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(laiškas "Gimtajai Saliai" iš Paryžiaus)

Paryžius, 1948^ nu vasario. vi durv.

Prieš mane kuklus "Gimtosios Šalies "puslapiai-nuoširdaus ir di.deliu 
pastangų bei ilgu valandų darbo vaisius. Ir vienas iš daugelio "G. S. " 
Red. laišku,kuriais jis aplanko visus, pasaulio kampus,kviesdamas "rašto 
žinovus" ir visus spaudos mylėtojus paskirti valandėlę Belgijos lietu
viu laikraščiui. "Kai du stos, visados daugiau padarys ", sak ydavo prel. 
Adomas Jakštas-Pambrauskas.Aišku,juo didesnė talka,juo ir rezultatai 
žymesni...

Kažkodėl jaučiu šiandien didelį noru užklysti į kukliu Belgijos lie
tuvio pąstogę,paspausti nuc sunkaus darbo pūslėtas rankas ir valandėlę 
paplepėti, žaizdre teberusena žarijos ir mums j.auku-ore jau nebe už kal
nu pavasaris,bet šiaurys nuc ledjiirio pučia jau kelinta diena ir lenda 
iki kaulu. 0 gal ir stikliukas atsiras ?

■ Sakai-po velniu tas kasyklas ir tu darbu’Anksti rytu lendi urvan, 
plūkiesi per dienu,o vakare nebėra ir sunkiai uždirbtiems keliems fran
kams laiko suskaityti...
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Krinti lovon nuvargęs, o ryte vėl tas pats. Ir taip per dieny dienas ! 
Sekmadienis ? išties-lauki sekmadienio.Bet,žiūrėk, apsirinki-i r vėl į ur~ 
vy,į požemį... ■

Sakai-ne to tikėjaisi ------- •>
Prieš kiek laiko turėjau progos kelioms dienoms nuvykti Vokietijon. 

Prisimenu kaip šiandien,kaip sudrebino' širdį tas akimirksni s, kada any 
rudenį po daugel laiko vėl atsidūriau -laisvoje valstybė j e. Rodbs,kad kaž
kas lupte išlupo dvi didžiausios neteisybės raides B.P. Juk ateis laikas, 
kada. šibs dvi raid-s bus nemažiau garbingos,kaip šiandien K. Z. ,kuriomis 
didžiuojasi perėję šios žemes paciy žmoniy sukyrty pragary... 0-šiandien 
ta ciau...^ ;, ,•:

Bet štai V>į^aš'v kstu per sieny,mano garbingas lietuviškas pasas ne 
visiems patinka-aš paženklintas!Kažkoks, jausmas perima,kai vi žengiu, • ' 
sugriuvusio miesto gaty-mis ir prie dideliy ka reiviniy mane pasitinka 
tingus ir abejingas sargybini s. Rodo s, tik’prieš yaland-lę palikau savo- . 
ti.šku kvapu atsiduodantį lagerį... Einu ilgais.-droridoriais ir sutinku ' 
tūkstančius karty. matyt^r^^^us.'Taip./^rS'dtr^, ir šiandien mes jau daugel 
kai?ty mat .m-s... Vienas tik paklaus ė', kur buvau jau kelinta diena dingęs !

įsmukau kambarin,kur išgyventa 2 metai.Niekas šia nepasikeitę. Tame 
pačiame kampe tas pats būrelis tebemuš^ "pulky",kažkas piktai kažky pa
sakojo, o kai pamatė mane-vienodu ir nieko nesakančiu balsu viens kits te
paklausė : •

- Kas nauj o ?
- Nieko ypatingo,-tars tel-; jau. Gale jau pasakoti,kad sugriuvo Kremlius 

ir New-Yorkas,kad saulė pradėjo iš priešingos pusės tekėti-arba,kad noriu 
miego,arba nieko nesakyti-vistiek. Any dieny bičiuliams vistiek.iš įprati
mo jie paklausė,aš iš įpratimo jiems atsalčiau...

AŠ ir pats nežinau,kod-1 visa tai tau pradėjau pasakoti ?Juk Tu dar 
gyvai prisimeni, visa tai ir tas naujo gyvenimo ilgesio dienas.Kad tik 
kur ištrukus,kad tik išsiveržus iš to iki kaulo įgrisusio lagerio!

Kai Vsl po keliy dieny lageris buvo toli užpakaly ir vėl galėjau kvė
puoti laisvos valstybes oru,šį karty aš visu gvvumu supratau-kad niekad 
niekad nebenorėčiau atgal.Keistu sutapimu bevykstant atgal pastebėjau 
laikraščio skiautę,kur buvo suvoliotas kuklus užkandėlis. Ant tos skiautės 
perska iciau sunky darby bedirbančio žurnalisto K.Barėno laišky iš Angli
jos nesirįžtantiems "palikti lagerį". Nesusilaikau tos tikrai teisingos 
pastabos nepaci tavęs J "lietuviai, nebematydami prasmės tūnoti elgetiškose 
stovyklose, važiuoja į Anglijy,Kanady,Argentina,Austrai!jy,net Brazilijy. 
Naujose žemėse,tiesa,niekas nelaukia su duona ir druska,nesutiks uoste 
nei mamytė nei tėvelis.Naujose žemėse prisegs prie atlapo kurios nors 
spalvos ir formos popaerelį su numeriu,nugabens į pereinamyjy stovykla, 
o iš ten pasirinks darbdavys,jei jis jau nėra iš anksto pasirinkęs,ateis 
sunkaus darbo ir rūstaus naujakuriško vargo,naujy rupesciy dienos.

To naujakuriško vargo baimė tam tikry dalį lietuviy vis dar palieka 
stovyklose, iš tiesy baisiai nemiela visy laiky paskirti darbui,kad ga
lėtum pavalgyti ir apsirengti.Štai mano darbo draugai,tokie pat fizinio ' 
darbo nedirbusieji žmonės,nuolat kartoja skundy: kada gi begyventi,jei 
visy laiky reikia atiduoti darbui.iš tiesy gyventi laiko nebelieka,ir
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maža dalelytė iš važiavusivją retkarčiais pagalveja,kad geriau buvo tūno
ti stovyklose,© dar mažesnė dalelytė susideda į maišą neturtingu, savo 
mantą ir grįžta,

Klysta,kas galvoja,kad mes,išvažiavusieji,auginame lašinius ant spran
do. Ne, anaip tol nelBet visada,kai protingai ir šaltai apsvarstome padėtį, 
tik vien?, prieiname išvadą: iš elgetišku. Vokietijos 
stovyklą reikėjo išvažiuoti.

O tiems,kuri e turėtą galimumo kuria nors schema pasinaudoti ir iš Vo
kietijos išvykti,vra vienas patarimas, jei sunkus darias vis tiek vienin
telė ateitis, tai tegu jis ateina pusmečiu anksčiau,nes is-.jimas iš elge
tiškos Vokietijos žada ne tik rupes^ciu s,h et ir t i - 
kresnį rytoją!

Tiek K. Barėno žodžiu.Niekada tiek daug netikėjau tą žodžiu teisingumu, 
kiek tada,kada po kelią dieną apleidau antrą kart?. Vokietiją,o su ja ir . 
gyvus žmones h e laidojančius lagerius.'.*

Man prisimena didžiojo musą mąstytojo V Y B V N O žodžiai: " Žmogaus 
esmė tikriau atsiskleidžia, jeigu žmogus savo gyvenime vra visai pats už 
jį atsakingas,j eigų jis visai pats jį turi susikurti".

