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IV metai 1950 m. rugsėjo 15 d. Nr. 17 (70)

Ranka prie arklo
Paskutiniu laiku vėl daug tautiečiu atsisveikino su Belgija. 

Daug netekome ir taip negausiu veikėjy: "G.S." redaktorius išvy
ko į Kanady, T. Rabikauskas į Vokietiją, Tėv. Ambrozijas išva
žiuoja j. Kanadą. Nemaža atsisveikino "G.S." skait^tojy ir Bendruo
menės veikėjy, iš viso apie 150. žadėjusieji atvažiuoti, iŠvyku- 
siy viety nepapildo, bet dar kaikas ruošiasi apleisti.

Nors retos musy eilės dar daugiau prarėtojo, tašiau kasdie
niniai klausimai pasiliko tie patys ir reikalauja naujy jėgy ir 
neatidėliojamo darbo. Likusiems uždedamos pareigos, kaip Liet. 
Bendruomenės ir šalpos organizavimas, laikraščio leidimas ir Lie- 
tuviy Kat. Misija.

Lietuviy išsiblaškymas neturi reikšti atsipalaidavimu nuo 
bet kokio veikimo, bet priešingai, reikė ty žengti ne tik pirmyn, 
bet ir - vieningai. Vienas bendro darbo frontas ir darni vadovy
bė sujungs mus išblaškytus visoje Belgijoje į vieny galingy vie- 
nety svarbiausiems Tėvynės laisvinimo ir kult turiniams uždaviniams 
spręsti.

—..ooOOOoo..—

LIETUVA NORI BŪTI LAISVA IR NEPRIKLAUSOM VALSTYBE

VLIKo ir VT pirmininko M. Krupavičiaus atsakymas j amerikie- 
Biy žurnalisto p. Leonard J. Schweitzer paklausimus aktua

liaisiais politikos klausimais

Amerikiečiy žurnalistas Leonrad J. Schweitzer Siaurinės 
Amerikos Laikrasčiy Syjungos vardu apklausinėje eilę egzili- 
niy politikę - Lenkijos Mikolaičiky, Kroatijos Mačeky, Bul
garijos Dimitrovy, Rusijos Kerenskį. Savo klausimus jis pa-
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teikė ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto bei 
Vyki. Tarybos pirmininkui M. Krupavičiui. Čia duodame tuos; 
klausimus ir atsakymus. Klausimai rodo, kuo Amerikoje pas-; 
kutiniu laiku domimasi. (E.).
- 1. Ar galite trumpai nusakyti Vyriausiojo Komiteto sudė

tį ir tikslus?
- Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas atsirado 

karo metu rezistencijoje prieš Vokietijos okupaciję. - Kai So- į 
vietę Sąjunga ir Vokietija, du suokalbininkai slapto 1939 m. 
rugpiučio 23 ir rugsėjo 28 dienos susitarimo pasidalinti Pabal
tijo valstybes ir Lenkiją, susipyko ir pradėjo karg, lietuviu 
tauta sukilo, iš pagrindinię savo krašto miesty pasalino okupan
tu ir paskelbė nepriklausomos Lietuvos Laikinęję Vyriausybę. Bet 
ji išsilaikė tik šešias savaites. Nacinis okupantas pakeitė bol
ševikinį ir laikinęję vyriausybę prievarta nušalino. Tada jos 
vietoj lietuviy nacionaliniam veikimui ėmė vadovauti iŠ pogrin
džio Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jis buvo sutar
tas visę demokratiniy partijy ir rezistencijoje susikurusiy ko
vos organizedjy. Kiekviena ty grupiy pasiuntė į VLIKę po vieny 
atstovę. VLIKas sėkmingai vadovavo viso krašto rezistencijai. 
1944 m. gegužės mėn. Gestapo daugumę jo nariy susekė ir išvežė
į Vokietijps kalėjimus. Amerikiecię kariuomenės pergalė juos iš- _
laisvino, ir nuo 1945 m. VLIKas atgaivino savo veikimę vakarę 
Europoje. Jo tikslas - pats vardas jį nusako: kovoti, kad Lietu
va buty laisva. Panašiai kaip savo laiku buvo Prancūzijos iŠ- į 
laisvinimo komitetas, vadovaujamas de Gaulle. Šiandien VLIKas 
yra autorizuotas krašto valios reiškėjas ir kaip visę demokrati
niy grupiy atstovę kolektyvas jis eina funkcijas, kurios norma-, 
liais laikais priklauso parlamentui; vyriausybinėms funkcijoms ' 
VLIKas yra sudaręs Vykdomęję Tarybę (Conseil Ezėcutif), kuri dir
ba kontakte su Lietuvos pasiuntinybėmis Jungtinėse Valstybėse, 
Britanijoj, Vatikane ir kt. kraštuose, kuriuose tebepripažįstami 
nepriklausomos Lietuvos atstovai.

- 2. Ką galėtumėte pasakyti apie padėtį Lietuvoje ir apie 
krašto bolŠevikinimą? Ar yra ten aktyvi rezistencija ir ar justi 
komitetas turi su ja ryšį?

- Bolševizacija vykdoma laipsniškai: a) profesinię organi-1 
zaciję bolševikinimas ir kulturbolševizmas, b) militarinė okupa
cija, c) nacionalizacija ir administracinis "gleichschaltung", 
d) marksistinis-komunistinis perauklėjimas, e) atbaigiamasis 
okupuoto krašto įliejimas į Sov. Rusiję. Pirmasis laipsnis vyk
domas dar laisvuose kraštuose, stengiantis paimti į savo įtakę 
darbininkus ir kulturininkus. Kiti laipsniai vykdomi jau tiesio
ginėje ar netiesioginėje karinėje okupacijoje, kurioje Šeiminin
kauja jau sovietę NKVD (NKGB) arba dabar vadinama MGB (MVD). Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valstybės, kurios buvo pačios pirmosios 
sovietę ekspansijos į Vakarus aukos, šiandien jau yra priėjusios 
ligi padeutinię bolševizacijo s laipsnię: įvykdyta nacionalizaci
ja ir administracinis ''gleichschaltungas", įvedant Rusijoj prak-
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tikuojamą krašto suskirstymą į rajonus. Ką reiškia nacionalizaci
ja, rodo konkretus pavyzdžiai: /prekyba, pramonė, žemės ūkis, na
mai nusavinti; individualiniai ūkiai panaikinti ir ūkininkai baij* 
giami suvaryti į kolchozus. Dabar eina pati atkakliausia kova dėl 
perauklėjimo. Lietuvią tauta, iŠ tradicijos giliai tikinti, brank 
ginanti laisvę ir žmogaus individualybę, gaivališkai pasipriešinę 
bolševiką užsimojimui prievarta paversti ją netikinčia, komunis
tiška, robotu mase. Žinodami, kad lietuviai nesiduos "perauklėja- 
mi", bolševikai ėmėsi prieš Pabaltijo kraštus pačią pirmąją masi
niu deportaciją, kurią tikslas yra išrauti ir ai naikinti jiems 
nepatikima "neperauklėjamą" elementą. Masinės deportacijos la
biausiai dabar nukreiptos prieš kunigus, ūkininkus, mokytojus ir 
studentiją. Ligi 1949 m. vidurio jau buvo išgabenta iš krašto per 
25 visą gyventoją. Bet ir nedeportuotieji, dar palikę ūkininką?, 
terorizuojami ne tik mokesčiais ir pyliavomis, kurie turi ekono
miškai sužlugdyti, bet ir paprasčiausiais plėšimais. MGB suorga
nizuoti "istrebiteliai" ir raudonarmiečiai užpuldinėja ūkininkus 
ir apiplėšia, kas jiems patinka. Kai kurie kaimai’plėšikaujančiu 
kareivią ir mgbistą apiplėšti po 10-15 kart. Sitam plėšimui pasik 
priešinti, deportacijom sukliudyti, tautiniam solidarumui tarp 
gyventoją išlaikyti yra išaugusi aktyvi rezistencija, kurios gink
luotos pajėgos yra vadovaujamos griežtai centralizuotos vadovybės. 
Ar su ja ryšius VLIKas turi - leisite į tą klausimą tiesiogiai 
neatsakyti. Tepažymėsiu tik, kad VLIKui yra pareikštas Lietuvos 
pogrindžio pritarimas ir pasitikėjimas.

