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KETURI DIDIEJI U2 VIENO STALO

(Mūs? bendradarbio Paryžiuje)

Višinskis patinka ponioms, Achesonas 
- publikai; Schumanas - proletaras, 

Bevinas - realistas

Visada oficijoziškai nuosaikus "Le Monde" neišlaiko ir neįprastai 
riebiomis raidėmis skelbia: "Dans une atmosphere de coridalitė et de 
confiance la conference des QUATRE a adoptė 1'ordre du jour"... Puiki 
nuotaika! Net Višinskis šypsojosi! 0 per bąli? pas Prancūzijos Preziden
tu poniai Bevin ir į rank?, pabučiavo!

Keturi? konferencija - jau istorinis faktas. Gegužės 23 d. žurnalis
tu, filrainink? ir fotoreporteriu sutikti vienas po kito atvyko Acheson, 
Schuman, Bevin.ir Višinskis. Pastarasis, kaip ir visada, paskutinis iš
sirito iš amerikoniško modelio "Zis" - še, ir Maskvoje turime automobili?.

Įdomiau buvo stebėti Acheson, kurį pirm? kart? mačiau. 
Po riistaus ir stipriai rimto Marshall’o Achesonas daro "svietiškesnio" 
diplomato Įspūdį: elegantiškas, su malonia šypsena, jis patraukė tuoj 
pat Paryžiaus dėmesį. (Ypač poni?, kaip sako).

Kukliausias iš vis? - Prancūzijos delegacijos šefas Schumanas. Kai 
jo kolegos į konferencijos posėdžius atvyksta puikiausiais automobiliais, 
ministeris Schumanas iššoka iš paprastučio prancūziško "Vdkswagen" 15 CV 
Citroen, tarytum tai būt? eilinis kontoros tarnautojas. Si Schuman'o sa
vybė sužavėjo mases amerikieci?. Bet jis kuklus ne dėl reklamos. Būdamas 
premjeru, Schumanas dažnai tiek daug dirbdavo, kad nespėdavo nė miegoti 
į namus parvykti, tad miegodavo kareiviškoje lovoje viename Parlamento 
kambary... Jis viengungis ir dažnai valgo pirmam pasitaikiusiam restorane. 
Sekmadieniais pėsšias eina į bažnyci?, dažniausiai Notre-Dame.

Nepikt?, ir net gana simpating? Bevin? teko daug kart? stebėti JTO 
III sesijos metu 1948 m. rudenį. Kaip prisimename, anuokart jis išdrožė 
šauni? kalb? ir "misteriui" Višinskiu! gana proletariškai dėstė reikalus 
taip, kaip jie iš tikr?j? atrodo. Visiems buvo įdomu laukti, kaip jis 
susitiks su Višinskiu. Iniciatyv? paėmė betgi pastarasis. Paskutiniuoju 
atvykęs, Višinskis pirma pakratė rank? Schumanui, kaip šeimininkui, ir 
plačiai šypsodamasis pasveikino Acheson? su Bevinu...

Fotoreporteriams puolant prie vieno ar kito delegato, beykciojant 
šviesoms ir esant įprastai šabloniškai nuotaikai, atidarymui skirtos 
"5 minutės" netruko praeiti. Netrukus "durys užsidarė" ir už j? prasidė
jo jei ne likiminė, tai jau ne eilinės svarbos konferencija - kaip matome
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"pasitikėjimo ir nuoširdumo atmosferoje".

BAR "AMERICAIN" IR INFORMACIJA
Konferencija vyksta Malakoff alėjoje. Riimai priklauso Napoleono ' 

"diktatoriaus" Taleyrando anūke i,•kur i, berods, šiuo metu gyvena New- 
Yorke .

Kbhfelbncija pusiau slapto pobūdžio. Kiekviena delegacija duoda 
pranešimus spocijaliose spaudos konferencijose, kurias amerikiečiai duo
da "Crillon1* ir britai "Bristol" viešbučiuose, o prancūzai - Quai d’Or
say. Rusai kviečiasi tik nedaugelis žurnalist? Į savo ambasadą, kur drau
gas Pavlov "aiškina" Višinskio išvedžiojirius.

Pavlov’ 1946 m. konferencijoje,Paryžiuje buvo oficialiu Molotovo ver
tėju. Iki šiol visokiose spaudos konferencijose Pavlov tekalbėdavo ru
siškai, o dabar pirm? kart?, prabilo-angliškai... Tai prie "nuoširdumo" 
nuotaikas, gal būt? Bet ar ilgai? Pavlov patvirtino, kad "rusi? delegaci
ja nesanti pesimistiškai nusiteikusi".

Įdomiausia "Crillon" konferencijose, kurios pavadintas "bar ameri- 
cain".,Konferencijos dažniausiai vyksta "cocktail" laiku, jose susirenka 
visa armija-iš viso pasaulio kamp? sulėkusiu žurnalistu. Daug veid? ma
tytu JTO konferencijoje - tai keliaujantys "forein?" korespondentai, bu
voję Jaltos, Teherano, Maskvos, Potsdamo ir visose istorinėse konferen
cijose; Jįe ramiai' gurkšnoja whisky ar gin-fizz ir drąsiai stato pačius 
fantastiškiausius klausimus.

' Bot kalbėtoja! santūrūs. Komunikatai dažnai pas visus "keturius" 
panašūs, o . Į klausimus dažnai nieko neatsako. Trumpai kalbant, konferen
cija yra dviej? dali?; slapto pobūdžio konferencija, apie kuri? dar duo
dama šiek tiek žinių ir "privataus" pobūdžio "pasikalbėjimai", apie ku
riuos visiškai nieko nekalbama.

Susirinkusieji "bar americain" konferencijose "nors iš žemės" iška
sa klausimus ir tiesiog išprovokuoja kalbėtojus, kad ir labai "kietus".

TRYS IR VIENAS
Kart? Višinskiu! kalbant Sirijos delegatas Fary ei Kouri užmigo, 

bet tai dar nereiškia, kad jis nemoka kalbėti. Višinskis iš ties? neblo
gas oratorius. Jau ir šioje konferencijoje jis "pasireiškė". Achesonui 
pareiškus, kad reikia kart? Vokietijos klausim? i.šspręs_t_į, Višinskis 
pastebėjo, "būt? gera, kad pavykt? bent į^na^rinjetį.^ 0 tai jau būsi? 
lyg ir išspręsta,... Tada Bevinas kirstelėjo: - Tai priklauso nuo Jūs?... 
Višinskis atsakė? - Aš esu šito susirinkimo tik ketvirtadalis...

?rys ir vienas! Tiksliau iš viso vienas - ten Kremliuje užsidaręs. 
Bet-neužtenka pramatanci? amerikieci? pasiūlymo su tuo "vienu susitvar
kyti". Nors ir labai "nuoširdi ir pilna pasitikėjimo" šioji konferencija, 
vargu ar pavyks net Į r Trims apsidirbti su tuo va.rgšu Vienu...

JAPONAI IR "STALINGRADO MUSIS"
"Nuoširdumu" Įkaitusias Vakar? diplomat? galvas Višinskis iš pirm? 

minuci? atvėsino: "paprašė" svarstyti ir Japonijos reikalus... Dėl ko? 
Kada kalbama apie Vokietij?? Prie ko čia Japonija?

