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5 r. V ik t. Gaudrimas

JEI KARAS RYTOJ...

Dvi didžiulės jėgos bręstas viena Rytuose, antra Vakaruose. Jei 
šio pokario metu tebuvo galima spėlioti apie s 9.jungininku. perSigrupavimų, 
tai šiandienę jau aiškiai matyti busimasis karinių jėgų pasiskirstymas. 
Jos grupuojasi apie SSSR - J„V. Kasdien vis labiau išryškėja atskirų 
valstybių pozicija busimo konflikto atžvilgiu. Ypač tai ryšku Vakaruose, 
kur laisvas kraštų apsisprendimas yra respektuojamas (pav. Skandinavija). 
Rytuose pasirinkimo procesas "lengvesnis", nes ten Kremlius roles skirs
to ir tai be "ceremonijų". Kremlius ypač daug dėmesio kreipia į ka
rinę krašto valdymų. Pav., Lenkijoj gener. štabas yra 
rusų rankose (93,7 , rusę karininkę)5 karo ministerijoj yra 49 sovie
tinių karininkę lenkę uniformoj, o vad. antrajam biure yra net 98 p, jau 
nekalbant apie aukščiausių kalinę vadovybę. Balkanų valstybėse 
irgi einama prie to. Pastarojo meto kariniai ir propagandiniai manevrai 
Suomijos pasieny irgi siekia karinio įsistiprinimo Skandinavijoj. Visas 
dabartinis Sovietų Sąjungos gyvenimas yra pajungtas mariniam krašto kė
limui. Tai matyti iš pulk. Įeit. T o k a j e v o , buvusio raudonar
miečio, Vakaruose paskelbtų straipsnių, kur jisai nedviprasmiškai liudija, 
kad Kremlius įtempia visas jėgas, kad pasivytų JAV atominėj srity ir kad 
ta linkme su vokiečių pagalba jau daug padaryta. Dabartinė komunistų 
"taikos" ofensyva, pradėta visuose Išrastuose tėra tik migdantis čiulbė
jimas, kuris siekia pridengti tikruosius sovietų kėslus. Yra tikras da
lykas, kad marksistinė teorija karę. su 
Vakarais laiko neišvengiamu ir tam 
yra ruošiamasi.. Tuo tarpu, kai paskirų komunistinių par
tijų vadai čiulba apie Stalino taikos balandį, Kominformas organizuoja 
karines konferencijas Vengrijoj ii' kitur. Nė ..olotovo atsistatydinimas 
nebepridengs tikrųjų kėslų.

2



2

Sovietinė karinė pajėga apytikriai yra vertinama 15Q diviziją, ku
rių trečdalis - šarvuotos bei motorizuotos. Šitokia pajėga konflikto at
veju gali užgulti Vau. Europą.

'aždaug pries metus Vak. Europoj vyravo neapsisprendimas. Dabargi 
Vakarai, pagaliau įsitikinę, kad rusai prie Elbės neliks stovėti, sukru- 
to. Vakarę gynybos organizavimas yra jau tiek pažengęs, kad vakariečiai 
su pagrįsta viltimi žiūri į paskutinius žingsnius A t 1 .a n t o su
tarties, kuri turi užtikrinti Europos saugumą. Amerikiečiai, 
parodę kai kurių abejonių, realiai žiūri į galimą konfliktą, su Husija. 
Faktas, kad llarshall'as grįžo į aktyvią karo tarnybą, rodo rimtą, ameri
kiečių pažiūrą, matyti, kad jie nesiduoda paviliojami Stalino popierinių 
taikos balandžių.

Praktiškai, Vakarę Europos gynyba turi uždavinį, atlaikyti galimą 
staigią sovietų puolimą. Puolimas galės eiti, iš Vokietijos žemių, iš 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir, gal būt, Jugoslavijos. Puolimo atveju, Va!:. 
Europos valstybės galėtų sumobilizuoti šitokias pajėgas: Prancūzija - 
50 divizijų, Belgija - 6, Olandija 4, anglija - 25, Italija - 20. Viso 
150 divizijos, kurių 35 galėtų būti šarvuotos. Prie to reikia pridėti 
sąjungininkę karines pajėgas Vokietijoj, Danijos, ITorvegijos, Liuksembur
go ir vakarinės Vokietijos karinius išteklius. Įsigaliojus Atlanto su
tarčiai, reikia neužmiršti ir JAV pagalbos, kuri būsimam kare bus 1 e- 
m i a n t i . Vak. Europa, kad ir gerai organizuota, ilgo karo vesti 
negalėtų, ypač jai sti tų karo medžiagos. JAV gi lengvai galės atgabenti 
reikiamą jos kieki. Ir ne tik karo medžiaga galės plaukti pagalbon, bet 
ir pati kariuomenė. Jei prieš pastarąjį karą transportai tebuvo įmanomi 
laivais, tai šio karo metu transportai lėktuvais tiek buvo ištobulinti, 
kad šiandien JAV oro keliu gali siųsti į Europą šimtais kareivių. Jau 
1944 m. Transport Command galėjo siųsti lėktuvus Europon su karo medžia
ga bei maistu kas 1$ minūcių. Dabar gi jų Skymaster gali nešti 60 kelei
vių iki 2.500 km., o Pacuet ir C.-97 Stratocruiser gali nešti 134 žmo- ■ 
nes su ginklais arba 16,5 tonų iki 2.400 km. Pagaliau amerikiečiai pa
sistatydino hydro—lėktuvą Jiugues E.-K, (bandymo stadijoj) kuris gali ga
benti 700 žmonių iki 4.9OO km. Tai jau beveik pėstininkų bataijonas. Be 
to, transportas oro keliu ypač ištobulėjo dabar bemaitinant Berlyną (Tuo 
būdu rusę blokada pasitarnavo sąjungininkams!) Karo strategai netgi mano, 
kad su oro transporto ištobulėjimu baigiasi motorizuotų divizijų gadynė 
ir prasideda oro dalinių metas.

Turėdami galvoje orinių dalinių judi-umą, strategai numato, kad bū
simam kare, pav., amerikiečiai galėtų sovietų užnugary per trumpą laiką 
išmesti 2 ar 3Ū0.000 kareivių ir tuo būdu atkirsti sovietinės kariuome
nės mases nuo jų gyvybinių centrų. Sunkumas būtų tik pradžioje, būtent, 
aerodromų užėmime, bet ir čia jau kyla nauji išradimai, kurie įgalins 
lėktuvus nutūpti ir be aerodromų ant šiaip apylygio lauko.

Stipriausias betgi ginklas kol kas pasilieka a t o m i n ė 
energija. Kaip parodė Hirosimos eksperimentas, betoniniai 
pastatai nuo atominės bombos sprogimo nesugriūna, tačiau visai išdega 
vidus, be to, atominės energijos paliestas plotas lieka ilgam pavojingas. 
Strategų manymu, Vakarų Vokietijoj gali būti sudaryta toks neperžengia
mas sovietams plotas numetus 100 atominių bombų. Jei pro likusius kori
dorius ir prasiveržtų sovietiniai daliniai, sąjungininkę aviacija galė
tų juos greit likviduoti.

