
Sovietai kuria priešo baubą
Amerikiečiai atsako Višinskiu!

New Yorkas (Dena/INS). Septyni žymūs amerikiečiai, kurie neseniai sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojo Višinskio pavadinti „karo kurstytojais”, „Cosmopolitan” 
žurnale įdėjo paaiškinimus, kuriuose atmeta Višinskio kaltinimus.

Johnas Fosteris Dullesas, amerikiečių delegatas Jungtinėse Tautose, rašo; „Pareiš
kimo, kurį Višinskis verčia man, aš nesu padaręs. Kremliaus ponai yra bėdoje. Jie turi 
sukurti priešo baubą, kad galėtų pateisinti savo karinį ruošimąsi. Todėl po kiekvienu 
krūmu užsienyje jie mato priešą.” ♦

Švedija nedalyvaus Vakaru 
Europos Unijoje

Btockholmas (Dena/Reuteris). Švedijos už
sienio reikalų ministeris Oestenas Undenas 
pareiškė abiejų rūmų posėdyje, kad Švedi
ja nedalyvausianti Bevino pasiūlytoje Vaka
ru Europos Unijoje, nenorėdama netekti 
progos busimojo karo atveju išlaikyti savo 
neutralumą. Vyriausybė esanti įsitikinusi, 
kad pati didžioji dauguma švedų tautos ne
norinti susisaistyti su jokiu blokų, ar jis 
būtų sudarytas paktų pavidalu, -ar sąjunga, 
ar kitu kokiu tyliu susitarimu dėl bendrų 
karo veiksmų konflikto atveju. Jei JT tesės 
savo uždavinius pagal užsibrėžtą programą, 
tai tokiu atveju Švedijos elgsena bus sąly
gojama jos, kaip JT nario, pareigų. Jei 
naujoji saugumo organizacija būtų susilp
ninta blokų sudarymu ar kitu kuriuo būdu, 
Švedija turinti turėti laisvę pasirinkti neu
tralumą.

Britai suka i dešinę
Camlachicas (Glasgowas) (Dena/Reuteris). 

• Pirmą kartą nuo visuotinių rinkimų 1945 m. 
darbiečių partija patyrė pralaimėjimą. Pa
pildomuose rinkimuose atstovu išrinktas 
konservatorių kandidatas C. Mofarlarė, ku
ris gavo 395 balsais daugiau už darbiečių 
kndidatą. Kaip informuoja Reuterio politi
nis korespondentas, tas konservatorių lai
mėjimas yra didelės psichologinės reikšmės.

Ruošiasi sutikti „invazija“
New Yorkas (Dena/Reuteris). Genei alisi- 

mus Rafailas Trujillas, Dominikonų respub
likos prezidentas, šiuo metu ruošia savo 
tautą, kad tinkamai būtų sutiktos revoliuci
nės jėgos, kurios Venecueloje yra sumobili
zuotos ir pasiruošusios nuversti dabartinę 
Dominikonų respublikos vyriausybę.

Vyriausybės išleistame pareiškime sako
ma, kad tos „ekspedicinės jėgos yra pa
ruoštos Venecueloje ir remiamos Kubos, 
Venecuelos ir Guatemalos. Jos yra vadovau
jamos vadinamosios tarptautinės brigados 
vadų, kurie praėjusią vasarą Kuboj paruošti, 
kad nuverstų Domininkonų respublikos vy
riausybę.”

DP i Kanadą skris lėktuvais
Bad Nauheimas (Deda). Pagal Kanados

valstybinės orinio susisiekimo bendrovės 
„Trans Canadian Airlines” imigracijos 
planą Kanados atstatymo ministerio C. D. 
Hovės teigimu, kelių mėnesių būvyje oro 
keliu į Kanadą bus atgabenama kasdien po 
160 D P.

