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£> E G T! IŠ EUROPOS ?

Pranas Ž a i d y s

Emigracija stipriai palietė lietuviu gretas Europoj. Vokie
tijoj stovyklos tirpte tirpsta. Pajėgus dirbti jau persikėlė į 
užjurius arba jau rengiasi persikelti. Lieka nepajėgus, nesveika- 
tingi tautiečiai, kuriui emigracija užkliuvo arba ir visai nepaju
dėjo.

Prancūzijoj, Belgijoj, Olandijoj yra dar nemažas būrys tau
tiečiu, kurie yra truputį pastoviau įsikūrę. Jy nemaža dalis gyve
na jau nebe stovyklose ir daugiau ar mažiau apsiprato su vietinėm 
sęlygom. Tas apsipratimas betgi eina ne iš laisvo nusistatymo 
įsukurti Vak. Europoj, o iš prievartos (daugumoj atvejy). Vieni 
čia yra pakliuvę į angliy kasyklas ir iŠ jy neišlenda, kiti atvy
kę su įvairiom kombinacijom, kad greičiau prasimušty į laisvę ir 
užmiršty, trošky stovykly gyvenimę. Visy betgi yra viena mintis: 
emigruoti užjūrin. Visi mato, kad vietinės įsikūrimo sęlygos nėra 
palankios ir įsikūrimas ilgesniam laikui mažai kę vilioja.

Skirtinga yra būklė Anglijoj. Ten lietuviai laikosi pasto
viau. Jau vykdami ten turėjo intenciję įsikurti ilgesniam laikui. 
Darbo sęlygos, tiesa, ir Anglijoj nėra lengvos, tačiau^yra per- 
spektyvy po kurio laiko prasimušti. Be to, ir strategiškai pozi
cijos ten žymiai saugesnės.

Yra dar įstrigusiy lietuviy Danijoj, Italijoj ir kituose 
kraštuose (Šveicarijoj, Ispanijoj), tačiau jy skaičius yra labai 
nežymus.
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Visų lietuviu, gyv. Vak. Europoj, nusistatymas, kiek galima 
patirti, yra vienodas - keltis užjūrin (išimtį sudaro Anglijos 
lietuviai ir šiaip paskiri asmenys). Sis nusistatymas yra grin
džiamas saugumo ir tautos išlikimo 
motyvais. Europoje, kur praūžusio karo pėdsakai tebėra neišdil- 
dyti, taika nesirodo, o vietoj jos auga karo grėsmė. Pasiliku- 
siems Vakaru Europoj tektų išgyventi didelius sukrėtimus ir pavo
ju gyvybei. Esant negausiai tautai tenka vertinti kiekvieną gyvy
bę ir saugoti jų III Lietuvos atstatymui. Be to, persikėlusieji 
uzjūrin randa jau sukurtas lietuviu kolonijas, kur tautinis - kul
tūrinis gyvenimas tęsia lietuviškos gyvybės išlaikymų. Likusieji 
Vak. Europoj, būdami išsklaidyti ir nepajėgiu steigti kompaktinių 
koloniją, yra pasmerkti nutautėjimui. Tokių pavyzdžiu jrra jau de
šimtys. Gerai tad daro tie, kurie emigruoja į tuos kraštus, kur 
gali įsijungti į jau esamas lietuvių kolonijas. Jauni vyrai ras 
tenai savo gyvenimo drauges, sukurs lietuviškas šeimas ir tuo bū
du neleis užgęsti lietuviškai širdžiai. Tautinio išlikimo ir sau
gumo požiūriu lietuviu emigracija užjūrin (Amerikon, Kanadon) yra 
teigiamai vertintinas reiškinys, juoba, kad tuo būdu ir senoji 
mūsų išeivija atgys naujam kraujui įsiliejus.

Yra betgi kita medalio pusė, būtent, ar palikdami Europų ne
kenkiame kovai už Lietuvos laisvę? Netenka abejoti, kad "d i - 
džiuosius tautos rezervus, reika
lingus ilgai kovai, turime laiky
ti saugiose pozicijose. Be to, lemiamu 
momentu Europos politinio veido atnaujinime labai svarų žodį tu
rės JaV ir jos sųjungininkės. Turėjimas svorio bei pasitikėjimo 
tuose kraštuose lietuvių tautai bus didelės reikšmės. Tašiau gy
vybinėj kovoj reikšmingas yra ne tik užnugaris, bet ir priekiniai 
daliniai. Dabartinėj laisvės kovoj reikėtų nemažiau dėmesio krei
pti į lietuviškąjį avangardų Europoj. Tai sakydamas turiu galvoj 
ypač politinį - kultūrinį lietuvių veikimų. Pastarasis Vak. Euro
poj yra persilpnas. Tautiečiai, pripuolamai patekę Vakaruosna 
nėra pajėgūs nei pasiruošę tokiam veikimui, uiūsų atstovybių liku
čiai yra apversti konsulariniu darbu ir nevisuomet randa galimy
bių organizuoti Vakarų Europos opinijų Lietuvos išlaisvinimo nau
dai. Reikėtų rasti daugiau žmonių ir lėšų mūsų avangardiniam vei
kimui Europoj. Belgijoj, Olandijoj, Danijoj, Skandinavijoj ir kt. 
turėtų būti VLIK’o atstovybės, (lyg ir konsulatai) kurios speci- 
jaliai imtųsi tokio darbo. Esant pasiruošusiam žmogui ir vieti
niai lietuviai galėtų padėti. Juk visų interesas yra neleisti už
migdyti Lietuvos klausimo Vak. Europos viešojoj opinijoj. Ta pa - 
galba galėtų būti ir finansinė. Sakysim, Belgijos lietuviai mie
lai prisidėtų prie tokios akcijos. Tegu jų daugumas sunkiai dir
ba, bet neblogai ir uždirba. Kol jie tebėra Belgijoj, nė vienas 
neatsisakytų prisidėti savo uždirbtu grašiu, nes visi gerai mato, 
kad Lietuvos reikalai negali būti apleisti. Pav., Vak. Europoj 
steigiasi mišrios tremtinių - belgų organizacijos, kur lietuvių 
aktyvus dalyvavimas būtų ir reikalingas ir naudingas, tačiau ne
sant pakankamai kvalifikuotų žmonių, nėra įmanoma tai padaryti. 
Reikėtų tad, kad laisvoji Lietuva būtų atstovaujama Europoj žy
miai stipriau. Didieji mūsų išeivijos rezervai turėtų siųsti
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paruoštu žmonių į priekines pozicijas Europoj, juos išlaikyti ir 
iŠ ję reikalauti. Naujieji tremtiniai^ nuvykę į užjūrius, prade
da pamažėl įsikurti ir savo nauju grasiu taip pat galės padidin
ti įnašus laisvės kovai organizuoti. Reikia tik, kad musę vadovau
jantieji veiksniai imtę organizuoti tę laisvės kovę pasauliniu 
mastu. Tuo parodysime ne tiktai savo politinį tautos pajėgumę, 
bet ir laimėsime realię vaisię III Lietuvos atstatymui.

Antras Šiuo metu svarbus reikalas - tai avangardo pozicijo- 
jose gyvenančiu lietuvię stipresnis susibūrimas. Pasaulio Lietu
viu Bendruomenė organizuojama perdaug lėtai. Jei tam^tikros kliū
tys dar tebetrukdo pasaulinio masto lietuvię pasireiškimę, reikė
tų, kad mūsę vadovaujantieji centrai greičiau suskastę tvirtinti 
lietuvię susibūrimę Europoje. Ligi^šiol veikliausi centrai buvo 
Vokietijoj. Mažėjant lietuvię skaičiui, jie, žinoma, neišvengia
mai likviduojasi. Ję vietoje turėtę atsirasti nauji centrai, bū
tent, tenai, kur pajėgė susiburti stipriausios kolonijos. Jau 
dabar matyti, kad D. Britanijos lietuviams teks svariausias vaid
muo stiprinant mūsę avangardus Vak. Europoj. Kituose kraštuose 
esamos pajėgos yra silpnesnės, ir inicijatyva suburti Europos 
lietuvius vieningam kultūriniam darbui galėtę eiti iš D. Brita
nijos. Pav., jau būtę laikas galvoti apie laikraščio organizavi- 
mę visiems Vak. Europos lietuviams, nes nepergausus ję skaičius 
neleis išlaikyti kelię laikraŠČię. Bus daugybė ir kitę reikalę, 
kurie turės būti sprendžiami europiniu mastu. Būtę gera^ kad 
Šiuo klausimu pasisakytę mūsę veikėjai Europoj ir tuo iŠjudintę 
klausimo sprendimę.

—..00OOO00..--

PRAVOSLAVIJOS a T GI ivbl MAS RUSIJOJ ?

