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Tveriasi naujas blokas
Londonas. (Dena/Reuter). Liberalų laik

raščio „News Chronicle” Atėnų korespon
dentai rašo, jog viena iš svarbiausių grai
kų užsienio reikalų ministerio Tsaldario 
apsilankymo Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse išdavų esanti ta, kad Atėnuose numa
toma dėti pastangas sudaryti italų — grai
kų — turkų apsigynimo bloką, kuris būtų 
tampriai surištas su amerikiečių paramos 
programa. Korespondentas pažymi, jog pla 
Šiuose sluoksniuose yra svarstomos galimy 
bės įtraukti į tą „entente” Iraną ir arabų 
lygos valstybes, ir jog tuo reikalų yra gau
tas JAV užsienio reikalų ministerijos pri
tarimas. Pasitarimai jau esą prasidėję.

Atėnai (AP) Buvęs Egipto pasiuntinys 
Graikijoje, Sidarous Pasha, Atėnuose išsi
reiškė, kad esąs „labai galimas dalykas” 
jog netolimoje ateityje prasidėsią pasitari
mai dėl „sustiprinimo” santykių tarp Grai
kijos ir arabų pasaulio.

* Roma (DPD). Italų užsienio reikalų 
ministerija dementavo gandus, jog užsienio 
reikalų ministerio grafo Sforzos kelionė j 
Atėnus esanti surišta su numatomu Vidur
žemio jūros moko steigimu.

Atsistatydino Graikijos vyriausybė
Nauja vyriausybe sudarys Tsaldaris

KRIZĘ ŠUKELE TRIJŲ MINISTERIŲ PASITRAUKIMAS IS KABINETO. ŠIANDIEN SUSIRENKA PARLAMENTAS. NAU-

Atenai. (Dena/Reuter). Praėjusi šeštadienį 
trys ministerial įteikė atsistatydinimo pa
reiškimus. Atsistatydino šie ministerial: 1) 
Sophocles Venizelos, ministerio pirmininko 
pavaduotojas ir ūkio ministeris (liberalas), 
George Papandreou, vidaus reikalų mi
nisteris (demokratas) ir 3) Panayotis Ka- 
nellopoulos, oro susisiekimo ministeris (tau
tinė s-ga).

Politiniuose sluoksniuose manoma, kad 
trijų ministerių pasitraukimu bus užbaigta 
politinė vyriausybės krizė Graikijoje.

Tuojau po trijų ministerių atsistatydini
mo, ministeris pirmininkas perdavė Grai-t 
kijos karaliui Povilui viso ministerių kabi
neto atsistatydinimo aktų. Šį aktą įteikiant,, 
karalius Povilas prašė minister} pirmininką 
pasilikti savo pareigose, kol bus sudaryta 
nauja vyriausybė.

Atėnai (Dena/Reuter). Karalius Povilas 
naują ministerių kabinetą pavedė sudaryti

Ardo geležinkelius
Berlynas (AP). Rytų zonos okupacinių 

pajėgų įsakytieji geležinkelių demontavimai 
su bėgiais ir su pabėgiais, kur paliečiama 
penkių geležinkelių direkcijų, įskaitant ir 
Berlyną, 1200 kilometrų kelias, yra vykdomi 
pilnu tempu. Didelės vokiečių įstaigų pa
stangos, kad tie demontavimai būtų sustab
dyti, yra nuėjusios niekais. Rytų zonos vy
riausioji geležinkelių valdyba atsisakė su
teikti žinių apie iš susisiekimo tinklo išim
tas linijas. Išardoma taip pat tam tikras 
skaičius pramoninių šakų, kurios jungia se
zonines įmones. Taip pav., yra demontuo
jamai' Magdeburgo apskrityje kai kurios 
cukraus fabrikus jungiančios šakos. Be to, 
iš apyvartos yra išimamos visos paralelinės 
šakos vedančios į zonos pasienį, o taip pat 
ir tos, kur susisiekimą gali perimti greti
mieji vandens keliai. Tas potvarkis labiausiai 
paliečia Mecklenburgo tinklą ir, atrodo, jis 
bus demontuotas iki 1914 metų stovio.

Susprogdino Seoulo radijo stotį*
Seoulas (Dena/INS) Perversmo, kurio 

metu buvo susprogdinta Seoulo radijo sto
tis, buvo išvengta amerikiečiams suėmus 
virš šimto korėjiečių Pietų Korėjoje. Ame
rikiečiai kaltina sovietų delegaciją ameri
kiečių — sovietų komisijoje už kišimąsi į 
Pietų Korėjos valdymo reikalus.

Konstantinui Tsaldarisui, kuris praėjusiame 
ministerio pirmininko Maximos kabinete

JOJI VYRIAUSYBE BUS KOALICINE.

buvo, min. pirm, pavaduotoju ir užsienio 
reikalų ministerių. Tsaldaris tik prieš keletą 
dienų grįžo iš Jungtinių Tautų vyriausios 
būstinės New Yorke. Pirmadienį jis patiekė 
naują ministerių sąrašą. Graikijos parla- 
meptas yra sušauktas susirinkti ketvirtadie
nį išklausyti naujosios vyriausybės dekla
racijos. Tsaldaris pareiškė, jog visas par
tijas, įskaitant ir liberalus, kviešiąs daly
vauti vyriausybėje.

Atėnai (Dena/Reuter). Penktadienį graikų 
ministerių kabineto posėdyje iškilo didelių 
nuomonių skirtumų tarp vyriausybėje esan
čių partijų vadų. Venizolos, Papandreou ir 
Kanellopoulos reikalavo pertvarkyti vyriau
sybę. Jie tvirtino, kad kai kurie ministerial 
netinka savo pareigoms. Be to, pranešama, 
kad ir nuomonių skirtumai dėl komunistų 
partijos uždraudimo esą prisidėję prie ka
bineto krizės.

AMERIKIEČIAI SKELBS BALTĄJĄ 
KNYGĄ

Vašingtonas (DPD/Reuter). Vašingtone 
yra paskelbta, kad neužilgo JAV užsienio!

JAV DIPLOMATAI TARIASI PARYŽIUJE
Mūsų atvaizde iš kairės: Mr. Jefferson Caffery, JAV pasiuntinys Paryžiuje; valstybės 
sekretoriaus pav. Will Clayton; JAV pasiuntinys Londone Lewis W. Douglas ir politi
nis gen. Clay patarėjas Robert Murphy. '(Dena — NYT-Bild)

Morisonas apie britu ūkio krizą
JIS NEIGIA CHURCHILLIO PRIEKAIŠTUS DELGADO IR MARO. NAUJA VY

RIAUSYBES PROGRAMA ŽEMES ŪKIO GAMYBAI PADIDINTI.

Nauji paskyrimai Vašingtone
Vašingtonas (Dena). Prezidentas Harry S«, 

Trumanas paskyrė trjs vadovus: kariuo
menei, laivynui ir oro pajėgoms, kurie pa
gal neseniai paskelbtąjį planą, priklausys 
nuo apsaugos ministerijos. Dabar buvęs karo 
ministeris generolas Kenneth C. Royallis, 
yra paskirtas kariuomenes vadovu. Valsty
bės sekretorius laivyno reikalams apsaugos 
ministerijoje, Johnas L. Sullivanas, paskir
tas laivyno vadovu. Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas oro susisiekimo reikalams, 
atvartas Symingtonas — oro pajėgų vado
vu.

Londonas (Dena/Reuter). Britų ministerio 
pirmininko pavaduotojas ir' karališkosios 
tarybos pirmininkas, Morrisonas,'per radiją 
pasakytoje kalboje paneigė praėjusią savai
tę Churchillio padarytus įspėjimus, kad bri
tų tautą laukia neišpasakytas stiglius, badas 
ir maras, jei ji pasiduos „totalitariniam” so
cialistiniam režimui. Morrisonas pareiškė, 
jog Churchillis nori viena savo partiniai 
politine kalbi susilpninti mūsų pastangas ir 
solidarumą dabartinėje kovoje su krize, ir 
nori mums pakenkti kaip tik tuo momentu, 
kada viskas taip priklauso nuo kitų kraš
tų pasiryžimo mus aprūpinti maisto produk
tais ir žaliavomis. Morrisonas sako: Chur-

Panamerikos akcija prieš komunizmą
Petropolis. (Dena/INS). Panamerikos sa

visaugos konferencijos koordinacinis komi 
tetas nutarė apsvarstyti akcijos klausimą 
prįęš komunizmą Vakarų purutulyje. Vie-
name slaptame minėto kęmiteto posėdyje 
jau yra nustatytas ir terminas diskusijoms 
tuo klausimu. Brazilija ir Čilė vykdo sa
vus komunizmo išnaikinimo planus. Čilės 
prezidentui Videlaj lankantis Brazilijoje, 
esąs išdirbtas bendras planas, pagal kurį 
Brazilijoje ir Čilėje komunistinės partijos 
turi būti uždraustos, komunistai turi būti 
atleisti iš valstybinių tarnybų ir bet koks 
komunistinis veikimas turi būti persekioja
mas.

UP praneša, kad panamerikos konferen
cijoje JAV pasiūlė į apsigynimo paktą 
įtraukti klauzulę, kad Kanadai būtų su
teikta galimybė prisidėti prie pakto. Vienas 
gerai informuotas kalbėtojas Ottawoje pa
reiškė nuomonę, kad Kanada ši klausimą 
rimtai apsvartysianti.

Argentinos delegatas įnešė pasiūlymą da 
bar projektuojamame apsigynimo pakte su
stiprinti antiagresijos klauzulę. Argentinos 
valstybės prezidento žmona Eva Peronie- 
nė praėjusį trečiadienį atvyko į Petropolį 
norėdama apsilankyti - konferencijoje. Pri
leidžiama, kad panamerikos konferencija ga 
Ii nusitęsti iki rugsėjo 7 d. ir tada apsigy
nimo paktas bus pasirašytas Brazilijos 125- 
jų nepriklausomybės metinių dieną.

Buenos Aires (Dena/Reuter). Argentinos 
respublikos prezidentas generolas Peronas 
kreipėsi per radiją į tautą su įspėjimu la
biau remti vyriausybės pastangas. Jis pa- 
grasjno visiems vyriausybės darbų šmeiži
kams, spekuliantams ir sabotažininkams, 
nurodydamas jog „destruktyvioji' opozicija” 
ilgiau nebus toleruojama.

* Čilės valstybės prezidentas per radiją 
pasakytoje kalboje pareiškė, jog "visi komu 
įrištai, kurie užima aukštesnes vietas, bus 
atleisti. ’

chillis nori britų tautai įkalbėti, kad D. Bri
tanija pasidarysianti totalitarine valstybe.
Morrisonas nurodė, kad šiuo metu sėkmin
gai vyksta D. Britanijos performavimas ir 
sucementavimas į valstybę, kurioje kiekvie
nas gali tikslingai dirbti. Toliau jis plačiau 
apibudino penktadienį paskelbtąją naują 
vyriausybės programą, pagal kurią numato
ma laike keturių metų žemės ūkio gamybą 
padidinti 100 milijonų svarų sterlingų ver
tėje. Tai reiškia, kad žemės ūkio produktų 
gamyba bus statoma pirmoje vietoje, o kiti 
dalykai turės palaukti. Jis nurodė pavyz-l 
džiais, kad privačios kelionės automobiliais 
turės būti suvaržytos tam, kad farmeriams 
būtų suteikta daugiau traktorių ir degamo-f 
stos medžiagos. - Į

Morisonas konstatavo, kad gyvenimas pa
sidarysiąs sunkesnis, bet jis nesutriksiąs be 
filmų ir be kai kurių niekniekių krautuvėse? 
Baigdamas jis ragino anglus, kurie dirba, 
nereikšminguose versluose imtis dabartinės 
krizfės atžvilgiu gyvybiniai svarbesnių dar
bų. #

GINČAS DEL DAIRENO UOSTO
Vašingtonas (Dena/INS) Jungtinės Ame-: 

rikos Valstybės pakartotinai kreipėsi į bo 
vietų Sąjungą ragindamos Mandžiurijos 
uostą Daireną, senąjį Port Arthurą, atitin
kamai 1945 m. rugpiūčio mėn. sovietų —1 
kiniečių susitarimui atidaryti tarptautinės1 
prekybos susisiekimui. Esą nuomonių skir-Į 
tumaiydėl grąžinimo to uosto kiniečių ad
ministracijai turėtų būti galimai greičiau 
išlyginti. ’

* Norvegijos, Švedijos ir Danijos užs. 
reikalų ministerial rugpiūčio 27 ir 28 d. 
susitinka Kopenhagoje pasitarti dėl JT 
ateinančios. sesijos, kuri prasidės rugsėjo 
16 d. 1

reikalų ministerija išleis baltąją -knygą apie 
įvykius Graikijos šiaurės pasienyje. Tas pa
aiškėjo ryšium su išleidimu dviejų praneši
mų, kuriuos užsienio reikalų ministerija pa
ruošė pasiremdama JT sienų konfliktų ty
rimais, atliktais laikotarpyje nuo balandžio 
mėn. ligi birželio mėn. vidurio. Ministerijos 
įsitikinimu tie pranešimai pakankamai įro
do, kad šiaurės Graikijos kaimynai yra da
lyvavę incidentuose if kad jie atmetė tyri
nėjimų komisijos bendradarbiavimo pasiū
lymus.