DEMOKRATINIAME KRAŠTE JO 1 
NENUTEISTŲ

Londonas (Dena/INS). Britų užsienio rei
kalų ministerija apkaltino Rumunijos vy
riausybę, kad pastaroji Maniu bylos prane
šimų vertimus reikalauja pateikti cenzūrai. 
Viskas rodo, kad Maniu, kuris už tariamą 
valstybės išdavimą nuteistas kalėjimu iki 
gyvos galvos, buvo nubaustas už veiklą, 
kuri demokratiniame krašte niekad nebūtų 
vertinama kaip nusikaltimas.

DARBO REIKALŲ KONFERENCIJA
Roma. Sausio 26 d. Romoje prasidėjo 15 

Europos valstybių konferencija Europos 
darbo problemai sprąsti. Konferenciją ati
darė Italijos užsienio reikalų ministeris gra
fas Sforza. Prancūzijos delegatas pareiškė, 
kad jo kraštas norįs gauti 100.000 darbinin
kų. Konferencijoje stebėtojo teisėmis daly
vauja ir JAV atstovas.

18,5 SUMAŽINAMAS NAFTOS EKS
PORTAS IS JAV

Washingtonas (Dena/OANS). Atsižvelgiant 
naftos produktų trūkumo, JAV vyriausybė 
pirmojo 1948 m. ketvirčio naftos produktų 
eksportą sumažina 18,5 •/»•

Ch. Eatonas, atstovų rūmų užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas paaiškino, kad 
Višinskio blogas komunistinis įprotis agi
tuoti keiksmažodžiais prilygsta maždaug 
banditų elgsenai, kurie, įsilaužą į namus, 
padorų šeimininką viešai pasmerkia, kaltin
dami jį karo kurstymu, kadangi pastarasis 
savo miegamajame laiko užtaisytą šautuvą.

Sentorius Brianas McMahonas, buvęs 
atominės energijos komisijos pirmininkas, 
rašo: „Prieš veiksmingą amerikiečių planą 
atominei bombai sunaikinti Višinskis pa
reiškė savo veto, nors visos kitos tautos, be 
sovietų, tam planui pritarė. Į tikslų karo 
nusikaltėlių sąrašą turi būti įtrauktas kiek
vienas valstybės vyras, kuris bando sabo
tuoti masinio naikinimo ginklų veiksmingą 
tarptautiną kontrolę.”

Panašiu tonu Višinskiu! atsako ir kiti jo 
išplūstieji; Jamesas O’Neilis, Amerikos le
giono pirmininkas, Walteris Winchellis, ra
dijo komentatorius, senatorius Waylandas C. 
Brooksas ir Johnas R. Deanė, buv. gene
rolas.
PASAULIO TAIKA PRIKLAUSO NUO 
MARSHALLIO PLANO SĖKMINGUMO
Washingtonas (Dena/Reuteris). Spaudos 

konferencijoje prezidentas Trumanas į pa
skalas, jog kongreso komisija Marshallio 
plano sumą 6,8 milijardus dolerių penkioli
kai pirmųjų mėnesių nori 23 milijardais su
mažinti, atsakė, kad tokios priemonės atsta
tymo planą nuvertintų iki paprasto paramos 
plano.

„Amerikos ir pasaulio gerovė priklauso 
nuogto klausimo sprendimo”, toliau kalbėjo 
Trumanas: „Stipriau aš to negaliu pabrėžti”. 
Pasaulio taika priklauso nuo to plano pa
sisekimo, nes pasaulio atkutimas yra taikos 
sąlyga.