- 3. Kokia yra Kataliką Bažnyčios padėtis rusi? okupacijoje?
- Bažnyčią bolševikai laiko viena iš didžiausią bolševizmui 

įsigalėti kliucią. Jos įtakai išrauti ir Lietuvoje, kaip dabar 
Cechoslovakijoje, bolševikai buvo mėginę Bažnyčią skaldyti, or
ganizuodami "tautinę" bažnyčią, nepriklausomą nuo Romos. Nesulau
kę jokio pasisekimo metė "tautinės" bažnyčios organizavimą ir 
griebėsi aštrią priemonių Bažnyčios veikimą varžyti. Didžioji da
lis kunigą, apkaltinti sabotažu ir kontrevoliucija, buvo depor
tuoti. Beliko krašte ne daugiau kaip 30 % visą buvusiy kunigy.
iŠ 10 vyskupy telikęs tik vienas 75 mėty ir tas pats gyvena ne- 
legalinėj padėty. Bažnyčiy dalis uždarytos ir paverstos sandėliais. 
Už bažnyčios lankymą įvestas valdžiai mokestis (7 rb.) kaip į 
pasilinksminimo namus. Kunigai apdėti trigubais mokesčiais, baž
nyčios taip pat. Paskutiniais metais vidutinio dydžio parapija 
metams turėjo sumokėti už savo bažnyčią apie 30.000 rb. (darbi
ninkas uždirba metams apie 3.500 rb.) Jokią religinio turinio 
laikraščiy, net maldaknygiy neleidžiama spausdinti. Bažnyčią 
lankantieji moksleiviy tėvai iššaukiami gimnaziją komsorgą per
spėjimui, kad vaikams draudžiama atlikinėti religines praktikas, 
ir už mokyklos sieną uždrausta moksleiviams dėstyti religinius 
dalykus... Salia šitą ir kitokią represiją pridėkim aktyvią pro
pagandą prieš religiją, Vatikaną, kunigus spaudoje, mokykloje, 
mitinguose.

- 4. Ar valdžia vykdoma vietinią komunistu ar atsiųstą iš 
Sovietą Sąjungos?
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- Kaip principas - valdžia turi pereiti į rankas iŠ Maskvos 
atsiustu komunisty. Šitas principas vykdomas laipsniškai. Pabal
tijo valstybes okupuojant į priekį buvo iškišti vietiniai komu
nistai ar sovietiško rėžimo simpatikai. Sovietu emisaras, lėktu
vu iŠ Maskvos atskridus Dekanozovas, tik iš užkulisio dirigavo 
okupaciją ir naujo rėžimo įvedimu. Sudarytoje "liaudies vyriau
sybėje" ministeriais - komisarais buvo paskirti vietiniai, bet 
jiems jau buvo duoti pavaduotojai iš Maskvos. Antros okupacijos 
metu ministeriais jau skiriami tiesiog rusai iš Maskvos. Iš pas
kutiniu metu buvusiu 23 ministeriy 16 jau buvo rusai, o lietuviai 
jau tik jy pavaduotojai. Miestuose 1948 m. administracijos prie- 
kyje^buvo iki 70 % jau komunistai iš Maskvos, provincijoje tas 
skaičius žymiai mažesnis, tašiau jau ir valsčiy vyk.komitetu pir- 
mininky pavaduotojai buvo rusai iš Sov. Sąjungos gilumos, kurie 
faktiškai administracijai dirigavo. Bet ir ten auga, deportuojant 
vietinius gyventojus ir jy vietoj atgabenant iš Rusijos. Procesas 
aiškus - užpildyti visky rusais, nes ir vietiniais komunistais 
nepasitikima, baiminantis "titoizmo".

- 5. Ar jums atrodo, kad Lietuva gali atgauti savo laisvę 
JTO pagalba?

- Atlanto Charta, Jungtiniy Tauty Charta, viena pažadėdama 
atstatyti nepriklausomybes ty krašty, kurie jas turėjo prieš ka
ry, kita dekliaruodama žmogaus teises, pažadino pavergtyjy vil
tis ir jomis pakurstė rezistencijy. Bet savo veikla skaudžiai 
pavergtuosius apgavo, savo žodžiy nepaversdamos darbais, dažnai 
net nesiteikdamos išklausyti pavergtyju balso. Jungtinėse Tauto
se buvo keliamas balsas prieš keliy dešimty motery negrąžinimą 
iš Soviety Syjungos jy tikriesiems vyrams Britanijoje ar Jungti
nėse Valstybėse. Bet kada beveik kiekvienai Jungtiniy Tauty se
sijai įteikiamas skundas dėl milijoninio skaičiaus deportuotyjy 
nužudytyjy, suardyty šeimy iš Baltijos krašty, tam balsui neduo
dama jokios eigos. Kol Jungtiniy Tauty eilėse yra jos narys, ku
ris grobia tautoms laisvę ir vykdo genocido nuodėmę, kol jie tu
ri veto teisę ir kol kiti nariai pirmuoju savo rūpesčiy stato ne 
savo dekliaracijy realizavimy, o modus vivendi su genocidy vyk
dančiu savo kolega, tol pavergtosioms tautoms viltis daug neten
ka. Bet reikia viltis, kad pasikeis JTO sudėtis ir nariy tarpusa
vio santykiai. Tada ir JTO įgyty praktinės reikšmės gryzinti 
laisvę tautoms ir žmonėms.

- 6. Gal bdt, jūs prisidedat prie nuomonės Mikolaičiko, Pi- 
mitrovo ir Mačeko, kurie sako, kad tolesnėje perspektyvoje tik 
pergalingas karas prieš Sovietu Sąjungą gali užtikrinti ju tautom 
laisvę?