Tokios tad yra strateginės bei techninės galimybės'ginti Vak. Euro
pą nuo sovietų invazijos. Jei prieš kurį laiką V. Europa jautėsi begink
le, šiandien ji imu atgauti pasitikėjimą, nes už jos pečių stovi pajėga. 
Ji Siovi ne tik už jos pečių, bet ir jos viduje. Komunistinės kolonos,
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kurios rausiasi griaudamos gynybos organizavimą., ima pajusti, kad. jos 
pradedamos apsupti. get tokioj Prancūzijoj, kai Thorez'as pareiškė, kad 
sovietą invazijos atveju prancūzą komunistai stotą rusui pusėn, kilo gana 
stipri reakcija visuomenėj, Kurios budrumas tuo būdu buvo dar labiau 
sustiprintas. Va..arai pagaliau įsitiuino, kad sovietinės invazijos grės
mė yra tikrai reali, K.~.d tai nėra propaganda ir todėl visos politinės 
grupės siekia taikos, bet taikos per karini, ekonomini ir moralinį ap
siginklavimą. o Vakarą diplomatija irgi praregėjo, kad saldžiu čiulbėjimu 
laukinio žvėries nesuvaldysi. Karo, aišku, niekas nenori, tačiau didžio
sios idėjos ir vertybes kartais tenka ginti net ir ugnimi, o iš griūvė
sią kyla laisvės švyturiai.

Jei karas rytoj, laisvė poryt!

GAVĖNIOS RIMČIAI
T. VI. Uikalauskas

TaUTŲ G A V S IT I A

0 neišmanėliai ir nerangios širdies tikėti..., argi nereikėjo, kad 
Kristus tai kentėtą ir taip įeitą į, savo garbę? (Lk. 24,25)*

Tokiais žodžiais barė Kristus kadaise du savo mokinius, kurie pama
tę savo mokytojo kančią, ir mirtį, manė, kad su Juo jau viskas baigta ir, 
palikę šventąjį miestą, keliavo sau namo. 3et ar nereikėtą visai pana
šiai barti ir didelę daugumą musą t a u t i e č i ą, kurie matydami 
mūsą Tautos mirtinas kančias, flušiminę ir nustoję bet kokios vilties, 
jau pradeda giedoti siu ir savo tautai - amžiną atilsį? Tokie sprendimai 
ir pas mus kyla dėl to, kad esame neišmanėliai , nesu
prantame Dievo galybės ir netikime į Jo neribotą gerumą. Dievo rankose 
yra-ne tik atskirą Cmonią, ne tik atskirą tautą, bot visos žmonijos ir 
viso pasaulio likimas. Iš Jo rankos išėjo visa gera ir kilnu. Jis sutvė
rė žmogą laimei, įdiegė laimės troškimą ir nurodė kelią į tą laimę, bū
tent: kiekvienas smogus turėjo pasiekti savo laimę darydamas kitus 
1 a i m i n g a*i s , jieskodamas kitą laimės. Nelaimė, kad žmogus ap
vertė tą tvarką, ėmė jieškoti s ą u laimės dažnai per kitą 
nelaimę . Nenuostabu todėl, kad į pasaulį įėjo skurdas. Juk ti
krai sugestą kiekvieną mašina ir motoras, jeigu mašinistas nesielgtą su 
ja p:gal jos kūrėjo nuostatus. Tačiau žmonijos Kūrėjas surado išeitį ir 
kelią į laimę ir iš šios klampynes į kurią žmonija įbrido. Tas kelias 
eina per kančią. Reikėjo kentėti Kristui ir taip įeiti į garbę, reikia 
lier.tėti ir žmonėms, kad sekdami Kristaus pėdomis įeitą į laimę.

Tai puikiai suprato šventieji . Štai mūsą Šventasis 
ICGr.lDILiS! Jis pats būdamas nekaltas ir geras, galėdamas naudotis vi
sais karališkais malonumais, laisvai jieškojo kentėjimą ir sunkaus gy
venimo. Ir mūsą laime, kad mes tarime šventą asmeną, kurie už mus kenčia, 
kaip kentėjo TZristus ir šventieji, nuodėmėje gyvenančio žmogaus vargas 
ir kentėjimus yra mažavertis. Gal būt, jis užsipelnys sau atsivertimą, 
bet iš jo jokia nauda kitiems, tautai. Iš to mes galime suprasti, kodėl 
kenčia dabar ti©k nekultą tautą, kodėl kenčip, mūsą tauta. Juk mes dabar 
dažnai jau įsitikinome, kad u'isą tautos dorovė laisvės metais buvo vis 
dėlto aukštesne už kitą Europos tautą dorovę, kurią dabar pažinome. To
dėl jeigu kenčiu mūsą Tauta, jeigu kenčia kitos kilnios tautos, tai iš 
dalies ir todėl, kad jos turi tą garbę gelbėti iš pražūties supuvusią
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ir žūstanšiy 3urop? ir vis?, pasaulį, Be abejo, tai sunkus likimas, tai 
skaudus kelias, nes tai yra Kryžiaus kelias. 3et jis veda į musiji ir ki- 
t? laimę, kaip ir Kristaus kryžiaus kelias.

Bebus veltui praleistas gavėnios metas, jei mes, prisimindami Kris
taus kančios keli?., suprasime mūs? Tautos ir Tautiečiu kryžiaus keli?, 
kuriuo mus Dievas veda į laisvę ir garbę ne tik sau bet ir kitiems. Ypa- 
uinoas laimėjimas bus, jei mes, sutvarkę savo syžinės reikalus, nebeken- 
tėsime veltui, nebevargsime be prasmės, nebesunkinsime atperkančios mū
šy nekultiems broliams, bet patys mums siunčiamu kentėjimu prisidėsime 
prie savo tautieciy, Tautos ir viso pasaulio gelbėjimo darbo.

— | | J -——7 — I J f — — —- f SSSS J **~

V. Grigaliūnas - Glovackis

2 IBIO SUEIKI ĮTEIGS SU EETISTSmiS 
(Tęsinys iš 4 Br.)

Liko įkalbėtas ir Valdymo Prezidijumas, kurs mane per Dr. Drau
gelį (ir pats prelatas Staugaitis) prašė laikinai pasiduoti ir iš 
pulko išvykti Kaunan į privati? būtį ir laukti kol liks išžiūrėta iš
spręstoji Karo Lauko Teismo bylu, aš sutikau, tik prašiau daryti tai vei
kiau, nes kariuomenės organizavimas ilgai stovėti negali. Kai išvykau 
į oriva t? but? Kaune, neva ’’susirgęs", patyriau, kad kėsinamasi mane su
imti. Kai*. Škirpa buvo atsilankęs su kareivi? būriu, bet manęs nesuoiu- 
po. lai, buvau laiku įspėtas ir išsikviečiau žvalgi? komandą, kuri nu
ginklavo atvykusį mane suimti kareivi? būrį ir, t? pači? savo žvalgę 
saugomas, grįžau per Aleksoto tilt? į pulk.?.

