai
čiams: 194® /49 metę JAV biudžetas numato 40 milijardę dol-.rię išlaidy.lš 
ję 11 milijardę dolėriy apsiginklavimui.Jei prie šios sumos pridėsime 7 
milijardus Europai paremti,tai prieisime išvados,kad pusė JAV metinię iš
laidy irra skirta kovai prieš komunizmę.budinga,kad didesnė karinio biu
džeto dalis skirta laivynui.Didžiuliai laivai,lyg kokios plaukianjancios 
salos-tvirtovės,gali pradėti kovę, bet kuriame priešo juros pakraštyje. Tie 
laivai turi aerodromus,lėktuby dirbtuves,VI ir V2 bazes,ir,kaip neseniai 
buvo pranešta,kai kurie laivai yra paruošti būti atominiy bombę bazėmis, 
žinoma,neturime užmiršti,kad ir sovietai nesnaudžia.Kaip amerikieciy par
lamento komisija pastebi, 1952 metę gale JAV gal but nebeturės pirmenybės, 
nos tik per 5 metus JAV bus vienintelė šalis,galinti dideliais kiekiais 
gaminti atomines bombas, žinoma,ir dabar karas nebūty vaiky žaidimas.Mar- 
chal, užklaustas vieno parlamento atstovo,kas atsitikty,jei Rusija nutarty 
jėga užimti Vakarę Europy,apgalvojęs ir sverdamas žodžius pasakė ?"išto 
kilty baisios pasekmės".

Rusija stengiasi visur trukdyti. atstat?Tno darbus. Jai paklusnios komu
nistę partijos visur veda kovę prieš Marchall’o p lanę. Jau seniai žinomi 
jy kovos metodai Italijoje ir Prancuzijoje.Neseniai rastas protokolas M, 
kuris išdavė Kominformo planę Vokieti joje.Oia komunistai turi pradėti sę- 
myšius Ruhr1 o krašte ir sutrukdyti Marshall1 o plano v?kdrmę. Planas turi 
būti pradėtas v kdyti kovo mėn. 1 d. ,kada maitinimo padėtis Vokietijoje 
bus sunkiausia. Bolševikai niekuomet neužmiršta savo geriausiy sęjungi- 
ninky - bado ir vargo,tuo tarpu Amerika remiasi tautę, gerbūviu.

Panašus planas rastas ir Italijai. Tai planas K,pagal kurį,Italijos ko
munistai, padedami tarpt.brigady,turi paimti valdžię į savo rankas.Nėra 
abejonės,kad panašus planai yra sudaryti pavergti, ir kitiems kraštams, 
ypač Prancuzi jai,kurios kova su komunizmu yra kova uz nepriklausomybę. 
Dabartinė vyriausybė imasi svarbiy priemoniy sustiprinti krašto ekonomi
nę būklę.Naujausias jos žygis -franko nuvertinimas siekia ne ko kito,
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kaip greitesnio tautos ūkio atkutimo. Kol.Prancūzija to nepasieks,komu
nistai vis tur-.s stiprą pagrindą po kojom.Dabar jie ten.yra dar tokie Į- 
žuiuš,kad drįsta net viešai sudąr?rti komunistinį komitetą Graikijos rau
doniesiems padėti.

Žodžiu,šiuo metu Europoje vyksta t-rlus?bet didelės reikšmės, sprendiniai, 
Raudonasis voratinklis leidžia vįs. naujas gijas ir tykoja naują auką, o 

“'tos numatytos aukos jaučia pavoją, tariasi ir stiprinasi. Churchill'io žo
džiais tariant’, "yra tikrai pavijinga nutęsti reikalą".

ŽINIOS ŽINELES’

- Maskvos radijas praneša,kad savivaldybių rinkimuose Lietuvoje komu
nistai gavo 11.06 atstovą,bepartiniai 88.94 Latvijoje - komunistai
18.29 bepartiniai 81.71 £■, Estijoje - kom. 22.7 ?&,bep. 77. 3

-.Suomijos vyriausybė , vid.reik.ministerio Yrjo Leino įsakymu,išdavė 
sovietams 15 estą,kurie buvo pareikalauti kaip išdavikai.

- Amerikiecią MP suėmė Vokietijoj, pravoslaą arkivyskupą metropolitą 
Nicolai ir pasodino Dachau kalėjime.Jis kaltinamas šnipinėjimu sovietams, 
esą,perdavęs jiems rusą pabėgėlią sąrašus.

-Sovietą ambasadorius Danijoj pareikalavęs visus pabaltiecius grįžti 
į tėvynes, bet pastarieji nepaklausę., Danį jos užsienio r. min. patvirtino, kad 
sovietai jau seniau yra reikalavę išduoti pabaltiecius karo nusikaltėlius 
ir dezertyrus,bet naują reikalavimą nėra pareiškę.

. - Susekta slapta organizacija,nelegaliai gabenanti tremtinius į Pietą 
Ameriką ir Palestiną. Ta org.slaptai apsirūpinusi D.Britanijos užsienio 
pasais su kuriais jau daug kas nuvyko į. Kanadą ir Palestiną. Org. būstinė 
buvo Antverpene mažytėj kavinėj rue du Pėlican.Kanados policija Toronte 
jau suėmė kelis šimtus ateivią,atvykusią su nelegaliais pasais.

-Du šimtai ukrainiecią parti zaą, kuri e ginkluoti. atėjo Vokietijon iš 
Rusijos ir Lenki jos,liko amerikiecią priimti į stovyklas ir jiems sutei
ktos DP teisės. Kol kas ją išduoti niekas nereikalauja.

- Po nuverinimo oficijali prancūzą franko .vertė - 20 belg.santimą.
- J Stalino .yra atvežta 1. 400 vokiecią. vienuolią vincentiecią,kurios 

turi dirbti anglią kasyklose. Atgabentos iš rusą zonos.

BELGIJOS LIETUVIŲ BENDRUOI’IENE minės 30 metą Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuves Briuselyje,vasario mėn.22 d.(sekmadienį) JOS na
muose,78 Boul.Poincarė,prie Gare du Midi,Programa bus išsiuntinėta vi- . 
siems Belgijos lietuviams.

PADĖKA. Leidėjai maloniai dėkoja aukojusiems laikraščio reikalams', po
nams J.ir Z.Galiniams (Cicero)-142 fr. ir p. Vanagui, J.-20 fr.
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GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.
PAYS NATAL, periodique lithuanien bimensuel en Belgique.

Prenumeratos kaina — 30 fr. trims men. Atskiras nr. — 5 fr.

Leidžia « SĖJOS » Draugija.

Atsakingas leidėjas. (Editeur responsable) : Julius Danauskas, 
2, Av. du Chant-d’Oiseau, Woluwė-St-Pierre.

Redakcija — 57, rue du Marais, Louvain.
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