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TREMTINIŲ FRONTO DEZERTYRAI

Gausu? tremtiniy būriai Vakaruose tebėra bolševikams labai nemaloni 
rakštis. Jie yra gyvi liudininkai ty sadistiniu žiaurumy, kuriuos bolše
vikai įvykdė Baltijos kraštuose. Jau iš seno Kremlius susirūpino gražinti 
tremtinius | "tėvynę": siuntinėja karines misijas, specijaliai paruoštus 
leidinius bei laikraščius, parūpina kartais net siurttiniy, žada įvairiau
sias lengvatas ir t. t. Ant tos meškerės yra pakliuvę jau nebe vienas, 
o užsikabinus atsikliudyti jau nebe|manoma.

Pastaruoju metu, kai tremtiniu emigracija pradėjo gyvėti, sukruto 
bolševiky agentai dar stipriau ir ėmė triūbyti iš visy pakrašciy. Jie 
baisiai norėty tremtiniy kailio. Negalėdami jo pačiupti jėga, vilioja 
lakštingalos balsu, o kartę pagi'iebę ir parsitempę savo narvan, aišku, 
nežiūrės | dantis. Mus pasiekę laiškai iš gr|žusiy neva | sovietinę Lie
tuvę, truputi praveria geležinės uždangos kampeli. Juose yra sakoma, 
kad viskas ėję gerai, tik reikėję labai "išsiprausti". Koks gali būti 
sovietinis "išsiprausimas", kiekvienas gerai numano...

Salia viliojančios propagandos bolševiky agentai, ypač pastaruoju 
dietų, ėmėsi ir kitos taktikos: pulti ir kolioti tremtinius. Pav., New- 
Yorke einęs vokieciy kalba bolševikinis savaitraštis "Aufbau" išspausdi
no sęrašę 200 lietuviy, atsakingy už žydy žudynes, ir prašo daugiau liū
di jimy prieš juos. Tas pats laikraštis išspausdino ir latviy "karo nusi- 
kaltėliy" sęrašę. Be to, leidžiamos knygos (pav., Max Kaufman "Latvijos 
žydy sunaikinimas"), kuriose apkaltinami baltai už žydy naikinimę. "Jū- 
dische Historische Dokumentation" renka medžiagę, lieciancię žydy naiki
nimę ir perduoda IRO, kad tuo būdu sukliudyty tremtiniy emigraciję.

Galimas daiktas, kad vienas kitas ir iš lietuviy, įkyrėtas žydy 
elgesio bolševikmety, yra dalyvavęs jy naikinime, tačiau tai tėra išim-
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tys, del kurią negali būti kaltinama visa lietuviu tauta. Be to, kodėl 
gi niekas neužsimena apie daugybę lietuviu šeimoj kurią dėka liko išgel
bėti šimtai žydę? Negirdėti nė vieno dėkingumo žodžio! Ir nenuostabu, nes 
Kominformo instrukcijos apie tai nekalba...

JAV, Australijoj, Kanadoj, Pietą Amerikoj probolševikiški elementai 
sukruto šmeižti tremtinius kaip kriminalistus, liaudies atmatas ir t. t. 
Kreipdamiesi į tremtinius, bolševiką agentai prabyla nepaprastai "gai
lestingu" balsus girdi, ko jūs važiuojat į tą Ameriką, Australiją, jūs 
vargo žmonės, pas tuos kapitalistus, plutokratus! Važiuokit, girdi, pas 
mus j. "roją", kur upės medum ir pienu teka!

Tokiais tad balsais ir tokiu dviveidiškumu triūbyte triūbija raudo
noji propaganda, žinoma, kiekvieną traukia tėvynė ir palikti namai, ta
čiau mums svarbiau yra laisvės visos Tėvynės ir mūsą pačią. Ta laisvė 
tegali grįžti tik su Nepriklausomos Lietuvos grįžimu. Jei šiandieną trem
tiniai renkasi vietoj Tėvynės tolimus kraštus, tai todėl, kad jie nori 
likti ištikimi Tautos sūnūs, išsaugoti laisvą ir iškovoti ją Tėvynei. 
Grįžtantieji šiuo ipetu sovietinėn Lietuvon, grįžta praktiškai Sov. Rusi
jon nusilenkti okupantui ir prisidėti prie savo tautiecią kankinimo. 
Apie ją ištikimybę,, Tėvynės idealui negali būti kalbos. Ją grįžimas šiuo 
metu yra išdavimas! bei vieningo tremties fronto ardymas. Ją pasielgimas 
yra dezertyrinis.

Tiesa, tokią dezertyrą yra nedaug. Be to, jei kas ir atsiranda, sa
vo garbingumu nepasižymi. Kiek tai liečia Belgijos lietuvius, reikia 
konstatuoti, kad ligišiol tie grįžtantieji buvo tikra prasme subankrutiją 
žmonės tiek finansiškai, tiek morališkai. Jie paliko skolą krautuvėse, 
nekartą apvogė draugus ir, kaltindami dėl to visą svietą, išsinešdino 
"rojun", kur nuvažiuos "nekalti kaip avinėliai" ir gyvens "poniškai".

Sąžiningas ir save gerbiąs lietuvis apie tokią "emigraciją" negal
voja. Tremties kliūtys jam nebaisios. Jis jaučiasi šiandien stovįs Tė
vynės fronte ir kartu kovojąs už savo geresnę ateitį. Jis netgi pageidau
ja, kad iš tremties fronto galimai greičiau pasitrauktą netikras elemen
tas, kuris čia tremtyje teršia lietuvią vardą. Reikia, kad išnyktą visi 
"bimbininkai" iš mūsą eilią. Ir juo greičiau, juo geriau!

Baigiantis sutarčiai, galimas daiktas, atsiras vienas kitas dezer
tyras, pabūgęs tremties, tačiau dėl to mūsą gretos tik sustiprės. Pra
laužę pirmuosius tremties ledus, sukursime sau ir Tėvynei ateitį tokią, 
kokios visi trokštame.

LIETUVIS - VIENAS DIDŽIŲJŲ XX A. POETŲ

MILAŠIUS 1939 - 1949

Pr. Zaidys

Praslinko pirmasis dešimtmetis nuo 0. L. Milašiaus mir
ties. Didysis dainius pasirinko Paryžią ne tik savo kūrybai, bet ir am
žinajam poilsiui. Jį palydėjo prieš 10 metą negausus biciulią būrys ir 
paliko jį vieną kapuose. Jis buvo vienišas gyvenime, liko vienišas ir 
amžinybės prieangy. Jo betgi pasėtos mintys, giliai išgyventos poemos 
ir dramos ima vis labiau parsėti. Jo garsas sklinda daug toliau nei Mai
ronio. Pastarąjį pažinojo visa, ypač jaunoji Lietuva; Milašią gi pažįsta 
dabar ne tik Lietuva, bet ir visas kultūrinis pasaulis. Užsienis pažįsta 
jį gal net daugiau kaip patys lietuviai. Ta aplinkybė, kad jo raštai yra
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išleisti prancūzę kalba, daro jį prieinamu Europos Vakarams. Apie Mila
šių yra prirašyta daugybė straipsniy ir net knygių. Vienas jo gerbėju ir 
įįvertintoję A. Godoy jį pavadino "vienu didžiyjy rausiu amžiaus krikščio
nišku poetu". Neseniai pasirodžiusioj knygoj "XX a. literatūra" (Andrė 
Rousseau) Milašiaus vardas figūruoja šalia pacię įžymiausiu rausiu šimtme
čio rašytoju.