Tas triukšmas taip mane paveikė, kad nusprendžiau leistis suimamas, 
kad kiti galėt?, tęsti sėkmingai pradėt? kariuomenės organizavimo darby. 
Taip kovo bene 7 ū. 'i°19 tu. likau suimtas ir išvežtas Kaunan pas komend. 
Likuckį bute, bet ten susirgau ir buvau perkeltas karo ligoninėn, kuri? 
vedė Dr. Draugelis. Karo ligoninėj suimtuoju teko man išbūti pory mėne
si?, nes 1919 ra» gegužės mėnesį 4 d. atvyko Kaunan pulkas ir mane pa
leido. Kaip įvyko paleidimas, kodėl sukilo puįkas ir kitos šio įvykio 
duomenis parašysiu vėliau, jei tik man leis sąlygos bei laikas.

.0O0•0O0.0O0.0O0.
(Tęsinys iš 4 Kr.)

P r. S a i d y s

VAŽIUOJU BELGIJOS S I L U V 0 B
Kapelionas, mudu išlydėdamas, parodė didžiulės bazilikos projekty. 

Tai būsiys didis padėkos paminklas Sv. Parijai, kuriame dalyvaus visos 
tautos. Jau ir dabar gyvuoja Tarptautinė maldos unija, kuriai priklauso 
daugybe krašt?. Tarp j?, štai syraše pažymėta ir Lietuva. Yra 
sukurta specijali malda ir atspausdinta įvairiomis kalbomis. Lietuvi? 
kalboj, deja, dar nėra.

■ ūs? fordukas sustoja ties pačia apsireiškim? viety. Dabar čia 
įrengta labai paprastutė koplytėlė, kurioje įrengtas didžiulis Karijos 
paveikslas, toks, koki? matė savo regėjimuose mažoji Karytė. Salia jo 
prikabinėta lazd?, įvairi? rank? (iš metalo) reiškianci? padėk? už iš- 
gijimy. Šioj vietoj nuolat k? nors rasi: tai maldininkai, atkeliavę i§
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labai toli jieškoti kūno ir dvasios sveikatos. Štai kad. ir šiuo momentu 
radome du maldininku, prie kuri? ir mes prisijungėm.

Čia kažkaip gera ir lengva melstis: jauti žmogus Dievo artumą taip 
gyvai. Kelią minučių malda, susikaupimas taip gaivina. Niekad nesu taip 
giliai ir lengvai meldęsis kaip čia. Visai nesistebiu, kad čia įvyksta 
nuostabią reiškinių: Dievo artumoj, lyg kaitinančioj ugny, atsiriša dva
sios ir kūno raiščiai ir žmogus grįžta namo sustiprėjęs ypač savo vidu
je...

Prie koplytėles narai, kuriuose gyveno Bėco šeima. Tai nedidelis 
dvi e ji? aukšty pastatas, dabar tarnaująs maldininką reikalams, o regėto
jos Marytės šeima gyvena kiek toliau naujuos namuos.

Netoliese yra pastatas, kur vasaros metu slaugomi ligonys. Jie čia 
praleidžia laikę, melsdamiesi ir prašydami sveikatos. Vietos kol kas yra 
nedaug, bet su laiku tikimasi praplėsti.

Pas T r o o z lietuvius
Svarbaus vėjo lydimi ištikimuoju forduku leidžiamės vingiuotu keliu 

žemyn į T r o o z pusę. Paneliui matyti, kad Banneux jau kuriasi 
nauji gyventojai: dygsta namai po namą: čia statosi seserys dominikonės 
(iš Liuveno), orantės, čia parengta vieta bazilikai, o netoliese kuriasi 
ir įvairūs prekybininkai, kurie patarnauja, maldininkams, bet kartu ir 
gerai uždirba.

Dėkingai atsisveikinu su maloniuoju šeimininku ir forduku, kuris 
paliko mane vėl pėsčią. Trooz miestely, kur veikia sunkioji metalo pra
monė. Gyvena jau iš seno daugybė, užsieniečių. Ypač skaitlingi lenkai. 
Jie čia beveik seimininkai. Bažnyčioj jie turi savo giesmes kas sekma
dienį, o lenkis.ką pamokslą kartę per mėnesį. Tai daugiausia prieškari
niai emigrantui, įsikūrę su šeimomis. Netrūksta betgi ir lietu
vį-?, kurie Čia žinomi kaip geri darbininkai. Ji? čia atrandu ištiš? 
desetką: tai p.p. Se.rmokai, Gudaičiai, Slapšinskas, kiaunė, Grabužius 
ir kt. Visi dirba gana sunkiai, nors patenkinti, kad ištrūko iš anglių 
kasyki’?. Vienam pav., tenka dirbti tik 4 vai. per dieną, gana aukštoj 
temperatūroj. Darbas varginantis, bet gerai atlyginamas (apie 200 "s. 
dienai) ir po to lieka laiko saviems reikalams. 2. Gudaitis, didis spor
to mėgėjas, grįžęs iš darbo kimba arba į krepšinį, ping-pong arba ledo 
ripką. Jisai dalyvauja belg? sporto klubuose, j? rungtynėse, yra važi
nėjęs su jais ir užsieniuose. Su laimėjimais kaip visuomet: tenka kar
tais ir prakišti... Kiti Trooz lietuviai Kultūriniam gyvenime beveik 
nepasirodo. Tiesa, retkarčiais ištrūksta p. Gudaitienė, p. Sekmokai ir 
pasirodo Liėge lietuvi?, pamaldose bei susirinkimuose... Riti gi nepajuda 
iš s..vo kampo. Kaltas gal ir darbas, bet, spėju, kaltas yra ir lietuviš
kas nerangumas... Viengungiams ir čia, kaip ir anglių kasyklose, tenka 
gyventi daugiausia kantinėse ir viskuo rūpintis pačiam. Prie didelio 
stalo, štai, pokeris, o prie pokerio kartais ir gurkšnelis nulaša... 
Taip ir eina dienos, vakarai ir naktys. Fabrikai dūzgia, trenkia dieną 
naktį, o žmonės irgi turi prisitaikyti: viena pamaina grįžta, kita pa
vaduoja ir taip be pertraukos. Lietuvis ir čia ilgisi laisvesnės erdvės, 
platesni? kraštą, kur jam nebūtą taip ankšta ir kur jisai saugiau galėt? 
jaustis.

Grįžtu iš Belgijos Šiluvos Banncux atsigaivinęs dvasioje, bet ir 
vol matau fabriką svilinančią dūmą nudegintas apylinkes, kur nebeauga 
pasėliai, regiu ir vėl troškias anglių kasyklas, kur mūsą tautiečiai 
lauždami anglį duonos neprašo ir kala geresnį, šviesesnį rytoją sau ir 
savo Tėvynei.

..ooOOOoo..
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0 T 3 V O B 3 U 2 I K O ĮSPŪDŽIAI
D a ii I 3 O J B 

(iš Tėvo J. Bružiko laiško).

