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Jau aštuoneri metai lietuviškoji tremtis laukia Lietuvai laisves. Ir 
kur gi nelauks! Lietuvos laisve - musiji laisvė, Lietuvos kančia - musiji kančia. 
Tremtiniai masės pergyvena tai kiekvienu atodūsiu.

Neužtenka betgi laukti ir dūsauti: laisvė dar niekad neatėjo pasyviu, 
laukimu; ji yra vertybė, k u r i t u r i būt lai
mėta; ji nepriklauso prie keptą karvelią, atlekiančiu burnon. Lietuviš
koji tremtis kasdieniniijt vargą akivaizdoj kartais išleidžia iš akią si?, kar
čiu tiesą. Ižus laiko žmonės pabėgėliais, bėgančiais nuo teroro, pabėgėliais, 
kurie tenori išsigelbėti. Netenka abejoti, kad taip yra, tašiau tai ne viskas. 
Jei bėgome užsienin; bėgom ne vien tam, kad savo kailj išgelbėtume, bet ir ki
tą, būtent, tėvynėj likusiu. Pagrindinis lietuviu tremtiniu uždavinys yra šiuo 
metu - rikiavimasis Lietuvos vadavimo fron
te. Kiekvienas tremtinys, kur jis bebūtą, užima tą fronto dalą, kuriai jis 
tinka ir kuriai yra pajėgus. Visiškai nepateisinama yrą laikysena tą, kurie 
vien privatiniais reikalais rūpinasi, palikdami laisvės fronto uždavinius ki
tiems. Mūsą buvimas užsieny dabar nėra turistinis pasivažinėjimas, o dalyvavi
mas tėvynės atvadavime. Kiekvienas, kuris bėga dabar iš Lietuvos fronto rikiuo
tės, yra dezertyras. Visą jėgos, visą sugebėjimai yra reikalingi. Siame fronte 
lietuvią niekad nebus perdaug, nes mūsą gretos nėra perdaug gausios, palyginti 
su kitom tautom. Ją svoris tačiau laisvės fronte yra reikšmingas. Tai yra gy
vas balsas, nuolat šaukiąs pasauliui: "Be Lietuvos nenurimsim!"

Šitokios tremtinią laikysenos laukia ir pavergtoj Lietuvoj pasilik?. 
Neseniai trys partizanai, prasiverš? pro geležin? sieną, atėjo iš Lietuvos ir 
pareiškė, kad visi tie, kurie nuoširdžiai pri
sideda tremtyje prie Lietuvos laisvini mo
tėvynėje bus sutikti išskėstom rankom,
o visi tie, kurio varo pragaištingą darbą, veda palaidą bei smagą gyvenimą, 
bus teisiami kaip išdavikai . Kitaip ir negali būti.
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Turint tai galvoje ^reikėtę laukti,(kad šalia varginančię tremties , 

probleraę, kurię sprendimas pums yra gyvybingas,būt'ę daugiau keliamas trem- 
tinįę vaidmuo kaip k ’o v o t o j ę.’ už' Lietuves 1 a i'_s - 
vę . .. Musę šiandienine buitis yra provizorinė (laikine), ji yra, pasakyčiau, 
partizanine ir visę turimę sutelkimas į sustiprintu Lietuvos front? už
sieniuose yra neatidėliotinas reikalas. Lzi-ugiai esame sutikę įvairiu grupių : 
susitėrimę ir išsklaidymu negeistino trynimosi. Grupes buvo ir bus, tačiau’ 
jeigu -jos nesugeba įsilieti bendran frontan, nepateisina savo buvimo. Sis su
sitarimas pabrėžia visę grupię valios nuoširdęmę, be kurio vieningas frontas 
nėpa įmanomas. Su pasididžiavimu sutikome žinię, kad sudaryta tremtine ■ 
L 1,’e.t u v o s Vyriausybe .(Vykdomoji’ Taryba) su p. V. Sidzi- 
kausku priešaky. Tai ne tik musę kovingos ir vieningos valios išraiška, bet . * 
ir pelitinis apdairumas. Šiuo keliu eina.-ir kitos tautos, esančios tremtyje, - : 
kaip’.Ukrainiečiai, kurio taip pat sudarė laisvosios Ukrainos vyriausybę. Be
lieka laisvosios Lietuvos vyriausybę•pripažinti. Netenka abejoti, kad ši kak- . 
Iivyriausybe yra pripažįstama, visos musę išeivijos, juoba pastaruoju metu, 
kai Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK.) sustiprino savo pozicijas, 
likdamas tikrai vyriausiu,'kur dalyvauja visos rimtosios politines grupes ir 
iš kurio išriedėjo minėta vyriausybe. Sunkiau bus su jos pripažinimu iš vaka
riniu valstybių pusės, kurios Pabaltijo klausinę, laiko "nei pakartu, nei pa
leistu". Reikia betgi manyti, kad ir'šio j' srity pavyks padaryti žingsnis prei- 
kin. Jei politinė konsteliacija aiškiai palinks musę naudai, laisvosios Lie
tuvos vyriausybė galės naudotis vienokia ar kitokia forma pareikštu palankumu.

Ryšium su tuo tenka laukti, kad tiek VLIK'o, tiek naujosios vyriau
sybės veikla sustiprės ypač vakarinėj ir pietinėj Europoj. Galima nujausti, 
kad ji sieks daug toliau, net kitus žemynus, tačiau mums, esantiems šiuo metu 
šioj Europos daly, yra svarbu matyti tos veiklos sustiprėjimę šiame regijone. 
Lietuvię skaičius padidėjo Prancūzijoj, Belgijoj ir Anglijoj. Kitos tautos iš 
seniau čia yra įsistiprinusios ir ję svoris kur kas didesnis. Musę pasireiški
mas čia dar silpnokas. Be kultūrinio reikėtę ir politinio pasireiškimo, kurį 
galėtę organizuoti VLIK'as su vyriausybe, steigdami bei stiprindami abitinka- 
mas atstovybes. Žmonės, kurie yra atvykę darbams, daugumoje nėra tam darbui 
pasiruošę. Reikėtę jioškoti galim’ybię įkurdinti didžiuosiuose centruose (sos
tinėse) atitinkamo pasiruošimo žmones (kur ję dar nėra), kad jie sustiprintę 
tuo būdu Lietuvos vadavimo frontę.

Belaukdami stiprėjančio ir augančio laisvosios'Lietuvos fronto pasi
reiškimo visame laisvame pasauly, norime prisiminti lotynišką užrašę Vilniaus 
universiteto kieme:

"Jūsę senasis narsumas tėvynes danguje ..
įžiebė nauję žvaigždžię".