Milašius yra kilęs iš istorinės Lietuvos aristokratijos. Anot minis- 
terio P. Klimo, jis kilęs iš didžiyjy musę krašto aristokratu. "Milašius 
liko ištikimas taurioms savo tautos tradicijoms. Pu paskutiniu dešimtme
čiu jis buvo visiškai atsidavęs savo senolię tėvynei, kurios atgimimas 
buvo jo šventas idealas ir geriausias atlyginimas".

Milašius labai mylėjo savo "mažytę Lietuvę", kurię jo draugas A. 
Godoy šiaip apibūdina s "šalis upiy ir giriy, maloni ir džiugi, šventa ir 
herojiška, nusėta kryžiais kaip šventovė, kryžiais vertingais ir karališ
kais, paprastais ir paslaptingais, nužemintais ir impozantiškais, padary
tais su meile žiemos vakarais prie židinio krintant sniegui ir ūžaujant 
vėjui nuo Baltijos Nemuno link."

Po 1917 m. revoliucijos Milašius išėjo tremtin, apsigyveno Paryžiuj 
ir daugiau su juo nesiskyrė. Čia jisai išėjo mokslus, čia sukūrė savo 
veikalus, čia buvo Lietuvos atstovu ir čia liko palaidotas.

Jausdamasis tremtyje, Milašius nuolat ilgėjosi Tėvynės. Tiesa, jis 
būtę galėjęs grįžti laisvon Lietuvon, tačiau praktiškai nuo jos buvo at- 
sijęs. Jo tėvynės ilgesys buvo daugiau idealinio pobūdžio s tėvynė jam 
buvo kaip tas laimės žiburys, kurio ilgimasi, jieškoma, bet niekad nepa
siekiama. Jis regėjo savo tėvynę vaikystes vizijose, bet nesiryžo nuženg
ti tikrovėn, nes, kaip ir visi dainiai, tėvynes grožį regėjo iš tolo. Su
sidūrimas su tikrove būty galėjęs išplėšti tę, jo taip vertinamu regiminę 
tėvynę.

Be to, reikia neužmiršti, kad Milašius turėjo gana stiprię pramaty- 
mo galię. Studijavo šv. Raštę, ypač šv. Jono Apokalipsę, ii' yra bandęs 
pramatyti ateitį. Dar 1932 m. jisai pramatė didžiuosius pasaulio sukrėti
mus. Laiške vienam savo draugę rašė? "Jūs esate pašauktas dalyvauti bai
siuose įvykiuose, kurię artumas - kę sakau! - mane gęsdina." Tie įvykiai 
ir buvo 1939 ra. prasidėjęs karas, kurio Milašius jau nebematė. Pridėjus 
tę aplinkybę, kad jisai buvo ir diplomatas, galima suprasti, kodėl dai
nius nesiryžo keliauti atgal tėvynėn, kurios srityje buvo numatyti tokie 
dideli sukrėtimai.

Milašius nepaprastai mylėjo paukščius. Jo draugai vadino jį "Pary
žiaus šv. Pranciškum". Ištisas dienas praleisdavo už miesto miške, kur 
buvo įrengęs paukščiams netgi moderny lesintuvę. Jo kišenės buvo nuolat 
pilnos grūdy bei duonos trupiniy, kurie kartais imdavo byrėti diplomatę 
Balionuose betraukiant nosinę. Savo draugams Milašius sakydavo? "Pasau
lyje tėra įdomūs paukščiai, vaikai ir šventieji".

Milašiaus kūryba yra gili, filosofiška, mistiška ir kartu lyriška. 
Jis apsireiškė kaip gilios dvasios lietuvis, siekięs paciy giliausiy kū
rybos bei gyvenimo paslapciy. Iš jo veikaly pažymėtini? Poemos, Meilės 
pradžia (romanas), Miguel Manara (teatrui), Mephiboseth (teatrui),Seno
sios Lietuvos pasakos ir Filosofija (Ars magna, Arcanes). Stipriausias 
kūrinys yra "Miguel Manara", pastatytas daugel karty didžiuose Vak. Euro
pos miestuose.

Nežiūrint gilios Milašiaus minties, jo veikalai randa vis daugiau 
supratimo bei įvertinimo. Būty laikas stipriau domėtis Milašium ir lietu
viams.
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KUR DINGSTA GBjZTAiTTIEJI Į SOVIETINĘ LIETUVĄ ?

Voldemar Eoeffding 
(Tęsinys iš 7 Nr.)

Siame kalėjime buvo tikras internacionalas. Salia rūsy čia buvo ypačiai 
gausu. iš vad'inamy ■ ryty liaudies demokratiją - Lenkijos, Čekoslovakijos, 
P.urūnijpS, Jugoslavijos. Repatriantai iš ty kraštu turėjo būti perduodami 
ty krašty policijai. Net NKVD, matyt, nelabai jomis pasitikėjo ir patys 
repatriantus tikrino. Daugumas Brandenburgo repatriantu buvo iš vakarinės 
Vokietijos. Vieni j-y. savu noru atvykę, kiti buvo išduoti. Tačiau ir savu 
noru- keliavusieji- pakliuvo Brandenburgo kalėjimą. Juos tikrino NKVD SKERTS 
skyriaus valdininkai. Tardomieji pasakojo, kad valdininkai pradeda tardy
mu su mintimi, jog kiekvienas normalus žmogus negali norėti grįžti į sovie
tinę valstybę. Jeigu jis vis dėlto gręžta, tai' jis turi kažkokiu paslėptu 
mintį, tikriausiai parsidavęs užsieninei žvalgybai. Kiekvienas buvo indi
vidualiai ištiriamoj iki smulkmeną. Skubintis nebuvo ko. Vidutiniškai kiek
vienas čia sutrukdavo apie pusmetį.

Ypatingai tragiška padėtis buvo ty norusy, kurią tėvynės Sovietą Są
jungai pateko 1939-4P metais, Kai Hitleris sudarė paktą su Stalinu, - ryty 
Lenkijos sritys, Rumunijos.. Čia priklauso ir visy 
trijy Pabaltijo valstybiy piliečiai. 
Daugelis šiy žmoniy į' Vokietiją buvo prievarta išgabenti, kiti buvo pabėgę 
nuo antru kartu einančios raudonosios armijos. Pirmais metais po karo jie 
dar delsė namo grįžti. Bot namą, paliktą šeimą ilgesys padarė savo. Daž
niausiai nulemdavo dar sovietą misijy karininką užtikrinimai, kad jie ga
lėsią, laisvai į savo kraštus ir į savo šeimas grįžti. Užuot pakliuvę į tė
vynę, jie atsidūrė už aukšty Brandenburgo kalėjimo sieny. Čia jiem buvo 
priminta, kad jie nuo 1939-40 mėty jau yra soviety piliečiai. Toliau jie 
sužinojo, kad kaip tik dėl tos priežasties, atidėliodami savo grįžimą, jie 
virto savo valstybės išdavikais, ir jiems taikomas soviety baUdžiamyjy 
nuostaty 58 straipsnis. Tik rodant jiems didelį palankumą prieš juos neke
liama byla, o jie baudžiami NKVD administraciniu būdu - jie skiriami į 
"darbo batalionus" ir ištremiami į šiaurės Rusiją, Sibirą ar centiūnę Azi
ją be vilties kada nors pamatyti savo šeimas savo "išvaduotoje" tėvynėje.