K0P2HIL.GA. - Jau darbuojuos Danijoje! Tik vakar atvykau po 6,10 
vai. ryto. 6,45 buvau prie altoriaus jėzuitą bažnyčioje. Tuojau po pus- 
ryoią, gavęs palydovu jėz. klieriką, olandą, išvykau į miestą, jieškoti 
lietuvią. BaLF'o įgaliotinis p. Katkevičius mane malo
niai priėmė, bet daug informaciją nedavė, nes ir pats mažai orientuoja
si, kiek lietuvią Kopenhagoje yra. Bet nuvykęs pas vyskupą, ten pat ra
dau -lev. Balin, lours rūpinasi pabėgėlią reikalais. Jis patarė 
kreiptis įl-lC. 120 įstaigoje sužinojau net pačioje Kopenhagoje esančią 
stovyklą su 46 liet. Čia pat iškvietęs stovyklos lietuviu skyriaus pir
mininką, dar tą patį vakarą 7 vai. pasakiau stovyklos koplytėlėje pa
mokslą. Susirinko virš 30 žmonią, nes iš 48 lietuvią 14 evangelikai. 
Pirmininkas sėdo prie mašinėlės ir išsiuntinėjo žaibiškus pakvietimus 
issiblaškusiems po miestą ir apylinkę tremtiniams. Dėl to šiandien 
6 vai. bus Sv. .išios ii* tikiuosi daugiau susilaukti klausytoją. Čia 
baigęs vyksiu į Thirsted stovyklą už 400 km. Ten besą 254 liet., plus 
32 ligoniai. Vyskupas S u h r ' as ūgi norėjo kartu važiuoti, bet 
neseniai sirgęs - bijo persisaldyti. Šiaip labai simpatiškas, malonus, 
paprastas, konvertitas iš protestantą, įstojo pas benediktinus, o dabar 
vienintelis vyskupas visoje Danijoje.

Danijoje iš 4 mil. gyv. tik 27 tūkst. kataliką. Pačioje 
Kopenhagoje iš 1 mil. g:fv• tik 1.500 kataliką. Iš viso 7 bažnyčios su 
koplyčiomis. Tėvai jėzuitai turi kolegiją ir parapiją ir 200 km. us 
Kopenhagos misiją.

isijos Thirsted stovykloje nepaprastai pasisekė. 2mo- 
nės išalkę Dievo žodžio ir šv. Komunijos. Lietuviai beveik visi (98 ‘1) 
lenkai (78 £) priėjo išpažinties. Išdalinta virš 300 šv. Komunijos. Ir 
šiandien iš 200 einančią kom., ryte 4 vai. atsikėlė ir priėjo 130. Het 
vaikai daugumoje atsikėlė atsisveikinti su misijonierium... Mane atbu
kusį, o sujaudino! atvykęs į Sdsbergą prie laivo irgi suradau 3 lietu
vaites, išklausiau ją išpažinties ir tuomet sėdau į laivą. Laivas pūš
kuoja, oras gražus, ramus, nie nejauti, kad plauki...

t___t

"TAUTOS N S 2 U S T k ! "

.aukštąją svečią kalbą, pasakytą per Vas. 16 minėjimą (20.2.1949) 
Briusely, svarbesnės ištraukos.

J. D. ai'kiv. Fernand C3.TT0, Sv. Sosto Nuncijaus Briuselyje:
: Turiu džiaugsmą, dalyvauti Jūsą 31 m. Nepriklausomybės minėjime: 
Lietuvią tauta yra labai simpatiška tauta.

. Lietuvią tauta yra religinga tauta, kur padorumas stovi gana
gana aukštai. Tai matau ir iš Jūsą tautinią šokią, kurie buvo išpildyti 
puikiausioj padorumoj dvasioj: tiek apdaras, tiek pats atlikimas.

Lietuvią tauta yra ištikima šv. Sostui.
Kartu ir liūdna matant simpatingus lie tuvius-es išblaškytus po 

visus, kraštus, o ją kraštas teriojamas visiems žinomo tirono...
Užtikrinu, kaipo oficijalus Bažnyčios atstovas, kad nors Bažnyčia 

yra "humble", bet nenugalima (invisible). Jeigu Jūs liksit ištikimi 
Bažnyčios sūnūs - dukterys, ką Jūs šiandien parodėte pradėdami iškilmes

' *

7



7
'nekruvinąja Altoriaus auka, išeisite nugalėtojais. (Ta proga J. E. pri
mena didžiojo popiežiaus Benedikto XV žodžius: "Les peuples ne pėrissent 
pas").

Baigdamas Ekscelencija sušunka: "n bas la tyranie, vive le res
pect de la personnalite hunaine".

Vive la Lithuanie!!!

J. E. vysk. Boleslas SLOSK..17S pradeda savo kalbą lietuviškai, bet 
toliau tęsia prancūziškai.

Kalboje primena keletą atsiminimą iš savo metą patirties Sovie
tą kalėjimuose (nuo 1926-33), ragina nenusiminti, likti ištikimais Die
vui ir Tėvynei. Primeną, kad pasaulis turėtą pergyventi katakombą lai
kus, jei ši ‘baisi rykštė išsiplėstą visame p?, šaulyje. Bet Dievas yra 
mūsą prieglauda ir stiprybė...

Baigdamas' sušunka lietuviškai:
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva!!!

monsieur SERTEKT, Uzsienią Beikalą ministerijos direktorius ir 
I?.O įyaliotinis Belgijai, kuris kartu su kr. DUQUE, Dėlėguė nd joint da
lyvavo ir-pamaldose, reiškia savo pasigerėjimą lietuvią giesmėmis ko
plytėlėje (ypač susižavėjęs "kulkini ant kelią" giesmės melodija), džiau
giasi galėdamas dalyvauti lietuvią tautinėj šventėj ii' matyti lietuvius 
šventės nuotaikoj, o ne tik savo biuruose atvykstančius ir besikrei- 
pinacius įvairiais reikalais. Apgailestauja, kad nevisada gali paten
kinti simpatingąją lietuvią norus, nes ir jis pats turįs laikytis gau
namą instrukciją; be to, gaunamos piniginės sumos yra labai menkos. Už
tikrina tiek savo, tiek savo tarnautoją maloną ir greitą patarnavimą.

^ts. Generolas Grigalių n as-Glovacki s savo 
trumputėj kalboj ragina tautiečius būti pasiryžėliais, karingais. Pri
mena, kad mes ir užsienyje turine likti tauriais lietuviais, gerais ka
talikais. "Aš pats šiandien po 7 vai. ryto grįžau iš gana sunkaus darbo; 
vos spėjau nusiprausti ir persirengti, išskubėjau Briuselin; atvykau ne
valgęs, nemiegojęs, ir pasiryžęs būtinai priimti šv. Komuniją, tvirtąją 
duoną, ką ir padariau apie 13 vai. laike iškilmingą šv. ‘Tišią."

. Ragina taip žygiuoti, kad žemė drebėtą, taip trenkti niekadėjams, 
kad ugnys iš.akią lėktą. Tik būdami morališkai ir fiziškai stiprūs, ga
lėsime išvyti lauk iš savo brangios Tėvynės tironus.