* JAV užsienio reik, ministerija demen
tavo gandus apie savo karinių pajėgų ati
traukimą iš Italijos. Amerikiečių daliniai 
pasiliks Italijoje, kol visos keturios didžio
sios valstybės ratifikuos taikos sutartį su 
Italija. (AP)

* Sovietai Autrijoje konfiskavo dar du 
fabrikus, skaitydami juos vokiečių kilmės 
turtu.
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Kanada priims daug pabėgėlių
Ottawa (Dena/INS). Kanados atstatymo 

ministeris Clarence D. Howe paskelbė, kad 
Kanada duos leidimą įvažiuoti „neaprėžtam 
skaičiui pabėgėlių”. Kiekviena susisiekimo 
priemonė būsianti panaudota pabėgėliams į 
Kanadą atvežti. Iki šiol Į Kanadą jau atvyko 
virš 10.000«pabėgėlių. Tarpe imigrantų, ku
rie dabar yra laukiami, yra apie 10.000 as
menų iš DP stovyklų Vokietijoje.

POLITINE PADĖTIS YRA ŽYMIAI PASIKEITUSI 
LIETUVOS INTERESU NAUDAI

Il-SIOS LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS KOMUNIKATAS

Lietuvos laisvinimo'veiksnių, esančių Eu
ropoje ir užjūryje, įvykusi. II-ji konferencija 
apsvarstė Lietuvos bei lietuvių tremtinių 
padėtį ir sutarė išvadas tolimesnei veiklai.

I.
Konferencija vieningai priėjo išvadą, kad 

tarptautinė politinė padėtis yra žymiai pa
sikeitusi Lietuvos interesų naudai, palygin
ti su pereitais metais. Vakarų Demokratijų 
palinkimu! daryti nuolaidas Sovietams ma
žėjant — pramatoma Lietuvos interesams 
vis daugiau palankumo.

Kintančios politinės sąlygos sustiprina 
viltis, o taip paf Įpareigoja suintensyvinti 
veiklą stiprinant vieningumą savo tarpe ir 
jungiantis bendrai veiklai su visais tais, ku 
rie siekia laisvės, o politiniam pasauliui 
skylant į Rytus ir Vakarus visomis išgalė
mis jungiant Savo likimą su Vakarais bei su 
kylančiu Jungtinių Europos Valstybių są
jūdžiu ligi pagaliau bus realiai įmanoma 
susijungti su heroiškai kovojančia tauta pa 
čioje tėvynėje.

II. )
Sąlygos daugiau įgalina stiprinti iųforma 

ciją apie Lietuvą ir lietuvių, ypatingai tuo
se kraštuose, kurie teigiamai gali lemti pa
saulio taigi ir mūsų tėvynės, likimą tiek ati 
tinkama spauda, tiek meniniais, sportiniais 
pasirodymais.

Atitinkami veiksniai įsipareigojo pasta
ruosius imti specialion savo globon,. o vi
suomeninės organizacijos, tiek tremtinių, 
tiek ir išeivių, skatinamos mėgsti ar inten
syvinti ryšius su kitų tautų draugiškomis 
organizacjomis ar asmenimis.

III.
Buvo pareikšta pasigerėjimo ligšioline 

tremtinių laikysena, kuri kad ir sunkiomis 
sąlygomis leido išlaikyti, palyginti, gerą lie 
tuvių vardą. Pareikšta pasitenkinimo trem
tinių kultūrine veikla, kovojančia su trem
ties stagnadija ir demoralizacijos įtaka; o 
taip pat pritarta švietimo krypčiai specia
lizacijos ir svetimųjų kalbų mokymo link
me, naudinga ne tik tremtiniam asmeniškai, 
bet ir atsikursimai tėvynei.

Tebeliekantieji Vokietijoje kviečiami fa 
pačia kryptimi nesumažinti pastangų, ieš
koti visų galimų būdų sugyventi su kitom 
tautybėm. O iš kitos pusės atitinkami veiks 
niai įsipareigojo ginti tremtinius nuo nenu
pelnytos moralinės skriaudos, kylančios iš' 
nedraugingos ir piktos svetimųjų propagan 
dos, ginti be teisingo pagrindo išskirtuosius iš 
tremtinių bendruomenės, kelti tremtinių mai 
tinimo ir patalpų gerinimo reikalą.

Užjūrio lietuvių, ypatingai BALF’o mate
rialinė parama tremtiniams rado visuotino 
pripažinimo ir dėkingumo, sykiu ir vilties, 
kad jų pastangos nęsusilpnės, nes paramos 
reikalingi gausėja. Tokis pat dėkingumas 
priklauso Amerikos Lietuvių Tarybai ir ki
tom organizacijom gynusioms ir beginan
čioms Lietuvos ir tremtinių reikalus.

IV.
Konferencija konstatavo, kad tremtinių 

bendruomenė jau žymia dalim yra atlikusi 
savo politinę misiją — atkreipti pasaulio Ii

kimą sprendžiančių veiksnių dėmesį į tai, 
kad DP problema negali būti patenkinamai 
ir pastoviai išspręsta kitaip, kaip tik su
darant sąlygas tiems šimtams tūkstančių 
grįžti į jų laisvus nepriklausomus kraštus, 
pašalinus iš jų svetimą okupaciją: visi kiti 
sprendimai tegali būti tik laikinio pobū
džio. , '

Dabartinės sąlygos tremtinių pasilikimą 
Vokietijoje daro vis labiau nebeįmanomą, ir 
dėl to jų laikinis Įkurdinimas kituose aukš
tos kultūros kraštuose — JV, Kanadoj, Bri 
tanijoj, tam tikrom sąlygom Prancūzijoj le 
Belgijoj randamas aktualus, bet vykdytinas 
planingai, be panikos ir neapdairumo. Tam 
reikalui visos lietuvių išeivių or-jos, ypa
tingai Amerikoje, prašomos remti visomis 
išgalėmis pastangas, kad -būtų įtvertos du
rys gausesnei tremtinių imigracijai, o taip 
pat paimti materialinėn ir moralinėn glo
bon besirengiančius emigracijai ar jau nu
vykusius. Iš kitos pusės atitinkami veiks
niai įsipareigojo ieškoti tremtinių Įkurdi- 
nimui paramos,per vyriausyoes ir per tam 
reikalui susidariusias prof, ar konfesines or 
ganizacijas.

Jau išsikėlusieji tremtiniai skatinami lai
kyti savo pareiga tiesiogiai ir netiesiogiai 
remti Lietuvos laisvinimą ir naujose buvei
nėse būti pasiruošus grįžti į tėvynę, kai tik 
bus tam sąlygos — kai tėvynė bus laisva.

V.
O svarbiam tremtinių būties ir taip pat 

rezistencijos laikotarpiui dokumentuoti kon
ferencija pritarė minčiai steigti tos rūšies 
archyvą. Jo surinkta tremtinių gyvenimo ir 
rezistencijos medžiaga turės patarnauti ko
vai už tremtinių teises ir tėvynės laisvę.

Lietuviai išeiviai išsiblaškę po visą pa
saulį, skatinami organizuotis, cenfralizuotis 
jungtis J viso pasaulio lietuvių bendruome
nę, kuri energingai ir,vieningai talkintų 
Lietuvos laisvinimo veiklai vadovaujantiems • 
veiksniams ginti Lietuvos ir tautiečių rei
kalus, tautiečių tremtyje, tėvynėje ir prie
varta deportuotus į Rytų gilumas.
. • VI.

Akcijai reikalingų lėšų reikalu Konferen
cija pritarė iniciatyvai savanoriškai ąpsidė- 
ti ne tik tremtiniams Vokietijoje, bet ir išei 
viams kituose kraštuose, apskritai viso pa
saulio lietuviams pastovia tautinio solida
rumo ir laisvės rinkliava. Ligšiol politinei 
akcijai reikalingos lėšos buvo laisvos atsi
tiktinės aukos. Konferencija pareiškė už jas 
nuoširdžios padėkos visiems aukotojams, 
ypatingai Jungtinių Amerikos Valstybių lie 
tuviams, kurie per ALT’o surengtą rinklia
vą sudėjo tam reikalui didžiausias sumas, 
o taip paf tremtiniams, kurie iš savo skur
džių išteklių gausiai parėmė Tautos Fondą.

VII.
Numatę artimiausios ateities darbų planą 

Lietuvos išlaisvinimo akcijai vadovaujantieji 
veiksniai iš pagrindų išsiaiškino tarpusavio 
bendradarbiavimo galimylAs ir sutarė lai
kantis 1-sios konferencijos sprendimų, bend 
radarbiavimą dar labiau suglaudinti ir pa
tobulinti. (ELTA).
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ventojų nūnai badauja, kai trečdalis gerai 
maitinasi.'

Europoje 250 mil. gyventojų verčiasi 
maisto nedaktėkliumi ar net badauja. Aus
trijoje, Graikijoje, Italijoje ir Vokietijoje

PADETIS RIMTA. Nuo karo pabaigos 
du klausimu, lyg žmonijos rykštė, vargina 
pasauli. Taikos sudarymas nuąedė i didžiau 
sias painiavas. Bado šmėklos grėsmė nema 
žėja. Tuodu klausimu neišskiriami pasauly
je, nesukūrus nuolatinio pasitikėjimo polii: kai kuriose srityse maisto tegauna 1000 ka 
nėję srityje. Piktasis genijus ne vien d va- Į lorijų. Europa, buvusi anupmet Dievo pa
siniame, bet ir medžiaginiame pasaulyje įsi j lai mos šalimi, dabar yra užvaldyta pykčio 
vyrauja.

Neseniai, prieš metus, raminusi, kad pa 
Saulio maitinimo problema bus išspręsta. 
Stąi i. m. rugpiūčio mėn. 1 d. skelbia JT 
maitinimo ir žemės ūkio organizacijos di
rektorius, kad ateinančiais dvejais metais 
sudarys grėsmę maitinimo problema. Karo 
paliesti kraltai trūksta padargų ir mašinų. 
Tačiau reikalas nepagerėjęs. Visos tos probl 
lemo* susijusios su ūkio pažanga. Mes ži
nome, kad toji pažanga užspringo, ę

Maitinimo klausimui išspręsti būtina pa- Į 
• z šaulį apimanti programa. Atskiros valstybės Į 

skatinamos ištirti kiek ž. ūkio gaminių gali 
pagaminti. Tlio tikslu sudarytos atskiros I 
komisijos iš 34 kraštų atstovų. Ar tie kraš
tai apima visų pasaulį? Ne. Ar jie gali 
pakenčiamai išspręsti pasaulio maitinimo |

dievaičio ir jo palydovo bado.

Didžiojoje dalyje Azijos, Artimuose py
tuose ir Afrikos srityse viešpatauja „ponas” 
badas. Ten, kur tautinės ambicijas ingniauž 
tos, o bado žmogus iškankintas, negali vy

t
įpirkti. Ne kitaip yra šiandieną. Kai pusė 
pasaulio badauja, JAV Alahamos guberna
torius įsako sunaikinti 2? mil. statinių bul
vių. Kuriam tikslui? Vidaus rinkose kai
noms išlaikyti. Galimas dalykas, kad dar 
šiais metais bus sunaikinamos kitos gėry
bės. Visa tai rodo, jog pasaulyje vyrauja 
netvarka. Vieton išmintingo žmogaus stoja 
trumparegis, egoistas ieškantis naudos. Ne 
ramumai ir revoliucijos dar neparodė viso 
atšiaurumo. Bet jie bręsta.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ. Gausybė maitini
mo kontertncijų: Vašingtone, Quebece, Lon

Sovietų agentai Vokietijoje
tinamuosius ištisas dienas mažose celėse, 
marindavo juos ilgą laiką badu ir tardy
davo po 24 valandas.

Ulbrichtas subūrė aplink save daugelį vo, 
kiečių komunistų, kurie kartu dirbo ir 
NKVD. Typiškas 'NKVD grupės atstovas 
yra Hans Jenderetzky, kuris 1938 metais la

I rint rankosna įspraudžia ginklą.

' NEDATEKLIUS IR V1RSGAMYBA. Mes 
žinome, kad Azijos erdvės trečdalis išmai
tina pusę pasaulio gyventojų. Europoje pu 
sė erdvės neužteklinai maisto pagamina sa 
viems. Amerikoje ir Australijoje išdirbta 
tik penktadalis žemės erdvės, dėl gyvento
jų trūkumo ir jų susitelkimo miestuosna. 
Siaurės Amerika tampa pasaulio aruodu. 
Kviečių gamyba organizuota pramonės įmo 

klausimą. Kai rytinis pasaulis su 280 mil. I n'M pavyzdžiu. Ir tie plotai neužtektini - 
gyventojų varo ardomąjį darbą? Taipgi ne. derlius neperdidžiausias ir klimatinių są- 
Ko gi siekia JT minėta organizacija? Tik lygu nere,ai dar sumažinamas. JAV tiki- 
laikino išsigelbėjimo iš bėdos. Tokiu taiki- Imasi iki 1960 m. pasėlių plotą padidiąti 
numu dabar gyvenama visose srityse. Ir ro Maitinimo srities specialistai tvirtinu 
dori, kad išmintingu, taikiu būdu jo nega- ka‘) pasaulio maitinimas gali būti užtikrin- 
k-s pašalinti. Į,as ‘ki 1960 m. padidinus JAV

BADMIRIŲ PASAULIS. Ką tai reiškia ,2,/*-duoninių grūdų Jf-S mėsos
badauti? Čia tuojau au,įduriama su kale !”en0 ir va'’iU]'>»•/.. V,sa tai, 
rijomis. Normaliam suaugusiam žmogui Pnleisk.me, galima įgyvendmh. Ar tuomet 
maitinti būtina 2780 kalorijų. Žmogui ve- badas bus ,šgu,tas’ 

getuoti, o ne dirbti, būtina 2250 kalorijų. GAMYBA IR PASKIRSTYMAS. Tai yra 
Kai IRO ir „kiti gailestingos širdies” kai- Į ju skirtingi klausimai. Svarbu pasaulyje tu 
ba apie tremtinių Įdarbinimą, pamiršta, kad Į rėti maisto gaminių. Bet tai dar ne viskas, 
pirmiausia šiuos badmfriaujančius „žiem- Į juos reikia tinkamai pasaulyje paskirstyti.- 
kenčius” reikia „atšerti”. Patirti* sako, kad I Maisto gaminius tinkamai galima paskirs- 
tremtiniai netinka sunkiems darbams dėl ei I tyti, kai. jų trūkstamieji turės galimybę pirk 
lės pricžšsčių, o svarbiausia dėl per men- tj. Norint .pirkti būtina ką nors gaminti ir 
ko tnaialo — nusilpimo. Mes žinome, dau- Į išvežti. Tuo atveju yra galimi tarptautiniai 
gelį kraštų,•kurie gauna 1500 kai., o nema- Į mainai. Iš pasigailėjimo tik laikinai gali 
ža kraštų tik 1000 kai., L y. ant mirties badaujantiems padėti. Prieš antrąjį D. ka- 
šlcnksčio besėdį. rą daug kur siautė badas, o pertekusiuose