- Kas yra pagyvenęs sovietiniame rėžime, kitokios išvados 
nepadarys. Tikėtis, kad propaganda iš viso paveiks soviety rėžime 
esančiuosius, suorganizuos "titoizmo" syjudžius ir iš vidaus su
sprogdins sovietinį rėžimy, nėra mažiausio pagrindo. Taip, karas 
yra baisus žodis, nes jis milijonams reiškia gyvybės atėmimy ir 
turty, kulturiniy vertybiy sunaikinimy. Bet pavergtiesiems jis 
yra vienintelė išsivadavimo gal imybė. Taikos žodis bolševizmo ne-
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ragavusiems ir tebegyvenantiems laisvėje yra tabu, kuris leidžia 
jiems patiems tuo tarpu išvengti to sunaikinimo. Kų dabartinė 
taika praktiškai reiškia - tai daugeliui milijonų gyvybių atėmi
mų ir ištisų kraštų turtų sunaikinimų tyliu, lėtu naikinimo badu 
ir tas naikinimas apima vis didesnį valstybių skaičių; tebesan- 
tiems laisvėje šita taika reiškia nuolatinį drebėjimų, nuolatinį 
ginklavimąsi, kuris bent tam tikram laikui atidėtų tokį naikini
mų, kuris jau vyksta pavertuose ir pavergiamuose kraštuose. Ir 
vistiek tas sunaikinimas nėra išvengiamas, jeigu nuo jo neišgel
bės laiku įvykęs karas. Baisus paradoksas: dabartinė "taika" ne
ša neišvengiamų sunaikinimų, pergalingas karas išsigelbėjimą ne 
tik pavergtiesiems, bet ir laisvėje esančiųjų apsaugojimų. Šian
dien dar yra pavergtieji ir laisvieji. Bet netolimoj ateity liki
mas visų bus tas pats: arba visi pavergti arba visi laisvi. Šita 
žiauri tiesa, žinoma, sunku prisiimti psichologijai laisvėje te
begyvenančio žmogaus, nes jis nori būti "optimistas", t. y. svai
ginamas apgaulingu taikos šydu.

7. - Kerenskls siūlo federalistinę Rusi ja. Ar Lietuve, norė
tų prisijungti prie tokios federalinės valstybės.

- Ar Rusija raudona ar balta - ji Lietuvai svetima. Jei Ru
sija turėtų apimti slaviškąsias tautas, tai lietuvių tauta ir 
savo kalba ir savo kilimu ir savo istorija slavams yra visai sve
tima. Jei Rusija turėtų apimti prieš pirmąjį pasaulinį karų jos 
turėtas teritorijas, tai reikštų pripažinti imperialistine Rusija, 
kuri Lietuvos valstybę buvo užgrobusi 1795 m. ir jų pasidalinusi 
sų Prūsija tokiu pat badu, kaip paskiau 1939 m. rugsėjo 28 d. to
kį pat pasidalinimų slaptai sutarė Ribbentropas su Molotovu. Ko
vojant su nacizmo ir bolševizmo imperialistinėmis agresijomis 
vardan tautų ir individo laisvės pripažinti busimajai Rusijai 
Ribbentropo-Molotovo susitarimų butų didžiulis absurdas, niekaip 
nesuderinamas su žmonijos siekiamais tikslais.

Kas mėgintų Lietuvę įjungti į Rusijų, turėtų sulaužyti vi
sas lietuvių tautos tradicijas ir kiekvieno gyventojo prigimtį. 
Taip darė caristinė Rusija, laužydama per 120 metų. Bet lietuvių 
tauta išplėtojo rezistencijų kaip retai kur. Taip norėtų ir kai 
kurie baltieji rusai, planuodami tokių pat imperialistinę Rusijų 
kaip dabar Stalinas, tik jų nudažyti balta spalva. Lietuvių tau
tai jų užsimojimai nepriimtini. Nepriimtini, nes savo dvasios 
kultūra, savo kultūriniais ir ūkiniais ryšiais ji yra sutapus su 
Vakarų Europos pasauliu. Čia jinai jaučiasi savas ir naudingas 
Vakarų Europos bendruomenės narys jos ūkiniam ir dvasiniam ben
dradarbiavimui. Tik šiame Vakarų Europos valstybių junginyje Lie
tuva nori pozityviai reikštis kaip laisva ir nepriklausoma vals
tybė.

- 8. Ar sutinkate (atsižvelgiant j Lietuvos ūkininkus) su 
n^Jdačeko mintimi, kad tada, kai Stalinui., pasiseks sunaikinti 
laisvąjį ūkininką Rytų Europoje ir jį paversti žemės ūkio prole
taru, bus per vėlu pasukti laikrodį atgal ir neįmanoma atstatyti 
demokratinį rėžimų?

- Negalima nesutikti. Jus žinote, kaip vienas sovietų karys, 
kuris buvo pabėgęs į Jungtines Valstybes, grįžo į Sovietų Sąjungų
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- ne dėl to, kad jis birbę buvęs sovietinis Šnipas, bet kad jis 
negalėjęs pakelti Vakarę laisvės. Tai reiškia, kad tas žmogus jau 
yra tipingas sovietinio auklėjimo produktas, visa savo psicholo
gija priderintas sovietinio kolektyvinio, masinio diriguojamo 
gyvenimo sęlygom, jau visai svetimas laisvam demokratiniam Vaka
rę pasauliui. Toks žmogus negali išaugti ūkininkę luome, kuris 
yra tradiciję, ryšio su žeme, individualybės saugotojas. Naikin
dami ūkininkę luomą, sovietai siekia ne tik ūkinę sistemę pakeik
ti, bet ir pašalinti aplinkę, nepalankię masinio marksistinio į 
Žmogaus roboto auklybai. Sunaikinus ūkininkę luomę, nors ir butiį 
panaikinta sovietinė sistema, bet liks tos sistemos išaugintas 
naujas žmogus. 0 jį pritaikinti naujam demokratiniam gyvenimui, 
kaip minėto ruso pavyzdys rodo, nėra lengva. Juo ilgiau rėžimas i 
truks, juo giliau paveiks žmogaus sęmonę, juo sunkiau jį bus ati
tiesti. (ELTA).

Į 
—..00OOO00..—
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LIETUVOS KATALIKU RAŠTAS IŠ POGRINDŽIO I ŠV. TEVę PIJŲ XII

šitokiu vardu išspausdino Lietuvos katalikę laiŠkę, 1249 m^ 
perduotę šv. Tėvui, šveicarę praktinės sielovados žurnalas 
"ANIMA". Prie laiško pridėjo į vadę Edzard Schaperio , estę kilimo 
rašytojo, išgarsėjusio Šveicarijoje savo paskaitomis apie didįjį 
išdavimę, kurį vykdo Vakarai, leisdami naikinti Baltijos valsty-f 
bes. įvade Schaperis išryškina, kad Lietuvoje einanti kova turi 
dideles prasmės visos Europos likimui.

- Iš neprieinamę Lietuvos miškę, kuriu dar nepasisekė užim-r 
ti sovietiniam okupantui ir kuriuose paskutiniai laisvę lietuvi^ 
tūkstančiai kaip partizanai kovoja už savo kitados laisvę tėvynę 
ir savo tikėjimę, yra išėjęs šitas laiškas į Romę, į šv. Tėvę 
Piję XII, kaip paskutinis žūstančios tautos ir kankinamos Bazny4 
čios pagalbos šauksmas.

-Pogrindžio atstovai jį nešė prie savo krūtinię per žiau- 
riausię geležinę uždangę, kuri skiria Lietuvę nuo Vakarę. Keturi 
iš tę atstovę su laišku į šventęjį Tėvę, vykdydami pavoję kupinę 
uždavinį, neteko savo gyvybię; dviem pasisekė šį šiurpę dokumen- 
tę pristatyti į vietę. 1

- Tačiau iš tikręju tai nėra laiškas tik į Ro$.a! Tai yra 
įspėjimo ir pažadinimo šauksmas viso pasaulio krikščionims; Ka
talikę Bažnyčia mažoje Lietuvoje, bet didžioje tikros tėvynės 
meilės ir krikščioniškojo maldingumo tradicijomis, Europos rytuo
se atskirta dabar nuo viso pasaulio, pati primoji kenčia visę 
krikŠČioniŠkęję BažnyČię likimę, kaig kitados^ji buvo pasireiš
kusi palaimingame darbe vykdydama Bažnyčios uždavinius.