-Akcija užbelgą darbininką grįžimą 
į a. kasyklas.- Šiuo metu anglią kasyklose dirba 128.000 
darbininką, kurią 5^000 belgai, o 72.000 svetimšalią. Belgijos vy
riausybė, kovodama su bedarbe ir nenorėdama, kad anglią kasyklos pri
klausytą nuo svetimšalią darbo jėgos, greitai pradės propagandą per 
spaudą, radiją, kiną ir pan. grąžinti belgus į kasyklas, korimą bent 
30.000 uzsieniecią pakeisti jaunais belgą darbininkais, kuriems be iš
mokamos vienkartines pi’emijos (2000 Fr.) žadama statyti butus. 1948 m. 
pastatyta už 2 milijardus Fr. 1949 ni. nu matyta pastatyti 2609 butai. Į. 
įvairias vietoves vyksta samdymo agentai verbuoti belgą į kasyklas.
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P. Balutis, Lietuvos Ninisteris 
Londonu, sveikina.- "Negalėdamas būti su Jumis kilnu, 
būsiu su Jumis dvasioje. Te mūsą visą geri norai ir karšti troškimai kuo- 
greiciau išsipildo: kad mūsą miela Lietuva galėtą kuogreišiaušiai nusi- 
mesti ją varžančius nelaisvas pančius ir kad visi mes galėtume sekančią. 
Nepriklausomybės Šventę iškilmingai švęsti pas save namie, laisvoj Lietu
voj .

Tokius norus ir tokius linkėjimus mes kartojome ir pernai, ir užper
nai - ir jiems dar nebuvo lemta išsipildyti. Ar išsipildys jie šiemet? 
Gal būt ne. Bet vieną, dieną, jie išsipildys - tuo neabejokime, kaip neabe
jojo mūsą protėviai ir seneliai, kurie visados nelaisvės pančius nutrauk
davo ir laisvę iškovodavo, Nūsą vaikai ir ateinančios lietuviu kartos tu
ri teisę tikėtis, kad ir mes jiems paliesime tą brangiausi palikimą. - sa
vo Tėvynės laisvę. .

Šiądien dar yra tamsi, juoda naktis. Tuo nenusiminkime. Tamsiausia 
naktis - prieš pat prašvintant. Laisvės diena ateis. Ir ateis ji juo 
greičiau, juo visi mes, Lietuvos sum,®ir dukros, tinkamiau atliksime savo • 
pareigas linkui savo Tėvynės. Nepamirškime jos, nukryžiavotos! Padėkime 
jai jos didžioj išsilaisvinimo kovoj, kaip kas galis auka, geru žodžiu, 
raštu, padoriu elgesiu tarp svetimą.ją. Viskas tas jai reikalinga. Bet už 
vis labiausiai jai, kaipo mūsą visą motinai, reikalinga yra mūsą meilė. 
Šiądien, minėdami jos Laisvės Šventę, mes visi Jos vaikai - sunąs ir du
kros, - sekdami Šventraščio didžiojo vyro žodžius, galime pasakyti ir pa
žadėti jai, - mūsą mielai močiutei Lietuvai:

žirniaus te man ranka nudžius,
?irmiaus te man liežuvis prie guomurio pridžius, 
Negu aš kadanors pamiršiu 
Tave - mano Tėvyne Lietuva!...

Būkime stiprios vilties ir geros valios! pievai padedant ir patiems 
nežiopsojant - viskas bus galą gale gerai....

Nuoširdžiai Jūsą, B. K. Balutis - Lietuvos Ninisteris

Iiinisteris rašo angliakasiams.- 
’’Atsiliepdamas į. L.B.B. Centro Valdybos ir Apylinkią Valdybą Pirmininką 
laišką, vasario 16-tos 1949 m. proga, norėčiau drūčiai paspausti ranką 
kiekvienam Belgijos krašte lietuviui, kuris įsispraudęs į ranką menkai 
tešviešiantį angliakasio žibintą betgi tiki ir mato Lietuvos laisvės 
žvaigždę, kuri yra neliąvedė visiems po platųjį pasaulį išsiskirsciusiams 
Lietuvos vaikams. Neišleidžiant to šviesaus ženklo iš akią visados kiek 
nors aukuodami tam didžiajam tikslui priartinsime Lietuvos prisikėlimą, 
kuris gali įvykti greičiau negu galima pramatyti, kaip kad Prezidentas 
Boosevelt'as pranašavo.

Vardan l.epriklausomos Lietuvos Vienybė Težydi!
Nuoširdžiai Jūsą,
P. Zadeikis
Ig. Ministras

Gavėnios rekolekcijos.- Lietuviams gavėnios 
rekolekcijos bus; kovo 27 d. (sekmadienį) - CiL-tūLBBCI, ves Kun. ?r.Gaida 

ir T. Zlkalauskas.
C0UBC3LL3S - T. ..ranauskas. 
i'.iUBAGE - .T. Pupinis.

9



balandžio 3 d. (sekmadienį) - DOCHERIE; ves T. Kornelijus O.F.I". ir
T. Pupinis.

‘k.\ • JARC IGNITES - T. Aranauskas ir T. Hikalauskas
balandžio 19 d. (verbą sekm.) - LI3GB (Tilleur); ves T. Mikalauskas ir

Kun. Pr. Gaida.
EONTAINE-L’EVEliUE - T. Aranauskas. 
P01H2R0EL - T. Pupinis.

P. Barauskai išplaukė.-P. VI. Barauskas su 
šeima po ilgo laukimo (nuo 1945 m») pagaliau išplaukė j JAV š. m. kovo 
15d. iš Rotterdam© uosto. Besibaigiant karui jie atsirado Eupene ir čia 
visą laiką gyveno. Ponia Barauskienė dirbo kaip dantą gydytoja ir turėjo 
gausią klijentūrą, Josios tėvai išplaukė į JAV bene prieš metus, o dabar 
ją įkandin ir likusieji. "Gimtoji Šalis" linki savo bičiuliams bei ben
dradarbiams laimingos kelionės ir jaukaus įsikūrimo Amerikoj. Šia proga 
tenka pažymėti, kad p. VI. Barauskas buvo vienas stambiąją "G.S." rėmėju 
ir "Sėjos" kolektyvo narys, be to, kurį laikę, rašęs polit. apžvalgas ir 
šiaip informacinius straipsnius. Studijas yra baigęs dar prieš karę. Bel- 

• Sijoj, kur turėjo nemaža pažinčią. Tikimės, lead p. Barauskai ir "Ameri
konais" tapę "G.S." neužmirš. Ją paskutinis atsisveikinimas "G.S.": "Iki 
pasimatymo laisvoje Lietuvoje!"

Baigė Liuveno Universitetą. - Šią metą va
sario mėn. 26 d. specialioje egzaminu sesijoje išlaikė baigiamuosius eg
zaminus ir apgynė tezę "labai gerai" (avec la plus grande distinction) 
p. Juozas Zaranka. • Jis gavo klasikinės filologijos 
lįcencijanto laipsnį.- ’

Studijas p. J. Zaranka buvo pradėjęs dar Lietuvoje, bet bolševiku
■ okupacija, karas, pasitraukimas iš Tėvynės buvo privertę jos ilgokam lai

kui atidėti. lydėdamas senąsias kalbas, turėdamas daug užsispyrimo ir 
energijos, kad ir sunkiose svetimšalio studento sąlygose, tikslą pasiekė 
pačiu geriausiu pažymiu (!) garsiame Liuveno Kataliką Universitete. Di
plominį darbą, apie Jaunojo Plinijaus laišką chronologiją', p. Zaranka yra 
parašęs lotyną kalba, akademinio posėdžio pirmininkas, profesorius C a r- 
n o y , atidarymo kalboje pastebėjo, kad su šiuo darbu yra atnaujinama, 
prieš 20-tą metą užmiršta, senoji Universiteto tradicija rašyti darbus 
iš antikinio laikotarpio senosiomis kalbomis.