Žaismą kalorijomis į ial( atidėjus, gali- I kraštuose gėrybės buvo naikinamos. Kodėl 
me tarti: žemąe rutulio pusė: 1,1 mlrd. gy- jos nebuvo išvežios? Badaujantieji negalėjo

rauti ramybė ir taika. Tuo labiau, nk kai jdoR£; Kopenhagoje ir Paryžiuje milijonais 
kas nelaiminguosius žadina kovon ir neno-1 žodžių milijonų išalkusių nepasotino. Mais

užtikrin- 
gamybą:

to padalinimas sudaro dar didesnių sunku
mų. Kiekvienas maistą išvežantis kraštas 
nori gauti kitų gėrybių. Daugelis kraštų, o 
ypač Europa, negali atsiteisti už maistą. Ji 
negali išvežti ,nes gamybos pramonės su
naikintos, išgraibstytos, o kontinentas pa
dalytas į dvi stovyklas. Tos stovyklos viena 
kitai ne vien rankos nepaduoda, bet dar 
milžiniškus kliuvinius sudaro. Politinės ais 
tros ir ambicijos nepalengvina išspręsti 
ūkio ir maitinimo klausimus. Vokietijos ir 
Italijos badaujantieji pirmjausia reikalingi 
darbo. Ruhro pramonės atgaivinimas susi
jęs su maistu. Bet vokiškosios pramonės at 
kūrimas sudaro pavojų saugumui. Čia vai
dinasi veimarinė ir hitlerinė Vokietija. Ži
noma, dabar teturime vokiškas žemes, bet 
ne Vokietiją, nes ji žuvo Potsdame.

Prancūzijoje maitinimas sudaro milžiniš
ką neišsprendžiamą klausimą. ūkininkai 
ryžosi streikuoti. Duonos ir anglies trūku
mas palaidojo Monnet planą.

D. Britanijoje maitinimas ir pasiginkla- 
vimas: „kanuolės vieton bekono” vos ne
nusiavė Cl. Attlee vyriausybę.

Šie .pavyzdžiai įtikina, kad mes toli lai
kotarpio, kuriame sotus, kūrybingas žmo
gus užmuštų žmoguje slypintį žvėrį. Jis 
gali būti bent apvaldytas, kai po jo kojų 
buš juntama tvirta žemė, užgniaužtos re
voliucinės aistros, o gaminantis galės keis 
tis gėrybėmis su gaminančiu. Tam atvejui ( 
reikalingas vienas pasaulis, kuris nūnai su , 
skaldytas į dvi kerštaujančias stovyklas.

G. Kymantas

Atsakymu į klausimą, kokia yra sovietų 
programa Vokietijoje, gali patarnauti api
būdinimas charakterių tų žmonių, kuriuos 
Kremlius j>asirinko savo uždaviniams įvyk
dyti Vokietijoje. Sovietų mašina Rytų Vo
kietijoje sukama dviejų vokiečių komunistų 
Wilhelm Pieck ir Walther Ulbricht, jau se- > 
nai priklausančių partijai. Dar virš Trečio ■ bai paslaptingu būdu buvo išlaisvintas iš 
jo Reicho sostinės griuvėsių nebuvo išnykę 
dūmų debesys, ir RaudcRiosios armijos ka
riai dar ieškojo pasilikuio priešo, kai aukš-; 
čiau paminėti komūnitai lėktuvu buvo at-1 
gabėnti iš Maskvos į Tempelhofo aerodro- j 
mą. Jie buvo lydimi daugybės žymių as- I 
menų, grynai sovietiškos orientacijos vo-: 
kiečių, turėjusių daug patyrimo vokiečių Į 
politikoj. Dalis komunistų buvo politbiuro

■ Sachsenhauseno koncentracijos stovyklos.
I Jis, tur būt, buvo paleistas slaptai susita- * 
j rus abiems totalitariniams politbiurams, 
i Gestapo ir NKVD. Užėmus Berlyną, jam 
j buvo pavesta aukšta vieta r I iių są- 
I jungų valdyboje.

MERKERIS
Naujosios SĖD partijos branduolį sudaro 

__  ____  _______ ______ r_______ . NKVD vienetas, prie kurio prisijungė^ di- 
paruošti agentai, kurie sudarė eilę komite- 1 dėlė grupė tikrų vokiečių komunistų vete- 

sistemą bei ka 
daug aukų ko-

tų, pasivadinusių „Laisvosios Vokietijos”' 
vardu, turėjusių visam pasaulyje ryšius — 
Londone, Stookholme, Naujorke, Meksiko Ci 
tyje. Šitos, taip vadinamos „liaudies fronto” 
grupės, buvo sudarytos iš komunistų, iš
stojusių socialdemokratų, literatų, katalikų. 
bei protestantų kunigų, kurie buvo suorga- i 
nizuoti liberalinės demokratinės Vokietijos metų, 
darbui tuo atveju, jei pasirodytų, kad at
gimimas vokiečių komunistų partijos yra 
sunkiai įmanomas.

■ ranų, pergyvenusių Hitlerio 
ro baisenybes ir atnešusių 
voje su nacizmu.

Geriausias šios grupės
Paul Merkeris, komunistinių profesinių są 
jungų

I metu.

pavyzdys yra

organizatorius Veimaro respublikos 
Jis buvo pasilikęs Berlyne iki 1936 
o vėliau pabėgo Į Prancūziją. 1939 
jis buvo areštuotas.
metų liepos mėnesį jis pabėgo iš

Anglai verčiami taupyti
Anglijos ministeris pirmininkas Attlee 

paruošė naują darbo vyriausybės planą, ku
rį parlamentas jau priėmė, dėl užsieninių 
prekių importo varžymo, dėl D. Britanijos 
karinių pajėgų sumažinimo ir dėl žymaus 
tavo krašto produkcijos pakėlimo. Pagrin
das Šiems reikalavimamas — dolerių trūku
mas. Naujųjų suvaržymų pirmosios pasek
mės bus tos, kad anglams, kurie jau ir li
gi šiol gyveno taupiai, reikės išsiversti su 
dar mažiau mėsos, sviesto, duonos, daržo
vių ir (vairių konservų.

Darbo vyriausybė nutarė praplėsti ir su
stiprinti „taupumo" programą dar maždaug 
12 mėnesių. Be to, laukiama, kad suvaržy
mai bus dar ryškesni spalio mėnesį, jei 
padėtis iki to laiko žymiai nepagerės. Vy
riausybė, anot „New York Herald Tribune” 
informacijos, yra nutarusi taip elgtis todėl, 
kad nenumato veiksmingos amerikiečių pa
galbos pagal Mar.dullio planą greičiau kaip 
po metu. Vienas aukštas valdininkas išsita
rė, kad Marshallio planas nesąs planas tikra 
to žodžio prasme, bet tik JAV užsienio rei
kalų ministerio kalba.

Anglijos užsienio reikalų ministerija jau 
pradėjusi pasitarimus su kitom vyriausybėm, 
dėl žygių, kurie verčia artimiausiu metu ang 
1ų kariuomenę ,afilraukti iš Graikijos ir 
Italijos. Abi šias valstybes labiausiai palies 
planas sumažinti D. Britanijos karines pajė
gas, nors pranešama, 
mas palies ir anglų 
.Vokietijoje.

Dolerių trūkumas

negalavimas. Anglijos importas šįmet buvo 
didžiausias paskutiniuose 27 metuose. Kiek
vieną savaitę Anglijon įvežta prekių už 30 
milijonų svarų sterlingų. Kiekvieną savai
tę išvežta prekių už 21 milijoną svarų ster
lingų. Tokiu būdu per savaitę Anglija ne
tenka 9 milijonų. Su šiais nuostoliais grei
tai dyla JAV paskola. Iš 937 mil. svarų, ku
riuos Anglija gavo iš amerikiečių praeitais 
metais, 612 milijonų jau išnaudota. Jei eko
nominiai reikalai taip pat vystysis, tai visa 
paskola jau būtų sunaudota ligi 1948 mgtų 
vasario mėn.

Galima suprasti, kaip skaudžiai Anglijos 
darbo vyriausybės nariams teko pergyven
ti tai, kad kaip tik vyriausybės dviejų me
tų jubiliejaus dienoje ministeris pirminin
kas Attlee kabinete turėjo daryti pranešimą 
apie sunkią ūkio būklę, o užsienio reikalų 
ministeris Bevinas tą pačią dieną turėjo 
prašyti savo senųjų kovos draugų profesi
nėse sąjungose įvertinti padėtį ir atsisaky
ti nuo penkių darbo dienų savaitėje.

Ligi valstybės bankroto Anglijai dar 
toli. Amerikiečių laikraščiai nurodo, 
blogiausiu atveju Anglija turės griebtis
vo rezervų. Anglija turi daug aukso rezer
vų. Kiek jie dideli, tai yra rūpestingai sau
gojama paslaptis, bet visiems yra žinoma, 
kad anglų aukso santaupos yra antros di
džiausios pasaulyje po JAV santaupų. An
glijai taip pat priklauso daug akcijų ir ver
tybės popierių iš kitų valstybių ir iš JAV 
pramonės Įrengimų, kuriuos ji blogiausiu 
atveju gelėtų parduoti. Kai kurie amerikie
čių 
kad 
bos 
kiti

Nacionalizuotose įmosėse streikai nesi
liauja nors negalima paneigti, kad anglų 
darbininko disciplina ir pareigos suprati
mas yra daug didesnis negu kitur. Šio susi
pratimo dėliai ir Anglijos naujausios kri
zės stebėtojai nejaukia ryškaus pasikeitimo 
ar net vyriausybės krizės. Nors anglų tau
ta reikalauja iš savo vyriausybės atviras 
kalbos, bet kai'šią kalbą girdim, tai viso
mis priemonėmis stengiamasi savo vyriau
sybę sunkioje valandoje paremti. „New 
York Herald Tribune” apie fay rago: Klau
simas dabar yra tas, kiek daug dar anglų 
tauta sutiks taupyti. Ir net didžiausi darbie- 
čių vyriausybės priešai į tai atsako — la
bai daug.” (Ltv.)

P1ECKAS

Sovietai pasitikėjo Piecku daugiau negu : 
bet kuriuo kitu vokiečių komunistų vadu 
ir įtraukė jį jau seniai J įtaptąją organiza
cijos veiklą. Vokietijos komunistų partijos 
finansavimui buvo jam įteikti sovietų pa
siuntinybės rūmų užkulisiuose čekiai dide
lei pfiligų sumai. Nepasisekus sukilimams 
1924 metais Saksonijoje ir Hamburge, Ossi 
pas Pyatnitskis, kominterno iždininkas, bu
vo labai susirūpinęs „nepatikima” vokiečių 
vadovybe, nežinodamas kam galėtų patikėti 
skirtus vokiečių komunistų partijos šelpi
mui pinigus. Išgirdęs, kad Wilhelmas Piec- 
kas išrinktas J centro komitetą, jis nusira
mino. Ossipas Pyatnitskis įteikė pinigus 
Pieckui, kuris pažadėjo juos sunaudoti pa 
gal kominterno parėdymus. Politbiuras juo 
nenusivylė.

Hitleriui perėmus valdžią politbiuras pra 
dėjo valymą vokiečių komunistų tarpe 
Maskvoje. Tuzinai buvo nužudyti, tūkstan
čiai nusiųsti į koncentracijos stovyklas. Dė 
ka tuo metu prisiųstų Piecko pranešimų, 
OOPU likvidavo daugelį jo draugų. Piecko 
aukomis tapo jo geriausias draugas, Hugo 
Eberlein, ir paskutiniojo legalaus vokiečių 
komunistų partijos centralinio komiteto du 
nariai: Hermann Remmele ir Heinz Neu
mann.

; metais
1941

Prancūzijos į Meksiką. Cja Merkeris įstei
gė Meksikos Cityje „Laisvosios Vokietijos” 
komitetą, kuris buvo viena iš geriausiai or 
ganizuotų ir veikliausių vokiečių komunis
tų grupių užsienyje. Iki 1946 metų pradžios 
ji leisdavo 
kalba.

Prieš tris 
vu išplaukė 
jis buvo išrinktas SĖD partijos centralinio 
komiteto nariu.

(Sutrumpinta iš „Schw. Ldszt.”)

kad pajėgų sitmažini- 
okupactnę kariuomenę

yta didžiausias anglų

Oveenjbo'o B'ldo*

Hm St

Roosevelt

Nuolatinė JT būstinės vieta New-Yorke. 
Kaip žinoma, J. D. Rockelrlleris nupirko šį 
kvartalą nl 8,500.900 dolerių Ir padovanojo 

(Dena - 1SB - BHd)

yra 
kad
sa-

politikai todėl jan išreiškė nuomonę, 
Anglija neturėtų gauti didesnės pagal- 
iš JAV, už kitas valstybes. Tuo tarpu 
pasisako už plačią paramą anglams.