"nūsy kalėjimo pastatuose - pasakoja Hooffdingas - buvo apie du šim
tai latviy, daugiausia jauni vyrai,' kurie patikėjo sovietiniy karo misijy 
užtikrinimais ir sutiko leistis iš vakarą Vokietijos DP lageriy į kelionę 
tėvynės link. Ir jie sustojo Brandenburgo kalėjime. Buvo kalbama, kad 
jiems bus rodoma ypatinga malonė, ir jie užuot siunčiami su darbo batalijo- 
nais į Rusiją, būsią į jy tėvynę.statybos darbams. Ar tai buvo tiesa, ar 
tik gandas jy moralei pakelti, nežinau. Tačiau daugelis iš jy, kalbėdamiesi 
su manim, pareiškė savo karty nusivylimą ir apgailestavimą, kad davėsi su
viliojami ir pasitikėjo soviety atstovams ir per savo kvailumą, kaip jie 
sakė, jie neteko laisvės. Ir šitie latviai vieną dieną buvo uždarais vago
nais, užrakinti, ištransportuoti nežinoma kryptimi".

"Jeigu keliai, kurio vedė į Brandenburgo kalėjimą, buvo labai įvairus, 
tai priešingai, keliai, kurie vedė iš mūšy "repatriacijos bloko", buvo 
tik trejopi. Tie, kuriems tardymo ir perfiltravimo motu pasisekė reabili
tuotis, buvo perkeliami į artimai stovintį už kalėjimo "repatrijanty lage
rį". Kad skirtąsi nuo mūsiškio, jis buvo pavadintas civiliniu lageriu. 
Buvo sakoma, kad jie galės grįžti į tėvynę Soviety Sąjungoje. Tačiau ir 
tie "laisvieji" tuo tarpu sėdėjo už spygliuoty viely ir transprtuojami bu-
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vo užrakintuose .prekiniuose.vagonuose, griežtos sargybos lydimi. Pabėgti 
praktiškai buvo neįmanoma. Sity, "laimingyjy iš III bloko būdavo maždaug 
20 <f0.

Antra grupė tai tei, kuriems buvo skiriamos bylos kariniame tribunole. 
Suprastintu keliu jie buvo baudžiami nuo 5 iki 25 mėty priverčiamojo darbo. 
Tokiy buvo. 10 - 15 $.

Daugumas - 65 - 70 $ tai tie, kurie buvo mažiausiai pakaltinami ir 
kuriems formaliai negalėjo būti sudaromos bylos. Tie buvo siunčiami į "dar
bo batalionus". Darbo batalionai buvo skiriami viešiesiem darbam - kanalam 
kasti, geležinkeliam tiesti, pylimam ir pan. Šitiem "nepakaltinamiesiem" 
nebuvo skelbiamas ne jy nusikaltimas, nebuvo pranešama nei kuriam laikui 
jie siunčiami su "darbo batalionais” į. Rusijos gilumas. Blogiausia, kad 
šitie nelaimingieji ir baigę savo bausmės laikę, negalėjo persikelti į. 
Soviety Sęjungos pasienio sritis (prie tokiy priklauso
ir visos trys Baltijos respublikos). Jie
negalės taip pat apsigyventi didmiestyje, imtis pramoninio darbo, kuris 
kokiu nors būdu susijęs su ginklavimu ir t. t. Jy šeimos visai suardomos.

— c—-o — o--o — *-— o — o-o — o.^ 
~ 9 9 9 9 9 ~ 9 ~ 3 ~ J - 9 *"*

SIUNČIAU TELEGRAMĄ STALINUI
(Skaityti nesijuokiant) ■

Buvau bernas. -
Nesigėdžiu to vardo, nes jis mane į gyvenimę, taip sakant, atvedė.
Taigi buvo bernas. Iki Kalėdy tarnaudavau pas ūkininkę, paskui dvi sa

vaites ūliavodavau, paskui vėl eidavau tarnauti. - Supraskit, draugai, 
koks liaudies išnaudojimas s dirbdavau 50 savaiciy, o paūliavoti vos vos 
dviems savaitėms užtekdavo.-

Bet pasikeitė, taip sakant, laikai. Didysis Vadus nuėmė buožiy jungę 
nuo liaudies sprando ir pasakė mums, bernams s' "Darykite kę norite!"

Gerai, aš tada tarnavau Baltjuodžiy turtingam kaime, ir panorėjau, 
pasidaryti to kaimo komisaru. Panorėjau ir pasidariau - dabar mums, ber
nams, lengva. Garbė, kę gi sakytis mano buvusieji gaspadoriai ateina, nu
silenkia, o aš nė nepažiūriu, kol nepasako? "Drauge komisare..." Garbė, 
tiesa didelė, bet naudos nedaug? bjaurybės buožės šykštūs, maža teatneša. 
Komisarui tiesiog nė iš ko pragyventi.-

Tada aš nuėjau pas Leibę, savo senę prietelį., pas kurį, seniau ūliavo- 
davau, ir sakau? "Taip ir taip, draugas Leiba..."

Jis man ir sako? "Ui, draugas komisaras! Šitaip gyventi negalima dau
giau? dabar pažangūs laikai - reikia steigti kolchozę. Taip ir Draugas 
Stalinas nori".

Gerai? grįžtu namo, sušaukiu ūkininkus ir sakau? "Taip ir taip, pilie
čiai. Šitaip gyventi negalima daugiau? dabar pažangūs laikai - reikia steig
ti kolchozę. Taip ir draugas Stalinas nori. Taip sakant, piliečiai, dirb
site kiekvienas kaip ir seniau, bet visę derliy atvesite man, ir aš išda
linsiu po lygiai." Ir dar pridūriau, jog visi turi laisvai ir savo noru 
prisidėti.-

Buožės išklausė ir pradėjo tartis. Juodis, Juodūnas, Juodauskas ir 
Juodavicius pagyrė mane ir tuojau pasirašė? jie buvo liaudžiai artimesni 
piliečiai. Baltis, baltūnas, Baltauskas ir Baltavicius vaipėsi ir kraipėsi, 
bet aš jiems priminiau nemoknmę trijy mėnesiy kelionę traukiniu - ir jie 
irgi pasirašė.
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, ..Taigi turėjom Baltjuodžiu koidhožty, ir aš buvau komisaras. Prižiūrė
jau, kad. viskas e.itty tvarkoj.