Buvę kolegos, Liuveno Universiteto lietuviai studentai, p. Zaranką 
nuoširdžiai sveikina. (Studentai)

Taip pat sveikina ir "Gimtoji Šalis", kuriai p. J. Zaranka yra ne
maža padėjęs, ypač polit. apžvalgomis.

Rusai norėjo išvežti. - S. m. vasario 9 d. rusą 
kareivis, apsitaisęs Sov. Rusijos kariuomenės uniforma, lydimas palydovo, 
atvyko į Yasmes, "ilarcasse" D? stovyklą, netoli lions, Hainaut prov. Jįe 
tiesiog lyg viską gerai žinodami, įėjo į vieną baraką, kur gyveno rusė 
moteris. Jie ją pradėjo raginti, kad paliktą. Belgiją ir vyktą su jais į 
repatrijacijos vietą. Jai atsisakius, nepažįstamieji pradėjo su ja gin
čytis ir net grasinti. Ji pakėlė triukšmą. Į šauksmą subėgo kaimynai ir 
sovietams teko bėgti nuo rodančią kumščius. Besitraukdami, vienas ją 
dipukams pagrąsino: "Jei gus kartą sugrįšite į Rusiją, atsiimsite (ve-.s 
y passeree tous...)!...

Užpuolikai susėdo į jeep, kurį buvo pasilikę prie baraką, ir nuva
žiavo. Humeris, žinoma, buvo dulkėmis apmaskuotas. Valdžios organai nega
lėjo ja ties dalyko patvirtinti nei nuslėpti, nes buvo aišku - tai įvyko 
prie daugelio liudininką.
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Australijos karine misija praneša. 
"G. S." Redakcijoj yra gautas Australijos kar. komisijos šefo Berlyne se
kančio turinio laiškas \1.3.1949): "Pirmiausia reikia išvietintiem asmenim 
norir.tiem emigruoti į. Australiją, kreiptis į IRO įstaigas, pareiškiant, 
kai nori būti pristatyti Australijos atrankos komisijai. IRO tada gales 
būt paprašyta tuos išvietintus asmenis pristatyti Misijai.

Si misija gavo tam tikrą sgaicią laišką iš išviet. asmeną Belgijoj, 
asmeną, pasirašiusią sutartį su Belgijos vyriausybe ir nepasirašiusią. 
as parašiau IRO prašydamas pranešti man skaicią išvietintą asmeną Belgi
joj, tinkamą emigracinei atrankai į Australiją. Jei šis reikalas bus su
tvarkytas IRO, tai Atrankos komisijos siuntimas Belgijon tebus tik grynai 
administracinio patvarkymo klausimas, kuris gali būt išspręstas gana trum
pu laiku. Ras. generolas - majoras F. G. Galleghan.

Red. pastabas Iš to matyti, kad kliūtys emigruot Aus
tralijon glūdi ne Australijos ‘asijoj; pastaroji tam yra gana palanki. 
Sąrašą sudarymas norinčią emigruoti Australijon yra tad pagrįstas. IRO 
įstaigos .užsirašančius priima. Lietuvią kolonijoms, kurios tokią sąrašą 
nėra sudariusios, būtą patartina skubiai sudaryti ir įteikti IRO. Tuo ga
lėtą pasirūpinti L33 apyl. valdybos, kad nereikėtą kreiptis paskirai į 
IRO įstaigas. Liege apyl. gyvenantieji gali kreiptis pas Stp. Paulauską, 
81, Pairę du Eorlos, Tilleur.

•ITorintiems emigruoti į Kolumbiją.- 
Iš "United Lithuanian Relief Fund of Colombia" yra .gautas laiškas, kuria
me kun. R i k edemas Gaidukas, salezietis rašo apie 
galimybes įsikurti Kolumbijoj. Laiške pridėta foto nuotrauka paskut. lai
ku atvykusią treratinią į Bogotą, Kur naujakuriai jaukiai vaišinami, Lie
tuvią komitetas jau yra nemaža padėjęs tautiečiams. Šiuo metu Kolumbija 
įsileidžia ateivius dirbti tiktai žemės ūky, nes krašto pramonė nėra di
dele.

Pas K u s (tęsinys iš 9-to pusi.)
Tai nebe pirmą kartą Belgijoje. Panašus dalykas įvyko Briuselyje.

(Le journal de Rons - 12-13.11.1949)

Pasiąsti siuntinėliai T B C ligoni ams 
Vokietijoje . - Sergantiems džiova Vokietijos sušelpti komite
tas, pirmuosius maisto siuntinėlius pasiuntė šioms ligoninėms: Bad Reh— 
burg, sanat. "Elizabeth"j ITūrnberg, Butzenteich, Tbc sanat; Amberg, IRO 
sanat; kerzhausen b. Kassel, IRO DP Hosp.; Heilbronn a. liek. ir Schom
berg, Peue Heilanstalt. Siuntinėlią pasiąsta už 4.$18 “s. Tikimasi, kad 
ir likusios apylinkės praves rinkliavą savo tautiecią tarpe ir išties 
pagalbos ranką artimui. Bar liko 6 ligoninės yisai nesušelptos.
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Kas norėtą emigruoti į Kolumbiją, gali kreiptis pas 
Stp. Paulauską, 81, Pairę du Ilorloz, Tilleur-lez-Liėge. Pas 
jį*yra blankai, kuriuos galima užpildyti lietuviškai. 3e gimimo datos, 
vietos, s po c i-ja lybės (išimtinai žemdirbystė ar gimininga šaka) reikalin
gas Kapeliono pažymėjimas.

Laiške kun. Saldukas, be kitko, rašo: "Iš tikrąją yra labai gaila 
mūsą vargstančią tautiečiu, bet dar labiau gaila, kad tiek aš pats ir 
tiek kiti į ši kraštą atvykę tautiečiai nieku negalime jiems padėti. Hat, 
pastaruoju laiku dėl ta.; tikrą priezascią Kolumbija Įsileidžia tik ūki
ninkus. Tą pastarąją gyvenimo sąlygos irgi nėra geros... Ūkinin
kas dar viengungis gali ir oeriau išsilaikyti, bet su didesne šeima yra 
"tikras vargas... Su kapitalu čia yra galima lengvai Įsikurti". Vadinasi, 
kun. Saldukas rojaus nežada, bet padėti neatsisako. Kolumbijoj yra jau 
apie 18O lietuvią, tarp ją 8 kunigai. Kaip ir visur, taip ir čia vieniems 
pavyksta geriau Įsikurti, kitiems prasčiau.

130 Atstovas Belgijai apie ateitį. 
Yra gautas 110 atstovo Belgijai laiškas (24.II.1949), liečiąs PP g r į- 
ž i m ą Vokietijon.