Aš prašau Kongresą priimti ketvertų metų 
Marshallio planą, viskas priklauso nuo to, 
kaip greit Europos atstatymas atskirose 
valstybėse vyksta. Praeitais metais Europos 
atstatymas vyko greičiau, negu buvo tikėta
si.” ,

Paklaustas dėl galimo trijų didžiųjų su
sitikimo prezidentas Trumanas atsakė, kad 

jau aplamai toks susitikimas įvyktų, tai 
turėtų būti Washingtone.

jei
jis

pramoninkų sąlyga marshallio
PLANUI

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
pramonininkų sąjunga pareikalavo, kad tie 
kraštai, kurie planuoja savo krašte dar 
daugiau pramonės paimti valstybinėn kou- 
trolėn, iš Marshallio plano pagalbos pro
gramas turi būti išjungti

Be to, pramonininkų sąjunga pasisakė už 
tai, kad būtų organizuota „nepolitinė” ad
ministracija Marshallio planui vykdyti, kuri 
būtų nepriklausoma nuo užsienio reikalų 
ministerijos. Taip pat reikalaujama neteikti 
paramos tiems kraštams,'kurie nerodo pas
tangų valstybės biudžetą (vesti į pusiau
svyrą.

Londonas (Dena/Reuteris). Jugoslavų pa
siuntinybės Londone sekretorius, Dr. Teo
doras Koreničas, atšaukus jį į Jugoslaviją, 
grįžti atsisakė.
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Užblokuos sovietus nuo Viduržemio juros
INDIJA REIKALAUJA SAUGUMO TARY

BOS (SIKISIMO KASMIRE
New Yorkas (Dena). Indijos delegatas N. 

D. Ayyangaras antradienį kreipėsi į Sau
gumo Tarybą, prašydamas daryti žygių, kad 
būtų baigtos kovos Kašmire. Padėtį Indijoj 
delegatas palygino su Balkanų padėtim, kur 
Jugoslavija, Albanija ir Bulgarija kaltina
mos, kad remia graikų sukilėlius. Pakistanas 
panašiu būdu remiąs Kašmiro sukilimą.

Londonas (UP). Iš karinių sluogsnių čia 
patiriama, kad ruošiama anglų amerikiečių 
politinė ir karinė programa užblokuoti vi
siems privažiavimo keliams nuo Sovietų Są
jungos į rytinės Viduržemio jūros sritis. 
Tuo projektu 'norima stabilizuoti padėtį 
šiose srityse.

Britų kaliniai sluogsniai pareiškia atvi
rai, *kad programos tikslas yra atstumti so
vietus nuo tos srities, kuri jau vien istori
niu atžvilgiu yra buvusi gyvybiškai svarbi 
D. Britanijai, o dabar yra pasidariusi reikš
minga ir J. A. Valstybėms ryšium su Mar
shallio planu.'

Pagal naująją programą projektuojama 
(rengti eilę karinių ir aviacijos bazių, britų 
stovyklą kariniam, tiekimui Kenijoje (Vakarų 
Afrikoje), strateginių bazių Kipre ir Libi
joje ir nuolat laikyti Amerikos karo laivy
no dalinius Viduržemio jūroje.

TRUMPOS ŽINIOS
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas pareiškė, kad JAV vyriausybė 
svarsto mėsos racionavimo klausimą. Tuo 
būdu norima apvaldyti „labai aštrią” situa
ciją.

Honkongas (Dena/Reuteris). Pietų Kini
joje sukilimams paruošti komunistai sudarė 
kontrolinį „komitetą” prietilčiams sudaryti, 
kurio tiįtslas pogrindžio sąjūdžiui parūpinti 
ginklų ir šaudmenų.

Tokiją (Dena/Reuteris). Apie 150 banditą 
su paruoštais ginklais apie 160 km į šiaurę 

Ihuo sostinės sustabdė einantį traukinį ir 
apiplėšė apie 2000 keleivių. Jų grobis ver
tinamas šimtais tūkstančių jenų.

Serijinė atomines bombos gamyba

Belgijos karalius Leopoldas su savo šehna išvyksta j Havaną atstogų
(Dena/INP-Bild)

Milijoniniai nuostoliai sovietų pramonėje 
vadovauja įtvirtiuimų ir aerodromų statybai 
pasienio srityse.