J. Dėdinas

Nevisai tikslu manyti, kad karas suartino bolševikus su Baž
nyčia. Karas su Hitleriu tiek priveržė Stalinę, jog reikėjo at
sišaukti į žmonię tautinius - religinius jausmus, daryti nuolai- 
dę, kad tik padėtę išginti grobikus kaip 1812 metais Napoleonę. 
Atsišaukimas pavyko: žmonės aukojo, kunigai rinko pinigus ir pir
ko armijai lėktuvus, tankus ir kitus ginklus. IŠ savo pusės 1943 
m. vyriausybė leido atkurti po vysk. Tikono mirties likusį tuŠ- 
Čię patrijarkatę ir sušaukti Sinodę. 1944 m. liepos mėn. įsteig
ta "stačiatikię reikalams taryba", esanti tiesioginėj vyriausybės 
žinioj. 1945 m. balandžio 10 d. patrijarkas Aleksis pasikalbėjime 
su Stalinu išsiderėjo, kad leistę atidaryti daugelį vienuolynę 
ir bažnycię, be to, 1946 m. atidaryta Leningrade ir Maskvoj dvi 
dvasinės akademijos, kad paruoštę nauję dvasininkę užpildyti iš
retintas kunigijos eiles. Manoma, kad dabar keletas šimtę klie- 
rikę ten studijuoja.

Dideliuose sunkumuose tenka paruošti naujus popus po tokios 
ilgos pertraukos; užtenka prisiminti, kad prie Caro Rusijoj buvo
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4 dvasinės akademijos su maždaug 1000 studentu, 58 seminarijos 
su 20.000 klieriku, 185 religinės mokyklos su 50,000 mokinių ir 
jose per o.000 profesorių. Nepaisant sunkumų patrijarkas Aleksis 
ir metropolitas Nikolas turį gerų vilčių.

Tiesa, atidaromos kai kurios.bažnyčios ir tikintieji minio
mis kemŠasi melstis, ypač per Kalėdas ir Velykas, bet kai Mas
kvoj yra 6 milijonai gyventojų, o vos 50 bažnyčių, nenuostabu 
kodėl jos prikimštos.

Stalino konstitucijos 124 § laiduoja religijos ir kulto lais- 
-vę, bet anaiptol ne religinę veiklų, o prieŠreliginė veikla pil
na laisve gali naikinti religijų. Bažnyčia tegali platinti kalen
dorius, almanakus, leidžia mėnesinį laikraštį, tačiau tai labai 
silpnos priemonės apginti tikinčiuosius nuo bedieviškos - materi- 
jalistinės valstybės užpuldinėjimų.

Iš tikrųjų nėra jokių gražesnių vilčių tikintiesiems, nes 
stačiatikių vadai labiau tarnauja sovietams nei Dievui. Supran
tama, karo metu reikėjo su vyriausybe bendradarbiauti ir remti 
tėvynės priešų atmušima paaukojant net 340 milijonų rublių; Sta
linas apdovanojo ordinais daugelį kunigų, ypač Leningrado gynėjus. 
Tačiau prieita prie to, kad tuometinis patrijarkas Sergijus panū
do visu savo autoritetu toliau remti netiek tėvynės gynimo reika
lų, kiek sovietų politikų. Štai pavyzdėlis: Stačiatikių vyskupai 
l?4u m. rugsėjo 7 d. suvažiavime reikalauja "antrojo fronto" iš 
amerikiečių; tų pat dienų štai kokiais žodžiais pasmerkia užim
tose srityse kolaborantus: "Šie ponai patys, sau užsitraukia am
žinų prakeikimų, neišbėgs nuo Kaino likimo, atsiims fašistai už
sipelnytų bausmę, fašistų pakalikai, tikėjęsi broliu sųskaitan 
nutukti, neturės pasigailėjimo. Kas pereina prie fašistų, išduo
da Bažnyčių, toks bus kaip Šv. Kryžiaus neprietelis atskirtas 
nuo jos, kiekvienam tokiam kunigui bus kunigystė atimta". To de
kreto pasekmėje 1944 ir 45 m. buvo tūkstančiai kunigų sunaikinta 
ir visi Krymo ir Kaukazo gyventojai deportuoti.

Eita dar toliau: į savo litanijas įdėjo "už sovietinių tau
tų dieviškai išrinkto Vado sveikatų ir gerbūvį" maldelę. Jau nuo 
1942 m. Stalinas vadinamas kaip "Dievo išrinktasis". Iš to gana 
aišku kodėl 1940 m. Sergijus užėmė patrijarko sostų.

Šitaip "atsinaujinusios" bažnyčios tikslas yra: įjungti vi
sus tikinčiuosius į sovietinę sistemų. Tam reikalui 1943 m. Liau
dies Komisarų Taryba įkuria minėtų "stačiatikių reikalams tary
bų", kuriai pirmininkauja G. Karpovas (žinoma, bedievis). Tarybos 
kumunistai - bedieviai atstovai visose parapijose lemiamu balsu 
sprendžia svarbiausius bažnyčios reikalus, skiria vyskupus ir 
klebonus.

Taip'htnaujinta" bažnyčia naudojasi didesnėmis privilegijo
mis: atidaro seminarijas, leidžia laikraštį, dvasiškiai gali tar
nautojų vietas užimti ir pan. Valstybė meilesne akimi pažvelgia 
į bažnytinius hierarkus ir - nepakeičiant jokio įstatymo - pata
ria valdininkams tolerantiškesniais būti atidarant vienuolynus 
ar bažnyčias. Bedievių sųjunga - be jokio dekreto - užmigdyta, 
prieŠreliginė propaganda mokyklose ir spaudoj kiek prislopinta.

0 gal iš tikro sovietai sušvelnėjo Bažnyčiai?.. Anaiptol! 
1948 m. birželio 29 dienos "Pravda" paskelbė komunistų partijos
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centro nutarimu, kad "kova prieš religinius prietarus yra būtina 
prievolė". C. Fedorovas patikslina: "Sis sušvelnėjimas pravedamas 
bolševiku partijos rėmuose taig, kad tai ne naikintu o stiprintu 
valstybę." Pagal Stalinę, pries religiję turi ne valstybė, o par
tija kovoti per dvi stiprias komjaunimo ir bedieviu organizacijas. 
Komjaunimas dar nepakeitė savo linijos, bedieviu sęjunga nepanai
kinta, - tad nesimato jokię ideologinię švelnesniu bažnyčiai sę- 
lygę. Aplamai, sovietai laikosi dėsnio: geriau bažnyčię susilp
ninti, palikti "laisvę", negu persekiojant suvyti tikinčiuosius 
į katakombas ir likti be įtakos į juos.

Suminėtos staČiatikię Bažnyčios privilegijos eina iš triję 
priežasČię: 1. karas suartino, 2. Stalino asmeninė įtaka, - Sta
linas skaitomas vienu religingiausię iŠ visos bolševikę partijos 
(atrodo, prisimena senęsias dienas, kai mama buvo uoli krikščio
nė ir pats ruošėsi kunigystėn), 3. stiprus ir lemiantis veiksnys 
užsienio politikoj. Čia Stalinas rado neparaainomę pagelbininkę. 
Nė kiek ndnuostabu, kad Kremlius su džiaugsmu sveikino 1948 sta
Čiatikię bažnyčię susirinkimę, nes susirinkimo nutarimai puikiai 
derinosi prie sovietę užgrobiamosios politikos. Abudu dega pykčiu 
Vatikanui, kaip pasaulinio fašizmo karo kurstytoję lizdui, puola 
Amerikos protestantus, skaldančius atomus ir siekiančius sunai
kinti žmoniję; patr. Aleksis kaltina vakarę katalikus besiren
giančius užpulti taikę mylinčias liaudies respublikas, giriasi, 
kad buvo maloniai priimtas broliškose respublikose belankant baž
nyčias, stengiasi prijungti senuosius ortodoksus emigrantus prie 
savo bažnyčios (ir sovietę rėžimo) ir skelbia Maskvę trečięja Ro
ma, visę ortodoksę sostine. Taigi, ar patr. Aleksis ir jo bendra
darbiai ne tais pačiais "Pravdos" žodžiais kalba?

—.. ooOOOoo. .—

VYRAI, ATSIMERKIT !