Mums,ištrukusiems iš sargybomis aptvertos Vokieti jos,atsiveria progos 
ir galimybės vėl pradėti jaustis esant žmogumi ir pradėti bent laikinai 
" klotis lovą taip,kaip išmanome ir mokame".

Atrodo, jei jėgos ir sveikata leidžia, joks darbas miisą turėtą nepa
laužti. Visada reikia neužmiršti, kad mils? vargo dienos trumpė ja, didieji 
įvykiai artėja ir ne už kalną tas laikas,kada ir mus? tautai išauš laisvės 
aušra. Tai valandai mes juk gyvename ir jos telaukiame. Jai išaušus-visi 
susirinksime į mūs? nualintą tėvynę,kaip pas gerąją motiną-visi-iš toli
mos Australijos,Argentinos,turtingos Amerikos,tik kietas dienas prime
nančios Belgijos ar Anglijos... Toji valanda tikrai išmuš ! Ne mes vieni 
jos laukiame,o visas padorus,taikus ir gerasis pasaulis.Gėris visada lai
mi!... ’

" Bet vis dar svajonės"...pasakysi. Patys esame savo kasdieninės laimės 
kalviai.Iki peržengsime gimtosios žemės slenkstį,mums patiems reikia ver- 
žtis,ieškoti, bandvti. Nusivylimai ir nesėkmė neprivalo musą palaužti. Anot 
F.Hanseno "Didžiosios kliūtys ir yra tam,kad jas nugalėtumėm! ".

Mums ne tėvynė Belgija,lygiai kaip ir Amerika, "žuvis lenda kur giliau, 
žmogus ieško-kur geriau"tsako musą seni eji. Kas mums draudžia ieškoti, 
bandyti ? Ar čia musą dvarai,musą turtai ? šiandien vargstame čia,kas ga
li mums drausti r’dioj kitur I Tik garbingai, tauri ai, gražiai, ištesint 
duotą žodį.

Kasdieninio vargo ir tremties kely patys kalame savo laimę. Tvirtai 
ir ryžtingai ieškoti ir kalti laimę - sveikam,tauriam ir garbingam lie
tuviui grįžti į gimtąją žemę,.-.

Ak, jau vėlus vakaras. Atleisk, užsiplepėjau ! Eisiu jau namo.
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LIETUVOS KLAUSIMAS' T A.R P T A U T I N E J

DIPLOMATIJOJ

(Is nauja j paskelbtu p. Cordell Hull.1 i o, prezidento Roosevelto valstv- 
/ bes departamento šefo ,atsiminimyJ'La Libre Belgique "1948.11.15 ir

11. 20.) '
_ . ; ' , • • A.'

1942 m. pradžioje JAV prezidentui daugiausia rupescią šukele rūsy stai
gus teritorinią reikalavimu atskleidimas ir noras,kad sąjungininkai jos 
siekimus iš anksto garantuotą.

1941 m.pabaigoj rusy-angly santykiai staiga pablogėjo,nes anglai neat
siuntė į Murmansko ir Rostovo frontą Raudonajai Armijai paramos.Gruodžio 
mėn. užs. reik. min. Edenas važiavo į Maskvą tartis. "Tačiau per pirmąjį pa
sitarimą Stalinas norėjo,kad'B.Britanija tuojau pat sutikty Rusijos sie
nas pokariniu metu grąžinti į tokią padėtį,kuri buvo prieš Hitlerio puo
limą. Tuo bildu Pabaltijo valstybės(Esti j a, Latvi j a ir Lietuva), Suomi jo s, 
Lenki jais ir Rumunijos dalis butą įjungtos į Soyietą Sąjungą". Be to,Sta- 
l'inas pasiūlo Austrijos atstatymą,nepriklausomos Bavarijos atkūrimą ir 
1.1,.-ištisą pokarinės Europos planą.

" Edenui Stalinas pareiškia,kad ši anglą-sovietą sutartis priklausys 
nuo abiejy valstybiy susitarimo busimą sovietą sieną klausimu,pirmiausia' 
Pabaltijo kraštą įjungimo' ir suomiy-sovietą sienos grąžinimo i 1940 m. 
padėtį"

Edenas grįžta į Anglij-ą pasitarti su savo valdžia. 7/inant1 as, JAV amba
sadorius, gauna iš Edeno visas žinias ir jas perduoda Valstybės Departa- 
mentui Wašingtone.Valstybės departamentas pareiškia prezidentui^JAV nusi- 
staio7mą-nppripaži-nti__jokio^Ternto'rinio'"pasikeitimo, įvvkūsio'TJuropo j nuo 
karo pradžios ir nepriimti šiuo reikalu jokio įsipareigojimo. ...

Anglai buvo' linkę daruti nuolaidą. JAV laikėsi kiečiau. "Mes parei
škėme esą galutinai įsitikinę,kad D.Britanijos sutikimo su Stalino teri
toriniais reikalavimais pasekmė bus tik laikinis B.Britanijos-Rusijos san- 
tvkią pagers j imas. B. Britanija paklius tuo biidu į sunkią padėtį, o rusai 
greit ras vėl progos statuti naujus teritorinius ar kitus reikalavimus. 
Stalino spyrimasis gauti kai kurią teritorinią pirmenybiy rėmėsi šiais 
3-imis siekimais;

1.išprovokuoti atsižadėjimą principo,kad jokia valstybią teritorijas 
liečianti sutartis nebus sudaryta prieš taikos sutarties pasiraš-nną;

2. panaudoti įgytą pasitikėjimą pieisinti Lenkijos ir Pabaltijos val
stybią okupacijai .ir 1939-40 m. Suomijos užpuolimui;

3. Turėt teritorinią pažadą tuo atveju, jei karo pabaigoje Rusija butą 
susilpnėjusi ir nevaldytą tą kraštą,kurią dabar reikalauja.

Toks valstybės departamento memorandumas buvo įteiktas prezidentui 
Roozeveltui,ir tikėtasi,kad prezidentas tarsis su Churchill'iu.

" Aš puikiai supratau,kad Stalinas trokšta iš anksto apsaugoti vaka-
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rines Rusijos sienas nuo galimą užpuolimą,bet man atrodė, kad įkūrimas po
karinės galingos taikai palaikyti organizacijos irra daug geresnis būdas 
išlaikyti sieną saugumą,kuris gali biiti užtikrintas ir neįjungiant į So
vietą Sąjungą Pabalti jos kraštą,taip giliai trokštančiu savo nepriklauso
mybės".

1942 m. balandžio m. reikalai pakrypo bloga linkme:Churchill’is atrodė 
pasiryžęs pasirašyti Stalino reikalaujamu sutartį* ° Anglai negalėjo už-*-* 
miršti, kad 1939 m. nepabai gi amos der~b os su rusai s dėl tą pači p. Pabaltijo

.priežasčią>. su
tartį su: Hitleriu, be t ne su Chamberlain'u. Jie nebenorėjo,kad santykiai“ 
su rusais vėl pasisuktą nepageidaujama kryptimi";

Prezidentas Rooseveltl”as siūlė tokį kompromisu: lietuviai,latviai, estai 
ir suomiai,kurie nenorės'priklausyti Sovietu Sąjungai,turi turėtą teisę 
pasitraukti ’iš savo krašto su visais turtais.

