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SVEIKINAME MIELUS SKAITYTOJUS, SULAUKUSIUS 1950 M. TEBŪNIE 
N. metai viltinga grandis laisves kovu keliuose.

jūsų ’’gimtoji Šalis”

* tų J ubo bkCz timcM p vobOboUja

D r . V i k t . Gaudrimas

Šiandienę jau aiškiai matyti, kad pasaulis pasiskirstė j. dvi 
stovyklas. Pradžię davė Europos susiskaldymas. Rusija, apžiojusi 
okupuotus kraštus, pirmutinė užsidarė savo kiaute ir ėmė agresyvia 
politika grėsti likusiai Europai. Vakarę gi Europa, nors ir ne
greit, pajuto priešę pašonėj ir ėmė organizuoti pasipriešinimę. Iš 
tos baimės gimė Vak. Europos Unija, Atlanto paktas, Penkię paktas 
ir kiti antrinės reikšmės projektai.

Tas Europos skilimas persimetė ir į kitus žemynus. Vakarę Euro
pos paremti atskubėjo Amerika, nes ji yra ne kas kita kaip Europos 
tęsinys. Rusija, matydama, kad V. Europos puolimas dar perkietas 
riešutas, metėsi j plotus, kur laimėjimai gali būti daug lengvesni 
ir platesni. Taip užsikorė naujas karo Židinys Azijoj. Plačioji Ki
nija, su 450 milijonę gyventoję, atlaikiusi japonę puolimus, baigia 
patekti Kremliaus ratan. Raudonosios Kinijos vadas Mao-Tse-Tung’as
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jau padarė pirmęjį vizitę Kremliui, jam nusilenkė ir su jo palai
minimu ims sovietinti vargšę Kiniję.

Karas Azijoj su Kinijos užkariavimu nesibaigs. Įsisiūbavusi 
karo banga persimes ir Į kitus kraštus. Antai Indokinijoj komunis
tę vado Ho-Chi-Minh’o autoritetas kyla kartu su kiniečię komunistę 
laimėjimais. Jo partija kontroliuoja tris didžiules provincijas, 
ir prancūzę kariuomenei, kurię sudaro 110.000 kareivię, iškyla rim
tas priešas. Kadangi kova eina po nepriklausomybės skraiste, visa 
Indokinija eina su komunistais ir prancūzams tenka svarstyti pro
blema: ar nereikėtę pasitraukti iš Indokinijos. - Laukia savo eilės 
ir Tibetas. Raudonieji, kiniečię laimėjimę pagauti, ėmė stipriau 
veikti, pav. , jie pavogė Dalai-Lamos sūnę, norėdami tuo badu lai
kyti vyr. Lamę priklausomę nuo partijos. Afganistane būklė irgi 
nerami. Pakistane raudonęję Įtaka randa taip pat neblogę dirvę. 
Indonezijoj, olandę valdomoj, raudonieji kad ir nėra vadovaujamose 
vietose, tačiau jie išnaudoja visas progas kiršinti kraštę prieš 
vyriausybę. Indijoj, nežiūrint Pandit Nehru pastangę, yra daug skur
do, nesusipratimę, kuriais pasinaudoja raudonieji. Plačioj Azijoj 
tad vyksta revoliucijos, prisidengusios tautiniu nepriklausomybės 
jausmu ir kurstomos Kremliaus patikėtinię. Jei tie sęjūdŽiai nebūtę 
veidmainiškos rankos remiami, galėtę būti laikomi laisvės kovomis. 
Dabar gi, kai Rusija yra pavergusi bei išnaikinusi tiek tautę, jos 
Įsikišimas yra ne kas kita kaip dar didesnės vergijos nešimas aniems 
primityviems žmonėms.

Pačioj Europoj vyksta panašus procesas. Kremliaus pavergtos 
tautos yra sovietinamos ir varu rengiamos didiems Įvykiams. Salia 
Kominformo yra Įsteigtas Comecon-ekonominės pagalbos taryba. Sofijoj 
kur ėjo posėdžiai, sovietę delegacija, vadovaujama Mikojano, ypač 
kėlė reikalę pritaikyti dalyvaujančię kraštę ūkį galimam karui. 
Pats Stalinas paruošęs planę, pagal kurĮ satelitinię kraštę gamyba 
turi būti nukreipta ginklę gamybai, ginklai suvienodinti pagal so
vietę kariuomenės modelius, pasikeista Įvairaus laipsnio karinin
kais. Tuo būdu satelitiniai kraštai gaus nemažę skaiČię sovietinię 
generolę bei Šiaip karininkę, kurie dar labiau palenks satelitinius 
kraštus Kremliaus valiai. Tai pačiai valiai netrukus bus pajungta 
ir sovietinės Vokietijos pajėga.

Tai Rytę bloko pastangos, siekiančios užviešpatauti pasaulį. 
IŠ kitos pusės stovi Vakarę demokratijos, kurios neturi pasaulio 
užvaldymo planę, nerodo jokio agresyvumo ir lieka gynimosi pozici
jose. Tokia yra visuomet buvusi demokratiję taktika. BesiruoŠdamos 
gynybai, jos leidžia eiti priešui gana toli, kol pagaliau jį su
triuškina lemiamoj vietoj su visais jo laimėjimais. (Hitleris!) 
Tokioj taktikoj glūdi betgi pavojus pasivėlinti. Milžinę kovoj 
svarbu ne tik jėga, bet ir laikas. Milžinas užkluptas nepasiruošęs 
gali pralaimėti. Vakarai Šioj milžinę dvikovoj tai puikiai mato ir 
ję pasiruošimas tiek pašoko, kad net Rytai pabūgo ir ėmė Višinskio 
lupomis raminti. Jo raminimai, žinoma, nieko neįtikins, o tik pri
mins Roosvelto ir Čerčilio trumparegystę, kurie leidosi sovietinię 
raminimę Įtikinami.

Vakarę pasirengimę galimam karui sovietai ypač jaučia Europoj. 
Jie mato kaip Amerika meta savo jėgas Į Šiuos plotus. Gal sovietai 
ir drįstę mestis Į karinę avantiūrą, jei už savo pečię jaustę per-
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galę. Jie gerai žino, kad Rusija Amerikos niekad nepaklupdys. Vie
toj to jie bevelija kurstyti revoliucijas iš vidaus. Tam tikslui 
jie vykdo valymus komunistę partijose; jos turi būti klusnus įran
kis Kremliaus rankose. Jie naudoja propagandą mulkindami darbinin
kus ir keldami juos prieš savo krašto interesus.

Vakaru - Rytę susitikimas pastarojo karo metu tapo realiu su
sikirtimu. Šiandien jis yra toli pažengęs ir vis dar stiprėja. Kol 
kas nematyti veiksniu, kurie galėtę vienu mostu užversti tę gili? 
prarają. Ak niekas nelinki pasaulio suliepsnojimo, tašiau kas žai
džia su ugnimi, nuo jo ir žūna. Susikirtimas, kuris Šiuo metu vyk
sta įvairiose srityse, gali būti, laimėtas Vakarę naudai, jei viso 
pasaulio demokratinės pajėgos sukils ir suduos raudonajam slibinui 
mirtingę smūgį. Neužtenka išlaikyti laisvę tik Vakaruose. Jos ly- 
giai reikia ir Rytuose.

Laisvė turi būti iškovota jungtinėm gėrio žmonię pastangom: 
ir darbininkę, ir šviesuolię, Bklezijos (Bažnyčios) ir Valstybię. 
Viltis yra gana reali. Galimas daiktas, kad ji nebus pasiekta 
1250 m., kaip kad pareiškė įvairūs politikai, nes milžinę susikir
time laimėjimas ateina ne su pirmu roundu. Ji gali būti betgi pa
siekta, netolimoj ateity, kai susikirtimas taps kova, nešančia 
ugnį, vienę griuvimę, kitę kilimę.

—..00OOO00..—

K.ALEDU KELIONĖ
Nelė Aiazalaitė

(Pradžia 2onr.)

- Geriau niekada nebūtume girdėję kalbant gyvulius, - pasakė 
senasis piemuo, ir visi jie paskubėjo privyti pirmyn nuėjusius.

Ir taip keliavo jie per visę kraštę,^perėjo upę Nemunę ir Ne
rį, ir visur kaimai buvo tokie liūdni, bažnyčios sugriautos, arba, 
jeigu jos stovėjo nepaliestos karo - prievarta ir grasinimas buvo 
uždėjus ant durę savo antspaudę. Ir Vaikelio Jėzaus prakartėlė bu
vo tuščia Dievo namuose.