_i:_ _.ii— _ii— —ir— o ~ • — — •

Min. V. Sidzikauskas

LIETUVA PIRMOJI PASIPRIEŠINO HITLERIUI

Prieš karę p. V. Sidzikauskas buvo Lietuvos Įgaliotas Ministoris Švei
carijoj, Olandijoj ir B. Britanijoj, gynė Lietuvos bylę Tarpt. Teisingumo Tri
bunals Hagoj, buvo pagaliau diplomatinės istorijos profesorium Klaipėdos Pre
kybos Instituto. Vokicčię buvo suimtas okupacijos motu ir 20 nėn. praleido kon- 
contr. stovyklose. Nuo 1947 m. balandžio;21 d. jis yra tremtinės Lietuvos vy
riausybės pirmininkas.

S. m. gegužės 31 d. Sorbonnos-universiteto Paryžiuj p. V. Sidzikaus
kas skaitė išsamię-.paskaitę, įš kurios duodame šįę,ištraukę. — Rod.
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Aš čia primenu 1935 ra. Sasso-Noumanno bylg. Naciu planai tgsyk buvo suar
dyti, tačiau Vokietija to niekad, neužmiršo ir neatleido, ir 1939 ra* Ji bruta
liai atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštg, pažeisdama Klaipėdos konvencijg., 
kurig 1924 m; gegužės 8 d. Paryžiuj buvo pasirašę Prancūzija,' D. Britanija^ 
Italija, Japonija ir Lietuva, ir 1928 m. su Lietuva pasirašyt?, sienos sutartį.

Prasidėjus antrajam'pasauliniam karui visa lietuviu tauta širdy stojo iš
vien su didžiausiom Vakarę, demokratijom, sukilusiom prieš naoii# imperializmu 
bei tironijg. Ji kietai pasipriešino visiems hitlerinės Vokietijos gundymams ir 
griežtai atmetė Ribbentropo reikalavimus prisidėti prie Ašies bloko bei žygiuo
ti prieš Lenkijg. Iš šito pirmosios karo fazės epizodo'aš norėčiau pateikti 
kai kurig. smulkmėm#, maža težinomu,.bet visuotinei- reikšmingi#.

Štai faktai, vykę maždaug Savaitę po 1939 ra. rugsėjo-1 d., kada Vokietija 
užpuolė Lenkijg. Pirmg pasiūlymg prisidėti prie Vokietijos bendrai akcijai 
prieš Lenkijg Lietuvos Ministerial Berlyne pateikė Dr. Kleist, vadinamojo "Rib
bentropo biuro" pareigūnas; tas biuras anuomet buvo na c ii# partijos skyrius už
sieni!# reikalams kontroliuoti. Tarp rugsėjo 8 ir 14 d. Dr. Kleistas trissyk . 
aplankė Lietuvos Minister#. Per tuos apsilankymus Dr. Kleist sakėsi veikigs 
pagal von Ribbentropo nurodymus, ir jo paroiškirai# turinys buvo toks: Lietuva 
turinti tuoj pat pulti Lenkijg. ir žygiuoti į Vilni!#, savo išsiilgtgjg sostinę, 
kurios Lenkija, užsiėmusi veiksmais prieš Vokietija, negalėsianti ginti. Ta 
proga Dr. Kleist pareiškė, jog tuo atveju,. jeigu padėtis, reikalauti#, Reichas 
csgs pasirengęs teikti Lietuvai visokeriopu reikalingu pagai.bg žmonėmis ir 
medžiaga. Kartu Dr. Kleist buvo pasirengęs savo vyriausybės vardu užtikrinti, 
kad jeigu Lietuva veiks taip, kaip Vokietijos jai siūloma, ji galėsianti nie
ke nebijoti iš Sovictg S-gos pusės. Per savo paskutinį, pasikalbęjimg Dr. KLoist 
Lietuvos pasiuntiniui nurodė, jog Ribbentropas jam pavedęs patarti, kad Lietu
va veikti# labai greit. Jis pakartojo, jog jis kalbgs paties Reicho užs. reik, 
ministerio žodžiais: "Litauon muss fasch handeln, rasch marschieron,' rasch, 
rasch, rasch!" (Lietuva turi greit veikti, greit žygiuoti, greit, greit, 
groit!) Atsakydama į tuos pasiūlymus, Lietuvos vyriausybė rugsėjo 11 d. pavedė 
savo ministoriui Berlyne pranešti Vokietijos vyriausybei, kad Vokietijos-Lon- 
kijos konflikto Lietuva apsisprendusi pasilikti absoliučiai neutrali. Tai buvo 
pakartota rugsėjo 16 d. to pat mėn. 17 d. Sovioti# S-ga puolė Lenkijg, ir rau
donoji armija, įžengusi į Vilnii#, prisiartino prio Lietuvos sienos.

Tokiu būdu Lietuva, nepaisydama ginčo, kuris buvo tarp jos 

ir Lenkijos, atsisakė veikti prieš savo kaimynę.

Priešingai, ji priėmė dešimtis tūkstancii# lenki# pabėgėli!#, civili!# ir karii#, 
kurio Hitlerio šarvuočiu persekiojami ir raudonosios armijos spaudžiami, ieš
kojo priebėgos jos teritorijoje. To dėka lenkai galėjo pasiekti savo sąjungi
ninkus - D. Britanijg ir Prancūzijg - ir papildyti vakarini!# domokratiji# eiles.

Pažiūrėkim iš arčiau, kas darėsi su Baltijos kraštais didžięji# sukrėtirai# 
metu. Po Miuncheno ir ypačiai likvidavus Cekoslovakijg, kada santykiai tarp 
trečiojo Reicho ir vakariniu domokratiji# pablogėjo veik ligi lūžimo, D. Brita
nija ir Prancūzija bandė surasti su Soviet!# S-ga bendrg politikę akivaizdoj 
naujosios padėties, kurig Europoje buvo sukūręs didėjęs vokiečiu agresingumas. 
Maskva pareikalavo, kad jai už tai būti# leista užvaldyti Baltijos valstybes ir 
pražygiuoti per Lenkijg ir Rumunijg. Vakariniai sgjungininkai negalėjo su tuo 
reikalavimu sutikti. Kaip tik vykstant tidms pasikalbėjimams Ribbontropas lėk
tuvu nuskrido į Maskvg ir 1939 ra. rugpiūcio 23 d. pasirašė su Molotovu sutartį 
ir slaptg konvencijg. Niuronborgo byloj patyrėm, kad ir sutartis ir konvoncija 
buvo paruoštos iš anksto. Pagal tg susitarimg Sovietu S-ga turėjo gauti Ryti# 
Lenkijg, Latvijg ir Estijg, o Lietuva turėjo atitokti Vokietijai.
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1p39 m. rugsėjo 28 d. tas susitarimas buvo pakeistas; ir, Lietuva turėjo pereiti 
Soviotę S-gai. Tę derybų ir maršandažo smulkmenas galima rasti vokiečiu užs. 
reik, ministerijos archyvuose, kuriuos JAV valstybes departamentas išleido ant
rašte ’’Nazi-Soviet Relations 1939“!941 Deja, prancūziškoji tę dokumentu, laida
antrašte "La vėritė sur les Rapports germano-sovietiques 1939-1941" tepaduoda 
nepilnas ištraukas ten, kur liečiama Baltijos valstybes. Teduodamas vionę iš
traukę. tę portraktaciję - ilgę ir tamsię, kurię tikslas betgi buvo labai aiškus, 
- aš pacituosiu slaptę telegramą kurię Vokietijos ambasadorius Sovietę S-goj 
Schulenburg 1940 m. rugpiūcio 13 d. pasiuntė Vokietijos užs. reik, ministerijai 
dėl teritorijos juostos Pictę Lietuvoje.