- Pogrindžio laiškas, iš kurio karštais atodūsiais alsuoja' 
narsi kantrybė, pasakoja kukliai apie visokius bedievybės smū-

fius prieš Dieva ir Bažnyčię, apie neįsivaizduojamę bolševizmo 
erorę prieš mažę, demokratinę, Vakaram ištikimę tautę. Pade uti

ni ę tenai krikščionię kasdieninės kančios mozaika virsta pavyz-
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džiu tane milžiniškame fronte tarp bolševizmo ir krikščionybės, 
į kurį yra pašauktas kiekviena s-, iš mūšy. Nes apie juos tinka pa
sakyti apaštalo žodis: ... jie miršta... ir žiūrėk... jie gyvena!”

Po laiško pats leidėjas yra pridėjus pabaigos žodį, kuriam^ 
papildo Lietuvos bažnytinio gyvenimo apžvalgę naujausiais davi
niais.

- Skaičiai, kuriuos mini Lietuvos kataliku laiškas Sv. Tėvui 
Pijui XII, atvaizduoja padėtį 1948 m. Jį skelbdami, jaučiame pa-: 
reigę pažymėti sau ir tiem, kuriuos jis pasieks, kad persekiojimo 
baisybės nesustojo. Šiandien, 1950 m. kovo mėn., yra dar blogiau. 
Kunigai beveik visai likviduoti, paskutinis vyskupas miręs. Kuni
gy seminarijos uždarytos ir įstatyminiai nuostatai, kad 7 kilome'- 
try spinduliu tegali būti tik 1 bažnyčia, susirūpinįmę kunigy 
prieaugliu daro beprasmį. Miestai, kuriuos kilo aukštyn bažnyčią 
bokštai, dabar virto mirusi y bažnyčiy miestais, kurie laukia pri
sikėlimo, kaip visa šalis ir likusieji gyvi.

- Bet kaip ilgai ši tauta dar gali ištverti? Neskaitant 
2000-3000 žmoniy, kurie kas mėnuo išgabenami iš kalėjimy, neskai
tant 25.000 kritusiy kovose, ligi šiol jau apie 30 % visos tau- : 
tos yra deportuota ę Soviety Sęjungę. Ir pasirengimai naujom de-l 
portacijom pagal planę, kuris pasityčioja iš Soviety Sęjungos pap
rašo po Jungtiniy Tauty genocidine konvencija, leidžia laukti irj 
baimintis tik vieno: galo mažos tautos, kuri astuoniais šimtme
čiais yra įsijungusi į krikščionybės istoriję.

- Pagal soviety masinio naikinimo technikę Lietuvoje, kaip 
ir kitose ryty Europos valstybėse, tuščia erdve yra kolonizuoja-; 
ma ateiviais iš tolimyjy Ryty. Šiuo nauju tauty kilnojimu Sovie-; 
ty Sęjunga pastūmė į Vakarus ne tik politines , karines ir ideoloi- 
gines sienas, bet ir biologines. Šitas atžvilgis mūšy šiandien 
dar nepakankamai įsisąmonintas. Senasis Bažnyčios pasakymas -
ex oriente lux - (iš Rytų šviesa) atrodo išniekintas.

Lietuvos kataliky išspausdinto laiško atspaudas platinamas , 
per Šveicarijos kataliky parapijas. Surinktos už jį lėšos skiriaį- 
mos "Pagalbai Lietuviams". Šitas realus atgarsis į kankinamos 
Lietuvos šauksmę yra juo mielesnis, kad jis atėjo visai ne iŠ 
ten, iš kur buvo jo laukta. T.T.

—. .ooOOOoo..—

"Pasaulio Lietuviy Bendruomenė turi virsti ta didžiu 
ja lietuviy galybe, kuri padės išlaikyti 
tremtiniuose ir išeiviuose lietuvybę ir padės greičiau ir leng- . 
viau mums laisvę laimėti. Vienas frontas ir viena vadovybė - kaip 
visur daroma sunkiu kary metu. Nedelsdami ir netrukdydami to fron
to organizavimę turime greičiau baigti. To laukia tėvynė, to lauL 
kia ir mūšy tautos svarbiausi interesai. Pasaulio lietuviy Ben
druomenė suorganizavimas - tai mūšy svarbiausias dienos uždavinys".

Iš VLIK’o ir V.T. Pirm. M. Krupavičiaus kalbos per Vatikano 
radiję į viso pasaulio lietuvius.

□ . .. . .. i
—..ooOOOoo..—
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AMŽINAJAME MIESTE - ROMOJE
Musy visas šios žemės gyvenimas - tai ilgas piligrimo kelias. 

Gyventi - juk tai būti piligrimu.
Dievo Apvaizda taip sutvarkė ir mano kelius, kad visiškai 

nelauktai teko pamatyti amžinąjį miestu, čia, šiame daugelio 
šventyjy mieste, žmogus pajunti taip giliai, gal kaip niekuomet, 
kad musy žmogiškasis vargingas gyvenimas tėra tik trumpas laiko 
tarpelis pakeliui į amžinybę. Ir tikrai, šia kiekvienas žingsnis 
tave priartina prie amžinybės.

Paprotys keliauti j Romy yra jau labai senas. Jis siekia 
pirmuosius krikščionybės amžius. Jau antrame šimtmetyje po Kris
taus randame dokumenty, kurie rodo, kad yra buvę atvykusią pili
grimy pagarbinti kankiniu vietas ir apaštaly karstus.

Jau viduramžiais Roma tampa gražiausiu vakary krikščionybės 
centru, čia iškyla netrukus ir didingosios bazilikos - gražiausi 
to gilaus tikėjimo ir krikščionybės klestėjimo liudininkai.

0 Šiandien čia klumpa prie apaštaly krasty tūkstančiai ir 
tūkstančiai piligrimy, visokiausiy rasiy ir ta uty, išpažinti vie
šai ir sutvirtinti savo kiLkščionLŠkyjį tikėjimy, išprašyti vi
sam pasauliui ir visiems nusidėjėliams nuodėmiy atleidimy, ir pa
sisemti naujy jėgy, prasidedant naujosios pagonybės barbariškam 
krikŠči oniy persekiojimui.

Roma - tai miestas, kuriame su kiekvienu atsikvėpimu dar 
jauti šilty krikščioniy kraujy iŠliety už savo tikėjimy Nerono 
laikais, kai teatruose atiduodavo krikščionis sudraskyti liūtams. 
Vienas iš tokiy garsiy teatry yra išlikęs ir iki musy dieny va
dinamas Kolisiejum.

Tai miestas, kur randasi Sv.Petro ir Povilo - pirmyjy kan- 
kiniy ir pirmyjy popiežiy karstai.

Štai ant Sv. Petro karsto vietos šiandien stovi gražiausias 
architektūros ir krikščionybės paminklas - Sv. Petro bazilika su 
garsiuoju savo kupolu. Sis nepaprastas kupolas su šimtais figury. 
yra garsiausio pasaulio dailininko Michel Angelo kūrinys, čia 
pat netoliese, rasime Sikstinos koplyciy. Tai irgi begalinės meno 
kūrinys, kurį darė daugelį mėty to pačio dailininko Michel-Angelo 
ranka. Netoliese randasi ir garsusis Vatikano muziejus, čia rasi
te ne tik viso pasaulio žymiausiy meno kuriniy? dokumenty, archeo
logijos dalyky, bet rasite ir Lietuvy liečianciy dalyky.