Kai jie žengė per miestus, jie matė juos pilnus svetimę karei- 
vię, tie vaikščiojo patenkinti ir galvojo tiktai apie piktę, kurį 
jie dar įstengtę Čia padaryti. Apleistumas ir tamsa viešpatavo 
puošniose vietose, ir linko grindys nuo koję gausumo kalėjimuose. 
Žmogžudžio pavekslai buvo išstatyti garbinimui, o didvyrię kapai 
buvo suardyti ir išniekinti.

Keleiviai skubėjo apleisti miestus, nes tie atrodė dar nyke
sni už kaimo tylę, ir eidami prieš save pamatė traukinį. Daugelio 
vagonę keleiviai buvo keisti: ten sėdėjo vaikai, nelydimi nei mo- 
tinę, nei auklię. Ję akys buvo raudonos nuo verksmo, tačiau, kai 
jie pro traukinio plyšius matė savo žemę, jos Žibėjo tarsi Kalėdę 
žvakės, ir nors ję lūpos buvo visiškai tylios, ję Širdys garsiai 
Šaukė:
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- Kūdiki Kristau, Tu turi gimti Šiy naktį. Pažvelk, kaip mus 
išveža svetur, kad užaugtume priešai Tau ir savo žemei. Mus su- . 
gaudė kaip bejėgius zuikučius, ir mūšy tėvai negalėjo apginti mū
šy. Mes tolstame iŠ Čia - Kūdiki Kristau, neužmiršk mūšy.

Kūdikis Jėzus ilgai žiūrėjo į išvykstančius vaikus, ir Motina 
Marija ištiesė ranky į ty pusę. Ir visi buvo tokie nusiminę ir nu
liūdę, jog norėjo garsiai šauktis Dievo keršto - ir tuomet pamatė 
Žvaigždžiy rašte užrašę: "Leiskite mano angelui pripildyti taurę 
iki krašto". - Ir visi nusilenkė Viešpaties valiai, tačiau niekas 
savyje neturėjo džiaugsmo, kurį išsinešė iš dangaus.

Dabar jie artėjo į mišky. Gilus sniegas klojo visky, ir jy 
kojos giliai grimzdo, atsimušdamos į medžiy kelmus. Palestinos 
piemenys jau buvo visiškai sustyrę, ir senieji asilas ir jautis 
vos bejudėjo. Buvo tamsu ir baugu tarp dideliy pušy, ir dar nykiau 
buvo pralįsti pro egliy tankumynus.

Ten jie pamatė žmones. Keleiviai sustojo po aukšta egle ir 
žiūrėjo: - jaunuoliai ir suaugę vyrai vaikščiojo sargyboje su 
šautuvais, kiti kūreno ugnį, kiti miegojo požemiy landynėse.

- Jie yra išbėgę iš namy, - šiurena eglė, - kad iŠlikty lais
vi, kad nebūty verčiami meluoti ir varomi užmušinėti kitus. Viso 
pasaulio nuostabai jy būriai ginasi ir gina savo žemę - ir visas 
kraštas atrodo tarsi siauras lieptas viršum degančios dervos upės.

Dabar jie vaikšto ir stovi, ir jy veidai yra paniūrę - ta
čiau jy paniūrimas yra pilnas ryžto, ir liūdesys geras. Ir staiga 
vienas nusiima kepurę ir žiūri į dangy:

- Broliai, - taria jis dabar saviesiems, - artinasi Kalėdos. 
AŠ tikiu, jog mūšy žemė bus laisva, kaip tikiu, Dievas yra su mu
mis .

Ir ty akimirky Kūdikis Kristus pažvelgė į savo Metiny, ir Ji 
pasakė:

- Grįžkite namo, mielieji piemenys - jūs esate pavargę ir čia 
per šalta jums, ir pasiimkite su savim visus mūšy gyvulius - mes 
vieni pabaigsime savo kelionę.

Ir kai visa tai buvo įvykdyta, angelas su Kalėdy žvaigžde 
paklausė:

- Kur vyksime mes? J Betliejy tolimas kelias, o laikas artė
ja - kurion pusėn suksime, kur turiu pakabinti savo žvaigždę?

Kūdikis Kristus ištiesė savo ranky ir parodė eglės viršūnę, 
o šventasis Juozapas padėjo po nulinkusiomis šakomis ėdžias, į 
kurias Motina Marija paguldė savo Sūny.

—..00OOO00..—

LIETUVIS PAS BELGŲ ŪKININKU

Pr. G. 
I

Atleistas iŠ angliy kasyklos tautietis Ignas susirado darby 
ūkyje. Tiesę pasakius Bureau de Placement jį ten nusiuntė. Parūpo 
jis man aplankyti. Skambinu vietiniam IRO direktoriui, kviesda
mas vykti kartu. Sutiko. Vieny ryty ir nuvažiuojam IRO automobiliu
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pas Ignę.
Iš gatvės ūkis atrodo kaip pilis: aukšta muro siena, platus 

vartai, viduje kiemas, užgriautas mėšlu, tvartai, iŠ kuriy išdi
di gyvuliy banda išėjo laukan. Čia pat, kitoj pusėj dviaukštis 
namas, pieninė, arklidė. Virtuvės tarpdury sutinkam sunkaus svo
rio Šeimininkę ir pasikeitę Bonjour’ais atsiduriam sveČiy kamba
ry. Atsisėdam foteliuose ir uŽmezgam kalbę. Seimininko nėra, tai 
visę vadovybę atstovauja šeimininkė.

- Tai pas jus dirba Ignas?
- Taip. Nuo rugsėjo mėn. pas mus. Gentil garoon Ignace. Dir

ba gerai, nors netaip kaip pas mus ir truputį perlėtai... Šiuo 
momentu išvykęs į miestę.

- Kelintę vai. reikia keltis?
- Penkta vai. Mat, turime 37 ha, daug gyvuliu, tai ir darbo 

netrūksta. Kas rytas reikia karves melžti. Tai irgi Ignaco dar
bas. Tam yra specijalus aparatai ir darbas nėra varginantis. Ma
no sūnūs dirba kartu su Ignacu: jam parodo, kaip pas mus dirbama.

- Ir kiek Ignas uždirba?
- Mokam 2000 fr. mėn., duodame butę ir maistę. Labai mums 

rūpėjo buto klausimas. Seimininkė nekantravo ir, matyt, norėjo, 
kad mudu greičiau iŠsinešdintumėm. Išeinant paprašiau parodyti 
savo didelį ūkį. Sakiau norįs pamatyti, kaip atrodo tikis Belgi
joj. Patiko, matyt, pasiūlymas, ir Šeimininkė aprodė visas "įs
taigas". Svari arklidė, visa eile arkliy. Gale matyti durys. 
Klausiu, kas ten yra. - Tai remise (sandėlis), atsako ji ir veda 
mus iš arklidės.

- 0 kur gi Igno butas, klausiu.
Nenorom seimininkė grįžta atgal, atidaro vidines arklidės 

duris ir parodo "butę". Tai arklidės tęsinys, atskirtas užtvara 
ir durimi. Stovi dvi lovos, vandens dubuo, viena kėdė ir spinta. 
Grindys - juoda, negrįsta žemė. Mažyčiai langai spinkso palubėj. 
Vienoj lovoj miega padieniai darbininkai, kitoj musę Ignas. Tie
sa, lova minkšta, švariai ir šiltai paklota.

- Siemę čia, turbūt, šalta?
- Oi ne! Užkamšom langus, o dar kai lieka praviros arklidės 

durys, visiškai gera.
Salia lovos duobė. Tai šeimininko sūnus jeepę ir kt. mašinas 

Čia taiso.
išeinant iŠ to "buto" ir šeimininkės veidas nebuvo smagus, 

įspėdama mūšy mintis, ji teisinosi:
- Jei būty žmogus pažįstamas,, galėtume duoti kambarį ir na

muose, vietos yra, bet kę žmogus žinai su svetimais...
Atsisveikinom. Seimininkė prašė rekomenduoti nauję darbinin

kę, nes Ignas, girdi, jau išvažiuoja Kanadon. Deja, neturėjau jo
kios pagundos kę nors rekomenduoti pamatęs "butę".

