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L A I S K A S KONSULUI

Atviras žodis p. Deksniui, buv. Konsului Briusely

Didžiai Gerbiamas Konsule,

IŠ pasakojimu senesnię Belgijos lietuvię esu patyręs, kad 
savo laiku Briusely buvo Lietuvos konsulatas. Per karę jo perso
nalas su pačiu konsulu p. Deksniu išnyko - žmonės sako Amerikon 
išvyko. Nežinau kaip ten buvo ir kodėl konsulas išvyko. Gal tam 
buvo rimtę priežasČię. Viena tiktai žinau, kad Lietuvos atstovas 
Paryžiuj p. St. Bačkis niekur neišvyko ir po Šiai dienai tebeina 
Įgalioto minister!© pareigas. Taip pat žinau, kad ir p. Lansko- 
ronskis, Lietuvos karinis atstovas Paryžiuj, pasiliko savo vietoj, 
dirbdamas ir toliau Lietuvos naudai. Žinau, kad Latvijos konsulas 
p. Bacenis dar ir šiandien tebegyvena Briusely. Ir ne tik jis: 
Briusely tebegyvena dar du Latvijos ministerial.

Kai palygini žmogus visas- tas žinias, kyla klausimas: kodėl 
gi musę Lietuvos konsulas nesugebejo išsilaikyti savo poste? 
Briuselis yra juk vienas didžięję Nuropos miestę, kur Lietuvos 
atstovo buvimas yra svarbus. Tegu mes Šiandienę neturime Nepri
klausomos Lietuvos, neturime Vyriausybės, kurios nė atstovauti 
nereikia,- bet turime nemažę būrį lietuvię, kurię gerovės kon
sulo .buvimas daug galėtu padėti. Be to, ir pačios pavergtos Lie
tuvos reikalui konsulo žygiai svertę daug daugiau nei Šiaip asme
ny. Sakysim, mes angliakasiai: kę mes galime gero nuveikti pa
vergtai Lietuvai? Net belgę visuomenės nepajėgiame painformuoti 
apie. įvykius Lietuvoj! Turime daugybę visokię klapatę su įstai
gomis: tai tikras įstatymę raizgynas; negali žmogus ne tik susi-
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kalbėti, bet ir susiorijentuoti. Be to, pasitaiko ne vienam.ir į 
policijos nagus pakliūti ir netgi nekaltam.nukentėti. Tokiais 
atvejais konsulo užtarimas bei patarimas būt’ę mums didžiai nau
dingas. Ka ir bekalbėti: žmogus visai kitaip jaustumeis nuvykęs 
į Briuselį, jei matytum užrašę "Consulat de Lithuania"! 0 irbol- 
gai su t.virn kitaip sk.-itytęs* 

. •: P.-.toko* į mano r nk.s K n.;dcs Ii .tuvię 1 ikr^štis' "Tėviškės 
Žiburiai". Ten skaitau pranešimą didelėm raidėm, kad Kanadoj ge
neraliniu Lietuvos konsulu paskirtas p. V. Gylys, buvęs Lietuvos 
Įgaliotas iiinisteris Stockholme. Nušvito mano akys perskaičius 
tę žinię ir žybtelėjo man mintis: ar negalėtę būti paskirtas Lie
tuvos konsulas Briusely? 0 jei, pav. , buvęs kons. p. Deksnys 
grįžtę j savo gostę?

Nežinau as aukštęję politiniu paslapčių, nežinau kaip į tai 
žiūri musę laisvosios Lietuvos vadai. Jei p. St. Lozoraitis, Lie
tuvos diplomatę šefas, galėjo pasirašyti p. Gylio paskyrimo raštę, 
manau kad jis mielai pasįrašytę ir kitę rastę, būtent, konsulo 
paskyrimę Belgijai.

Svarbiausias klausimas būtę, žinoma, ar Belgijos Vyriausybė 
pripažintę? Kiek matyti iŠ Latvijos konsulo padėties, pilno pri
pažinimo neturi ir pilnai pareigę eiti negali. Vis dėlto su juo 
vyriausybės sluoksniuose yra skaitomasi ypač dabar, kai Vakarę 
Nuropos politika sovietę atžvilgiu tapo tvirtesnė. Ir mūsę kon
sulatas, jei ir neturėtę pilnę teisię, vis dėlto galėtę daug kur 
pasitarnauti, iuan rodos, mūsę VLIK*as ir diplomatę kolegijos 
atstovai galėtę Briusely ištirti galimybes Lietuvos konsulatu 
atkūrimui. Belgijos nuotaikos Šiuo metu tokiam žingsniui yra žy
miai palankesnės nei anksčiau, Visiems būtę didelis džiaugsmas, 
jei p. Deksnys grįžtę į savo vietę. Jei jis negali, atsiras kitę, 
tik svarbu atkovoti vienu ar kitu būdu turėtę poziciję.

Tai taip atrodo reikalas žiūrint iš anglię kasyklos. Tegu 
kiti pažiūri iŠ kitos pusės. ^Š gi dedu taškę ir siunčiu p. Kon
sului geriausius linkėjimus.

Jūsę tautietis Angliakasys

--..ooOOOoo..—

KUNIGAS, GRĮŽUS IS SIBIRO

Kun. Dr. J. Prunskis (ž."Draugas" 19. 11. 49) užtiko 
Argentinoje kun. Chojnackį Steponę, Lenkijos pilietį, kuris buvo 
suimtas Kaune lc41 m. birželio 14 d. ir su lietuviais išvežtas 
į Sibirę. Štai jo pasakojimai.

Sibiro St ^o vykioj e
Kauno stotyje ję vagonas išstovėjo nuo ryto 8 vai. iki nak

ties 11 vai. Paskiau juos ger Vilnię, Uinskę, per Ukrainę nugabe
no į Sibirę, kur išbuvo šešis mėnesius 47-toje stovykloje Sieve- 
ruvlag. Čia buvo komendantu generolas Sutkus. 
Administracija, žinoma, buvo visa maskolię, bet kai kurias parei
gas atlikdavo ir parinkti iŠ tremtinię. Vyriausiu inžinieriumi,
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kurs išleisdavo į darbę, buvo Ignatavičius , stovy
klos gydytojas buvo Starkus. Kadangi lietuviai daugelis 
žinojo rūsy kalbę, tai kai kurie ir pateko į stovyklos administra
cijos darbus. Šioms pareigoms buvo paskirta ir nemažai žydy.

Didelis Mirtingumas
IŠ tremtiniy buvo sudarytos brigados, kuriy "brigadyriais" 

buvo ir lietuviai -Valatka, Kalnėnas, Kazė
nas. Tremties sęlygos stovykloje buvo itin sunkios ir mirtin
gumas labai didelis. Mirė daug lietuviy.

- lietuviu tarpe buvo didelis solidarumas, - pasakojo tasai 
iŠ Sibiro ištrukęs tremtinys, - kas dirbo virtuvėje, stengėsi pa
gelbėti silpnesniems lietuviams, kurie dirbo kitur. D r . 
Starkus , kiek galėdamas, atleisdavo nuo darbo. Tašiau 
stovyklos taisyklės drausdavo nuo darbo atleisti ligonį, kurio 
temperatūra nesiekia 38 laipsniy.

Stovykloje lietuviy kunigy tuo metu nebuvo, bet lenkai kuni
gai laikė Mišias labai slaptai; dalyvaudavo pamaldose ir lietuviai.

Prof. Dovydaitis Nusilpęs 
Miško Darbuose

Prof. P r . Dovydaitis, bedirbdamas miškuo
se, buvo apsilpęs ir tada jį paskyrė sandėlio sargu. Sandėlyje bu
vo užrakinti stovyklos daiktai. lis juos saugojo ir reikalui esant 
išdavinėjo. Profesorius nemažai kentėjo dėl avitaminozės, dėl 
maisto trūkumo, buvo pasilpęs,' tačiau neprarado optimizmo ir vil
ties. Valgyt ir jisai tegaudavo mažai. Išalkęs eidavo į virtuvę. 
Jei ten būdavo koks lietuvis, tai dažnai profesoriui duodavo antrę 
porciję. Tačiau profesorius buvo gailestingos Širdies ir pats su 
kitais dalindavosi, kę turėjo. Profesorius religinis jausmas buvo 
labai gyvas. Jo jėgos buvo gerokai išsekusios, ir kun. Chojnackis 
labai abejoja, kad jisai dar būty gyvas.

