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MARSU
PUolapiuos klausimu: kas bus sutarčiai 
Jau atėjo, kitiems irgi jis nebetoli.

patariančią pasilikti kasyklose, 
laukdami to maršo

pasibaigusi^“* T10“1 "G’S«" 
Tuoj oo Vniyi-. r, menĮas V1*niems 
400. Nepaisydami 
r 
pabaigos -

sutartis, kuri baigiasi
nekartą kėlėm "G.S.

%* po
^otv ’'okiv susidarė apie

pabaigė, -^rįšijo | storyMas^kleti joj? tebes^1’ 

tuos ueramiuosiusapnal^pK-|į?.Vric'\VGI''tin^am:’- susidariusią būklę, vanoja 
jant reikia pasakvti’ Ua u ancius oficijaliy patarimy. Sitai konstatuoji kuo mažiauSH ’J* 3e,1^^os DP tarpe yra elemento, kuriam darbas 
o likusi Įąiko $v’i°+ ?am~ kasyklose jie tedirba 3-4 dienas per savaitę, 
mi.ms SdėtJ nJ P r pra!vilPia« JĮ* (daugumoj) šelmy neturi, pažįsta- 
aul-os nei v’ , uadirba- vėjais paleidžia. Iš tokiy nesulauksi

. suomeniniam^reikalui, nei knygai, nei laikraščiui. Jei užeina 
? Pasiskaityti, išdrįsta eit laikraščio skolinti pas draugą, kuris 
IT ^einą xslaiko, ir knygy nusiperka ir negaili aukos visuomeniniam rei
kalui Si tokiy vėjo nešty ir pamesty netrūksta visose BP grupėse. Jie yra 
linkę j.engva koja žengti vis tolyn ar tai per Briuselį ar kitais keliais. 
Jiems nebus gera nei Belgijoj, nei Vokietijoj, nei Australijoj, nei Ame
rikoj, nei pagaliau pačioj Tėvynėj. Tokie grįžę namo ims svajoti apie 
Braziliją...

Antra vertus, yra betgi kategorija žmoniy, kurie rimtai jieško 
pastoviau įsikurti. Ištisais metais trankąs bastūno gyvenimas įkyrėjo ne
apsakomai. Žygis iš stovykly į Belgijos angliy kasyklas ir buvo bandymas 
ta linkme. Deja, ligšiolinė patirtis apvylė. Tiek materijalines apgyven
dinimo sąlygos, tiek naujy ateiviy traktavimas, tiek duoty pažady nelai
kymas apkartino ir geriausias viltis. Jei tad Šalia nenuoramy atsistojo 
vienon linijoj ir geriausiy intencijy tremtiniai,tenka padaryti išvada, 
kad nebuvo sudarytas reikalingas klimatas aniems žmonėms prigyti. Tuose 
DP neieškota žmogaus, o tik darbininko, kuriam _ i era ^lemta sunkusis poze-

• a H = T-ike be nersnektyvy, Žmonės griebėsi maršo Briuseliu, kur 
mio darbas. L-kę P ± „ nap-aliau susirūpino ty zygininky liki-
ministerijos, ikisiol gan H yra smerktinas, tačiau nevilty žmogus
mu. Tiesa, kiekvienas sauvaliavimas yra sm^^.^^^ rizikos. Reikia 
griebiasi kartais ir nebisuom suarcį.ė ikišiol darniai išlaikytą DP ra- 
pripažinti, kad marsas į
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mybę Belgijoj, bet iš kitos puses parode, kad pasmerkimai 
tremtiniu I kasyklas neribotam laikui 
nėra priimtinas klausimo išsprendimas. 
DP gerai supranta, kad Belgija šiuo metu turi darbininkė-perteklių savo 
pramonėj, tačiau-, jie negali suprasti, kodėl'gi jie turi būti tos krizės 
aukos? Nejaugi nėra priemonių tiem žmonėm sudaryti sąlygas kituose kraš
tuose? IRO tvirtinimas, kad DP Belgijoj yra galutinai įkurdinti, kelia 
tremtiniuose kartėlį, nes visi gerai atsimena, kokiais pažadais buvo ver
buojami "įkurdinimui". IRO laikysena šiuo klausimu reikalinga persvarsty
mo. Belgijos Vyriausybė, kaip matyti iš oficijalaus pranešimo, suprato 
padėtį ir kartu su IRO ima daryti žygię, kad DP iš Belgijos galėtu emi
gruoti į kitus kraštus. Oficijaliame vyriausybės pareiškime pasakyta: 
"Vyriausybė stengiasi išgauti DP, dirban
tiems Belgijoj, tas pačias teises į
emigraciją, kurias turi likusieji Vo
kietijoj ." Mums šito ir tereikia! Mes gi neko kito prašome: 
lygiai teisiy! Darbais Belgijoj neturėtu mums užkirsti kelio pastoviam įsi
kūrimui užjūriuos. Mums būtię netgi patogiau emigruoti tiesiai iš Belgijos, 
žinoma, tom pačiom sąlygom, kaip ir iš Vokietijos, Tik nežinia kaip ilgai 
tas teisię lyginimas užtruks ir ar mes jas pagaliau turėsim? Be to, IRO 
veikla baigiasi 1950 m. Taigi tremtiniu, problemos sprendimas Belgijoj tu
rėtu būt spartus. Vien pažadais sunku tikėti, kai jau nekartu ji£ nesilai
kyta. I

ŽIOGŲ DAINA
A. Vaičiulaitis

Atvažiavo meška
Su miducio bačka.

Daina.
Prie girios buvo pieva, pilna baltyje dobiliuku, ramunių, ir pienių. 

Vienai dienę po lietaus toje pievoje prie pat miško, po senu ąžuolu išdygo 
musomiris. Jis buvo labai dailus: turėjo raudonę, kepurę su baltais tašku
čiais ir tokį pat baltę, drūtę kotę.

Po tuo musomiriu sėdėjo žiogas. Jis buvo jaunas, su gelsva, dryžiuo
ta papilve ir su žalia nugara. Atsirėmęs į grybo kotę, jis griežė taip 
liūdnai, kad jo kaimynas iškišo galvę iš po traukučio lapo, išvertė dide
les savo akis, jau ir taip ant kaktos išprogusias, ir sucirpė:

— Net man širdis sugrudo: ko taip gailiai giesti?
- Aš pasakysiu, - prabilo plaštakė.
Ji buvo kę tik nutūpusi ant smilgos ir siūbavosi, žydriais sparne

liais pasivėduodama.
Abu žiogai pažvelgė į ję.
- Aš pasakysiu, - vis sūpuodamos!, tarė plaštakė: - Jam liūdna, kad 

jisai vienas...
- Teisingai ji šneka, - atsiliepė senis žiogas į jauniu: - kai gausi 

pacię, tuoj bus linksmiau.
- Taigi, tokię kaip aš, - gyrėsi plaštakė ir taip išskėtė savo spar

nelius, kad visos žvaigždutės būtę juose matyti.

a.
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. - Eik tu, pliuške! Kas su tokia susidės, - barėsi senas žiogas. - 

Bet, vaikine, galėtum imti vienę iš mano dukrų.. Man visa kapa užaugo.
Jaunasis šoktelėjo prie savo kaimyno ir tarė:
- Na, tai duokše!
- Palauk, negi be vestuvių imsi taip jau ir prasidėsi. Pirma iškelsim 

didelę puotų., suprašysim daug svečiu, ir visi žiogeliai dainuos ir smui
kais grieš. 0 tu pats sėdėsi po musomiriu su savo pačia...

- Kaip ten bus gražu, kaip gražu! — džiūgavo plaštakė, plasnodama sa
vo žydriais sparnais.