Ir viskas ėjo tvarkoj. Visa Balčity giminė dirbo kaip ir anksčiau, 
taip sakant, kaip sau. Tik, prakeikti buožės, į. mano mitingus nenorėdavo 
ateiti.- Juodžity giminė į mitingus ateidavo; dirbo gi pagal išgales.

Ir atėjo ruduo, ir aš griežtai žiūrėjau, kad man atgabentty visty der
liu. . Atgabeno. Baltis, Baltūnas, Baltauskas ir Baltavicius atvežė po 100 
pūdty grūdtyj Juodis, Juodūnas, Juodauskas ir Juodavicius po 50 pūdty. - 
Gerai; visa supyliau į krūvty, susidarė 600 pūdty. Tada padalinau iš dešim
ties; kiekvienam po dalį, atseit, po 60 pūdty, o man dvi dalys, nes aš ko
misaras; aš ne tik dienę, bet ir naktį rūpinuos kolchozu.

Tada nuėjau pas Leibty, ir jis sako; "Ui, draugas komisaras; labai 
gerai! Dabar reikia parašyti Stalinui telegramą. Jei kiti gali, tai ir 
draugas komisaras gali." Jis man- parodė, jog tokity telegramty laikrašty 
buvo, ir man patiko.

Kai grįžau namo, sušaukiau buožes ir pasakiau; "Taip ir taip, dabar 
reikia sįtysti Stalinui telegramtyį telegramos išlaidoms tegul kiekvienas 
laisvu noru atveža po 10 pūdty grūdty..." - Jie, šykštuoliai buožės, neno
rėjo. Bet aš juos Nuraminau, surinkau grūdus, ir Leiba parašė gražity te
legramą, ir išspausdino laikrašty su mano pavarde; "Draugui Stalinui Balt- 
juodžity kolchozo komisaras Juodbaltis..."

Dėl to kitais metais nutariau dar daugiau rūpintis kolchozu. Ir 
griežtai žiūrėjau, lįad visi ateitty į mitingus. - Ir kai atėjo ruduo, aš 
liepiau atiduoti visty derlity. Baltis, Baltūnas, Baltauskas ir Baltavicius 
atvežė po 60 pūdty; Juodis, Juodūnas, Juodauskas ir Juodavicius po 40. Iš 
viso buvo 400 pūdty. Aš paskyriau komisaro reikalams šiais metais truputį 
daugiau, nes buvo daugiau darbo - taip sakant, 200 pūdty. Kas liko, išda
linau po lygiai tarp ūkininkty. Jie vėl vaipėsi, bat aš juos vėl nurami
nau; sakau; '"Jei nenorit, tuojau gausit leidimty išvažiuoti..."

Tačiau aš numatau, jog šiais treciaisiais metais buožės gali kelti 
kontrarevoliucijty - aš numatau. Manęs vieno tvarkai palaikyti neužteks; 
jieškosiu pagalbos. Taigi man bus 2fjO pūdty, dviem pagalbininkams po 100, 
o piliečiams kas liks... 0 telegramai? - Sunku suskaičiuoti; eisiu pasi
klausti Leibos.-

Baltjuodžity Komisaras Juodbaltis.-

.0O0.0O0.0O0.

Žinios žinelės

p. Barauskai laimingai pasiekė Detroitu.. Kelione pa
tenkinti ir tikisi suorganizuoti gerty biznį. Panašiom viltim gyvena ir 
p. Jurgelevičiai,« nutūpę Brooklyne.

Ruošiamasi Motinos Dienai.- Musty kolo
nijos ruošiasi minėti Motinos Dienty. Vienos minės gegužės 1 d., kitos 
(pav. Liėge) - gegužės 8 d. (sekmadienį).

.0O0.0O0.0O0.
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KUR MOKOSI JAUNIEJI KUNIGAI ?
Jau ne kartą skaitėme šiame skyriuje apie lietuvius visuose Europos 

pakampiuose, sekėme žinias, kaip lietuviai kasa Kanadoje auksą o Austra
lijoje šaudo kralikus... Bet nė karto dar negirdėjome, kad buvo nemaža 
jauny tremtiniy, kurie atsisakę vizy ir afidavity ą tolimus kraštus, pa
klausė tylaus vidinio balso ir pakreipė savo gyvenimu į. nedaugelio mindo
mu kelią. Jie ryžosi dirbti be poilsio, keliauti be sustojimo, bet ne sau 
ir ne savo naudai, o savo yargstanciy broliy dvasinei gerovei. Tai buvo 
jauni tremtiniai, pasirinkę vienuolio ar kunigo kelią. Ar daug buvo to
kią? Palyginant su pabėgėliy skaičiumi ir su daugybę sunkumy renkantis 
tą kelią tremtyje, galima vis dėlto sakyti, kad yra nemažas skaičius. 
Turtingiausias šaltinis dvasininką pašaukimui yra Vokietijos lietuviai. 
Jau nuo 1944 mėty egzistuoja Eichstette lietuviy kunigy seminarija, pri
siglaudusi prie vokiešiy seminarijos. Kas metai atsiranda po keletą nau- 
jy kandidaty. Gražiai klesti Romos lietuviy dvasininky kolegija. Ji turi 
nuosavus, kad ir nedidelius namus. Joje gyvenę, kunigai ir klierikai lanko 
svarbiausius Romos teologiniy studijy Universitetus. Keletas lietuviy 
jau buvo apdovanoti premijomis ir medaliais už ypatingu pasižymėjimu moks 
le„ Šios kolegijos gyventojai vadovauja ir Vatikano, radijo lietuviškoms 
valandėlėms. (Buvęs speąkeris K. Dr. Jatulis išvyko Australijon). Taip 
pat Romoje savo centrinius namus turi tėvai Marijonai, kuriy Generolas 
yra Jo Eks. Vyskupas B ū c y s . Neseniai ir pas juos nuvažiavo du 
jauni tremtiniai iš Vokietijos. Keletas tėvy Marijoną iškeliavo iš Romos 
ir dirba Amerikoje, ypač.Argentineje, kur jie turi lietuvišką parapiją 
ir mokyklą. Italijoje darbuojasi keletas lietuviy Tėvy Salesieciy, Domi- 
nikany ir Jėzuity. Didesnė lietuviy jėzuity grupelė yra Vokietijoje. 
Auga ir jy skaičius. Vienas ruošiasi tapti broliuku, o du mano tęsti- stu
dijas ir tapti kunigais. Tėvai Pranciškonai perkėlė savo centrą | Šiau
rios Ameriką ir tenai kviečia visus norinčius sekti švento Pranciškaus 
pėdomis.