Gen. Sutkus buvo kurį laikę stovyklos komendantu, 
bet vėliau buvo pakeistas kitu.

Andziulaitis buvo vyriausias vyre jas, mėgo, ka
da galėjo, padidinti kam parciję.

Karbunkulo žaizdos
Daug lietuviy mirė. Jy tarpe ir Marcinkevičius. 

Tremtiniai buvo nusilpę. Lietuviai Būga? Girtautas 
- turėjo karbunkulo žaizdas.^ Ignatavičius už kaž
kokį dalykę bolŠeviky buvo uždarytas į kalėjimę. Lietuvis 
M- i Š t a u t a s , latviy inžinierius J akobsonas 
ir trys lenkai - pabėgo iŠ stovyklos. Juos sugavo gelžkelio sto
ty, o kiti pasakojo, kad juos išdavė maskoliy kolchozininkai, 
pamatę pereinant iš vieno miško į kitę. Juos visus bolševikai nu
žudė .

Mirė Inž. Vaitkevičius
Toje stovykloje mirė ir inž. Vaitkevičius , 

iš Kauno. Jo vardo nebeprisimena. Buvo labai pamaldus. Kai grįž
davo iš miško darby, pakeliui į stovyklę jisai vis užvesdavo kai-
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tėti rožančių. Turėjo plaučiu uždegimą, bet bolševiku vistiek 
buvo išvarytas į darbų, galutinai peršalo ir mirė.

Toj stovykloje buvo ir Aukštuolis, o taipgi 
Jaciūnas, Burbulis, Laužius.

- AŠ buvau visai išsekęs, - pasakojo tasai tremtinys, - tai 
du lietuviai: Bieliauskas ir Bukauskas 
davė man duonos, nes jie buvo stipresni, dar galėjo dirbti ir ga
vo kiek didesnes porcijas.

Bloga buvo tas, kad perskiriant Šeimas, kai dar buvo^vežami 
iš Lietuvos, per skubumų kai kurie vyrai buvo paėmę savo Žmonų 
ryšulius, taigi - atsivežė moteriškus drabužius, kurie jiems ne
tiko, o žiema oibire pašėlusiai šalta. Jie mainė tuos drabužius 
į duonų.

Kadangi bolševikai nedavė lietuviams tremtiniams nei mini- 
malinio aprūpinimo, tai daugelis net eidami miškų darbams žiemę 
neturėjo reikalingiausio autuvo. IŠ antklodžių siūdavosi sau sa
votiškus batus, savotiškus vailokus. Kojas drabužiais apsivynio
davo.

Kun. Chojnickis išėjo į laisvę po to, kai Stalinas pasira
šė sutartį su Sikorskiu. Išvykstant iŠ stovyklos gen. Statkus 
prašė pranešti Amerikos lietuviams, kad jie ten Sibiro stovyklo
se. Dabar kun. Steponas Chojnickis, pats būdamas vienuolis, dar
buojasi drauge su lietuviais marijonais Argentinoje.

ooOOOoo

Angliakasys Rimas
Prabėgo du suvirš ilgi metai nuo sunkaus darbo, nuo slėgian- 

Sios aplinkos, nuo netikro rytojaus; liko įbrėžtos kelios naujos 
raukšlės mūsų veiduose.

Mažai is mūs gal būt įgyvendino savo užsibrėžtus planus. Dau
gumas mūsų jei pažvelgs atgal, pilnai dirbančiu protu pagalvos, 
pamatys savo sunkiu darbo prakaitu ir pavojais uždirbtus centus: 
jų vietoje stovės ilga eilė bonkų, kuri bus nusitęsus per du metu 
ilgio. Tos visos bonkos turėjo savo paskirtį - naikinti fliūsų or
ganizmų. Pagalvokim tautiečiai: jei dar du tris metus tas viskas 
kartosis, į kę mes pavirsim!? Daugelis mūs liko kroniški alkoho
likai, o kai kurie invalidai. Mums yra gyvas pavyzdys senieji emi
grantai (ne mūsų tautybės), kurie čia atvyko prieš dvidešimt mė
tę: kai kurie jų anksčiau negalėjo savęs sukontroliuoti ir dabar 
yra protu nusilpę ir nepagydomi alkoholikai.

Tautiečiai! Ar tam mes čia atvykome? Ar -.linkiai uŽdirbtę 
centę pamerkti į besaikį gėrimę? Kai kas atsakys į Šį klausimų 
visai paprastai: o kam as dirbu, jei neiŠgerčiau? Tiesa valstybių, 
įstatymai išgerti nedraudžia, nes tas atneša joms milžiniškų pel
nę. Bet pagalvokime rimtai, ar tuo keliu mes turime eit. Ar mūšy, 
sentėvių iškovota su tikru pasišventimu sukurta laisva tėvynė, 
kurios džiaugsmo ir skausmo valandose buvome kartu ir jos kančių 
laikotarpyje pasitraukėme, kad būtume tiesos skleidėjai po platų
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pasaulį. Juk mes esame ta tautos dalis, kuri turi skelbti pasau
liui tiesę apie musę tautos kančias. Tiesa, gal nedaug tarp mūs^ 
yra plunksnos darbuotoju, intelektualiu, bet kiek yra, pilnai už
tenka. Tik svarbu kad būtę musę gretos solidaraus bendradarbiavi
mo vedamos, kad musę uždirbto cento dalis būtę įdėta į tę pamatę, 
ant kurio turės prisikelti musę tauta.

— ..00OOO00..—

FELJETONAS

PYPKE ORGANIZUOJA CHOR4

EddyCinzas
(Pradžia 1 nr.)

- Per grovį neperšokis nesakyk op! Sviete daug kas priŽad 
alle maža teištes.

Pypkė net nežvilgterėjo į jį: kę jis supranta? Vakare prie- 
teliai visu buriu išėjo į parapijos salę. Jau einant pro kantinę 
pasirodė pirmieji nelaimės ženklai. Staiga nei iš šio, nei iš to 
pradėjo Bartkus kosėt.

- Negaliu, vyručiai, - kalbėjo pro kosulį jis. - Va, Šia 
gerklėj kažin kas užsikimšo ir nė iš vietos, - gailiai mykė jis 
Čiupinėdamas gerklę. - Sakau, gal nuplaut tę kvarabę bus galima...

- Ir man kažkas netaip, - pritarė Joneika. - Gal aŠ palydė
siu tave Bartkau...

Gatvėje, pro pat vyrę nosis pranėrė didelis juodas katinas. 
Likusieji trys taip ir sustojo.

- Amžinętilsį mano dėdukas sakydavo: vaikeli, nieko nepradėk 
dirbti, jeigu prieš tai katinas arba boba kelię perkerta, - kaip 
kirviu nukirto Mikas.

Nieko nepadėjo Pypkės įrodinėjimai apie kvailus prietarus ir 
tamsybę.

- Tu, Pypke, eik tiesiai, o mes aplinkiniu keliu tave pasi- 
vysim, - rado išeitį Kurinis.

Kelionę į parapijos salę tęsė tik Pypkė ir Grybis. Netrukus 
Pypkė pastebėjo, kad ir grybis tarsi išsigelbėjimo jieškodamas 
dairosi į Šonus. Parke, kuriame yra parapijos salė, Grybis sustojo.

- Pypke, - sumurmėjo jis žiūrėdamas kažkur į šonę, - tu ne
pyk, bet pats matai... Ir tas "pats matai" artėjo apskaičiuota 
eisena, ryškiai dažytom lūputėm, kuriose žaidė Šypsena. Ji pasi
sveikino su Grybiu ir priekaištaujančiai pasakė:

- Tu amžinai vėluojies, mano berniuk. Pypkeiliko timptelt 
aštuoniolikos spalvę kaklaryšį ir mandagiai nusilenkus "nusiimt".