Paskutinėje Keturi? konferencijoje'draugas" Molotovas panašiai dės
tė savo šachmatus: 1947 m. kovo 10 d. Maskvoje jis pareikalavo spręsti 
problemas: 1. Kinijos suvienijimas ir sudemokratinimas, 2, Vis? demokra
tini? jėg? Įjungimas Į Kinijos valdym?. 3. Pilietinio karo sustabdymas. 
Kaip prisimename, tai buvo Molotovo propagandiniai "šposai".
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Panašę "šposą" šiandien iškirto Višinskis. Vietoj Vokietijos - siūlo 
susitvarkyti su Japonija.

Taigi - uvertiūra lyg ir girdėta ir gerai, net per daug gerai, ži
noma. Tik keista, kad Vakarę pasaulis dar vis nepajėgia visai atvirai 
pažiūrėti į tikruosius sovietą siekimus.

Mus domina daugiau no baliaus atmosfera pas Prancūzijos Prezidentę, 
bet toji, kuri šiuo metu "organizuojama" Maskvoje. Gi ten šiuo metu, 
kaip tik Keturię Konferencijos išvakarėse, paleista į. apyvartą herojiš
kas filmas - "Stalingrado mūšis.'.'. Filme dalyvauja pats Stalinas ir kone
veikia anglo-saksus, ypač Anglija, kuri jau karo metu ruošusi žabangas 
Busijai. Churchillis rodomas kaip didžiausias karo kurstytojas ir anti
rusiškos- politikos organizatorius. Juodi ir kartūs pipirai tenka buv. 
JAV ambasadoriui Avorell Harriman ir t. t.

Stalinas, Molotovas ir visi kiti Kremliaus didieji krauna kiek iš
gali ant buvusią sąjungininką.

Be abejo, Kremlius žino, kuo turi pasibaigti ir šioji Keturię kon
ferencija, tad filmą "paleisti į. apyvartą" pats metas...

"Pravdos" korespondentas Paryžiuje Youri Zukov lyg ir teisinas 
"Nayvu galvoti, kad Vokietijos suvienijimo problema vienu ypu galėtą 
būti išrišta." Ir jis prisimena Potsdamo nutarimus, kurią vakariečiai 
nobenorį laikytis. Girdi, matysiąs, kas teisingesnis...

PASYŽIUS VISIŠKAI NESIDOMI...

0 Paryžiaus plačiosios masės? Tikėsite ar ne - visai nesidomi. Tur
tingojo Aly Khan vestuvės su Bita Hayworth milijonus jaudina daugiau, 
negu Višinskio "atmosfera", kuri, be to, netikra... Juk jis spėjo pasi
girti ir net tūkstantines minėti, kiek rusai gėrybią privežė savo zonon 
į. Vokietiją., bet nė žodžio, kiek iš Vokietijos... (Pavlovas neturėjo nė 
žodžio pasakyti į žurnalistę kryžminius paklausimus...) Bet Višinskiu! 
tai nepigiai atsėjo. Po didelię skaitlinię, Bevinas tarės "As tamstai 
dėkoju už šituos įdomius skaitmenis. Aš norėčiau juos paskelbti tiems 
tūkstančiams vokiecią, kurie slaptai perbėga iš rusę į britę zoną. Gal 
būt tie vokiečiai, juos sužinoję, gailėsis perbėgę sieną ir grįš į so
vietą zoną".

Višinskis dėjosi nepastebįs Bevino ironijos ir atkirto: "Tai nebū
tina ma.n dėkoti. Aš daviau faktus, ir faktai lieka faktais, nors ir ne
malonūs kai kam. Mes patys priimam pabėgėlius iš kitę zonę. Aš patariu 
ponui Bevinui šitę žmonię istorijomis perdaug nesinaudoti kaip tikra in
formacija". t

Taigas - tokie pasikalbėjimai...
Bet nėra to blogo, kas neišeitą į gera: konferencija lemiamuosius 

įvykius - reikia būti tikriems - pastums dideliu žingsniu priekin!
Kol šie žodžiai pasieks Gerb. skaitytojus, konferencijos rezultatai 

bus ryškesni, bot manau nesuklysiu galvodamas, kad ję vertė bus netoli 
nulio...

Z. Ubr. 
Paryžius, gegužės m. pabaigoj. 

• -

..ooOOO’oo..

4



4

LIETUVIS KAPELIONAS 1OOO METRŲ POŽEMY

Kun. P r . Gaida
Jau dveji meteliai kaip mūšy lietuviai laužia iš peties Belgijos anglį. 
Jei pridėsim senuosius emigrantus, bus ne dveji, bet keliolika moteliy, 
kaip lietuvio koja mindo juoduosius požemius. Yra tautiečiu, kurie jau 
antrę dešimtį moty baigia tose pačiose kasyklose. Tai tie, kurie paliko 
Lietuvy caristinės rūsy okupacijos metu eidami laimes jieškoti svetur. 
Jie Lietuvos, tirkosios- tėvynes, laisvos ir nepriklausomos, niekad nėra 
matę. To meto išeiviams vieniems pavyko pasiekti Amerikę, kitiems Angli
ję, Prancūziję, o kitiems teko užkliūti Belgijoj ir čia pelnytis duonę.

" Į PRAGARUS "
Ak matau savo tautiečius (kad ir ne visus) kas entry sekmadienį pa

maldose šventiškai nusiteikusius. Seniai betgi man rūpėjo pamatyti juos 
anuose požemiuose, kur jiems tenka dirbti labai juodai ištisas 8 vai., 
kad grįžę su pasitenkinimu raikyty baltę duonę. Kreipiausi į vienos ka
syklos direkciję prašydamas leidimo nusileist "į pragarus" (taip buvau 
parašęs laiške). Gavau malony atsakymę penktadienį apie 16 vai. kreiptis 
į vyr. inžinicriy.' Gerai, reikia tad ruoštis. Buvau kadaise nusileidęs 
Vokietijos angliy kasyklose, bet ten mums parinko tokię šachtę, kur dar
bai sustabdyti. Twi buyo specijaliai turistams palikta kasykla, kur 
įrengti netgi dirbtiniai žmonės - angliakasiai pavaizduoti darbui. Ten 
gavau įspūdį, kad angliakasio darbas yra gana normalus ir nepersunkus, 
Nepamirštamę įspūdį, paliko miestelio angliakasiy veidai: visi išbalę, 
spalva lyg vaškinė.I Ten galėjai atskirti angliakasį vien tik iš veido.

Prisiminęs tuos įspūdžius leidžiuos kasyklos link. Užėjęs pakeliui 
IRO įstaigon randu p. D e m c i u k ę , rajoninį atstovę. Be kitko 
pasisaukiau, kad ruošiuos požemio karalystėn. Ta proga p. Demciukas pri
siminė savo kietas dienas kadaise Liėge kasyklose, sako:

- Neužmirškite žvilgterėti į bene 784 taję. Ton yra ir mano prakai
to pėdsakai.

Jam, kaip ir no vienam svetimšaliui Belgijoj, teko pradėti karjerę 
nuo angliy kasykly. Užtat dabar jis puikiai pažįsta angliakasio duonę. 
Baigęs mokslus Belgijoj ir prasimušęs į lengvesnį gyvenimę savom jėgom. 
Tai senas ukrainieciy tremtinys.