Kaip matome, pasirinkimas didelis, jauny pasiryzėliy netrūksta, to
dėl ijj rezultaty jau sulaukta. Štai ištrauka iš vieno lietuvio tremtinio, 
dabar Romos kolegijos klieriko laiško:

"Mes irgi pradedame išmokti švęsti. Šiemet Vasario 16 d. jau daug 
tvarkingiau išėjo, negu anksčiau. Be kardinolo Pizzardo šv. Hišiy, pa
mokslo ir iškilmingo svečią priėmimo, dar buvo pusvalandis per Vatikano 
radiją, kuris irgi gražiai pasisekė. Tačiau viską savo iškilmingumu nu
lėmė ne Vasario 16 d. ir Švento Kazimiero minėjimas, bet kunigy šventi
mai ir primicijos kovo 12 ir 13 d; Šventimai vyko Laterano Basilikoje. 
0 primicijas kun. G i r c i u s ir kun. Jonušas laikė 
Sv. Petro bazilikoje. Kun. G r a b y s - seniausioje Romos baziliko
je - Santa Maria Maggiore, o Kun. Bitinas vienoje sesery vienuo 
liy koplyčioje. Po iškilmingy Sv, Mišią, primicijantams pagerbti buvo 
pas mus susirinkę veik visi Romos lietuviai. Piety metu buvo daug kalby 
ir sveikinimy. Vieną kalbą drožiau ir aš ..."

Tai jau kelinta naujy tremtinišky kunigy grupė. Prieš paskutines
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Kalėdas buvo įšventinti; kun. Hubšys, kun. 2ilys, kun. Veselauskas ir 
kun. Laurinaitis. Be to, kituose pasaulio kraštuose išsisklaidę naujai 
prie altoriaus žengia Dievui už Lietuvę ir ištremtus brolius ir seseris 
aukščiausios aukos atnašauti. (V. M.)

KANADA
Kovo 26-27 dienomis ministeris V. Sidzikauskas lankėsi Kanados sos

tinėj Ottavzoj, kur turėjo pasimatymy ir pasikalbęjimy Lietuvę ir kitas 
Pabaltijo valstybes liečiančiais politiniais klausimais, o taip pat ir 
lietuviy įkurdinimo Kanadoje reikalais. - Jis buvo priimtas dviejy Kana
dos Vyriausybės nariy, jy tarpe ministerio MAC-KINNOW, kurio žinioje yra 
■imigracijos reikalai.

Viešėjimo motu min. V. Sidzikauskas buvo pakviestas į Kanados par
lamento posėdį., į diplomatę ložę.

JUNGTINES VALSTYBES . '
Amerikos Balšas balandžio 9. pranešė, kad JAV Kongresas netrukus 

pradeda svarstyti nauję DP billy, pagal kurį į Amerikę per ateinančius 
metus gaiety įvažiuoti 400.000 pabėgėliy. Sis įstatymas numato įsileisti 
ir tuos DP, kurie atbėgo į Vokietiję ligi 1949 mėty sausio 1 d.

A .
AUSTRALIJA

Vasario 23 d. vakare Melbourne uostę pasiekė 1,525 DP, jy tarpe 174 
lietuviai. - Jie išplaukė iš Neapolio sausio 24 dienę graiky laivu "Nea 
Heilas". Vasario 16-ję atšventė Indijos vandenyne, suruošdami gražy mi
nė jimę - koncertę.

Australijoj buvo nugabenti į Bonegillos stovyklę; apgyvendinti tau
tybėmis atskirai. Barakai yra nameliy formos, skardinėmis sienomis ir 
asbesto plokšciy stogais, medinėmis grindimis, elektros šviesa, su lan
gais.

Kovo 13 d. buvo suruoštos pamaldos; giedojo lietuviy choras. Po pa- 
maldy Australijos Liot. Draugijos pirm. A. Baužė, aplankęs naujai atvy
kusius, padarė platy pranešimę apie Australijos lietuviy gyvenimę.

Pradėta skirstyti darbams. Viengungiai išvyko sezoniniams vaisiy 
nuėmimo darbams laukuose. Vyrai su šeimomis paskirti į Adelaidę uosto, 
geležinkelio ir vandentiekio darbams. Jei šeima be vaiky, gauna darbo 
abu (vyrai pramonėj, moterys ligoninėse, valgyklose ar namy ruošoje).

VOKIETIJA
Neseniai pasirodė "Viltis" - naujas iliustruotas mokslo, kultūros 

ir politikos žurnalas. Redaktorius Balys Gaidžiūnas ( /146/ Pfullingen, 
Goethestr. 22). - Pirmam numery svarbesni straipsniai A. Merkelio, Dr. 
J. Saulio, J. Grigolaicio, Dr. J. Puzino, Dr. J. Balio, Dr. J. Paplėno, 
Agr. A. Musteikio. - Šio numerio kaina DM 2,5O«- Antras numeris išeina 
gegužės mėnesį.

0O0.0O0.0O0
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IRO ATSAKYMAS Į LIEGE LBB APYL. MEMORANDUMU

Geneve, 5.4.1949ir OMc j

Jūsy laišky iš vasario 28 <i. gavau. Jame Jūs išimtinai norėjo
te atkreipti mano dėmesį į ty fakty, kad, nežiūrint visy garantavimy, 
duoty laike sutarties pasirašymo, išvietintieji asmenys, sutikę dirbti 
bel^ angliy kasyklose, yra laikomi galutinai įkurdintais Belgijoje ir 
tuo būdu jie netenka emigracijos gąlimybiy, teikiamy tremtiniams, kurie 
šiuo metu dar yra Vokietijoje.

Jūs prašote persvarstyti sity išvietintyjy asmeny klausimu, 
ypač kad Belgija šiuo metu pergyvenanti ekonominius sunkumus, kurie 
kliudo tiems žmonėms galutinai įsikurti šitam krašte. Si aplinkybė tu
rėtu., mūšy nuomone, priversti IRO organizuoti reemigracijy išvietinty 
asmeny į kitus kraštus, galinčius juos priimti.

Aš noriu, pirmiausia, Jums iškelti tikryjy Organizacijos dok
triną šituo klausimu.

Mes laikome galutinai įkurdintu kiekvieną tremtinį tame krašte, 
kur jis turi tokias pat teises į darby kaip to krašto piliečiai arba 
privilegijuoti svetimšaliai. Toks kaip tik yra atvejis išvietinty asme
ny Belgijoj, dirbanciy angliy kasyklose, kurie, pasibaigus dviejy mėty 
sutarčiai rišančiai juos su angliy kasykly organizacijy federacija, 
galės arba likti anglies kasyklose nepasirašydami naujo įsipareigojimo, 
arba keisti profesiją, jei jiems bus įmanoma gauti darbo kitoje belgy 
ekonomijos šakoje.

Aš žinau, kad angliakasio amatas yra sunkus, bet gerai apmokamas, 
ir kad daugelis išvietinty asmens gaiety numatyti galutinai įsikurti 
šitame krašte, jei jie gaiety gauti darby atatinkantį jy patyrimui ir 
jy pajėgumui. Jei profesijos keitimo galimybės šiuo metu yra sumažėju- 
sios dėl ekonominiy sunkumy, kuriuos Belgija, atrodo, pergyvena, galime 
tikėtis, kad tokia padėtis yra laikinė. Be to, Jūs be abejonės sutiksi
te su manim, kad turint prieš akis visas IRO priklausančias pareigas, 
perįkurdinimas išvietinty asmeny negali būti iškeltas kiekvieną karty, 
kai krašte pasitaiko ekonominiy sylygy pasunkėsimas, atnešys pramonės 
sulėtėjimy ir bedarby.