J Edeno patiektu JAV prezidento pasiūlymą rusai neatsakė. Stalinas Pa
baltijo kraštu ir Suomijos klausimu laikė britu,kaip sąjungininką,ištiki
mumo pagrindu. Anglu ministeris pirm, jaute,kad atstatytas abipusis pasi
tikėjimas s V. Sovietu Sąjunga turės dideliu pasekmių karo tęsimui ir bu
simos taikos sudarymui.

Kiek pavėlavę?,Molotovas a.tv''ko geguž-s 20 d. į Londoną.Pradžioje'jis 
laikėsi ankstvvesnią reikalavimu: Pabalti jo ir 1940 m.sienų su Suomija* 
Tačiau anglai pamažu prad ėjo laikyti s JAV nusištatono šiais klausimais, 
ir atrodė nebuš'prieita paoi e sus i t ari mo7~~?T’d.į“ vak arą TusZF" prad? Jb"^“ 
iryH~nū6T^^^VtnTT^5Tauš'"’M6IoHtavas^prašė Stalinu leidimo tęsti pasi
tarimus pagal Edeno planu-Stalinas sutiko ,įnešdamas keletą smulkiu pakei
timu-Savi tarpinė sutartis buvopasirašyta gegužės 26 d.,joje betgi nebuvo 

"teritorinė problema buvo ilgam užmiršta ir tik laltos konferencijoj 
v-51 Įskelta. JAV departamento ir prezidentQfiXįeztes; niisistat’.mias neaa- *

15 > ~'A"
1943 m. rugpiucio mėn. rusai iškėlė sumanomą organizuoti trijų uzs. rei-. 

kalu min.konferenciją Maskvoj’. Churchill'is ir prezidentas Roosevelt’as 
priėmė,ir konferencijai reikėjo pasiruošti. Patarė jai ir užs. reik.min*
su prezidentu aptarė visus svarstytinus klausimus.Prezidentas buvo lin
kęs , b e ki ta ko, atskirti Rytą Priisi j ą nuo Voki eti j o s,o pavojingus ele
mentus varu iškeldinti.ReTv Pabaltijp_jgalatvbiu ir Lenkijos prezidentas 
pareiškė, apeliuosiąs į "Stalino sąžinę,kai tik jį sutiksiąs,užtikrindamas, 
jog nei D.Britanija,nei JAV Rusijos nepuls. Jo nuomone,Rusija turėtą pa
reikšti esanti pasiruošus po dveją mėtą (karui pasibaigus) pravesti Pa
baltijo kraštuose dar kartą balsatimus ,ncs pirmieji balsavimai pasaulio 
neįtikinę. Be to, Balti jos 'juros priėjimas- Kielio uostas ir sąsiauris-tu- 
rėtą būti p. Riktas kaip laisva zona.
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SKAITYTOJAI rašo,.

d. gerb. ."gimtosios Šalies" redakcijai

Lietuviy liaudies dainius,A.V i e n a z i n d v s,jautriais žodžiais 
apdainavęs lietuviu vargus carinėj Rusi joj,dejuoja?
"Toli mano broliai, visur išblaškyti,vieni jau užmiršo,užmirš greit ir 
kiti". ■

Istorija kartojasi: Šie žodžiai tinka ir mums,toli visur išblaškantiems, 
įvairiose pasaulio vietose ieškantiems pastogės, darbo,laimės.. .Bet buty 
liūdniau, jeigu mes vieni kitus užmirš tume, nebeat jaustume, vieni kitę var
gais ar džiaugsmais'nebegyventume. Jusy darbo ir vargo pagimdyta "Gimtoji 
Šalis" ir Trra tas grasusis ryšys tarpusavy Belgijoj ir su kitur gyve
nančiais Broliais. Ji yra lietuviškojo kraujo, 
d a rb o, r ii p e s Ac i y, v i 1 c i y jungtis, kviesi an- 
t i mus v i s u s p r. i e. bendro t r e m t ies vargo 
i r 1 ai s v ė š k o v y s t a 1 o. .

Nuoširdžiai dėkoju aš ir kiti Broliai Tautiečiai už siunčiamą "Gimt$~ 
jy Šalį", Gert. Redakcijai-Leidėjams linkime ištvermės,o Mieliems Broliams 
Belgijojc-skaidraus optimizmo kovoj už duonos kysnį,už lietuviškąjį vardy- 
už visus mus jungiančiu ir stiprinančiu Tėvynę i

"Gimtosios Šalies" sodyby a&do-s teskamba Belgijoj ^rie juodojo aukso- 
angliy, ’Angli jo j-margc.se darbo vi et ės e, Kanadoj-kirvi o dūžio garsuose,Vo
kieti jo j-niūriyju stcvykly ir baraku kieme I

Su lietuviška padėka-
Kun. Jonas Petrėnas

!!H !!!!!!!?! I!!!! 1!!!!!!! 1 ! ! ! !!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!! I ! '

AR . B t S KARAS.?
Tokia antrašte š.m. "G. S. " 2 nr.buvo įdėtas vedamasis. Nore tysi tuo klau

simu pasisakyti.
Jau senokai skaičiau,kad Maskva davus įsakymu savo diplomatams užsieny 

kaip nors ■ išlaviruoti iki 1950 m. , kada jie bus pasiruošę agresijai. Ovis- 
ky jie turi įkinkę į pasiruošimu karui.Karas jau eina.Sovietai atvirai 
ginklai s. i r žmonėmis remia ne vien Kinijos ir Graikijos kovojančius komu
nistus,bet ir žydy organizacijų"Stern"Palestinoj,siekdami prieiti prie 
Suezo kanalo. Vakarai to negali pakęsti ir prieš Soviety agresiją sudaro 
stipriu karinę užtvaru,į kuri y. įeina ir Belgija.Nemanau,kad Vakarai 
lauks 1950 nu ;kol puls sovietai. Sprendžiamasis konfliktas turi iškilti 
anksčiau.Karo mašinerija užvirta ir veikia pilnu tempu.Milžiniški kapi
talai kišami'karui.NiekadL žmonijos istorijoje nėra buvę,kad įdėti kapi
talistu pinigai žlugtu ir pagaminti ginklai suriidyty.,0 visada karo pra
monei išleisti pinigai atneša labai didelį pelny. Jei politikai karo ne
benorės.tai ji išprovokuos kapitalistai.

Atominiu bomby mėtymas iš lėktuvu jau paseno. JAV generalinis štabas 
yra paleidęs .šimtus rakicty.skristi aplink žemę ir jas padaręs žemės 
satelitais - kaip mėnulis. Ir jos skrieja aplink žemę, pagal visuotinį dan-
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gaus kūną judėjimo dėsnį. Jeigu kiekvienoje radaro kontroliuojamoje rakie— 
toje yra po atominę bombą ar kas dar baisesnio,tai paspaudus keletu myg
tuką JAV generalinis štabas gali nuvairuoti vienu metu visą atominią bom
bą ar p.krovinį reikalingą visiems Sovietą gyvybiniams centrams iš karto 
sunaikinti.

Karas tikrai bus ir ne vėliau 1950 mėty.Jis bus išspręstas tikrai labai 
žaibiškai,tik kiek ilgiau truks sunaikinto priešo teritorijos užėmimas.

ST. Paulauskas

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§-§§§§§.§§§§§§§§§§

S P. A U D 0 S SKILTYSE

NAUJA TAUTA f D. P.

"Nation Belge" 1948 m. 11.14 rašo: Briuselyje rra įsisteigusi IRO komi
sija,kurios tikslas globoti be jokios valstybinės globos likusius išvie- 
•tintuosius asmenį s, atvykusius dirbti į Belgijos angliy kasyklas.