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų biudžeto 
komisijos pirmininkas Chochlovas antra
dienį pareiškė aukšėiausioje taryboje, kad 
neekonomiškas šeimininkavimas sovietų ge
ležies pramonėje nuo 1947 m. sausio pra
džios ligi lapkričio pabaigos kraštui pa
darė 450 milijonų Rb. nuostolių. Pasak 
Chochlovą, visa eilė anglies kasyklų nėra
pakankamai mechanizuotos, dėl ko padidė- 
jančios gamybos išlaidos.

Kaip matyti iš vieno „Pravdos” straips
nio, paskelbto per Maskvos radiją, naujų 
pramonės įmonių kūrimas Sovietų Sąjun
goje užtrunkąs dėl pramonės atstatymui ski
riamų sumų švaistymo. Straipsnyje sakoma, 
kad pramonės įmonių vedėjai, kurie nežino, 
kaip geriausiai sunaudoti liaudies turtą, 
smarkiai kritikuojami aukščiausios tarybos.

Londonas (Dena/Reuteris). Maskvoje pa
sirašyta Lenkijos ir Sovietų Sąjungos pre
kybos sutartis, kurioje numatomas pasikei
timas prekėmis už daugiau negu vieną mi
lijardą dolerių.

SOVIETŲ PROTESTAS DĖL AMERIKIE- 
' C1Ų VEIKLOS IRANE

Londonas (UP). Sovietų Sąjunga įteikė 
Irano vyriausybęi notą, kuria nurodoma J 
amerikiečių karinės misijos veiklą Irane 
kaip į grėsmę sovietų sienoms. Notoj kalti
nama, kad Amerikos karininkai ir patarėjai

Irano vyriausybė prašė parlamento pri
tarimo paimti iš JAV dešimties milijonų do
lerių paskolą. Ta paskola turinti būti su
naudota ginklams ir šaudmenims pirkti.

Washingtonas (Dena/INS). Buvęs Ameri
kos užsienio reikalų ministerijos valstybės 
sekretorius Deanas Achesonas atstovų rūmų 
politinėje komisijoje pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungos kontrolė satelitiniams" kraštams bus 
tada sugniuždyta, kada sovietai bandys su
trukdyti prekybos ryšių atsinaujinimą tarp 
Rytų ir Vakarų Europos.

SLAPTA SUTARTIS TARP STERNO 
GRUPĖS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS

Jeruzalė (Dena). Pasak AFP pateiktus 
spaudos pranešimus, tarp Palestinos žydų 
Sterno grupės ir Sovietų Sąjungos pasira
šyta slapta sutartis. Sterno grupė prašė so
vietų pagalbos kovoje dėl Palestinos ne
priklausomybės ir šaudmenų ginkluotiems 
žydų daliniams.

Bagdadas (Dena/Reuteris). Irake sudary
tas naujas ministerių kabinetas. Jį sudaro, 
tarp kitų, trys buvę ministerial pirmininkai.

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV ato
minės energijos komisija savo pusmetinėje 
apyskaitoje pranešė kongresui, kad ji įreng
sianti savo fabrikus atominių bombų dalis 
gaminti serijiniu būdu. Iš to galima spėti, 
kad atominių bombų gamyba bus irgi vyk
doma serijiniu būdu.

Pranešime iškeliama, kad naujų atominių 
ginklų gamyboje pasiekta pažanga. Komisi
ja rūpinantis! išnaudoti naujus šaltinius 
atominei energijai gauti. Pranešime iškelia
mi keturi atominių ginklų programos pa
grindiniai tikslai: 1) plėsti gamybos pajė
gumą, kad atominiams ginklams reikalingo
sios dalys būtų gaminamos serijiniu būdu; 
2) vystyti naujus atominius gnklus, kurie iš 
dalies buvo jau išrasti karo metu; 3) page
rinti ir suvienodinti atskiras dalis; 4) su
vienodinti būdus kliūtims pašalinti.