Kas čia įvyko? Pačioje Anglijoje ir už 
jos ribų daugis galvoja, kad kalta darbo 
vyriausybė. Žinios, kad grėstų vyriausybės 
krizė, atrodo per ankstyvos. Attlee pranešė, 
k;d jis nemanąs sudaryti koalicinės vyriau 
sybės, kaip to pageidauja konservatoriai. 
Bet lai nepašalina rimtos ir negailestingos 
kritikos, kokios darbo vyriausybė ligi šiol 
per dvejus metus dar nepergyveno. Per šiuos 
dvejus metus įvykdyta geroka dalis dar
bo partijos nacionalizacijos programos. Bet 
{Utinis atgijimas nėra prasidėjęs. Tur būt 
nemalonus partijai buvo prisipažinimas, 
kad jos ministerial dabar buvę priversti 
nebeskubėti su nacionalizacijos programos 
vykdymu. Apie tai kalbėjo Attlee ir aprū
pinimo ministeris Willsonas ir išsireiškė, 
kad būtų nacionalizuojama tik pagrindinė 
plieno pramonė, tuo tarpu visos su plieno 
gamyba susijusios šalutinės šakos lig at
skiro patvarkymo kad liktų privačioje nuo
savybėje.

ULBRICHTAS
žymus komunistas yra Waltheris
(jo žmona rusė, buvusi maršalo

Antrasis
Ulbrichtas
Žukovo sekretorę). Priešingai Pieckui, Ul
brichtas visad priklausė nuo Maskvos apa 
rato. Ulbrichtas ir jo žmonės, kurie buvo 
parinkti „ypatingam darbui”, laikydavo kai

knygas ir laikraščius vokiečių

mėnesius Merkeris sovietų lai- 
iš Meksikos. Grįžęs į Berlyną

Neseniai Rumunijos buv. karalius Karolis 
apsivedė su Magda Lupescu. Mūsų atvaizde 
M. Lupcscu viešbučio kambaryje Rio de Ja
neiro. (Dena — INP-Bild)

LAIMINGOJI ANDORA
(Ištrauka iš xGordo Gaskillo straipsnio patalpinto laikraštyje

val- 
ku-

An

Tarp visų pasaulio tautų Andora yra ma 
žiausia, bet laimingiausia. Ten nėra jokių 
pajamų mokesčių, jokių advokatų if beveik 
jokių įstatymų. Ji turi vėliavą, kuri kitų 
tautų nėra pripažįstama. Andoros valstybė 
turi kariuomenę, kuri jau 700 metų, kai su 
nieku nėra kariavusi, ir jos kareiviai yra 
virš 50 metų amžiaus. Gyventojų skaičius 
siekia 5900 žmonių. Andorą praktiškai 
do du užsieniečiai „kunigaikščiai” ir 
rių nė vienas nėra tikras kunigaikštis.

Kiekvienais antrais metais vyksta iš
doros delegacija, kad užtikrinti savo ištiki
mybę abiems kunigaikščiams — tikriesiems 
Andoros valdovams: prancūzų valstybės gal 
vai ir ispanų Urgelijos vyskupui. Jie mo
ka Prancūzijos prezidentui 960 frankų — 
dabar 8 dolerius — mokesčių, o Ispanijos 
vyskupui 460 pesetų — dabar 30 dolerių — 
ir 12 kumpių, 12 vištų ir 12 sūrių.

1278 m. iarp ispanų Urgelijos vyskupo ir 
prancūzų grafo Comte de Foix buvo kilęs 
ginčas dėl Andoros žemių valdymo. Gin
čas pasibaigė tuo, kad abu pretendentai su 
sitarė Aftdorą valdyti bendrai. Tokia val
dymo forma yra į^silaikiusi ir iki šių die
nų. Minėto grafo teisės perėjo Prandūzi- 
jos respublikos prezidentui.

Abu kunigaikščiai valdo asmeniškai; 
reiškia, kad į Andoros reikalus necikiša 
ispanų nei prancūzų vyriausybės. Dėka
nigaikščių liberalumo yra išrinkta genera
linė taryba, kurį (ačiau gali būti, kunigaikš 
čiams paliepus, vėl paleista. Kadangi Pran 
cūzijos vyriausybės galva ir Urgelijos vys
kupas turi svarbenių reikalų, tai jie savo 
vieton skiria savo pavaduotojus. Pastarieji 
turi būti kiekviename nutarime vienos nuo 
monės, todėl dažnai pasitaiko, kad spręs
dami kokį nors politinį klausimą’, jie atsi
duria padėty rš kurios sunku rasti išėjimą.

KONTRABANDININKŲ ROJUS

Andora, atsižvelgiant į jos idealinę geo
grafinę padėtį Pirenėjų kalnuose, yra tik
ras kontrabandininkų rojus, per kurį per
leidžiamos visos prekės einančios iš Pran
cūzijos į Ispaniją ir atvirkščiai. Čia 'mntra 
bandininko amatas neturi blogo vardo, kaip 
kad kituose kraštuose. Pagrindinius kontra 
bandos objektus sudaro: padangos, radijo 
lemputės, filmos ir automobiliai. Automo
biliai perkami Prancūzijoje, registruojami 
Andoroje ir kitą dieną, mažiausiai dviguba 
kaina, parduodami ispanams. Andoroje po 
pieriai rodo turint Europoje didžiausią au 
tomobilių skaičių, imant vienam žmogui, 
bet tikrumoje krašte beveik visai nėra au
tomobilių.

tai 
nei 
ku

KRAŠTAS BE ĮSTATYMŲ 
I

Juridiškai imant, Andora, yra niekeno 
kraštas. Jeigu čia nori daktaras atlikti prak 
tiką, tai reikia prie durų tik iškabą prika
binti. Čia nėra jokių profesinių sąjungų. 
Kai 1931 m. sustreikavo iš Ispanijos atvy
kę darbininkai, jie buvo iš Andoros tiesiog 
išvaryti. Vienintelis įstatymas, kurio Ando
roje griežtai laikomasi, liečia pilietybę. 
Kiekvienas užsienietis, norįs įgyti sau arba 
savo įpėdiniams Andoros pilietybę, turi ap 
sigyventi Andoroje; tačiau tik jo anūkai 
turi teisę reikalauti pilietybės, jei - šeimos 
visos trys kartos yra gyvenusios Andoro
je. Trumpesnis kelias yra vesti vienintelę 
šeimos paveldėtoją. Tokiu atveju po trijų 
metų šeimininio gyvenimo komisija nusthto, 
ar vyras yra tinkamas įgyti Andoros pilie
tybę. Tačiau šeimose retai pasitaiko po 
vieną paveldėtoją. Užsienietėms moterims 
yra lengviau, nes jos savaime tampa Ando 
ros pilietėmis, ištekėdamos už vietinio gy
ventojo, tačiau moterys ten neturį pilnų tei 
šių. Andora nesidomi svetimais turistais.

„The American”).

Ten nebuvo tiesiami automobiliams keliai, 
nes nenorėta gadinti ariamos žemės. Gat
vės nėra išgrįstos, n.es Andoros gyvento
jai bijo, kad jų avys ir karvės galinčios 
Išslysti ant slidaus asfalto.

Kraštas yra grynai, katalikiškas, svetimo 
teryštė ten nepasitaiko, o pavainikiai vai
kai naktimis gabenami į Prancūzija ar Is
paniją. Netekėjusios motinos uždaromos 
visam gyvenimui savo namuose.

Rinkimo teise gali naudotis tik vyriškos 
lyties šeimos galva. Jei jis yra išrenkamas 
kurioms nors pareigoms ir atsisako nuo jų, 
tai jį ištremia. Tik šeimos galva gali būti 
kareiviu; jis yra įpareigojamas visuomet 
turėti karišką ginklą, svarą parako, 24 šo
vinius ir tris titnagus. Šeimos galvai, pa
siekus 60 metų amžiaus, gali1 po iškilmingų 
ceremonijų pasitraukti, iš savo pareigų ir 
paskirti įpėdinį — paprastai savo sūnų.

Generalinė Andoros taryba kasmet per 
Velykas ir Kalėdas susirenka slaptam posė 
džiui. Apie pasitarimus nieko neskelbiama. 
Teismai taip pat posėdžiauja slaptuose po
sėdžiuose, tik sprendimai viešai iššaukiami 
tam tikrų skelbėjų. Advokatų ten nėra, ta
čiau Teartais leidžiama „mokančiam šnekė
ti” apginti savo draugą.

Krašto ribose pašto rinkliava už laiškus 
neegzistuoja, paštas uždirba pardavinėda
mas ženklus tik filatelistams. Mokesčių nė
ra. Generalinė taryba, pardavinėdama gy
ventojams javus, aliejų, cukrų ir kitus mais 
to produktus su mažu uždarbiu 
kalingus pinigus.

Andora yra kraštas, kuriame 
do sustojęs. Ir jeigu ryt staiga
dysis raitas, pilnai apsišarvavęs pasirody
tų Andoros gatvėse, tai gyventojai — ne
žiūrint šilkinių Nylon kojinių ir didelių mo 
derniškiausių automobilių — tik patrintų 
sau akis ir stebėtųsi, kur jis buvo visa lai
ką dingęs. (Dena)

surenka rei

laikas atro
Karolis Di-

2
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J. E. Vyskupą Antaną Karosą prisiminus .
Šiomis dienomis gavau iš Komos laišką, rikai kelia streikus prieš seminarijos len-

rašytą š. m. liepos 29 d. Jame buvo ši liūd 
na žinia: „Prieš porą savaičių į Romą (tė
vui Vaitkevičiui, Marijonui) atėjo telegra
ma iš Kauno (pasiųsta tą pačią dieną, ka
da gauta) š. m. liepos 7 d. mirė vyskupas 
Antanas Karosas, palaidotas liepos 11 d. 
Panevėžyje. Siuntėjas kun. Vizgirda”. Maž
daug po poros savaičių Vatikano radijas 
šią žinią pranešė pasauliui.

J. E. vysk. Antanas Karosas buvo se
niausias vyskupas Lietuvoje. Jis mirė'ei
damas 95 ar 96 metus. Kas galėjo tikėti, 
kad jis, iš pažiūros toks menkutis, kiek per 
sikreipęs dėl sulaužytų šonkaulių, truputį 
kuprotas, nesinaudojęs jokiais kurortais ir 
poilsio vietomis, galės susilaukti tokio ilgo 
amžiaus? Kiekvienas jį pamatęs prieš 20 
metų sakydavo, kad jo gyvenimo dienos 
jau suskaitytos. Kada jis paskutinį kartą, 
rodos 1937 m. aplankė Šv. Tėvą Pijų XI 
Vatikane, tada, kaip pasakojama, popiežius 
atsisveikindamas jam pareiškęs: „Mudu 
jau pasTutinį kartą matomės”. Į tai a. a. 
vysk. Antanas atsakęs: „Tai ką ?Ar jūsų 
Šventenybė manote taip greit mirti?” Šian 
dien mes matome, kuris iš jų buvo teisus.

Jo gyvenimas — tikras nuošaliečio gy- 
venimas. Tik tiek jis pasirodydavo viešu
mon, kiek ji vertė pareigos. Visą laiką jis 
buvo pasiskyręs maldai, pareigai, knygoms ir 
laikraščiams, kurie jį informuodavo apie 
viską. Todėl jis nebuvo atitrūkęs ■ nuo gy
venimo ir gerai orientavosi visuose aktua
liuose klausimuose. Gerą atmintis, aštrus 
protas, teisingi, realūs, greiti ir aiškūs 
sprendimai, mylinti širdis padarė tai, kad 
jis buvo visų lietuvių mylimas ir gerbia
mas. Nelengva būtų rasti žmogų ,kuris jį, 
kaip asmenybę,- galėtų pakeisti. Tą asme
nybę mums dovanojo vysk. Baranausko, jo 
bendravardžio, gimtinės laukai — Anykščių 
parapija, Vėjališkių viensėdija, praeito am 
žiaus viduryje. Jį užgrūdino rusų priespau 
dos ir spaudos draudimo laikai ir išauk
lėjo Žemaičių Dvasinė Seminarija Kaune. 
Galutinį mokslinį subrendimą jam davė 
Petrapilio Dvasinė Akademija, kurią jis 

•baigė Teologijos Magistro laipsniu. Tokio 
paruošimo kaip tik reikėjo jo būsimoms pa 
■rergoms. Iš Akademijos jis grįžta Kaunan 
profesoriauti Dvasinėje seminarijoje ir sek 
retoriauti Kauno vyskupui.
Tiek seminarija, tiek vyskupijos Kurija tais 
laikais buvo lenkiškos. Jis — grynas lietu
vis, bet atsargus ir taktingas, čia pasiren
ka gudrią laviravimo politiką tarp dviejų 
tuo metu aršiai kovojančių srovių — lietu 
vybės ir lenkybės. Kova įsiliepsnojo net 
pačioje kunigų seminarijoje: lietuviai klie-

kiškąwdvasią ir kalbą. Visa valdžia buvo 
lenkų rankose, todėl grėsė pavojus lietu
viams klierikams būti išmestiems iš semi
narijos. Jo taktingo laviravimo dėka pasi
seka apginti silpnesniąją lietuvių pusę. Vė 
liau jis tampa tos seminarijos rektoriumi. 
Neilgai jam teko rektoriauti. 1907 m. jis 
buvo paskirtas Žitomiriaus vyskupu pagel- 
bininku. Tuo metu našlavo Se.inų vyskupi- j 
ja. Lenkų ir lietuvių tarpusaviai ginčai dėl, 
įpėdinio į vysk. Antano Baranausko sostą i 
buvo pasiekę tokio stiprumo laipsnio, kad 
aštuonis metus Seinų vyskupijos vyskupo 
sostas negalėjo susilaukti abiem pusėm pri
imtino kandidato: lietuviai norėjo lietuvio 
vykupo, lenkai — lenko. Pagaliau abiejų 
pusių buvo 'sutikta dėl vyskupo Karoso ( 
kandidatūros. 1910 m. jis buvo paskirtas 
Seinų vyskupijos valdytoju. Atseit, vyskupo 
Karoso atsargumas tarptautiniuose ginčuo
se išėjo lietuviams į naudą. Seiniškiai gavo 
vyskupą lietuvį.