Sutartu laiku prisistatau kasyklos biure. Pasitinka malonus flamas 
vyr. inžinierius p. Warzee. Belaukdami dar dviejy požemio "mėgėjy" gim
nazijos mokytojy (belgy) išsišnekam. Pasirodo, apie lietuvius geros nuo
mones .

- Lietuviai nuoširdūs, bet ukrainieciy tarpe yra daug komunisty. 
Štai ir tie du laukiami mokytojai. Tuojau einam ruoštis kasyklon.

Biuro sutinkam vienę jaunutį inžinicriy kę tik išsikėlusį viršun. Atrodo 
būty grįžęs iš paties giliausio pragaro: juodas kaip velnias5 pro juokę 
tik balti dantys žiba. Nuveda mus į inžinicriy vienutes persirengti. Jau 
čia pradedam jausti suodžiy karalystę: kę tik ciuptolsi, viskas suodina. 
Dar į kasykly nenusileidus esi jau suodinas. Nori žmogus nusišluostyti, 
pabrauki rankę į kokię skepotę, bet nuo to tik dar daugiau išsitepi.

Pagaliau apsiginklavę odiniais šalmais, stipriais batais, žibintuvu 
ir keliadangom (odinėm) prisistatom prie keltuvo. Čia sutinku lietuvį 
Cepauskę, kuris kaip koks milžinas čiumpa vienę angliy vagonė
lį po kito ir meta lauk iš-keltuvo. Tai buvo vienintelis lietuvis, kurį 
sutikau šioj kasykloj.
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. 7 SUDIEV, SAULE!

Išmestų vagonėliu vieton įlipam mes trys svečiai ir du inžinieriai: 
Uarzėe ir Chins. Prieš nusileisdami požemiu, angliakasiu papročiu sukal
tam invokacijų: "Grace a Diou, St-e Barbe et St. Leonard" (Pasivedam 
Dievui, šv. Barborai ir šv. Leonardui).

Keltuvas sminga žumyn taip'‘greitai,-kad net ausyse ima spausti* 
Inžinierius pataria nuryti seilę. Ir tiktai tai geras vaistas. Laidžia- 
mės aštuntu šimtų mėtrų, ir keltuvas ima lėtėti. Gaunasi įspūdis, kad 
pradeda kilti viršun. ■ •;•

Išlipam didžiajam koridoriuj. Ilgiausia eilė vagonėlių laukia eilės 
kilti viršun. Praslenkam pro juos ir greitu žingsniu skubam tolyn. Vos 
spėju žvilgterti kartas nuo karto aukštyn į kyšančius rąstgalius, kurie, 
atrodo, lyg ir tyko kieno galvos. Darbininkų kaip ir nematyti, nes pava
karių metas, ir jie užkandžiauja. Užtinkam vienų kitų betriūsiantį, bet 
retai. Pagaliau štai iš vienos skylės su tirštais suodžių debesimis ver
čiasi storį anglių klodai tiesiai į vagonėlius, kurie keltuvu iškeliami 
viršun. Čia dirba jau du darbininkai. • ...

Bekeliaudami pradedam jausti šilumų. Tenka nusimesti angliakasio 
kailinukus ir leistis toliau tik su palaidūne. Sekame inžinierių,, kuris 
plačiais, žingsniais vingiuoja vis tolyn į- siaurėjantį koridorių, kur ne
girdėti nė gyvos dvasios ir kur tešviečia silpni mūsų žibintuvėliai. In
žinierius duoda signalų varpu nuleisti keltuvų, mat, leidžiamės dar gi
liau į tajų, esančių 96O'mtr. gilumoj. Čia irgi esama gyvenama žmonių. 
Silpnoj šviesoj žvelgia į mus suodini veidai, pridengti odiniu šalmu. 
Įsižiūrėjus matyt, kad visi dirba nuogi tik su sportinėm kelnaitėm, nes 
taip yra vėsiau, o ir drabužiai "lieka švarūs. Ilgamtoridoriuj užtinkam 
vokiečių grupę, kurie geležiniais lankais:stiprina koridoriaus skliautus, 
o čia pat ūžiųs elektrinis motoras neleidžia nė susikalbėti. Plati stan
džios medžiagos juosta slenka vis’pirmyn, nešdama anglies gabalus aukš
tyn. Juokėsi inžinierius iš mūsų pasiūlymo įrengti tokių juostų, kuri 
išneštų anglį iki paviršiaus, kad nereikėtų vagonėlių...

ŽMOGUS - VABALAS
Sustoja plačiažingsnis inžinierius ir prašo pasiruošt pačiai sun

kiausiajai kelionės daliai. Ikišiol nešėmės žibintus rankoje, di argi 
reikės abiejų rankų. Inžinierius padaro iš mano angliakasio kaklinio du 
mazgu ir užkabina žibintų pasmakriu. Pirmuoju ima kopti inžinieriaus pa
dėjėjas - ilgas ir laibas. Mikliai lipa jisai siaurom geležinėm kopėtė
lėm, paskum jį mano kolegos, prisijungia vyr. inžinierius ir pagaliau 
aš. Urvas toks status ir toks siauras, kad vietomis vos pralendi, o jau 
galvai tonka nekartų stuktelti į akmeningų uolų. Laimei, odinis šalmas 
puikiai apsaugo. Inžinierius, kaip Dantės Vergilijus veda mane, duodamas 
nurodymus kur pasilenkti, kaip pereiti ant sekančių kopėčių. Taip teko 
kopti apie 40 mtr., kol priėjom tajų, kur yra laužiama anglis. Čia pra
sideda įdomiausia kelionė ir tikrasis angliakasio darbas. Vadinamoji 
taja yra ne kas kita kaip paprastas urvas kokio 1,10 mtr. pločio. Iš 
abiejų pusių anglies sluoksniai, viduriu urvo plati juosta, ant kurios 
metami anglies gabalai čiuožia žemyn. Anglis laužiama tam tikrais grųž- 
tais, varomais suspaustu oru, kuris čia atvestas vamzdžiais. Anglis 
laužiama į abi urvo puses iki 1,80 mtr., išimtos vietos paremiamos medi
niais ramsčiais. .

• (Bus daugiau)
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2 I O G V DAINA

A. Vaičiulaitis 
(Tęsinys is 10to Nr.)

Jis, atmindamas savo nelaimę, cirpė iš visos širdies ir taip skar
džiai, kad net smilgos dūzgėjo nuo jo giesmės.

Pačiame įsismaginime svečiai pamatė beatšliaužiant straigę. Ji, 
krutindama ragais, pasakojosi visiems:

- 0 kad bėgau, o kad bėgau! Gerai, kad spėjau... Oi, pailsau!
Tai ištarusi, ji susitraukė į. savo namelį, pasilsėti.
Kai jau saulutė nusėdo už girię ir vėversėlis nuskrido miegoti, at

lėkė pelėda. Iš pradžią visi jos bijojosi, bet tę dienę ji buvo gera. Ji 
vartaliojo savo žlibas akis, kumpu snapu taisėsi plunksnas ir vis ūbavo:

- 0 kas mane išves šokti?
Ji vis ūbavo ir ūbavo, kol pagaliau žvirblis pakvietė ję suktinio 

šokti. Nežinia, ar žvirblis, ar pelėda nepataikė į. taktę, ir numynė 
žvirblelis koję pelėdai, kuri pašiurpusi šlųbikšciavo, vis skęsdamosi:

- Ne tik koję numynė, bet nė gerklelės nėra kuo pavilgyti.
Ji niurnėjo ir urkštė, ir visiems buvo nesmagu. Zuikio ūsai nudribo, 

kurapka stovėjo tylėdama, o ir balandžiu porelė liovėsi burkavusi. Vien 
tik svirplys dainininkas ir žiogai muzikantai laidė gerklę ir drožė per 
stygas, bei; jie nestengė pelėdos numaldyti. Sokdamosios į taikę, abi ža
liosios varlės sukurkė, kiek bepajėgiamos storiau.