Daugelis iš tą žmoniy atvažiavo į Belgiją pradėti gyvenimą iš naujo.Po 
dvieją mėty darbo sutarties dirbti angliy kasyklose,šie žmonės bus laisvi 
pasirinkti Jei tą užsiėmimą.Pabėgėliy tarpe yra intelektualą ir amatninky, 
kurie' trokšta išsipirkti laisvę dviejy metą angliakasio darbu. IRO imasi 
visą galimą priemonią sudaryti šioms žmonėms normaly gyvenimą.Po trijy mė- 
nesiy jie gali atsigabenti IRO sąskaitom žmoną ir mažamečius šeimos na
rius.Be to,jie gali prašyti IRO jįiems leisti atsigabenti kitus šeimos na
rius.

Grįžtančią yra apie 20 %, įtaly drrbininky iki 40 Nepasitenkinimai 
kyla dėl persunkaus darbo,blogo buto, o gal ir dėl to,kad atpratę nuo dar
bo jie ilgisi stovyklą gyvenimo.. .Yra ir tokią,kurią tikslas, už si dirbus 
kiek pinigo,grįžti į Vokietiją ir ten verstis juodąja prekyba.įkišioi tas 
buvo įmanomąnes IRO grąžindavo nutraukusius darbo sutartį į j y ankstyves
nes stovyklas.Dabar gi į stovyklas gali grįžti tik tie,kurie darbo sutar
tį'nutraukia sveikatos verčiami. Avanturisty nuošimtis sumažės savaime.

Butą gera,kad platesnė visuomenė suprasty,koks yra tragiškas šiy ne
laimingąją likimas,neapsibendrintą keleto išsišokimą ir paremtą,kiek ga
lėdama, IRO pastangas padėti šiems žmonėms susikurti laimingesnę ateitį.

" TR"rŠ AGONIJOJ BESIBLAŠKANČIOS AUKOS"

įtakingas šveicarą laikraštis"Journal de Geneve"paskelbė Jean Martin 
straipsnį-Henri de Chambon knygos "La tragėdie des nations baltiąues"įver
tinimą. Straipsnis pradedamas:"Kątik karui pasibaigus buvo laikas,kada at
rodė stačiai bloga valia kalbėti apie politinį Baltijos valst-biy nužudy
mą: argi sovietai nebuvo nusipelnę priešindamiesi Hitleriui?Ar nebuvo nori
ma save įtikinti,kad jie pasiruošę bendradarbiauti su anglosaksą pasauliu 
ir Vakarą Europa?Biitą buvęs netaktas tvirtinti (mes betgi niekad nebuvom 
liovėsi tai darę),kad Maskva Esti jos,Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę 
suniokojo ir kad Rooseveltas su Churchill'iu tuo metu buvo akli,kad leido
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tai padaryti. Šiandien šrdas jau. supiesi tas,ir bolševizmas visą akims pa
sirodė kas iš tikrąją besąs; tarptautinio imperial! z- 
mo i m o n ė. To nemato .tik tie,kurie nenori matuti”.

Pabaigoj' rašoma; " Mirties t<La slegia Esti j?., Latviją ir Lietuvą.Ką d: 
ro Europatoms trims agonijoj besib lakančioms aukoms padėti?- NIEKO!”

LIETUVIAI KITUR

Vasario 16 P a r yy ž i u j e. - 30-ties m.Liet.Neprikl.paskel 
bimo sukakties paminėjimas Paryžiuje pradėtas iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė. Tėvas Kubilius,S. J. Bažnyčia buvo dekoruota tautinėmis 
.spalvomis ir gyvomis gėlėmis nuo Viduržemio juros*

Vakare įvyko iškilminga akademija .kuri?, atidarė Liet. Savišalpos Dr-jo; 
pi nil* p. pulk* L an skor on skis. P o to kalbėjo Lietuvos Atstovas Prancūzijai p.

• D^S^įasJ^s^rimindamas garbingą Nepxlklauso^^^ jos
/ kūrimąsi ir pasiektus ekonominius', bei kultūrinius laimė jimus. Antroje sa

vo kalbos dalyje iškėlė tai,kas riša muši?, žymią. v^rą gyvenimą su Lietuva 
ir Prancūzija.Baigdamas pakvietė susirinkusius tylos minute pagerbti žu-

• vusius dėl Lietuvos laisvės.Po to kalbėjo ilgametis mūsą Ministėris už
sieniuose, rašyto jas p. J. Savickis,primindamas tuos laikus,kai Lietuva sto
vėjo Nepriklausomybės priešaušry j e* P o jo, didelis Lietuvos draugas prof. 
George Matorė iškėlė Lietuvos tragediją,linkėdamas kuo greičiau susilaukt 
Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos.

Meninėje akademijos dalyje pasirodė solistės;Nain^tė-Bobužinskienė ir 
Biciutė-C’rži enė, dcklamatori ai-M. Antikai tytė, Zubrys, Kazakevičius, tautiniu 
šokią grupė, vad.balet. A. šlepetėlės ir kt.Programa nors ir vien tik savo 
jėgomis paruošta,buvo g”va,lietuviška ir gražiai pavykusi.

Akademijoje atšilankė veik visi Paryžiaus lietuviu kolonijos gyvento
jai,o taip pat didelis bur^s mums draugingą prahcūzu ir kt. svetimtaučiu* i 

šis visas paminėjimas praėjo sklandžiai ir paliko neišdildomą įspū
džiu*

Vasario 16 sukaktuvią proga surengtoje Liet.Atstovo ir ponios Backie-
• nes arbatėlėje dainavo daug žymią prancūzą politiką,mums draugingą val

stybių atstovą. ž5nniausi v Paryžiaus ir net Briuselio laikrašcią atstovą,
o taip pat liet, visuomenės ir spaudos atstovai. ( U )

Lietuvos k o m u’n istinio diktatoriaus m o- 
tina mirė tremtyje.- Vokieti jo j e, Hanau liet, stovykloje, 
š.m.sausio 27 d*mirė Marija Sniecki enė, sulaukusi 85 m. amžiaus. Gyvenimo 
audros pakirsta ji jau sirgo kelis mėnesius,meldėsi ir apgailestavo tą 

<■ dieną kada ji pagimdė savo jauniausią sūną Antaną, dabartinį žinomą bol
ševiką pareigūne Tn e tuvo i e, didžiausią savo tautos iš daviką, kuri s daug 
prisidėjo prie to,kad ne tik jo motina,bet ir didelė lietuviu tautos da
lis liko benamiai,o tėvynė pagrimzdo begaliniame varge ir skurde.
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Sergančiu motinu aplanke JAV žurnalistai,kuriems paklausus kodėl ji neį
vyksta namo,turėdama tokį galingą siiną,motina atsake,kad Dievas jos maldą 
neišklausęs,ir jos netikusio sunaus neatsiėmps iš šio pasaulio,Dėt ji jo 
neskaitanti savo siinumi ir nenorinti nei jo,nei su jo pagalba pavergtos, 
skurstančios ir verkiančios Lietuvos matuti. Verčiau ji norinti mirti ir 
ilsėtis svetimoje žeme j e.

I Argentiną atvyksta lietuviai tremti
niai. - Iš Neapolio, "Santa Cruz'-' laivu,kartu su kitais 1.092 keleiviais 
į Argentiną atvyko ir nedidele grupe Italijos lietuviu.Dar viena ją grupė 
tuo pačiu laivu atvyks sekančiu transportu(ltalijoj šiuo metu vra apie 
250 lietuviu DP). Vieni ją atvyksta su Argentinos vizomis apsigyvenimui,ki
ti vyksta su tranzito vizomis P ar ag va j un. Nuvokusieji į Venezuela lietuvi ti 
taip pat ieško galim^bią persikelti į Argentiną.