CEYLONAS NEPRIKLAUSOMAS
Bad Nauheitnas (Dena). Ceylonas paskelb

tas savarankia ir ' nepriklausoma valstybe 
britų Commonwealtho rėmuose. Naujuoju 
generalgubernatorium paskirtas Sir Henrys 
Modrė.

Naujoji Ceylono vyriausybė ryšium su 
nepriklausomybės paskelbimu pranešė apie 
plačią amnestiją, kuria mirties bausmė pa
naikinta ir dovanota bausmė 2000 nuteistųjų. 
Krašte vyksta iškilmės, kurios pasieks sa-
vo aukštumų, kai Gloucesterio hercogas ati
darys parlamentą. Į krašto sostiną iškilmių 
yra atvyką kitų valstybių atstovai. Prezi
dentas Trumanas perdavė naujai valstybei 
geriausius amerikiečių tautos linkėjimus.

ALBANIJOS ARTILERIJA RĖMĖ
1 SUKILĖLIUS

Salonikai (Dena/Reuteris). Kaip sakoma 
JT Balkanų komisijos pranešime, esą visai 
patikima, kad Kalėdų ofenzyvoje ant Ko-

nilzos sukilėlius rėmė artilerija U Alba
nijos. ,

Sukilėlių šaudmenų suvartojimas, palygi
nus su transporto galimumais, buvo visai 
neproporcingi.

REIKALAUJA NEHRŲ PASITRAUKTI
New Delhia (Dena/INS). Trys socialistų 

partijos valdybos nariai antradienį pareikš* 
lavo, kad pasitrauktų Indijos vyriausybė ir 
tuo parodytų simboliną atgailą dėl Gandžio 
nužudymo. Be to, pareiškime reikalaujama, 
kad būtų išskirtos informacijos ministerija 
nuo vidaus reikalų ministerijos, kurios iki 
šiol veikė kartu. Vidaus reikalų ministerija 
turinti būti pavesta asmeniui, kuris suge
bėtų ir norėtų kovoti su organizacijomis, 
sėjančiomis nesantaiką indų tautoje.
BUVO PLANUOJAMA IŠŽUDYTI VA

DOVAUJANČIUS INDUS
New Delhi's (Dena/Reuteris). Yra įtaria

ma dvidešimt asmenų, kurie sudarė sąmoks
lą nužudyti ne tik Oandhį, bet ir kitus va
dovaujančius Indijos vyriausybės bei visuo
menės asmenis. Sąmokslininkai suimti.

Policijos įstaigos ėmėsi sekimo visoje 
dijoje, ir jos tikisi surasti pėdas plačiai 
sišakojusio sąmokslo, kuris siekia lig 
karų Bengalijos ir rytų Pandžhabo.

TRYLIKA DIENŲ GEDULO

In- 
iš- 
va-

New Delhis (Dena/INS). Indijos vyriausy
bė pranešė, kad viešas valstybės gedulas 
dėl Gandžio mirties’visoje dominijoje truk
siąs trylika dienų. Gedulo metu visos vėlia
vos bus pusiau nuleistos. Pasilinksminimai 
draudžiami.

Londonas (Dena). Britų - Transjordanijos 
derybos dėl 1946 m. sudarytos sutarties re
vizijos po dviejų dienų pertraukos vėl pra
dėtos Londone.

Kada suklups sovietų kontrolė
arabų grupė peržengė sieną Ir atidengė 
ugnį, bet žydai į ja neatsakė, nenorėdami 
parodyti savo gynybos pozicijų.

PRAŠO PAGALBOS PRIEŠ ARABUS
New Yorkas (Dena/Reuteris). Jewish 

Agency antradienį įteikė Saugumo Tarybai 
memorandumą, kuriuo prašoma pagalbos 
prieš arabų sąmokslą jėga sutrukdyti Pa
lestinos padalijimo planą. Septynios arabų 
valstybės memorandume kaltinamos, be kita 
ko, trimis užpuolimais žydų gyvenamose 
vietovėse, kurie laikomi aiškiu JT chartos ir 
JT autoriteto pažeidimu.