Stepas Paulauskas

Žengiant į Naujuosius, o į musę organizacinio gyvenimo tre
čiuosius metus, reikia pasakyti, kad musę organizacija Belgijoje 
nėra pakankamai stipri. Kai 1947 m. gruodžio mėn. į Briuselį su
važiavome 9 angliakasię atstovai, priėmėme LBB įstatus, nustatėme 
10 fr. mėn. nario mokestį, išrinkome CV, galvojome, kad bus gali
ma įsteigti ir išlaikyti Belgijoje lietuviškę kampelį, kur butę 
knyginėlis, skaitykla ir nuolatinė lietuvię susižinojimo vieta. 
Apskaičiavome, kad, jei bent pusę Belgijos lietuvię mokės nario 
mokestį, tai tvarkančiam musę reikalus asmeniui, jeigu ir nebus 
galima duoti visę išlaikymę, tai galėsime jį žymiai materialiai 
paremti. Tačiau išsivažinėjome ir 10 mėn. visi miegojome. 1948 m. 
Visę Sventęję proga įvykusiame LieŽe-Tilleur nepaprastame suvažia
vime vieni kitus iŠjudinom, buvo atspausdintos nario knygutės ir 
imta rinkti nario mokestis. Į narius įsirašė daugiausia lietuviai 
angliakasiai DP, tikėdamiesi, kad organizacija padės išsivaduoti ?
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iŠ šio pavojingo ir sveikatai labai kenksmingo darbo ir kur pado
riai įsikurti. Po 1949 m. Vasario 16 minėjimo ir vėl sumigome. Pa
čiu kritiškiausiu mums momentu, kai baigėsi sutartys, ne vien lie
tuviu, bet ir visų kitų tautybių DP centrai Belgijoje nedavė pa
kankamai informacijų. Dėl to pirmojo transporto vyrai daugiausia 
jieŠkojo IRO globos ir pateko Briuselin į Petit Chateau kalėjimų. . 
Jie buvo izoliuoti ne vien nuo laisvojo pasaulio, bet ir spaus
dinto lietuviško žodžio. Sekantieji transportai, pabūgę IRO ir bel
gų valdžios grasymų ar patikėję jų pažadais likosi dirbti požemi- ■ 
nese kasyklose. Vėliau, pamatę, kad yra žiauriai apgauti, dalis jų 
per žaliųjų sienų pabėgo Vokietijon, kur vieniems pavyko gauti pil
nų DP Stovyklinės aprūpinimų ir padoriai emigruoti, o kiti ir šian
dien tebevargsta vokiškose pabėgėlių stovyklose, kęsdami dvigubo 
auslenderio pravardžiavimų.
v 1949 m. rugsėjo mėn. 25 d. įvykęs Briuselyje metinis LBB suva
žiavimas baigėsi nepasisekimu, nes senoji CV atsisakė, o naujos ne
sudarius buvo išsivažinėta. Ir vėl Visų Šventųjų proga lietuviai 
susirinkę Charleroi Šiaip taip sulipdė laikinę CV, nutardami sau
sio mėn. 8 d. šaukti Lieže-Tilleur, metinį LBB suvažiavimų, kuria
me turi paaiškėti tolesnė ateitis.

Negi musų organizacija neturi jokių darbų, kad mes leidžiame 
jai miegoti?

Belgijos teritorijoje visa šiaurės juros pakrantė nusėta pas
kutiniojo karo karių kapais, kurių tarpe yra ir lietuvių. Ar mes 
negalime šių tautiečių kapų aptvarkyti bei atžymėti, kad tai lie* 
tuvių kaulai?

Viena tautietė, kuri, kad ir daug dirba, bet ne pinigais apmo
kamų darbų, turi Sibire ištremtus savo artimuosius, su kuriais su
sirašinėja ir retkarčiais pasiunčia siuntinėlius, kuriuos anie gau
na. Ar mes negalime Sibiro tautiečių Šelpimo darbų plačiau suorga
nizuoti? Ar, gal ir Tavo brolio ar tėvo mirtis Sibire iŠ bado ir 
Šalčio, negula ant mūsų visų sųžinių? 0 kur visa eilė smulkesnių 
reikalų?

Pirmoje eilėje rūpindamiesi savais gyvybiniais emigracijos rei
kalais, mes galime ir labai dar daug naudingų darbų atlikti. Kai 
kitose valstybėse gyvenų lietuviai išlaiko po kelias organizacijos, 
mes nesurandame žmonių, kas šiai vienai musų organizacijai vadovau
tų. Dauguma Lietuvoje buvusių inteligentų čia patekę į juodadarbių 
tarpų, laiko save pažemintais ir nebenori visai to balto darbo 
dirbti. Kiti privengia kritikos. Jeigu nebūtų opozicijos, kritikos, 
tai būtų ne demokratiška, bet staliniška tvarka, o jei kartais mo
teriškos ir be reikalo paplepa, tai nieko nepadarysi, yra tokių, 
kur iš prigimties turi kų apkalbėti. Gal 10 fr. mėn. perdaug? Man 
stovi akyse tie viengungiai, kurie sekmadienio rytų išsipustę, 
skrybėlę ant šono pasismaukę, išdidžiai išeina iš namų, nes kišenė
je yra keletu šimtukų, o iŠ ryto tyliai įsmunka, nes kišenėse vėjai 
švilpauja.

Negi šiems vyrams 10 fr. mėn. yra daug paaukoti lietuviškiems 
reikalams?

Ar Tau nieko nesako pavyzdžiai, kad dabar sovietinėje Lietuvo
je daugiau disertacijų yra parašoma apie prancūzų kultūrų, negu 
apie sovietus ir Stalinų? Kad iš 2000 studentų tik 13 yra komjaunuo-
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lię? Kai 6 kl. gimnazistė is kalėjimo ražo motinai: ’’Tėvynę my
lime labiau už gyvenimę".AŠtonmetis berniukas rašo savo tėveliui 
Anglijon: "Nebijok, tėveli, aš tau sarmatos nepadarysiu!"

Ar nesi skolingas savo tautai? Ar Tu netrynei jos mokyklos 
suolę, kuri aišku, neissilaikė iŠ mokslapinigię nuo kurię Tu daž- 
-niausiai būdavai atleidžiamas.'.''

Visi esame skolingi savo kraštui ir tę skolę turime išmokėti 
dabar savo lietuviška veikla ir uždirbtu santimu.

Nepalikime tikraisiais Belgijos angliakasiais, kuriems rupi 
tik kavinės (lietuviškai suprask karčiamos) ir prostitutės, bet 
išlikime fiziniai ir moraliniai sveiki lietuviai, kad grįžę lais- 
-von Lietuvon dręsiai galėtume apkabinti tiek vargo iškentusius 
tėvę žemėje likusius tautiečius, savo brolius ir seses Lietuvos 
didvyrius partizanus bei iŠ Sibiro grįžtančius...

.00OOO00..—

LAIŠKAS IS VIDURŽEMIO JUROS - SUDIEV KASYKLOM .’

Mielas Kapelione

Nors Tamsta prašėte atrašyti laiškę iš Australijos, bet aš 
išsiunčiu daug anksčiau, dar is Port-Said’o, iŠ pirmo uosto. Ra
šau Tamstai kaip sielę ganytojui, bet kartu ir kaip nuoširdžiam 
Belgijos lietuvię prieteliui ir globėjui (gaila tik, kad Tamsta 
esate jieškomas didėlėje bėdoje ir reikale, o šiaip esate užmirš- 
-tas).

Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, palikę Liege, iki belgę - olan
dę sienos atvažiuojam be jokię nuotykię. Sienos perėjimo punkte 
Belgę karalystės saugotojas (su raudona galva) nenorėjo musę iš
leisti, girdi užsienio pase nėra belgę valdžios parašyta, kad mus 
išleidžia, bet gal jam pasirodė, kad per stiprus išvažiuojam, dar 
daug anglię būtume iškasę. Mums buvo net blusos apmirę, bet paga
liau perleido. Olandai praleido lengvai: tik pravėrė čemodanus. 
Iki Roterdamo atvažiavom be nuotykię. Olandijoje pamatėm tai, kas' 
priminė man tėvynę: pilkę lietuviškę varnę, paskutinį kart matytę 
Lietuvoje ir stogus dengtus Šiaudais su žemaitiškais Šieno bara- 
gais. 0 kas daug įdomiau nei Belgijos ganyklos, aptvertos tvoromis, 
tai vandens kanalai Olandijoje, kuriuose maudosi vandens gražuolės 
baltosios gulbės. Kanalę yra net prie pat namę. Anot mano kolegos 
Petro, girdi, čia girtam būtę pavojinga, nes gali patekti ne į 
kambarį o į vandenį. Pasivaikščiojus po Roterdamę, krito į akį 
Štai koks skirtumas tarp Belgijos ir Olandijos: musę Seraing’e 
buvo daugiau visokię krautuvię kaip Roterdam’e. Čia, didžiuliame 
kanalę mieste yra mažai svetimšalię, kurie savo uždarbį palieka 
kavinėse. Olandai mandagūs: nėra tokie nachališki kaip belgai. 
- Į laivę įlipom gruodžio 16 d. praėję daugybę stalę stalelię. 
Laivas didelis - 1800 tonę, 1500 keleivię, daugiausia olandai, 
kurie su šeimomis emigruoja Australijon. Yra keletas šeimę žydę, 
kuriems kelionę apmoka Amerikos žydę komitetas. Vargšus dipukus
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-sijoja, kad nebūtu virš 45 mėtyt, o žydy tarpe matosi gerokai pa
gyvenusiu (viena moteris netgi sugipsuota koja) . Vyrai esame at
skiroj salėj, kur įrengtos trijy aukštu lovos. Laive yra keletas 
kunigy ir trys vienuolės. Kas ryty buna dviejos ar trejos Misios.