Anksčiau čia įsikūrę lietuviai išeiviai džiaugiasi naują lietuvią įsi
liejimu į ją eiles. Argentinos liet, organas "Argentinos Lietuvią Balsas" 
š.m.842 nr.rašo?" ... sveikiname naujuosius ateivius ir linkime jiems lai
mės Argentinej. Senieji ateiviai niekuomet neatsisako ištiesti brolišką 
ranką savo naujai atvykusioms tautiečiams"

Kanados lietuviu veikla. - Kanados Dietuviy Tarybos 
delegacija lankėsi Ottavoje,kur klabeno Kanados v-rriausvbės duris,įteikė 
memorandumą Lietuvos išlaisvinimo reikalu,prašė vyriausybę įsileisti trem
tinius į Kanadą*

Geriausiai susiorganizavę lietuviai vra Montreal mieste. Ten veikia Ka
nados lietuvią Taryba,leidžiamas tos tarybos organas "Nepriklausoma Lie
tuva". Ten darbuojasi ž:rmi ausi veikė jais tarybos pirm. A. Navickas, Iran. Bobinas, 
rašvtoja Marija Aukštai te, J. Leknickas , A. Markeli iinas ir kt. Toronto mieste 
labai aktyvus yra Įeit. Yokubvtias. Paskutiniu laiku jis Amerikos lietuvi y. . 
spaudoje patalpino atsišaukimą,kad Kanadoje gy-nrenantieji lietuviai ūkinin
kai gelbėtą lietuvius tremtinius Vokietijoje ir siąstą afidėvitus,nes 
tremtiniu tarpe vra gerą ūkininką, kuri e mielai įsijungtą į Kanados žemės 
ilki o darbus.

Šiuo metu akt-^viai į kulturinį darbą įsijungia ir naujai atvykusieji 
tremtiniai,kurią į Kanadą jau yra atvykęs gana gražus skaičius.

"0 sservatore ■ Romano" (1948.11.18.) praneša apie vasa
rio 16 minėjimą Romo j e. Pamaldas šv. Patricijaus bažnyčioj atlaikė J. Emine:: 
cija kardinolas Pizzardo,giedojo šv.Kazimiero kolegijos koras.Lietuvią 
liaudies meno parodos patalpose p.Ministcris Lozoraitis padėkojo Enincnc? - 
jai už palankumą lietuviams. — ■" * ~....~

-Šiomis dienomisį Kppenhagą atvyksta britą • 
komisiją,kuri iš 300 Baltijos kraštą pabėgėlią išsirinks didesnį skaicią 
asmeną,kuriuos išgabens į D.Britaniją ir ten įjungs į britą ūkį.

Kaip žinome,pabaltiecią tremtinią gyvenimas Danijoje buvo vienas nepa
vydėtini aus i ą j ą.
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Atbėgusi iš Lietuvos pasakoja. - S. m. sau
sio men. 23 d. į Švedija atvyko lietuvė,ponia M.,su savo dviem vaikais ir 
motina.Laimingo pabėgimo keliy ponia nepasakoja,bijodama pakenkti tiems, 
kurie jai pad.-jo - NKVD girdi visur... Bet jos kelias į laisvę buvo il
gas ir sunkus,kol per Lenkijy pateko į švedijy.

Ponia Ji. pasako ja, jog dabartinė Lietuva - rūsy, priplūdęs kraštas. Dau
gelis jy gyvena ištremty lietuviy ukiuosc;micstuose rusai užima geresnes 
vietas administracijoje, be t didžiausia pabaisa, tai ; rūsy, elgetos, ateiny 
net nuo Kalinino,Leningrado,ar Maskvos, žmonės juos vadina "juodomis ka
tėmis", nes vakarais jie miauksi po langais. Jei kas pasigaili, dažnai jie. 
padėkos vietoj išsmaugia šeimy, išvagia, išplėšia ky radę. Jei kas jy neį
sileidžia,padega namus.

Suėmimai vyksta kasdien,be jokios priežasties. Tokiu budu kalėjimai pil
ni lietuviy,tačiau darbo stovyklos lietuviams - tolimoji Rusija.

Jokiy atstatymo darby nematyti Lietuvoj,kraštas toj pačioj griuvėsiy 
stadijoj,kaip ir po karo. Rusai tik susirūpino atstatyti geležinkelio sto
tis,nes tai būtinai reikalinga išgabenti šio krašto turtams.

Miestuose labai sunkus maisto klausimas.Sunkiai dirby gauna 800 gr. 
duonos į dieny,bet namie dirby ir seni žmones negauna dazniusiai nieko. 
Pirmaisiais rūsy okupacijos metais miestiečiams padėjo jy giminės, gr^veny 
kaime,bet dabar tokia pagalba nebeįmanoma,nes ūkininkai apkrauti bega
linėmis pyliavomis.

Partizaninės kovos vis tebėra štrios.1946 m. vasary ties Šiauliais vy
ko tikras karas ištisas tris dienas, partizanai išėjo laimėto jais. Jie pa
deda krašto gyventojams kaip galėdami kovoti su rusais ir vietiniais ko
munistais. Ponia M. tvirtina, kad pirmieji v^kdomyjy komitety pirmininkai 
ir kiti pareigūnai visam krašte sulik.vi duoti; žinoma,rasai į pašalintyjy 
vietas pastato kitus. 1947 m. suorganizuoti specijalus NKVD kariy ir'vie
tiniu komuni s ty būriai partizany gaud nnui. Visam krašte knibžda rūsy ka- ; 
riai : vien šiauliy mieste jy wra virš 3.000.

PoniaM. nežinanti ar rusai stato kokius sutvirtinimus Lietuvoj.Ji ma
čiusi rengiant didelius aerodromus ; netoli Šiauliy ir Latvijos pasieni. 
Darbus atlieka Mongolai.Jie,aišku,buvo deportuoti iš savo krašto,nes jy 
stovyklos smarkiai saugomos. ... '

Rygoj ir Kaune juodoj rinkoj galima gauti visokiy amerikonisky pr.ekiy 
su UNNRA ant spaudomi s, jei kas turi pinigy. Syryš’’’ su tuo žmonės sakot 
" Pirmaa merikieciai atsiuntė šitas gerybes,bet tuoj ateis jie patys ir 

•mus išvaduos"... Net ir pasigėrę NKVD kariai pasako: "kai amerikonai 
ateis.,mes iškelsim rankasVisi laukia.karo.

i ./ '
Ponia M. pasiekė šyedijy laivu iš Lenki jos. Ypač daug.vargo turėjo su 

dukrele,kuriy jurininkas įnešė lai van, kaip ryšulį. Jai buvo įsakyta ne
surikti; jei suriks,visi busiy išmesti jūron. Taip išlaikė mergyte tyly 
net 6 dienas. (Balt.Rev. )
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PAS M U 'S

Kardinolas Griffin'as apie Lietuvy.-
Š.m.vas. 11 d. Liuveno un-te kard. Griff in' as, Anglijos katalikę primas gar
bės doktorate proga laikė viešy paskaitę,kurioj dalyvavo daugybė studen
tu ir profesoriy.Kardinolas su uzuojautakaitėjo,be kitko,apie Lietuvy ir 
kt.Pabaltijo valst. ,iškeldamas jiems padaryty neteisybę ir tikybos persė
ki o j imy. Lietuvoj belikęs vienas vyskupas. T.p. užsiminė apie Newmano drau
giją,kuri organizuoja pagalby studentams tremtiniams,esantiems D.Britani- 
jo j. "G. S. "bendradarbis po paskaitos turėjo progos padėkoti Jo Eminencijai 
už Lietuvos prisiminimy. Kardinolas jam pareiškė,kad neseniai matęsis su 
vysk.PadoIskiu,lankiusiu Iiet.kolonijas D.Britanijoj.Kardino14 nuomone 
lietuviy buitie D.Brit. esanti gera. Liuveno un-to rektorius prof. Wavenbergh 
pastebėjo,kad jis darys visa,kad stud, tremtiniai galėty tęsti studijas.