Libanone, Egipte, Irake, o iš dalies ir 
Saudžio Arabijoje, kaip sakoma memoran
dume, vykdoma plati mobilizacija. Oinklų 
pirkti arabai gauną Europoje.

Jeruzalė (Dena/INS). Sirijoje stovį gin
kluoti arabų daliniai antradienį atliko žval
gomąją ekspediciją vienoje žydų gyvenamoje 
vietovėje, šiaurės rytų Palestinoje. Arabai 
sunaikino vieną maisto sandėlį ir sužeidė 
vieną darbininką žydą. Kita uniformuota.

Žydų ginkluotos pajėgos Hajfoje perėjo 
į priešpuolį, arabų kvartale užmušė keturis 
arabus ir daugiau kaip dvidešimt sužeidė. 
Haganah sprogdinimo komanda sunaikino 5 
arabų namus Jaffoje. Nuostoliai sudaro 
300.000 dolerių.
DANIJA NEDALYVAUS NEI VAKARŲ 

NEI RYTŲ BLOKE
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos mf- 

nisteris pirmininkas Hansas Hedtoltas radi
jo kalboje pareiškė, kad Danija nedalyvaus 
nei Vakarų nei Rytų bloke.

Rymas (Dena). Už 30 km nuo Rymo, vie
nose kapinėse rastas slėptas ginklų sandėlis, 
kuriame buvo rasta daug rankinių granatų, 
šautuvų ir kulkosvaidžiu
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Nesklandumai ryšium su franko nuvertinimu
Paryžius, Seimo finansų komisija 20 bal

sų prieš 20 atmetė vyriausybės siūlymą iš 
apyvartos išimti visus 5.000 fr. banknotus. 
Kartu buvo atmestas ir vyriausybės siūly
mas laisvai pardavinėti auksą, dolerius ir 
portugalų eskudas.

Vyriausybė buvo nutarusi iš apyvartos 
išimti 5.000 fr. banknotus, ieškodama komp
romiso su socialistų partija. Kartu iki šeš
tadienio buvo uždaryti visi bankai ir bir
žos, kad tų banknotų negalima būtų išsi
keisti, kol Jsigalios {statymas, kurį norėta 
išleisti iki šeštadienio. Nors 5.000 fr. bal
notai bus iškeisti 1 kitus smulkesnius, vis 
dėlto tikimasi, kad vyriausybė turės didelį 
pelną. Visą klausimą turės išspręsti seimas. 
Paskutinėmis žiniomis, socialistai žadėjo vy
riausybės siūlymą tiek dėl banknotų atšau
kimo, tiek dėl laisvo aukso pardavimo tam 
tikromis sąlygomis paremti.

Aplamai manoma, kad nors krizė dar'ne- 
išsisprendė, tačiau {tempimas sumažėjęs.

Paskutinėmis žiniomis, seimas 320 balsų 
prieš 288 (komunistų ir dešiniųjų) priėmė 
Įstatymą dėl 5.000 fr.' banknotų išėmimo iš 
■apyvartos.
AMERIKIEČIŲ ZONAI PAREIKALAUTA 

700 MIL. DOL.
Frankfurtas. Gen. Lucius D. Clayus savo 

mėnesinėje spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad prašęs kongresą nuo liepos mėn. 1 d.

j skirti tiek lėšų (700 mil. dolerių), kad ga
lima būtų bizonos gyventojų maisto davinį 
pakelti iki 1.800 kalorijų dienoje.

Frankfurto ūkinės tarybos priimtas mais
to atsargų deklaracijos (Speisekammerge- 
setz) (statymas įgalins teisingiau padalyti 

| turimas atsargas. Toliau generolas pareiš- 
j kė, kad nauja Frankfurto centrinių įstaigų 
santvarka- Įsigalėsianti vėliausiai balandžio 
1 d. Atsakydamas i klausimus dėl valiutos 
reformos, Clayus pabrėžė, kad Arizona ne
turi jokio valiutos reformos plano. Sis klau
simas. bus sprendžiamas Berlyno Kontrolės 
Tarybos posėdyje. Maisto produktus i| JAV 
vokiečiai gauna ne dovanai, bet turės vė
liau už juos sumokėti. .