- Ko tu rėkauji? - staiga iš po žemių. iškišo galvę kurmis.
Abu žiogai ir plaštakė iš baimės taip nustėro, kad jiems net kvapę 

užkando.
Kurmis iš savo urvo angos dairėsi valandėlę, bet būdamas žlibas, nie

ko nepamatė. Jisai tada subruzdėjo savo letenomis, išrausė žemių. kupstę 
ir įlindo į urvę, niurgzdamas:

- Nepatinka man toji saulė, nepatinka...
Kai jis pranyko, plaštakė atsidūsėjo:
- Oi, tai išsigandau. Bedrebadama, vos pudros nenusibarsciau nuo spar

nu.
- Del to tavęs galas negriebs, - rūsčiai subarė senis žiogas. - Užuot 

besipuscius ant tos smilgos, nulėktum ir svečius sukviestum.
- Jei manęs jam į žmonas nereikėjo, tai jau kviesliu nė tiek nebūsiu, 

- atsakė plaštakė ir nulėkė.
- Tegul ji sau daužosi, - atšokavęs tarė trecias žiogas. - Aš jums 

visus svečius kaip matai suvadinsiu.
- Kę užprašysi, kę ne, bet nepamiršk mano tetėno svirplio, - prabilo 

jaunikis. - Ak, žiogų giminė yra geri muzikantai, bet niekas neturi gražes
nio balso už svirplį,. Jisai gyvena, aure, toje raudonu stogu pirkioje po 
krosnimi.

-Gerai, gerai! - straksėjo kvieslys. - Aš jau bėgu.
- Tai keliauk sveikas ir ilgai neužtruk. 0 prašyk visus, kę tik su

tiksi, - mokė senis žiogas.
Ar ir karvę, kuri ten mukia? - sudvejojo kvieslys.
- Pavadink ir ję, - tarė jaunikis. - Jai gi nusibosta, vienai bemū- 

kiant.
Daugiau nieko nelaukdamas, kvieslys žiogas pasispyrė ir nušoko net 

per tris žingsnius. Jis buvo linksmas ir jau buvo vėl besirengięs optelti, 
kai išgirdo balsę, kurį, tuoj pažino, - tai jo žmona šaukė:

- 0 tu, palaidūne, tu man vienas nesivalkiosi. Sokuosiva abu drauge.
Taip žiogas su žiogiene išėjo kviesliais.
Pirmiausia jiedu susitiko straigę. Ji šliaužė, atkišusi ragus ir 

ant kupros užsidėjusi savo namelį,.
- Straige, straige! - sušuko žiogas. - Ateik į vestuves...
- Ačiū už gėrę širdį., - atsakė toji, - tik nežinau, ar spėsiu, nors 

skubu nežmoniškai.
Ję palikę, abu žiogai keliavo toliau. Jisai buvo linksmas ir iš to 

džiaugsmo iššokdavo taip aukštai, kad matė ne tik karvę, bet ir arklį., 
besiganantį už gerokų varsnų.

Taip bestraksėdamas, žiogas apilso ir ėmė galvoti.
- Zinai kę, - jis prašneko, - jeigu eisiva pievomis, tai ilgai už- 

truksiva. Ar nebūtų geriau, pasukus tiesiai per avižas?.
- Gal ir teisingai sakai, tik baisu, kad nepaklystume. Tokios avižos!
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Net galvą užvertus, viršūnių nematai! - būkštavo ji.
- Aš paklysciau! - atrėžė drąsiai žiogas ir įlindo į javą lauką..
- Avižos buvo aukštos ir lieknos, ir taip gražiai nuaugusios, kad 

žiogams, nuo žemes pasižiurėjus, rodėsi, jog viršūnes remiasi tiesiai į 
debesis. Apačioje gi buvo tylu, ir visur aplinkui viešpatavo rimtis. Vien 
tik lėtas vėjelis, širveno per avižas, ir dar aukščiau vėversėlis vyturda
vo.

Žiogai ilgokai nieko nesutiko. Vieną kartą pelė cyptelėjusi šmurkštė
jo pro salį, išgąsdindama abu kvieslius. Žalsvi vabaliukai laipiojo avižą 
stiebais, ir šen ten per grumstus rioglino kuprotas voras. Net ir žolė 
čia nežėlė. Tik vietomis žydėjo smulkuciukės raudonos gėlytės, arba usnis 
skėtė savo dygius lapus.

- Kaip tu sakytum, - ūmai sustojo žiogas: - Ar gerai einam?
Ji apsižvalgė ir tarė:
- Iš tikrąją! Kai įlindom į avižas, saulė buvo mums dešinėje, o dabar 

tiesiai į kaktą šviečia. Ar aš nesakiau, kad paklysim!
- Palauk! Tik duok man valandžiukę pamąstyti.
- Laukiu, laukįu, - bumbėjo žiogienė ir atsitūpė ant grumsto. - Ne 

pro šalį pailsėti. .
Žiogas žvelgė į visas keturiaę šalis, pažiūrėjo į dangą, mėlynuojantį 

pro avižą Viršūnes, ir pamiklino kojas. Betgi jam aiškiau nebuvo, į kur 
dabar rcikėtą keliauti.

Tada jis pasižiūrėjo į žmoną, o jinai, lyg to ir telaukusi, prapliupo:
- Ar aš nesakiau1! Ar aš nesakiau! Kur mes dabar dingsirn, paklydę tarp 

tokią didelią avižą! Dar atlėks varna ir sules mudu. Ak, aš vargšelė...
- Nežlembk, nežlombk. Vis kaip nors... Na, žiūrėk, aš, įlipąs avižon, 

apsidairysiu.

.o0o.o00o.o0o.

MOTINOS KOVA - LIETUVOS KOVA
J. Po-aitis

Gegužės m. pradžioj pagerbėm motinas, iškeldami ją nuopelnus. Lietu
vės motinos vaidmuo Lietuvos gyvenime liks amžiams neišdildomas. Lietuvią 
tautos gyvybė liko išsaugota mūsą motiną pasiaukojimu. Ji liks išsaugota 
ir ateity tuo pačiu pasiaukojimu. Botkokia pergalė nebus įmanoma, jei lie
tuvė moteris nusisuks nuo savo tauraus pašaukimo. Ligšioliniai faktai 
tiek Tėvynėj, tiek tremty rodo, kad lietuvės motinos siekia išlikti savo 
pašaukimo aukštumoj ir tautos gyvybės sargyboj. Ko negali pasiekti veikla, 
jos siekia kentėjimu ir malda.

Šia proga prisimintina yra Marijona Snieckuvie- 
n ė , kuri, užuot nusilenkusi išdavikams, nepabūgo ją-pasmerkti, neiš
skirdama nė savo sūnaus.

Gimusi 1363 m. balandžio mėn. 24 d., pavyzdinga ūkininko žmona, tu
rėjo A sūnus ir 3 dukras. Išskyrus josios jauniausiąją sūną Antaną, liku
sieji vaikai tapo dori ir visuomenės gerbiami piliečiai. 17-kos metą An
tanas Sniečkus prisijungė prie revoliucinią gaują ir vėliau, priverstas 
palikti kraštą, pasitraukė Rusijon. Svetimtaučius komunistus paruošianti 
NKVD "Akademija" jam.suteikė aukštesnįjį laipsnį ir tuomet Sniečkus nele
galiai grįžo Lietuvon, kur tapo suimtas ir vėliau išmainytas už Vysk. Ma
tulionį .
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Kai 1940 m. rusai įsiveržė į Lietuvą, Antanas Sniečkus pasirodė 

kaipo "Mažasis Stalinas" - Lietuvos Komunistę Partijos generaliniu se
kretorium.

Jojo motina praliejo daug ašarą ir nepaprastai graužėsi, kad šiam 
sūnui teko išvysti dienos šviesu. Kai Antanas neatrodė norįs aplankyti 
savo motiną, jinai pati nusprendė nuvykti pas jį, .

Atvykusi į Kauną, ji rado savo sūną, saugojamą sustiprintą polici
jos dalinią. Jisai mandagiai pabučiavęs josios ranką, pasakojo jai, jog 
rusai šiam kraštui atnešė laimę ir.žydėjimą. "Kokią laimę, jei jie atima 
nuo mūsą per šimtmečius prakaitu aplaistytą žemę, visą mūsą nuosavybę 
ir laisvę?" Motina apsiverkęs jinai nenorėjo dar kartą išvysti savo 
sūnaus, tačiau ir toliau meldėsi už jį...