Tapęs Seinų vyskupu, a. a. Antanas Ka
rosas pradeda lankyti parapijas. Pirmiau
siai jis lanko lietuviškąsias ir stiprina 'jų 
dvasią. Užėjęs 1914 m. karas nebeleido 
jam pradėti lankyti lenkiškųjų parapijų. 
Kairo pradžioje rusai jį prievarta išveža į

., Lietuviška kunigu
Greitu laiku bus įkurta Romoje lietuviš

ka kunigų seminarija su Amerikoje gyve
nančių lietuvių katalikų parama. Pijaus XII 
kvietimu jau 1945 m. rudenį mokslų tęsti 
iš DP stovyklų Vokietijoje į Romą atvyko

$$$$

Rusiją. Jis vėl atsidūrė Petrapilyje. Iš ten,
dar karui nepasibaigus, tolimais ir aplin
kiniais keliais grįžta atgal į Seinus. Čia 
jis atkuria kunigų seminariją, kuri jau tris 
metus neveikė. Tada jau lenkai žinojo, kad 
tyli ir atsargi lietuvio vyskupo politika nie 
ko gero jiems nežada. Todėl 1919 mt. len
kai jį suima ir pareikalauja apleisti Seinus. 
Vyskupas Karosas laikosi tvirtai ir atsa
ko: „Į Seinus mane atsiuntė Apaštališkasis 
Sostas. Aš išvyksiu iš čia, kada tas pats 
Apat. Sostas man palieps”. Po to okupan
tai nesikreipė į Apaštališkąjį Sostą, bet pa 
naudoję jėgą — išmetė jį už demarkacijos 
linijos.

Vyskupui Karosui beliko tik mažesnioji 
Seinų vyskupijos dalis, būtent ta, kuri atite 
ko Lietuvai. Jis ją suorganizuoja į atskirą 
vienetą ir įkurią Vilkaviškio vyskupiją. Jos 
ištikimu Ganytoju jis pasilieka iki pat sa
vo garbingos mirties. Jo kaulus priglaudžia 
jo gimtoji Aukštaitija, Panevėžys.

Vilkaviškis neteko vyskupo, bet Lietuva 
susilaukė jos kančių liudininką pas Dievą. 
Mes tikimės ir melsimės, kad jo ir kitų 
taurių lietuvių kančios kelias, išmintas nuo 
žemės iki dangaus, paruoš visiems tremti- 

■ niams laimingą grįžimą į žemę, kurioje tiek 
kentėta ir kovota. K. Stepdnis

seminarija Romoje
teologijos studentai. Dabar vienas iš Ame
rikos lietuvių įgaliotinio Romoje yra nu
pirktas namas, kuriame amžinajame mieste 
bus įkurta nuosava tautinė lietuvių kunigų 
seminarija. (D. Ch. P. Nr. 83)

TELEVIZIJA 1S VATIKANO
Neseniai televizijos pagalba buvo perduodami pirmąjį kartą paveikslai iš Vati
kano. Šventasis Tėvas Pijus XII apžiūri televizijos aparatūrą

^adikalbejimad du Jbdenu
Dar šiaurėje gyvendamas, aš pažinau I bronzinį Ibseno veidą. Paskui kažkodėl jis 

žmogų. Jis buvo toksi'bat, kaip ir aš. Tai1 nusišypsojo ir nuleido akis. Paminklo pa- 
paprastas pilkas DP. Jo vardo ir šiandien pėdėje žydėjo gėlės. Jų spalva buvo mėly- 
nežinau, nors tada jis, kaip ir aš, gyveno na. Tai lyg iš aukšto dangaus nukritęs ma 
stovykloje. Aš būčiau jau jį pamiršęs, jei; žas lopas.
ne keistas jo interviu su Ibsenu. j — Ibsenai, kodėl tyli? Ar bijai pažvelgti

Kaip prisimenu ,tada buvo rudens die-'savo šalies sūnui į akis? Pasakyk jam jo 
nos. Saulė vos bepakildavo iki kalnų vir- į *r žmonijos ateities paslaptis.
šūnių. Kalnyno šlaitai liepsnojo kaip nede; Staiga, jam pradėjus kalbėti, berniukas
gamasis Mozės krūmas. Visur draikėsi vo
ratinkliai. Gamta merdėjo rudens agonijoje. 
Tokia aplinkuma kažkaip nepaprastai veikė 
žmogų.

Neturėdamas ką veikti, aš kopdavau į 
painus, klydinėjau miesto parkuose ir mu
ziejuose. Vieną dieną, kai aš buvau uoste, 
sutikau ir jį. Jis stovėjo tada vienas prie 
krantinės. Savo klaikiu žvilgsniu lydėjo iš
plaukiančius laivus. Daug laivų stovėjo, 
mirko uosto pakrantėse. Aplinkui skraidė 
klykdamos žuvėdros. Įlankoje plaukiojo žve 
jų burlaiviai, valtys. Jie balti, kaip plašta
kės, nardė virš jūros bangų. Jūra vis dar 
buvo rami...

Po pusiaudienio, įprastu laiku, aš atėjau 
į parką. Ir čia buvo tas pats auksinis ru
duo. Medžiai gaudė liūdną rudens requiem 
Paukščiai nebešvilpavo. Jie jau buvo išskri 
dę į šiltuosius kraštus. Aikštėje tarp me
džių stovėjo pilki pajuodę bronziniai pa
minklai. Čia išdidus Vygelandas laikė ran 
koje knygą ir plunksną. Boerksenas atrodė 
liūdnas ir susimąstęs. Ir Kolbachas, sustin
gęs bronzoje, rodos, ir dabar vis raizgė 
tragiškąją žmogaus giją. Kai atsigręžiau į 
Ibseno paminklą, ten, mano nustebimui, sto 
vėjo jau ir jis. Palenkęs galvą, skaitė pa
minklo papėdėje iškaltas gimimo ir miri
mo datas. Buvo visas' išblyškęs. Aš palai
kiau jį pamišėliu, kai jis garsiai ėmė kal
bėti: Į

Ar tu, Ibsenai, esi miręs?... Ar mirš
ta ir genijai?... Tu mano širdyje gyvas ir 
amžinas. Tačiau, kodėl tavo žvilgsnis toks 
ramus, šaltas ?.„ Gal tavo širdyje nebelieps 
noja didžioji kūrybos ir žmonijos meilės 
ugnis?... 5

Po kojomis nukrito pageltęs rudens la
pas. Prie paminklo prisiartino moteris su 
mažu sūneliu. Berniukas valandėlę žiūrėjo

j krūptelėjo. Jis prisiglaudė prie motinos, 
j Tada ji mažąjį paėmė už rankos ir greit 
' atsitolino parko takeliu. Jis vėl nuleido gal 
vą ir susimąstė. Staiga, vėl pakėlė akis, lyg 
ką išgirdęs ar pamatęs. Veidas dar labiau 
išblyško. Balsas virpėjo.

— Kažkas ateina... Žingsniai tokie to
limi, duslūs. Jie aidi kaip po žeme... Gal 
kalnuose... Gal erdvėje...

Apsidairė ir po mažos valandėlės vėl kai 
■ bėjo tuo pačiu virpančiu tonu:

— Tu klausi, kas tave šaukia? Koks žmo 
gus išdrįso sudrumsti kapų tylą? Ibsenai, 
neklausk mano vardo. Aš tik pilkas žmo
gus gyvųjų tarpe aš jau nerandu žmogaus. 
Aš kaip Diogenas dienos šviesoje 'ieškau su 
žiburiu žmogaus... Ieškau jo ne gyvųjų, 
bet • mirusiųjų tarpe....

Iš lėto jis pradėjo Tolintis nuo paminklo. 
Ėjo pakėlęs galvą. Ten aukštai padangėje 
slinko mažas debesėlis. Slinko tiesiai virš 
karališkojo parko. Jis ėjo ta pačia linkme ir 
toliau pats sau vienas kalbėdamas:

— Esu aš kaip Biblijos Jobas. Viskas žu 
vo. Mano gyvenimo laivas sudužo. Aš esu 
išmestas svetimoje žemėje. Daug laivų jau 
praplaukė pro mane. Tačiau nė vienas jų 
nepriėmė manęs. Keista! Kodėl aš esu kaip 
raupsuotasis, kurio visi šalinasi? Tačiau aš 
esu ir šiandien žmogus. Jaučiu ir gyvenu. 
Dabar šiose tragiškose dienose aš mąstau 
apie daug svarbių ir amžinų dalykų...

Prie karališkųjų vartų jis sustojo. Už 
jų stovėjo bronzinis paminklas. Šarvuotas 
raitelis, rodos, skrido nesiekdamas žemės. 
Pažvelgęs į jį, jis prabilo:

— Matai, Ibsenai, koks žmogus. Jis mar 
murui ir bronzai įkvėpė gyvybę. Raitelis 
skrenda kaip sparnuotas sakalas virš žemės 
j erdves.

i

t Tuo pačiu laiku prie mūsų priartėjo ma 
žametis berniukas. Jis kažką manęs paklau
sė. Aš nesupratau ir papurčiau galvą. Ber 
niukas linktelėjo galva ir nubėgo parko ta 
keliu. Man pasirodė, kad aš jį kažkur esu 
matęs. Staiga atsiminiau. Tai buvo tuoj po 
karo pirmomis dienomis. I uostą atplaukė 
karo laivas. Iš jo, patrankoms saliutuojant 
išlipo karališkoji šeima. Jų tarpe buvo ir 
tas pats berniukas. Dar valandėlę pagalvo
jęs prįsiminiau, kad aš ji mačiau ir šian
dien. Jjs buvo parke prie Ibseno paminklo...
Mažasis, perėjęs aikštę, dingo karaliaus rū 
muose. Mano dėmesį atkreipė karališkųjų 
rūmų sargyba. Sargybinio žingsniai buvo 
tikslūs, vienodi. Jie eidavo ir grįždavo. Tas 
pats žingsnių atstumas, tas pats garsas.

Man užsisvajojus, jis buvo dingęs. Tik, 
paklajojęs parke, radau jį vieną tarp me
džių. Stovėjo atsirėmęs į šimtametę pus,. 
Jis kalbėjo jau ramesniu balsu:

— Kur mane šauki, vedi?... Aš pažįstu 
jūsų kalnus. Mačiau juose saulėtekius ir 
saulėlydžius... Buvau ten pavasarį, vasa
rą, rudenį. Stebėjau amžių žaidimą kalnuo
se. Išgyvenau poliarinę naktį. Ir kokia nuos 
tabi šiaurės pašvaistė. Rodos, tada kalnai 
pasijudina iš savo vietų. Padangėje žaidžia 
nuostabus spalvų vandenynas.' Aš jų gro
žiui išreikšt! ir šiandien neturiu žodžių. 
Daug kartų plaukiojau jūsų fiorduose. Ste
bėjau, kaip senas vejas gyslotomis ranko
mis tempia tinklą. Jo veide nuostabi ramy
bė. Žinojau, kad jį šaukia žemė, kad greit 
jis įsilies į kalnų ramybę. Aš gerai pažįs
tu jūsų žmones ir didžiuosius gamtos veika 
lūs. Dailininkai dieviškai vaizduoja jūsų 
kalnų didybę, žmones ir aplinkumą. Jie ten 
gyvi. Štai saulėtame pajūryje žaidžia vai
kai... Maža mergaitė vejasi vasaros dru
gelį ... Karalius, laimėjęs mūšį, lenkia sa- 
ųo auksinę karūną ką tik gimusiam kūdi
kiui ... Muenchas, lyg pro miglų rūką, brai 
žo žmogaus laiko ir kelio kontūrus. Vyge
landas prie dekoratyvinio tilto figūromis 
išreiškia žmogaus veiksmą ir darbą buity
je. Bareljefuose jis atskleidžia žmogaus is
torijos ir kultūros puslapius. Iš žmogaus 
kūnų jis stato aukštą obeliską ... Tikrai, Ib
senai, didinga jūsų žemė ir žmonės. Tačiau 
aš nenoriu sutepti savo lūpų melu. Mano 
maža širdis plaka ne jūsų granito kalnams. 
Mano širdis tėvynėje. Tai aš gimiau ir
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Paskutiniuose dviejuose laiškuose kalbė
jome apie praeitį. Matėme, kaip ėjo žmo
gaus ir masių išsilaisvinimo procesas. Tai 
galima pavadinti demokratėjimo procesu. 
Demokratinės idėjos skleidėsi ne tik platyn 
apimdamos vis naujus kraštus, bet ir gilyn, 
apimdamos vis naujus visuomenės sluoks
nius. Tai, kas seniau tebuvo prieinama tik 
rinktiniams piliečiams, dabar pasidarė bend 
ra visų nuosavybė. Mokslo išradimai, lite
ratūros, meno ir muzikos kūriniai pasidarė 
kiekvieno piliečio kasdieninė duona. Be abe 
jo, kad viso to demokratėjimo pagrinde glū 
di laisvės problema. Be laisvės idėjos mes 
nemokame įsivaizduoti demokratinės sant
varkos. Teoretiškai tai labai lengvai spren 
džiamas klausimas. Jį išsprendė jau J. J. 
Rousseau paskelbdamas, kad kiekvienas žmo 
gus gimsta laisvas. į savo konstitucijas tai 
įsirašė pirmiausia Jungtinės Amerikos Vals 
tybės, vėliau Prancūzija, vėliau vis kitos 
valstybės. Demokratija ir laisvė pasidarė 
savotiški mūsų laikų tabu. Niekas, net tur 
būt ir kalėjimo sargas, nedrįsta kalbėti 
prieš laisvę ir demokratiją. Bet taip tėra tik 
teoretiškai.