"Del Lietuvos teritorijos juostos Molotovas man šiandien 
įteikė ilgę memorandum^, kuriame pažymima, kad teritori
nė kompensacija Sovietę S-gai nepriimtina, tačiau pareiš
kiama, kad sovietai per dvejus motus sumokėti 3.860.000 
aukso dolerię auksu arba prekėmis - pagal tai, kaip Vo
kietija norės, - kad šitoji teritorijos juosta pasiliktę 
Sovietę Sęjungai".

Si telegrama reikalinga trumpo paaiškini no. Rugsėjo 26 d. Maskvoj susita
ręs, kad ir

Lietuva atiduodama sovietę sferai mainais už lenkę Liublino sritį, Var

šuvos srities dalį ir Suvaikę trikampi, Ribbontropas rezervavo sau 

šiaurę Pictę Lietuvos teritorijos juostę rytinei Reicho sienai išlyginti.

Tašiau raudonoji armija, kartę įkėlusi koję į Lietuvę, nepaisė to susitarimo 
ir užėmė visę kraštę. Po to tarp abieję vyriausybię prasidėjo nepabaigiamos de
rybos, kurios pasibaigė slaptu susitarimu, kurį Molotovas ir Schulenbergas pa
sirašė Maskvoj 1941 m. sausio 10 d. ir kuriuo Rusija apsiėmė sumokėti Reichui 
7.5OO.OOO aukso dolerię, arba 31.500.000 vokiškę markię, kompensacijos. Mini
masis slaptas protokolas nustato mokėjimo dotalcs ("Nazi-Soviet Relations" p. 
p. 26? - 268).

Tokiu būdu musę kraštas - tępat galima pasakyti ir apie abu musę baltiš
kuosius kaimynus - tapo tarptautinio sęmokslo, tikrę mainę auka.

Akivaizdoj soviotę okupacijos, gręsinancios Europai ir pasauliui Baltijos 
valstybię, tę pirmpę aukę likimas turėtę būti visę atminty neatsiejamai suriš
tas su visę be išimties Europos valstybię likimu; arba visa Europa bus laisva, 
arba ji visa žlugs.

Prancūzija, kuri niekad nenustojo buvusi ištikima savo principams, kuri vi
sada buvo priešaky kovos dėl laisvės, šįsyk vėl yra pašaukta suvaidinti lo
rn i am ę vaidmenį organizuojant pokario Europę.

Štai dėl ko Baltijos tautos pacię tamsiausię savo istorijos valandę, pasi- 
ryžusios be kompromisę kovoti, kad ję suverenumo toisię vykdymas būtę atstaty
tas, yra tikros veiklia prancūzę tautos simpatija ir į ateitį žvelgia su pasiti
kėjimu ir be nevilties.

Leiskit man baigti Leono Blumo žodžiais:
" N5 vienas kraštas negali jaustis laisvas, joigu jis žino, kad pasauly 

dar yra pavergta šalis".
—s—:—:—:—:-:—:—:—:-:—:—:—:-:-:—:—

' Vyt. Siaurys

"AMBASADORIAI" DABOKLĖJE 
(pretenzija į foljotonę)

Anę dienę mano barako kaimynas Kanopa buvo jau visai besupykstęs:"Zinai - 
sako- apie visokius susirinkimus, ekskursijas, komi tėtę pirmininkus^įr kitokias 
"Laikas", tu, tomus prirašai, bet apie mus paprastus žmones taį.^nė^cypt... Lyg

5



5
čia jy Belgijoje ne kvapo nebūty.^ 0 tuo tarpu ir mes krutame ir ne be rezultaty, 
sakysime, propagandos srityje”. .. . ' •' ..Z".1*'.

Kanopos antakiai pakilo keliais centimetrais aukštyn. Kaktoje - kelios 
raukšles. - ,

"Arba jei rasai, rašyk apie visus, arba... nes kai išgraibysiu dantis, tai 
ne velnias jy tau nesurinks!..."

Taip paskatintas turėjau griebtis už plunksnos ir rašalo.
Sako, gimstant Markui Twainui danguje pasirodžiusi kometa. Kai gimė Fabijo

nas Kanopa viso šito nebuvę-pemelyg jau ilgos ceremonijos. Savo karjery jis 
pradėjo daug vėliau, būtent, suaugęs į stambaus kalibro bemy, galėjo vienu ypu 
išgerti tris ketvirčius skaidriosios arba puskibiriuky naminio alaus. J"Liet
ūkio" sandėlio trečiyjį aukšty užnešti tris centnerius kvieciy Fabijonui nebuvo 
reikalo nė delny pasispiąudyt.

Taip jau, matyt, likimo buvo lemta, kad vieny dieny tėvulio palaimintas ir 
primokytas ("... tik į kasykly nelįsk ir perdaug nesimušk!") Fabijonas išėjo į 
šviety - atseit išmovė nuo raudonojo maro tremtinio dygliuotais takais.

Visko per kelis metus matė Kanopa. Ir vis nei tai gerai, nei tai blogai 
išeidavo, kol vieny gražiy dieny, užmiršęs seno tėvo žodžius sėdo į traukinį, 
kurio vagonai buvo papuošti linksmai nuteikiančiais šūkiais 2 "Tegyvuoja anglies 
kasyklos!"

Taip nesenai Fabijonas Kanopaitis jau šventė vieny mėty sukaktuves naujo
joje tėvynėje - Juodojo Aukso Žemėje.

Sukaktuviy diena buvo nukelta į sekmadienį. Šventės iškilmingumui paminėti 
nupirkta kelios litrinės silpnesnio ir stipresnio ir su trimis draugais sėsta 
už žaliojo stalo. Toks, pagal Fabijono pasakojimy, buvęs prologas.

Priešpiečiais draugę tarpe kilo nuomoniy skirtumai tarptautinės politikos 
klausimais. Pora agresyvesniy pažiūry puolė nuosaikiuosius - šiuo atveju Fabijo- 
ny ir Rapoly. Tekę pavartoti ginamysias priemones. J triukšmo vioty atskubėjęs 
buto’ šeimininkas, žmogus, ligtol atrodęs visai neblogas, todėl jo pasiūlymy eiti 
apsikumšeiuoti į gamty draugai sutikę su entuzijazmu. Kai jau buvo išmuštas vie
no magazino 6 x 3 m. langas, iš Petro ir Antano nosiy varvėjo "blogasis" kraujas 
(agresingumo sukėlėjas), buvo nutarta susitaikinti ir baigti minėti sukaktuves.