Ligi salės, kaip jis tikėjosi, nesutiko būriais į choro re-- 
peticiję traukiančię tautieČię, taipogi nepasivijo nuėjusieji ki
ta gatve.

- Turbūt mano laikrodis vėlinąs!, kitaip būt negali. Visi 
jau seniai salėj ir laukia manęs, - samprotavo jis.

6



6

Pagaliau iškilminga eisena įžengė pro salės duris tikėdamasis 
pamatyt nekantraujančius choristus ir... Salė buvo tuščia kaip iš
šluota. Pypkė netikėdamas savo akim valandėlę Žvalgėsi po vašku te- 
bekrupiancias grindis. Ramindamas save, kad dabar jo laikrodis sku
ba, ištisą valandą laukė į choro repeticiją prižadėjusių atvykt tau
tiečių. Veltui. Laikrodžio rodyklė du kartu apėjo ratu, bet nė vie
nas dainininkų neparodė nosies. Neatvyko nei Burbulas vargonininka
vęs Plungėj... Pagaliau, kai Pypkės kantrybė baigė išsekt, pasirodė 
du vyrukai. Pypkė džiaugsmingai pakratė jiems rankas ir nespėjus 
nei išsižiot nutempė prie rojalio.

- štai kur žmonės supranta reikalų! Pasitikėkit manim, mano po
nai, iš savo pusės aš padarysiu viską kas galima. Mums nesvarbu kie
kybė, bet ko-ky-bė! Apseisim taipogi ir be Burbulo. Pradėsim, pra
šau... - Jis įbruko nustebusiam vyrukam gaidas ir žaviu mostu pakė
lė ranką.

- Čia - , kur bakūžė samanota! Žinote? Kur nežinosite!
Vienas vyrukų, juodais kaip smala plaukais ir tokiais pat ūsiu

kais panosėj, sulaikė Pypkės ranką ir paklausė:
- Nichs tanzen se soir?
Pypkė taip ir sustingo pakelta ranka. Nieko nesuprasdamas, iš

vertęs akis jis žiūrėjo į raudonais kaip kraujas kaklaryŠČiais sici
liečius pasirengusius įrodyt, kad jie neblogiau šoka už Holywudo 
negrus. Matydamas Pypkės nuostabą antrasis sutrepseno kojom ir pa
aiškino :

- Nou Samba? Rumba?...
Pypkė sugriežė dantimis ir suspaudęs rankomis galvą, palikęs 

apstulbusius siciliečius, išbėgo iŠ salės. Tarp kantinės ir barako, 
Šitoj prakeiktoj kryžkelėj, kuri- supainioja kojas tiek einant į fa
briką, tiek grįžtant iŠ jo, Pypkė sustojo. Pro atvirus kantinės 
langus liejosi "Kur bakūžė samanota!., dainos sriautas. Pypkė net 
patino, tarsi, iš kubilo dundintį Kurinio bosą, į kurį įkyriai 
skverbėsi prikimštas Domeikos tenoras. Pypkė apsidairė po debesuo
tą dangų viena akim pridabodamas kantinę vis dar kažkam nesiryžda
mas .

- Bus lietaus, - sumurmėjo jis pasukdamas ne į baraką, bet į
kantinę. Prie durų stabtelėjo ir tarė: <

- Va, kur šuo pakartas... Po Šimts pypkių!

--..00OOO00..—

iš j.a.v. ambas. bedell-smith pasikalbėjimo su Stalinu
Netikrumo jausmas prieš 

susitikimą

Po sunkaus keturių metų karo įtampos galvojau, kad esu mažiau 
ar daugiau atsparus bet kokiam susijaudinimui, bet turiu prisipa- . 
žinti, kad tapau auka kaskart labiau stiprėjančio netikrumo jausmo, 
juo labiau artėjo susitikimo su Stalinu valanda. Maniau, kad šis 
susitikimas nepraeis ramiai, todėl nusprendžiau ten vykti vienui 
vienas. Atsisakiau net vertėjo.
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Ponas George Kennan, mūšy Maskvos ambasados patarėjas, ir 
kurs ilgus metus gyveno Soviety Sąjungoje, užmezgus mums diploma
tinius santykius 1P33 metais, ir kiti ambasados nariai vakarie
niavo su manimi^Spaso Namuose. Tačiau mes daugiau kalbėjome, negu 
valgėme ir, ypač, mėginome įsivaizduoti artimo pasikalbėjimo eigę, 
kurio svarbumu visi stipriai nujautėme. Pakartotinai skaičiau pus
antro puslapio tankiai spausdintas pastabas, užvardintas kaip 
"punktai, kurie turi būti pabrėžti per pasikalbėjimu su Stalinu", 
ir kurie buvo parengti Valstybės Departamente prieš man išvykstant 
iŠ DaŠingtono.

Kelias į Kremliy
Naktis buvo aiški ir Šalta, dangus buvo nusėtas žvaigždėmis, 

kai palikau Spaso Namus, keletę sekundžiy po pusės devyniy vakaro. 
Ambasados automobilis, papuoštas amerikoniška vėliavėle, greit 
riedėjo per suodimis ir purvu pridengtu sniegę. Arbat gatve, kuri 
taip, kaip niekur kitur pasaulyje, yra saugoma policijos, nes ji 
yra kelias, kuriuo Stalinas ir kiti Politbiuro nariai važiuoja į 
savo atskirus namus užmiestyje. Pasakojama, ir matomai ne be pa
grindo, kad tiek krautuvės, tiek privatūs namai abiejose gatvės 
pusėse yra kratomi po keletę karty slaptosios policijos. Ji tai 
atlieka sęžiningai ir tiksliai, kiekvienas lankytojas būva kontro
liuojamas ir neperstojamai sekamas. Kiekviename šimtą jame Šios 
gatvės metre stovi policininkas, o ant kryŽkeliy stovi du ar net 
keturi.

Kremliaus privelegijos
kai artinasi oficijalus automobilis, turįs vadinamas "Krem

liaus privelegijas" būva įjungiami žali susisiekimo ženklai ir 
automobilis gauna važiavimo pirmenybę. Atvykus prie Vakary Sienos 
įvažiavimo varty, buvome sustabdyti ivi.V.D. (slaptosios policijos, 
kurios pareiga yra patikrinti keleiviy tapatybę ir greit apžvelgti 
automobilio vidy). Viduje mūšy laukia vadovas su automobiliu ir 
įveda mus per didžiuosius vartus. Kol buvome įvesti į vidy už 
Kremliaus užtvary, be pertraukos skambėjo elektrinis pavojaus 
skambutis. Prie paČiy didžiyjy varty nebuvome sustabdyti patikri
nimui. Sargybos ir LvI.V.D. karininkai pasveikino mus.

Važiuodami nuo didžiyjy varty plačia alėja į pastatę, kur 
yra Generalisimo Stalino ir kity svarbiy Politbiuro asmenybiy 
kontoros, prasukome pro Kremliaus Muziejy, Soviety Galeriją, kur 
anksčiau buvusios pokyliy salės paverstos į Soviety Sęjungos įsta
tymus leidžiančio organo susirinkimy sales, senas, puikias sta- 
Čiatikiy bažnyčias ir varpinę, prie kurios apačios^guli^sutrūkęs 
varpas, taip puikiai pažįstamas kiekvienam rusui iš pieŠiniy 
kiekviename vaiky atlase.

M . V. D. su ginklu prie Šono
Apšviestame pastato įėjime pastebėjau Kremliaus ceremonieriy, 

dėvintį uniformę iŠ tamsiai pilkos medžiagos su ryškiais raudonais 
galionais siūlėse ir rankogaliuose. Salia jo stovėjo karininkas 
su auginiais pulkininko antpečiais. Jis turėjo labai karišky iš
vaizdą savo alyvy spalvos apsiaustu su raudonais galionais, tam-

8



8

šiai mėlynomis kelnėmis su raudonomis siūlėmis ir aukštais juodos 
odos batais. Jis, kaip ir kiti Kremliuje tarnaują karinio^perso- 
nalo nariai, nešiojo prie diržo revolverį juodos odos makštyje 
ir, kai ceremonierius atidarė duris, linksmai Šypsodamas pasvei
kino mane, pasakė keletą žodžią rusiškai ir davė ženklą jį sekti.