Pagaliau aš noriu pabrėžti, kad pažadai, kuriuos Jūs iškeliate 
savo laiške, ir kurie liečia išvietinty asmeny reemigracijy pasibaigus 
sutarčiai, neatrodo buvę duoti. Organizacijy tikrai atstovaujančio as
mens, kuri 1947 ra. sausio mėn. nebuvo dar įkurta. Aš dar pridedu, kad 
susitarimo tekstai, pasirašyti su"belgy vyriausybe, buvo aiškūs ir iš 
jy išplaukė galutinis išvietinty asmeny įkurdinimas, sutinkant dirbti 
angliakasio darby.

Tačiau yra savaime aišku, kad IRO neprieštarauja, jei angliakasys, 
atlikęs įsipareigojimus, emigruoja į kity kraštyj šituo klausimu žiūrė
kite šiy mėty vasario mėn. mūšy delegacijos Belgijoje rašty, liečiantį 
išvietintus asmenis, dirbančius angliy kasyklose, kairiame nurodoma, 
kokia bus jy padėtis sutarčiai pasibaigus. Vis dėlto tegali būti tik 
individualinė emigracija, nes Organizacija negali numatyti didelio mas-
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to išvietinty asmeny esanciy Belgijoje reemigracijos, del pasėką, ko
kias toks sutarimas gaiety, turėti kituose Vakary Europos kraštuose, pav., 
Prancūzijoj arba Anglijoje, kur iškyla taip pat panašios problemos, ku
rias Jūs iškėlėt.

Tikėkite, aš labai gailiuos negales patenkinti Jūsy prašymy, išdės- 
tyty Jūsy laiške iš vasario 28 d. ir kad suprantu Jūsy sunkumus ir troš
kimus. Aš įvertinu išvietinty asmeny nusistatymy, kurie, kaip Jūs ir 
Jūsy tautiečiai, sutiko dirbti sunky darby ir dažniausiai neatitinkančio 
jy pajėgumui, ir tuo būdu palengvino mūšy Organizacijos našty. Aš manau, 
kad Jūs galite su išdidumu peržvelgti dvejus prabėgusius metus, laike 
kuriy savo darbu Jūs padėjot pamaty naujam gyvenimui, kuris bus laisvo 
žmogaus gyvenimas.

Priimkite, Pone, mano gilios pagarbos išreiškimy

P. Stepas Paulauskas 
Lietuviy Bendruomenė Belgijoj 
Liege1 o skyrius 
81, Pairę du Eorloz

Ištesėti iki galo.- Lietuvos Ministeris Londone 
p. K. Balutis, painformuotas apie tremtiniy būklę, rašo vie
name laiške: "Gaila man Jūsy visy - negaliu ir apsakyti kaip. Tiek mūšy 
žmonės prisikentėjo per šį visy laikę. ir dar vis toms visoms mūšy bėdoms 
nesimato visai jau aiškaus galo. Palenkčiau aš Jums ir visiems mūšy 
broliams ir sesėms ir paties dangaus kraštelį, - kad tik galėčiau tai 
padaryti. Deja, ir aš esu bejėgis kol kas. Tik geru žodžiu ir nuoširdžia 
užuojauta galiu su savo viengenčiais pasidalinti ir iš visos širdies 
juos raginti, kad nenuleisty ranky, kad ištesėty ligi galo, kad ir su 
suspaustomis širdimis ir su sugriebtais dantimis... Tik tuo būdu mes 
ir mūšy visa tauta galėsime laimėti, griumdamiesi nelygioje kovoje su 
savo priešais, nelyginant, kaip Dovydas su Galijotu... Bet nepamirškime, 
kad mažutis Dovydas galy-gale patiesė į žemės dulkes milžinišky Galijo- 
ty»o.

Ir mūšy sunki kova nėra be vilties. Mes jos nepralaimėsime patol, 
pakol patys nepasisakysime, kad esame pralaimėję. 0 lietuviy tauta, gy
vavusi per tūkstančius mėty, dar niekuomet ir sunkiausiomis valandomis 
taip nepasisakė. Nepasisakys ji taip ir dabar. Išsibarstome mes po visy 
platyjį pasaulį - bet tik tam, kad iš viso pasaulio, iš visy pusiy dar 
atkakliau pulti mūšy priešy visomis prieinamomis priemonėmis, - kol jis 
nesugrius ir dulkėse neišsities, kaip anasai Galijotas... Taip mums vi
siems Dieve padėk!

P.J. M a 1 i š k a - Maly s sanitaras.- Nuvykęs 
iš Belgijos Kanadon p. M. pradžioje dirbo ūkyje gaudamas mėn. 20-30 dole- 
riy ir visy išlaikymy. Baigęs sutartį persikėlė dirbti ligoninėn sanita
ru (Hopital Notre-Dame, 1p60 Sherbroke Ėst, Montreal, Canada). Atlygini
mas geras: kas mėn. gali susitaupyti apie 100 dol.
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Kanadiečiai gali pasikviesti gimi
nes.- Kanados vyriausybe yra leidusi gyvenantiems Kanadoj pasikviesti 
gimines. Tėvai gali parsikviesti vaikus, o vaikai tėvus, tikrus 
brolius ir seseris. Ne vieno tėvo arba ne vienos motinos vaikai turi ly-"' 
gias teises su vieno tėvo - motinos vaikais. - Sužadėtinis gali kviesti 
savo sužadėtinę, sužadėtinė - sužadėtinį., tačiau su sąlyga, kad Kanadoj 
gyvenanti pusė pasižadės notariniu dokumentu vesti kviečiamąją pusę vie
no mėnesio laike. Vokietijos piliečiai vokiečiai negali būti kviečiami 
sužadėtiniais arba sužadėtinėmis.. Gimines kviesti turi teisę Kanados 
piliečiai ir netgi tremtiniai - DP. Kvietėjas turi garantuoti butą ir, 
jei neturi 400-500 doleriu, privalo rasti darbo sutartį. Už kviečiamąją 
kelionę tenka apmokėti nuo Kanados uosto iki apsistojimo vietos ("N.L.")

Argentina pertvarko imigraciją. - 
Jau 6 mėn. kaip sulaikytas vizy išdavimas į Argentiną. Neseniai liko 
įsteigta Valstybinė Imigracijos Direkcija, kurios vedėju paskirtas pulk. 
E. P. Gonzalez. Pastarasis yra kreipęsis į tautinius komitetus prašyda
mas pasisakyti dėl naujy imigracijos taisykliy, kurios dar nėra baigtos 
paruošti. Kol kas dar negalima pramatyti, kada bus vėl pradėta išdavinė- . 
ti vizas. Kaip ten bebūty, Argentina naujom taisyklėm nesiekia sumažinti 
ateiviy skaičiaus, tik nori įvesti didesnę pasirinkimą ir apsisaugoti 
nuo negeistino elemento.

Kaip likviduosis IRO?- Pagal spaudos žinias, 
po 1950 m. sausio 1 d. IRO nebepriims nieko savo globon; 1950 m. baland
žio 1 d. bus terminas, iki kurio kiekvienas tremtinys turėsiąs pareikšti, 
ar nusistatęs emigruoti, grįžti tėvynėn ar pasilikti esamoj vietoj savo 
atsakomybe; nuo 1950 m. birželio 1 d. IRO tesirūpins tremtiniu būkle 
įkurdinimo kraštuos ir savo likvidacija.