Deja, neviskas pasaulyje yra taip kaip to norime. Taip atsitiko ir šiuo 
atveju su Fabijonu ir jo trim gerais draugais. Nespėjo žmonės kaip reik sušilti 
pady kambaryje, kaip atskubėję garbingi tvarkos saugotojai, susodinę į limuziny 
ir išsivežę. Iškart manę, kad veš ten, kur baltos meškos vaikus peri. Bet ne!... 
Nuvežę į padory kambariuky (su pinučiais virš langy), daug geriau atrodžiusį 
už jy buty, ir čia uždarę.

Draugai ėmę knarkti - mat, sukaktuviy minėjimas ir nenumatyta tolimesniy 
įvykiy eiga buvo juos paveikusi. Gi Fabijonas nebūty buvęs Fabijonu, jei nebūty 
pastatęs ant savo - t. y. sukaktuviy dienos programa turėjo būti išvesta iki 
galo. Tam trūko labai nedaug - dar keliy litry. Kai po.pusvalandžio beldimosi 
į duris nebuvo gauta jokio atsakymo, jis pabandė reikaly spręsti iš kitos pusės. 
Lango pinučiai buvę tikrai silpni, o ant kampo ir neblogas, restoranas.’Fabijonas 
ėmėsi darbo, kurį jis tęsėjo nuo vakaro iki rytui auštant. T. y. per langy i 
restorany, keturis bokalus į ranky, vėl atgal tuo pačiu keliu pas draugus, čia 
skubos keliu bokalai ištuštinami ir Fabijonas vėl skuba į restorany.

Tik vėliau ryty policija jį rado prie daboklės, rankose laikantį keturis 
bokalus ir... bemiegantį...

Žinia apie lietuvišky ištikimybę savo draugams žaibo greitumu ėjo kaip le
genda iš lūpy į lūpas: "Tai bent vyrai! Ar visi ten pas jus tokie?" Gi Fabijonas 
visiems gausiai teikė paaiškinimus ir kitokiy informacijy. Ky gi - juk visaip 
gyvenime atsitinka!

Matote - argi neapsitarnavo Fabijonas Lietuvos vardo "išgarsinimui"?
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SOVIETINES SPAUDOS APŽVALGA

Lietuvoje geras derlius.- "Pravdos" korespondentas 
is Vilniaus praneša, kad šiais metais Lietuvos laukuose gražus javų derlius. 
Kai kuriuose krašto apskr. - Kaišiadorių, Trakų, Švenčionių, Vilniaus ir kt. 
kolchozai, sovchozai bei pavieniai ūkininkai pradėjo javų kūlimų. Pirmieji iš
kulti grūdai skubama pristatyti valstybei. Pav., Kaišiadorių grudų paruošos 
punkte pirmas su naujo derliaus pyliavomis pribuvo Žiežmarių ūkininkas. Taip 
pat pyliavas valstybei pradėjo pristatyti ir "jauni Panevėžio kolchozai". $ 
grūdų paruošos punktus čia jau pristatyti virš 700 cent, rugių. Vilniaus apskr. 
ūkininkai prievolių sųskaiton pristatė 200 centn. grūdų. ("Pravda" Nr. 199/ 
48.7-17)

Rusai į Lietuvos kurortų! — "Druskininkai laikomi 
stambiausiu Pabaltės kurortu. Pušynas, mineraliniai šaltiniai, gydomasis dum
blas, geras klimatas (ir lietuviška duona! Kor.) — visa tai pritraukia tūkstan
čius asmenų iš visos S. S-gos, kurie ieško poilsio."

"Pušų miške randasi Liet. S.S.R. sveikatos ministerijos VSSFS (visasųjung. 
prof-s-ga), aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų sanatorijos, sanatorijos "Bielo- 
rusija" poilsio namai ir pionierių lageriai. Profsųjungų centro komiteto name 
per pastaruosius porų metų rado poilsį, apie 15.000 transporto darbuotojų." 

"Druskininkuose atstatyta kurorto gydykla. Penkmečio plano gale jos pajėgu
mas numatomas padidinti iki 5-000 asmenų per dienų. Ligoniai priiminėja druskos, 
purvo, pušų ir angliarūkštės vonias. Neseniai atidarytoji klinika turi 8 gerai 
įrengtus kabinetus." (izvestija" Nr. 170 - 48.7.20)

Lietuvos cukraus fabrikai.— Lietuvos cukraus 
fabrikai ruošiasi naujam sezonui. Šiais metais cukraus numatoma pagaminti dvi
gubai daugiau, negu praėjusiais metais, žymiai padidinamas Marijampolės fabriko 
gamybinis pajėgumas. Rekonstruojamas Pavencio fabrikas. Panevėžio cukraus fabri
kas perviršijo savo remonto darbų planų. ("Pravda" Nr. 150 - 48.5.29.)

Hidroelektrinės stotys įrengiamos Anykščių apskr. ant upės Anykšta (Jašiū
nuose), ir Melnikaitės vardo kolchoze - Kėdainių rajone. ("Pravda" Nr. 174 - 
48.6.22.)

Klaipėdos laivų remonto dirbtuvėse pradėta gaminti pirma partija žvejų 
kuterių. Šiomis dienomis numatoma atlikti atskirų laivo dalių suvirinimas, o po 
to bus pradėta montažas. Svarbiausios mašinos, pagalbiniai įrengimai laivams 
gauti iš Leningrado ir iš Uralo. Laivo pajėgumas apskaičiuojamas 100 cėtn. per 
parų žuvies pagavimui bei jos perdirbimui. ("Pravda" Nr. 170 - 48.6.18.)

Kitos žinios. "Pravda" Nr. 189 — 48.7.7. - 24 paduoda šias 
įdomesnes žinias:

48.7.19- Rygoje įvyksta tautinė dainų šventė, kur dalyvaus 1.500 chorų su 
80.000 dainininkų. Bus sudainuotos rusų, latvių bei lietuvių dainos.

Pasirodė II tomas "Dokumentų ir Medžiagos II Karo Išvakarėse Rinkinys". 
Daugumoje tai buv. vokiečių ambasadoriaus H. v. Dirchseno archyvuose rasti doku
mentai (iš Maskvos, Tokio ir Londono ambasad. laikų). Pagrindinė mintis - "naujas 
pasaulio padalinimas sukuriant anglų-vokiecių agresyvinį-karinį-politinį blokų 
ir vokiečių agresijos nukreipimų prieš Sov. S-gų." Tokia buvusi pagrindinė ang
lų-vokiecių politikos linija prieš II-jį karų. 280 psl., 100.000 egz.