Bet giliausiy įspūdį palieka, kai Sv. Petro aikštėje tūks
tančiai ir tūkstančiai piligrimy su kryžiais pajuda giedodami 
litanijas ar Marijos giesmes. 0 įėjus į baziliky, taip prisipil
do šis milžiniškas pastatas maldingos giesmės, kad pajunti jog 
tai malda plaukianti iš pači y širdies gelmiy. Vos atvykus į Romy 
turėjome laimės ant rytojaus išvysti Jo Šventenybę Popiežiy. Vi- 
sy akyse iŠ džiaugsmo suspindi ašaros, kai vienu momentu sušvinta 
tūkstančiai šviesy bazilikoj, ir jy šviesoj išvysti nešamy Žila*- 
galvį senelį - Kristaus Vietininky. Nesibaigiant šauksmams "te
gyvuoja Popiežius" ir giesmėms pasveikinęs begalinę miniy pili
grimy, Jis prabyla į tikinčiuosius net Šešiomis kalbomis. Pas
kiau, nulipęs nuo sosto, eina pasveikinti asmeniškai piligrimy 
paduodamas ranky arčiau stovintiesiems. Bet galiausiai minia 
mirštamai nutyla ir Jo Šventenybė iškėlęs rankas prašydamas Vieš-
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paties Palaimos suteikia visiems apaštališkyjį palaiminimu. Sun
ku išreikšti savo jausmus, reikėty kiekvienam asmeniškai tai iš
gyventi, ky žmogus jauti tuo momentu, kai galiausiai bazilikos 
skliautus užpildo iŠ banguojančios piligrimy juros kylanti krikš
čionybės triumfo giesmė: Christus vincit, Christus regnat, Chris- 
tus imperat.’I! Ir tik čia tepajunti, kad nešti kryžiy, nereiškia 
būti vergu, bet būti didvyriu, būti savys viešpačiu.

Besiidomaujantiems menu, architektūra, istorija, kiekvienas 
Romos kampas suteikia kiekvienam ky nors įdomaus. Šimtai bažny
čią, muziejai, meno paminklai, fontanai, senovės graiky švento
vės suidomina ir patraukia kiekvieny prakeliaujantį per Romy. 
čia rasime ir vis y pasaulio bažnyčiy motiny - Maria Magiore bazi- 
liky. Tai didžiausia pasauly bažnyčia Marijos garbei. Ir čia Ro
moj, kaip sakoma, kiekvienas akmuo, kiekviena kolona turi savo 
istorijy.

Priešpaskutinę dieny Romoje turime progos dar aplankyti Sv. 
Keliksto katakombas, kuriy visy koridoriy ilgumas siekia apie 
12 kilometry ilgio. Sena "Via Appia antiqua" gatvė mus atveda 
prie kankiniy buveinės, kur pirmieji krikščionys melsdavosi pasi
slėpę persekiojimo laikais ir kur laidodavo savo mirusiuosius.

Mes kartais per mažai pagalvojame, kiek kraujo teko išlieti 
pirmiesiems krikščionims už ištarimy "aš esu tikintysis", o ta
čiau jie išdrįso, nors už tai tekdavo paaukoti savo gyvybę.

Anksti ryty visa musy grupė dalyvaujame Sv. Mišiy Aukoje, 
mažytėje, keliy metry ilgio, koplytėlėje. Be galo daro didelį 
įspūdį, kai galinga giesmė prasiveržia iš daugybės tokiy mažy 
koplytėliy, kur tikintieji suklupę ant nuogos kankiniy numindžio
tos žemės, meldžiasi šiaury koridoriy tyloj. Nejučiomis prabėga 
minutės; kiek pasiaukojimo ir tikėjimo turėjo tie kankiniai, ir 
kaip mažai mes jo teturime.’? 0 gal ne vienam ir netrukus teks 
taip pat pralieti kraujy, nors jau ir dabar liejasi, bet ar mes 
turėsime tiek gilaus tikėjimo ištarti: "taip, aš esu krikščio
nis"?

Galiausiai apleidžiame amžinyjį miesty. Visy veidai kiek su- 
sirugstę, surimtėję. Ir nejučiomis, ir gal ne vienam, kyla pas
kutinė mintis: Kas gi vedė tuos kankinius į mirtį, kas vedė juos 
į tas požemiy katakombas, kas davė tiek įkvėpimo sukurti tiems 
nemirštamiems meno paminklams ir galiausiai kas gi atvedė Šian
dien tuos tūkstančius ir tūkstančius piligrimy į ty šventyjį 
miesty?

Piligrimas - J. Lukošiūnas

—..ooOOOoo..—
Visi mes, benamiai turtuoliai, 
Visi: - tu, ašen arba jis - 
žingsniuojam ir skubam į tolį 
Kaip mariy vilnis.
Pro didmiesčio murus, alėjas, 
Per tiltus aukščiausiy kalny. 
Tai saulė mus lydi, tai vėjas - 
Tai garsas dainy.

Ada įima
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DEL TĖVYNĖS ATEITIES į
♦

žinau, mano Drauge, kad esi gera savo tėvynės sūnūs, kad di
džiuojiesi savo kilme. Bet ar numanai, jog širdies nekaltybės 
niekintojas yra kartu ir tėvynės žudytojas? Ar jauti, kad mūšy 
tėvynės ir tautos gyvybė priklauso nuo to, ar jaunuomenės dvasia 
atgims, ar ir toliau ji eis praŽutingu keliu į visišku sugedimu, 
į kurį traukia neskaitybės apaštalai, nedoru knygę platintojai, 
šlykštus paveikslai, visokie kūno ir sielos išsigimėliai. Dabar 
ir draugijose, ir teatruose, ir kinuose, ir knyguose, ir laikraš
čiuose - visur vedama aštri kova prieš skaisty, tautos gyvenimu.

Jaunieji mano Draugai! Jeigu jums rupi tėvynės ateitis, jei
gu norite pakelti tautos gerovę, saugokite, kaip didžiausiy bran
genybę , savo širdies nekaltumy. Kiekvienos tautos ir sielos ap
sauga ir atspara yra josios dorovė. Jai žuvus, net ir galingoji 
Roma pateko į verguvę. "Demonas viešpatauja ant savo Šalininkę’' 
- skaičiau kartę vienose eilėse. Didžius darbus keekvienas atlie
ka tik savomis jėgomis. Su pykčio dvasia eina kartu pavydas, gir
tuokliavimas, lošimas korltmis. Bet nugalėtojos palmę šėtonas 
visuomet atiduoda neskaistybės dvasiai. Jis sako jai: "Tu turi 
aštriausius ginklus ir baisiausius nuodus. Jais gali ištisas 
tautas sunaikinti!" Toth.

—,.00OOO00..--

JUOKAI

PUSIAU. Du sveikatos prižiūrėtojai atsilankę į restorano 
virtuvę reikalauja pačio šeimininko. <

- Mes pastebėjome, - tarė vienas,- kad jus esate ant lango 
užrašę, jog triušiy pastety pardavinėjate. Pasakykite atvirai, 
ar tikrai ten yra triušiena.

- Mano ponai, norėdamas garbingas būti pasisakau, kad įde
du truputį arklienos, - atsakė seimininkas.

- Aha, o kokiy dalį dedate?
- Iš pusės, mano ponai, vieny triušį, vieny arklį...