.Liftas mus užkėlė į trečią aukštą, kur mes žygiavome ilgu, 
siauru, aukštais skliautais koridoriumi, ir kur ant kiekvieno 
pasisukimo stovėjo ginkluotas emvedistas. Per aukštas dvigubas 
duris įeinama į Generalisimo Stalino kontoras. Durys apmuštos pin
ta oda. Pirmieji kambariai yipriėmimo salės ir antrojoje salėjė 
buvo keletas M.V.D. karininką, apstojusią apie rašomąjį stalą, 
prie kurio sėdėjo senas, mažas ir plikas uniformuotas karininkas, 
ant kurio antpečią buvo aiškiai matomi generolo ženklai. Vėliau 
sužinojau, kad šis vyras buvo Stalino kabineto sekretorius.

Stalinas, Molotovas ir Pavlovas
Palaukėme tik tiek, kiek reikalinga pranešimui. Tada buvau 

įvestas su daug ceremoniją į medžio raižiniais išpuoštą salą, 
kurios pačioje gilumoje stovėjo Stalinas, o šalia jo - Molotovas 
ir Pavlovas, dar visai jaunas rusą užsienio reikalą ministerijos 
valdininkas, kurs užėmė vertėjo vietą Triją Didžiąją konferenci
jose Tekerane, Jaltoje ir Potsdame.

Stalinas pasveikino mane labai formaliai ir aŠ paspaudžiau 
ranką Molotovui su Pavlovu, Stalinas pakvietė mus sėsti prie sta
lo. Jis pats sėdosi prie vieno stalo galo, veidą atgręžęs į mane, 
o nugarą - į sieną, kur kabojo didžiąją rusą maršalą Suvorovo ir 
Kotuzovo paveikslai. Molotovas sėdėjo Stalino dešinėje, bet nesi
kišo į mūsą pokalbį, išskyrus keletą atveją, kuriuose jis norėjo 
maršalui priminti vieną ar kitą įvykį. Pavlovas sėdėjo prie kito 
stalo Šono, tarp Stalino ir manąs ir buvo mudvįeją abieją vertėjas 
Jis stenografavo mūsą sakinius ir taip vertė, iš lapo. Jis, žino
ma, kalbėjo tobulai angliškai.

Stalinas pradėjo pasikalbėjimą įprastu pasveikinimu ir man
dagumo klausimu apie mano kelionę iŠ Jungtinią Valstybią į Mas
kvą. Interesavosi prezidentu Trumanu, tikėdamas, kad jis turįs 
gerą sveikatą. Toliau priminė mūsą bendradarbiavimą laike karo 
ir prie to pažymėjo, kad aŠ buvau žinomas tiek rusą kariuomenei, 
tiek visai tautai. Dsą jie vylėsi mane galėsią anksčiau pasvei
kinti generolo Disenhowerio lankymosi Maskvoje proga. Tada tuoj 
padaviau Pavlovui prezidento Trumano laišką, kurs jį perskaitė 
rusiškai. Stalinas išklausė nejudėdamas, palenkė galvą patenkin
tas, kai Pavlovas nutilo, bet susilaikė, mano didžiuliam nuste
bimui, nuo komentarą. Jis tik pasakė, kad parašysiąs prezidentui 
Trumanui, kad jo pakvietimo negalįs priimti dėl sveikatos prie- 
žasČią. Prezidentas Ruzveltas buvo didis pareigos žmogus, sakė 
jis, bet neteupė savo jėgą, kitaip, gal būt, ir dar dabar būtą 
gyvenąs. (b. d.)

—..00OOO00..--
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AR VISI AIvIRRIKIRClxxI TURTINGI ?

Paulius R.

Posakis: ’’Turtingas kaip amerikonas" tapo priežodžiu. Kas 
nežino, kad Amerikoje galima gerai uždirbti, kad ten galima ge
rai pagyventi? Visi matome kad amerikiečiai turi pakankamai pi
nigu ne tik gyvenimui reikalingiems dalykams įsigyti, bet ir pra
mogoms, kelionėms, o jei reikia, ir kitiems sušelpti. Kyla klau
simas: ar kiekvienas amerikietis ten toks laimingas? Gal Žalia 
turtingujy ten randasi minios skurstančiujy., alksny, nieko netu
rinčiu? Į tai bent dalinai atsako žurnalistas Bertrand de Jouve- 
nel, kuris, remdamasis Mičigano universiteto tyrinėjimo centro 
surinktais anketą daviniais, patiekia įdomiu išvadą apie atski
ru amerikiečiu Žeimy finansinę padėtį.

S e i m y skaičius. -Iž viso J.a.Valstybėse 
priskaitome apie 41.6 milijony Žeimy. Tai atskiros žmoniy gru
pės, surištos giminystės, moterystės ar įsūnijimo ryžiais, kur 
visi bendrai gyvendami naudojasi tomis pačiomis pajamomis, saky
tume, gyvena is vienos piniginės. Žinoma ir tokiose grupėse yra 
asmeny, kurie patys save išlaiko. Tokiy priskaičiojama apie 6.6 
mil. Be to, yra atskiry asmeny, kurie, gyvendami viežbuciuose, 
bendrabučiuose ar prieglaudose, piniginiu atžvilgiu nuo nieko ne
priklauso. Jy yra apie 2.2 mil. Tokiu būdu susidaro 50.4 mil. 
"piniginiu", kurias šiame straipsnyje bendrai vadinsime Šeimomis, 
nes jy tikrovėje ir yra didžiaus'i’o ji dalis.

Neturtingieji. - Neretai kalbama apie didelį 
turtuoliy ir beturČiy priešingumy Amerikoje. Gali būt prie to 
įsitikinimo išplatinimo nemaža prisidėjo ir garsieji amerikieČiy 
romany rašytojai, kurie savo vaizdžių vargšy gyvenimo aprašymu 
susilaukė didelio pasisekimo. Statistiniai duomenys visai k§ ki
tę rodo. Jei sakysime, kad tas yra vargšas, kurio metinės pajamos 
nesiekia 1.000 doleriy (50.000 belgy franky), pamatysime, kad 
jie sudaro tik 11 procenty visy šelmy. Kas jie yra? - 14 iš šim
to tokiy neturtingyjy yra paprasti darbininkai, 2 - darbininkai 
specialistai, 3 - valdininkai, vienas kitas - laisvo užsiėmimo 
žmogus ar savininkas. Beveik trečdalį jy sudaro ūkininkai (bet 
reikia nepamiršti, kad didžiausiy dalį pragyvenimui reikalingy 
dalyky jie gauna iŠ Žemės). Kitę didelę dalį sudaro žmonės, nau
jai atvykę į miesty ir pradedy kurtis. 0 tarp atskiry asmeny, 
gaunanČiy mažiau kaip 1000 dol. per metus, daugiausia yra sene
liai ir kiti iŠ pensijos gyvenę žmonės.

Pažymėtina, kad iš ty maža uždirbančiy 2o procentai turi 
nuos-vy automobilį, o 46% - savo nekilnojamo turto. Tik 42% iŠ 
šios grupės neturi jokio turto, nė jokiy sutaupy. Pailginus juos 
su bendru amerikieČiy Žeimy skaičiumi, jie sudaro tik vieny dvi- 
dešimtadalį.

Darbininkai. - Matėme, kad maždaug tik septin
toji visy darbininky dalis priklauso pirmajai grupei. Prie kurios 
grupės tat reikia priskaityti visus kitus? Paprasto darbininko 
uždarbis svyruoja tarp 1000 ir 3000 dol. per metus. Didesnė pusė 
jy uždirba virš 2000, o 7% pajėgia prašokti net 4000 dol.
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IŠ darbininku specijalistę du trečdaliai gauna daugiau kaip 0000 
dol. ir tik 11% nepasickia^2000 dol. Valdininkai bei tarnautojai 
dažniausia stovi blogiau už darbininkus specijdistus. Nemaža jy 
dalis negauna nė 2000 dol. per metus. Reikia nepamiršti, kad prie 
Šię pastaręję priklauso beveik visos atlyginimu gaunančios moterys.