"Tasso" pranešimu iš Vilniaus, šiomis dienomis įvyko Liet. Komsomolo IV 
suvažiavimas, užtrukęs 3 d. Dalyvavo 449 delegatai iš viso krašto.
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Centrinis Tautos Šventės minėjimas 
L i ė g e . - Šiais metais Belgijos lietuviai sutarė bendrai minėti rugsėjo 
8 d. Liėge. Jau iš pat ryto (12.9.1948) ėmė plaukti iš visę pusię tautiečiai; 
Briuselio, Liuveno, Hainaut ir Limburgo provinciją. Daugumas angliakasiu, pūs
lėtom rankom, kai kurie nė nemigę tiesiai iš darbo atvyko į Liėge. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis Tilleur bažnyčioj, kurias atlaikė kun. Dr. Pr. Gaida, o 
dienai pritaikytą pamokslu pasakė T. V. Pupinis, S. H. Be gausios tautiecię 
publikos pamaldose dalyvavo Liėge srities a. kasyklę pirmininkę pavaduojąs p. 
Libertas, užsieniecię skyriaus valdininkai, IRO atstovas p. Demciukas, kroatę 
kapelionas T. Peric O.F.M. Visi gėrėjosi lietuviškom giesmėm.

Po pertraukos, 14 vai. Tilleur teatro salėje iškilmingas posėdis pradėtas 
Kun. Dr. Pr. Gaidos žodžiu, kuriuo jis kreipėsi pirmiausia į tautiečius, pas
kui į svečius prancūzę k. P. V. Balkaitis iškėlė dienos reikšmę ir nepalaužia
mą lietuvię tautos ryžtą išlikti ir laimėti. P. A. Burba, Liet. Bendruomenės 
Belgijoj Centro vicepirmininkas, pasveikino visus suvažiavusius, kviesdamas 
vieningom gretom laikytis deramai svetimęję akyse ir perskaitydamas p. generolo 
Grigaliūno-Glovackio atsięstą sveikinimą, kūrę suvažiavu
sieji sutiko su entuzijazmu. Jo pasiūlymu, priimti sveikinimai VLIK'ui ir trem
tinis Lietuvos Vyriausybei. Kalbėjo ir svečias: Kan. Kleisters kaip J. E. 
Liėge vyskupo atstovas ir a. kasyklę pirmininko vardu p. Libertas. Pirmasis 
perdavė vyskupo sveikinimus, pabrėždamas, kad svetimšalię reikalai jam yra la
bai • prie širdies ir kad jis kreipia daug dėmsio į ję dvasinię reikalę aprūpi
nimą. Kalbėtojas prabilo vokiškai, kviesdamas lietuvius likti ištikimais savo 
tikėjimui naujame krašte ir neprarasti vilties atgauti prarastąją tėvynę. P. 
Libertas pasidžiaugė lietuvię švente, geru pasiruošimu ir programos gausumu. 
Išreiškė savo pasitenkinimą, kapeliono veikla ir viltį., kad naujasis kraštas 
pajėgs lietuviams ir kitiems sukurti pragyvenimo sąlygas. Negalėjęs posėdy da
lyvauti IRO atstovas p. Demciukas prašė perduoti geriausius jo sveikinimus bei 
linkėjimus lietuvię ateičiai. Vietos klebonas ta proga pristatė publikai nau
jąjį. vikarą, mokantį daug kalbę, kuris pasveikino vokiškai ir baigė šūkiu: 
"Es lebe Litauen!"

Meninė dalis šį kartą buvo gausi ir gerai paruošta. Be įprastinię deklama
ciją, Tilleur mokyklos mokiniai, sesers Agnietės vadovaujami, pasirodė su dai
nomis, žaidimais ir net gyvuoju paveikslu "Vilniaus varpai". Svečiai, kad ir 
nedaug tesuprato, gėrėjosi tautiniais drabužiais ir vaidyba. Ypač grąžę įspū
dį darė Watersch.ei lietuvię tautiniai šokiai, paruošti p. Dilbienės. Salia ję 
įspūdingai skambėjo p. Juozaičio šešetukas (turėjo pakartoti) ir Tilleur ket
veriukė. Su susidomėjimu sekė publika Lauciaus vaizdelį "Paslaptingoj zonoj", 
suvaidintą Waterschei lietuvię. P. J. Dulkė pasirodė su akordeonu ir su duetu 
(Dulkė-Kumpis). Programa užtruko iki 17 vai. Pagaliau p. Stp. Paulauskas ren
gėją vardu padėkojo artistams, uoliai dalyvavusiems programoj, ir visiems sve
čiams bei publikai (apie 250) ir galingu Tautos Himnu iškilmės buvo baigtos. 
Si šventė visiems paliko pasigėrėtiną įspūdžię, ypač meninė dalis, kuri Belgi
jos lietuvię gyvenime ikišiol buvo turtingiausia. Ją buvo galima rodyti ir bel
gams. (Po programos buvo girdėti šnabždant: "Liežas ant rožančiaus, Limburgas 
ant Tanciaus.") Šventę ruošiant daug pasidarbavo Stp. Paulauskas, Banevičius, 
Mažeikis, Gegeckas ir kiti.

Limburgo I-ji BLB Apylinkė tariasi. -9.19. 
Zwartbergo parapijos salėje įvyko LBB Limburgo I-sios Apyl. susirinkimas.
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Ypač visus domino T. Kornelijaus paskaita apie Liurdę., kuriame jis iš
buvo 8 d. Iš 4 - 5000 maldininkų Tėvas buvęs vienintelis lietuvis. Ualdinin- 
kams, kurie paprastai atvyksta pareikšti Sv. Karijai savo pagarbos ir išpra
šyti sau reikalingų maloniu, duodama, be to, 1 diena padaryti ekskursiją į 
Pirenėjus. Visur viešpataujanti broliška, draugiška dvasia. Jo buvimo laiko
tarpy Liurde įvykę 3 stebuklai, kurių vienų Tėvai tekę pačiam savo akimi s ma
tyti.

Pačioje Prancūzijoje gyvenimas nenormalus - visur labai aukštos kai
nos, tačiau kai ko esama žymiai pigiau: pav. foro aparatai, peiliai, parkeriai 
ir t. t.

Kelionė į Liurdę kainuoja apie 3.000 DP tai beveik neįmanoma ne 
dėl finansinių sunkumų, bot dėl procedūros (dokumentai, vizos) - tuo jis pats 
įsitikinęs, nes savo dokumentus togavęs tik prieš pat išvažiuojant.

Emigracijos ir kitais aktualiais reikalais pranešimą padarė p. A. Bur
ba. Emigruoti kur nors kolektyviai iš Belgijos - neįmanoma (nebent pavi en-iui 
privačia iniciatyva); dirbti ir po sutarties baigimo,, atrodo, bus galima tik 
anglies kasyklose. Grįžimui į Vok. ISO yra priešingu, nors išvykstant (tuo mo
tu IRO Jkurd. Komisijos dar nebuvo) į Bolgiję specialiai buvo teirautasi ar 
mes skaitysimos įkurdintais ar ne, ir į tai buvo atsakyta, lead mes vykstame 2 
metų darbams. Jei mums ten patiks, galėsime pasilikti. Grįžtantieji iš Belgi
jos į Vok. (nors spauda ir skelbia, kad nepriima) nors nelengvai, bet "pakom- 
binavus" priimami. Pav., vienas K. stovyklos (am. zona) gyventojas grįžęs iš 
Belgijos spėjo jau pabuvoti.Prancūzijoje, iš ten vėl grįžo ir dabar gyvena tojo 
pačioje stovykloje. Anglų zonoje su grįžtančiais daroma dar mažiau ceremonijų. 
Grįžusioms stačiai pasiūloma: "Rinkis - arba į vokiečių ūkį, arba į Angliję!"