Praktiškai gyvenime matome visai ką ki
tą. Jau JAV konstiįucijoje čia pat buvo pa 
daryta išimtis: laisvė visiems piliečiams, 
bet tik baltiesiems. Ir iki šiol dar tame di
džiausios demokratijos krašte tuo atžvilgiu 
ne viskas atitaisyta. Prancūzų konstitucijo
je buvo pažadėta laisvė (spaudos, žodžio, 
susirinkimų), jei tai neina prieš ^revoliuci- 
jos pastatytą valdžią. Dar toliau nuėjo kai 
kurios dabartinės vadinančios save demo
kratinėmis valstybės: čia palikta laisvė už 
girti valdžios darbus, nieko daugiau. 
Taip yra ir su politine laisve. Tačiau po
litinė laisvė neišsemia visos laisvės prob
lemos. Salia politinės laisvės šiandien vis 
dažniau girdima kalbant apie ekonominę 
laisvę. Dar daugiau, ūkinė laisvė laikoma 
visokios laisvės pagrindu. Nenuostabu už
tat, kad tarp pagarsėjusių a. a./Roosevelto 
keturių laisvių randame ir laisvę nuo skur
do, arba laisvę nuo nedatekliaus. Stengian 
tis apsaugoti demokratinius režimus ten, 
kur dar jie yra, rūpinamasi duoti tiems 
kraštams stiprią ekonominę bazę, kurios 
neturėdami jie tuojau pakliūtų į diktatūri
nio režimo pančius. Bet čia iškyla naujas 
pavojus. Kaip žinia, ekonominis įvairių 
kraštų pajėgumas nėra vienodas. Yra kraš
tų, kurie savo paties ekonominiais resur
sais nieku būdu negali išgyventi. Tai tinka 
ypač Europos kraštams, kur ir gyventojų 
tankumas yra labai didelis ir kur ūkis smar

brendau. Pirmąkart išvydau savo šalies 
dangų. Paskui aš buvau draugas žydinčių 
gėlių, margų drugių. Maži margi upelio 
akmenys man buvo gyvi. Jie, rodoš, kalbė
jo i mane, aš i juos. Ir vėliau, kai sušvito 
sąmonė, aš visa siela mylėjau gimtąją že
mę. Kai ją užgriuvo nelaimės, aš norėjau 
pasilikti. Tačiau pikta ranka išgujo mane. 
Ir atsigręždamas žiūrėjau j degančius mies 
tus ir sodžius. Jei aš būčiau didelis, o ji 
maža, aš ją būčiau išnešęs ant savo pečių. 
Nebūčiau leidęs jai paskęsti rytų* lavoje.
Tad, Ibsenai, aš ilgesio akimis ir dabar ją 
matau. Saukiu: „Tėvynė, kur tu? Kada aš 
vėl alsuosiu tavo šilojais? „Kada vėl ma
tysiu jos kalvas, blizgančius ežerus, išno
kusius aukso spalva laukus? Aš ir šiandien 
žinau, kad mano širdis plaka tėvynėje...

Jis, rodos, pailso. Saulė jau slinko už 
kalnų. Mažasis padangės debesėlis žėrėjo 
kraujo spalva ir ugnimi. Aš tikėjau, kad jo 
jėgos išsęko. Apsirikau. Po valandėlės jis 
jau vėl susikaupęs prabilo:

— Ak, Ibsenai, tu visai nesupranti ma
nęs Gal jau nepažįsti žemės veido, žmonių 
širdies? Tikrai nežinai, kodėl aš šaukiu ta 
ve. Aš dar nepasakiau savo tikrojo tikslo. 
Daug nuostabių ir didelių dalykų įvyko, 
kai tu persikėlei į ramybės karaliją... Į 
žemę vėl buvo atėjęs Neronas, Atila, Ta- 
merlanas... Dar baisesnių buvo už juos. 
Žmogaus,. liežuvis dar neturi žodžio, kuria
me būtų galima išreikšti ir įprasmiMi jų 
vardus. Jie išžudė milijonus žmonių. Nieko 
nesigailėjo. Jie niekino moteris, žudė vai
kus. Gyvus žmones degino jų pačių šven
tyklose. Iš gyvo žmogaus sunkė po lašelį 
kraujo iki išsekdavo jo gyvybė. Sugriovė 
miestus, žydinčius sodžius pavertė dyku
momis. Jie buvo galingi. Pajudino jūras ir 
kalnus iš savo vietų. Visą amžių kultūrą 
paleido pelenais. Tačiau, Ibsenai, jiems to 
buvo maža. Jie norėjo nužudyti patį žmo
gų. Žmogų, ne tą pavidalą, kuris gimsta 
ir miršta, bet žmogų kuriantį, žmogų — 
dievybę. Esi nustebęs. Netiki, kad kada 
kas gali nužudyti žmogų, kuris alsuoja am 
žiu tiesa. Ir aš stebiuosi... Žinau, kad jis 
savo karybos paminklais apjuosė visą že
mę. Pakeitė net gamtos veidą. Surado sau
lės ir žvaigždžių kelius. Jis ir pats yra ne
įspėja^ mįslė, kaip Egipto sfinksas. Ta
čiau jis turi mirti. Jis stovi prieš naują

l kiai sugriautas. Be išorinės pagalbos Eu
ropa nieku būdu negali išsilaikyti. Bet ar 
išorinė pagalba nereiškia ir politinio pa
vergimo? Atskiriems piliečiams tokia pa
galba reiškia apsaugojimą nuo bado ir skur 

I do. Bet ką reiškia atskiroms valstybėms?
Veltui bandytume ieškoti atsakymo į tuos 

I baisius klausimus galvodami tradicinėmis 
kategorijomis. O tos tradicinės kategorijos 
yra: asmuo, tauta, žmonija. Nesenais nacio 
nalizmo laikais pagrindinė politikos, eko
nomikos ir socialinio gyvenimo sąvoka bu
vo tauta. Ir ko tik jai žmogus nepaaukdjo. 
Per daug gerai mes visi žinome prie ko 
privedė tautos garbinimas Italijoje ir Vo
kietijoje. Atrodė, kad to patyrimo ilgai už
lėks, kad naujų panašių klaidų nebūtų pa
daryta. Deja, taip nėra. Net tos valstybės, 
kurios seniau bausdavo kalėjimu už nacijo- 

[ nalistinių idėjų skleidimą, šiandien skatina 
' tokį nacijonalizmą pas save ir pas savo kai 
mynus. Ar ne anachronistiškai skamba, pvz. 
gyventojų pasikeitimas tarp tam tikrų vals
tybių, arba pastangos surinkti savo tautie
čius iš viso pasaulio vienoje vietoje? Mes 
suprantame tąm tikras nacionalistines ten
dencijas kolonijalinėse tautose, kurios dar 
neturėjo progos išgyventi visus blogumus, 
kuriuos neša su savim nacionalizmas, .bet 
visiškai negalime suprasti tų tendencijų to
se valstybėse, kurios ilgesnį ar trumpesnį 
laiką išgyveno po fašistiniu režimu.

Pagrindinė šių laikų problema yra žmo
gaus problema. Žmogaus problemai ypač 
daug vietos skiria Prancūzija. Tai negali 
mūsų labai stebinti turint galvoj, kad Pran 
cūzija ir buvo pirmoji, kuri ją iškėlė. Ne
žiūrint ilgos ir sunkios kovos šiandien žmo 
gus tebesijaučią supančiotas, beit didelėje 
žemės rutulio dalyje. Ne didelis skirtumas 
čia, ar jis buvo vergas tikra to žodžio pras 
me, kaip Senajame pasaulyje, ar jis yra 
ideologinis vergas, kaip Viduramžiais, ar 
jis yra ekonomiškai išnaudojamas, kaip ka
pitalizmo laikais, ar jis yra valstybės ver
gas, kaip kai kuriose dabartinėse va^tybė 
se. Buvo bandymų, žmogui iškelti, t y. jį 
padaryti laisvu. Jau minėjome pastangas iš 
kelti žmogų mokslo, arba aplamai proto pa 
galba. Bet tai tiko tik elitui, masėms toks 
iškėlimas neprieinamas ir sunkiai supran
tamas. XIX a. atsiradusios socialistinės idė 
jos bandė išlaisvinti žmogų nuo ekonomi
nio išnaudojimo. Tačiau, bent marksistinis 
socializmas, perdaug užakcentuodamas eko 
nominį momentą, pamiršo kitas žmogaus sa 
vybes. O praktiškas *marksistinio socializ- 

(Perkelta į 4 pusi.)

lemtį. Kovoti jis turės ne dėl laisvės ir 
žmogaus didybės, o dėl vergijos. Bus alka 
nas ir vergas. Su prakeikimo žyme kaktoje. 
Amžinosios meilės švyturys jo širdyje dau
giau nebeliepsnos. Ką veiks ateityje toks 
žmogus? Jo uždavinys aiškus. Sunaikinti 
save, gyvybę žemėje. Pats žemės rutulys 
turės ištirpti jo rankose... Aš matau ta
vo veide, Ibsenai 
tiesa. Si sėkla jau 
sunaikinti nereiks 
tai pats žmogus.

išgąstj. Tačiau tai yra 
pasėta ir bręsta. Žemei 
kūrėjo rankos. Padarys 
Su neapykanta sugriaus

kalnus, pakartos žemėje Biblijos tvaną. Ką 
jis padarys paskui? Paskui?... Atidarys 
vulkanus, suskaldins, sudegins žemę. Žemės 
pelenus išsklaidys erdvėje... l%ks tai 
žmogus naujoje kryžkelėje...

Palenkęs galvą, tyliu balsu jis tęsė to
liau:

— Tad aš šaukiu tave, šaukiu sugrįžti J 
žemę... Kristus, Meilės Dievas, juk antrą 
kartą negrįš į žemę... Jo žmogaus ir pa
saulio atpirkimo darbas jau užbaigtas. Ta
čiau jūsų darbas neužbaigtas. Tik jūs su
prantate ir žinote su kokia meile ir kančia 
sukūrėte tuos didžiuosius paminklus. Laisvė- 
žmoniškumas yra širdies sielos kančių au
ka ir kraujas. Grįšk, ateik, paimk su sa
vim Homerą, Vergilijų, Dantę, Schillerį 
Goethę, Baironą, Michel Angelo, Rafaelį ... 
Paimkit ir kitus didžiuosius kultūros kori
fėjus. Jūs turite iš naujo uždegti žmogaus 
širdį. Reikia išgelbėti žmoniją, užbaigti 
ką esate pradėję... Juk ir dabar mes žmo. 
nės be tėvynės laikomės tik už tų didžiųjų 
idėjų. Laikomės, kaip pasakos burtininkas 
Tvardauskas, užsikabinęs už mėnulio... 
Kitaip mes, DP, būsime tik liudytojai tos 
žmonijos tragedijos kryžkelėje. Aš tikiu, 
kad jūs ateisite, uždegsite širdis, atgaivin
site išsukusias smegenis, štai dėl ko, Ibse
nai, aš šaukiu tave...

Jis nutilo. Rodos, pats sustingo. Pavirto 
į marmurinę statulą. Aš negalėjau susivokti 
jo būsenoje. Gal jis tikrai kalbėjo su Ib
senu?... Gal jis pats, prieš nužengdamas 
į beprotybės sutemas, suliepsnojo, kaip mė- 
feoras prieš užgęsdamas erdvėje? Kas ži
no? Žemėje jau prieblanda. Medžiai sustia 
gę. Rausvi debesėliai išsisklaidę. Žaros 
nyksta. Tokia rimtis. Rodos, visa joje pa
skendo ir ištirpo, kaip ir pats rūko debe
sėlis padangėje. A. Vilainis
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polit. kalinių k-to p-kas p. Haika.
Darbo prezidiumą sudarė R-ku B. Kulys, 

vice-pirmininku p. Andriušaitis ir sekreto
riatą — Henr. Žemelis ir p. Leskauskas.

Suvažiavimą žodžiu sveikino VLIKo at
stovas, Lietuvos Raud. Kryžiaus atstovas, 
prof. Wengielski, p. p. Penkowski, Simans- 
ki, Weideno lenkų politinių kalinių vardu 
p. Haika, ukrainiečių polit. kalinių atstovas, 
vokiečių polit. kalinių vardu pp. Gostomski 
ir dr. J. Fischer, Weideno LTB K-to p-kas 
p. Petrikas, Lietuvos Laisvės Kovotojų S- 
gos ir Lietuvių Fronto atstovai. Raštu svei
kino Vyr. L. T. B. Komitetas, Mažosios 
Lietuvos Taryba ir kiti.

Visi savo sveikinimo kalbose pabrėžė tą 
istorini momentą, kada gyvieji lietuvių tau
tos laisvės kovos liūdininkai susirinko krau
ju aplaistytoje vietoje aptarti savo reikalų 
ir išreikšti nepalaužiamą kovos ryžtą iki 
bus (gyvendinti žuvusiųjų siekimai. Linkė
jo, kaip ir anomis kančios ir kovos valan
domis, būti mūsų tautos avangardais ( ge
resnę ir šviesesnę ateiti. Ypatingai šiltus 
sveikinimus perdavė lenkų ir ukrainiečių 
atstovai, kurie pažymėjo, jog bendroji kan
čia ir pralietas kraujas už brangiausią 
kiekvienos tautos turtą — laisvę, Įgalina 
ateityje broliškais ryšiais siekti bendrų tik
slų. Linkėjo kitą suvažiavimą sušaukti 
laisvoje Tėvynėje.

Vokiečių atstovai p. p. Gostomski ir dr. 
J. Fischer savo sveikinimo kalbose iškėlė 
tą nežmoniškumo laipsni, kuri vykdė nacių 
teroro režimas. Kai šiandien tie visi pada
riniai yra matomi net kyla klausimas, kaip 
prie to viso buvo prieita ir kas gi yra kal
tas? Ar atskiri asmenys ar tauta? Tačiau 
šie bendri išgyvenimai ir kančios turi atei
ty sujungti visus nepalaužiamon kovon už 
tokj pasaulį, kuriame teroras ir prievarta, 
nežiūrint kur ir kokiomis formomis jis 
reikštųsi, būtų visam laikui pašalintas.