IŠ viso to matome, kad darbininkai J.^.Valstybėse Šiuo atžvil
giu yra lygioje padėtyje su visais viduriniojo luomo žmonėmis. 
Každaug tokię pat galimybę turi uždirbti tas, kuris dirba juodę 
darbę ir tas, kurs sėdi įstaigoje ar stovi parduotuvėje.

P a j a m ę vidurkis. - Kiekvienos žmonię grupės 
pajamos svyruoja. Vienam geriau sekasi, ir jis gauna pelningesnį 
darbę, kitas turi pasitenkinti tuo, kę jam duoda. Bet galima 
apskaičiuoti kiekvienos užsiėmimę grupės vidutinį uždarbį. Štai 
kę tada gauname: laisvo užsiėmimo žmogus (profesorius, gydytojas, 
advokatas ir t.t.) gauna vidutiniškai 4000 dol. per metus; savi
ninkas arba direktorius - 4.500 dol.; darbininkas specijalistas
- ė.aOO dol.; ūkininkas - 1.800 dol. (neskaitant suvartotu žemės 
produktu). Kaip matome, svyravimas t<arp atskirę grupię nėra toks 
didelis.

Amerikos gyventojai susideda iš didžiulės vidurinės klasės 
ir neskaitlingu krastutinięję. Tikrę beturČię tėra dvidešimtoji 
dalis, ir maždaug toks pat skaičius tikrę turtuoliu (gaunanČię 
per metus virš 7.500) . Visi kiti, kad ir negali save vadinti tur
tuoliais, tiek uždirba, jog užtenka ir patiems pragyventi ir ki
tiems reikale padėti.

Sis pragyvenimo lygio bendrumas turi įtakos ir į paČię galy
bę. Yra įvairię rūšię eiluČię, automobilię turtuoliams ir automo
biliu paprastiems žmonėms, bet visi kiti dalykai gaminami be jokio 
skirtumo. Darbininkę kvartale rasi visiškai tos pat rūšies prekes 
kaip ir visur kitur. Tai suprastina paČię gamybę ir palengvina 
prekię paskirstymę.

Amerikiečiai ir kapitalizmas.
- Yra vienas dalykas, prie kurio neprieina paprastas žmogus. Tai 
įmonię akcijas. Jos randasi nedidelės turtingęję grupės rankose, 
įvairios bendrovės sakosi norinčios akcijas paskleisti ir plačio
je publikoje, bet Mičigano universiteto anketos nerado tame da
lyke didelės pažangos. Tik 8 iš Šimto amerikiečię turi įsigiję 
akcijas ir pusė iš ję tik tokias, kurię vertė nesiekia 1000 dol. 
£is faktas rodo, kad J.a.Valstybių finansinis pulsas ir pelno 
paskirstomas sočijaliniu^požidriu yra perdaug suvaržytas. Bet ir 
čia yra žmonię matanČię šį trūkumę, ir ne vienas galvoja, kad da
bartinė padėtis visai kitaip iŠrodytę, jei Amerikos publikai bi
tę buvę parduota tiek akciję, kiek valstybė pardavė rentę ir pas- 
kolę lakštę. (pagal "La libre Belgique 1949. XII. 14.)

—..ooOOOoo..—
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sovietų Kariniai Pasirengimai
v. B.

Vadinamas Šaltasis karas nesiliauja ir vis didėja savo apim
timi. Atlanto paktas ir kiti panašus susitarimai didina nerimy 
dėl artėjančio ir daugelio laukiamo galutinio sprendimo. Jam pasi
rengti reikia dideliu išlaidy, kurios apsunkina visy valstybiy 
biudžetus tiek, kad reikia nutraukti ar bent sumažinti kreditus, 
reikalingus kitoms pirmaeilėms valstybinio gyvenimo Šakoms.

žmonės, pasiskaitę apie astronomines sumas, skiriamas nepro
duktingiems reikalams ir savo kailiu patirdami sunkėjanČio gyve
nimo žymes, greitai patenka j. komunistinės propagandos kilpas ir 
papildo triukšmingas manifestedjy eiles prieš amerikiečius ir 
visus kitus "karo kurstytojus". Ty syjudį dar sustiprina nuolati
nės žinios apie ginkly patobulinimus, naujus, negirdėtus ir sun
kiai suprantamus išradimus, o svarbiausia apie Amerikos ginkly ga
benimu į Europy.

Demokratiniuose kraštuose gyventojy nuotaikos turi įtakos 
parlamento ir vyriausybės sprendimams. Atsverti sovietinei propa
gandai Europos spaudoje netrūksta žiniy ir apie so vietinius pasi
rengimus . .

Platus ir nuodugniai nagrinėjantis sovietinius karo pasiren
gimus straipsnis buvo patalpintas "La'Libre Belgique" Š. m. Nr.5. 
To straipsnio labai ilga antrašte sutraukiama pagrindiniu pavadi
nimu: "Kremliaus paslaptys". Tam tikslui jy karinės jėgos suskirs
tytos į septynias armijas ir kiekviena iš jy vadovaujama sovieti
nio maršalo.

Pirmoji, su Štabu Leningrade, vadovaujama Vorosilovo, skirta 
Skandinavijai, antroji su Rokosovskiu (Varšuvoj) likusiai Europai. 
Odesoje garsusis Žukovas pasirengęs žygiui į Turkijy, Viduržemio 
kraštus ir gal net j Afriky.

Nukariavimas Europos ir artimy pakraščiy, Kremliaus apskai
čiavimu, buty žaidimo tik pradžia, nes visas dėmesys būty skirtas 
Artimiems Rytams: Amerikos ir Anglijos galybės ramsciams - Persi
jos žibalo Šaltiniams. Tam reikalui numatytas Bagrania- 
n a s Kaukaze ir T i m a š'e ’ h k o Taškente (Turkestane). 
Jam tekty garbė susitvarkyti ir su Indija. Pats gi didžiausias 
vaidmuo skiriamas Šeštai ir septintai armijoms, nes jos paskirtos 
nukariauti Amerikai. Vienos štabas randasi Čitoje (Sibire), kitos 
- Vladivostoke., Ty armijy kariuomenė išdėstyta poliarinėse^(tarp 
Lenos ir Ochotsko jūros) srityse pakankamai ištreniruota ištverti 
Aliaskos ir Siaurinės Kanados šaltyje. Abi armijos turi galingy 
avijacijy.

Straipsnyje nepaminėti abiejy armijy maršalai. Iš kity šalti- 
niy Žinoma, kad iki paskutiniy dieny Čitos armijai vadovavo Mali- 
novskis. Jis, panašiai kaip ir Rokosovskis Lenkijai, dabar isnuo- 
muotas arba rusiškai tariant, atiduotas "na prokat" Kinijai.

Tokios laikraštinės žinios. IŠ praeities mes jau žinome visy
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sovietinių maršalų ir kitų Sovietų Rusijos "dvigubų herojų" gar
sų prisimintino birželio vasarų.

Ne vienas iš čia paminėtų maršalų, kuriems dabar Kremliaus 
biuras paveda tiek pasitikėjimo žadančius uždavinius, išliko gy
vi Lubiankos riisyse dėka Amerikos Jungtinių Valstybių milijardi
nės pagalbos 1941 metais.

Lieka ryžtis ir kantriai laukti kieno pagalba jie ir kiti 
išvengs kasdien gresiančio valymų grųsinimo.

—..00OOO00..—

PLEČIASI TITO EPIDEMIJA

Paulius R.
(Pradžia 1 Nr.)

Prancūzijos, to tvirčiausio raudonojo pylimo Vakarų Europo
je atkritimas, paverstų niekais visus jo politinius ir strategi
nius planus. Todėl Kremlius įsakė partijų iš pagrindų išvalyti. 
Paryžiaus centrinis partijos komitetas neseniai priėmė nutarimų 
be atodairos išnaikinti visus trockistus, titistus, policijos 
agentus. Tačiau geriau reikalus pažįstantiems buvo kur kas nuos
tabiau tai, ko partija nenutarė. Būtent, ji tylomis praleido 
Thorezo bylų, nors politiniuose Paryžiaus sluogsniuose yra visiems 
žinoma pas laptis, kad Maurice Thorez nebeturi Stalino pasitikėjimo.