Dėl emigracijos iš Belgijos į kitus kraštus vietos (Tatorschei) IRO 
Atstovas pataria tuo reikalu rašyti peticijų Ženevos IRO Centrui. Šiuo atveju 
akcijos turėtų imtis visi Belgijos lietuviai. "Turimo aiškiai pabrėžti IRO, 
kad mes nesame galutinai įkurdinti, bet tik laikinai atvykę darbui." Rusai ir 
lenkai, turbūt, daugumoje liks; tai matyti ir iš jįjį pasiruošimų, ilgesniam ap
sistojimui - bažnyčių, klubų įsirongimo ir t. t. Tad išvykimo iš Belgijos pro
blema daugumoje atitenka pabaltiečiams.

Iš esamų galimybių Vok. esantiems tremtiniams, kaip D.P. įvažiavimo 
į J.A.V. bilium - Belgijos lietuviams nobus leista pasinaudoti; į tai atsakė 
ne tik IRO, bet ir J.A.V. liet, organizacijos ir p-lė Rovaitė - BALFO atstovė 
prie IRO.

Dėl vykimo į Argentiną ir Kolumbiją užklausimus padarė Liožo ir Char
leroi apylinkių komitetai. Tenka palaukti su atsakymais.

Susirinkimo dalyvavo apie 150 tautiečių. (Vyt. Siaurys)

Re ikalauja noboįsi vožti naujų dar
bininkų . — Belgų katalikų darbininkų sindikato laikraštis (flamų k.) 
"De Volksmacht" viename savo paskutiniųjių numerių, gana ilgame straipsnyje, 
reikalauja vyriausybę nebeįsivožti naujų svetimšalių darbininkų (DP ir italų), 
bot pasistengti įjungti į darbų krašte esančios darbe jėgų (bedarbių skaičius 
Belgijoje vis kyla!) ir ligšiol atvožtiesiems darbininkams sudaryti tinkames
nes gyvenimo sęlygas. Tų patį rašo ir kiti darbininkų laikraščiai, nors kol kas 
nauji svetimšaliai vis atvyksta. Angliakasių skaičius šiuo metu yra didesnis, 
noi prioš karę.

Eisdonas .- Esdono Lietuvių skaičius vis mažėja ir ma,žėja, 
kaip žydo bitės nyksta. Kur buvo apie 70 žmonių, dabar tik liko per pus.

Dar suburia lietuvius į vienų būrį bažnytinės pamaldos, kurios įvyks
ta kiokviono mėnesio antrų sekmadienį . Tai Tėvo Ko'-noli jaus dėka turimo nors 
lietuviškos pamaldos, kurios nors trumpam suburia mus į vienų būrį. Tautinės
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šventes minėjome 8-sios rugsėjo. Eisdeno lietuviai skaitlingai dalyvavo Zwart- 
bergo, kur buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos, Dr. Kun. Gaidamavičiaus, o 
vėliau menine dalis, kuria išpildė vietinės grupės.

Šventė praėjo tikrai lietuviškoj nuotaikoj. Linkimo ir toliau nenu
ilstamai dirbti ir rengti lietuviškus minėjimus.

(j. Rudenėlis)

Turėjo mo svočią.- Aise a u (Hainaut prov.) rugpiū- 
cio 29 d. apsilankė neseniai į Belgiją atvykę Tėvai Jėzuitai; Tėv.. VI. Mika
lauskas ir Tėv. V. Pupinis. Ta proga turėjome lietuviškas pamaldas. Sv. Mišias 
atlaikė ir pamokslu pasakė Tėv. V. Pupinis, o dalyviai pagiedojo pasitariant 
vargonais.

Džiugu, kad ir mes sulaukėme vieną kartą tos progos turėti■pas savo., 
lietuviškas pamaldas. Tikimo, kad dabar sulauksime ir dažniau apsilankant 
šiuos svečius, nes mes jiems esame artimiausi.

(j. Nevorauskas)
Amerikon važiuojantiems.- BALFO prim. kun. 

Dr. J. Končius, išsiuntinėjo spaudai atsišaukimu, kviečiantį tremtinius, ku
rioms pavyko išlipti Dėdės Šamo žemėj, imtis pirmo rasto darbo, poranksti nc- 
kritikuoti vietinės santvarkos, žodžiu, taktiškai elgtis, nes tik tuo bildu ga
lės biiti laimėtas Amerikos visuomenės palankumas. Puikiai užsirekomendavo: gen. 
J. Černius, p. V. Grigaitienė, prof. dr. Zubkus ir kt.

Brangsta pragyvenimas.- Darbininku spauda ima 
nerimti dėl kylančią kainą: vieni grasina streiku, kiti kviečia vyriausybę per
žiūrėti atlyginimus. "A Travail" puola: "Kapitalistinis režimas galėjo finan
suoti luksusinią autovožimią importavimą., kurio piktina pravažiuojančius sve
timšalius, tašiau jis nepajėgė tinkamai apgyvendinti didelės dalies gyventoją:."

Nereikės mokėti už .seimą atgabeni
mą.?- Ministerija yra pažadėjusi š. m. rugpiūcio 23 d. panaikinti mokestį 
(400 Frs.) už šeimą: atgabenimą. į DP gyvenvietes. Tuo reikalu yra padaręs žygią 
Krikšc. angliakasią sindikatas.

Svetimšalią darbininką: susirinkimas 
L i ė g e . - S. m. rugsėjo 12d. Krikšc. angliakasią: sindikato inicijatyva 
buvo sukviestas svetimšalią: angliakasią: pasitarimas, kuriame dalyvavo apie 50 
įvairią, tautybią zmonią. Jie išklausė pranešimą: apie dabartinę svetimšalią: 
darbininką: būklę Belgijoj. Be kitko, nutarta organizuoti š. m. spalią: 17 d. 
studiją: dieną svetimšaliams DP, kur bus nagrinėjamos įsikūrimo galimybės Bel
gijoj pasibaigus sutarčiai. Dalyvaus ir IRO atstovai. (Dėl studiją: dienos tei
rautis pas Mr. Boulanger, 29, rue St. Gillo, Liėgo). Pareikšta protestas prieš 
kai kuriuos laikraščius, siūlančius repatrijuoti visus svetimšalius darbininkus 
nurodant, kad jie nėra prekė, kurią galima būtą: pagal reikalą importuoti ar eks
portuoti, bo to, tremtiniai neturi tėvynės.