Kas po IRO? - General. IRO Direktorius p. V/. H. Tuck 
siūlo šiuos projektus:

1. įsteigti prie JTO sekretarijato specijalią organizaciją, vado
vaujamą. bevalstybiy žmoniy;

2. Paskirti prie JTO specijaly komisarę, tremtiniams;
3. prailginti IRO gyvavimą, nebeskiriant sumy tremtiniams išlaikyti 

bei įkurdinti;
■4. įsteigti naują, organizaciją tremtiniy reikalams. 
Praktiškaiusias pasiūlymas, atrodo, gali būti tretysis.
Ruošiamas naujas DP įstatymas J A V .- 

JAV kongreso pakomisė tebesvarsto naują DP įstatymo projektą. Jame nu
matoma: įsileisti 400.000 tremtiniy per 4 metus, panaikinti buto ir 
darbo garantiją ir reikalauti tik afidavito, liudijančio, kad ateivis 
nebus valstybės našta; vietoj ligšiolinės datos 22 gruodžio 1945 m. nus
tatyti 21 balandžio 1947 t- y« tą dieną tremtinys turėjo būti Vokietijoj, 
Austrijoj ar Italijoj; be to, numatoma panaikinti pirmenybė ūkininkams 
ir piliečiams krašty, kurie yra faktiškai prijungti svetimos valstybės 
ir paskirstyti leidimy skaiciy proporcingai tautinėms - religinėms gru
pėms.
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Po d v e j y mėty Belgijoj.- "La libre Belgique" 
12.4.1949 įsidėjo kronikos žinutę apie tremtinius. Korespondento žinio
mis, esy bus sunku tremtiniams pereiti dirbti kiton pramones šakon. 
Tremtiniai, kurie atsisakys tęsti darby toj pačioj pramonėj pasibaigus 
sutarčiai, rizikuos tapti bedarbiais ir tai nežinia kuriam laikui. Tie, 
kurie gyvena Belgijoj be šeimy, gali būti permesti Vokietijon. Gyvenan
tieji su šeimomis būsiy daugiau respektuojami.

Latvijos II i n i s t e. r i s prašo Belgijos 
pilietybes.- Belgijos parlamente šiuo metu yra apie 300 už- 
sienieciy -prašymy gauti.pilietybei. Tarp jy yra ir buv. Latvijos minis- 
terio Briusely p. II. Lasdinš prašymas. Seimas jo prašymy priėmė palan
kiai, ir net neatkreipė dėmesiojj. tai, kad jis Belgijoj negyveno nuo 
1938 - I946 m. Senato komisija randa jam kai kuriy kliūciy.

Du lenkai pabėgėliai laive tarp 
medžiy.- į Rotterdam© uosty atplaukė laivas "Ferocia" iš Sto
tino, kuriame tarp medžiy rasta pasislėpę du lenkai. Jie teturėjo 
30 — 40 kub. cent, erdvės, o jy "vienutėj" buvo įsisiurbę jūros van
dens. Išsibaigus maistui, išbuvo 48 vai. nevalgę. Paklausti, kodėl bėgo 
iš Lenkijos atsakęs "Geriau yra gyventi Olandijoj. Lenkijoj, jei nesi 
partijos narys, nieko nepasieksi."

Belgijoš DP angliakasiy likimas 
tebesvarstomas .- BALF'o įstaigos Europoj žiniomis, IRO 
centre Genovoje svarstomas Belgijos DP klausimas. Tikimasi, kad dalis 
DP liks kaip laisvi darbininkai, o kurie Belgijoj likti negalės, gal 
būt, jiems bus pagelbėta emigruoti kitur. Galutinio sprendimo tebelau
kiama .

Šimtai D ? veržiasi emigracijon.- 
Nežiūrint IRO perspėjimy negrįžti Vokietijon, tuoj po Velyky atkilo 
Briuseliu šimtai DP baigusiy darbo sutartis. Atvažiavo sunkvežimiais, 
autokarais su visais daiktais į Petit Chateau. Visi jie pageidauja 
grįžti į stovyklas Vokietijoj. Su įvairiomis įstaigomis ėjo ilgos de
rybos, kol pagaliau DP liko priimti į Petit Chateau (moterys su vaikais 
į Schaerbeek stovykly) laukti transporto. Belgijos vyriausybė dar nėra 
nusprendusi, kas daryti su jais.

Belgy spauda užtaria tremtinius. - 
"La rovue nouvelle" (15.4«1949) gana plačiai skaitomas mėnraštis ats
paude K. Laloir str. apie DP, kuriamo autorius apžvelgia tremtiniy ir 
savo krašto būklę, krašto kuris pirmas pasisiūlė duoti normaly gyvenimy. 
Be kitko, autorius primena, kad Belgija pasiūliusi darby dviems metams 
a. kasyklose kartu užtikrindama, kad tremtiniai galėsiy po sutarties 
rinktis kity užsiėmimy. "Tokie buvo mūšy įsipareigojimai, padaryti tuo 
metu, kai spaudžiami artėja.ncio vokieciy belaisviy išvykimo, turėjome 
būtinai rasti kas juos pakeičia. Aplinkybės pasikeitė, konjunktūra IrH to - 
Bet ar tai pagrindas nesilaikyti mūšy duoty įsipareigojimy?" Ra-j gdamast 
autorius rašo: "Nežiūrint pažady, duoty 1947 m. jie neturi laisvės pasi
baigus sutarčiai jieškoti kito užsiėmimo. Jie negali čia netgi rūpintis 
emigracijos formalumais ir tuo budi pasiekti palankesnį vėjy. Jie turi ar
ba sutikti su darbu a. kasyklose toliau arba grįžti į Vokietijy illico 
presto (tučtuojau). Saugumas nekrečia pokšty ir, jei žandaras yra geras 
berniokas, turi lengvy ranky, o siena nėra gi toli..."
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KINIJOJE KOMUNISTAI ŽYGIUOJA PIRMYN - SOVIETAI NORI NUTRAUKTI BERLYNO 
BLOKADA ? - BALKANUOSE STIPRĖJA JUDĖJIMAS PRIES SOVIETUS - PARYŽIAUS 