AUKSO PREKYBA LAISVA
Paryžius (Dena). Prancūzijos seimas 333 

prieš 224 balsus priėmė įstatymą, kuriuo 
auksui apyvartoje suteikiama visiška laisvė.

Stuttgartas (Dena). Šiuo metu Prancūzi
ja kas mėnuo iš nelaisvės paleidžia 30.000 
vokiečių.

Į New Vorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” korespondentas prie Jungtinių Tau
tų išvedžioja, jog esanti vis didesnė galimy
bė, kad ryšium su franko nuvertinimo' se
kanti Jungtinių Tautų pilnatis susirinks 
Prancūzijoje.

Nepriklausomybė ir „Pravda“
Sovietų diplomatai, kalbėdami ar apie 

atominės energijos kontrolę, ar Marshallio 
planą, veto • teisę, ar pagaliau apie žmonių 
teises — visados dėdavosi esą didžiausi at
skirų valstybių nepriklausomybės ir suve
renumo šalininkai. Tam įrodyti visi jų pa
statyti Rytų Europos valstybių valdokai va
žinėjo vienas pas kitą, sudarydavo karines 
santarvės ir laiks nuo laiko pagrasindavo’’ 
kardu Vakarų pusėn. Vieną gražią dieną 
venas iš jų — Dimitrovas — iš Maskvos 
malonės, Bulgarijos ministeris pirmininkas, 
ėmė ir nukeliavo per toli. Dimitrovas yra 
senas bolševikų partijos veikėjas, buvęs ko- 
minterno. generalinis sekretorius, todėl į 
jo žodžius paprastai žiūrima kaip į pavyz
dingą kalbą visam Rytų btokui. Kalbėdamas 
karinės santarvės su Rumunija pasirašymo 
proga, Dimitrovas pareiškė, kad Bulgarija, 
Rumunija, Vengrija, Jugoslavija, Albanija, 
Čekoslovakija, Lenkija ir Graikija, atėjus 
laikui, turėtų sudaryti federaciją. Komen
tatoriai pasiskubino išaiškinti, kad tos nau
jos imperijos priešakyje atsistos pats Dimi- 

' trovas, kaip daugiausia nusipelnęs veikėjas, 
o jo konkurentas su Ooeringo palinkimais į 
uniformas ir ordenus, — maršalas Titas, 
turėsiąs pasitenkinti vyr. federacijos kariuo
menės vado vieta. Kad ten viską tvarkys 
Kremlius, tuo niekas neabejojo, tačiau bu- 

' vo manoma, kad tokia forma jam patiksian
ti,/ juoba, kad ir naujoji komunistų centrinė, 
kominformas, formaliai yra Belgrade.

Bet štai praėjus kiek laiko trenkė perkū
nas iš giedro dangaus. „Pravda” paskelbė 
str., kuriame Dimitrovo kalba kritikuojama. 
Girdi, Rytų Europos valstybėms nereikalin

ga kažkokia problematinė federacija ar mui
tų uniją, joms reikia plėsti savo nepriklau
somybę ir ugdyti savo suverenumą. Visai 
taip, kaip aiškino Molotovas, Višinskis ir 
Gromyko JT posėdžiuose. „Manchester Gu
ardian”, nagrinėdamas tą „Pravdos” str. ra
šė, kad, gal būt, kai- kuriems skaitytojams 
tas „Pravdos” str. atneš tam tikro džiaugs
mo, taip kaip mokiniai džiaugiasi, matyda
mi, kaip per uoluš mokinys gauna apriktą- iš 
mokytojo. Tačiau reikalas esąs žymiai rim
tesnis. Mes taip pat gerai žinome, kad iki 
šiol tokio tono „Pravdos” kritika reiškė iš
kritikuoto asmens karjeros galą. Siai-p ar 
taip ji nelemia nieko gėrė. Kokie gi sume
timai vertė „Pravdą” pasisakyti prieš tokį 
nusipelniusį veikėją, kaip Dimitrovą?