Sunku pasakyti, ar žalvarlės būtę pralinksminusios peledę. Bet nė 
laiko nebuvo apie tai galvoti, nes štai girioje ūmai pasikėlė toksai 
trenksmas ir bildėjimas, kad visi giesmininkai nutilo.

Iš miško, šakas trioškindama, išvažiavo meška, apsižergusi midaus 
backę. Tokį, žvėrį pamatęs, zuikis taip ir nugriuvo vietoje, kur buvo tu
pėjęs. Kurapka tiek apglušo, kad nei lėkti, nei bėgti, net nei galvos 
krustelėti negalėjo. Tik viena straigė nieko nepabūgo. Ji įsitraukė de
šinįjį ragę, kuris buvo išsikišęs iš jos namelio, ir vėl sau ramiai ilsė- 
josi.

Meška nusirito nuo bačkos ir suriko, ant pasturgalinię koję tupcio- 
dama:

- Kas tai matė, kas tai matė! Nepakviesti manęs! Gerai, kad plašta
kė man viskę išpasakojo. Na, muzikantai, traukite smuikus, ir tu, svirp
ly, taisyk kakarinę. 0 jei kam stemplė išdžiūvo, gerkite iš bačkos! Ger
kite, o aš jums padėsiu.

Ir, užvertusi galvę, meška tris midaus kaušus pavymui išmaukė. Tai 
regėdama, pelėda atsitūpė ant šulelės. Ji tolei gėrė, kol jau ant koję 
nepastovėjo ir nuvirto, žnegtelėjusi, po ratais.

Tuo tarpu ir zuikis atsigaiveliojo, ūsus taisydamasis, ir kurapka 
ėmė savo kaklę kraipyti ir prie midaus selinti, o apie žvirblį nė kal
bos negali būti: kai meška vėl panoro kitę triję kaušę, ji vos atmušė 
tę cirškalę nuo bačkos.

Atsigėrusi, meška suniurzgė:
- 0 dabar leiskit man greta jaunavedžię atsisėsti.
Ji labai gailėjosi, kad negalėjo palįsti po musomiriu. Tada ji pa- 

sikiurklino šalia grybo, vogravo ir pasakojo istorijas apie vilkę ir la
pę apie briedį ir stimę, o kai jai pačiai nusibosdavo plepėti, ji iš
tiesdavo letenę prie statinės, srėbdavo midę ir vaišindavo visus svečius. 
Paskui ji skėtriodavo pryšakinėmis kojomis, pritardama žiogę ir svirplio 
melodijoms, o kartais ir pati šaukė savo negražiu balsu. , • ..

(Bus daugiau)
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AR DP PASILIKS ANGLIŲ KASYKLOSE 

(Tomoignngc Chretien" 20.5.1949)
i’ T. J. A r a "n a u s k a s

■ '*•*' '

Dviejų metų kontraktas dirbantiems DP Belgijos anglių kasyklose jau 
pasibaigė arba greit baigsis. Ar jis bus prailgintas? Atrodo priešingai. 
Daugelis trokšta būti be jokių įsipareigojimų ir kartų pradėti socialinį 
gyvenimų už barakų ribų.

Kodai DP nenori pasilikti, yra daug priežasčių. Kiekvienas, ankščiau 
dirbęs savo profesijoje^ ir dabar norippasirinkti atatinkamų darbų. Jei 
šiandien dirba kasyklose, tai tik,todėl, kad galėtų tuo tarpu pragyventi, 
iki atsiras geresnės gyvenimo sųlygos. Ne vienas gal pasiliktų ir ilgiau, 
joi kasyklų darbas nebūtų tiek įkyrėjęs.

Kol darbininkai nebuvo gerai susipažinę su naujomis darbo sųlygomis 
ir įstatymais, netrūko ir.išnaudojimų Kiek kartų jiems nebuvo sumokėta tai, 
kas visai teisėtai priderėjo. Kick daug DP veltui stengės savo prakaitu 
ir sųžiningumu pakilti į aukštesnę darbo kategorijų, ir nebuvo pakelti. 
Jions nebuvo daugiau mokama, kaip ^paprastiems darbininkams net tuo atveju, 
kai • jie dirbo specijalistų darbų, Tai dar nebūtų blogiausia, bot kaip 
su jais elgiamasi? į darbų ima be’ paruošimo, nė nepaaiškina, ir visokiais 
būdais tampo, stupdo, kolioja, tik "allez". Nenuostabu, kad motė grųžtų 
ir daugiau prie jo negrįžta. Sveikatos apsaugojimas taip pat menkas: kiek 
visokių nelaimingų atsitikimų, sužeidimų ir t. t. Kad neatgaus greitai 
prarastų sveikatų esu nelabai svarbu.

Iš kitos pusės administracinis tųsymas. Galima paklausti sindikato 
ar IRO valdininkų: bėgiojimai, skambinimai telefonu, bjuro susirašinėji
mas su biuru, kad sutvarkytų paprasčiausius DP reikalus. Tai dažnai tušti 
administraciniai formalumai darbininko kamavimui.

Nieko nuostabaus, kad dėl tokio dabartinio rėžimo DP darbininkai gal
voja visiškai atsikratyti kasyklų darbo. Tai rodo ir buvusieji Rusijos 
kasyklų angliakasiai, kurie geriau bevelytų grįžti į Sov. Rusi jų jei nebi
jotų bausmės tenai, negu pasilikti Belgijos anglių kasyklose, nes blogiau 
nė ten nesitiki rasti.

Šių problemų išsprendimui ne vien darbo sųlygas kaltos, kurios ver
čia DP palikti kasyklas, bet turėtų būti peržiūrėti ir belgų darbininkijos 
įstatymai, kurie privalėtų numatyti naujai atvykusioms pastovaus pragyve
nimo minimumų.

Be to, dar prisideda butų ir nemažiau svarbus kultūrinis ir pramogų, 
klausimas. Iki šiol į tai nedaug buvo kreipiama dėmesio, ir juos išnaudojo 
vi šoki os rūšies biznieriai, kaip aludės, kantinės, laisvos meilės parda
vėjos, kabaretai ir spektakliai.

Pagaliau gal trūko nuoširdumo ir palankumo iš belgų pusės, ir net 
iš pačių katalikų. Jie svetimšaliuose matė tik blogusias puses ir pamiršo, 
kad tai karo tragedijos aukos, ir kad tik jų dėka Belgija šiandien turi 
laisvų anglių rinkų.