-.0.-
MOTERIMS. Velykę pamoksle klebonas kalbėjo: "Musę Viešpats 

prisikėlęs pirmiausiai pasirodė moterims. Tai didelė garbė, jums 
mielos moterys, tuomi galite sęmoningai didžiuotis. Tačiau iš ki
tos pusės neprivalote per daug įsivaizduoti, nes tai įvyko tam, 
kad Kristaus prisikėlimo žinia greičiau per žmones aplėktę".

-.0.-

DAR BLOGIAU.
Jonas: - Po pypkiais ta mano žmona, kę jai sakau per vieny 

ausį įeina, o per kitę išeina.
Petras:-Su manyja dar blogiau, per abi ausis įeina, o per 

burny išeina.
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Skirstosi Belgijos lietuviai. - 
Buvusis "G.S." redaktorius kun. Dr. Pr. Gaida išvyko iš Belgijos ■ 
per Paryžią į anapus oceano - į Kanadą. Profesoriauja vienoje 
Quebeko provincijos kunigu seminarijoje. Greitu laiku Tėvas Am
brozijas išvyksta taip pat į Kanadą. Tėvas Rabikauskas išvyko 
Vokietijon, į Vestfaliją. Bus auklėtoju vienoje jėzuitą gimnazi
joje. Iš Mons’o kareivinią išvažiavo p. Petrauskienė su 3 vai
kais pas savo vyrą, kuris tarnauja darbo kupoje Vokietijoje. Sto
vyklos vadovybė padeda išvykstantiems: apmoka bagažo persiuntimą 
ir kelionę, duoda paliudijimą, kas niekas nesulaikyti bent Bel
gijos teritorijoje. Kareivinėse liko iš viso anie 350 asmenų 
(su vaikais), iš kurią vienas viengungis ir viena lietuvią seimą, 
kurie dar tikis išvykti kitur. Kanada davė sutikimą įsileisti DP 
iš Mons’o kareivinią, jei apsimokės patys kelionę. Įvairios re
liginės organizacijos žada jiems padėti. Manoma, kad paskutiniu 
laiku Belgijoje sumažėjo 150 lietuvią, dauguma išvyko į Vokietiją.

Motociklo nelaimė . -7.6. d. Mons’e įvyko 
Balf’o dovaną padalinimas Mons’o kareivinią lietuviams, apylinkės 
gausioms šeimoms ir sergantiems. Po padalinimo p. Vegys sutiko 
dalintojus pavėžinti įsigytu motociklu. Bevažiuojant pp. Krujels- 
kiui su BudreviČium, motociklas užkliuvo už jėzuitą gimnazijos 
pastatą kolonos, važiavusieji lengvai susižeidė, bet motociklui 
padaryta daug nuostolią.

Suėmimai ir paieškojimai.-Po Žoli
nės Švenčią Pommeroeul policija buvo suėmus lietuvį A.C. ir ieš
kojo M. Ališausko, pas kurį buvo daug belgiškos valiutos, ir no
rėjo pabėgti į Vokietiją. Manoma, kad pinigai nebuvo sunkiai įsi
gyti. Suimtąją trečią dieną paleido.

Beldžiamės į Kanados duris.- Kana
dos liet, laikraštis "Tėv. Žiburiai" rašo, kad Kanadą palengvinusi 
emigraciją. Belgijos Liet. Bendruomenė daro visas pastangas, kad 
ir Belgijos lietuviai galėtą jomis pasinaudoti. Lietuvos Konsulas 
Kanadoje Žada mums padėti. Iki šiol buvo gauta iš Kanados du pa
ieškojimai ir du atsišaukimai, iš^kurią vienas žada tik tada pa
ieškoti garantiją, kai kas nors is Belgijos lietuvią apmokės iš
laidas.

Miršta vaikučiai.- Charleroi apylinkėje 
siaučia vaiku liga. Per žolinės Šventes trijų dieną laikotarpyje 
mirė abu p. Jonaičio (Forchies) vaikučiai - 5 mėn. dvynukai. Gi
lios užuojautos!

Į Romą,. į Šveicariją.- Klierikas J. Lu
košiūnas buvo išvykęs su Olandijos šventkeleiviais į Romą. Mel
dės už tuos, kurie negalėjo nuvykti. Dabartinis "G.S.” redakto
rius kun. J. Dėdinas išvyko kuriam laikui į Šveicariją atostogą.
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Ragina uoliau- veikti.- Paskutiniame 
VLIK’o atsisukime į Belgijos lietuvius raginama, kad Belgijos lie- 
Liet. Bendruomenės Apylinkės ir skyriai susiorganizuotu ir parem
tu Tautos Fondy Lietuvos išlaisvinimui, kuris su paskutiniais 
įvykiais sparčiai artėja.

.Rugsėjo 8- t o j i . - Tautos Šventė - Rugsėjo 8-toji 
minima bendrai visos Belgijos lietuviy rugsėjo 10 d. Briuselyje. 
Ruošia Briuselio liet. Apylinkė.

- Šiais lemtingais visai žmonijai laikais, bukime kuo geriau
siai informuoti.

Anglijos lietuviu savaitraštis "Britanijos Lietuvis" Belgijos 
prenumeratoriams siunčiamas betarpiai iš Londono, o 3 mėn. tekas- 
tuoja tik 50,- franku.

Vokietijoje einys savaitraštis "Tremtis", 1 mėn. 26,- fran
kai.

Vienas numeris susipažinti siunčiamas nemokamai.
Atstovas Belgijai’ Stepas Paulauskas, 81/186, Pairę du Horloz, 

Tilleur-Liėge.

- Atatinkama įstaiga iš Vokietijos mus informuoja, kad dalis 
amerikiečiu karinės valdžios Žinioje buvusįy. DP darbo kuopy per
duodama vokiečiams, dėl to visos lietuviu žinioje esančios kuopos 
Šiuo metu yra pilnos ir naujai niekas tuo tarpu nepriimamas.

PILUS XII TĖVAMS.
Nesibijokite švento pašaukimo dovanos, kuri iš dangaus ant 

jusy vaiky ateina. Ar nėra tai pasididžiavimas, laimė ir garbė 
savo sūnų prie altoriaus išvysti, kaip jis nekruvinyįy auky aukoja 
ir savo tėvus Dievui pristato? Ar nesuvirpa motinos širdies gilus 
paslaptingumas žinant, kad jos dukrelė vienuolyno tyloje, kaip 
nuostabi Kristaus sužiedotinė Jį myli ir nelaimingiesiems patar
nauja ligoninėse, mokyklose, misijose ir net mušiy laukuose prie 
sužeistyjy ir mirštanciy aukojasi.

Garbinkite Dievy ir Jam dėkokite, kad iš jūsy kraujo sau did
vyrius ir pasiryžėles pasirinko į savo tarnyba. Pagelbėkitė Kris
taus Bažnyčiai, mieli vedusieji, pagelbėkite Kristui, žmonijos 
gelbėtojui, jusy kraujo vaikučiais...

- Vieno auklėtojo motinoms, mokytojams, tėvams duotas nurody
mas yra toks: "Geriau dešimts pagyrimy, negu vienas pabarimas". 
Nuolatinis ant vaiky murmėjimas yra atmestinas auklėjimo būdas, 
tai atbukina vaiko jausmus, sužadina juose pasipriešinimu ir ne- 
klusnumy, sudaro įtempta aplinky ir kartu parodo auklėtojy nesu
gebėjimą. Linksmumas, džiugesys ir pripažinimas išaugina vaiko 
sielos daŽelyje gražiausias gėles ir leidžia jom pražysti.
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sv^c/jp) usi. {UMIM
J.A.V. per tris tautinės šventės dienas susisiekimo nelaimėse 

žuvo 512 žmonių.