A. Sniečkus stengėsi išvengti susitikimo su savaisiais broliais ir 
seserims, kadangi jie jo neapkentė ir bijojo.

1944 m. liepos men. masiniams trėmimams prasidėjus, Sniečkus įjungė 
į jį ir savo gimines kaipo"liaudies priešus". Kuomet šie žmonės jau ra
dosi užkaltuose gyvulią vagonuose, gyvi išlikę broliai ir seserys sten
gėsi pasiekti Antaną, bet tai buvo neįmanoma. Jojo sekretorius galą ga
le sutvarkė šį reikalą.

Antanas Sniečkus atvyko valstybiniame automobilyje, apsuptas sti
prios sargybos, tačiau į savo brolio gyvenamąjį butą įžengė vienas. Jis 
jautėsi nepaprastai puikiai ir, pastebėjęs savąją seserį verkiant, juo
kavo ir perspėjo ją už bereikalingą sentimentalumą. Jo giminaičiui pa
klausus ar jis esąs aklas ir nematąs masinio teroro auką, Sniečkus ir 
toliau juokavęs "tiktai Kauno prostitutės esančios vežamos į darbo sto
vyklas". Jo šeimai jam priminus keletos giminią ištrėmimą, atsakė, kad 
nesą reikalo jaudintis: jie buvę žemės savininkai ir išnaudotojai ir 
kad jie turi taipat išmokti sau užsidirbti kasdieninę duoną. Atsisakęs 
padėti nors vienam iš savo giminią, išvyko atgal.

1944 m. rusams artinantis, visi Ant. Sniečkaus artimieji giminės, 
neišskyrus nei jo 81-ą metą motinos, paliko savąjį kraštą. Senutei moti
nai pavyko galą gale atrasti prieglaudą Vokietijoje, Amerikiecią Zonoje, 

Amerikiecią žurnalistams paklausus, kodėl ji negrįštanti savo tė
vynėn, kurioje jos sūnus esąs galingas valdininkas, senutė atsakė, kad 
Dievas neišklausė josios maldą ir neatsiėmė josios paklydusio sūnaus 
iš šio pasaulio. Ji esanti praradusi savąjį sūną ir nenorinti matyti nei 
jį, nei ašarose paskendusią pavergtą ir iškankintą Tėvynę. Ji norėtą 
greičiau mirti svetimame krašte. "Aš gailiuos tos dienos - tarė ji - 
kai pagimdžiau išdaviką, kuris šiandieną kankina savąjį kraštą, ir to
dėl visi keliai atgal yra man užkirsti.

LIETUVA GALI LAUKTI AMERIKOS PARAMOS

JAV senatorius Henry Cabot Lodge, jr., respu
blikonas, padarė šį pareiškimą senate (1?.2.49)S

"Mūsą taurieji lietuvią kilmės amerikiečiai, kurią daugis kovojo 
Il-me pasaulio kare dėl asmens vertybės ir laisvės išlaikymo, visiškai 
pagrįstai gali laukti iš JAV vyriausybės paramos ir padrąsinimo. Jie 
žino, kad Lietuvoj vyrams ir moterims atimtos pilietinės teisės, spaudos
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kalbos ir susirinkimo laisve, teise pareikšti savo valių laisvuose rin
kimuose ir teise garbinti Dievų pagal savo religinius įsitikinimus. Jie 
geriau nei aš gali papasakoti Jums apie masines deportacijas, suėmimus, 
greitus .pasmerkimus ir teroro viešpatavimų.

Lies šiame krašte teisingai kartu su kitomis doromis tautomis pasmer
kėm pastarųjų tragingų kardinolo Mindszenty bylų. Bet ar mums ateina į 
galvų, kad Lietuvoj sistemingai persekiojami vadovauju Bažnyčios dignito
riai kartu su jų pagalbininkais ir tikinčiaisiais? Aš prašau, kad visais 
balsais būtų nutarta'išspausdinti (Kongreso Darbuose), kaip mano pastabu 
dalį, šį Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pareiškimu, paimtu 
iš jo kreipimosi į Jungtines Tautas 1947 m. spaliu 16 d., kuriame apra
šoma, kaip elgiamasi su dvasininkais sovietų vergijoje.

(Niekam nesipriešinant•šis pareiškimas įsakyta atspausdinti kongreso 
•Darbuose;) .

Suėmimų banga ypatingai paliete dvasininkus. 1946 m. vasario 19 d. 
V. Borisevicius,. Telšių vyskupas, buvo suimtas:ir deportuotas. Tuo 
pačiu metu buvo,deportuotas Kaišiadorių vyskupas T. Matulionis; jis 
anksčiau 12 metų (1920-1932) buvo išsėdėjęs sovietų kalėjimuose, o 
gestapo jį buvo, grasinęs pasodinti į koncentracijos stovyklų. Pasku
tiniai pranešimai atkakliai skelbia apie Vilniaus arkivyskupo M. Rei
nio suėmimų ir deportavimų. Tokiu būdu dabar visame krašte tėra likęs 
vienas vyskupas. \Buvo suimti ir artimiausi vyskupų pagalbininkai; pre
latai Labukas, Plikys, Olšauskas ir kiti. Susidaryti vaizdui apie dva
sininkų suėmimų apimtį pakaks paminėti suėmimus vien Kaune. Ten yra 
12 bažnyčių. Ligi 1947 m. pradžios buvo deportuoti- šie Kauno katalikų 
kunigai; kan. V. iiieleška, Karmelitų parapijos klebonas; kun. J. Dagi
lis, Vilijampolės parapijos klebonas; kun. Pabijanskas ir kun. Bubnys 
iš Prisikėlimo parapijos; saleziečių tėvai S. Gustas ir B. Paukštys 
iš įgulos bažnyčios; Kunigiu Seminarijos prorektoriai kan. Rauda ir 
loin. Kuzmickas; t. Bieliūnas SJ iš Jėzuitų bažnyčios. Sv. Antano baž
nyčios kun. Želvys suspėjo pasislėpti. Provincijoj buvo suimti šie ku
nigai; Janulaitis, Adomaitis, Ylius, Jonas Grigaitis, Šauklys, Miel- 
dažys, Sliumpa, Vaišnora, Nagulevicius, Guteravičius, Gaižutis, Cimie- 
lis; pranciškonų tėvai; Čepulis, Puodžiūnas, Andraitis ir kiti, - iš 
viso apie 70 kunigų. Apie 150 kunigų nuo persekiojimo pasislėpė.

” = n = n = n = n=:

"PAŽVELKIT J LIETUVĄ"

Dr. W. Elmer E k b 1 a w , Clark universiteto prof, ir 
tai'ptaunių klausimų specijalistas paskelbė įsidėmėtinų straipsnį "Wor
cester Telegram" laikrašty. Jis rašo;

” Pažvelkit į Lietuvę, jeigu norit išvysti pavyzdį rusiškųjų nepuo
limo sutarčių, kokių Rusija kųtik pasiūlė Norvegijai. Pažvelkit į Lietu
vę, jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusi, ja elgiasi su mažumomis. Pažvelkit 
į Lietuvų, jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusijos komunistai pakelia gyve
nimo lygį. Pažvelkit į Lietuvų,'jeigu norit pavyzdžio, kaip Rusija gerbia 
žmogaus teises, jo laisvę ir socialinį saugumų. Pažvelkit į Lietuvų, jei 
norit išvysti pavyzdį beatodairio Rusijos imperializmo, teritorinio ir
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suvereninio. Pažvelkit į Lietuvę., ir išsyk kaip ant delno pamatysit, ko
kiai šiurpiai demokratijos bei liberalinio režimo parodijai atstovauja 
Rusijos suverenumas.

Lietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kuo pavirs Kinija Rusijos 
valdžioj. Lietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kas pasidarytu su kul
tūriniu Švedijos ir Danijos standartu, jeigu jos leistą Rusijai diktuoti 
savo politikę. Lietuvos pavyzdžiu lengva įsivaizduoti, kas darosi su vo
kiečiu amatais, žemes ūkiu, pramone sovietą okupacinėj zonoj. Lietuvos 
pavyzdžiu lengva įsivaizduoti Graikijos, Turkijos, Palestinos, Irako bei 
Irano likimą, jeigu tos šalys patektą Rusijos valdžion. Lietuvos pavyz
džiu lengva įsivaizduoti Suomijos, Baltijos valstybių, Lenkijos, Čekos
lovakijos, Jugoslavijos, Vengrijos, Rumunijos, gal net Austrijos galutinį 
paskendimą barbariškame rusiškojo materializmo, ateizmo ir totalistinio 
despotizmo tvane.

Jau atėjo laikas, -iš tikrąją jis jau praėjęs, - kada Amerika ir 
visas likęs pasaulis turi mesti toleravę ir pasyviai priėmę Rusijos teri
torinę agresiją, ir imperialistinę ekspansiją, ir pasiimti ryžtingai, aiš
kiai ir nepaneigiamai vadovauti ne vien kovingai opozicijai prieš toli
mesnį dabar dar laisvę ir savarankią tautę teisią., suverenumo bei teri
torinio neliečiamumo pamynimą, gresiantį iš Rusijos, bet ir kovingai va
dovauti atstatymui teisią, suverenumo ir teritorinio neliečiamumo tą ka
daise laisvą bei savarankią tautą, kurias Rusija yra nukariavusi. Kad 
Lietuva ir lietuviai, Lenkija ir lenkai, Estija ir estai, Latvija ir lat
viai ir visos Vidurio Europos tautos nuo Baltijos ligi Juodosios jūros, 
patekusios į rusiškosios tironijos•teroro baisybes, privalo būti išvaduo
tos iš tos vergijos ir baudžiavos, yra lygiai taip pat svarbu, kaip svar
bu, kad Suomija ir Graikija, Turkija ir visi Art. Rytai, Kinija ir Korėja, 
Skandinavija ir Pakistanas nepatektą į rusiškosios ekspansijos baisybes 
ir siaubą ir į ūkinį bei kultūrinį sužlugdymą.

Prisidengę Krikščionišku nusižeminimu, nuolankumu ir pacifizmu, mes 
ir kitos demokratinės valstybės ne tik priimam barbarišką dabartinės ru
są administracijos bei instituciją praktiką, bet taip pat sutinkam su 
politika ir veiksmais, privedusiais prie tos barbarijos. Mes glostom bru- 
talą imperializmą, kuris nesistengia pakelti žmogaus ūkinį standartą bei 
pagreitinti jo kultūrinę pažangą, bet siekia sukurti tironiją, kuri iš
jungia visas keturias laisves °, tatai gi prailgina smurto vyravimą protui 
ir stabdo visas žmogaus pastangas iš laukiniškumo pakilti ligi šiokio 
tokio saugumo laipsnio, pasiekti taikos ir patenkinamo gyvenimo lygio.

Nuo to meto, kai Lietuva buvo įjungta į sovietinę valstybę, taurio
ji lietuvią tauta temato skurdą, pažeminimą, kančias ir mirtį. Ją kraš
tas tuštinamas ir atiduodamas rusą karo veteranams. Lietuvią pramonė iš
draskyta ir nuskurdinta, ją ūkio priemonės sunaikintos. Ją šeimos, ben
druomenės, institucijos išardytos, net sunaikintos. Šimtai tūkstancią 
taurią lietuvią išžudyti, kai kurie tiesiogiai, kiti numarinti badu, dar 
kiti sunaikinti vergijoj neįprasto jiems klimato si'ityse, kur jie negali 
priprasti.

Ramiai sau sėdėdami ir sovietus glostydami, mes ir kitos demokrati
nės pasaulio tautos, - reikia manyti jos visos yra geros valios, - leid
žiam žiauriai nuniokoti išdidžią, laisvą, iniciatyvos kupiną, krikščio
nišką leituvią tautą ir valstybę 5 prieš tai mes net veiksmingai neprotes- 
tuojam. Tik patys lietuviai ir ją kilmės emigrantai drįso pasipriešinti 
ir mesti iššūkį beatodairei Rusijos galybei. Laikas, kad sujustume ir mes 
bei mūsų demokratiniai sąjungininkai.
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KAI DP PADARO PETIT CHATEAU EMIGRACIJOS CENTRU

Jau dažnai cituotas belgių dienraštis "La libre Belgique" (24.4.49) 
paskelbė reportažu apie DP suplaukęs į. Briuselį. Dienraštis rašo:

Kovo m. pabaigoj, padarę trumpę vizitą Borinage DP stovyklose, pa
leidom S.O.S. šauksmą, atkreipdami vyriausybės dėmesį į ’jautrią, problemą, 
kuri.kyla .politiniams tremtiniams, dirbantiems anglią kasyklose.

Atsimenam, kai pries dvejus metus, belgą vyriausybė, siekdama lai
mėti "anglies kovę", atsikvietė tūkstančius DP, kurie įsipareigojo dirbti 
kaip angliakasiai dvejus metus, sutikdami dirbti skruzdžių darbę užuot 
tūkoję Vokietijos stovyklose. Po šios ilgos nakties jie tikėjosi, kaip 
tai jiems buvo duota suprasti.ir netgi pažadėta, rasti kitokį užsiėmimę, 
geriau pritaikytą., ją norams bei sugebėjimams ir tuo’būdu įsijungti į 
valstybės.ekonominį gyvenimą.

Štai, pirmieji kontraktai išpildyti. Bedarbė gi daro pažadą tesėji
mą sunkiu. Pažadai gi buvo padaryti neapgalvotai, anglies kovos skuboj. 
Šiandien gi juos tenka sumažinti, ir vienintelis darbas, kuris lieka po
litiniams tremtiniams, yra leistis į kasyklas šį kartą jau kaip laisviem 
darbininkam.

"GYVENIMAS ANT LAGAMINŲ"
Daugelis šią DP, atvykę į kasyklas iš reikalo, nebenori likti jose. 

Jau nekalbant apie inteligentus, kuriems šis darbas yra ypač grasus, dau
gumas. šią darbininką laukia sutarties pabaigos kaip prisikėlimo, kuris 
grąžins juos saulės. Be vargo, kurį sudaro pats darbas, yra kitą elemen
tą, kurie atgrasė juos nuo šio darbo. Pirmiausia, šie žmonės jaučia gilą 
nusivylimą, nes pažadai, kuriais buvo remtasi, išnyksta5 be to, menko 
patogumo gyvenimo sąlygos ir aplinka neprisidėjo prie ją užlaikymo darbo
vietėj.

Amerikos miražai taip pat vilioja tremtinius. Naujasis pasaulis ją 
akyse kristalinusi kaip pažadėtoji žemė, patogi ir auksinė. Kitiems gi, 
kurią naktys pilnos sovietinio košmaro, peršokti Atlantą reiškia galuti
nai išsivaduoti iš nelaukto sovietą letenos smūgio. Tas "gyvenimas ant 
lagaminą, kurį jie pažįsta jau eilė metą, sukūrė bėgimo psichozę, kurį 
sunku pagydyti.

Bo to, jie sužinojo per savo artimąją laiškus, gautus iš likusiąją 
Vokietijos stovyklose, kad Amerika priimanti daugybą ateivią. Jie taip 
pat žino, kad Amerika laiko Belgijos DP įkurdintais. Visa tai verčia juos 
apsispręsti už grįžimą Vokietijon, o iš ten duot šuolį per vandenyną.

MAŽYTIS ŽYGIS BRIUSELIU

Likvidavę sunkesnius baldus, įgytus bedirbant Belgijoj, DP sunkve
žimiais bei autokarais atvyko sostinėn su žmonom ir vaikais.