"Grįžimas į Vokietiją DP, baigusią sutartį, nėra numatytas. Principe 
nei amerikiecią, nei anglą Įstaigos nenumato įsileisti šią DP Į savo oku
pacines sritis. Jie yra laikomi galutinai palikusiais Vokietiją.

Priduriu, kad pagal IRO dvasią, DP, pasirašą darbo sutartį su belgą 
anglią kasyklomis, yra įkurdinti, t. y. principe jie negali būt iš naujo 
priimti finansinei arba emigracinei 110 pagalbai.

Jūs turite suprasti, rad Vokietijoj tebėra dar šimtai tūkstančią DP, 
kuriuos reikia•įkurdinti ribotu.laiku ir kad 130 negali, neprasilenkdama 
su savo uždaviniu, vėl paimti Į savo rankas DP ar tremtinius, kuriems 
jau buvo pateikta proga įsikurdinti.

L'ano įstaigos mielai stengsis palengvint emigruoti į užjūrius tiems 
DP, kurie baigs sutartį.

Suprantama betgi, kad ši DP emigracija, principe, negali būti orga
nizuojama IRO lėšomis,' atsimenant,. kad per dvejus metus DP galėjo pakan
kamai susitaupyti (turiu Įrodymą ir tai ne vieną) numatomai.emigracijai. 
nemažas skaičius, be to, jau yra gavę emigracijos vizas ir ruošiasi iš
vykti pasibaigus sutarčiai."

Krikšč. Sindikatas ruošia emigra
ciją Į Kanadą.- Teko patirti, kad K. Sindikatas yra susi
taręs su panašiu sindikatu Kanadoj pergabenti tara tikrą skaičią DP an- 
gliakasią iš Belgijos Į Kanadą. Sąlygos dar nėra nustatytos, tačiau prin
cipe kelionei išlaidos būtą apmokamos, bent iš dalies, Kanados sindikato, 
kuris vėliau atsiskaitys iš atvežto darbininko atlyginimo. Tuo tarpu 
K. Sindikato atstovai yra gavę žinią lapus, juos užpildo ir pristato šin
šila to centrui, kuris tuo būdu renka žinias ii' pagal jas galės vesti pa
sitarimus su Kanados sindikatu. Tuo reikalu galima kreiptis į vietinius 
krikšč. sindikato atstovus.-

Padidinta bedarbės pašalpa.- Belgijos 
vyriausybė padidino bedarbės pašalpą iki ?2 ‘s. dienai (vedusiems ir gyv. 
antros kategorijos vietovėse), nevedusieji gaus 65 “s. ir nevedusieji, 
kurie negyvena vieni, gaus 63 Jis. Bedarbis, šeimos tėvas, gaus dargi mė
nesinį šeimos priedą, padidintą 75 Rs. už kiekvieną vaiką (iki triją) 
ir po 100 ks. nuo ketvirto vaiko.
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Kas turi rūpintis darbo leidimu?- 
Darbo Ministeris išleido taisykles, pagal kurias darbdavys yra įpareigo- . 
Janas rūpintis darbo leidimu užsieniečiui. Paruošti blankai turi būt siun
čiami ne Ministerijai, o Bureau regional de Placement (išimtis artistams). 
Prašymas turi būti motyvuotas, kodėl norima priimti svetimšalį.. Leidimai 
duodami ribotam laikui. Prašymas pratęsti reikia įteikti du men. prieš 
termino pabaigę. Darbo ar darbovietes pakeitimas t. p. reikalingas lei
dimo. Darbdavys turi pranešti Bureau regional de Placement, jei svetim
šalis pameta darbę prieš terminę.

Svetimšalię darbininkę suvažiavi
mas . - S. m. vasario 13d. Charleroi mieste įvyko Krikšc. 
Sindikato organizuotas svetimšalię suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 
700 įvairię tautybię atstovę. Be kitę, pažymėtina ISO atstovo p. K. 2u- 
rowskio kalba, kurioj jis paminėjo, kad sulaužiusieji sutartį ir grįžta 
Vokietijon netenku medžiagines IRO paramos, taip pat galimybės emigruoti. 
Tas pats bus ir su tais, kurie atlikę sutartį sieks grįžti į Vokietiję. 
IRO atkreipia dėmesį ir į tai, kad sauvališkai metę turimę darbę negalės 
naudotis bedarbės pašalpa. P. Krakowski papildydamas pranešimę pridūrė, 
kad toks 1110 nusistatymas yra neteisingas ir Genevoj labdaringę organiza- 
ciję buvo priimta rezoliucija, kurioj IRO centras prašomas nelaikyti 
įkurdintais Belgijos ir Prancūzijos DP ir jiems padėti emigruot.

Pažymėtinos suvažiavimo rezoliucijos . Jose dėkojama 
IRO ir Krikšc. sindikatui už paslaugas DP, reikalaujama teisię ir l’ais- 
vię, kurios yra pripažintos žmogaus teisię daklaracijoj (JTO), apgailes
taujama, kad D? Belgijoj, įrodę savo darbu norę patys pelnytis duonę, 
negali naudotis tomis pačiomis teisėmis emigre ei jos atveju kaip kiti (li
kusieji Vokietijoje), prašoma, kad IRO ir imigracijos kraštę vyriausybės 
teiktę finansinę ir tekninę pagalbę emigruojant, siūloma, kad angliaka- 
się DP išskaitymai senatvės pensijai būtę dedami į emigracijos fondę.

Prašyta, kad būtę galima emigruoti 
į JAV iš Belgijos.-S. m. sausio pabaigoj Genevoj įvy
ko IRO ir įvairię pagalbos organizaciję atstovę konferencija, kur daly
vavo 86 atstovai nuo 49 organizaciję iš 11 kraštę. Belgijos DP buvo at
stovaujami lenko T. Koczorowski (Coresto vardu). Be įvairię nusiskundimę 
buvo prašyta, kad į JAV galėtę emigruoti ir tie DP, kurie dabar yra už 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos ribę ir kurie gali įeiti į tremtinię 
kategoriję, pažymėtę vad. "Truman directions". Be to, prašyta finansinės 
paramos taut, komitetams Belgijoj ir Prancūzijoj, nes D? čia dar negalima 
būtę laikyti įkurdintais; prašyta, kad atvyktę emigracinės komisijos į 
Belgiję ir Prancūziję. Pirmininkas Richford patikino, kad visi tremtiniai, 
kurie neras Belgijoj ir Prancūzijoj pastovaus darbo 
bei tinkamę sęlygę, turi teisę emi
gruoti ir gauti medžiaginę IRO para- 
m ę.