00OOO00

•V
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8 UETlUVm MTU R
IS BELGIJOS Į JAV? '

BALF'O ATSTOVO PRANEŠIMAS APIE EMIGRACI
JĄ Į JAV

Dabar tremtiniai į USA išvyksta daugiausia iš amerikiečiu zonos, 
(Vokietijoj), bet tikimasi, kad artimoje ateityje daugiau išvyks ir iš 
kitų zonų. Emigracija spartinama; jei dabar kas mėnuo išvežama 10-12.000 
DP, tai nuo ateinančio liepos mėn. galvojama išgabenti po 16.000 ir dau
giau. Pagal tautybes išvykstančiųjų tarpe pirmauja žydai, po jų eina lie
tuviai, o žymiai atsilikę visos kitos tautybės: lenkai, ukrainiečiai, 
latviai, estai ir kt. Lietuvių iki šiolei išvykę jau per 4.000. Paskiruo
se transportuose lietuviai šiuo metu sudaro apie 25 $ visų keleivių.

Prisiminęs sukliuvimus emigruojant, p. Valaitis nepaprastai apgai
lestavo, kad daugelio kliūčių tikrai būtų buvę galima išvengti, jeigu 
lietuvių tarpe būtų daugiau sųžiningumo ir tautinio susipratimo. Taip 
kalbėdamas /jis turėjo galvoje Frankfurte susirinkusius skundus, dėl ku
rių, iki paaiškės/skunduose pateiktų faktų tikrumas, paskiri asmenys-su
laikyti nuo emigracijos. Pirmaudami prieš daugelį, kitų tautybių emigra
cijos atžvilgiuj "pirmaujame" ir skundimosi.dažnume. Iki šiol lietuviškų 
skundų suplaukę jau apie 800, ir“ tai tautinei grupei nedaro jokios gar
bės. Kiek tai nėra bolševikinė provokacija, reiktų susirūpinti, kad atei
tyje tokie pavydo ir keršto aistrų pagimdyti skundai visai išnyktų!

P. Valaičio nuomone, reikėtų stengtis skubėti ir kiek galint dau
giau savo tautiečių išgabenti į JAV. Tuo tarpu, kada DP imigracijos kvo
tų tik dalis teišnaudota, taikomi suvaržymai nėra dideli. Einant į pabai
gų, tie suvaržymai didėsių.-Kad kuo daugiau lietuvių galėtų įsikurti 
Jungtinėse Valstybėse, svarbu turėti kiek galint daugiau garantijų. Gal
vojama, kad iki šiol parūpintos garantijos apie vasaros vidurį gali iš
sibaigti į dėl to Amerikos lietuviai ruošia naujų garantijų parūpinimo va-

Savo pranešimų baigdamas p. Valaitis palietė dar Belgijose 
ii' Anglijoje gyvenančius tautiečius. 
Belgijos vyriausybė stengiantis, kad tie DP, kurie prieš porų metų atvy
ko Belgijon dirbti anglių kasyklose, būtų imami iš ten tomis pat sąly
gomis kaip ir iš Vokietijos. IRO gi laikanti juos jau įkurdintais. An- 
glijon nuvykusieji per pirmuosius 18 mėnesių turėjo apsispręsti, ar jie 
nuvyko laikinai ar galutinai. Laikinai nuvykusieji gali grįžti į Vokie
tijų ir iš čia emigruoti bendra tvarka.

L. T. B. TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė Vokietijoj buvo sukurta prieš trejus 

metus. S. m. gegužės 18-19 d. Hanau stovykloje susirinko tremtinių at
stovai, dabar sudarų LTB Tarybų aktualiesiems reikalams aptarti.

Iš praėjusio laiko išsamų pranešimų padarė Centro Komiteto pirm. 
P. Gaucys ir vicepirm. A. Kalvaitis. Komiteto veikla buvo labai sunki; 
komitetas daug planavo, daug darų varstė karinės valdžios ir IRO vadovy
bės būstinėse, daug memorandumų prirašė, bet ne visada tos pastangos at-

9



9

nešdavo lauktu rezultatu* Vienas esminiu laimėjimu, buvo oficialus Bendruo
menes pripažinimo išsikovojimas IRO vadovybėj; nuo tada prasidėjo glau
desnis bendradarbiavimas.

Gaires ateičiai nustatant, didžiausias rūpestis buvo emigracija. 
Nutarta visomis priemonėmis stengtis, kad kuo didesnis tremtiniu skai
čius galėtą emigruoti. Emigruojančius įsąmoninti, kad ne kieno kito, tik 
ją pareiga moraliai ir materialiai remti tuos, kurie tuo tarpu negali 
emigruoti. Emigracijos akyvaizdoje pasistengti kiek galima greičiau baig
ti Pasaulio Lietuviu Bendruomenes suor
ganizavimą, kad bet kur atsidūręs tremtinys vistiek jaustysi tampriais 
ryšiais surištas su visais del savo laisves kovojančios lietuviy tautos 
nariais*

Hūnchenas išrenkamas centiu todėl, kad toj apylinkėj ir dabar jau 
randasi didesnis lietuviy kiekis. Be to, Mūnchene, kaip didmiesty, vei
kia visa eilė tremtiniams svarbią instituciją; BALF’o atstovybė, IRO 
emigracinė stovykla, Bavarijos vokieciy vyriausybė.

Centro Komitetan išrinkti; Ant. Kalvaitis, J. Grigolaitis, J. Šle
petys, Eug. Noakas ir Br. Vyliaudas. Kontrolės komisijon; J. Barkauskas, 
Al. Laiktinas, Kun. Jankauskas.

LIETUVA PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE
S. m. gegužės 23 d. Paryžiuj prasidėjo keturiy užsienio reikaly I 

ministeriy konferencija. Kad Višinskis negalėtą sakyti, jog jis vienas p 
atstovauja Lietuvos interesus, užsieny esančią lietuviy institucijos 
stengėsi daryti, kas šiuo metu galima.

Kaip skelbia "B. Lietuvis", Lietuvos Ministeris Londone p. B.K. Ba
lutis Lietuvos reikalu, sąryšy su Paryžiaus konferencija, yra jteikęs 
notą D. Britanijos vyriausybei. United Press žiniomis, Amerikos Lietuviy 
Tarybos delegacija lankėsi pas JAV užsienio reikaly minister! B. Acheson, 
prieš jam išskirendant ą Paryžiy, ir ąteikė memorandumą. Memorandume rei
kalaujama daryti visa, kas tik galima, kad Soviety Sąjunga pasitrauktą 
iš Tyrprtisiy ir Pabaltijo valstybiy, atstatydama jy teritorijose anks
čiau buvusią teisinę būklę. ALT atstovai pasisakę kalbą 1 milijono ame- 
rikieciy vardu, kurią giminės ir artimieji patalpinti Lietuvoje ar So
vietą Sąjungoje esančiose koncentracijos stovyklose. ("M. K.")

PASAULIS DOMISI MUSŲ SKAUTŲ SPAUDA
Lietuviy Skautą Brolijos spaudos skyrius gauna iš ąvairi y kraštą 

gražią atsiliepimą apie lietuviy skautą išleistą spaudą tremty. Vienos 
skautą išleistos knygelės viršelius puošia lietuviškas Sv. Jurgio pa
veikslas (nupieštas J. Sapkaus, paimtas iš 1947 m. Skautą Aido). Kitoj 
knygelėj duodama fotografiją iš lietuviy skautą gyvenimo, vaizduojamos 
skautės tautiniuose rūbuose. Jugoslavą skautą laikraštis "Skautski Glas- 
nik" iš 1949 m. vasario mėn. atspausdino net keturis paveikslus iš Skau
tą Aido.