J. E. Vys k. Pado Iškiš lanko lietuvius. - Vysk.
Padolskis,aplankęs D.Bri t. liet, kolonijas, lankys kity krašty lietuvius,tarp 
jy ir Belgijos.Kiti lankotojai,kaip p,Bevenienė,p.Baltramaitis Belgijos 
lietuvius aplenkė. •

Streikai pasibaigė. - Vyriausybė nors ir nesutiko pa
kelti algy angliakasiams,bet pakėlė premijas.Babar jie gaus dienai 9 fr. 
daugiau(požemio darb.) ir 8 fr.paviršiaus d.nuo sausio 1 d.1948 m. Uolumo 
premija bus išmokama nuo lapkričio'1 d. 1947 m.

Knyga "G. S. "skaityto j a m s. - P. K. Jurgėla atsiuntė "G. S, 
Red. savo knygy "History of Lithuanian Nation" dedikuoty : "G. S. " skaity
to jams, Lietuvėlės mylėtojams ir kankiniams.New -York 8.1.1948". Autoriui 
nuoširdžiai dėkojam linkėdami puikiai parašytam veikalui didžios sėkmės.

Vasario 16 Briuselyje.- Vasario 16 minėjimas Briu- 
selvję įvvko 'vas. 22 d. ,J. 0. C. namy salė je.Minė jimas pradėtas 10.30 vai. 
š v. Mi šiomis, kurias atlaikė J. E. latviy vysk. Boles las Sloskans. Šventei pri- 
taikyty pamoksly pasakė. Tėvas Kornelijus ofm.

Po bendry pusryciy,13 vai.iškilmingas posėdis,kurį atidarė LBB Centro 
Vald. pirm.Kun. J.Danauskas,pabrėždamas šios šventės reikšmę ir kviesdamas 
tylos, minute ir trumpa malda pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.Po to 
šventės reikšmė buvo apibudinta prancūzę k. čia atvykusiems svečiams.

J. E. vysk. B. Sloskans lietuviškai pasveikino šventės dalyvius. Jo pažin
tis su lietuviais dar iš Petrapilio Paiky, iš tenykšeiy lietuviy studenty 
jis ir išmoko lietuviškai. Vėliau kartu buvo su vysk. Matulioniu ir kt. liet, 
kunigais Solovkose."Mes ten gyvenome kaip broliai!"- sako nuoširdusis Vys
kupas. Jis prašo tokį broliškumy palaikyti tarp abiejy - latviy ir lietu
viy tautę.

Buv. latviy Konsulas Belgijoje p.Racenis sveikina lietuvius šventės pro
ga r " Uranija, kuri y dabar kenčia Lietuva- praeis,aš iš visos širdies pri
tariu Jums - tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva J"
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Rastu savo sveikinimus atsiuntę ? latviy min. Paryžiuj e p. Dr. Grosvalds, 
latviy ev. liūte pastorius Pranciizi jai, Olandijai ir Belgijai p.lanis Ro
mans, Esty Dr-jos Belgijoje pirm, ir kt.

Po to seka kun.Dr.Pr. Gaidamavičiaus paskaita tema -Bepriklausomosios 
Lietuvos prisikėlimas. Peržvelgęs tuos kelius,kuriais Lietuva atgavo savo 
laisvę , jis Baigia primindamas nenustoti vilties dėl naujo Lietuvos prisi
kėlimo .: "Ne mes vieni esame praradę savo laisvę,jos išauštant laukia 
120.000.000!"

Po oficijaliosios sekė meninė dalis,kurios išpildyme dalyvavo visy lint, 
kolonijy atstovai.!?, pradėjo ponia Racinskienė solo, s "Kovoj Jus jau žuvot-- 
sekė dainos-solo,duetai,deklamacijos,kankliy muzika ir kt.Progr.gausiai 
dalyvavo Limb ur go lietuviai.

Šventės rengėjas-LBP Centras.Į minėjimą buvo suplaukę dalyviai veik iŠ 
visy Belgijos lietuviy kolonijy. Ta pačia proga daugelis pasinaudojo ap
žiūrėti Belgijos sostinę Briuseli. ( ž. Br.)

Didžiausias Liet. susibūrimas i k i š i o ’

L i ė g e . - Vasario 16 (11.15.)sutraukė šįkart didelę daugumą tautieciy 
iš visos Liege’o provincijos.Tiek seniau gyveną,tiek naujai atsikėlę susi
rinko pirmiausia maldos namuose,kur darniai ir stipriai pagiedojo ir nuo
širdžiai pasimeldė,ypač už mirusius bei žuvusius,už kuriuos buvo atgiedota 
"Libera". Tilleur teatro salėj suruoštas šventės minėjimas,kurį atidarė 
LBB pirm. Stp. Paulauskas. Kiti kalbėtojai -Kun. Dr. Gaidamavičius ir p. V.Bul- 
kaitis priminė 1 Lietuvos atstatymo reikšmę ir galimybes 11 Liet, atstaty
mo.Priimti sveikinimai -J. Ę. Arkiv.'Skvireckui, p. Minist. Balučiui ir VLIK1ui -

Turtinga buvo meninė dakis,kurioj dalyvavo visos vietinės lietuviy pa
jėgos -neišskiriant nė mažyjy,kurie noriai deklamavo,dainavo ir dijalogus 
sakė. Angliakasiai gi suskubo paruošti net montažu,kuriame dalyvavo?p.Ra
cinskienė , V.Banevičius, J. Dulkė, J. Kumpis, J. Sadauskas ir K. Gegeckas.Netruko 
nė taUtiniy šokiy,kuriuos atliko mažieji,pasirėdę tautinias drabužiais(se
serys Jonutytės, Bareikai t ės, Viliūnai tė, Griciūtė ,Draugelytė). P. Racinskienė. 
vietos chorvedžio (belgo) pijaninu palydima padainavo solo: "Sėdžiu uš 
stalelio", "Dieve mano Dieve" ir "Sorento",o p. dulkė žavė jo akordeonu 
pagrodamas lietuvišky meliodijy rinkinį. Pagaliau žinomoji vyry keturi ak-'. 
Dulk ė, Kumpi s, Sadauskas ir Gegeckas- programą'vainikavo sudainuodami: "T.rIr 
buvo vakarėlis", "Ant kalno gluosnis" ir " Gaudžia trimitai".Dalyvavę bel
gai pareiškė : "norėtume,kad visi svetimšaliai buty,kaip lietuviai".Po mi
nėjimo buvo ir vaišės,kur dalyvavo daugiausia vietoje gyvenę, tautiečiai.