Gruodžio 17 d. pasiekėm Anglijos krantus. Oras labai ūkano
tas, šaltas, ant denio negali išbūti-. Jūra nerami - mažesnius lai
vus supa kaip skiedras. Mūšy Volendam’as laikosi tvirtai, nors ir 
Šia netrūksta važiuojanciy į Ryg?« Įplaukus į Biskajos- Golfą laivo 
denis prisipildė sergančią jūros liga: visi apsiklostę antklotėmis 
visur pilna dėmiu, užbertą smėliu... Mes su Petru nekapituliuojam 
ir rodom lietuviška atkaklumą. Lietuvio kūnas yra atsparus įūros 
ligai (o dar užgrūdintas Belgijos angliy kasyklose!). Gruodžio 
21 d. praplaukėm pro Gibraltarą ir pasiekėm Viduržemio jūrą, kur 
oras šiltas kaip Lietuvoj gegužės mėn., o ligoniy skaičius mažėja. 

Toldami nuo paskutinio Europos miesto, tolome ir nuo savo 
mielos Tėvynės. Nenoromis biro ašaros^ nors ir tenai reikėjo sun
kiai kovoti dėl duonos kąsnio ir neriso atsiminimai su gera^tarny- 
ba. Gal teks svetur lengviau pelnyti duoną, bet ar leis Aukščiau
sias pamatyti tą mielą šalį, nuo kurios tolstame kas dieną ir kas 
valandą? Bet Jis geriau žino ką daro. Gal esame to verti.

Kelione esame patenkinti: maistas neblogas, patalynė švari, 
patarnavimas mandagus, žodžiu, už 15,000 fr. nėra ko daugiau no
rėti.

Na, rodos viską aprašiau kaip sekėsi ikišiol taip, kaip mo
kėjau. Nesu plunksnos žmogus ir pirštai dar gerai neatsileido nuo 
berliniy stumdymo, nors mazoliai jau lupasi. Tuo tarpu su Dievu.

Jūsy Leonardas PuČius

.o.

FELJETONAS
PYPKE ORGANIZUOJA CHOR4

Eddy Cinzas

Aną dieną, visiems patogiai bedrypsant lovose, (Šiaip ar taip 
nėra kas veikt sekmadienio popietį) Simas Pypkė sulankstė seną, 
daugybę karty perskaitytą, laikraštį ir atsiduso.

- Taigi... gyvena žmonės. Kai paskaitai apie visokius ansam
blius, koncertus, subuvimus, net graudu pasidaro... Veikia žmonės, 
taip sakyt, tautinės kultūros sąmonę palaiko.

Visi pasisuko į jį. Apie ką Čia Pypkė trailina? Domeika padė
jo kortas ant stalo ir stačiai užklausė:

- Tu, Pypke, nevedžiok mus apie kampą, bet sakyk tiesiai: 
kame reikalas?

- Miegame mes, štai kas! - Įsikarščiavęs Pypkė nušoko nuo lo
vos. - Saulės nematom šitam užpecky. Per kiauras dienas prie sity 
"pulką" jūs prisvilę net nepastebit kaip kultūrinės veiklos dirva 
baigia kakaliais apzelt. Va! - jis sudavė ranka per laikraštį ar
tėdamas prie stalo.
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- Tas ir tas padaryta; taip ir taip puikiai reprezentuojama 
musy tėvynė. 0 mes ky? Apžvelgęs visus ir nesulaukęs atsakymo Pyp
kė pasiūlė štai ky:

- Suorganizuokime nors chory. Juk ir Dievui ir mums patiems 
buty malonu kada sekmadienį sudrebinti dievnamio skliautus lie
tuviška giesme. Be to,.ir kokio subuvimo proga buty ne pro Šalį 
padainuot. Tautiečiai meninio peno išsilgę!

Sumanyta padaryta. Barake be didesniy diskucijy buvo prieita 
vieningos nuomonės, kad choras tikrai geras dalykas. Nepakakus ba
rako gyventojy tam reikalui, buvo nutarta kviestis pagalbon tau
tiečius iš gretimo miestelio. Ty atlikt buvo pavesta Pypkei, kai
po gudriausiai nušnekančiam. Prasidėjo dainininky medžioklė. Pui
kiai panaudodamas savo pavydėtiny gražbylystę. Pypkė kelety valan- 
dy griaudendavo lietuviškus D.P. apie nutautėjimo pavojy šitoj 
aplinkumoj, iki pasakydavo jau besnūduruojančiam angliakasiui apie 
choro organizavimu.

- Taip, prieteliauj tik meniniais pasirodymais mes susidary- 
sim sau palankiu atmosferą Belgijos darbo ministerijoj, - baigda
vo jis.

Daugumas sužavėti džiaugsmingai spausdavo kukliai pro petį 
žiūrinčio Pypkės ranky ir prižadėdavo padėt ar tai savo balsu, 
ar tam reikalui reikalinga medžiaga kaip antai - gaidom bei senom 
maldaknygėm, kuriom esys užverstas visas sandėliukas. Bet kartais 
nieko nepadėdavo net Pypkės gražbylystė. Jauna Jievos giminės at
stovė dailindama nagučius trumpai ir aiškiai atsakydavo:

- Giedot? Ne. Jus toli atsilikęs nuo kultūros, ponas Pypkė... 
Samba hier, Samba da...- daugiau nekreipdama dėmesio į apstulbusį 
Pypkę užniuniuodavo.

Nežiūrint visy neaiŠkumy bei kliuciy choro organizavimo rei
kalas judėjo priekin. Pypkė lakstė juosty pasidėjęs. Sekmadienio 
vakare turėjo įvykti pirmoji choro repeticija.

- Vadinasi, pamatai padėti,- trindamas rankas gyrėsi Pypkė. 
- šiandien buvau pas Gurbula. Jis kadaise vargonininkavo Plungėj. 
Viskas okay, vyručiai. Nuo ryt žodis taps kunu, atseit, turėsime 
chory. Po repeticijos bus galima šity, na, kaip čia pasakius... 
Sity meno naujagimį - aplaistyti.

Aš pamiršau pažymėt, kad barako gyventojai ištisy savaitę 
nebeūžėjo į kantinę. Ankščiau jy aplankyt versdavo daugybė smul- 
kiy viengungiško gyvenimo reikaliuky, kurie užsibuvojus virsdavo 
didžiuliais reikalais... Net "senasis" kelety karty buvo įkišęs 
plikę pro duris: niekaip negalėjo suprast Šito staiga barakus 
užpuolusio "pasninkavimo". Vyrai, gerdami kiaušinius, ruošėsi 
choro repeticijai.

Vien tik Doneika priekaištaujančiai niurzgėjo: girdi, nebėr 
nei laiko, pulkutei. Vienišas ir nuskriaustas jis dabar dėstydavo 
niekad nesibaigiančius pasijansus, savo kampe.

Pagaliau atėjo taip laukiamas sekmadienis. Pygkė pasipuošęs 
aŠtuoniuolikos spalvy kaklaryšiu (tokį pat kaklaryšį jis matęs 
pas Bing Crossby paskutiniam filme) puikavo barake nuo pat ryto.

- Tik truputis organizaciniy gabumy, ir turėsime chory. Ma
tysite su kokiu entuzijazmu tautiečiai sutiks mano įžanginę kalby! 
Kurinis, amžinai tylus žemaitis nuo Skuodo, iškratė užgesusiy 
pypkę ir lėtai pasakė: (bus daugiau)
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"ESU ŠIURKŠTUS SENIS"

Iš pasikalbėjimo JAV ambasado
riaus § e n . Bedel - Smith su Stali
nu. - Didžiausiai rūsy, tautos daliai Stalinas yra vardas ir 
simbolis, vyras,^kurio jie niekados nemato. Kai jis nuo Lenino 
mauzoliejaus viršunės^seka didžiulę demonstraciję Raudonojoj 
Aikštėj, pražygiuojančiy jis ^ra matomas, bet paprasta minia yra 
taip toli, kad negali jo nė iŠ tolo matyti. Kiek mums yra žinoma, 
jis nėra niekad vaikščiojęs Maskvos gatvėje, retai ar niekados 
jis nelanko fabriko, kasyklos ar kolektyvinio ūkio. Sakoma, kad 
karo metu jis yra keletę karty buvęs fronte, bet faktas, kad jo 
nematė joks kitas asmuo, kaip keletas aukštyjy karininky ir tikrai 
jo buvimas nebuvo pastebėtas paČiy paprasty kareiviy.