Grįžtam su IRO direktorium atgal. Čia pat Olandijos siena: 
už poros šimty metry. Pravažiuojam Visė ir užsukam į Cheratte. 
Čia jau kitas vaizdas: angliy kasykla valdo viskę ir visus. Išti
sas miestelis - Cite priklauso kasyklai. Gyvena vieni užsieniečiai. 
Viename barake randam italy kantinę, kurios vedėjas yra lietuvis J. 
Čia šeimininkai mus maloniai priėmė, po Porto stiklę užfundijo: be
matant atšilo kojos ir smegenys. IRO direktorius pastebėjo, kad
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kantinė svari, prie jos veikia krautuvė. Ponia, vyriška uniforma, 
bėgioja nuo bufeto prie lėkšČię, nuo lėkščių prie gaminamos italę 
"pulenta". Pasirodo, kad kantinės publika yra itališka, tai ponia 
ir prisitaiko prie ję skonio. Ji ne tik jiems puikiu makaronu ir 
pulentos pagamina, bet ir itališkai susikalba. Ji moka įtikti ir 
slavams: antai turi du ukrainiečius, kuriems gamina atskirai. Už
tat ir turi pasisekimu. IRO dir. pastebėjo, kad čia reikalai ne
blogai klojasi. Jis papasakojo ta proga, kaip jis būdamas tremti
nys vertėsi, būtent, importavo grikius (gruau sarazin, gričana 
kaša). Toj pačioj Cheratte jo prekė būdavo parduodama, ir jam tek
davo 1 fr. nuo kg. Tokię punktu jis turėjęs visoj Belgijoj, ir už
darbis buvęs puikus.

ūlaloni šeimininkė kvietė pietę,ėmė pagunda paragauti itališ
kos pulentos, bet musę laikas nebeleido ilgiau viešėti. Pakeliui 
IRO direktorius papasakojo įdomię epizodę iš savos tremties, kuri 
trunka jau apie 20 metę.

- Lian patinka Belgija,- sakė jis. Po septyniolikos metę jau
čiuosi kaip namie. Daug teko vargti, bet per vargę žmogus gali 
čia prasimušti. 26 mėn. dirbau anglię kasykloj, vėliau, užsidirbęs 
pinigę, tęsiau mokslus. Tais laikais labai sunkiai priimdavo į 
kasyklas. Tik vieno pažįstamo inž, dėka buvau priimtas, nes kasy
klos bijojo studentę dėl politinię motyvę. Gauti darbo kitur nebu
vo įmanoma. Baigdamas mokslus buvau beveik parašęs disertaciję. 
Tai buvo penkerię metę darbo vaisius. Vionę gražię dienę viskas 
buvo subombarduota: sudegė visi popieriai kartu su studentę namais 
Liuvene. Vienu metu bandžiau gyventi iš keliaujančios prekybos: 
vežiojau pypkes, kandiklius ir pan. prekes. IŠvažinėdavau visę 
Belgiję, bet uždirbdavau daugiau nei dabar IRO tarnyboj. Belgijoj 
prekyba yra pelninga profesija. Nemanau emigruoti kitur, nes ne
turint pažinčię naujame krašte pradžia sunki, o Belgijoj visur tu
riu pažįstamę, be to, išgyvenus 10 metę užsieniečio teisės jau žy
miai platesnės, ir galima įsikurti.

Padėkojau IRO direktoriui už įdomię kelionę ir pilnas nauję 
įspūdžię grįžtu namo. Vakarop įgriūna pas mane Ignas, iviat, emigra
cijos reikalai...

- Kaip gi sekasi pas belgę ūkininkę?
- Taigi, ot, dirbi žmogus ir gana: nuo 5 vai. ryto iki vėly

vo vakaro. Būtę gal ir galima apsiprasti: darbas skirtingas nuo 
musę ūkio, bet nesunku persiimti. Blogiausia, kad tavęs žmogum 
nelaiko: nakvoji arklidėj, valgyt iki sočiai negauni, reikia dar 
savo dasidurt, o darbo iki ausę. Pamatys tave švariai apsirengusį 
ar laikraštį skaitantį, tai laiko blogu darbininku. Ot anas, sako, 
tai darbininkas: amžinai purvinas, apkretęs... Dar būčiau kentė
jęs tame ūky, bet kai nusišypsojo Kanada, užteks tos arklidės. 
Sulysau, netekau keliolikos kg. reikia prieš kelionę atsiganyti. 
Alano nuomone, sunkus darbas kasykloj, bet nelengvesnis ir belgę 
ūkyje.

Taip porino Ignas, žinoma, iŠ vieno ūkio negalima daryti 
išvados apie visus kitus. Galimas daiktas, kituose ūkiuose yra 
kitaip, tačiau pirmieji bandymai parodė nelabai dręsinanČius 
rezultatus.

—..ooOOOoo..--
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PASIKALBĖJIMAS SU STALINU

Gen. W. Bedell-Sraith, buvęs Jungtiniu Amerikos Valstybių am
basadorius Maskvoje, išleido savo pergyvenimu Rusijoje aprasymę. 
Sis Amerikos diplomatas naudojosi informacijos šaltiniais, liečian
čiais Sovietu Rusiję, kuriuos tik maža svetimšaliu galėjo panau
doti. Jo samprotavimai ir pasakojimai duos nauję ir originalę 
žvilgsn| į santykiavimu dvieję galybię, kurios lemia pasaulio li
kimu. Čia duosime svarbesnes ištraukas.

Ar yra galima susitarti su Stalinu? Ar jis yra absoliutiškas 
diktatorius, lygiai blogas ar net blogesnis už Hitlerį ir Musso- 
linį, apsėstas pasaulio užvaldymo idėjos ir atsakingas už prieš- 
amerikoniškę Sovietu Rusijos politikę, kuri mums kainavo tiek lai
ko, energijos ir pinigo, ir kuri pokariniame pasaulyje sukūrė ner
vus ėdančię naujo karo baimę? 0 gal, priešingai, jis yra vakarie
tiškos mažumos Sovietę Politbiure vadas, kurs eina už protingę 
susitarimę su mumis, ir kurs tikrai nori įgyvendinti pasaulyje 
taikę, bet to negali įvykdyti dėl daugumos valdančioje Kremliaus 
digarchijoje spaudimo?

Šie klausimai buvo man statomi šimtais kartę, ir jie yra, 
tarsi, viešos nuomonės išraiška Amerikoje ir visoje Vakarę Euro
poje.

Siam įsitikinimui turėjo įtakos spaudos komentarai apie tai, 
kę Stalinas sakė ar padarė. Bet svarbiausia jo priežastis yra, iš 
vienos pusės, beviltiškas kai kurię ekstremistę Stalino atvaizda
vimas, kurie tame rusę maršale mato absoliutę, priešę diktatorię 
ir tiki, kad preventyvinis karas yra vienintelis išsprendimas, ir 
iš kitos pusės, kai kurię asmenę nuomonė, atrandanti Stalino as
menyje žmones mylintį vadę, kurs, jei butę padręsintas, galėtę 
įtikinti savo kolegas, kad šie atsisakytę savo ideologinės stra
tegijos pagrindo - komunistinio pasaulio užvaldymo,

Dar yra ir trečia žmonię rūšis, kurie tiek domisi šia pro
blema, kiek gali papirkliauti su Stalinu artimoje ateityje. Jie 
nori rinktis auksinį vidurio kelię arba, geriau pasakius, nori 
pasitenkinti dabartine padėtimi, o tolimesnį savo laikymęsi nu
statyti pagal problemas eigę.

Aš pilnai sutinku su P. Vi/interton’u, buvusiu žymiu laikraš
čio "The London News Chronicle" korespondentu Maskvoje. Jame jis 
rašo, kad nėra žinovę dalykuose, liečiančiuose Sovietę Rusiję, 
bet tik įvairus nežinojimo laipsniai.

Triję metę laikotarpyje mano kontora buvo prieš Mokhovoya 
Ulica, plačię gatvę, skiriančię Amerikos Ambasadę nuo raudonę 
Kremliaus sienę, Sovietę valdžios centro. Esu įėjęs į ję vidę, 
bet visuomet tik trumpam laikui. Keturis kartus turėjau progos 
gan ilgai pasikalbėti su Stalinu. Tačiau šie keturi pasikalbėjimai 
ir vienas ar du trumpesni pobūviai buvo daug, palyginus, kiek ki
ti vakarę diplomatai turėjo, bebūdami Rusijoje, šie pasikalbėjimai 
veidas į veidę su Stalinu ir ankstyvesnis metę studijavimas to, 
kę Stalinas sakė ir darė, įgalino mane atskirti "tikręjį" Stalinę 
nuo "legendinio" Stalino.
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POLITBIURE NŽRa PRIESSTALINISTŲ

Šių patyrimu dėka yra dabar man galima padaryti tam tikras 
išvadas 70 m. amžiaus ir 26 Stalino valdžios metais.