SKAUTAI PASTATE NAMĄ
Vienam išskrininguotam ir iš stovyklos išvarytam tautiečiui Vokieti

joj apylinkės skautai padėjo originaliu bildu; savo darbu iš atliekamą 
plytą ir cemento atlaužą pastatė gyvenamą namuką! Sis gražus brolią skau
tą ir sosią skaucią pasitarnavimas'vargan patekusiam tautiečiui šviocia 
ir kitiems šviesiu pavyzdžiu.
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J. E* . Arkivysk. J. Skvirecko 5 0 m. ku

nigystes ir 5 0 m . . vyskupavimo s u k a k t ies
minėjimas Pommer'oeul.. — Per Sekmines Hensies-Pom- 
mėroeul gausiai Pour ir Haurage L. Bendruomenes skyriams dalyvaujant, 
buvo tinkamai pagerbtas sukaktuvininkas J. E. Arkivyskupas, Lietuvos 
Metropolitas ir rausiu Kilniausias Ganytojas. 11 vai. Sv. Mišios už Gar- 
bingųjį Ganytoju. Pamaldas laike malonus svečias kun. J. Panauskas. Po 
pamaldų ukrainiečių salėje vietos lietuviu rūpesčiu buvo suruoštas jau
kus ir turtingas minėjimas. Jo Ękselencijos didelius nuopelnus Bažny
čiai, Lietuvai ir mums patiems, net ir tremtyj, iškeldamas ir didžiai 
įvertindamas, pasakė kalbų Tėvas Aranauskas. Menine dalim, plokštelių 
ir akordeono muzika, giesmėm bei dainom paįvairinant programų, gerb. 
L.B. Centro Pirmininkas padare visų interesus atkreipiantį pranešimų 
apie L* Bendruomenės veiklų, perspektyvas ir emigracijos galimybes. Ki
tos apylinkės irgi rengiasi pagal išgales šių sukaktį reikiamai paminėti.

Lietuvių žygislį t a u t ių šventovę.— 
Lietuviai darbininkai, nc-galėdami dalyvauti pagal savo krašto paprotį 
kas vakarų geg. palaidose, pasiryžo nuvykti paskutinį geg. sekmadienį 
į Banneux, garsių Marijos apsireiškimų vietų. Nežiūrint apniukusio oro 
Susidarė Ą.0 žmonių grupėt Nuvykom apie 11,30 vai. pamaldoms. Lietus pa
sirodė toks atkaklus ir pylė pasiutusiai. Laimei, visi dalyviai, kurių 
buvo šimtai, turėjo]pastoges. Palaidos vasaros motu būna po atviru dan
gumi, gražiame eglyne. Dalyvavo daugybė skautų, šiaip jaunimo, daugybė 
ekskursantų - vokiečių, olandų, prancūzų ir ... lietuvių. Ilgokai pasė
dėjų Beco restorane 15,30 vai. susirinkom į Marijos Apsireiškimų mažytę 
koplytėlę ir čia su Kun. P. Gaida atlaikėm lietuviškas gegužines pamal
das. Čia visi taip nuoširdžiai giedojo litanijų ir Marijos giesmes jaus
dami Dievo Motinos artumų. Visi prisiminė savuosius Tėvynėje, meldėsi 
už juos ir patys prašė, ko troško. - Aplankę stebukl. šaltinį, nuėjom 
į ligoninę, prie kurios radom betriūsiantį prie savo forduko kapelionų 
Abbė Jamin. Jisai pasveikino mus, gyrė gražų giedojimų, ir labai apgai
lestavo Lietuvos likimų išreikšdamas viltį, kad Ji ir vėl prisikels. Ji
sai siūlė padaryti pasižadėjimų: jei grįšim į lais
vų Lietuvę, pastatysim Banneux sti
liaus Marijos (V i erge dės Pauvros) 
statulų . Visi mielai pasižadėjo tai padaryti ir kai kapelionas 
Jamin pasakė duosiųs tam reikalui 1.000 Fis., atsakė: "Kai būsim Tėvynėj, 
frankų neprašysi^" Malonios ligoninės slaugės nufotografavo ir mes pa
traukėm autobuso link. Dar būtų 'reikėję apžiūrėti tautų bazilikos pro
jektų, vargšų vaikų prieglaudų, vienuolynus, bet laikas nebeleido, o mū
sų mažiukai ėmė kalenti dantimis (sušalo). Pažymėtina, anoj vaikų prie
glaudoj karo metu buvusi viena prižiūrėtoja lietuvaitė iš Kauno ir pasa
kojusi belgams apie Marijos pasirodymų Girkalny. Ir kur tų lietuvių ne
sama? Beje, reikia pridurti, kad serengiškių dviratininkų žygis į Ban
neux liko pakeliui lietaus sukliudytas. Ištęsėjo iki galo tik Draugelis 
su Varanavičium. Trooz lietuviai, gyvenų Banneux pašonėj irgi nedrįso 
pajudėti. Vakarop grįžom į Liėge, kur dar turėjom progų matyti puikių 
procesijų. Dvi lietuvaitės, pamaciusios išeinantį iš procesijos Liėge 
vyskupų nubėgo pasveikinti. Jos gavo palaiminimų. Bravo, drųsios mergytės!
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Darbo Ministeris apie' DP būklę.- 

Parlamento atstovo paklaustas Darbo Ministoris davė tokį pareiškimę DP 
reikalu:

1. Vokietijoj buvo pasamdyta 21.906 darbininkę DP.
2. Iki kovo 31 d. 1949 m. grįžo 6.035.
3. Pirmosios darbo sutartys baigėsi balandžio mėn. 1949 m. 176 DP 

atsisakė atnaujinti sutartį.,
4. DP, atsisakę atnaujinti darbo sutartį, (po dvieję metę) gali:

a) pasibaigus sutarčiai palikti kasyklę;
b) įsipareigoti kasyklę darbams neribotam terminui;
c) jieškoti per darbo įstaigę užsiėmimo kitose srityse, kurios 

yra atviros ateiviams. Jie betgi gali rasti darbo tik galimybės ribose.
5. DP, kurie pasibaigus darbo sutarčiai atsisako įsipareigoti kasy

klą darbui neribotam terminui ir kuriems oficijali darbo įstaiga dėl dar
bo krizės negali pasiūlyti kito užsiėmimo, leisto ateiviams, - gaus pa- 
siūlymę iš naujo eiti į anglię kasyklas (jei fiziškai tinkami); atsisa
kymo atveju jie prilygs bedarbiams, nepriimantioms tinkamo darbo (negaus 
bedarbio pašalpos - Red.)

6. Eina derybos tarp Užs. Reikalę Ministerio ir IRO delegacijos dėl 
emigracijos, kuri būtę vykdoma ne vyriausybės, o IRO lėšomis. Belgę vy
riausybė nepadeda emigruoti nė savo piliečiams.

7. DP samdos išlaidos Vokietijoj•buvo padengtos IRO (siuntimas ir 
transportas Vokietijoj) ir anglię kasyklę Federacijos (siuntimas ir trans
portas Belgijoj). Vyriausybė padengė išlaidas tiktai savo valdininkę, 
sięstę samdos kontrolei.

8) Darbininkę (svotimšalię) ėmimas šiuo metu sustabdytas. Jei betgi 
anglies gamyba smuktę, vyriausybė savo nusistatymę, žinoma, persvarstytę.