Renkami "Saugumo ir hi g. ienos komite
tai."- Vyriausybės nutarimu, visose įmonėse turi būti sudaryti komitetai 
darbininką: gyvybei bei sveikatai saugoti. Jie renkami. Kandidatais gali būti 
darbininkai: 25 m. amžiaus ir dirbę nemažiau metą: įmonėje; nepilnamečius gali 
atstovauti asmuo nevyresnis 25 motą:. Rinkti gali: darbininkai 21 m. amž. ir dir
bę įmonėje bent 3 mėn. Rinkimą datos skelbiamos raštu 8 d. prieš rinkimą datą. 
Jie prasideda nuo spalią 1 d. Išrinktieji bus atlyginami už posėdžius kaip ir 
už darbą.
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Vais t-y bes turi duoti prieglaudą tremti
niams . - Įvairię valstybių parlamenti^ atstovai, susirinkę Romoj nustatė 
tarptautinės moralės dėsnius. 16-tas paragrafas sako, kad kiekvienas žmogus tu
ri teisę gyventi, ir valstybė turi pareigą priimti tremtinius pagal turimas ga
limybes. Valstybė turi teisę priimti asmenis, kurie išbėgo iš savo krašto bijo
dami tikybinio, politinio ar rasinio persekiojimo. Sitai skelbia belgę spauda.

Siuntinėliai Vokietijon.- Caritas Catholica, Servi
ce Colis de Secours, (5, rue Guimard, Bruxelles) priima užsakymus maisto siun
tinėliams (standartiniams) į Vokietiją. Ję kaina - 150 Frs. ir 200 Frs. (4 kg.) .

MUSU INFORMACIJA

Bnigracijos j, Kanadą Reikalu.

Nesenai gauta iš Kanadoje esančio Įgaliotinio Emigracijos Reikalams, p. Tr. 
Rudinsko sekanti informacijas

Pagal dabartinius Kanados imigracijos Įstatymus Į Kanadą gali Įvažiuoti, jei 
kviečiami: .

1) Artimi giminės - vyras, žmona, vaikai, broliai, seserys ir ją šc^ ,

2) Sužadėtinis ar sužadėtinė (pasižadant per trumpą laiką vesti).

3) Kitę specialybią asmenys, jeigu atitinkamos darbovietes duoda dai-bo 
sutartį ir pasirūpina leidimais iš Darbo Ministerijos jiems Įvažiuoti, kaip no- 
pavaduojamiems ir Kanadoje trūkstamiems specialistams.

4) Turintieji pakankamai lesę Įsikūrimui žemės ūkyje (nemažiau 2000 dol. 
ir turį toje srityje patyrimo. Tremtiniams ši galimybė atpuola, nes reikia, kad 
būtą vykstama iš savo gimtinio krašto be sustojimo, su to krašto pasu, išduotu 
ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius.

5) Visi kiti, kurie ūkininkę kviečiami su affidavitais.
Visais atvejais kvietėjas turi pasižadėti apmokėti kelionės išlaidas, duo

ti kviečiamajam butą ir garantuoti, kad atvykusis netaps valstybės naštą.
Neturintiems giminię reali galimybė Įvažiuoti Į Kanadą - tik ūkininkę kvie

timas. Tačiau reikia pastebėti, kad ūkininkai labai nenoriai sudarinėja affida- 
vitus net ir tiems, kurię kelionės išlaidas apmoka artimieji, kadangi jie bijo 
Įsiparoigojimę (butas, išlaikymas ir t. t.).

Ūkininkę suradimas per Įgaliotinį visai neįmanomas, nes jokią lesę tam nė
ra, o jei ir būtą, tai nepažįstamam ūkininkui įkalbėti affidavitą davimą vis- 
tiek reikalas beviltiškas. . ’

Žymiai lengviau sekasi affidavitą davėjus rasti turintiems pažįstamą ūki
ninkę arba stačiai dirbantiems žemės ūkyje (kad ir naujai atvykusioms).

Lietuviai ūkininkai, kurie norėjo, affidavitą jau davė tiek, klok galėjo. 
Daug lietuvię yra tremtiniams nepalankiai nusistačiusią. Tik tuo galima paaiš
kinti ir daugelis nusiskundimą, kad giminės neatsakinėja Į laiškus.

Įgaliotinio darbas lig šiol apsiriboja grynai informacija ir išimtinais 
atvejais pagalbą sutvarkyti dokumentus. Klaidingai tremtiniai Įsivaizduoja įga
liotinį turint visą įstaigą su sekretoriais ir t. t.

Kanados Lietuvię Taryba šiuo metu tebėra organizacinėje būklėje, todėl 
tokiems dideliems uždaviniams, kaip affidavitą ieškojimas arba efektyvi treu- 
tinię šalpa, dar neturi pakankamai lesę.
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POLKOJ P&SIM/WUS "
JUNGTINES TAUTOS POSĖDŽIAUJA.. - PRIESRUSISKA NUOTAIKA. - SOV. SĄJUNGĄ TSSTOS 
IS JTO? - KORĖJOS NEPRIKLAUSOMYBE. - PALESTINOJ DVI VYRIAUSYBES - BERLYNAS 
SAUGUMO TARYBOJ. - SUKILIMAS TOLIMUOSE RYTUOSE. - RASIRUOSD1AS KARUI

, ,IX* 2Į Paryžiuje prasidėjo Jungtiniu Tauty Organizacijos 
posėdžiai, kurie manoma, užtruks apie 2—3 mėnesius. Ligi šiol svarbiausi se
sijos įvykiai yra Marshall'© ir Višinskio kalbos. Pirmasis, nors ir nepaminėjo 
Sov. Sęjungos, bet aiškiai apkaltino valstybes, kurios© viešpatauja politinis 
teroras, kurios prisidengusios revoliuciniais šūkiais nori sutrukdyti pasaulio 
atstatymę. Svarbiausiais šioje sesijoje pildentintinais klausimais jis laiko 
šiuos: Graikijos, Korėjos, Palestinos problemus, tarptautinę atominės energijos 
kontrolę ir naujy nariy priėmimo klausimu.

Susitarimas šiais klausimais vargu bus prieitas. Rusija ir JAV perdaug 
skirtingas turi pažiūras. Jei amerikiečiai teisingai pastebi, kad Graikijoj vi
daus karas būty jau seniai pasibaigęs, jei ne kaimyniniy valstybiy kišimasis, 
tai Ryty "demokratai" atkerta, jog tikrieji Graikijos nolaimiy kaltininkai yra 
anglosaksai, kurie remia ginklais ir pinigais teisėtę Graikijos vyriausybę...

Korėja., po japony kapituliacijos buvo padalinta į Soviety ir 
JAV zonas. Buvo numatyta duoti jai greit nepriklausomybę, bet nebuvo numatytas 
kitas labai paprastas dalykas, kad sovietiniai imperijai!štai'kartę užėmę kraš- 
tę iš jo nesikrausto tol, kol jo "nesutvarko". Tvarka mums pažįstama: "laisvi 
rinkimai", Kremliaus iškamšos valdžioje, apginkluotos komunisty gaujos krašto.