C o u r. c e 1 Į e s 'lietuviy kolonija.- Vasario 16 
minėjo s.mėli. 15 d.J minėjimą buvo pakviesti visi Charleroi apylinkės lie
tuviai.

Minėjimas buvo pradėtas pamaldomis,kurias atlaikė ir pamokslą pasakė' . 
visy mylimas Tėvas J. Aranauskas. Mišiy metu vyry choras giedojo, lietuvi ši a f. 
giesmes. Po pamaldy visi susirinko į parapijos salę iškilmingam minė j imui- 
posėdžiui. Minėjimą atidarė ir jam pirmininkavo p. V. Kartūzaitis. Atsistojim;
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ir tylos minute buvo pagerbti žuvę dėl Lietuvos nepriklausomybes kariai i 
dabar žiisty Lietuvos partizanai bei tremtiniai Sibire.

Paskaitę, skaitė LBB Centro atstovas p. J.Leliunas,nušviesdamas kovas dė. 
Lietuvos nepriklausomybės ir jos laikais pasiektus iikinius bei kulturiniur 
laimė jimus. Baigdamas primini ir ragino visus lietuvius esančius čia,užsie
ny j e, nenuilstamai kovoti pries okupantus,tvirtai tikėti ir nenustoti vil
ties sugrįžti į tėvy žemę.Po to kalbėjo T. J. Aranauskas ir kiti organizaci
ją. atstovai, iškilmingas minėjimas buvo baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo šventės dalyviai susirinkę p.p. Korsaky bute prie lietuvis! 
kopusty,pasidalino mintimis ir išsiskirstė tikėdamiesi greitai susirinkti 
ir švęsti sekanciy Liet.Nepriklausomybės šventę prie Nemuno ir Neries 
kranty!... (Ant.Banaitis)

Jungtinė šventė W a t e r s c h e i.-Trisdešimtosios 
Liet. Neprikl. paskelbimo metinės Waterschei buvo atšvęstos vas.15 d. bendra- 
visy trijy vietos kolonijy - Waterschei,Zwartberg,Jinterslag. Šventė pra - 
dėta pamaldomis už Lietuvos laisvę Waterschei R. K.bažnyšio j e. šv.Mišias n4 
laikė ir šventei pritaikinty pamoksly pasakė kun. J. Danauskas. Pamaldose,! f 
gausaus būrio Ii e tuvi y, dalyvavo ir Waterschei kasyklos direkcija bei adro 
nistracinis personalas.

15 vai. Kring’o patalpose įwko šventės minė j imas, kurį atidarė LBB CeiL 
vice-pirm. p. A. Burba, pašale vdam as šia proga pritaokinty žodį. Vėliau p. ' t- 
Poguželskis skaitė paskaity tema"Kaip Lietuva atgavo Nepriklausomybę?"; 
savo kalboje nušvietė kelius,kuriais 1918 m. Lietuva atgavo savo laisvę. 1- 
Burba perskaitė Kasselio-Mattenbergo DP lietuviy stovyklos prisiysty Va
sario 16 proga sveikinimy buv. šios stovyklos nariams.

LBB Centro pirmininkas kun. J. Danauskas pranciizy k. nušvietė Lietuvos i 
tremtiniy problemy į minėjimy atwkusiems Wat.kasyklos direktoriaus atstu 
vui ir svečiams belgams. Taip pat pasveikino lietuvius ir kvietė vasario 
22 atvykti į minėjimy Briuselyje.

Direkcijos atstovas pasveikino Lietuvius šventės proga ir perdavė dirc- 
ei jos linkėjimus. Minėjime dalyvavęs Waterschei R. K.parapijos klebonas pa 
linkėjo lietuviams juo greičiau praleisti skaudžiuosius tremties metus i’, 
grįžti į laisvy ir nepriklausomy Tėvynę.

Protarpius tarp paskaity ir kalby užpildė deklamatoriaisplė Ona Renk” 
tė ir R. Juozaitis(duetas),G.Vindašius,A.KalmataVicius(sava kūryba) ,R.Pe- 
trauskaitė,K. Burbaitė,R. Burba,H. Mackevičiūtė. P-lė 0. Renkvtė,be to, davė 
tris dalykėlius kanklėmis,kurie ypač visiems patiko.(Vyt. Siaurys).

iš Eisdeno.- Lietuviy kolonija vasario 16 d minėjo sek
madienį ( 11.15). Tėvas Kornelijus atlaikė pamaldas,o 14.30 vai.įvyko ofic: 
jalioji dalis tautiniais kaspinais bei lietuviy, latvi y ir esty tautinėm!? 
vėliavomis dekorotoje salėj e. Minėjimy trumpu įžanginiu žodžiu atidarė gi'’ 
pės vadovas p. J. Ambrazas. P. J. Remeikis davė trumpy istorinę _apžvalgy ,’.:r 
šviesdamas abi okupacijas ir dabartinę tremties būklę.Latviy ir esty at
stovai jy tautieciy vardu išreiškė jy simpatijas Lietuvai,linkėdami grei ■ 
jon sugrįžimo.P.Br..Daukšas ragino nenusiminti ir dirbti Tėvmės labui. T-
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Kornelijus nušvietė dr. T. Basanavičiaus ir V.Kudirkos asmenybes ir jy di
džiuli įnašą Lietuvi y tautai.

Meninę dalį sudarė vyry tautiniy dainy sutartines.Minėjimas baigtas 
Lietuvos Himnu.

- Vasario 15 d.Eisdeno lietuviai sudarė. LBB apylinkę,išsirinkdami val
dybą .Pirmininku išrinktas p. J. Remeikis,p.Kleinienė - vice-pirm. ir p. Am- 
brazas - ižd. .Tuojau pat buvo suorganizuota ir vietos savitarpio pagalba 
nelaimingy atsitikimy atveju* (Vyt. Vėjelis)

POLITIKOJ PASIDAIRIUS

Aliarmas Čekoslovakijoj. - Laikas bėgti 
Benešui. - Vakarai t a.r i as i. - Pasitarimai 
Belgijoj. .

Su dideliu dusirupinimu pasaulinė spauda seka Čekoslovakijos įvykius. 
Nors Čekoslovakija karui pasibaigus atsidūrė už "geležinės užtvaros"ir tuo 
pačiu pateko Soviety įtakos zonon,bet iki šiol jai sekėsi tvarkytis gan 
savistoviai. Jos prezidentas,Dr. Beneš'as,gabus politikas ir populiariausias 
asmuo Čekoslovakijoj,dėjo visas pastangas išlaikyti nepriklausomy koalici
nę parlamentarinę vyriausybę,gudriai laviruodamas užsienio politikoje tarp 
Soviety Sąjungos ir Vakary vyriausfbiy.Ministeris pirmininkas Gottwald'as 
buvo komunistas,tačiau vyriausybėje ir parlamente komunistai sudarė tik 
mažumę.

Turint galvoj,kad Čekoslovakija rengiasi višuot. rinkimams,kurie turės 
įvykti š.m. gegužės mėn. ir taip pat vis didėjantį santykiy įtempimą tarp 
Soviety Sąjungos ir Vakary,reikėjo lauktijkad Soviety Sąjunga,matydama 
prez.Benešo įtaką ir jo tautiniy socijalisty partijos pranašumą, anksčiau 
ar vėliau griebsis spaudimo ir panaudos jau žinomus metodus tai padėčiai 
pakeisti ir komunistę laimėjimui užtikrinti.