Taip nuo antradienio, daugiau kaip 400 asmeną (ją atvyksta dar) iš
lipo ant šaligatvią prie Petit Chateau kalėjimo su įvairiausiais lagami-
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nais.
Kodėl gi jie išsirinko internavimo centru, skirt?, nusikaltėliams 

nebūdami tokie? Tai kodėl, kad prieš dvejetu meti?} bandymo laike, DP no
rį grįžti į Vokietijos stovyklas čia būdavo surenkami ir pergabenami Vo
kietijon. Dabargi rinktis Petit Chateau kaip išvykimo stotį Vokietijon 
gali tiktai sustiprinti nusivylimu, nes tarptautiniai Belgijos pasiža
dėjimai neleidžia gražinti DP, įkurdintus jos teritorijoj.

Zinia apie atvykimų pirmųjų DP dalinių, reikia pripažinti, pažadino 
ministerijas iš snūduriavimo. Kas daryti su tais nelaimingaisiais? De
rybos ėjo vienos po kitų, o tremtiniai, truputį neramūs, šildėsi ant 
saulėto šaligatvio.

Pagaliau buvo nuspręsta vyrus priimti, vardan žmoniškumo, kalėji
mai, kur jie ras jei ne maisto, tai bent guolį. Jų šeimos buvo surinktos 
Schaerboek priėmimo centre, kuris jau pilnas.

UŽKIRSTI PAŽADAI ?

Vyriausybė, ypač Darbo llinisteris, vykdę strauso politikę ir nepai
sę pakartotinii? perspėjimi?, atsidūrė sunkioj būklėj ir neteko darbo ran
ki?, kurias būti? laimėję su trupučiu, psichologijos.

Beveik pusė DP iš trylikos tūkstančių, kurie baigia sutartį, nebe
nori anglių kasykli?, į kurias norima juos priverst laisvai nusileist, 
nes bedarbė neleidžia mums respektuot pažado, kurį esame davę, būtent, 
pasirinkti kitę darbę po dveji? meti?.

Šie tremtiniai, paveikti dargi kiti? motyvų, suminėti? aukščiau, pra
šo leist grįžt į Vokietijų emigracijai, o tai mums yra uždrausta.

Kita vertus, kiekvienų savaitę baigiasi šimtai sutarčių (greitai - 
tūkstancii?), ir jei ši būklė užtruks, daugybė DP atvyks Briuseliu.

Kas darytina?
Jei bedarbė šiuo metu ir neleidžia duoti neribotų kiekį darbo lei- 

dirai? užsieniešiams, yra betgi tiesa, kad pramonė prašo DP, nes nežiū
rint bedarbės, ji neranda reikalingi? darbininkę. Dar daugiau. Ūkininkai 
ir ūkio pramonė siūlė vieti? DP, nes ir jie negauna savo piliečių.

Jei Darbo Ministerija, užuot sistemingai atmetusi visus prašymus 
tuo reikalu, būtu davusi darbo leidimus, gali būti, kad dabartinė būklė 
nebūti? atėjusi arba, mažiausiai, ji nebūti? buvusi tokia aštri.

Neperdedant galima pakartoti, kaip kad daroma oficijaliose kalbose, 
kad DP yra padarę vertingų įnašų anglies pergalėj.

Ir ar šitai atsimenant nėra tinkamas momentas bandyt surasti gali
mai greičiau teisingų sprendimų palengvinant šių tūkstancii? šeimi? skau
di? likimų, kurie tenori atidaryti savo lagaminus kartę visam amžiui.

(E. U.)

.0O0.0OO0.0O0.

-Kolektyvinii? ūkių kovo m. pradžioj jau bu
vo 1130 ir apie 750 iniciatyvinių grupių. Šiaulių ap. yra 136, t. y.
40 $ visų valstiečių ūkius kolektyviai dirba visi lygumi?, baigiami suko- 
lektyvinti Stašūnų ir Meškuičių v. Joniškio ap. 114, arba 30 $, Mažei
kių 62 (Tiesa 49»3«20 ir 3.26) .
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Padidėjo kun. Danausko "parapija". 

Tarp daugybės DP, baigusiu sutartį., yra ir būrys lietuviu, kurie atvyko 
su visais lagaminais į Briuselio Petit Chateau ir užėmė pozicijas ant 
šaligatvio. Išlūkuriavę ištisų dienų buvo bęnusimenų, bet slaptu paštu 
iš aukštybių gautas laiškas sustiprino viltis, nes jame buvo pranešta, 
kad ruošiamos patalpos naujiems.įnamiams. Taip įsibrovę į Petit Chateau 
patalpas (kalėjimų), vadinamas gurinkime centru, laukia transporto Vokie
tijon. Vietinės gi įstaigos apie grųžinimų Vokietijon nekalba ir dar ne
žinia kas bus nuspręsta. Kol kas visi gyvena gana suspaustai ir tikisi, 
kad tokia būkle ilgai netruks. Kun. J. Danauskas, Briuselio lietuviu ko
lonijos kapelionas, dažnai aplanko tautiečius, stengdamasis kuo galėda
mas padėti. Retkarčiais aplanko ir kiti tautiečiai.

Br. 2 a 1 y s atsisveikino' s u "G. S." - P. Br. 
Salys, atvykęs į Belgijų 1947 m. laužti anglies kartu su kitais tautie
čiais, uoliai ėmėsi ne tik anglies laužimo, bet ir'spaudos darbb. Beveik 
nuo pat -pradžios jisai dirbo "G.. S." Redakcijoj rūpestingai tvarkydamas 
skyrius? "Iš Tėvynes", "Lietuviai kitur", korespondencijas ir šiaip kar
tais parašydamas straipsnių aktualiaisiais klausimais. Dar būdamas Vo
kietijoj artimai susipažino su spaudos technika dirbdamas prie kultūros 
žurnalo "Pėdsakai" (Red. kun. St. Būdavas) ir savaitraščio "Musę. Viltis". 
Jo atsinešta patirtis "Gimtajai Saliai" buvo vertingas įnašas. Už jo nuo
širdų bei rūpestingų bendradarbiavimų "G. S." lieka giliai dėkinga, juoba 
kad Br. Žalys už savo darbų, redekcijoj nėra gavęs nė atlyginimo. 0 darbas 
nebuvo jau taip paprastas? grįžus iš tamsių požemių su išvargusiais sų- 
nariais reikėjo imtis plunksnos ir tuo būdu atsisakyti nuo poilsio da
lies. - Pagaliau matydamas, kad Belgijoj nėra perspektyvų įsikurti, gavęs 
gydytojo pažymėjimų, išvyko į Petit Chateau laukti transporto Vokietijon. 
Žadėjo painformuoti savo tautiečius apie savo sėkmę ir nesėkmę kelionėj. 
Kaip ir daugumas tautiečių tremtinių, jis pasiryžęs keltis užjūrin ir ten 
jieškoti pastovesnės užuovėjos. "G. Šalis" nuoširdžiai linki savo buvu
siam redakcijos nariui rasti lengvesnę ir ramesnę užuovėjų, nei Limburgo 
anglių kasyklos. Jo sugebėjimai mūsų tautiečiams visur bus reikalingi.

T. Kornelijaus laukia Dėde Samas. - 
Jau iš seniau T. Kornelijus Gaigalas O.F.M., Limburgo srities lietuvių 
kapelionas, daro žygių išvykti į JAV, kur yra įsikūręs Lietuvos pranciš
konų centras ir jo laukia. Pagal JAV imigracijos taisykles, kunigas po 
šventimų turi išlaukti bent dvejus metus. Sį karantinų T. Kornelijus at
liko su kaupu ir ima ruoštis kelionei į JAV. Jo dalis "parapijiečių" iš
vyko į "Petit Chateau", o likusiais tautiečiais teks greičiausia rūpintis 
Tėvui Ambrozijų!.