Niekada nesam girdėję, kad kada jis buty pernakvojęs kuria
me nors rūsy viešbutyje. Taip pat nėra kalbos, kad jis buty daug 
po Sovietu Rusiję keliavęs ir buvęs savo tautos matytas. Jo ge
riausiai žinomas viešas pasirodymas yra metiniame sporto turnyre 
didžiuliame Dynamo Stadijone.

Jo kalbos yra apribotos labai siauram klausytojy ratui kaip: 
Vyriausiam Sovietui ar komunisty partijos vady susirinkimui. Nie
kada jis nekalbėjo dešimttūkstantinei miniai kaip Ruzveltas, Čer
čilis ir net Hitleris bei Musolinis, kai jie norėjo savo aukšto
sios politikos argumentus perteikti' tautai.

Bet Stalinas yra visur - esęs: kiekviename Soviety kaime ar 
kampelyje - šeštadalyje viso pasaulio. Jis yra sudievintas. Vaka
rietiškam žmogui išviso nėra galima įsivaizduoti ir suprasti tas 
viešas pagyras, kuriomis jis yra apipilamas. Milijonams rūsy jis 
yra pusdievis ir kartu mielas šeimos narys, būtybė, kurios, atro
do, reikalauja tautinė rūsy psichologija. Jo paveikslas kabo kiek
vienoje Soviety kontoroje, kiekvienoje mokyklos klasėje, partijos 
būstinėje ir komunisty name. Jo statula stovi kiekviename parke, 
beveik kiekvienoje stotyje ir aerodrome ir beveik kiekviename 
viešame pastate, valstybiniuose biuruose, viešbučiuose bei Mas
kvos požeminėse stotyse.

Valstybinėse iškilmėse bei Revoliucijos metinėse, kuri lap
kričio septintęję būva minima, dideli Stalino bei kity vadovau
jančiu Politbiuro asmeny portretai puošia kiekvieną miestę ir 
kiekvieną kaimę. Iš tokio neasmeninio buvimo ir pažįsta Soviety . 
tauta savo vadę. Portretai buvo ilgus metus nekeisti ir rusai 
buvo pastebimai įžeisti savo garbės jausme, kai paskutinėmis ka
ro dienomis buvo išleisti nauji žilstančio Stalino paveikslai. 
Šie paveikslai, kurie pradžioje buvo pardavinėjami Maskvos knygy
nuose, rado godžiy pirkėjy, kurie juos labai atidžiai žiūrėdavo. 
Bemaž kiekvienas kalbėjo su nusistebėjimu apie faktę, kad ir Sta
linas paseno. Mat, dėl stokos ryšio su juo ,atsirado mitas pas 
Maskvos bei visos Soviety Rusijos gyventojus, kad Stalinas ne
sensta .

Niekada nebuvo paskelbta jo kasdieninė darbotvarkė. Neskel
biami jo oficijalūs lankytojai, kaip tai paprastai daroma Balty- 
jy Rūmy. Atsitiktinai pamini kartais koks komunikatas, kad Stall-

11



nas priėmė užsienio ambasadorių ar politikų, ar surengė balių 
Kremliuje grupei lankytojų.

Stalino ateities darbų planai bei kelionės Rusijoje ir kitur 
laikomos paslaptyje lygiai griežtai tiek taikos, tiek ir karo me
tu. Kai jis vyksta atostogų prie Juodosios jūros, kur paskuti
niais metais dažniau lankydavosi, nebūva pranešta ir svetimtau
čiai tai sužino, kai koks diplomatas paprašo pasimatyti su Stali
nu ir jam būva pranešta, kad tai nesu galima, nes Generalisimo 
nėra mieste. Gi pati rusų tauta to niekada nežino.

Mums tai atrodo svetimas ir atsiskyręs gyvenimas* Net Stali
no darbo valandos Kremliuje yra priešingai sutvarkytos. Jos eina 
nuo vėlaus popiečio iki ankstaus ryto. Tai yra priežastis, kodėl 
nepaprastai reti pasikalbėjimai, suteikti užsienio diplomatams, 
būva nustatomi tarp devintos valandos vakaro ir vidurnakčio. Ki
ti aukšti Sovietų asmens, žinoma, taip pat tuo pačiu būdu suskirs
to savo darbų, su pasėka, kad amerikiečiai, kurie pasilaiko va
karietiškų darbo metodų, t. y. dirba nuo 9-os vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro, maža gali nuveikti darbe, prie kurio jiems reikia aukš
tesniųjų rusų asmenų.

VEIDAS Į VEIDį.♦ .
Iš arti Stalinas nėra toji atstumianti asmenybė, kaip kai 

kurie rašytojai jį nupiešia. Jis turi iš tikrųjų patrauklumo, kai 
jis nori toks pasirodyti. Jis nėra didelis, bet keturkampas ir 
tiesus, ir tuo jis sukelia pajėgumo įspūdį.

Nuo karo pradžios savo senų uniformų, susidedančių iŠ karei
viškų kelnių ir ilgo apsiausto, kurs iki pat kaklo buvo susagsto- 
mas ir ant kurio nebuvo jokio Ženklo, - jis pakeitė, bent kai pri
ima užsienio lankytojus, į Sovietų Sųjungos maršalo uniformų su 
vieninteliu ženklu: brangia auksine Sovietų Sųjungos Didvyrio 
žvaigžde.

Man tik truputį tekrito į akis raupuotas jo veidas, taip la
bai kai kurių amerikiečių rašytojų pabrėžtas. Patraukliausia Sta
lino veide yra jo švelnios tamsios akys, blizgančios, kai jis 
vienu ar kitu dalyku domisi. Nepasakyčiau, kad jos būtų buvusios 
"malonios", kaip vienas pastebėjo, nei kad jos buvo "šaltos kaip 
plienas", bet jos yra gyvos, reikšmingos ir protingos. Jo kalbė
jimo būdas yra ramus, lėtas ir tikras, ir kai jis visiškai pas
kęsta pasikalbėjime ir leidžia kartu širdžiai kalbėti, tai tam 
tikrais momentais atrodo gana geras. Tačiau nėra jokio dalyko, 
kurio jis negalėtų staiga nutraukti ir man buvo pasakota, kad jis 
kai kada, kiek save pateisindamas, apie save sakęs: "aš esu 
šiurkštus, senas žmogus."

RUSIJA PASAULIO OPINIJOS SPAUDIME
Mano pirmasis pasimatymas su Stalinu įvyko savaitės bėgyje, 

man atvykus Maskvon. Tai buvo ankstyvame pokariniame laikotarpy
je. Tik savaitę prieš tai rusai nebuvo išpildę pažado atitraukti 
savo kariuomenę iŠ Irano ir Šis mažas pietų kaimynas įteikė savo 
skundų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai jos pirmoje sesijoje Niu-
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jorke. Kai Siam klausimui atėjo eilė anuo Jungtiniu Tautų įtempi-, 
mo metu, likimas buvo padėtas ant svarstyklių. a. A. Gromyko, So
vietu įgaliotinis, piktas apleido susirinkimo salę, kai^kitos pa
saulio valstybės, vadovaujamos Jungtiniu Valstybių, ir užsienio 
reikalų ministro James F. Byrnes, vertė be atidėliojimo svarstyti 
šį klausimų. Sovietų vyriausybė neslėpė^savo nepasitenkinimo dėl * 
Jungtinių Tautų nusprendimo, bet, spaudžiant pasaulio opinijas, 
nustatė naujų Sovietų kariuomenės atitraukimo iš Irano datų,^bū
tent 5ų gegužės. Tuo momentu visas pasaulis klausė save, ar šį 
kartų rusai išlaikys savo žodį.

Kaip tik šios sunkenybės ženkle įv^ko mano pirmoji konferen
cija su Stalinu. Mano pranešimas buvo is anksto rūpestingai pa
ruoštas su Prezidentu, Valstybės Sekretoriumi Byrnes ir geriau
siai informuotais apie Sovietų Rusijų Valstybės Departamento auto
ritetais. Pats Prezidentas buvo asmeniškai parašęs Stalinui drau
giškų laiškų, kurį buvau kartu pasiėmęs ir kuriame Maršalas buvo 
pakviestas aplankyti Jungtines Valstybes kaip šių Valstybių sve
čias. Turėjau taip pat nuo Prezidento paklausti Sovietų Vadų ke
letu labai tiesioginių klausimų.