Negalėdami atsispirti vis didėjančiam komunistę spaudimui,vasario 20 d. 
12 ministeriy nekomunisty buvo priversti atsistatydinti. Naudo darni esi ta 
proga,komunistai daro pirmą manievrą prezidento Benešo ir jo partijos au
toritetui suteršti ir pažeminti.Policija,budamakomunisty vadovybėj,apgu
la visas opozicijos partijy buveines,daro jose kratas,suima vadus ir kon
fiskuoja jy laikraščius.Vidaus reikalą ministeris komunistas oficijaliai 
praneša apie"susektą" pučą,kurį rengė tautiniy socijalisty partija su pa
galba Vakary imperi jąlistą Gottwald’o vyriausybei nuversti.Priverstas 
prez.Benešąs paveda vėl sudaryti naują vyriausybę Gottwald'ui,kuris. griež
tai atsisako bendradarbiauti su atsistatydinusią ministeriy partijomis 
ir pasiūlo sudaryti vyriausybę is komunisty.

Prezidentas ,būdamas ištikimas čekoslovakijos demokratinei konstitucijai
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ir savo nusistat’miams su tuo nesutinkami- reikalauja,kad biity suda ryta ko. 
alicine vyriausybe.Po ilgy derrby su Gottwald’u ir pasitarimy su visy par 
tijy lyderiais,vasario 25 dieny buvo pagaliau sudaryta koalicine vyriaus r. 
be,kurioje daugumy sudaro komunistai.

JAV, P. Brit. ir Prancūzija,mat-'■damos neprikl. Čekoslovakijos galy,įteik 
jungtinį protesty raudonajai vyriausybei,kuri atsikerta sakydama,kad ne 
jy reikalas kištis į Čekoslovakijos vidaus reikalus.Pats prez.Benesąs sa
kosi radęs geriausiy išeitį nusilenkdamas komunisty spaudimui.Jau kalbama 
apie jo atsistatydinimy ir komunistuojančio socijalisto Pierlinger’io 
kandidatury į prezidentus.Taip atėjo laikas bėgti ir Benešui,nes soviet? z- 
mo slinkimas į vakarus veja lauk visus panašaus plauko valdovus.

Tuo reikia konstatuoti dar vieny naujy Stalino politikos laimėjimy.Pre
zidentas Benešąs buvo visuomet atkaklus optimistas galvodamas galėsiys iš
laikyti Čekoslovakijos nepriklausom’bę bendradarbiaujant su Sov. Syjunga, 
bet dabar, reikia man'rti, galutinai įsi tikino, panašiai kaip Vengrį jos lag r 
ir Lenkijos' Mikolaiczyk,kad tokia "bičiulystė" jau privedė Cekoslovakijy 
prie to,kas jau atsitiko artimoje praeityje visai eilei krašty patekusiy 
uš "geležinės užtvaros".

. Vasario 23 d.Londone prasidėjo trijy. "didžiyjy", Amerikos,B.Britanijos 
ir Prancūzijos konferencija Vakary Vokieti jos'klausimui išrišti.Laike pir
mos sesijos,kaip jau buvo numatytybuvo vienbalsiai nutartapkviesti daly
vauti diskusijose Benelux'o syjungos narius,kurie ty kvietimy priėmė.Bar 
nėra žinoma kokios teisės joms bus suteiktos,nes šios konferencijos posė
džiai bus slapti ir spauda negaus jokiy pranešimy apie konferencijos pasi
tarimus iki jos pabaigos,būtent iki kovo 6 d. Tikimasi,kad daugiausiai sm 
kumy ir gincy sudarus Vokietijos ekonominis vaidmuo Europos ekonomijoje 
ir Rhur'o krašto kontrolės klausimas. Bet dar jaugiau sunkumy sudarus . 
Sarro'krašto klausimas, B eIgijos-Olandijos ir Vakary Vokietijos sienų, te- 
eitoriniy reikalavimy išsprendimas.Nors spaudos nuomone ši konferencija 
yra tik įžanginė,bet reikia manyti,kad Čekoslovakijos įvykiai įkvėps pa
sitarimams daugia u lankstumo,nes nuo jy pasisekimo priklauso Vakary 
Europos syjungos steigimo klausimas,kuriam atėjo jau paskutinis laikas.

Vakary Europos Syjungos steigimui pagreitinti Belgijos užs.reik. min. 
Spaak'as pasiūlė sušaukti šiuo reikalu suinteresuoty krašty fconferencijy.

iš kitos pusės D.Britanija rodo daug iniciatyvos. Marshall planui įkū
nyti. Kovo 9 ir 10 d. įv^ks Londone Marshall' o plano numat'rty krašty prof e- 
siniy syjungy atstovy suvažiavimas, kuri ame dalyvaus ir JAV dviejy didžiau 
siy profesiniy syjungy atstovai. Po to į vyles dar kovo mėn. visy Marshall’o 
plano krašty konferencija Londone.

Skandinavijos Ministeriy suvažiavimui Oslo pasibaigus oficijaliai pre 
nešama,kad nutarta įsteigti Skandinavijos Muity Syjunga,į kuriy įeis 
Danija,Islandija,Svedijair Norvegija,kuri numačiusi aktyviai dalyvauti 
Marshall'o Europos atstatomo plane.
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ŽINIOS ŽINELES
. - ... i "4 '’ V ŠKO

- IRO gen. sekr.Mr. W. II. Tuck pranešimu, naziy nukankinty žmoni v auksas 
(dantys, žiedai, laikrodžiai ir 1.1. ), surinktas K Z stovyklose esy lėktuvu 
nugabentas į Londonu ir bus panaudotas šelpti išlikusioms nuo naziy tero
ro. Pi imas toks rinkinys buvo perduotas pareng.IRO komisijai,kuri Įkainojo 
35 dol. uncijy. 90 0 ty sumy skirta žydams.

- Pasaul. žydy kongresas įteiks pasiulymy ITO nustatyti pastarojo karo 
bevalstybiams žmonėms specijaly tarpt.pasy,panašy į Hanseno,kuris įgalin
tu jo turėtojus laisvai keliauti po visus kraštus,turety lygias teises 
su visais kitais svetimšaliais ir gaiety,kur panoręty,natūralizuotis .

- Prancūzijos v^riaus^bė ištrems lenkus, kuri e buvo aktyviai įsipainioję 
į politinio pobūdžio streiky.Varšuvos vyriausybė įteiks protesty. Santy
kiai įtempti.

- Sekančioji JTO sesija įv’ks rugsėjo men. 21 d. Paryžiuje.

- Vokietijoj yra 7.3OO.OOO motery daugiau kaip vyry.

PADĖKOS

- Širdingai dėkoju Ponioms Juknevičienei,Draugelienei ir Gudaitienei 
už pasiuvimy vasario 16 d. minėjimui 6 mergaitėms ■ t autini y riibeliy.

Stepas Paulauskas
LBB Diege'o Apylinkės V-bos Pirmininkas

- Nuoširdžiai dėkojame visiems Courcelles kolonijos Iietuviams,ypač 
p.Martuzaiciui ir p.p.Korsakams,prisėdėjusiems aukomis ir darbais suren
giant 30 m,Liet.Nepriklausomybės paskelbimo šventės minėjimy.

Taip pat dėkojame Tėvui Aranauskui už pamaldas ir gražy žodį,LBB Cen
tro atstovui p. Leliiinui už paskaity ir visiems svečiams už atv^kimy ir 
aukas.

LBB Courcelles Grupės Valdyba.

- Leidėjai atsiprašo maloniuosius skaitytojus už suvelinty 4nr. is- 
leidimy.

x
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