Po to sekė C Valdybos apyskaitiniai pra
nešimai. Iš pranešimų paaiškėjo, kad per 
šiuos pirmuosius organizacinio S-gos darbo 
metus yra nudirbti nemaži darbai, ypač 
tautinės martirologijos srityje, kurios sky
rių veda p> J. Rimašauskas. Iki šio laiko 
yra suregistruota ir išduoti Politinių Ka
lnių S-gos asmens pažymėjimai 616 asme

nų. Pažymėjimai išduodami labai atsar
giai ir tik nuodugniai patikrintiems asme
nims. Stengiasi kiek galima išplėsti politi
nių kalinių šalpos darbą. Okupacinės val
džios Įstaigose norėta išgauti S-gos Įteisi
nimą, tačiau buvo pranešta, jog vadovau- 
antis bendrais jaotvarkiais, amerikiečių zo

noje neleidžiama veikti jokioms ne vokiečių 
tautybės organizacijoms, tačiau šiuo klau
simu dar palikta apeliacijos teisė.

Kadangi politinių kalinių sveikatingumas 
yra blogame stovyje ir paskutiniu metu už
registruoti keli džiovos susirgimai, nutar
ta padaryti generalini visų politinių kalinių 
sveikatos patikrinimą tam reikalui sudary
tose, Liet. Raud. Kryžiui padedant, komisi
jose.

Taip pat padaryti žygiai, kad emigraci- 
I’os atveju politiniai kaliniai gautų tam ti
trų lengvatų. Ligšiolinė praktika parodė, 

jog šiuo metu emigruojami tik fiziniai sti
prūs vyrai, o politiniai kaliniai, kurių dau
gumoje sveikatos stovis yra blogas, j tą 
skaičių negali pakliūti. Ir dar keisčiau, Ka
nados komisija asmenims, turintiems poli
tinio kalinio pažymėjimą, neleido išvykti 1 
šį kraštą, atrodo, juos palaikė politiniai ne
patikimais, Įtartinais, o gal net komunistais.

Kiek sąlygos leido buvo stengtasi politi
nių kalinių reikalus iškelti mūsų spaudoje. 
Išskyrus vieno laikraščio, mūsų spauda pa-

Non jau treti metai eina, kai nuskambėjo 
paskutinis šio antrojo pasaulinio karo šūvis 
ir trūko ilgų metų nacių viešpatavimo pan
čiai, tačiau šio karo ir nacių teroro baisu
mus dar iki šiai dienai nepavyko pilnumoje 
nustatyti. Vis dar atrandami nauji kapiny
nai, naujos Įmonių naikinimo vietovės, ku
rios vis papildo vykdyto teroro aukų skai
čių.

Tokiu būdu iškilo nuošalaus ir palyginti 
maliau žinomo Flossenburgo koncentracijos 
lagerio vardas. Ten tarp 73.296 nukankintų 
ir žuvusiųjų (vairių tautybių asmenų, buvo 
kalinta 2.500 lietuvių, iš kurių 2.480 iuvo. 
Tai didiiausias iki šiol surastų Vokietijos 
koncentracijos lageriuose žuvusiųjų lietuvių 
skaičius. i

Kaip tik šioje istorinėje' vietoje L m. 
rugpjūčio 21—22 dienomis (vyko Lietuvos 
Animacinės Rezistencijos buv. Politinių 
Kalinių Sąjungos visuotinas narių suvažia
vimas.

Nežiūrint vietos nuošalumo ir kitų susi
siekimo varžymų, ( suvažiavimą suplaukė 
nemažas būrys kovos draugų, laimingai iš
silaisvinusių iš (vairių kacetų, kviestųjų 
svečių ir spaudos bei vadovaujančių orga
nizacijų atstovų.

Suvažiavimą atidarė atitinkama kalba S- 
gos pirmininkas kun. prof. St. Yla, kuris 
tarp* kitko pažymėjo, kad šis antrasis Po
litinių Kalinių S-gos suvažiavimas yra šau
kiamas mums ir daugeliui kitų tautų buvu
sioje kruvinoje vieloje ir kad mes pirmieji 
iš kacetininkų pasirinkome šią vietą savo 
valiai pareikšti.

Šiuo suvažiavimu sueiname Įoficialų kon
taktą su kitų tautų politinių kalinių organi
zacijomis ir bendri kacetuose išgyvenimai 
bei tikras nuoširdumas turi ateityje jungti 
bendrus mūsų siekimus.

Privalome stengtis (teisinti savo tautines 
politinių kalinių sąjungas okupacinės val
džios organdbse ir šių sąjungų bendradar
biavimui sudaryti bendrą biurą. Siam rei
kalui iš visų reikia didelio savo uždavinių 
supratimo ir aukštos moralinės kvalifikaci
jos. Mes lietuviai mažiausiai žiūrėjome 
efektingumo ir propagandinių tikslų ir savo 
nariams statome didelius reikalavimus.

Kitas svarbus uždavinys būtų bendra ko
va už politinių kalinių teises akivaizdoje 
emigracijos galimybių, o taip pat už žmo
niškumo (gyvendinimą visame pasaulyje.

,.Mes esame aukos Ir gyvieji liūdininkai 
to didžiausio nežmoniškumo. kok| tik žmo
gus galėjo patirti. Mes turime teisę ir pa
reigą drąsiai pasakyti, jog yra kraštų, kur 
veikla koncentracijos stovyklos ir kur žmo
nės dėl tautinių, religinių ir politinių įsi
tikinimų yra tremiami, kankinami ir žudo
mi.” — kalbėjo kun. prof. Yla.

Po to kun. prof. St. Yla pakvietė tylos 
minute pagerbti ir prisiminti mūsų kovos 
draugus, kurie šioje vietoje ir kitur žuvo 
su viltimi,, kad išlikę gyvi mokėtų kovoti 
už tai, ko jie troško — už laisvę ir teisin
gumą.

Po žuvusiųjų pagerbimo, buvo pakviesti 
garbės ir darbo prezidiumai. I garbės pre
zidiumą buvo pakviesti: VLIKo atstovas, 
Tarptautinio flossenburgo aukoms pagerb
ti paminklų statymo komiteto p-kas prof. 
Wenglelski, ukrainiečių politinių kalinių S- 
goe p-kas dr. M. Maruntschak. vietos lenkų 
politinių kalinių S-gos p-kas p. I’enkowski, 
vietoa lenkų stovyklos komendantas p. Si- 
manski, Lietuvos Raud. Kryžiaus atstovas 
p Mtnkrmas, vėliau atvykę vokiečių politi
nių kalinių atstovai redaktoriai p. p. v.Go- 
atomski Ir dr. J. Fischer ir Weideno lenkų 

Bayretuhe rengiama didele krepšinio švente
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rodė pilną politinių kalinių reikalų supra
timą. Supažindinti mūsų visuomenę su S- 
gos tikslais ir nacių režimo pareikalauto
mis aukomis, suvažiavimo proga, buvo iš
leistas specialus KZ „Žiburių” numeris, ku
ris čia pat suvažiavimo dalyviams buvo pa
dalintas. .

Pagal martirologuos skyriaus žinias ka
lėjusių lietuvių skaičius per nacių okupaci
jos laikotarpi siekia per 29.500 asmenų. Di
delė dalis jų žuvo. Kaip pav. Flossenburge 
— 2480, Stutthofe — 1100, Oranienburge — 
600, Dachau — 180, Mauthausene — 270, 
Salaspilyje (Latvijoje) — 400 ir tt. Pagal 
šiuo metu turimas žinias lietuviai buvo ka
linti 103 Gestapui priklausančiose Įstaigose, 
iš jų: 16 kacetų, 13 priverčiamojo darbo 
stovyklų ir 74 sunkiųjų darbų ir policijos 
kalėjimuose, kai tuo tarpu pagal Niurn
berge turimus davinius paskutiniuoju laiku 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Austrijoje išviso 
Gestapui priklausė 163 stovyklos.

Savaime suprantama, kad šie daviniai nė
ra pilni, nes dar negalima prieiti prie visų 
archyvų ir dokumentų, todėl ir žuvusiųjų 
lietuvių skaičius gali žymiai padidėti. Jau 
vien Flossenburge lietuvių žuvusiųjų pro
centas tautybėmis yra pats didžiausias.

C. Valdybos, atlikti darbai buvo suvažia
vimo dalyvių užgirti ir išreikšta jai padė
ka.

Į njują S-gos Valdybą pagal balsų dau
gumą, buvo išrinkti: J. Rimašauskas, Alks
ninis, kun. Parancevičius, Žitkus, kum. (V. 
Pikturna ir Kojelis. Kandidatais liko Henr. 
Žemelis, Abromas. Leskauskas ir A. Žiedas. 
Taip pat buvo išrinkta nauja Revizijos ko
misija ir Garbės Teismas.

Kalbant organizaciniais reikalais buvo iš
kelta daug aktualių klausimų.

Pabrėžtas reikalas ryškiau iškelti politi
nių kalinių klausimą mūsų bendruomenėje, 
kurioje tam tikromis vietomis yra jaučia
mas sąmoningas ar nesąmoningas abojumas 
politinių kalinių reikalų supratimo atžvil- 
giu.Taip pat atkreiptas dėmesys į politinių 
kalinių šalpos^ ir sveikatingumo darbą, ku
riam visokeriopą paramą pažadėjo specia
liai šiame suvažiavime dalyvavęs Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Vyr. Valdybos atstovas p. 
Minkūnas. Čia politiniai kaliniai pabrėžė, 
kad jie nenori gauti išimtinų teisių aprū
pinimo srityje, nes jie buvo ir liko idėjos 
kovotojai, tačiau natūralu būtų reikalauti 
sau lygių teisių, o ne susiaurintų, kaip kad 
kartais dabar kai kuriose vietose pasitaiko.

Suvažiavimo dalyviai ypatingai griežtai 
pasmerkė pakartotinus Bavarijos ministerio 
dr. Auerbacho šmeižtus lietuvių tautos at
žvilgiu, ypač paskutinjjl jo atsakymą i S- 
gos pakvietimą dalyvauti suvažiavime. Pa
vesta naujai Valdybai surinkti visą doku
mentuotą medžiagą ir duoti tinkamą atsa
kymą pasaulio viešumai.

Suvažiavimo dalyviai priėmė eilę rezo
liucijų ir sveikinimų, kaip tai vadovaujan
tiems mūsų laisvinimo veiksniams, Ameri
kos lietuviams, Tėvynėje likusiems kovos 
draugams, Baltui, Liet. Raud. Kryžiui ir tt.

Rezoliucijose buvo užakcentuota, jog po
litiniai kaliniai esą vieninteliai mūsų lais
vės kovų ir didžių aukų gyvieji liudinin
kai, kurie patyrę didžiausias fizines ir mo
ralines kančias, jaučiasi teisūs ir turi pa
reigos šauktis pasaulio sąžinės balso baig
ti kartą ant visados nužmoginimo procesą 
tolimiausiuose rytų kacetuose ir kuo grei
čiausiai Įgyvendinti tuos idealus, dėl kurių 
jie kentėjo ir žuvo ir dėl kurių jų kovos 
broliai dar ir dabar kovoja ir žūsta. Var
dan laisvės ir žmoniškumo kviečiami viso 
pasaulio lietuviai jungtis į vieningą kovos 
frontą prieš vergiją už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą.

Po to sekė VLIKo atstovo išsamus pra
nešimas apie tarptautinę politinę padėtį ir 
mūsų vadovaujančių veiksnių darbus ko
voje už Lietuvos laisvę.

Kitą suvažiavimo dieną buvo atlaikytos 
naujai statomoje koplyčioje iškilmingos pa
maldos už žuvusius, kurias laikė specialiai 
j suvažiavimą atvykęs Sv. Sosto delegatas 
kan, F. Kapočius. Po to pašventino Flos- 
senburgo lietuvių aukoms pagerbti pamin
klą, kuriame keturiomis kalbomis yra toks 
įrašas:
Tėvynės laisvę gindami įrašėm savo mir

timi
žmonijai laisvės testamentą 
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Lietuviai kankiniai

u
Čia suvažiavimo svečiai ir dalyviai va

dinamam mirties slėnyje, kur dabar vykdo
mi paminklų statymo darbai, savo akimis 

■galėjo pamatyti garsiuosius krematoriumus 
ir kitas kankinimo vietas, o išlikę gyvi ka- 
cetininkai prisiminti tą netolimą praeitį, ku
ri visiems vienodą kančių likimą buvo su
ruošus!. Mirtina tyla viešpatavo toje vieto
je, kur neseniai liejosi nekaltų brolių krau
jas ir gyslos- nejučiomis pildėsi ta nepalau
žiama žuvusiųjų valia — kovoti už laisvę ir 
žmoniškumą.

Suvažiavimo metu buvo surengta, dail. 
Rūkštėlei padedant, martirologijos skyriaus 
parodėlė, kurtoje galima buvo pamatyti do
kumentuotą medžiagą apie lietuvių antina- 
cinės rezistencijos aukas, koncentracijos la
gerius, kankinimo vietas,, foto nuotraukas, 
gyvus kacetininkų suvenirus, dienoraščius 
ir kt.