Jis, pav., nėra absoliutus diktatorius, iš vienos pusės, 
ir Politbiuro belaisvis, iŠ kitos. Jo funkcija yra daugiau mini- 
sterio pirmininko, bet lemiančiu balsu. Be abejo, yra politiniu 
nuomonių skirtumas ir yra klikų Politbiuro, bet nėra nė vieno jo 
nario, kurs eitų prieš Stalinę. Be to, jo visi priešai yra lik
viduoti, ištremti arba "perauklėti".

Agresyvi ir ekspansijonistinė Sovietų Sąjungos užsienių po
litika pokariniame laikotarpyje yra tikrai Stalino politika. Ti
krai nebūtų buvę galima dabartinėje Sovietų sistemoje pravesti 
ir iki galo išlaikyti šios rūšies politikų, Stalinui nepriside- 
dant ir nepatvirtinant. Jis yra jos pravedėjas, o ne paprastas 
palaikytojas.

Kai Stalinas sako svetimiems valstybės vyrams ar žurnalis
tams, kad kapitalizmas ir komunizmas galį taikiai vienas šalia 
antro gyventi, tai jis sau pats prieštarauja arba jo Žodžiai tu
ri labai siaurų prasmę. Savo raštuose ir kalbose komunistų parti
jos vadams jis yra pakartinai teigęs Lenino teorinį principų, 
būtent, kad kova tarp Sovietų Rusijos ir kapitalistinio pasaulio 
yra neišvengiama.

SlivITAliEClŲ RASĖ
Sveikatos srityje Stalinas rodo pagyvenusio amžiaus ženklų. 

Tai mūsų nestebina, žinant sunkių darbo naštų ir atsakomybę, ku
rių jis neša ilgiau, negu kuris kitas valstybės galva pasaulyje. 
Buvo pasklidę gandų apie širdies krizę, tašiau man asmeniškai ir 
kitiems jis yra sakęs, kad jam esųs gydytojų pritaikytas režimas, 
rūpestingai ir gerai nustatyta dieta bei griežtas uždraudimas 
jūros ir oro kelionių. Jis yra gruzinas, Tai rasė kurioje šimta
mečiai nėra retenybė, ir, matyt, Stalinas pradėjo taupyti savo 
jėgas. Nematau priežasties, kodėl jis negalėtų būti pajėgus dar 
per tam tikrų metų skaičių laikyti valdžios vairų savo rankose.

Koks žmogus yra tas Stalinas, kurs valdo du šimtus milijonų 
Sovietų Rusijos gyventojų ir tvarko likimų šimto milijonų kiįų, 
jo Sovietų Rusijos komunistų užvaldytų kraštų, ir kurio politi
niai tikslai viltimi ar baime pripildo Širdis šimtų milijonų 
žmonių?

Netenka abejoti, kad joks kitas žmogus pasaulyje nebuvo 
savo gyvenime taip skirtingai vertinamas kaip Stalinas.

Vienas Amerikos rašytojas, kurs buvo trumpai matęs Stalinų, 
buvo atstumtas fizinės jo išvaizdos ir savo aprašyme ypač pabrė
žė maršalo raupuotų veidų ir blogus dantis. Priešingai, gi vienas 
buvęs Amerikos ambasadorius rašo apie jo rudas malonias akis, ir 
sako "kad vaikas mielai norėtų sėdėti ant jo kelių". Po savo pir
mo susitikimo kaip karo sųjungininkas, aprašo jį Čerčilis kaip 
vyrų su neišsemiama drųsa ir energija. Jis gavo įspūdį, kad pa
matė vyrų, kurs liudijo "šaltų ir gilių išmintį, ir kurs neturėjo 
nė mažiausios bet kokios iliuzijos".
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VYRAS SU ŪSAIS

Vienas mano pažįstamas nerusas komunistas buvo tiek pilnas 
nusistebėjimo ir baimės Stalinui, kad net savo intymiuose pasi
kalbėjimuose vengdavo ištarti maršalo vardų ir visuomet, turėda
mas galvoje Staling, Šnabždėdavo "žmogus su ūsais".

Tikrai buvo Stalinas nekenkiamas ir bijomas daugelio savo 
kolegų iŠ pirmųjų Sovietų Sęjungos kūrimosi metų. Tačiau Šie 
žmonės yra dabar ištremti arba negyvi. Net Leninas, kurs, be abe
jo, labai stebėjosi Stalino talentais ilgus savo gyvenimo metus, 
yra kai kurių savo bijografų pristatomas kaip Stalino priešas, 
kadangi jis savo politiniame testamento vertė Staling, kaip par
tijos generalinį sekretorių, kitu pakeisti dėl jo brutalumo ir 
valdžios godumo.

Atrodo, kad daugelis, kurie kalbėjosi su Stalinu ar apie jį 
rašė, pateikė tai iš tamtikro politinio taško, ir kad objektyvu
mas, kad ir kaip bebūtų pageidaujamas apie žmogų, kurs pasaulio 
istorijoje daugiau užpildys puslapių, negu Napoleonas, tampa 
bemaž negalimas.

Tai yra^faktas, kad maža yra žmonių pasaulyje ir net labai 
maža rusų pažįsta Stalinų. Jis yra galingiausias ir mažiausiai 
prieinamas pasaulyje valdovas, atskirtas tiek nuo savo tautos, 
tiek nuo svetimųjų neprieinamomis Kremliaus sienomis, nepaprastai 
gausių savo asmenine sargyba ir gilia paslaptimi, kuri apie jo 
asmenį yra taip skrupulatiškai saugoma. Amerikiečiai Maskvoje taip 
pat nėra tikri, kur būva Stalinas, kai jis išvyksta iš Kremliaus. 
Jie mano kad jo rezidencija yra į šiaurės vakarus nuo miesto, kur 
gyvena ir kiti vyriausybės nariai, ir kur yra galimybė gerai po
licijos apsaugai. Tačiau niekas negali tiksliai nurodyti to buto. 
Net rusai nežino, ar jis yra vedęs po savo antros žmonos mirties 
1932 metais. (b. d.)

KREMLIUJE NERAMU *
V. B.

Kremliaus valdovai, pasitikėdami savo sienų stiprumu, yra 
labai drąsūs ir todėl grasina visam pasauliui. Nepaisant pasi
tikėjimo savimi nėi vienas jų nėra saugus: tarp jų pačių yra di
delis įtempimas, eina intrigos ir slaptos kovos dėl paveldėjimo 
kruvino palikimo.

Niekam jau ne paslaptis kad Stalino sveikata yra pašlijus. 
Ir kovos eina ne vien tik dėl įpėdinystės, bet ir dėl galimai 
didesnės įtakos.

IŠ dvylikos politbiuro narių, trys konkuruoja: tai Moloto
vas Berija ir Malenkovas.

Ilgų laikų Stalinas labai gerbė Molotovų. Visuose paveik
sluose šalia Lenino ir Stalino visada randasi ir Molotovas. Jis 
matomas net ir paveiksluose tų įvykių, kuriuose pats nedalyvavo.

Nežiūrint užsienio politikos patyrimo ir 23 m. bendravimo 
su maršalu, Molotovų nustelbė kitas, Stalino tautietis - gruzi
nas Berija.
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Didžiausiu nuopelnų. Stalino akyse jis įgijo žudydamas Stali
no sistemos priešus nepasigailėdamas net Lenino ir jo paties - 
Stalino bendradarbių ir draugų.

Serijos nuopelnai dar padidėjo dėl atominių tyrinėjimų pa
žangos, kuriems vadovavo tas pats Berija.

Šiandien, baigiant Kinijos nukariavimų, Stalino akyse Berijos 
vertė tiek pakilo, kad jis buvo pakviestas į Stalino vasarvietę 
Soči (Kaukaze) . Tokios garbės, išskyrus mirusį Zdanovų, joks ki
tas politbiuro narys dar nebuvo susilaukęs.

Salia vieno ir kito nuopelnų iškyla trečias asmuo, jauniau
sias 47 m. politbiuro narys, iki 1941 m. vasario mėn. niekam ne
girdėtas. Tai Malenkovas.

Firmų jį garsų jis įgijo su savo ataskaitiniu pranešimu visa
sąjunginės komunistų partijos suvažiavime Maskvoje.