DP dailininkų paroda Briusely?- Vokie
tijoj buvo surengta tremtinių dailininkų paroda, kuri apkeliavusi įvai
rius Vokietijos miestus, buvo įrengta IRO centre Bad Kissingen. Čia at
vykęs Olandijos atstovas Dr. Joffe apžiūrėjo parodę, ir pakvietė jų per
kelti į Olandijų, kur susilaukė nemaža susidomėjimo ir palankaus įverti
nimo, ypač spaudoje. Eina derybos dėl šios parodos rengimo Briusely,
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Londone ir Paryžiuj. Numatoma, kad Si paroda gales būti perkelta Pary
žiun apie liepos men. pradžią. Parodoj dalyvauja: lietuviai, latviai, 
estai, lenkai, ukrainiečiai ir rusai.

Dvi naujos vienuoles.- S.m. bal. 26 d. Lan- 
dene padare laikinius įžadus dvi lietuvaites, atvykusios pries porų me
tų iš Danijos. Jos įstojo į Marijos dukterų, vienuolijų.. (Viena jų yra 
Marija Sundaitė, antrosios pavardes neteko patirti.)

Lankome įdomiąsias Belgijos 
vietoves

Charleroi apylinkes lietuviai, Tėv. V. Mikalausko inicijatyva Vely
kų antrųjų dienų turėjo ekskursijų į Ardėnų kalnus. Puiki keleivinė ma
šina, skirta specijaliai turistams, teikė malonių kelionę'. Išvykom rytų 
iš Chatelet, o grįžom tik vėlai vakare. Ekskursijos metu buvo aplanky
tos šios įdomios vietovės: Abbaye de Maredsous, Senas vienuolynas, labai 
gražioje vietovėje. Čia ekskursantus sutiko viena staigmena, - moterų 
neįsileidžia... Todėl teko moterims pasigrožėti tik gamta ir bažnyčia, 
o vyrams vienuolynų aprcdųs vienuolis nusiskundė, kad po karo nebesulau
kė dar nei vieno broliuko. Atsieit, yra šancų patekti - nes yra vietų.

Toliau užsukame Belgijos šventovėn - Beauraing. Čia, stebuklingoje 
vietovėje trumpai pasimeldę, skubame prie mūsų tikslo. Tai požemio kara
lystė - Grottes de Han. Kol apžiūrinėjome šių taip įdomių vietovę, su
gaišome net iki pavakarės: o aprašyti, tai kų ten matėme yra begalo sun
itu. Todėl patartina, kas dar nėra ten lankęsis, apsilankyti, Gailėtis 
nebereikės. Po pasivaikščiojimo po požemį jautėsi visi nuvargę, todėl 
šiek tiek užkandę pasileidome link namų.

Dalyvavę ekskursijoje visi patenkinti ir dėkingi jos organizatoriui 
Tėv. V. Mikalauskui, ir tiki, kad Sekminėmis vėl gal sugalvos įdomų 
ir naudingų pasivažinėjimų po Belgijos įdomias vietoves.

(Dalyvis)
P. Lasinskienę palydėjus.- AISEAU (Hainaut). 

Taip netikėtai ir staigiai mirtis iš mūsų tarpo išrovė p. Lašinskienę, 
kuri gan trumpai, tik savaitę laiko, pasirgusi Gilly ligoninėj, beope- 
ruojant mirė (5«3.49)«

Laidotuvės įvyko dalyvaujant Tėv. Aranauskui ir gausiam tautiečių 
būriui iš visos Charleroi apylinkės, kurie suvažiavo tarti paskutinę 
sudiev ir palydėti amžinam poilsiui vienų lietuviškos šeimos narį, kuris 
dar taip neseniai buvo su visais kartu. Tėv. Aranauskas tarė paskutinį 
atsisveikinimo žodį, primindamas, kad visus mūsų planus ir svajones su- 
griauja ši paskutinioji žmogaus gyvenime emigracija, apie kurių mes gal 
nei nepagalvojame, bet ji prisiartina mums nebelaukiant. Juk a. a. La- 
šinskienė irgi turėjo planus, bet negailestinga mirtis viskų pakreipė 
kitaip. Dar sveika būdama yra pasakiusi, kad nenorėtų būti palaidota 
Belgijos niūriuose kapuose. Bet viskas įvyko kitaip... Ir štai, supylėme 
jai kapų čia Belgijoje.

— S. m. balandžio mėn. 24 d. aplankė mus L.B.B. pirmininkas kun. 
J. Danauskas. Ta proga turėjome pamaldas, į kurias apsilankė gražus bū
rys tautiečių net^ir iš kaimyninių apylinkių. Po pamaldų L.B.B. pirmi
ninkas davė pranešimų mus liečiančiais klausimais kaip - emigracija, grį
žimas į Vokietijų ir t. t. (Dalyvis)
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BELGIJOS VYRIAUSYBES PRANEŠIMAS 

DP R E I K A L U o — Vyriausybe, siekdama sulaikyti DP plaukim? Briu
seliu, paskelbė šį pranešim?.!

"Išvietintieji asmenys, kurie buvo imami Vokietijoj į Belgijos ang
lį? kasyklas ir kuri? sutartis pasibaigė, yra susirūpinę savo ateitimi. 
Vienas to rūpesčio motyvu yra, es? Belgijos vyriausybe priešinantis iš
vykimui ty, kurio nori išvykti.

Sis manymas yra visai be pagrindo. Belgi? įstaigos niekad nėra dariu
sios kliūcii? išvykimui DP, laisvi? nuo ji? darbo įsipareigojimo. Belgę 

■įstaigos, besirūpindamos DP likimu, kuriems šiuo metu belgi? darbo rinka 
negali duoti beveik jokios darbo galimybės, - yra suėjusios į kontakt? 
su specijaliomis organized jomis, kaip IRO, kad bendrom pastangom galėti? 
jieškoti emigracijos galimybii? suinteresuotiems.

Vyriausybė stengiasi išgauti' DP, likusiems dirbti Belgijoj, tas pa
čias- teises į emigracįj?, kurias turi šiuo metu DP Vokietijoj. Pagaliau 
yra užmegzti tiesioginiai, ryšiai su užsienio kraštais, kurie yra pasiūlą 
DP darbo galimybii?.

Kai šie suminėti žygiai bus davę rezultati?, suinteresuotiems bus 
pranešta per IRO atstovybę Belgijoje. Suprantama, kad šios naujos darbo 
galimybės bus išimtinai rezervuotos tiems DP, kurie, neatsisakydami noro 
emigruoti, bus likę-dirbti laikinai anglii? kasyklose ir toliau.

Tie, kurie duosis įkalbami tendencingos propagandos ir kels netvarkę 
šalyje, pasitraukdami nuo darbo, negali tikėtis jokiu atveju, kad ir jie 
pasinaudos minėtomis, galimybėmis."

Australijos Misija atsako.-Į Liėge LBB 
pranešim?, jog sęrašai norincii? emigruoti Australijon perduoti IRO, Aus
tralijos misija atsakė, kad komisijos siuntimas Belgijon ir kiti atran
kos patvarkymui turi būti atlikti tiesiogiai su IRO.

Kada gali svetimšaliai gauti bedar
bės pašaipi??— Su augančia bedarbe Belgijoj šis klausimas da
rosi aktualus ir svetimšaliams, dirbantiems ypač metalurgijoj, tekstilėj, 
statyboj ir pan. Anglię. kasyklose bedarbės nėra.

Pagal Darbo Ministerijos nuostatus š. m. balandžio 15 d., svetimša
liai gali naudotis bedarbės pašalpa, jei jie turi 1 e i d i m ? b ū- 

Belgijoj ir darbo 1 e i d i m ? (permis de tra
vail) i d r b t i pas darbdavį, kuris atlei
do iš darbo.