Darbininkę nutarimai Diego.- Per Sekmines 
(5*6.49) krikššicnię sindikatas suorganizavo susirinkimę, kuriame dalyva
vo apie 600 įvairię tautybię atstovę. Po karštę diskusiję buvo priimti 
balsavimu šio nutarimai:

Liėgo rajono DP, susipažinę su informacijomis apie ję būklę konsta
tuoja, kad pasibaigus darbo sutarčiai duoti anglię kasyklę ir patvirtinti 
vyriausybės pažadai, liocię DP įkurdinimę Belgijoj nėra vykdomi. Taip pat 
jie konstatuoja, kad ekonominiai krašto sunkumai, bedarbė, neleidžia vy
riausybei užtikrinti visas laisves,-numatytas žmogaus teisię deklaraci
joj} ypač laisvę pasirinkti darbę.

Nutaria prašyti vyriausybę leisti įsikurti krašte tiems, kurie turi 
galiraybię duodant jiems visas garantijas laisvės bei teisinės lygybės pa
gal valstybinius ir tarptautinius įsipareigojimus.

Prašyti kompetentingas institucijas pakeisti savo pašiūrę į DP Bel
gijoj ir nelaikyti įkurdintais, nes tai prieštarauja faktams ir krašto 
galimybėms.

Kreiptis į imigracijos kraštę vyriausybes prašant rezervuoti tam 
tikrę nuošimtį imigracijos kvotos DP, esantiems už Vokietijos, Austrijos 
ir Italijos ribę, imant pavyzdžiu JAV, kurios ruošia įstatymo projektę, 
leidžiantį skirti 25 $ kvotos DP esantiems už minėtę kraštę ribę.

12



12

Rūsy emigrantę atsišaukimas į tau
tiečius. - Pakliuvus daugybei rūsy DP į. keblią, būklę, ypač 
tiems, kurie pakliuvo į Petit-Chateau, rūsy emigranty organizaciją va
dai išleido atsišaukimą., kuriame primenama, kad visi DP vykę į Belgiją 
tikslu padirbėti kasyklose, paskui rasti savo profesijos darbą arba kel
tis užjūrin. Ne vienas ketinimas neįvyksta. Gelbėdami savo tautiečiams, 
rusą org. vadai, belgą draugą padedami, daro žygią įvairiose įstaigose, 
o ją atstovas Desfonteines nuvykęs į Genevą. Atsišaukime sakoma, kad 
čia DP perspektyvos nekokios, tdciau jos nesančios geresnes daugely kraš
tą, kur gyvena rusą emigrantai, o jos dar blogesnės Sov. sąjungoj. Pata
ria nemesti darbo, nekelti riaušiy, pakentėti ir vengti agentą vilioji
mą. Pasirašę; generolas Archangelskij, B. Orechov, E. Fricero ir pulk. 
A. Levasov.

Ukraini_ec_ią _ė-arbininlqį kongresas. - Briusely įvyko ukrainiecią 
profesinią sąjungą Vakaruose kongresas (8-9.V.1949), kurio tikslas buvo 
sukurti bendrą profesinę organizaciją La- Confederation Ukrainienne dės 
Organisations professionelles libres. Dalyvavo apie 300 asmeną. Priimtas 
statutas, išrinkti vadovaujamieji organai.

4 raštuoti visus politinius tremti
nius.- Sovietinės zonos komendantas Austrijoj davė įsakymą areš
tuoti visus ipolit; tremtinius, tačiau Austrijos vyfiausybė pareiškė, kad 
ji negalintį tokio įsakymo vykdyti, nes jis prieštarauja konstitucijai.

DP užeiga Briusely.- Caritas Catholica įsteigė 
Briusely užeigą tremtiniams, atvykstantiems į. ^riusely tvarkyti savo rei
kalą. Prie išlaikymo prisideda darbininką organizacija J.O.C. ir belgą 
Raud. Kryžius. Užeiga turi 40 lovą. Nakvynei priimamos ir šeimos. Kreip
tis: Caritas Catholica, Secours international, 5j rue Guimard, Bruxelles. 
Tel. 12.72.99-

Poilsis pa jury.- Coxyde yra angliakasią namai. Vei
kia nuo birs-želio 4 d. Kainos: sindikato (khikše.) nariams angliak. - 
90 Frs. dienai, nariams ne angliakasiams - 110 Frs. dienai, kitiems - 150 
Frs. dienai. Vaikams nuolaida pagal amžią, t. p. gausioms šeimoms. Kreip
tis: 19, rue Pletinckx, Bruxelles.

"M. K." apie nūs. - "Musą Kelias" 1949.V.14 per
spausdina iš belgą laikraščio "La Libre Belgique" (1949»IV«24) straips
nį apie DP, garbingai baigusius darbo sutartį ir besirenkančius prie 
Petit-Chateau kalėjimo Briuselyje. "Mūsą Kelio" redakcija prideda prie
rašą, apkaltindama belgą valdžią nežmonišku elgesiu.

Netikri 100 Fr s. - Pasirodė netikri 100 Frs. banknotai 
ypač Courirai apyl. ir Liėge. Popieris netikrąją yra kiek švelnesnis, 
vandens 2enklai ir spauda nelabai vykę.

Klaipėdiečiai gali būti DP - Paskutinėj 
IRO sęsijoj buvo nuspręsta, kad lietuviai klaipėdiečiai gali būti DP. 
Jie tari kreiptis į IRO su pažymėjimais: 1) lietuviškos kilmės, 2) kad 
karo motu nesinaudojo vokiecią privilegijom.

Emigracijos galimybės! nedidėja. - 
Šiuo metu vyksta sparti emigracija į JAV ir Australiją. Kiti kraštai, 
kaip Pietą Amerika, kol kas mažai teįsileidžia DP.
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PARYŽIAUS KONFERENCIJA NIEKO NENUTARIA - BERGŽDI PASITARIMAI BERLYNE - 
blokada -Baigėsi ar ne ? del:ko Prusai vėl nesukalbami ? rytų azijos

PROBLEMOS
Keturių konferencija Paryžiuje ligi šiol nepa

sieks jokių rezultatų ir, jeigu neįvyks iš Višinskio puses koks nors 
stebuklingas pasikeitimas, nebus prieita prie jokio susitarimo. Pirma
sis dienotvarkės punktas - politinės Vokietijos sujungimas ir kontrolės 
klausimas buvo padėtas į šalį., nes nebuvo jokios vilties prieiti prie 
boridro sprendimo. Tas pats įvyko ir su Berlyno klausimu. . Jeigu nieko ne
bus nutarta ir dėl ekonominių sovietų ir vakarinių zonų santykių, Pary
žiuje ketuti ministerial su būriu savo padėjėjų bus visiškai veltui gai
šų laikų, jau ir taip vakariečių kantrybė baigiasi, ir nebus nieko nuo
stabaus, jėi jie bergždžius pasitarimus nutrauks.