Tame savo pranešime jis išniekino sovietinę pramonę, išpei
kė jos gamybinį atsilikimų, apsileidimų. (Minimas atoskaitinis 
pranešimas buvo išspausdintas ir lietuvių kalba ir privalomai 
skaitomas per politpamokas).

Tai buvo ženklas pradėti pramonės kadrų valymui, per kurį 
nukentėjo daug partijai užsitarnavusių asmenų.

Kilo nepasitenkinimas. Vadinosi jo valanda dar nebuvo atėjus, 
todėl jis vėl kuriam laikui dingo. 1946 m. vasario mėn. jis vėl 
atgimė su nauja kalba tose pačiose aplinkybėse.

Čia jis nepagailėjo pajuokos įvairiems komunistų veikėjams 
įpratusiems bent kurių proga arba ir visiškai be progos cituoti 
Markso Lenino raštų ištraukas.

Tai buvo pasityčiojimas iŠ paties Zdanovo, kurio žvaigždė 
tuo laikų buvo dar pačiame blizgėjime. Malenkovas turėjo dingti 
ne tik iŠ viešumos, bet ir iš politbiuro sekretorystės.

Po nepasisekimų Malenkovas vėl iškyla 1948 m. rugpiūčio mėn. 
Iškyla, kad nustelbtų visus savo varžovus ir ankstyvesnius Sta
lino favoritus. Jo padėtį dar sustiprino prisidėję prie jo paslap
tingose aplinkybėse mirusio Zdanovo Šalininkai, jieškantieji nau
jo galiono globos, nes bijojo būti išžudytais.

Dėl kokios gi priežasties Malenkovas vis iš naujo iškyla po 
tariamai patirtų pralaimėjimų? Viskų čia nulemia Stalino prisiri
šimas, kurį tas igijo būdamas asmeniniu sekretoriumi nuo pirmųjų 
Stalino iškilimo dienų. Tos pirmos 1924-27 m. dienos buvo nera
mios. Stalino valdžios troškimui kliudė stipri opozicija. Jų rei
kėjo nugalėti. Ji buvo nugalėtų žudynėmis. Teko daug svyruoti 
prieš pasiryžtant, nes buvo žudoma ne kokie nors kapitalistų 
lekajai, (bolševikų terminologija), bet revoliucijos didvyriai, 
Sovietinės valstybės kūrėjai ir partijos Šulai.

Visuose lemtinguose sprendimuose Malenkovas buvo Stalinui 
ne vien sekretoriumi, bet ir patarėju. Brendimo amžiuje išgyve
nęs visus revoliucinio meto žiaurumus, jis nebuvo gailestingas 
Stalino priešams.

Todėl Stalinas, visų savo amžių praleidęs žudynėse, Malen- 
kovui jaučia dėkingumo.

Be to, per ilgus sekretoriavimo metus Malenkovas sugebėjo 
perimti Stalino kalbos stilių, sumoju ir nuduotųjį santūrumų.
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Lėl tos priežasties Malenkovas visada parengia Stalinui jo sako
mas kalbas. Be to jis yra vienas atkakliausiu viskę traškinančio 
komunizmo Šalininkę, nenumaldomas kurstytojas neapykantos vaka
rams, siekiantis išplėšti rusišku sovietinį viešpatavimu visame 
pasaulyje.

To tikslo siekiant jis pasiryžęs'niekuomet ir niekam neda
ryti nuolaidu ir nesiskaityti su jokiomis priemonėmis.

Malenkovo žvaigždė kyla. S. m. revoliucijos sukaktuvię iš
kilmėse ne kas kitas, tik Malenkovas atstovavo Stalinę. Pateisinė
damas parodytę pasitikėjimę jis pasakė tikrai bolŠevikiškę kalbę.

Taigi tarp tu "triję" eina rungtynės. Visę pasaulį laikydami 
savo priešais, jie grasinančiai ir neprieteliŠkai žvalgosi vienas 
į kitę.

Reikia tikėti, kad artimiausioje ateityje ir storos Kremliaus 
sienos nepajėgs išlaikyti paslapties. 0 toji paslaptis bus baisi. 
Vienam baisiam diktatoriui mirus, užvirs, laukinė žūtbūtinė tarpu
savio kova tarp dar baisesnię diktatoriukę.

Yra jau žymię, kad toje kovoje gali iškilti nauję reiŠkinię, 
kurie Rusijos politikę pakreips visiškai nelaukta ir netikėta 
kryptimi. Tai bdtę sprendimas Šimtmečiams.

To sprendimo visi ir laukia.
—..ooO^Ooo..—

SKYLA SOVIETŲ GALYBE

J. D,

Plyšiai Raudonojoj Armijoj

Rugpjūčio mėn. vidury iŠ Balkanę atvyko į Berlynę sovietę 
generolas Merkulovas. Komunistinė spauda tai nutyli ir stengiasi 
generolo apsistojimę Berlyne nuslėpti.^Be abejo tai susiję su 
Merkulovo profesija, nes jis vienas iš M.V.D. vadovaujancię šu
lę ir tik nuo draugo Berijos, sovietę saugumo viršininko priklau
sęs. Jis puikus specijalistas pravalyti partiję; jam pavesta Vid. 
Europos saugumas. Jo įsakymu buvo suimtas graiku komunistinię 
sukilėlię vadas prie Bulgarijos sienos gen. Markos . Pa
skutiniu laiku Merkulovas veikė Rumunijoj.

Štai Merkulovas Berlyne. Slapti sluogsniai šnibžda, kad tai 
"informacinė" kelionė; dar slaptesnį tvirtina, kad bus aiškina
mas Potsdamo atentatas. Mat, liepos 24 d. Potsdamo komendantas 
gen. Vereginas suruošė Marmuro Ramuose maršalo Rokosovskio gar
bei- priėmimą. Visai nelauktai apie 3 vai. po pietę sprogo užtai
syta bomba, nugriovė gėrę pastato dalį ir aplinkui nemaža suža
lojo, taip kad neišmanoma nuslėpti. Nežiūrint to, vietos spauda 
nieko nemini, vien tik vakarinię sričię laikraščiai įvairiai spė
lioja. Tvirtina, kad užmušta 20 žmonię (Skarininkai užmušti ir 
11 sunkiai sužeistę pergabenta į ligoninę); mano, kad^koks nors 
vokiečię kelneris įtaisė pragaro masinę į bufeto stalčię - Ši 
nuomonė juo labiau pasitvirtino, kai 25 padavėjai ilgokai negrį
žo namo. Sovietai gi mano, jog čia pramatytas ir paČię rusę su-
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organizuotas pasikėsinimo sabotažas. Tuomi užsibaigė viešos Šnekas.
Tuoj pat po sprogimo užvirė tardymai. Brandenburgo NKVD vir

šininkas vyr. Įeit. Anokinas ir.Karlhorsto vidaus saugumo kap. 
Aldanovas praveda kvotę. Suimami kelneriai, daug kity vokiečiy, 
kurie patardomi ir paleidžiami, nes sabotažininkai ne iš jy tar
po. Trumpai po įvykio rūmy sargybinis pareiškė įleidęs tris so- 
viety karininkus, kurie vėl greit išsmuko lauk. Tai buvo kapitonas 
ir pora vyr. leitenanty. Su įkarščiu m'etamasi jieškoti piktadariy, 
bet... dingę kaip į balę.

Prisistato greit atvykęs Merkulovas. Anakinę prašalina iš pa- 
reigy, o tardymę vesti perima pats Karlhorsto referentas goner. 
Gormakovas. Prasideda Potsdamo griozdimas. 500 soviety saugumo 
karininkę jiesko trijų įtariamyjy, 800 kareiviy tikrina svetaines, 
sulaiko iš Potsdamo išvažiuojančias mašinas, žinoma, tik rūsy ma
šinas, vokiečiy neužkabina. Noroms nenoroms kviečiami talkon vo
kiečiai, ir tik rusiškai mokę, kad trintysi netoli rūsy karininkę 
ir klausyty bene kę įtariamo nugirs. - Beveik jokiy pasėky,- vos 
vienas leitenantas suimtas, gyvenęs pas vienę moterį Potsdame, o 
jo vieta buvo Cottbuse.