Literatūros-atsiminimų vakaras buvo nu
keltas j Weideno lietuvių koloniją, į kurį 
atsilankė daug vietos lietuvių visuomenės. 
Čia vėl literatūriniais prisiminimais apie 
išgyventas kacetuose dienas'ir kacetine poe
zija buvo atkurtas tas netolimas baisybių 
laikas tokioje formoje, jog daugelio klausy
tojų akyse matėsi ašaros ir pasididžiavimas 
tais vyrais, kurie, nežiūrint sunkių išgy
venimų, dabar apie tai kalbėjo lyg tai būtų 
eilinė fantastinė pasaka apie negyvenimiš
kus nuotykius. Jie kieto gyvenimo buvo tiek 
užgrūdinti, jog dabar, kaip ir aitais kovos 
metais, jų lūjx>mis kalbėjo tas pats ryžtin
gumas ir tėvynės meilė.

'-Literatūros vakarą paįvairino musų žy
mus smuikininkas I. Vasiliūnas,.atlikdamas 
kelius žymiųjų kompozitorių kūrinius.

Iš viso Weidene gyvenantieji lietuviai ir 
ypač K-to p-kas p. Petrikas šiam suvažia
vimui suruošti parodė didelio supratimo ir 
rūpesčio, o vietos visuomenė tikro lietuviš
ko nuoširdumo. Taip pat suvažiavimo daly
viai jautė didelį rūpestingumą iš Flossen
burge gyvenančių lenkų pusės.

Tuo ir buvo baigtas šis antrasis buv. jx>- 
litinių kalinių suvažiavimas, kuriame peu- 
visą laiką jautėsi tikros nuoširdumo nuo
taikos ir ryžtinga kovos valia.

Henr. Žemelis

A. Dambrauskaite koncertuos 
Memmingeąe

Rugsėjo mėn. pradžioje Memmingeno 
miesto teatre įvyks Kauno Teafro solistės 
Ant. Dambrauskaitės koncertas. Jos princi
pinis sutikimas yra gautas.

Lietuvių Rašytojų Tremtiniu Draugijos veikla
Valdyba pasiskirstė pareigomis. Savo pir 

mame posėdyje, įvykusiame š. m. rugpiūčio 
7 d., naujoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininku ir toliau lieka Stasys Sant 
varas, vicepirmininkas — Bernardas Braz
džionis, sekretorius — Henrikas Radaus
kas, iždininkas — Pulgis Andriušis ir val
dybos narys — Alfonsas Nyka-Nitiūnas.

Kultūros Fondas. Per rašytojų suvažiavi
mą Augsburge išrinktojo Kultūros Fondo 
organizacinio komiteto pirmininkas yra 
Liudas Dovydėnas, vicepirmininkas — prof. 
Stasys Yla, sekretorius — Stasys Leskaitis, 
iždininkas — prof. Vytautas Žemkalnis ir 
narys Vytautas Alantas. Komitetas dirba 
kontakte su Rašytojų Draugijos Valdyba. 
Jis Kultūros Fondo reikalu paruošė atsi
šaukimą į visuomenę, kuris netrukiis bus 
paskelbtas spaudoje, ir baigia ruošti Fon
do įstatus.

Naujas metraštis. Neseniai išėjęs iš spau 
dos rašytojų metraštis „Tremties metai” lei 
dyklos „Patria” pradėtas platinti. Kadangi 
dabartinėmis sąlygomis tiek medžiagos rin 
kimas, rašytojams esant išblaškytiems, tiek 
spaudos darbai reikalauja daug laiko, val
dyba, pritardama suvažiavime iškeltam su
manymui, nutarė tuojau pat pradėti rūpin
tis naujojo metraščio rengimu. Metraščio

Dėl imigracijos į USA
16 Siaurės Amerikos vyskupų esą pasi

ruošę priimti j savo vyskupijas iš Europos 
tremtinius ir netekusius tėvynės, tarp kurių 
ir St. Paul vyskupas Msgr. Murray, kuris 
savo vyskupijoje naują tėvynę siūlo 363)00
žmonių. 16 vyskupų pasiūlymas Kentucky 
vyskupo buvo perduotas kongresui, (staty
mo dėl priėmimo 400.000 tremtinių į JAV 
skaitymo proga. Vyskupas pateikė kongre
sui tikslius skaičius, kiek kuris iš tų 16 
vyskupų esąs pasiruošęs priimti, ir ta pro 
ga tarp kitko pareiškė: „Mūsų krikščionis 
koji pareiga ir dorinė atsakomybė reikalau 
ja išgelbėti iš šio laikinio ir pažeminančio 
būvio ištremtuosius ir prievarta išvežtuo
sius. Su valstybių teisėmis tarptautinėje 
bendruomenėje siejasi pareiga suteikti ne
teisingai persekiojamiems pastogę ir tėvy
nę”. (D. Ch. P.)

----------------- i
Spaudos paroda Schweinfurte 

Žurnalistų suvažiavimo proga, Schwein
furte, rugpiūčio 30—31 d. d., yra rengiama 
spaudos paroda. Paruošiamieji darbai jau 
dabar pradedami. Projektuojamoji paroda, 
turės septynis skyrius: 1) Senoji lietuvių 
knyga, 2) .Nepriklausomos Lietuvos spauda, 
3) Lietuvių spauda JAV, 4) Nacių okupaci
jos metai, 5) Tremties spauda Vokietijoje, 
6) Tremties spauda ,kitur ir 7) Lietuviški 
spausdiniai svetimomis kalbomis.

Parodoje turės savo skyrių ir Schweinfur
te išeinantieji leidiniai.

Skaudi nelaimė
S. m. rugpiūčio mėn. 13 d. keletas lie

tuvių kėlėsi gyventi iš Bodentech į Lehrtės 
lietuvių stovyklą. Važiavo labai perkrautu 
sunkvežimiu. Bevažiuojant sprogo rato pa
danga ir riedėdamas į griovĮ sunkvežimis 
apvirto. Vienas lietuvis — Ottonas Teicher 
tas užmuštas vietoje, gi keletas kitų lietu
vių tik sužeista. Janušaitis labai sunkiai. 
"Jam sulaužytos ranka ir koja. Teichertas 
paliko žmoną ir 7 mažus vaikus. Vyriausią 
9 metų ir jauniausią vos 8 mėn. amžiaus. 
Palaidotas' Lehrtės vokiečių kapinėse.

J. M .Rainis

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI.
Sekančiuose „Minties” numeriuose pradė

sime spausdinti pagarsėjusio amerikiečių ra
šytojo Erie Stanley Gardener kriminalini 
romaną
„STAUGIANTIS SU O ” ,

redaktorium valdybos išrinktas Henrikas 
Radauskas, redakcinę kolegiją sudaro visi 
valdybos nariai. Norint sumažinti leidinio 
apimtį, nutarta, kad metraštis bus grynai 
literatūrinio pobūdžio.

Literatūros žurnalas. Valdybos posėdy bu 
vo iškeltas būtinas reikalas turėti savo žur 
nalą, kuri galėtų duoti skaitytojams geros 
lektūros ,o taip pat, esant sunkioms knygų 
leidimo sąlygoms, sudarytų galimumą ra
šytojams paskelbti turimus rankraščius. Žur 
nalo organizatorium išrinktas Pulgis An
driušis.

Romano ir dramos konkursas. Švietimo 
Valdyba yra paskyrusi Draugijai 10.000 
markių romano ir dramos konkursui pa
skelbti. Draugijos Valdyba šiuo metu ren
gia konkurso sąlygas, kurios bus paskelb
tos spaudoje.

Kontaktas su kitų tautų rašytojais. Per 
suvažiavimą išrinkta komisija ruošia 'pra
nešimą ir atsišaukimą į demokratinio pa
saulio raytojus. — Gudų Rašytojų Tremti
nių Draugija kreipėsi raštu į LRT Drau
giją, norėdama užmegzti glaudesnius san
tykius. Ryšiams su kitų tautų rašytojų or
ganizacijomis palaikyti valdybos įgaliotas 
Pulgis Andriušis.

SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS

Bayreutho lietuvių YMCA sporto klubas, 
norėdamas paminėti Lietuvos krepšinio 
rinkimės laimėjimą 1937 m. Rygoje, iško- 
voįant Lietuvai Europos krepšinio meiste
rio vardą, rengia Bayreuthe, amerikiečių 
sporto salėje, plataus masto krepšinio tur
nyrą. Turnyras prasideda rugpiūčio 29 die 
ną Ir tęsis iki 31 dienos' imamai (tris die 
nas). Turnyre dalyvauti yra pakviestos ge
riausio* amerikiečių zonos lietuvių, latvių 
ir USA komandos. Beveik visos pakviestos 
komandos jau oficialiai pranešė rengėjams 
apie savo suliktmą dalyvauti turnyre. Lau
kiama atvažiuojant iki 12 konuhdų.

Turnyro metu bus atitinkamai pagerbti 
tremtyje esantieji Lietuvos krepšinio vete
ranai, iškovojusieji 1937 m, Rygoje Euro
pos krepšinio meisterio vardą. Tikimasi, 
kad aolmizantai neatmes kvietimo atvykti į 
Bayrenthą.

Turnyrui rengiamasi visu stropumu ir 
energija. I lą darbą įtraukti ne tik visi
Bayreutho lietuvių YMCA sporto klubo 
nariai, bet ir aktingesnieji vietos lietuvių 
stovyklos gyventojai. IRO Area Team 1044 
vadovybė su direktoriumi Mr. Wheeler, ku 
ris yra trunyro globėjas, priešakyje, suti
ko visokeriopai paremti tiek turnyrą, tiek

ir atvykusius sportiniu! , ą atvy
kusios ekskursijos bus ta., , . aprūpintos 
nakvyne ir kava. Vietos lietuvių bendruo
menės pirmininkas p. K. Martinkus ir bend 
ruomenės komitetas entuziastingai rūpina
si, kad nenugalėto Europos krepšinio meis 
terio — Lietuvos—dešimtmečio sukaktuvės 
būtų kuo geriausiai paminėtos. I šį svarbų 
Lietuvos reprezentacinį reikalą visa Bay
reutho lietuvių bendruomenė kreipia ypa
tingą dėmesį. Savo paramą pažadėjo ir 
Mainfrankų lietuvių tremtinių bendruome- 
tfes apygardos komitetas Schweinfurte.

Turnyras prasidės rugpiūčio 29 dieną 9 
vai. Iškilmingas atidarymas įvyks tą pačią 
dieną 14 vai. Turnyro uždarymas ir dova
nų (teikimas — rugpiūčio 31 dieną vakare, 
baigus rungtynes. Turnyro rengėjai pagei
dauja, kad atvykstančios ekskursijos iš anks 
to apie tai painformuotų, nes tai yra rei
kalinga rezervuojant įėjimo bilietus ir tvar 
kant apnakvindinimą. Visais turnyro rei
kalais prašoma kreiptis šiuo adresu: YM
CA lietuvių sporto klubas, DP camp Mack, 
13a Bayreuth. Atvykstančias komandas bei 
ekskursijas Bayretuho geležinkeU^ stotyje 
pasitiks uniformuoti lietuvių skabri.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
mo įgyvendinimas pavertė ji valstybės ver I 

gu. Nietsche ir kiti rasistai bandė iškelti 
žmogų, kaip kraujo ar rasės vienetą. Tai 
biologinių žmogaus, funkcijų iškėlimas. 
Praktiškai vėl rasistinės teorijos pavertė 
žmogų tautos vergu.

Blogiausia visose tose tendencijose yra 
tas, kad žmogus čia norimas paversti įran
kiu: klasės, valstybės, tautos. Tuo tarpu 
žmogus yra pagrindinis elementas, ir viskas 
— klasė, valstybė, tauta—turi tarnauti žmo 
gili, o ne atvirkščiai. Kai kas manys, kad 
čia ginama labai egoistinė pažiūra. Reikia 
sutikti, kad yra tam tikros normos, kurios 
■seikėja žmogaus veiksmus. Negalima nepri 
pažinti ir tam tikro valstybės, kaip žmonių 
santykių reguliatoriaus, vaidmens. Negali
ma nepripažinti ir tam tikrų bendrų normų, 
kurios galioja visiems žmonėms. Tai yra 
žmonijos labas. Ar jo siekiama betarpiai, 
ar per tarpininkus (tautą, valstybę, bažny
čią), nėra esminis skirtumas. Bet šiandien 
pasaulis pasidarė toks mažas, visos žmo
nijos interesai taip glaudžiai rlšasi Į krūvą, 
kad tą pasaulį skaldyti dar į mažesnius vie

Qaiskai skaitytojui
netus būtų didi ■ i kas,
ypač Amerikoje, ja.. . ...»ua, kad
„tėra tik dvi realybės: individas ir žmoni
ja. Visa kita: kastos, giminės, klasės, reli
gijos, rasės-ir tautos tėra tik sauvalįškos, 
dirbtinės ir paviršutiniškos sąvokos” (pav. 
Emeryi Reves, kurio „Taikos anatomija” ir 
„Demokratinis manifestas” jau sjaėjo nu
skambėti visame pasaulyje). Žinoma, lengva 
tai kalbėti amerikiečiui, kuriam tautos są
voka jau seniai nebuvo konkreti. Mums sun 
ku dar bus jos atsisakyti. Bet tai ir yra 
didžiausia Europos nelaimė; Suvereninės 
tautinės valstybės, kurias kai kas, šiandien 
taip smarkiai pasišovė ginti, yra viena di
džiausiu kliūčių teisingai ir patvariai takai. 
Atleis man kantrus skaitytojas, kad šiuose 
keliuose laiškuose aš buvau truputį teore
tiškas, ir kai kam atrodys nelabai aktualus. 
Dėl aktualumo tų klausimų, kurie čia pa
liesti, galėčiau ginčytis. Bet toliau rašy
siu konkrečiais dienos klausimais. Mažiau 
kalbėsiu apie politiką, daugau apie kultūri 
nius reikalus. Iš tų konkrečių pavyzdžių ge 
riau paaiškės ir tos vedamos idėjos, kurio
mis gyvena šiandien pažangi žmonijos da
lis. Viator
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mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. * Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. * Red.

ir administracijos telef. Nr. 2677.
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