Neturėjimas darbo leidimo atleidimo metu iš darbovietės dar neatima 
teisės is bedarbės pašalp?, jei* darbdavys buvo pa
davęs p r a š y m 9. leidimui gauti. Jei šis pra- 
šymas buvo paduotas prieš 4»IH»1949} darbininkas gaus pašalp? nuo pir
mos nedarbo dienos; jei prašymas buvo paduotas po 4.111.1949} darbininkas 
gaus pašalp?, kai regijoninis darbo biuras ras Ministerijos patvirtinim? 
apie.prašymo padavim?. Tuo atveju, kai darbdavys nebuvo padavęs prašymo, 
darbininkas gali gauti pašalp?, jei darbdavys paduos prašym? darbo lei
dimui gauti kad ir po atleidimo iš darbo ir jei Ministerija sutiks tokį 
leidim? duoti.
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Jei darbininkas neturėjo darbo leidimo dirbti pas paskutinį, darbda
vį, tačiau gaudavo bedarbes pašalpą, bus žiūrima, ar nuo atleidimo iš 
darbo praėjo daugiau kaip 12 men. ar dar ne.

Pirmu atveju regijoninis darbo biuras nutrauks pašalpos davimą, ir 
pareikalaus grąžinti išmokėtą sumįij antru atveju galima dar sutvarkyti 
reikalą, jei darbdavys sutiks paduoti prašymą, gauti darbo leidimui dar 
nepraėjus 12 men. nuo atleidimo iš darbo. Jei Ministerija duos leidimą., 
darbininkas gaus pašalpą, už visą, nedarbo laiką. .

Darbininkas.gali duoti skundą, jei iš jo reikalaujama grąžinti iš
mokėtą darbo pašalpą.

Darbininkas netenka teises į bedar
bės. pašalpą nuo momento, kai jam at
šaukia, m as darbo arba apsigyvenimo lei
dimas.

Svetimšalis darbininkas yra įpareigotas priimti betkokį darbą tom 
pačiom sąlygom, kaip ir belgai su tuo betgi skirtumu, kad svetimšaliui 
regijoninis biuras gali siūlyti darbą, ten, kur yra tikra, kad bus duotas 
darbo leidimas. Jei svetimšalis reikalauja darbo įmonėj, kur negali gau
ti darbo leidimo, gali būti pripažintas netinkamu darbo rinkai. Svetim
šalis turi priimti darbą ten, kur svetima darbo jėga yra reikalinga. 
Pažymėtina betgi, kad svetimšalis, 'turįs darbo leidimą A neribotam lai
kui, gali'gauti darbo betkurioj įmonėj.t '

Kas rūpinsis DP po 195° m.? - Kaip žinoma,
po 1950 m.. birželio m. IRO nebeveiks. Iki tos datos tremtiniu problema 
betgi tikriausiai nebus išspręsta. Jau dabar pradedama galvoti, kas per
ims tremtinią lūpą. Labdarybės organizacijos, dirbančios su IRO pareiš
kė, kad jos nesančios pakankamai stiprios perimti IRO darbą. Apie tai 
pranešta visą suinteresuotą šalią vyriausybėms, kad jos pramatytą rei
kalingas tarptautines priemones tęsti tremtinią globai po 1950 m. bir
želio 30 d.

Žinios Žinelės
-Kauno dramos teatro vyr. režiserius yra 

stalininės premijos laureatas Kadzevicius. Po kompartijos suvažiavimo, 
kiurio "nutarimam" įvykdyti dabar organizuojami mitingai ir "savikritika", 
dramos reikalu surengtose diskusijose aktyviai reiškėsi pats režisie
rius, art. Gopaitė, muzikai Paulauskas ir Karnavišius, o taip pat "sa
vikritiškai pasisakė anie savo darbą dailininkas Ušinskas" (Tiesa, 
49.3.23).

-Didžiausi rašytojai Liet u v oje.
Tiesa 49«3.3« mini goriausius lietuvią tarybinius rašytojus; Tilvytis 

su Usnyne", kuri "vaizduoja darbo valstiecią kovą prieš buožinius išnau
dotojus", Baltūsis su "Gieda gaideliai", Guzevicius su romanu "Kalvio 
Ignoto teisybė", J. Dovydaitis, su "Po audros", ir V. Valsiūnienė su 
eilėraššią rinkiniu "Iš širdies". Jaunąją - Jonynas, Avyžius, Sluckis, 
Grybas.
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BERLYNO BLOKADA BAIGTA - RUSŲ NUSILEIDIMO PRIEŽASTYS KETVIRTASIS 
REICHAS IR JO ATEITIS

Vienas svarbiausiu, pokarinės tarptautinės politikos |vykiy yra, 
beabejo, Berlyno blokadas nutraukimas. Tai yra pirmasis rusįi "taip" po 
daugelio mėty "niet" politikos. Dar daugiau? pasitarimai dėl blokados 
nutraukimo buvo pradėti iš rūsy pusės. Iš kur toks sovietu nuolaidumas. 
Jei tikėti Vakary komunistę. ir jy simpatiky. spaudai, tai soviety taikos 
politikos išdava. Pasak jy, jei Vakary kapitalistinės šalys parodyty 
tiek pat geros valios, taikai įgyvendinti nebūty jokiy kliūčių. Žinoma, 
šiai spaudai sovietai jau nuo seny laikę yra nekalčiausi avinėliai, o 
demokratiniai kraštai plėšrūs imperialistiški vilkai. Mes taikiuosius 
Maskvos avinėlius perdaug gerai pažystame, kad tikėtume jy gera valia. 
Jy "atsivertimo" priežasciy. reikia ieškoti kitur.

Jos, atrodo, yra keliariopos. Viena jy yra blokadas ne
pasisekimas . Rusai tikėjosi ta priemone išvyti sąjunginin
kus iš Berlyno, kuris turėjo likti sovietinės Vokietijos (kuri kolkas bū- 
ty ysikūrusi tik sovietinėje zonoje) sostine. Bet oro tiltas sumaišė 
rūsy planus, o syjungininky kontrablokada ardė Rusijos ir jos satelity 
ekonomin| gyvenini?. Bet tik dėl ekonominiy sunkumy sovietai tikriausiai 
būty nepaaukojy savo garbės (o kad Berlyno blokadas nutraukimas yra jy 
prestižui didelis smūgis, rodo tai, jog sovietai visokiausiais būdais 
stengiasi trukdyti amerikieciy ir angly radio pranešimus rūsy kalba. Ma
tyt, stengiasi visy istorijy savo piliečiams atpasakoti taip, kad atro- 
dyty, ne sovietai, bet kapitalistinės šalys buvo priverstos nusileis
ti). Rusus labai paveikė Atlanto pakto sudarymas. 
Ne be reikalo jie tok| triukšmy kėlė, kaltindami Vakarus agresyviais pla
nais. Bet visas triukšmas negelbėjo. Atvirkščiai, Vakary jungimosi did
žiausia priežastimi ir buvo paciy rūsy nesukalbamumas. Dabar šia nuolai
da rusai bandys truputi apdumti akis Vakarams. Žinoma, A.tlanto paktas 
yra neatšaukiamas faktas, bet jo įvykdymas, konkrečiau apsiginklavimas, 
reikalauja didžiausiy sumy. Rusams vedant kiety politiky, JAV Kongresas 
ir Senatas be dideliy svyravimy tas sumas būty paskyręs. Bet dabar, kai 
bolševikai pradėjo rodytis sukalbamesni, gal ir suabejos amerikieciy 
Parlamentas. Bet tai parodys ateitis.