Thorez, kuris nepasirodė lapkričio mėn. įvykusioje Kominfor- 
mo konferencijoje, pakartotinai pasisakė prieš savo krašto par
tijos valymų ir komunistinės veiklos sustiprinimų. Jo nuomone, 
per streikus, Maršalo plano sabotavimų, so.cijalistų puolimus jie 
daugiau šalininkų praranda Kaip laimi. Jis tvirtina nesųs titis- 
tas, bet praktiškai ne kartų savo kalbose užstojo titistines sro
ves partijoje.

Daugelis klausia save, kodėl jis viešai nenusigręžia nuo 
Maskvos. Tai įvykdyti jam trūksta pakankamo saugumo aparato. Jis 
Žino, kad po tokio žingsnio jo dienos suskaitytos. Antra, jis 
vis tikisi, kad įvyks pasikeitimų Kremliuje. Gal vienų dienų, 
taip galvoja jis, pats Politbiuras susipras, kad šiek tiek su
švelnintas titizmas gali veikiau padėti kaip kliudyti. Gal tada 
pats ponas Thorez būtų pasiųstas į Belgradu kaip tarpininkas. Bet 
ir Šiaip jis verčiau laukia, kai padėtis savaime pasikeis; kitaip 
sakant, kol Stalinas numirs ir Maskvoje vidaus kovos užvirs.

Taip protauja Thorez. Pažymėtina, kad Maskva privengia vie
šo su juo susikirtimo. Tai rodo, kad Stalinas šioje istorinėje 
kovoje jaučiasi vis silpnesnis ir gal jam dabar daug mieliau bu
tų, jei jis tos kovos nebūtų pradėjęs. Tito įnešė abejonę į rau- 
donųsias eiles ir jokia, kad ir kaip garsi, gimimo dienos šventė, 
nepajėgs tam senam žmogui Kremliuje uzslcpinti mintį, kad jo ga
lia satelitinėse valstybėse pamažu, bet tikrai, slysta iš rankų. 
Jei tai pasitvirtintų, jog prieš keliolika dienų jis pasiuntęs 
pas Tito du savo įgaliotinius, tai gal pasaulis pergyvens negir
dėtų įvykį, kad Stalinas eis į Konosa...

(Pagal "Weltto che" Nr. 841)

13



Lietuviu Bendruomenės suvažia
vimas . - S, m. sausio 8 d. Tilleur’e (Liėge) įvyko atstovu 
suvažiavimas, pats gausiausias ikiŠiol.12 vai. bažnyčia aidėjo 
nuo darniu lietuvišku kalėdiniu giesmių. Pamaldas laikė kun. Pr. 
Gaida, pamokslu pasakė T. P. Rabikauskas, S.J. "Concordia” salėj 
įvyko pirmiausia meninė dalis, kurioj pasirodė visi sesers Agnie
tės mokiniai - mažiausi ir patys didžiausi. Buvo pavaizduota Bet
liejaus prakartėlė, padeklamuota, parodyta lietuviškos plastikos. 
Ypač sudomino Kalėdy senelis, kuris atvyko su didoku maišu ir vi
sus mažuosius apdalino dovanomis. Prie pastaryjy prisidėjo Gosso- 
no kasykla, tam paskyrusi 500 fr. Pagaliau pasirodė akordeonistas 
J. Dulkė ir tautiniy šokėjy grupė, kuri susilaukė gausiy katučių. 
Po meninės dalies suvažiavusieji ėmė svarstyti einamuosius reika
lus. SuvaŽiavimy atidarė Stp. Paulauskas; suvažiavimo pirmininku 
pakvietė p. Sekmoky, sekr. Banaitį. Iš apylinkių atstovy praneši
mą paaiškėjo, kad lietuviy organizacinis gyvenimas nėra pakanka
mai gyvas, tašiau susidomėjimas juo yra nemažas: pav. vien jŠ 
Hainaut prov. dalyvavo 20 atstovę. Išrinkta valdyba 1950 m.: pirm. 
Stepas Paulauskas, vicep. J. Zaleskis,, sekret. T. J. Aranauskas, 
iždininku V. Banevičius, spaudos bei švietimo reikalams K. Pr. Gai
da. LBB Centro adr. - T. J. Aranauskas, 15, rue Ferer, Mons - H. 
Organizac. ir emigracijos reikalais rūpinasi J. Zaleskis. į revi
zijos komisijy išrinkti: Dulkė, SlapŠinskas, Venckeviča. us. Daly
vavusieji iš Mons’o DP stovyklos (p. Kujelskis) papasakojo apie 
savo gyvenimu, bado streiky. P. Banevičius pranešė apie "Gimtosios 
Šalies" padėtį, kviesdamas remti jy ir toliau. Vasario 16 d. cen
trinis minėjimas nutarta rengti Charleroi/- Suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu.

LBB Centras prane ša.-1. Apylinkės ragi
namos tuojau išrinkti 5 nariy valdybas ir revizijos komisijas 
(3 nariy) 1950 m. (kur jos nėra dar išrinktos) ir jy systaty pra
nešti Centrui (R. P. Aranauskas, S.J. 15, rue Ferer, Mons , H.) 
iki Š. m. vasario 20 d. T., p. iki Šios datos pranešti Centrui 
lietuviy skaičiy apylinkėse.

2. Tuojau pradėt nario mokesčio rinkimy nuo visy dirbančiy- 
jy lietuviy 10 fr. mėn.. Negalintieji mokėti paduoda pareiškimus. 
Nemokantieji nario mokesčio neturi teisės į LBB patarnavimus. Iki- 
šiol nesumokėję nario mokesčio už 1949 m., sumoka papildomai 30 fr. 
75 surinkty pinigy siysti Centro iždininkui Mr, V. Banevičius, 
66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

3. Saukiant susirinkimus galima kviestis Centro narį p. J. 
Zaleskį informacijai (17, rue Tombell, Chatelet - H.)

LBB Centras

Metinis susirinkimas.- S. m. vasario 
5 d. tuoj po pamaldy "Concordia" salėj Liėge-Tilleur šaukiamas 
apylinkės lietuviy susirinkimas, kuriame bus renkama nauja valdy-
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ba ir revizijos komisija.
LBB Liėge upyl. Valdyba

dėmesio nevedusieji! - Šiuo metu yra 
galimybių patekti į sargybą kuopas pas amerikiečius. Skubiai tei
rautis pas savo kapelionus ir LBB pirmininkus.

Juda Kanados link. - Kanados "Nepriklauso
mos Lietuvos" 4’ Nr. (194".XII.15 d.) buvo įdėtas LBB Liežo apy
linkės valdybos pranešimas ir 4 viengungiu bei 2jy Šeimy syraŠiū- 
kas, prašant parūpinti įvažiavimui į Kanadą leidimus.^

Į tai atsiliepė Onutė ir Juozas Ražauskai, pranešdami, kad 
jy farmeris mr. Wilfrid L. Whyte, visiems pažadėjo darby ir buty 
ir pasirašys emigracinius blankus.

LiežiŠkiai yra labai ir labai dėkingi p.p. Ražauskams, o taip 
pat ir „ir. W'hytei.

Ir taip už keliy mėnesiy toli už vandenyno pavakariais skam
bės lietuviškoji daina ir Jono Dulkės akordeonas. Kursis naujas 
Tilleris. Iki šiol į ten vykti dokumentus gavo vienas viengungis 
ir viena Šeima. Keli yra gavę garantijas per savo pažįstamus ir 
jau tvarko kelionės dokumentus. J. Pargauskas išplaukia vas. 4 d. 
Laimingos kelionės!

Pagaminti tautiniai ženkleliai. 
Dešimties mėty Tėvynės pavergimui paminėti išleisti metaliniai 
tautiniai ženkliukai(vyriški ir moteriški)į atlapy kampus, su 
gedulo juostelėmis. Kaina -20 fr. Gaunama: Chatelet, rue de la 
Tombelle 17. Galima gauti ar užsisakyti L.B.B. skyriuose.