"TAIKOS" KONGRESAS

Kinijoj komunistą ir nacionalistu pasitarimai baigėsi ne
sėkme. Raudonieji reikalavo besąlyginės kapituliacijos, vyriausybininkai, 
žinoma, tokį, reikalavimą, atmetė ir paskelbė kariausiu ligi paskutiniąją. 
Deja, ligi šiol dar nematyti, kad būtą kur nors.komunistams pasipriešin
ta. Šie puolimą, pradėję balandžio 20 d., jau tą pačią dieną perėjo pla
čiausią Yang-tse upę, kuri buvo laikoma vienintele rimta gamtine kliū
timi žygiuojant į Pietą Kiniją. Po keturią dieną jau buvo užimta sostinė 
Kankinas ir nacionalistą ginklą pramonės centras Tai-Yuan, o šiuos žod
žius rašant, ateina žinios, kad ir Šanchajus, didžiausias Kinijos uos
tas, yra supamas ir, gal būt, taip pat be jokio pasipriešinimo pasiduos. 
Ar dar pasiseks Kinijos patriotams atsilaikyti Pietinėje Kinijoje, kaip 
kad pasisekė per Japoną - Kiną karą, šiandien sunku pasakyti. Bet tenka 
būti greičiau pesimistais. Viena, šiuo metu JAV nusiplovė rankas ir į 
Kinijos įvykius nebesikiša, tuo tarpu, kai kovoje prieš japonus ameri
kiečiai labai stipriai kinus rėmė. Antra, nacionalistą kariuomenė nero
do jokio noro kautis, o kartais,net ir nesiskubina net pasitraukti, ir 
masiškai pasiduoda. Demokratinės vyriausybės yra apsipratusios su minti
mi, jog Kinija liks komunistinė, tai rodo ir incidentas su anglą karo 
laivais Yang-tsės upėje. Vienas laivas gabeno dar paliaubą metu maistą 
Nankine gyvenantiems britams, komunistą artilerija jį smarkiai apšaudė, 
tas pat įvyko su kitais laivais, skubėjusiais pirmajam į pagalbą. Ke- 
liosdešimt anglą žuvo. D. Britanijai nereikėtą geresnės progos, jei ji 
norėtą, įsikišti į Kinijos pilietinį karą. Bet ji pasitenkina tik pro
testo notomis.

Sovietai, pasitenkindami laimėjimais Azijoje, Europoje iš politinės 
ofenzyvos pereina į defenzyvą. Pasitvirtina gandai, kad jie siūlo nu
traukti Berlyno blokadą. Po to tuojau turėsianti būti 
sušaukta Keturią užsienio reikalą ministerią konferencija Vokietijos su
vienijimo galimybėms svarstyti. Kad Vakarai nemanytą, jog tuo rusai tik 
nori sustabdyti Vakarą Vokietijos vyriausybės sudarymą (kuris, atrodo, 
nebe už kalną, nes bent laikinas okupacinis statutas ir Vokietijos kons
titucija jau parengti), sovietai visiškai nestato jokią sąlygą. Tokio ją 
nepaprasto "gerumo" priežastis yra visai paprastas Berlyno blokada jiems 
nepavyko, tuo tarpu Vakarą kontrablokada pritaikyta Vokietijos sovietą 
zonai neša didžiulią nuostolią Rusijos ir jos satelitą ekonomijai. Ame
rikiečiai esą pasiryžę su rusais tartis, prancūzai taip pat, tuo tarpu 
anglai maną, kad naudingiau palaikyti dabartinę padėtį, kuri daugiau 
kenkia sovietams, negu demokratinėms valstybėms.

Sovietai turi ir daugiau vargą Europoje. Balkaną valstybės vis 
daugiau nori išsivaduoti nuo "tėvo ir mokytojo" globos. Jugoslavai aiš

kiai pareiškia, kad Tito duota pamoka turi būti pasekta ir kitą socialis- 
tinią valstybią, atseit, kiekvienos šalies kompartija turi būti laisva 
nuo Kremliaus ukazą. Noras būti savarankiškais stiprus ir Bulgarijos kom-
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partijoje b Su tuo ristinas Dimitrovo atstatydinimas ir pasiuntimas "gy
dytis" į Sovietu Sąjungą. Be abejo, Dimitrovo, buv. Komintemo pirminin
ko, ištikimybe Kremliui yra pavyzdinga, bet jis bus pasirodęs per silp
nas nugalėti ir "išvalyti" neištikimiesiems, kurią skaičius vis auga, 
matant, kaip rusai išnaudoja ekonomiškai savo "išvaduotuosius". Vengri
joje sovietais nepatenkinti komunistai leidžia slaptą laikraštį., kuria
me kviečia visus į kovę prieš maskviškius globėjus.

Nors rusai turi pakankamai vargo su "savaisiais" už geležinės už
dangos, tačiau neužmiršta drumsti vandenį, ir Vakarę Europoje. Paskutinis 
ją propagandos triukas yra "Taikos Kongresas Paryžiuje".- Komunistai ne
būtą komunistais, jei neišnaudotą tos kilnios idėjos.- Kaip jie supranta 
"taikę", aiškiai parodo vienas Kongreso incidentas'. Nors Kongreso rengė
jai stengėsi dalyvius išsijoti ir įsileisti tik Kremliaus ištikimuosius, 
bet vienas kitas ir "heretikas" į kongresą. įlindo. Toks buvo ir britą 
delegacijos narys, tarptautinės advokatę demokratę organizacijos atsto
vas Moore. Jo kalba ir ypač kongreso reagavimas atidengė tikrąjį "taikos" 
šalininkę veidą . Tarp kita ko jis pareiškęs "Proletariškieji biurokra
tai turi suprasti, kaip ir kiti'biurokratai, kad tautos nori tik laisvės, 
į -kurios sąvoką įeina ir laisvė, jei joms tai patinka, pakeisti vyriau
sybę." Šiuos žodžius sekė mirties tyla, ir Moore pats ją nutraukė, pa
klausdamas; "Tai ką?.Neplojamą?" Toliau jis tęsė;"Aš džiaugiuosi matyda
mas tiek daug komunistę skelbiant taiką. Tai didelė pažanga^ jei jūs esa
te nuoširdūs, jūs negalite norėti karo. Ar norite, kad karas Kinijoj tęs- 
tęsi ligi demokratinię (t. y. raudonąją) pajėgę pergalės?" - "Taip", at
sakė choru kongreso dalyviai. - Ar norite taikos tučtuojau?" "į tai cho
ru buvo atsakyta; "Ne". - "Neapsigaukite,"tęsė Moore, "jūs negalite būti 
kartu už taiką ir už karą." Kai tas pats kalbėtojas pi sakė; "Jei jūs no
rite taikos, turite padaryti kaikurię nuolaidą.", komunistai sušuko; 
"Niekada". Iš tikro, tai ne taikos šalininkę, bet Maskvos imperializmo 
samdinię kongresas, kurio tikslas gražiais žodžiais užmigdyti demokrati
nio pasaulio tautas. •
II II II II II II II II II It II II II II II It II It II II It II II It II II II II II II II II II II II II II

UŽUOJAUTOS IR PRANEŠIMAI
Tautietį Lašins ką Jurgį, liūdintį dėl mylimos 

žmonos mirties, giliai užjaučiame.
LBB Charleroi apyl. Valdyba ir nariai

Jurgiui Lašins kui, gilaus skausmo ištiktam myli
mai žmonai Stasei Lašinskienei mirus, reiškiam nuoširdžią užuojautą.

Pargauskai

P. Lašinskui, liūdinčiam dėl mylimos žmonos mirties, 
reiškia nuoširdžią užuojautą. • _ _ ,, .J. Dulke

S. m. gegužės 8 d. (sekmadienį) Tilleure (prie Liėge) rengiamas 
MOTINOS DIENOS minėjimas su menine programa. Kitę koloniją tautiečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Pamaldos prasidės 12 vai. Tilleur bažnyčioj, 
po pamaldę minėjimas salėj "Concordia". LBB Ličge Vaidyba
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