Trecia priežastis yra ta, kad rusai pastebėjo, jog besistengdami 
paglemžti Berlyny, netenka bet kokios |takos 
Vakary Vokietijoj. Iš tikro, nuo to laiko, kai rusai 
Berlyne ir savo zonoje atsitverė nuo Vakary Vokietijos, ši padarė dide
lę pažangy ne tik ekonominiame, bet ir politiniame gyvenime. Federalinės 
Vakary Vokietijos Respublikos |sikūrimas yra jau faktas. Gegužės 8 d. 
buvo priimta jos konstitucija. Toje respublikoje sovietai neturi jokios 
tiesioginės |takos, o ir netiesioginė (t. y. komunistę partijos) yra la
bai menka. Todėl jie stengsis sujungti visy Vokietijy, kad iš sovietinės 
zonos bolševikinis raugas gaiety užlieti visy krašty, o iš kitos pusės 
norės |l|sti | Ruh.ro srities kontrolę. Jeigu jiems pavykty įsibrauti | 
š| sunkiosios pramonės centry, nuo kurio priklauso tiek Marshall'o plano
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tiek Atlanto Pakto įvykdymas, tai būtę didžiausias j-yi laimėjimas. Bet 
Vakarai nėra linkę, daryti šioje srityje nuolaidu. Jei Vokietijos res
publika iš trišones virs keturšone, tai tik tada, kai ir sovietu zonoje 
bus duota politine laisve ne vien komunistams, bet ir kitoms partijoms. 
0 į Ruhro kontrolę tai nebent tik stebėtojais be balsavimo teises rusai 
gali tikėtis patekti.

Visa tai tebėra spėliojimu srityje. Kolkas tėra tikra, kad gegu
žės 12 d. nutraukiama Berlyno blokada ir kontra-blokada, ir kad gegu
žės 23 d. keturi Didieji susirinks į Paryžię svarstyti Vokietijos klau
simo.

Nežiūrint to, kad ta koriPereneija galės turėti didelės įtakos toli
mesnei Vokietijos ateičiai, šiuo motu, kaip jau minėjome, Vakarę. Vokie
tija tvarkosi savu keliu. Ketvirtasis Reichas 
gimsta daug greičiau, negu karę baigus buvo galima tikėti. Vokiečiai 
gražiai moka išnaudoti buvusię sęjungininkę nesutarimus. Vakarę Valsty- ■ 
bes, ypač Prancūzija, tikrai nebūtę leidusios Vokietijai taip greit at
sistoti ant koję, jeigu nebūtę.. buvę pavojaus, kad Vakarę, spaudžiami 
vokiečiai nopultę rusams į glėbį. Iš dvieję blogię tenka rinktis mažes
nį, nors .ir tai dar neaišku, ar demokratinię kraštę puoselėjama Vokie
tija kartę neatsigręš prieš savo globėjus ir nesusidės su Sovietais. 
Tokię. planę. esama, ne tik rusę ir vokiecię komunistiniuose sluoksniuose. 
Štai, pavyzdžiui, buv. Vokietijos pasiuntinys Maskvoje N a d o 1 n y 
mano, kad Reichui ir tėra viena išeitis - dėtis su Rusija. Si turinti 
savo žinioje Silezijos pramonės sritį, kurię galėsianti gręžinti Vokie
tijai. Be to, Vakarę, valstybės, bijodamos vokiecię konkurencijos tarp
tautinėje rinkoje, neduosiančios pilnai išsivystyti ję pramonei, o Ru
sija turėdama didžiulę rinkę Kinijoje paliksianti Vokietijai laisvas 
rankas Europoje. Mos tegalime tikėtis, kad demokratiniai kraštai ir pa
tys vokiečiai demokratai nelois tokiam planui įvykti, nes Sovietę - 
Vokiecię sęjunga roikštę laisvos Eui'opos žlugimę.

(J. Z.)

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ ŽYGIS Į BANNEUX

S. m. gegužės 29 d. (sekmadienį) Liėge apyl. lietuviai rengia žygį 
į Vargdienię Motinos Šventovę Banneux. Iš Liėge išvykstame 
gegužės 29 d. 9?45 min. troleybusu Nr. 31? kuris sutoja prie teatro 
(Place do la Republiquo Franęaise). į ekskursiję užsirašyti iki š. m. 
gegužės 22 d. pas Hr. Jonę Burcikę 77? Pairo du Horloz, 
Tillour, įmokant už kelionę ten ir atgal 25 E®.

Vykstantieji į Banneux iš kitur gali važiuoti traukiniu iki Liėge 
ir čia imti tiesioginį autobusę iš Place de Bėguinage 10.30 vai. Va
žiuojant traukiniu nuo Briuselio galima važiuoti iki Fraipont, o iš 
čia pėsčia 5 km. - Pamaldos Banneux kopi. 11.30 vai.

Dalyvaujantiems žygyje pravartu pasiimti užkandžię pietums.

Kapelionas
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- Sekminių proga Charleroi lietuviai projektuoja iškilu į Ostendą, 
kur yra koletas palaidotu tautiečiu, liumatoma ten . atlaikyti pamaldos. 
Smulkesnes informacijas teikia J. Zaleskis.

- Neatsilyginusieji už "Gimt. §Alį" II trimestru prašomi atsily
ginti neatidėliojant. Administracija

- "Lietuviy Žodis", savaitraštis, ėjęs Vokietijoj (brity zonoj) 
sustoja ėjęs del medžiaginiu neištekliy.

- J. E. Ein. K. Balutis, kartu su kitais Pakaitės ministeriais Lon
dono aplankė tremtiniu, stovyklas Vokietijoj (brity zonoj) kaip oficija
lus Lietuvos atstovas. Buvo lydimas brity valdžios atstovu.

ŽINIOS- ŽINELES

- Politiniu ir moksliniy žiniy skleidimo draugijoj yra 265 nariy,
pirmininkas prof. J. Matulis. Po,kompartijos suvažiavimo draugijos dis
kusijose aktyviai dalyvavo Vilniaus un-to rektorius Bucas, dėstytojai 
Korsakas, Mažylis, Bieliukas, Žemaitis, Vazaliauskas, Rotomskis, Kuz
minskas, Skeivys. "Griežto pasmerkimo vertas tas faktas, kad 47 drau
gijos nariy visiškai nusižalino nuo paskaitą, skaitymo ir tik 35 nariy
j.vykdė draugijos nariams nustatytą minimumu". Tokio priešakiniai veikė
jai buvo J. Žiugžda, Slavėnas, Matulis, Girdzijauskas, Šarmaitis, Po- 
tomskis, A. Jurgaitis, J. Mickevičius ir V. Kostolnickis (Tiesa 1949.3.23,

-Literatūros kritikus, "kurie literatūros 
ir meno veikalus vertina apolitiškai, niekindami rašytojy patriotines 
pastangas iš buržuaziniy ar pusiaus buržuaziniy pozicijy toliau smerkia 
"Tiesa", pratęsdama suvažiavimo nutarimus. Tai priešo darbas,. "Vertin
ti kurinius reikia... atsižvelgiant į visuomeninį, to ar kito literatū
rinio kūrinio poveikį, į jo vietą Taryby Lietuvos darbo žmoniy kovojo 
dėl savo gražesnės ateities, dėl pilnutinės komunizmo pergalės". Kritiko 
uždaviniai s. "kovoti prieš buržuazinės ideologijos liekanas, prieš kiek
vieną mėginimu prašmugoliouti nacionalistinius nuodus, su meile ir rū
pestingai ugdyti ir ginti patriotinę literatūrą.". (Tiesa 1949•3»3»).

-. LTSR dailininky s-ga paskelbė konkursu temom; 
"Liaudies seimas 1940 metais skelbia taryby valdžią.", "Liaudies seimo 
delegacija Kremliuje 1940 m. rugpiūcio mėn. 3 d." ir "Pirmasis Taryby 
Lietuvos kolektyviniy ūkiy suvažiavimas" (tapybą), "Keturi komunarai" 
(skulptūra), "Kolektyviniy ūkiy kūrimasis Taryby Lietuvoje" (grafika). 
Tiesa., 1949 «3.10.

- D r. P r, P a d a 1 s k i s , Detroito un-to profesorius, 
kiekvieną šeštadienį per vietinį radijo daro angliškus pranešimus apie 
padėtį Lietuvoje ir kovas su bolševikais. Taip pat kas penktadienis vie
tinei vyciy kuopai dėsto liotuviy kalbą. Jaunimas, gerai susiorganiza
vęs, mie.lai ir entuziastingai mokosi.
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