Vasario 16 centrinis minėjimas 
Chatelet (Charleroi). - Vasario 16-tos dienos 
centrinis L.B.B. minėjimas įvyks 12-to Vasario (sekmadienį) Ch&- 
telet. Pamaldos prasidės 11.oO šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
ov. mišias laikys Tėvas Ambrazijus, pamoksly sakys Tėvas Aranaus- 
kas. lo.lO minėjimo dalyviai renkasi pietums į parapijos saly. 
Čia įvyks iškilmingo minėjimo atidarymas, Nepriklausomybės akto 
skaitymas ir trumpas apibūdinimas Lietuvos atgimimo laikotarpio. 
Toliau seks pietūs su menine programa. Baigsis 18 vai.

Pietūs su vynu ir alum 50 fr. vyrams ir 40 fr. moterims.
Smulkesnė programa bus prisiysta.

P-lė Mironaitė JRO tarnyboj. 
Baigusi Liuveno un-te politinius bei socijalinius mokslus p-lė 
Stefa iūironaitė gavo tarnyby Belgijos IRO delegacijoj Liėge sky
riuje kaip socijaliniy reikely tvarkytoja. Ji savo darby jau pra
dėjo. Linkime savo bendradarbei geros sėkmės naujose pareigose.

T. Bružikas Liėge. - Sausio 29 d. jis 
pradėjo misijas Liėge apyl. lietuviams ir numato pamokslus: sekma
dienį, pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. Kasdien du pamoks
lai: iŠ ryto S vai. ir vakare 6 vai. Tilleur bažnyčioj.
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Laukiama knygy. - Vokietijoj veikusios knygai 
leidyklos likviduojasi ir persikelia į J.a.V. Buv. šv. Sosto De- 
legatilros spaudos skyrius t.p. likviduojasi. "Lux" leidykla irgi 
sustabdo darbę ir Europoj knygy nebeplatina. "Patria" dalį savo 
leidiniy perkėlė į J.A.V., kita dalis laukia transporto. Lieka 
dirbti Vokietijoj ir toliau leidykla ^Venta", kurios savininkas 
yra p. J. Rimeikas, išleidęs jau nemaža vertingy leidiniy. Šio
mis dienomis išėjo iŠ spaudos "Genocide" angly kalba. Tuojau 
išeis A. maceinos "Did. Inkvizitorius", St. Ylos "Lietuva brangi" 
ir K. Grigaitytės, Paslaptis (eilėraščiai). Šios ir kitos "Ventos" 
knygos bus galima gauti ir Belgijoj. Tikimasi, kad dar bus galima 
gauti ir kity leidykly knygy. Gaunamy knygy sęraŠas bus paskelbtas 
vėliau.

Lietuviy vaikai nebemoka lietu
viškai? - Yra patirta, kad lietuviy vaikai, einę flamę 
arba valony mokyklosna yra gerai išmokę flamiŠkai arba prancū
ziškai, bet nemoka lietuviškai rašyti, o skaito sunkiai. Ir tai 
darosi vos po dviejy su puse mėty! Išimtį sudaro Tilleur, kur vai
kai turi progos dukart per savaitę mokytis lietuviŠky dalyky. Ir 
kitur tėvai turėty susirūpint savo vaiky lietuviškumu.

3 . Cinzas padėjo m o k s 1 y . - Nelaimės
ištiktasis buv. angliakasys Cinzas, pradėjęs vaikščioti dirbtinėm 
kojom, dasikasė iki Liėge ir Šią liko priimtas į profesinę moky- 
klę elektro-radijo skyriy. Tuo būdu jis įsigys amatę ir galės 
savarankiškai verstis. LEokslę eiti padeda ligoniu kasa ir IRO, o 
jaukię globę bei pastogę teikia jam p. Gajausky seimą. Atliekamu 
laiku rašo noveles, humoristinius dalykus ir mokosi prancūzy kal
bos .

Rengiamas betėvyniy statutas. 
J.T.O. centr. rūmuose Lake Succes posėdžiauja 14 valstybiy atsto
vai, kurioms pavesta paruošti betėvyniy (apatridy) statutę, lie
čianti jy teisę į darbę, teisinę globę, keliones ir t.t. Belgiję 
atstovauja generalinis konsulas ii. Cuvelier.

Spauda apie Belgijos lietuvius. 
Kultūros mėnraštis "Aidai" 26 nr. (1249) kronikoje įdėjo skiltelę 
apie Belgijos lietuviy gyvenimę. Rašo apie jy vargus, bado strei
kus, neleidimę pasirinkti darbę. "Tarp maltretuojamy Belgijos 
lietuviy pagrindinį ryšį palaiko lietuviai kunigai ir dvisavaiti
nis rotatorium spausdinamas laikraštis "Gimtoji Šalis". -"Drau
gas" (JaV), kuris rašė apie Belgijos liet, iširimę, skelbia, kad 
jie vėl susitvarkę ir pradėję energingai veikti. Taip pat rašo, 
kad Tilleure susiorganizavo tautiniy šokiy grupė ir gerai pasirodė.

Dingo sūnus. -Po Kalėdy Hensies-Pommeroul din
go B. Dabulskio trijy su puse mėty sūnelis. Vaiko draugai tvirti
na, kad įpuolė į kanalę. Po ilgo ir uolaus jieŠkojimo dar nepa
vyko iki Šiai dienai jo surasti.
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Jau ’’įkurdinti”. - Prieš metus laiko T. Bruži- 
kas buvo numatęs aplankyti Belgiję, be to, jį pakartotinai kvie
tėme, kad susipažintu su Belgijos lietuviu gyvenimu ir jo sunke
nybėmis, kad, nuvykęs į kitus kraštus, apgintu musę reikalus ir 
mums padėtę. Jau aplankė didelę dalį lietuviu koloni^ę. Patyrė 
ne tik pats daug vargo, dažnai per lietę ir šaltį važinėdamas ir 
neretai toli pėsčias eidamas, bet pamatė ir musę sunku darbę, gi
lius rūpesčius ir aimanavimus. Tačiau nebuvo galima užslėpti ir 
lietuvię silpnybię. Neretai atsitiko, kad kaikurie nė iš žingei
dumo nebuvo suinteresuoti ir visai nepasirodė. Svečiui nesulai
komai išsprūdo iš lupę žodžiai, kad mes jau esame įkurdinti ir 
mus daugiau niekas nedomina, nei iš toli atvykęs lietuvis, nei 
lietuvybė, o Misijas, Dievas, malda už kenČiancię Tėvynę ir visa 
kita - egal. Jei tai nebutę tik didelė mažuma, tektę mums pasi
likti kaip tikraisiais Belgijos angliakasiais.

Ir Amerikoj nėra Amerikos. 
P.Barauskai, įsikūrę Detroit’e, rašo: ’’žinot, negali pavydėti 
atvažiavusiems, nes irgi sunkus gyvenimas: reikia sunkiai dirbti 
ir, be to, darbo laukia mėnesiais, o kas svarbiausia - pinigę 
neturi; giminės labai Šykštus daugumoj, tai ir skursta, kol gau
na kur darbo. Mums einasi neblogai; dirbam visi, tai ir gyventi 
galima”.

Namę tarnai g a-’u s pensijas. - Pagal 
nauję Darbo Ministerio potvarkį, namę tarnai (domestiques) galės 
gauti senatvės pensijas kaip ir kiti darbininkai, sulaukę 65 m. 
amžiaus.
_tt—it=»t-n =ti=n=-t»=H—h—ii-h-h-ti-n—nn= h—it— n=n-n=»« —

AR ŽINAI ?

- Kad Viduržemio Jūros gana didelėj Sardinijos saloj du me
tai kai išnaikinti uodai, musės ir moskitai? - 80 % salos gyven
to ję sirgdavo pavojinga maliarijos liga, nes moskitai užkrėsdavo 
Žmones, o dėl maisto stokos nusilpęs organizmas buvo greit paker
tamas. Derlinga salos žemė buvo prie vandeningę vietę, o čia vei
sėsi milijonai pavojingę moskitę. 1946 metais amerikiečiai atga
beno kelete tonę moskitams naikinti miltelię ir sumobilizavę gy
ventojus ispurškė ir mažiausius salos kampučius. Liepsnosvaid
žiais nudegino pelkię žoles^ir iš lėktuvę išbarstė nuodus. - Po 
dvieję metę darbo pranyko iš visos salos pavojingieji vabzdžiai 
ir su jais maliarija. Kiekvieno atplaukiančio laivo ar lėktuvo 
kapitonas turi turėti pažymėjimę, kad neatnešė užsislėpusio mos
kito. ..