žydę statisto apskaičiavimu visame pasaulyje randasi 11.375.000 
žydę. Prieš antrę pasaulinį karę ję buvo ligi 16.675.000 priskai- 
toma. Vien tik Europoje per paskutinius 15 m. žydę skaičius iš 10 
milijonę sumažėjo ligi 3.367.000. Iš ję sovietę Rusijoj gyvena 2 
mil., Anglijoj 450.000, Prancūzijoj 230.000, Lenkijoj 90.000, Ame
rikos žemyne 5.776.000, iŠ kurię vien tik J.A.V. 5.220.000. Naujo
joj tėvynėj Palestinoj apsistojo 1.500.000 žydę.

Belgija nutarė nusięsti į Norėję 900 vyrę stiprumo bataliJo
nę. Jį sudarytę daugiausiai savanoriai.

J.A.V. planuoja visam pasauly paskleisti apie 200.000 radijo 
priimtuvę. Jie tarnautę "kritiškose srityse" amerikiečię propagan
da!. Iš ję 50.000 tektę sovietę užimtoms sritims.

Po stipriausio žemės drebėjimo Asame 5 milijonai g^ventoję 
liko be pastogės. Tūkstančiai galviję žuvo, žemės paviršius daug 
kur visai pasikeitęs. Dirbama žeme apnešta smėliu, taip kad ir 
derlius sunaikintas.

Amerikiečię tautinio saugumo pirmininkas darbininkams pareiš
kė, kad Rusija pasaulio užgrobimo politikoje smarkiai žengia pir
myn. Rusai vis geriau paruošia smogiamę jęArmiję, laivynę ir avija- 
cija, kasdien didina atominię bombę atsargas. Viskas, atrodo, ligi 
šiol gerai ėjosi pagal pasaulio užvaldymo planę, būtent: 1. Per 
paskutinį dešimtmetę rusę ir komunistęvaldomos sritys žmonėmis nuo 
188 milijonę pakilo ligi 800 milijonę. Dabar kiekvienam pasaulio 
kampe komunistai turi paruošty smogti paruoštę komunistinę mažumę, 
kuri puikiai veikia neapdairiose demokratinėse šalyse. Rusija už 
savo sienę turi milijonus karui paruoštę vrę, todėl ji gali ir 
toliau ramiai žiūrėti į krauję liejančias kitas salis.

Kanada pažadėjo Atlanto pakto valstybėms pristatyti dovanai 
300 mil. dol. vertės ginklę.

Londonas neramus stebi naujus rusę pasiruošimus prie Afga
nistano. Pasienię sovietai stato erodromus, ginklę sandėlius ir 
karinius pastatus. Taškente paruošiami azijatai. Afganistanas la
bai svarbus tuo, kad yra lyg raktas į centrinę Aziję.

200 sovietę žveję laivę sukinėjasi nepertoliausiai Islandi
jos krantę, karinię įrengįmę srityse. Anglai nesupranta, kaip so
vietai gali žvejoti, nes žvejojimo laikas jau praėjęs.

Daily Telegraph korespondento žiniomis, 8 rusę, divizijos žy
giuoja netoli Jugoslavijos pasienio. Pirmę kartę rusam vadojaujant
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vyko bendri Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Sov. Rusijos ka
riuomenių manievrai, kuriose dalyvavo viso 16 divizijų. Po maniev- 
rų, pasieniu 30 km. pločio zonoje civilistams uždrausta gyventi.

Visam pasauly komunistų agentai renka parašus nukreiptus 
grieš atomines bombos pavartojimų busimam kare. Prieš trumpų lai- 
ų Anglijos komunistų partija paskelbė, kad net 150 vienos žymios 

Londono mokyklos mokinių tai pasirašė. Patikrinus paaiškėjo, jog 
studentai pasirašė už Adolfų Hitlerį, Generolų Franko, GObelsų, 
Evų Peron ir kitus Šių dienų didžiuosius.

Antverpene uosto darbininkai, viso 16.000, užbaigė 6 savai
tes trukusį streikų. Sųryšy su maisto sumažėjimu dėl streiko ir 
dėl busimo karo baimės atsargų sudarymo vyriausybė leido atspaus
dinti maisto korteles.

Ukrainoj atgijo ir pagyvėjo partizanų veikla. Kasdien padaro
mi stambus sabotažo darbai prieš rusų armijų. Prie partizanų nuo
lat prisideda žymus sovie+n karininkai ir kariai. Sabotuojant tie
kimo linijas, manoma, kad Jugoslavijos puolimas užgaisinamas.

Vokiečių spaudos agentūra pranešė, kad viena šeima pasiruo
šė grybų patiekalų. Skaniai pavalgė ir kas liko atidavė katei. 
Staiga katė pradėjo kniaukti ir tampytis. Tuč tuojaus persigandu
si šeima telefonuoja daktarui, o šis tikėdamas, kad grybai bus 
nuodingi, valgiusius nugabeno į ligoninę, kur visiems išpumpavo 
vidurius. Džiaugdamiesi, kad katės perspėti išliko gyvi grįžta na
mo. Koks šeimos nustebimas - katė maloniai murkavo pastalėje ir 
žindė 12 naujai atsivestų kačiukų...

Prieš kelias dienas Japonijų nusiaubė baisus uraganas, žuvo 
135 Žmonės, 1039 sužeisti. 8000 namų visiškai sugriauta.

Rytų Vokietijos policija suėmė per 300 "Biblijos tyrinėtojų" 
sektos dvasiškius ir sekta uždarė kaip įtartinų špijonažu.

Kinų komunistinė respublika apkaltino Jungtines Valstybes dėl 
jos teritorijos pažeidimo iš oro.

Anglija. U. Oiurčilis apkaltino britų darbiečių vyriausybę, 
kad ši leidžianti išgabenti į Sov. Rusijų mašinas ir dyzelinius mo
torus, ir tai už 2.800.000 dol. Šios mašinos pasitarnauja sovietams 
karo pramonėje, ypač tankų statyboje. Ministeris pirmininkas Etli 
bandė pateisinti, kad tai esu susitarta, ir pagal 1948 m. sutartį 
anglai su sovietais prekiauja. Tokie paaiškinimai opozicijai buvę 
per silpni kad šį vyriausybės žingsnį pateisintų.

Amerikiečių generalinio mašinų pramonės direktoriaus praneši
mu amerikiečių apmokamos vokiečių firmos tiekia įvairias mašinas 
Rusijai ir jos satelitinėms valstybėms, ir tai daro su amerikiečių 
karinių įstaigų žinia.
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Amerikiečiai vis labiau linksta apginkluoti Vokietiją ir 

Italiją, kaip kad mintj iškėlė kancleris Adenaueris. Vakaru Vo
kietijos 11 provinciją ministrai prezidentai posėdžiavę prie už
darę durą nutarė: sudaryti 10.000 vyrą stiprumo policiją, ją ap
ginkluoti, paruošti prie sunkesniąją ginklą.