Argentina nevers priimti piliety
bę.- Buvo rašyta, lead naujasis ai-gentinos konstitucijos projektas vers 
svetimšalius po dvieję metę tapti piliečiais arba palikti kraštę. Dabar 
nuo to projekto atsisakyta ir numatyta, kad svetimšaliai automatiškai 
taps piliečiais po 5 metę, tačiau jei kas nenorės, galės pasilaikyti se
nę ję pilietybę.
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IŠDAVIKAI

Svarbus ir daug spėliojimų sukėlęs paskutinių dienų politinis įvy
kis yra "olotovo atstatymas. iš užsienių reikalų 
ministorio vietos. Toje vietoje Molotovas išbuvo nuo 1939 m. vasaros. 
Tuo metu jis pakeitė Litvinovų, kuris buvo linkus vesti draugiškų poli
tikų su Vakarais. Su 'olotovo atėjimu įvyko griežtas posūkis Sovietų 
užsienio politikoje. Garsusis Ribentropo - Molotovo paktas leido Vokie
tijai pradėti karų. To pakto auka buvo ir mūsų krašto nepriklausomybė. 
Po karo visų nesutarimų tarp Vakarų ir Sovietų priežastis buvo amžinas 
‘‘olotovo "niet". Bet sunku tvirtinti, kad jo atstatymas reiškia Sovietų 
norų vesti taikesnę politikų, nes Molotovo vietų užėmė Višinskis, lig
šiolinis viceministeris, "olotovo draugas ir taip pat pasižymėjęs nesu- 
kalbumu. Šio pa.ceitimo prasmė juo labiau nesuprantama, kad kartu su Mo
lotovu buvo atstatytas liikojanas, buv. užsienio prekybos ministeriu. 
Tiek vienas, tie.: kitas yra numatomi, kaip galimi Stalino įpėdiniai, bet 
teisingai ar ne buvo tvirtinama, kad "ikojanas yra susitarimo su Vaka
rais šalininkas. Kadangi abu lieka Politbiuro nariai ir ministerio pir
mininko pavaduotojai, galimas dalykas, kad šis pakeitimas didelės įta
kos užsienio politikai nepadaryt

Kai kas spėlioja, kad Molotovo atstatymas yra ženklas, jog jo veda
ma politika buvo klaidinga. Iš tikro, Berlyno blokada sovietams nepasi
sekė. Italija ir Prancūzija nezirto komunistinėmis valstybėmis, kuo Mo
lotovas buvo beveik tikras. Sovietų taip laukiama ekonominė krisė 
JAV-ėse vis dar neprasideda. Priešingai, Marshall’o planas pradėjo duoti 
vaisių - Europa atsigauna ekonomiškai. Penkių paktas išplečiamas į 
n t 1 a n t o sutartį. Jį šiomis dienomis yra baigta redaguo
ti. Jų pasirašiusios valstybės (Belgija, Olandija. Liuksemburgas, Pran
cūzija, D. Britanija, JAV, Kanada, Norvegija) pasižadės bet kokio už
puolimo atveju viena kitai padėti. Si sutartis grųžins Europai'saugumo' 
jausmų. Reikia tikėtis,-kad. Sovietai, matydami prieš save susiorganiza
vusį laisvųjį pasaulį, gerai apsigalvos prieš pradėdami kokių nors ka
rinę avantiūrų.

Pažymėtina, ^cad Sovietai labai stengėsi neleisti Skandinavų valsty
bėms prisidėti prie Atlanto sutarties. Jie pasiūlė Norvegijai savųjį 
nepuolimo paktų, bet šie, gerai pažindami Sovietų "nepuolimo" paktus, 
nuo jo atsisakė ir prisidėjo prie Vakarų. Laukiama, kad ir Danija pasi
rašys Atlanto sutartį. Švedija vis dar stengiasi išlikti neu
trali ir, pasitikėdama savo.laime tikisi ir ateities kare išlikti nepa
liesta. I" kitos pusės, ji greičiausia prisibijo, kad į jos prisidėjimų 
prie Vakarų bloko Sovietai gali atsakyti Suomijos okupacija.

Prie ntlanto pakto bus kviečiamos prisidėti Italija, Portugalija 
ir Islandija. Visa tai rodo, kad JAV pasiryžusios Europų ginti.

Tų įspūdį sutvirtina dar ir tai, kad amerikiečiai pradeda kalbėti, 
jog busimojo karo metu Japonijų jie greičiausiai evakuotų ir visų gyni
mų sukoncentruotų Europoje. Iš tikro, kai vis aiškiau darosi, kad Kini
ja atiteks raudoniesiems, Japonijos strateginė padėtis būsimo karo metu 
lieka gana kritiška. Žinoma, amerikiečiai gali stengtis iš naujo apgin
kluoti japonus. Bet toks žygis yra rizikingas, nes perdaug pasitikėti

■ v į ■ ■
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- savo vakarykščiais priešais negalima.
J laisvojo pasaulio organizavimosi Sovietai atsako sustiprinta 

propaganda Vakarę kraštuose. Visos čionykštes kompartijos aiškiai skel
bia, kad. busimojo karo metu jos ne tik negins savo krašto nuo Sovietu, 
bet dargi bendradarbiaus su kaudonęję. Armija. 'Tors demokratinėse vals
tybėse pripažįstama žodžio laisvė, vis dėlto tokia propaganda sukėlė 
rirtiti,’. reakciją. Koministai aiškiai pasisako, kad karo metu jie bus 
savo krašto išdavikai, keikia tikėtis, kad šis jo 
pašisakymas turės teigiamo išdavu, t. y., kad su jais ir bus elgiamasi 
kaip su aiškiais išdavikais. (d.Z.)

u n it n n n n u n n it n n n n u u ii u n h n n n n n u n it it n n ii n n tt

Charleroi apylinkės lietuviams, norintiems pasiusti maisto siuntinėlio . 
Vokietijon, tarpininkauja - Zaleskis, Banaitis, Neverauskas ir T. Gra
nauskas .

T. Ambrozijaus, 0. F. k. primicijos
k i š i o s . - Kovo 6 d. Zv/artbergo parapijos bažnyčioje T. Ambrozijus 
atlaikė primicijo I’išias šios apylinkės kolonijo tautiečiams. Sv. Iii— 
šio metu T. Ambrozijų! asistavo Liraburgo prov. lietuvio kapelionas 
T. Kornelijus, O.P.k. ir kun. Dėdinas. Taip pat ir grąžo, tai dienai 
pritaikintu, pamokslo pasakė T. Kornelijus. Po pamaldo gerb. Tėvo Pri- 
micijantę. sveikino liet, kolonijo atstovai ir įteikė mažo dovanėlę - 
Tėviškės vaizdo albumo-

Lietuvio vakaras belgams. - Kovo 20 d. 
19 vai. .aterschei, "Kring’o" salėje lietuviai vadovaujami T. Korneli
jaus duoda supažindinimo su Lietuva vakarę. belgams. Programoje numatyta 
iliustruota paskaita apie Lietuvį (flamo kalba), liet. taut, dainos, 
taut, šokiai, t. mėliojijo muzika ir kt. Kviečiami atsilankyti ir tau
tiečiai.

( Vyt. Siaurys).

Gaisras kasykloj.- Kovo men. 3 d. apie 20 vai. 
Lieze, del netinkamai padaryto įrengimo buvo užsidegęs Gosson 1 kasy
klos 82 urvas (Taja). Hat, judrusis geležinis lovelis, kuriuo slenka 
anglys, brūžino sausę, medį "štempelį", nuo ko pastarasis užsidegė, 
padegdamas dujas; laimei, pastarojo nebuvo didelis kiekis, ir dides
nės nelaimės neįvyko. Gaisrę pavyko lengvai likviduoti (S.P.)
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