Per savo pirmų susitikimų papasakojau Rusijos Užsienio Reika
lų Ministrui, kokias instrukcijas gavau iš Jungt. Valstybių Pre
zidento ir atėjo iš Kremliaus pranešimas, kad Generalisimas Sta
linas norėtų mane priimti 4ų balandžio, 9ų vai. vakaro, kaip tik 
keletu valandų po mano kredencijalų įteikimo Mikalojui Svernik, 
Vyriausio Sovieto pirmininkui, ir kuo teisėtai tapau ambasadorius.

Mikalojus Svernik yra, techniškai kalbant, Valstybės galva, 
kai tuo tarpu Stalinas, kaipo ministrų tarybos pirmininkas, už
ima vietų, kuri atitinka ministro pirmininko mūsų vakarų kraštuo
se. (b. d.)

—..00OOO00..—

PLEČIASI TITO EPIDEMIJA

Paulius R.
"Kai išorėje pasiekiama aukščiausia laimėjimų ir garbės vir

šūnė", sako Thomas Mann savo knygoje: Buddenbrooks, "paprastai jau 
nuo kurio laiko buna prasidėjęs viduje puvimas," Šie žodžiai, tai
komi pasiturinčioms šeimoms, nemažiau tinka politinėms valdžioms. 
Taip buvo su Hitleriu, nekitaip yra ir su Stalinu. Garbinamas kaip 
pusdievis, jis švenčia savo 70 m. amžiaus sukaktį, bet jau visur 
rausiasi po jo darbus kurmiai ir kėsinasi juos išgriauti. Ir, kaip 
neretai pasitaiko istorijoje, tie graužikai yra iš jo ištikimųjų 
eilių ir naudoja tuos pačius metodus, kuriuos jie išmoko Maskvos 
mokykloje.

Tito epidemija Stalinui daug pavojingesnė, negu kadaise troc- 
kizmas. Trockis buvo perdidelis teoretikas, kad būtų galėjęs vie
nas atsilaikyti prieš tokį karštu, tikrove besiremiantį'politikų, 
koks yra Stalinas. Tito gi, priešingai, savo pusėje turi ištisų 
tautų; jis turi jėgų, kuri nuolatos auga. Jis nėra sausas teore-
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tikas, bet gyvas pasipriešinimo Maskvai atstovas, kuris nėra 
toks silpnas: tai aiškiai rodo nuolat vykstu partiją valymai ru
si^ įtakoje esančiose valstybėse. Sis nepasitenkinimas turėjo 
anksčiau ar vėliau išeiti į paviršiu: 32 metus besitęsianti re
voliucija ryja net ir tuos, kurie pirma už j| liejo savo krauję. 
Veikiau pats Stalinas vis labiau pereina į uzkietėjusio teoreti
ko padėtį. Ir jis, kaip anksčiau Trockis, nebemoka prisitaikyti 
besikeičiančioms aplinkybėms ir savo aplinkumos reikalavimams. 
Juo labiau jis siunta prieš Tito hereziję, juo labiau ji plinta, 
- tokia jau yra visę hereziję savybė.

Tokiu budu galima suprasti, kad "protestentizmas" prieš 
Maskvos "popiežių" pastaruoju laiku randa vis daugiau Šalininkę, 
ir prancūzę komunistę tarpe. IŠ komunistę inteligentę kai kurie 
net patys ętakingiausieji, kaip Jean Cassou, Vercors ir Edith 
Thomas, lig Šiol prisidėjusi prie "Lettres Franęaises" leidimo, 
jau pasitraukė. Toji krizė persimeta ir į "masę”. Sis pasikei
timas prasidėjo maždaug prieš 3 mėn., kai visa eilė partijos na- 
rię ir darbininkę sęjungos atstovę buvo nuvažiavę į Belgradę vie
toje susipažinti su Tito valdymu. Iš ten visi sugrįžo užsidegę 
titistai. Tę savo naujęjį tikėjimę jie pradėjo uoliai skleisti 
draugę tarpe. Ypač tuose departamentuose, kur daugiausia Ūkinin
kę, jie randa didelio pritarimo.

Ir tikrai, ję samprotavimai veikia įtikinančiai.
Komunistę partija, sako jie, paskutiniuose rinkimuose išėjo 

stipriausia partija Prancūzijoje. Tačiau po to ji prarado daug 
savo šalininkę: vieni išstojo iš partijos, kiti tik protestuoda
mi prieš valdžios ekonominę politikę balsavo už Maskvę ir po 
kiek laiko agsivylę nusikreipė. Tai galima matyti ir iŠ komunis- 
tinię laikrasčię "Humanitė" ir "Ce Soir" skaitytoję skaičiaus: 
1947 m. jie turėjo po 400.000 skaitytoję, o dabar pirmasis tetu
ri 240.000, o antrasis tik 190.000. Jei rytoj butę rinkimai par
tija tikriausiai netektę 30 - 40 % anksčiau surinktę balsę.

Kas čia kaltas? Tai Maskvos savanaudiškas vadovavimas, sa
ko titistai. Anksčiau Tito turėjo grieš save 40 - 50 c/<? viso kraš
to gyventoję, o šiandie, kai jis išėjo prieš Stalinę, tik koks 
10 % tėra jam nepalankus. Tas pats įvyktę ir Prancūzijoje, jei 
partija pakryptę grie tautinio komunizmo. 70 % visos tautos yra 
palinkę į kairę is reikalo arba iŠ įsitikinimo. Jie rinko soci- 
jalistus, M.R.P. arba radikalus vien dėl to, kad nenorėjo patek
ti po Stalino jungu. 0 už "prancūziškę komunizmę" jie visi kaip 
vienas stotę.

"Musę laimėjimas tačiau nebūtinai turėtę reikšti, kad mūsę 
šalis tampa antisovietinė". - pareiškė vienas iŠ vadovaujančię 
Paryžiaus titistę. "Mes ir toliau būtume palankūs rusiškajam so- 
cijalizmui. Bet taip pat mes nepamirštume, kad mes visę pirma 
esame prancūzai ir kad Prancūzijos interesai ne vis uomet sutin
ka su SSSR interesais. Šitokia laikysena, be abejo, rastę prita- 
rimę ir Anglijos bei Amerikos darbininkę sęjungose; toks mūsę 
pasisekimas neliktę be atgarsio Italijoje ir gal net Ispanijoje." 

žinoma, Stalinas į tokias idėjas žiūri kaip į velniui par- 
sidavusię išdavikę svaičiojimus. Prancūzijos, to tvirčiausio rau
donojo pylimo Vakarę Europoje atkritimas, paverstę niekais visus

(Pabaiga sekančiam Nr.)
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Laiškas Redaktoriui. - Malonus Tamsta* 
Šiandien esu gavęs "Gimtosios Šalies" Num. 24-tę ir pastebėjęs 
jame Jusę maloniai įdėtęję žinutę su sveikinimais ir linkėjimais 
mano 70 metę amžiaus sukakties proga.

Esu giliai dėkingas "Gimtajai Saliai" ir jos skaitytojams 
už malonię atmintį ir gerus linkėjimus.. Iš savo pusės aš linkiu 
"Gimtajai Saliai" gražiai augti ir bujoti, o jos skaitytojams 
nuoširdžiai linkiu visokię palaimę ir ypatingai ištvermės laimin
gai pergyventi šiuos taip sunkius musę tautai laikus.

Žiaurus ir galingas yra musę priešas, bet daug galingesnė 
yra teisybė. Ji yra musę pusėje ir, su Visagalio pagel- 
ba, ji, teisybė, turės laimėti, kiekviena kova yra sunki, sunki 
yra ir lietuvię tautos kova už išplėštę jai laisvę. Bet atsimin
kime, kad Lietuvos praeities istorijoj musę bočiai'jau ne sykį 
sunkias kovas laimėjo - su Kryžiuočiais, kurie ugnim ir kardu 
Lietuvos žemes teriojo; su caristinės Rusijos maskoliais, kurie 
daugiau Šimto metę lietuvię tautę smaugė, Laimėsime ir mes, - 
-anksčiau, ar vėliau, - jeigu tik mokėsime būti savo garbingę 
praboČię garbingais ainiais. Pralaimėti mes galėsime tiktai tada, 
kai patys atsisakysime nuo laisvės ir sutiksime būti - vergais... 
Bet ilgame lietuvię tautos gyvavime to dar nebuvo, ir mes Šventai 
tikime ir žinome kad to ir nebus.

Tad, pradėdami šiuos naujus metus, nenustokime vilties, bet 
vieningai, ištikimai ir su meile dirbkime visi savo tautos ir Tė
vynės labui. Tamsi naktis, slegianti musę tautę,/pasibaigs ir lai
svės rytas vėl prašvis Lietuvos padangėje,

Su geriausiais linkėjimais,

B.K.Balutis,
Lietuvos ministeris.