Po kurio laiko, rugsėjo 8 d. suimtas vyr. Įeit. Tokaninas ir 
su juo du leitenantai. Visi tuoj, be ypatingy tardymo priemoniy, 
prisipažino užtaisę rūmuose sprogimę. Dar juos betardant kažkas 
skambina į Potsdamo ir Berlyno NKVD ir reikalauja suimtuosius pa
leisti, jei ne, - Čia prasideda,, visa painiava,- bus daugiau aten- 
taty. Pasikalbęjimę užbaigiant pasisako esę Raudonojoj Armijoj 
susidariusios tautiniu-komunistiniu pagrindu pasipriešinimo gru
pės nariai. Suimtieji betgi nepaleidžiami. Naktį iš 11 į 12 rugs, 
mėn. žymesnieji Oderio ir Neisės tiltai užtaisomi išsprogdinimui. 
Nevisai pavyksta, nes tik prie Forsto tiltas smarkiai sužalojamas. 
Ir vėl kaltininky pėdsakai lyg įšalo j dingę.

Kodėl gi Merkulovas nuolat grįžta į Berlynę? - Nes Čia, geriau 
pasakius Potsdame minėtas Raud. Armijos pasipriešinimo centras, 
iŠ kurio titininkai plečiasi. Čia spausdinami lapiukai, kuriais 
puolamas Stalinas o Tito garbinamas, - Šimtai sovietu karininkę ir 
tarnautojy rytais randa tokiy lapiuky savo laišky dėžutėse. Aišku, 
tie lapiukai kur nors Berlyne spausdinami, pergabenami sunkveži
miais į Potsdamę ir vokiečiai gaudami už naktį po 50 markiy sukai- 
Šioja į laišky dėžutes. Keista, kad lig Šiol nesučiupta nė vieno 
tokio vokiečio, nors buvo keletas bestovinčiy netoli laišky dėžu- 
čiy areštuota, tačiau nebuvo galima įrodyti, kad jie talkininkauty 
tam darbe. MVD sluogsniai spėlioja, kad jugoslavy karinės misijos 
atstovas vyr. Įeit. Sabinovicius suka tos painiavy katarinkos ran- 
kenę.

Prižadėti sabotažai seka vienas po kito. Ravensbcrge, prie 
Potsdamo, išlėkė į orę amunicijos sandėlis - 5 kareiviai užmušti, 
vienas sužalotas; iŠ Turingijos grįžtęs su manievravuslais karei
viais traukinys netoliese Potsdamo nuo bėgly nusirito. Kaltininky 
niekas nesuranda. Niekas geriau už Merkulovę nežino, kad čia ne
viskas, seks toliau nauji atentatai.

Neseniai jis išleido Vokietijos MVD naujus nuostatus: 1. vi
su stropumu sekti trockistinį ir titinį elementę, pastebėjus su
naikinti; 2. apdairiau parinkti vokiečius soviety saugumui talki-
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ninkauti.
Kiek visa tai MVD prigrojo ant nervy rodo tas faktas, kad 

kas tik lankosi MVD namuose ir ten dirbę karininkai, įeinant ir 
išeinant ligi siūliy iškratomi neatsižvelgiant nei laipsnio, nei 
užimamos vietos, t,p. ir jy automobiliai.

Kuo Merkulovas neabejoja tai; jei sovietai iŠ Vokietijos bit
ty. atitrakti, MVD turės palikti. Jai liks platus vietos saugumo 
policijos užnugaris. - Nemalonumas trumpinant jos vardę "Staats- 
sicherheitsdicnst”, - gaunasi SSD, bet... SS ir SD prisimenama. 
Nutarta trumpinti STSD - nauja iškaba prie naciy namo.

J (Paruošta iš "Die Neltwoche")

72.000 EUROPOS BENAMIŲ PRADĖJO NAUJŲ GYVENIMO LAPŲ 
KANADOJE

S t f . M - ė

Kanada, sudariusi kolektyvinės pabėgėliy imigracijos planę, 
jau priėmė daugiau kaip 72.000 iŠvietinty asmeny ir jiems suteikė 
galimybę atsikurti laisvę gyvenimę.

Pirmoji pabėgėliy grupė - 54 žmonės - pasiekė Kanadę 1947 m. 
balandžio mėn. "Aąuitania" laivu. Dabar Kanada yra vienas iš 5 
kraŠty, kurie priėmė didžiausię pabėgėliy skaiČiy: J.a.V. 
(119.000), Izraelis (114.000), Anglija (83.000) ir Australija 
(81.000).

J Kanadę vykstę pabėgėliai yra visokiy profesijy. Sęrašuose 
matome angliakasiy, ūkininky, mūrininky, vienę kitę profesoriy, 
inzinieriy, namu darbininky, moksleiviu, Šeimininkiy ir seneliy. 
Tam tikras skaičius šity keliautojy 1R0 yra laikomi turį "ribotas 
galimybes įsikūrimui", bet vyksta į Kanadę gavę ten gyvenančio 
asmens garantijas. Tautybiy atžvilgiu irgi didelis įvairumas: 
28.000 lenky, 15.000 balty (esty, latviy ir lietuviy), 12.000 
ukrainiečiy, 5.500 rūsy, 4.000 jugoslavy, mažesniais skaičiais 
vengry, Čeky, rumuny ir kity.

Kanada pabėgėliy priėmimę tvarko pagal^gal imybes juos įjung
ti į savo ekonominį gyvenimę, todėl kanadiečiai niekad IR’ui ne
pažadėjo priimti tam tikro, iŠ anksto nustatyto, skaičiaus žmoniy. 
Darbo jėgos ir buto klausimai yra studijuojami kas keli mėnesiai 
kiekvienoje provincijoje, tuo būdu užsitikrinama, kad perdaug di
delė pabėgėliy banga neperžengty krašto asimilacijos galimybiy.

Imigracija į Kanadę yra dviejy rūšiy: pagal "profesinį planę" 
darbininkui, pažįstančiam kokį nors amatę, pasiūloma mėnesio su
tartis, ir pagal "asmeniškai kviečiamy asmeny planę" - kai asmuo, 
gyvenęs Kanadoj, garantuoja už imigrantę.

"Asmeniškai kviečiamy asmeny" yra 3 rūšys: "artimi giminės": 
Kanadoje gyvenęs asmuo garantuoja už savo šeimę; ’’P planui pri
klausę": Kanadoje gyvenęs asmuo suranda darbę pabėgėliui, su ku
riuo jis neturi jokio giminystės ryšio; "asmenys, kuriuos darbi
ninkas išlaiko": pagal šitę planę pabėgėliai darbininko seimą, 
likusi Europoje, gali vykti į Kanadę.

(Tęsinys 14-tam pusi.)
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■ A S AT V S
Suvažiavimas^ - 1950 m. sausio 8 d. Liėge - Til- 

leur’e įvyks LBB atstovu ’suvažiavimas. Visos lietuviu grupės ren
ka atstovus (vienų nuo dešimties) ir su atitinkamais pažymėjimais 
siunčia į suvažiavimų, kuris prasidės 12 vai. pamaldomis Tilleur 
bažnyčioj. 13 vai. kalėdinė - meninė programa salėj; 14,30 vai. 
atstovų posėdis, kuriame bus apsvarstyti dabartiniai mūsų reikalai 
ir išrinkta Valdyba su Rev. Komisija 1950 m. Dalyviai prašomi pa
pietauti prieš 12 vai., nes programos metu pertraukos nebus. Posė
dis baigsis apie 17 vai. Numatomas ir bendras subuvimas su daino
mis bei šokiais.

Lietuviu apylinkės bei grupės tenelaukia aplinkraščiu ir tegu 
tuojau išrenka atstovus.

Rūtų propaganda. - Kun. J. Dėdinas, studijuo
jąs Liuvene, yra paskirtas lietuviu studentu skautų tremtinių Dva
sios Vadu. Vokietijoj einųs laikraštis "Vytis" skelbia savo Dv. 
Vado inicijatyvų auginti rūtas tremtyje. Seselės benediktinės,

Tęsinys iš 13 pusi. .

Kanadiečių komisijos rinkosi darbininkus iŠ Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje gyvenančių pabėgėlių tarpo; be to, keletas eki
pų svarstė Libane, rytų Afrikoje ir Danijoje esančių pabėgėlių klau
simų.

Užsibaigus sutarties laikui - vieniems metams - daugelis se
nųjų pabėgėlių susiranda panašaus darbo, kokį jie dirbo prieš bė- 
fimų. Pav. viena mergina, dirbusi metus kaipo tarnaitė, dabar yra 
okėja. Daugelis muzikų grįžo prie savo profesinio darbo.