Tuo pačiu metu Berlyno po motų pertraukos.susirinku keturi komendan
tai tarėsi apie Berlyno geležinkeliečių streikų, bet dėl rusų komendanto 
užsispyrimo nepasisekė rasti jokio streikininkus patenkinančio sprendi
mo. Streikas tebesitęsia* Šiuo motu streikininkai laiko apsupę Reichs- 
bahn'o rūmus, kurio nors randasi amerikiečių sektoriuje, bet priklauso 
rusams. Rūmai, nors ir saugojami komunistinės policijos ir rusų karei
vių buvo užimti streikininkų. Šie, nuginklavę sargybinių ir sudraskę 
Lenino ir Stalino paveikslus, iš pačių runų pasitraukė, bet tebelaiko 
juos apgulę. Taip pat Berlyne vykstu pasitarimai, liečiu Jessupo-Maliko 
susitarimo nutraukti blokadų praktiškų pritaikymų, nejuda iš vietos. 
Sis klausimas bus perduotas Paryžiaus konferencijai, bet vargu ar ir 
ten kas nors bus pasiekta. Dėl rusų trukdymų ir dėl geležinkeliečių 
streiko padėtis Berlyne labai panaši į tų, kuri buvo prieš vadinamųjų 
blokados nutraukimus didelė dauguma maisto produktų atgabenama lėktuvais.

Žodžiu, kurie dėjo nemažas viltis, jog blokados nutraukimas ves 
prie Sovietų ir Vakarų suartėjimo, turi šiandien konstatuoti, jog rusai 
lieka rusai. Tuo laiku, kai buvo; sudarytas Atlanto paktas, sovietai manė, 
jog ncprošalį būtų pasirodyti taikiais, bet po to padėtis vėl pasikeitė: 
tarp Vakarų Europos valstybių yra atsiradę trynimosi, JAV kongresas ne
siskubina ratifikuoti Atlanto paloto ir nelabai nori netik priimti, bet 
netgi svarstyti karinės pagalbos Vak. Europai projektų. Rusai iš to bus 
padarę išvadų, kad galima ir vėl būti nesukalbamiems.

Iš kitos pusės, Paryžiaus konferencijų daugelis laiko priemone, 
kuria rusai naudojasi nukreipti demokratinių kraštų dėmesį nuo įvykių 
Tolimuosiuose Rytuose. Kinijoj komunistai vis 
žygiuoja, pirmyn. Po Šanchajaus ateina eilė Kantonui. 
Atrodo, kad nacijonalistai visų viltį tededa į galimų trecių pasaulinį 
karų. Jei Cankaišokas pareiškė, kad per 3 metus raudonie
ji bus sutriuškinti, tai, žinoma, tikėdamasis, kad neužilgo įvyks JAV 
ir Sov. Sųjungos susirėmimas, ir žlugus komunizmui Rusijoj jis savaime 
žlugs ir Kinijoj. Bet tai jau spėliojimų sritis. Tuo tarpu įvykiai Ki
nijoj daro įtakos visai Azijos pietryčių sričiai. Indokinijos sukilė
liai ligi šiol buvo remiasi tik pasienio kinų komunistų. Neužilgo rau
donoji aTFii ja prieis prie Indokinijos sienos. Ar ji ten sustos? Jei 
prancūzai nesugebėjo vienų vietnamiečių sutvarkyti, tai kaip gėlės at
laikyti ginkluotus kiniečių mases. Komunistų pasisekimų skatinami, padi-

14



14

* •- K _ K • ' . ■
din o savo, veikly ir I n d' o. n e z\ i\, j o s pa r t i z a n a i . 
Olandai, gal būt, spiriami amerikiečiu, padare dideliu nuolaidu respu
blikonams, pažadėjo atitraukti iš Javos respublikos savo karines pi jė
gas. Bet, atrodo, kairieji respublikonai tuo nėra patenkinti ir nori iš- 
kraštyti olandus iš visos Indonezijos. Kol kas antikomunistines Ryty 
Azijos tuatos ar ta sritimi suinteresuoti kraštai, kaip JAV, D. Britani
ja, Prancūzija, Olandija, Australija nėra nustaciusios jokiy bendros 
veiklos prieš komunizmy linijy. Tuo laiku, kai Paryžiuje tuščiai ginčija
masi, Rytuose beveik nieko nedaroma. Tiesa, D. Britanijos gynybos minis- 
teris lankėsi Honkonge, kiniškoje brity kolonijoj. Neseniai ten buvo nu
slysti 9 Spitfire typo lėktuvai ir kreiseris "Jamaica". Ministeris paste
bėjo, kad britai turi ir daugiau pajėgy. Žinoma, kas tuo netikės, bet 
tokios juokingai mažos paramos nusiuntimas rodo, jog rimtam pasiprieši
nimui nesirengiama. Ypač ty įspūdį sutvirtina ministerio pareiškimas, 
kad Honkongo sieny pažeidimas dar nebūtinai sudaryty karo priežasty, 
tai'priklausyty, esy, nuo aplinkybiy.
n _ n _ n _ n _ u _ n _ n _ n _ ti _ n _ n _ n _ n _ n _ ti _ n _ n _ n _ '

PADĖKA
Mano gilaus skausmo ir liūdesio valandoje, mirus mano mylimai žmo

nai a. a. Stanislavai Lašinskienei, reiškiu širdingy padėky man padėju- 
sieras ir pasitarnavusiems p. p. K. Kaminskui, S.M. Subatkeviciams ir 
J. Navcrauskui, taipogi dalyvavusiems laidotuvėse Charleroi apyl. kape
lionui T.J. Aranauskui ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse lietuviams. 
Visiems man paroiškusiems užuojauty žodžiu ar raštu tariu širdingai ačiū.

MUSŲ ŽINIOS
- Angliy kasyklose yra paskelbti Ekonominio Tvarkymo ministerijos 

pranešimai, kad Belgijos vyriausybė daranti žygiy susitarti su JAV dėl 
DP imigracijos iš Belgijos. Siekiama, kad JAV kongresas praplėsty dabar 
veikiantį. DP ystatymy.

- Numatoma greitu laiku susitarimas su Prancūzija, kuri ketina pri
imti nemažy kieky DP iš Belgijos, ypač žemės ūkio darbams. Jau priimami 
įsirašymai IRO įstaigose. Tiksliy instrukcijy dar nėra, bet manoma, kad 
užsirašiusieji gaus specijalius leidimus vykti y Prancūzijy prisistatyti 
komisijai Tourcoing, apžiūrėti darbovietę, pasirašyti sutarty vienorioms 
metams, grįžti y Belgijy parsigebent šeimos bei mantos.

- Argentina baigia pertvarkyti naujy imigracijos procedūry. Ig. Pad- 
valskis, lietuviy imigr. komiteto pirm., yra įteikęs 1000 lietuviy sy- 
rašy vizoms gauti. Kol šie nebus išspręsti, naujy nepriima. Kreiptis ga
lima į liet, komitety; Mendoza 22@0, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

- S. m. birželio 8 d. sunkiai sužeistas požemy K. Gegeckas. Dujomis 
apsinuodijo Abromavičius. Abu paguldyti ligoninėj.
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Primename malon. skaitytojams, kad yra tam tikras skaičius neatsi- 
lyginusiy "G.S." už II ketvirtį. Kai kurio dingo iš Belgijos neatsilygi
nę. Visa tai sunkina laikraščio leidiny. Visi skolininkai prašomi tuojau 
atsilyginti. Be to, jau laikas pratęsti prenumoraty III ketv. prisiun
čiant 36 Fr. (užsienin 41 Fr. ): Mr. A. Dilba, 41 j Boschrandstr., Waterschei,
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