KIENO RANKOSE DP LIKIMAS BELGIJOJE ?

Pagalbos Komiteto svetimšaliams šelpti posėdyje (Mons 12. 
15 d.) IRO atstovas padarė įdomę' pranešimę apie DP padėtį Belgi
joje.

Jo pareiškimu, yra dvi skirtingos DP grupės Belgijoje. Pir
miausia tie kurie buvo karo nublokšti Belgijon ir čia užsiliko 
nuo 1945 m. Jie turi laikinį apsigyvenimo leidimę ir palankesnes 
IRO teises taip kad paskutiniu laiku buvo net suteikta jiems ga
limybė išvykti Australijon. Antrę grupę sudaro atvykusieji su 
dvieję metę sutartimi nuolatiniam apsigyvenimui. Ję teisės yra 
siauresnės ir ję likimas pasidarė vienas sunkiausię. Sunku ir pa
sakyti, kuo viskas gali baigtis. Vieni ję tęsia darbę kasyklose 
ir kažko neramiai laukia, kiti jau metė viskę ir reikalauja, kad 
būtę gręžinami Vokietijon.Nei vienę, nei kitę padėtis nepavydėtina.
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Tie, kurie laikinai pasilieka ir tęsia darbę, tačiau dėl nesvei
katos, kasyklos uždarymo ar kitę priežasčię lieka be darbo, mini
sterija jiems neduoda leidimo kitam darbui pasirinkti; kasykla 
išmeta iŠ buto, nes joje nedirba; nustoja Šeimos priėdę, nes nėra 
išdirbęs nustatyto laiko. Negalima nė tikėtis, kad jie greitai 
gaus darbę. Pirmoje vietoje, žinoma, eina belgę bedarbiai, o tik 
paskui svetimšaliai, o bedarbię belgę nemažėja. Be to, musę žmonės 
karo įvykię nuvarginti nusilpę.ir prie tokio darbo nepripratę, 
greitai praranda sveikatę ir yra darbui netinkami. Kas bus su jais 
iŠ ko galės gyventi?

Kas bus su Mons’o stovykloje gyvenančiais, sunku pasakyti. 
Jei nebus padaryta išimčię, pagal bendrus nuostatus turi pasilik
ti Belgijoje; niekas nėra įsipareigojęs ję priimti. Tik J00 atsi- 
sakiusię nuo IRO globos, gali būti išvežti, ir ne dau
giau, nes amerikiečiai atsisako daugiau priimti. Tuo tarpu 
Mons'o Stovykloje yra maždaug _>60 su viršum vyrę. Kę daryti su 
likusiais 60, tarp kurię yra paskelbusię 8 dienę bado streikę? 
J.B. vysk. Himmer kreipės į Minister!ję, prašydamas, kad kiek ga
lima greičiau viskę tvarkytę. IRO atstovas Ženevoje, lankęsis 
Belgijoje, yra taip pat painformuotas apie visę padėtį. Dalyku 
apsunkina ir ta aplinkybė, kad ję klausimas sprendžiamas ne tiek 
praktiškai, kiek teoretiškai ir juridiškai, toli nuo vietos įvai
riuose biuruose per ilgas valandas, dienas ar net mėnesius prie 
sausę lakštę krūvos. Pati belgę vyriausybė pastatyta prieš didelį 
klausimę: Ar ji nori ir ar gali ilgiau laikyti OP savo krašte. 
Kol egzistuoja IRO, galima dalykę sutvarkyti; kai jos veikimas 
užsibaigs, ir jei viskas pasiliks kaip iki šiai dienai, galima 
laukti tikrai liūdnos padėties.

IRO smerkia kiekvienę ’’žygį Briuselin" , nes tuo būdu praran
damas simpatijos ir tę, kurie dar buvo DP palankūs. Bet visuomet 
lieka taikos ginklai - taikingi reikalavimai pagerinti padėtį ar
ba suteikti galimybę emigruoti. Kompetingi valdžios organai turė- 
tę daugiau susirūpinti ne tik savo krašto gerove, bet ir nelai- 
mingęję DP geresne ateitim.

J. A.

T. Bružikas jau Belgijoj. - Garsusis 
mūs^ misijonierius, prieš palikdamas Europa, užsuko Belgijon. 
Ruošiasi vykti į Braziliją, bet kol sutvarkys dokumentus, pabūvos 
Belgijoj. Jis jau pradėjo misijas lietuvię grupėms Hainaut prov. 
Atvyks į Liėge ir į Limburgę. T. BruŽikas pradėjo Misijas Šūkiu: 
ranka prie d.-rbo, Širdis prie dievo:

0 1 a n d^i jos lietuviai. - Nedidelė grugė 
lietuvię yra užklydusi Olandijoj. Ikišiol jie buvo beveik neži
nomi. Pastaruoju laiku jie atsiliepė ir prisijungė prie "G.S." 
skaitytoję Šeimos. Viena belgė, gyvenusi Lietuvoj, rašo: "Buvau 
prieš dvi savaites Olandijoj mano sesutės vestuvię proga. Ten 
sutikau olandę šeimę, kuri gyveno kartu su mumis Lietuvoj. Jie 
yra sužavėti "G.S." ir labai norėtę užsiprenumeruoti... Be to, 
aŠ jiems papasakojau, kad yra lietuvię Olandijoj. Prašom man pa
sakyti, kur jie gyvena ir ję adresę, nes mano pažįstami norėtę
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juos aplankyti. Jie taip pat kaip ir aš pamilo Lietuvę ten gyve
nant ir patenkinti, kai turi progos lietuviškai kalbėti."

Lietuviukę eglutė. - Liėge vienuolės bene
diktinės, kurię tarpe yra dešimt lietuvaičię, pasikvietė lietuviu 
mokinius į vienuolynę ir šia, mergaičių gimnazijos salėj, surengė 
malonę priėmimę. Pati viršininkė (l.ime Abesse) su vienuolyno eko
nome R.M. Kornelija išdalino paruostas dovanas, kuriomis lietuvai
tės ir lietuviukai labai džiaugėsi. Pats mažiausias lietuviukas 
Kęstutis gavo zuikį net už save didesnį ir grįžo namo nepaleisda
mas jo iš rankę (bijojo, kad nepabėgtę! ) blokiniai, sustoję prie 
eglutės pagiedojo kalėdiniu giesmię, parodė plastikos ir padai
navo. Seserys lietuvaitės irgi dalyvavo kartu; ir jos giedojo pri
mirštas kalėdines giesmes. Po programos mokiniai buvo pakviesti 
grie vaiŠię stalo. Seserys maloniai tarnavo, vaišino ir guodė ma
žuosius tremtinius. Užbaigai visi susirinko vienuolyno bažnyčioj, 
pasimeldė, o R. M. Gregoria (belgė) vargonais pagrojo "Sveikas, 
Jėzau gimusis". Dovanomis nešini, mokiniai vėl grįžo į Tilleur 
barakus. Jie visi nuoširdžiai dėkingi seselėms benediktinėms už 
taip mielę pobūvį ir dovanas.

Briusely nyksta lietuviai; - Dar 
prieš metus Briusely buvo apie 70 lietuvię. Dabar ję beliko visai 
mažai: vieni išvyko Amerikon, kiti Kanadon, treti Australijon, 
o Rastapirka su Pabedinsku - pas "Tėvę Stalinę". Pilipavičiai, 
Račai, Duoba išvyko ^ustralijon.

Persikeliantieji, dėmesio! - Yra 
tautiečię, kurie keičia gyvenvietes: pav., iŠ Limburgo persikelia 
į Liėge arba Hainaut prov. Tuo atveju tautiečiai tepraneŠa savo 
naujus adresus vietiniams lietuvię kapelionams Kitaip jie ding
sta tarp svetimšalię ir nustoja ryšio su savo tautiečiais. Vyrai, 
nelaukit, kol užgrius bėda!

Belgę draugija tremtiniams rem
ti . - T. dominikonas Pire yra suorganizavęs "Service d’Entro 
Aide Familiale, Section aux Personnes Dėplacėes (35, rue du Marchė 
Huy). Draugija leidžia mėn. žiniaraštį "Hard-Core", kuris duoda 
žinię apie vedamę akciję už priėmimę Belgijoj DP senelię bei inva
lidu. Belgijos vyriausybė tokiais atvejais lengvai duoda leidimus 
įvažiuoti, bet reikia lesę. Kol kas minėta draugija yra sumobili
zavusi apie 1000 globėję, kurie susirašinėja su kiekvienam skirtu 
tremtiniu ir siunčia siuntinius. Tromtinię laiškams versti drau
gija yra kreipusis ir į lietuvius Belgijoj, nes globojamęję skai
čiuje (Austrijoj) yra ir lietuvię. Minėtame žiniarašty cituojami 
šv. Tėvo Pijaus XII žodžiai, pasakyti amerikiečiams parlamenta
rams (2.10.49): "... Išgriaukite paskutines kliūtis, kad grįžtę 
masę taip mylimiems tremtiniams žmogiškoji laisvė; jie nepameta 
vilties, kuri neprivalo ir negali'nei išblėsti, nei mirti ję Šir
dyse..." 0, kad visi taip galvotę!