- Kad pradžioj 18-to šimtmečio Žemėj buvo 775 milijonai gyven
to ję, ligi pabaigos priaugo kitatiek iki 1,5 milijardo. Per pas
kutinius 50 metę tiek priaugo, kiek per visę pereitę šimtmetį. 
Dabar priskaičiuojama 2.200.000.000 žmonię.

Ss
te

>-
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Laimingiji v y r y nelaimingas susiti

kimas. -Anglams ir suomiams 
karšta .

S c h u m a n'o nusišypsojimas Vokie
tijoj. - Stiprėjanti Vakary Europa aiškiai mato, kad Vaka- 
ry vienybė nėra įmanoma be Vokietijos - Prancūzijos susitarimo. 
Tuodu kraštai vienas kitam seniai nebesišypso, o greičiau dantį 
griežia. Santykiams pagerinti gera pradžię padarė Prancūzijos 
užs. r. ministeris ochuman’as, kuris ryžosi nuvykti Vokietijon 
ir plačiai nusišypsoti. Be to, jis nuvyko tartis su atsakingais 
vokiečiy vyrais į miestę, kurio universitete ėjo teisės mokslus, 
būtent, Bonn’ę. Čia jisai susitiko vokiečiy kanclerį Adenauer'į, 
kuris laikomas dideliu prancūzofilu. Taigi, susidėjo labai palan
kios aplinkybės spręsti didiems klausimams, kur reikia tiek daug 
geros abipusės valios. Deja, nei Schuman’o vokiečiy kultūros pa
žinimas (komunistai vadina jį "boche"), nei ^denauer’io prancu- 
ziškumas nebuvo pakankami. Problemos pasirodė dar tokios aštrios, 
kad atsakingi vyrai turėjo pareikšti, jog dar neatėjęs laikas 
toms problemoms spręsti. Tikrovėj gi yra pats laikas susikoncer- 
tuoti, nes Europos konflikto atveju abi tautos ves vėžio, gulbės 
ir lydekos politikę, kuria puikiai pasinaudos sovietai. Sitai 
mato politikai ir jieško būdy susitarti. Didžiausia kliūtis-Saar’o 
kraštas, anksčiau priklausę Vokietijai, dabar praktiškai pri
jungtas prie Prancūzijos, ypač ekonominiu požiūriu. Ten yra sti
pri pramonė, geros angliy kasyklos, ir Prancūzija, dalyvaujanti 
karo laimėjimuose, norėty gauti kaip kompesaciję Saar’o sritį. 
Vokietija tam priešinasi visom keturiom ir nurodo vokiškę Saar’o 
pobūdį. Patys Saar’o gyventojai laiko save vokiečiais, tačiau 
jaučiasi politiškai nepriklausomais ir 1947 m. nubalsavo prisi
jungti ekonominiais ryšiais prie Prancūzijos. Tai nedidelis Euro
pos kampelis, dėl kurio pešasi du milijoniniai^partneriai, kaip 
kadaise Čekoslovakija pešėsi su Lenkija dėl Tešino^ kur irgi yra 
svarbi angliy kasykly pramonė. Tame ginče amerikiečiai su ang
lais remia Prancūzijos pusę, nors vokiečiai dėl to rodo didelį 
nepasitenkinimę. Jie niekaip negali prileisti, kad Saar’o kraš
tas būty atskirtas nuo buv. Reicho ir siūlo jį ’’sueurojDinti” 
t.y. įvesti tarpt, kontrolę, panašiai kaip ir Ruhr krašte. 
Galiausiai Šio ginčo sprendimo reikia laukti pasirašant pokarinę 
taikos sutartį, apie kurię niekas nė neužsimena.

Anglijoj karšta. - DarbieČię vyriausybė, 
išbuvusi valdžioj ketverius metus, baigia savo dienas ir s. m. 
vasario 23 d. nuskyrė rinkimus. Darbieciy (sočijalisty) konku
rentai pakėlė galvas ir pradėjo rinkiminę kovę, siekianČię nu
šluoti Atlee. Didžiausię svorį šioj kovoj turi? žinoma, Chur
chill ’is, kuris kad ir pralaimėjo praėjusius rinkimus, tačiau 
savo garso neprarado, juoba, kad pralaimėjo nedidele darbiečiy 
persvara. Jis jau išleido savo manifestę, kuriame išdėsto savo
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atstovaujamos konservatorių partijos programų. Svarbiausias jo 
arkliukas - ekonominė laisvė. Kaip žinoma, darbiečiai suvalsty
bino stambiųjų pramonę ir daugelį ekonominio gyvenimo sričių. 
Dalis anglų tuo patenkinti, tačiau liko daugybė nepatenkintų, 
juoba, kad suvalstybintų įmonių rezultatai, bent ikišiol, pasiro
dė vietomis gana nuostolingi, tingia s, kuris iš seno yra įpratęs 
prie laisvo ekonominio gyvenimo, linksta prie vad. kapitalistinės 
sistemos. Tai matytiir iŠ D.Britanijos dominijų rinkimų: darbie
čiai pralaimėjo rinkimus N.Zelandijoj ir Australijoj. Galimas 
daiktas, kad ir metropolija grįš prie senojo meto su Churchill’iu 
priešaky.

Amerikos doleriai plaukia Euro
pon. - DaŠingtone baigiama ruošti sutartys, numatančios gin
klų tiekimo procedūrų Atlanto pakto kraštams. Šiose derybose buvo 
kilęs ginčas tarp JaV ir D.Britanijos dėl atsiskaitymo už ginklus, 
ypač už išlaikymą padidintų oro bazių, kur galėtų nutūpti ir pa
tys sunkiausi JAV bombonešiai. Dabar visi ginčai yra baigti, ir 
JAV doleriai ginklų pavidalu ims plaukti Duropon. Netrukus numa
tyti tam tikslui paleisti apyvarton pirmąjį milijardų dolerių, 
kuris turįs būti sunaudotas dar Šiais biudžeto metais iki birže
lio jO d.

Suomija priešinasi. - Naujo prezidento 
rinkimų proga kremlius vėl spustelėjo Suomijų, būtent, pareikala
vo išduoti oOO neva karo nusikaltėlių sovietų piliečių, tarp kurių 
buvo ir pabaltieČių. Suomiai ištardė visų eilę kaltinamųjų ir nera
do nė vieno karo nusikaltėlio, o tie, kurie jautėsi neramus, iš 
Suomijos seniai išsinešdino. Įpratę suomiai priešintis, nenusilei
do ir šįkart: atsisakė išduoti nekaltus savo piliečius. Toks raš
tas buvo pasiųstas Kremliui, kuris nenustojo raukytis ir, siekda
mas sutrukdyti Paasikivio išrinkimų į prezidentus, įsakė sustab
dyti ekonomines derybas. Jos būsiančios atnaujintos, kai būsianti 
pertvarkyta vyriausybė "demokratiniais pagrindais" t.y. sukomunis- 
tinta.

Pogrindinis veikimas sovietų 
armijoj. - Spaudos žiniomis, sovietų armijos daliniuose, 
stovinčiuose Vokietijoj, vyksta slaptas veikimas. Ten platinami 
atsišaukimai su raidėm - NST (našem titanam smert)- mūsų tironams 
mirtis. Priešbolševikinis sųjūdis esųs gyvas ir pačioj Rusijoj. 
Jis siekia nuversti sovietinę diktatūrų ir grųžinti gyventojams 
laisvę, nes dabar tėvynė, jau keturi metai nuo karo pabaigos, 
esanti paversta kalėjimu, o vietoj sviesto ir duonos gaminami 
tankai bei lėktuvai. Be to, pranešama apie augantį nepasitenki
nimų ypač Ukrainoj.

—..ooOOOoo..—
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