Savo pasikalbėjime su aukštaisiais komisarais, Adenaueris 
reikalavo: 1. Sustiprinti Vokietijoje amerikieČią karines įgulas, 
2. Sukurti Europos armiją ir į ją įtraukti Vokietiją. Reikia per
žiūrėti okupacinį statutą,bendram Europos gynime duoti vokiečiams 
vietos. 3. Sudaryti stiprią policiją.

Manoma, kad rusai sudarė su rytine Vokietijos zona taikos 
sutartį. Pusei metą praėjus po Šios sutarties rusai atitrauks sa
vo karines pajėgas, vokiečiai galės pastatyti 50.000 vyrą pasie
nio saugumą, 100.000 vidaus policijos ir pagelbinius dalinius. 
Rusai šią sutartį laiko visai Vokietijai galiojančią ir Šia su
tartimi pritaria rytą zonos vyriausybės reikalavimui, kad vakarą 
sąjungininkai atsitrauktą iš vakarinią zoną ir Berlyno. Rusijaz 
atsisakys karo separaciju ir leis vokiečiams patiems statyti lėk
tuvus ir kitus ginklus. Rusija įsipareigoja užpuolimo atveju rem
ti "praktiška" pagelba. Amerikiečiai mano, kad ši laikraŠčią Ži
nia nėra rimta.

Formozos klausimas vėl drumsčia amerikieČią politiką. Gen. 
Oankaišeko iŠ Kinijos žemyno išmuštos pajėgos apsistojo Formozos 
saloje. Prasidėjus karui Korėjoje amerikieČią laivynas įplaukė į 
vandenis tarp Kinijos ir Formozos tam, kad sutrukdytą galimą ko
munistą įšsikėlimą. Raudonoji Kinija smarkiai protestavo, jog 
amerikiečiai maišosi svetimą valstybią vidaus politikoje. Gen. 
Mac Artūras sąryšy su protestu pasiuntė amerikieČią karo vetera
ną kongresui raštą, kad negalima atsisakyti Formozos, ją reikia 
gi įtraukti į amerikieČią gynimosi linijas. Trūmanas pareikalavo, 
kad šis raštas nebūtą perskaitytas, tačiau jau buvo per vėlu, ve
teranai turinį sužinojo. Visas kongresas pilnai pritarė Mac Artū
ro minčiai ir pasmerkia Ačesono ir Trūmano klaidingą politiką.

Korėjos karo lauke padėtis UNO pajėgoms blogėja. Komunistams 
daugely vietą prasilaužus amerikieČią frontas kai kuriose vietose 
visai subiro. Prieš kelias dienas komunistai sutraukę milžiniškas 
pajėgas pradėjo "Non stop" ofenzyvą, kurios pasėkoje išvargę ame
rikieČią kariai tik traukiasi. Naujai a.tveykę iš Hogkongo britą 
du batalijonai įtraukti į kautynes, tačiau be pasėkmią. Anglą 
karininką nuomone padėtis "velniškai sujaukta". Komunistai smar
kiai žygiuoja link paskutinio svarbiausio amerikieČią tiekimo 
uosto Puzan.

Amerikiečiai pašovė sovietą bombonešį, puolusį UNO laivus. 
Suėmus pilotą pasisekę išaiškinti, jog tai esąs rusą lakūnas. 
Amerika smarkiai protestavo Kremliui, klausdama ar jau Rusija 
norinti perimti karo su vakarais riziką. Kremlius atsakė, kad 
bombonešis buvęs neginkluotas ir skridęs pasiskraidymo tikslais. 
Padėtis įtempta. Pastebėti kariuomenės dideli grupavimai prie 
šiaurės Korėjos sienos.
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16 RELIGINĖS ŽINUTES

Vokietijos kataliku suvažiavime, Passau, prieš 100.000 klau
sytoju minią kalbėjo kancleris Adenaueris. Jis pabrėžė, kad rei
kia sukaupti visą energiją., drąsą ir religinį tikėjimą, norint 
sunkius laikus sau laimėti. Taikos negalima nuo laisvės ir tei
singumo atskirti. Visiems susirinkusiems plojant katalikus svei
kino evangeliskosios bažnyčios atstovai, pabrėždami iš vien lai
kymosi reikalą prieš Antikristą. Pijus XII savo sveikinime pareiš
kė, kad viso pasaulio katalikai turėtą būti užtvanka prieš materi- 
jalizmą.

J.A.V. yra 145 mil. gyventoją, iš kurią 28 mil. kataliką; 
t. y. kas penktas amerikietis katalikas. Bažnyčiai vadovauja 4 
kardinolai, 20 arkivyskupą ir 157 vyskupai. 125 vyskupijose vei
kia 45.000 kunigą, 7.500 broliuką ir 142.000 sesucią vienuolią, 
kurią 80.000 dirba Švietimo srityje.

Vengrijos kataliką bažnyčia esanti su valstybe sudarius su
tartį. Vatikanas į tai žiuri su dideliu nepasitikėjimu, nes ne
sant jokią ryŠią tarp vengrą kataliką ir Vatikano, nesą galima pa
tikrinti ko ta sutartis siekianti. Iš tos sutarties matytis komu
nistą politikos prieš bažnyčia didelis laimėjimas; joje tikintie
ji raginami remti vyriausybę, nesipriešinti kolektyvinimui, pagel
bėti penkmečio planui. Sutartyje katalikams suteiktos teises be
veik nepastebimos.

Belgijos kardinolas Van Roey yra stipriai saugomas žanderme- 
rijos, nes paskutiniu laiku gavo daug grąsinančią laišką. Kairią
ją partiją pastangos visą laiką siekė to, kad sutrukdyti karaliui 
grįžti, nes grįžus sustiprėja kataliką svoris šalyje ir užsieny
je. Kaip žinoma karalius ir kardinolas buvę panašią siekimą.

Rugpjūčio mėn. pabaigoje Amsterdame vyko pasaulinis akademi
nio jaunimo "Pax Romana" kongresas. Užsibaigė bendra visą dalyvią 
kelione į Romą. Ypatingai buvo iškelta socialinio teisingumo min
tis ir apgailestauta, kad daug darbdavią to lig šiol nesuprato. 
Kongrese dalyvavo 750 atstovą iš 59 šalią.

Rugsėjo 5 d. Briuselyje vyko katalikiškosios jaunosios dar
bininkijos (1.0.C.) kongresas. Iš viso pasaulio susirinko per 
100.000 dalyvią paminėti organizacijos 25 m. gyvavimo sukaktį. 
Tos organizacijos įkūrėjas kan. Cardijn, jos tikslas: - Kristui 
laimėti darbininkiją. Tarp dalyvią buvo daug garbingą svečią, 
net trys kardinolai. Visa darbininkija pasiaukojo Marijai. Pats 
Pijus XII atsiuntė linkėjimą raštą, kuriame aukštai įvertino ka
talikiškosios darbininkijos pastangas: "Tokias pastangas, perduo
ti darbininkui kultūrines vertybes, pasekė net materijalistai, 
tik kitu būdu - darbininkui dvasinį turtą perduodami panašiai kaip 
kūno maistą. Vienintelis dalykas, kas darbininką dvasioje išlaiko 
tai jo religija, dieviškoji kibirkštis esanti jo viduj. Ją kurs
tant darbininkas iŠgelbimas nuo komunistinio materijąlizmo. Teisin
gumo ir meilės darbai tuji darbininkijai padėti keltis į gražesnį 
gyvenimą". Pabaigoje pražygiavo jaunoji darbininkija pro garbės 
tribūną, darbininkija jauna nebijanti jokią gyvenimo reikalaujamą 
auką.
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