Kanadiečiams didelio įspūdžio padarė naujųjų emigrantų rūpi
nimasis Europoj likusiais. Beveik visi didesnę dalį sunkiai uždirb
tų pinigų išleidžia siųsdami maisto siuntinėlius giminėms ir pažį
stamiems. Šitos dovanos yra l§bai vertinamos Europoje belaukiančių 
savo eilės. Tačiau daugelis is jų beveik neturi jokių galimybių 
emigruoti kol kraštai, priimu pabėgėlius, laikysis iki dabar^vei- 
kiancių priėmimo taisyklių. IRO juos laike "asmenimis, turinčiais 
labai ribotas įkurdinimo galimybes". Jų tarpe yra našlės su dviem 
ar daugiau vaikų, pavieniai asmenys vyresni 45 metų; "ekonomiškai 
silpnos šeimos", kurių tarpe maža galinčių dirbti; laisvų profesi
jų specialistai, nes laikomi "neįdomūs" kaip darbo jėga* Daugelis 
iš šitų asmenų galėtų užsidirbti sau pragyvenimų, užtektų tik imi
gracijų liečiančių sųlygų sušvelninimo.

Kol kas tik viena Norvegija pasiūlė rūpintis grupe pabėgėlių, 
kurie priklauso"sunkiems atvejams": greitu laiku 50 aklųjų vyksta 
į tų kraštų ir bus apgyvendinti aklųjų institutuose.

("OJR Revue A’Information" Nr. 15 )
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(lietuvaitės) kurios is seno augina ratas Liėge,1- sutiko duoti 
sekly.

Rekolekcijos. -S. m. gruodžio 18 d. buvo reko
lekcijos V/aterschei (Kun. Pr. Gaida) ir Tilleure (T. Ambrozijus 
O.F.) Dalyviai šįkart gausumu nepasižymėjo.

Nors kun. J. Dėdinas smarkiai mokos Lovain, tašiau jo širdis 
pulsuoja proletariskom simpatijom: ne tik lanko Limburgo lietuvius, 
bet važiuoja ir Hainaut prov. padėti. Per Barborą lankės Hensies 
- Pommeroeul, o per Kalėdas laikė šv. Mišias Maurage ir ragino 
neprarasti tikėjimo - šviesos žibinto tamsiuose šakty urvuose.

Kooperatyvy mintis. -Belgijoj gyvenę trem
tiniai susidomėjo kooperatyvais. Ukrainiečiai Briusely suorganiza
vo kooperatyvy, kuris įsigijo;spaustuvę, namus ir rengiasi steigti 
kooperatyvus bei kantines provincijoj. Leidimai tam reikalui yra 
gaunami nesunkiai: reikia tik paruošti įstatus ir jy santrauka, 
paskelbti ’’Moniteur’e". Lietuviai kai kuriose vietose turi bendrai 
išsinuomoję namus. Gerai padaryty pasvarstę galimybes steigti koo
peratyvui.

Bus knygy. 3 LBB Centras yra gavęs licenciją įsi- 
gabenti lietuvišky knygy iš Vokietijos 200 kg. iki 5000 fr. Lei
dyklos paprašytos atsiysti katalogus, kad Belgijos lietuviai ga
iety pasirinkti ir užsisakyti. Kada bus galima užsisakyti, bus 
paskelbta.

Svetimšaliy policija.- Karo metu buvo 
įsteigta specijali svetimŠ. policija Belgijoj. Tas dekretas bai
giasi su 1950 m. Parlamente yra parengtas naujas įstatymas, sie
kias garantuoti vidaus saugumę ir krašto svetingumy. Jame numato
ma, be kitko, svetimšaliy ištrėmimas kaip sunkiausia bausmė. Ji 
taikoma tiems, kurie ardo viešęjy tvarkę: moralinę, visuomeninę, 
politinę arba sudaro pavojy valstybės saugumui. įstatymas t. p. 
numato bausmes tiems, kurie nelegaliai įsikuria Belgijoj ir tiems, 
kurie juos priglaudžia.

DP studentai Liuveno universi-' 
t e t e . - šiais mokslo metais jy yra apie 200. Vieni jy yra iš
lindę iš angliy kasykly, kiti atvykę tiesiai iŠ DP stovykly Vokie
tijoj. Tautybėmis skirstosi: 4 čekai, 15 gūdy, 2 bulgarai, 26 ven
grai, 19 latviy, 2 lietuviai. 41 lenkai, 4 rumunai, 18 rūsy, 46 
ukrainiečiai, 25 jugoslavai. Kai kurie jy gauna IRO stipendijas 
bei pašalpas arba įvairiy komitety stipendijas (pav., slavai). 
Ukrainiečiai, lenkai, vengrai ir gudai gyvena atskiruose namuose, 
nuomojamuose tautiniy komitety. Kiti randa prieglaudę užsienieciy 
namuose, privačiuose butuose arba kolegijose. Universiteto vado
vybė yra kreipusis į IRO vadovybę Genevoj, prašydama paramos už
sieniečiams tremtiniams. Gautas palankus^atsakymas: turintieji 
DP teises jau gauna nemokamus pietus ir švenčiy proga jie gaus 
maisto arba drabuziy siuntinėlius. Be to, vasaros atostogoms Un-tas

16



16 

siunčia užsieniečius į įvairius vienuolynus, kur jie nemokamai gali 
praleisti atostogas. Pažymėtina, kad susidomėjimas Liuveno un-tu 
lietuviu studentuose yra permažas.

. i
Svarbus rinkimai.- Augant Belgijos darbinin

ku reikalavimams, vyriausybė yra sutikusi įvesti visose įmonėse 
darbininky dalyvavimy įmonės valdyme. Tuo badu savininkai bus nebe 
vieni savo įmoniy valdytojai. Visus įmonės reikalus tvarkys taryba, 
kurioj balsy turės savininkai, inžinieriai bei techninis persona
las ir darbininky atstovai. Tam reikalui 1950 m. tarp sausio 15-25 
d. iškabinami pirmieji pranešimai.apie busimus rinkimus visose įmo
nėse, kur yra daugiau kaip. 200 darbininky. Rinkimai įvyks 30 - 40 
dieny po paskelbimo. Darbininky sindikatai jau pradėjo propagandy. 
Lietuviai Šiuose rinkimuose turėty būti apdairus, kad neatiduoty 
balsy priešams. KrikšČ. sindikatas (mums palankiausias) visur tu
rės nr. 2.

Padidinti š e i m y priedai. - Nuo 1950.1.1 
Šeimy priedai bus mokami nuo darbo dieny: už viena d. dieny ir vie
ny vaiky - 11 fr., du vaiku - 22 fr., 3 v. - 36,80, 4 v. - 54,80 fr. 
5 v. 78,80 fr., 6 v. - 102,80; už 23 ir daugiau darbo dieny: 1 vai
kas - 275 fr., 2 v. - 550 fr., 3 v. - 920 fr., 4 v. - 1370 fr., 
5 v. - 1970 fr., 6 v. - 2570 fr. NASLaIČIAMS (be tėvo arba moti
nos): pirmam ir antram - 775 fr. mėn. arba 31 fr. dienai; trečiam 
ir kiekvienam sekančiam 800 fr. mėn. arba 32 fr. dienai, našlai
čiams, kuriy motina nėra ištekėjusi ir gyvena kartu nesiversdama 
savo profesija: pirmam ir antram vaikui; 1015 fr. mėn. arba 40,60 
fr. dienai; treciam ir kiekv. sek. 1040 fr. mėn. arba 41,60 fr. 
dienai. - Priedai gimimo proga: pirmagimiui - 1800 fr., kiekvienam 
sek. 900 fr.; pirmagimiui po tėvo mirties 3.600 fr. - Darbininky 
motinoms, kurios neuždirba kitur, mokama 4 fr. dienai arba 100 fr. 
mėn. (kartu su šeimos priedais).

Kalėdy eglutė M o n s ’ o DP stovyk
loje.- įvairios religinės organizacijos stengėsi Kalėdy proga 
bent kiek padaryti jaukesnį stovyklos gyvenimy. Jau prieš Šventes 
viena tokia organizacija (bapt.) paaukojo didelį kiekį maisto pro- 
dukty ir ruby. Lenky kat. Misija sušelpė savo tautiečius. Belgy 
pagalbos komitetas svetimšaliams šelpti surinko vaiky darželiui 
zaisly ir kity dalyky. Lietuviai anksčiau gavo ruby ir Kučioms 
plotkeliy. Bet visi daugiausiai laukė iŠ autoritetingy valdžios or- 
gany gražiausios Kalėdy dovanos - pranešimo, kad gali, pagaliau, 
palikti kareivines ir išvykti Vokietijon. Laukiama, kad bus išvež
ti už poros - trijy menesiy.