—..ooOOOoo..— 
AR ŽINaI?

- Kokię paskutinę knygę skaitė Musolinis prieš savo mirtį? - 
"Kristaus gyvenimę".
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Kinijos griuvimas. - Kodėl pralai
mėjo CiankaiŠekas? -Rusai vėl rei
kalauja pabaltiecię.-

Svarbiausias pastarojo meto įvykis - milžiniškos Kinijos 
griuvimas. CiankaiŠeko galybė, valdžiusi 450 milijonu kraštu, su
byrėjo. Laikosi jis dar Formozos saloje, bet ir Ši užuovėja nega
lės ilgai išsilaikyti. Dar paskutinėmis dienomis bandė ir pats 
CiankaiŠekas ir jo žmona gauti paramos JAV, tačiau viskas jau per
vedu. Jo žmona, išleido atsiŠaukimę į visę pasaulį, pareikšdama, 
kad Rusija neturės nė vienos dienos ramios Kinijoj, kad Ši ve
sianti kovę ir toliau iki mirties. Jinai ypač kaltina D. Brita- 
niję, kuri pasiskubino pripažinti komunistinę ivlao-Tse-Tung’o vy
riausybę ir tuo sudavė smūgį kovojančiai Kinijai. JAV tuo tarpu 
tyli, bet, galima pramatyti, irgi pripažins iuao-Tsetung'o vyriau
sybę. Būdinga pažymėti, kad naujasis Kinijos valdovas visiškai 
nesiskubina reaguoti į D. Britanijos pripažinimę. Jis važinėja 
po Rusiję, ten projektuoja ateities planus, o su Vakarais nesi
skubina. D. Britanija, pareikšdama pripažinimę, siekia nauję rin
kę savo gaminię eksportui ir mano tuo būdu prilaikyti Mao-Tse-Tung, 
kad perdaug nesimestę Kremliaus glėbin. Vargu, ar Ši politika duos 
naudos. Pasaulio akyse Šiuo pripažinimu D. Britanija kompromituo
ja savo vardę: viena ranka kovoja prieš komunizmę, antra jį glosto. 
Reikia neužmiršti, kad glostomas žvėris moka parodyti dantis jam 
tinkamu momentu; jis tik tada bus nuolankus, kai kas nors išbar
stys jam tuos dantis.

Kodėl pralaimėjo CiankaiŠekas? 
- Ištisus tūkstančius metę Kinija buvo valdoma karalię. Monarchi
ja buvo milžiniškosios Kinijos cėntras ir jungtis, kurię dėka kraš- 
-tas išlaikė savo vienybę. Nuo 1911 m. Kinija nustojo savo kara
lię dinastijos, nes sukurstyta revoliucija nuvertė sostę. Nuo to 
laiko ir prasidėjo Kinijos irimas. Žymiausi tautos vyrai bandė 
atstatyti tvirtę centrinę valdžią, bet japonę ir kitę intrigos 
sukliudė. Tiktai ię^7 m. CiankaiŠekui pavyko suorganizuoti savo 
pajėgas ir atžygiuoti į Nankinę, kur įkūrė tvirtos rankos valdy- 
mę. Kinijos suvienijimui prisidėjo ir japonę užpuolimas. Tai bu
vo veiksnys, kuris pažadino kiniecię tautinę jausmę ir subūrė vi
sus gintis prieš užpuolikę. Deja, laimėjimai nevisuomet išeina į 
naudę: dažnas užminga ant laurę. Taip buvo ir su CiankaiŠeku: 
prisiplakė daugybė pataikūnę, padlaižię, kurie jį rėmė, kol buvo 
naudos, o kai atsirado sunkumę - išbėgiojo. Be to, didelę klaidę 
padarė CiankaiŠekas nedrįsdamas pravesti žemės reformos. Reikia 
žinoti, Kinijos dideli plotai priklausė stambiems savininkams, 
ypač, bankininkams, kurie tuos plotus nuomodavo smulkiems ūkinin
kams. Socijalinię reformę užsieniuose paveikti, kiniecię ūkinin
kai bei darbininkai ėmė reikalauti panašię reformę ir Kinijoj. 
CiankaiŠekas, kad ir nebuvo priešingas tai idėjai, nedrįso veikti,
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nes buvo atsidūręs tarp kūjo ir priekalo: iš vienos pusės turtingi 
bankininkai, karininkai, is kitos - proletarę, masės, neturinčios 
nuosavybės. Nelemtu vaidmenį Šiuo požiūriu atliko Ciankaišeko žmo
na - šiaipjau labai tauri moteris - , kuri pati kilusi iš banki
ninku Sung giminės palaikė, žinoma, savuosius. Daugumas Ciankai- 
Šeko armijos kareivię - smulkię ūkininkę sūnūs, pamatę Mao-Tse- 
tungo pravedamas reformas, ėmė masėmis palikti C. ir bėgti pas 
raudonęjį Mao-Tse-Tung’ę. Daug čia paveikė ir propaganda: beraš
čiai kiniečiai, išgirdę, kad anas dalija žemes, bėgo pas jį gal
votrūkčiais. Amerikiečiai savo laiku irgi buvo reikalavę, kad čian- 
kaiŠekas išvalytę savo tautininkę partiję ir pravestę žemės re- 
formę, bet tai irgi nepadėjo. Savo laiku JAV nesugebėjo pakreipti 
Kinijos vairo laimingesne linkme, o dabar mato, kad čia glūdi ir 
ję didelė kaltės dalis.

Rusija vėl reikalauja pabalti e- 
č i y ? - Sov. Rusijos užs. r. viceministeris Gromyko įteikė Suo
mijai raŠtę, reikalaujantį išduoti 300 "karo nusikaltėlię". Prie 
reikalavimo pridėtas ir sęrašas, kuriame i švardinti ir tie asme
nys, kurie Suomijoj yra gyvenę, bet po pirmojo panašaus reikala
vimo 1938 m. išsinešdinę svetur. Suomijos policija, remdamasi so- 
vietę reikalavimu, ėmė areštuoti visę eilę asmenę, kurię dalį pa
leido tuoj po tardymo, o genkius pasilaikė. Dvi moterys, palies
tos ano reikalavimo, nusižudė. Kaip pasielgs Suomija su tais vad. 
"karo nusikaltėliais" dar nežinia. Abejotina, ar jinai sugebės 
atsispirti prieš tokį reikaląvimę, juoba, kad vietiniai komunis
tai, sovietęi įsakomi daro nemažę spaudinę, ypač puola prezidentę 
Paasikivį ir kitus vyriausybės narius. Galimas daiktas, Ši byla 
prives prie vyriausybės krizės. - Kas yra tie "karo nusikaltėliai" 
nesunku įspėti, nors spaudos pranešimai nenurodo ję tautybės. Tai 
bus ne kas kita kaip tremtiniai iŠ Baltijos, įstrigę Suomijoj, 
ypač estai. Yra, matyt, ir keletas rusę dezertyrę.
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- Pauliukovas Porfirijus (Zwartberg, Zenolec-Grammestr. 4) 
prašo atsiliepti: Eug. Vasiliauskę, Kuosę Manelį, St. Kuprauskę 
(abu nuo Zarasę).

- S. m. sausio m. vidury atvyko Belgijon 61 DP iŠ Austrijos. 
Tai seneliai ir invalidai, kurie bus išlaikomi labdaringę kata
likę įstaigę. Belgija yra pirmas kraštas, priėmęs tokį skaicię 
senelię. Norvegija priėmė 100 aklę DF ir juos patalpins atitin
kamuose institutuose.

- Su šiuo "G.S." nr. pradedame I-jį 1950 m. ketvirtį. 
Prenumeratoriai temalonėja pratęsti prenumeratę atsięsdami
36 fr. (užsieny 41 fr.); Mr. V. Banevičius, 66, Pairę du Hor- 
loz, Tilleur (Liėge). - Administracija.
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JGisez...

LA LURE BELCIttDE
le Grand Journal Catholique independant

12, rue Montagne aux Herbes Potagėres

Tėl.: 17.21.80 Bruxelles I

GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims mėn. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia « SĖJOS > Draugija.

Imprimeur gėrant V. BANEVIČIUS
66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.
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