- Taip sutvarkę šiaurinę Korėjos dalį, bolševikai skelbia, kad Raudonoji Armija 
iš Korėjos pasitraukia. Laukia jie dabar, kad ir amerikiečiai pasitraukty. Tuo 
tarpu šie pasitraukti nosivengia tol, kol nebus pravesti laisvi rinkimai visojo 
Korėjoje, kaip kad buvo padaryta jy paciy zonojo. Atseit, vieni nori suraudonin- 
ti, kiti sudomokratinti visę Korėję. Betgi pasaulio didieji nėra linkę nusileis
ti, ir Korėja greičiausia liks ligi sekančio karo pusiau raudona, pusiau domo- 

„ kratinė. -
Palest i. n o s klausime anksciau-JAV ir Sov. Sęjunga sutarė.

Abi pripažino Izraelio valstybę, bot vyko tyli kova dėl įtakos toje naujojo vals
tybėje. Zydy teroristai, palankūs Maskvai, neseniai nužudė JTO tarpininkę. Pales
tinojo grafę Bernadotte. Visas pasaulis (išskyrus komunistus, kuriems grafas 
Bernadotte buvo angly agentas) pasipiktino tuo niekšišku darbu. Simpatijos žy
dams smarkiai sumažėjo. Tiesa, Izraelio vyriausybė pradėjo kovę prieš savuosius 
teroristus, bet jau truputį pervėlaij nos, kas įvyko, nobeatitaisys. Paskirtas 
naujas tarpininkas. Paliaubos tebėra užlaikomos, nors tai šen, tai ten visę
.laikę tebesikaunama. Kaip JTO šį klausimę boišspręsty, vargu tas sprendimas bus 
abiem šalim žydams ir arabams priimtinas.

Naujy nariy priėmimas yra taip pat sunkiai per
kandamas riešutas. Yra valstybiy - kandidaciy,.kurios gavo Saugumo Taryboje bal
sy daugumę, bot į JTO nebuvo priimtos dėl Rusijos voto. Argentinos atstovas pa
siūlė tokias valstybes, nežiūrint rūsy veto, priimti nariais." Sis nutarimas lios- 
ty Airiję, Austriję, Italiję, Portugaliję ir Transjordaniję. Nors rusai ir sto
josi griežtai prieš šį pasiūlymę, kaip prieštaraujantį JT Chartai, tačiau jis 
buvo įtrauktas į sesijos dienotvarkę.

Atominei bombai visę trečdalį savo kalbos pašventė Vi
šinskis. Kai kas sprendžia iš to, kad Sov. Sęjunga dar nėra pagaminusi atominės 
bombos. Višinskio pasiūlymas — sena giesmelė: JAV turi sunaikinti turimas ato—
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minos bombas. 0 kaip sugaudysi, kad Kremlius ję neturi ar vėliau nopasigamins, 
tai jau kita klausimo puse, kurię sovietai mėgsta “užmiršti”. Tiesa, Višinskis 
dar du gražius pasiūlymus iškėlė, bot, deja, grynai propagandinius. Jis siūlo 
visoms J.Tautoms per motus sumažinti trečdaliu visas savo karinos pajėgas ir 
Saugumo Tarybos rėmuose sukurti tarptautini organizmu, kuris prižiūrėtę tę 
nusiginklavimu. Galimo būti tikri, kad ir pats Višinskis netiki tokię pasiūlymu 
įvykdomumu. Dabartinėje tarptautiniu santykiu padėtyje nusiginklavimas yra neį
manomas. Pirma rusai turi liautis vilkais staugę. Jei demokratiniai kraštai bol
ševikinės agresijos akyvaizdojo pradėtu nusiginkluoti, pasaulis neužilgo būtę 
užlietas raudonojo tvano. Pagaliau, kę galėtu padaryti tarptautinė kontrolė Sov. 
Sęjungojo, kur kiekvieną jos žingsnį soktę NKVD? Nieko. Tuo tarpu laisvės kraš
tuose ji (na, ir žinoma jos nariai rusai) pricitę prie visę kariniu paslapčių. 
Gal būt, tai yra Sovietę pasirengimas išstoti iš JTO. Vėliau bus lengva pasitei
sinti: musę taikingi pasiūlymai nebuvo priimti, mums nebeliko nieko kito kaip 
išstoti... Pabrėžtinas Višinskio kalbos tonas: tokio koliojimosi (viskas JAV 
adresu!) pasaulio diplomatai tikrai dar nebuvo girdėję. Bolševikinis stilius!

Berlyno klausimas abiejose kalbose nebuvo paminėtas, 
bet bus iškeltas vėliau Saugumo Taryboj. Pasitarimai prie nieko neprivedė. Va
karę valstybės pasiuntė grižtesnes notas, reikalaujančias aiškaus Maskvos atsa
kymo. Maskva atsakė išsisukinėdama. Vakarę S-kės atmetė šį atsakymę ir nutarė 
iškelti Berlyno klausimę Saugumo Taryboj. Rusai turi didelį viltį, kad ję są
jungininkas generolas Žiema suardys anglosaksę oro tiltę, palaikantį susisieki- 
mę su Berlynu, nors šie pasiryžę ir per žiemę vežti ne tik maistę, bet ir ak
mens anglis.

Visos kalbos apie taikos meilę negali nuslėpti karo baimės. 
Visi supranta, kad gražūs žodžiai taikos neišgelbės. Iš to kila ta paradoksalinė 
padėtis: visas pasaulis nori taikos, ir visas pasaulis tuo pačiu metu kraštli- 
giškai ginkluojasi, Rusijos pasirengimai, žinoma, apgaubti didžiausios paslap
ties skraiste, bet ję penktosios kolonos veikla aiški visuose kontinentuose. 
Paskutiniu metu ji ypač pagyvėjo Tolimuosiuose Rytuose. Burnoje, Malajuose, In
donezijoj vyksta tikras karas tarp vyriausybinię pajėgę ir sukilusię komunistę.

Demokratiniai kraštai irgi nesnaudžia. Anglijoj prailginama karo tarny
ba, didinamas aviacijos personalas, laivynas atlieka didžiausius po karo mane
vrus, paruošti mobilizaciniai planai, pagal kuriuos per trumpę laikę gali būti 
sumobilizuoti 2 milijonai vyrę, visai nepakenkiant pramonei. J.A.V. pasirengu
sios kiekvienę momentę visę savo milžiniškę pramonę nukreipti karo tikslams. 
Apsiginklavimas vyksta sparčiu tempu. Kadangi Prancūzijos silpnumas sudaro 
spragę demokratiniame fronto, siūloma į jį įtraukti kitas valstybes: Airiję, 
Ispaniję, Portugaliję, Italiję, o Tolimuosiuose Rytuose Kiniję ir Japoniję.

(J.Z.)

”G. S.” ADMINISTRACIJA primena gerb. skaitytojams, kad su šiuo nr. baigiasi 
trimestras. Visi kviečiami sięsti prenumeratę Frs. sekantiem trim mėne
siam (iki N. Metę). Prašoma nedelsti su pinigę siuntimu, kad nesusitrukdytę 
laikraščio siuntinėjimas.
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