!! _ H _ H _ H _ II _ H M _ H „ II _ H _ H _ M _ H _ f I _ ?T _ H _ !1 _ H _ H _ H _JI

A R ŽINAI?

- Kodėl sakoma "senas kaip Matūrėlis"? - Matūrėlis, Noės gi
minaitis, išgyveno nepaprastai ilgy amžiy: 969 rietus.

- Kokiy paskutinę knygy skaitė Musolinis prieš savo mirtį? -
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Šventieji Metai ir Komunistę strei 
kas. - 3 v . Tėvas kalba paša ui i u i . . - 
Prezid. Trumanas sveikina s v . T ė v ę 
-Maskvos nauji planai. -Naujas sin

d- i k tas be komunistę.

Kūcię vakarę prasidėjo Sv. Metai. Dalyvaujant milžiniškai mi
niai žmonię Šv. Tėvas, lydimas kardinolę kolegijos, atidarė bazi
likos duris tuo paskelbdamas Sv. Metę pradžię. Tai jau 25 kartę 
K. Eklezija skelbia tokius metus. Maldininkai jau ėmė.plūsti į Am
žinąjį Miestę. Viena liežietė nukeliavo pėsčia nuo Liėge iki Ro
mos nueidama kasdien po 40 km. Traukiniai iš Belgijos ir Prancū
zijos jau užimti beveik visai vasarai. Sudaryti visuose kraštuose 
katalikę komitetai, kurie organizuoja maldininkę keliones. Lietu
viai turi sudarę savo komitetę Romoje, kurio pirmininku yra vysk. 
Padolskis. <

Sv. Metę pradžios iškilmėse "dalyvavo" ir komunistai. Jie tę 
dienę paskelbė visuotinį streikę, norėdami, matyt, sukelti rūpes- 
čię tūkstančiams maldininkę, atvykusioms Romon. Streiko priežas
tis buvo policijos uždraudimas demonstruoti tę dienę Ūkininkams, 
reikalaujantiems žemės reformos. Nežiūrint policijos uždraudimo, 
susirinko prie Darbo Rumę apie <500 demonstrantę, kurie visi liko 
areštuoti. Tuo būdu streikas liko likviduotas. Daugumas darbinin
kę atsisakė dalyvauti streike, ir sindikato vadovybė turėjo greit 
jį atšaukti.

S v . Tėvo žodis pasauliui. - Šiais 
metais šv. Tėvo kalba, pasakyta Kalėdę išvakarėse, ypač toli nu
aidėjo. Ji buvo transliuojama per daugybę radijo stočię ir duoti 
vertimai 23 kalbom, ju tarpe ir lietuvię. Specijali siunta buvo 
duota ir rusę kalba. Sv. Metę proga popiežius kviečia tikinčiuo
sius pagyvinti, pagilinti savo tikėjimą, nutolusius ragina jieš- 
koti atleidimo, paklydusius ragina grįžti Eklezijos vienybėn. 
Tremtiniams ir visiems vargstantiems pabrėžė: "Būdami pažeminti 
bei prispausti, esantieji slogioj bei liūdnoj būklėj, neprarasda
mi teisės reikalauti teisingumę,- neužmirškite, kad turite nemarię 
sielę ir amtgamtinį likimę".

Prezid ent o Trumano telegrama.
J.A.V. prezidentas, nors ir nekatalikas, turi savo atstovę prie 
Vatikano ir per jį šv. Metę ir Kalėdę proga perdavė telegramę, ku
rioje be kitko, sako:v"Sventenybe, šaukimas taikon geros valios 
žmonię nuaidėjo per ištisus amžius, nustatydamas tikslę mintims 
ir veikimui kiekvieno žmogaus, gyvenančio pagal Dievo valię...
Ir šię Kalėdę proga, pasišvęsdami su nauja energija žmonijos tar
nybai ir apmęstydami aukstęsias tiesas, pateiktas per Išganytojo 
gyvenimę, visi geros valios žmonės gali iš naujo pęjusti savo šir
dyse vidinę taikę, kuri yra tyro gyvenimo šaltinis". Sv. Tėvas 
atsakė labai šiltu padėkos laišku, kuriame, be kitko, pabrėžia:

18



18 

’’ pasaulis nepažins gerovės, jei žmonija, remdamasi Kristaus moks
lu bei pavyzdžiu, atsisakys pripažinti, kad visi žmonės yra vieno 
Tėvo vaikai ir yra skirti būti broliais danguje vienybėje su Die
viškuoju Sūnumi, siustu visiems būti Atpirkėju."

Svarbūs posėdžiai Maskvoj.- Tuo metu, 
kai Roma skelbia Šventuosius Metus ir kviečia tautas taikon per ra
mi^ teisingumo įgyvendinimę, Maskva rengiasi naujiems užkariavimams. 
Kaip žinoma, naujasis Kinijos šefas Mao-Tse-Tung’as buvo nuvykęs 
Kremliun, kur turėjo svarbius pasikalbėjimus su komunistę vadais. 
Pirmiausia buvo susitarta suderinti Rusijos - Kinijos karines pajė
gas, apginklavimu, tiekimę bei vadovybę. Centras, skirtas Kinijos 
reikalams, yra įkurtas Chitaj, gen. Malinovskio štabe. Pagal naujus 
priimtus planus, Rusija savo pramonės centrus, esančius azinėj da
ly, pertvarko: vienus perkelia, kitus stato naujai, trečius peror
ganizuoja. Ypač daug dėmesio kreipiama į masinę atnaujinimę, nes 
ikišiol jos nepajėgdavo gaminti pakankamai ginklę, skirtę Kinijai. 
Siam planui įvykdyti sudaryta komisija, kurioje Politbiurę atsto
vauja VoroŠilov'as, o raud. armiję - gen. Krulev’as.

Kremlius varo dviakę politikę: viena akimi Žiūri Azijon, antra 
- Europon. Stalino 70 m. proga įvyko tuo reikalu posėdžię, kiti gi 
turi įvykti sausio mėn. Numatoma dalyvaus Kominformo nariai ir svar
biausi kom. partiję vadai. Iš to posėdžio laukiama stambiu pakeiti- 
mę vadovybėse, ypač Rumunijos Politbiure. Mat, daug rūpesčio kelia 
Tito šalininkai, kurię, pasirodo, yra visur. Rodos, nemažai ję iš
korę, ir vis dar yra. Už geležinės uždangos, kur Kremliaus ranka 
yra visagalė, bepigu Švaistytis, bet tokioj Prancūzijoj ir galinga
sis Stalinas nieko negali padaryti. Kai kurie komunistę veikėjai 
buvo nuvykę Jugoslavijon ir grįžę ėmė garbinti Tito. Thorez ir co 
susirūpino ir nutarė pravesti valymę partijoj, nors, kaip girdėti, 
ir pats Thorez nebesęs didelėj Kremliaus malonėj. Nemalonėn yra pa
kliuvęs italę kom. vadas Togliatti, vokiečię Grotewohl, lenkę Go
mulka, o rumunę žydės Pauker žvaigždė irgi blėsta.

Lietuvos Ministeriui Londone p. Balučiui nuėjo 70 m. Ta proga 
siunčiame Jam iŠ Belgijos nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus 
išlikti Lietuvos Nepriklausomybės nešėju iki galutinės mūsę Valsty
bės pergalės.

"G^. Šalis" su visais skaitytojais

Malonūs Tautiečiai,
Su šiuo nr. baigiame 1949 m. Dėkojame visiem talininkam už 

bendradarbiavimę ir tikimės galėsię leisti laikraštį, dargi kiek 
padidintę, ir toliau. Visę remiami, žengiame į N. Metus su gera vil
timi ir kviečiame mielus skaitytojus bei rėmėjus ir toliau skleisti 
"Gimt. Salį", o gerb. skolininkus prašome tuojau atsilyginti, nes 
skola sunkina laikraščio leidimę. Jau laikas pratęsti prenumeratę 
1950 m. Pinigus sięsti: Mr. V. Banevičius, 66, Pairę du Horloz, Til- 
leur-lez-Liėge.

Vasario 16 nr. išeis padidintas. Bendradarbiai prašomi sięsti 
medžiagę iki vasario 5 d. "Gimtoji Šalis"
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