Mūsų minėtasis „Manchester Guardian”, 
lygiai taip pat kaip ir „The Times” ir BBC 
komentatorius L. Frazeris iš tos kritikos da
ro vienintelę galimą logišką išvadą. Bū
tent, kad Rytų blokas Kremliui nepakeliui. 
Jis bijo, kad Rytų Europos federacijos or
ganizacija kada nors gali pakenkti Maskvai, 
kad ta forma gali suteršti Maskvos • laidos 
bolševizmą. Kadaise Maskva . įtartinai žiū
rėjo į Pabaltijo santarvės užuomazgą. Rytų 
viešpatystėje visi turi žiūrėti tik į Krem
lių, niekas negali dairytis į, šalis!

Ar tai ne XX amžiaus tragedija, kad tas. 
įsakymas žiūrėti tik į Maskvą, bet ne į sa
vo kaimynus, duodamas dedantis atskirų 
valstybių bei tautų nepriklausomybės globė
jais ir skatintojais, o laikraštis, kuriuo pa
sinaudota tam paskelbti, turi skambų „Tie
sos” vardą! • V. Meškauskas |

Pereigą savaitę du įvykiai nustelbė kitus. 
Išvengta Prancūzijos ministerių kabineto 
krizės ir nužudytas Mahatma Gandhis.

„Didžioji siela”, Gandhis, visą savo gy
venimą skyrė Indijos nepriklausomybei. Jo 
pasirinktasis kovos būdas — pasyvus prieši
nimasis jėgai ir boikotas — pasirodė esąs 
labai galingas. Aišku, tik ten, kur jis su
randa milijonus pasekėjų.
milijonus pasekėjų, jis galėjo pasiekti savo 
tikslą, bet... kasdieniniai pilko gyvenimo 
prietarai pasirodė esą stipresni už jo taip 
galingą dvasią. Kada to dvasios milžino 
taikos apaštalo menki žemiški likučiai bu
vo nešami New Delhio gatvėmis, vietos gy
ventojai mahometonai pasislėpė savo na
muose ir nėjo į gatvę. Ne dėl to, kad jie 
Gandžio negerbtų, jų valstybė, Pakistanas, 
dėl Gandžio mirties paskelbė 13 dienų ge
dulą, bet dėl to, kad jie bijojo. Gandhis mi
rė kaip, kankinys, bet blogas politikas. Jis 
Indiją vedė į nepriklausomybę, tačiau tuo 
momentu, kada tas tikslas buvo pasiektas, 
indai -negalėjo pasiekti visiškos nepriklau
somybės, bet turėjo pasirinkti britų domi
nijų formą, nes nevienoda rasė, bet tik bri
tų karalius sudaro vienintelę formalę jung
tį tarp hindiį Indijos iy mahometonų Pakis
tano. Mat, Indija nėra, kaip mums iš 
ropos kartais atrodo, vienas kraštas, 
visas kontinentas. Jo gyventojai kalba 
skirtingų kalbų ir tarmių, kurios tarp 
vęs skiriasi taip pat, kaip ispanų kalba 
norvęgų. Indiją kąip Europą 'galėjo 
jungti tik prievarta. Nepriklausomybę 
vusios abi dominijos 
nuo religinių mažumų.
piauti hindus, Indijoje—mahometonus. Taip 
įvykiams besivystant, Gandhis dar kartą pa
demonstravo savo dvasinę galią. Jis ,pradė
jo badauti... ir hitidų, šilimą bei mahome
tonų vadai pažadėjo būti nuolaidesni savo 
religiniams priešams. Indija net sutiko su
mokėti Pakistanui 37,5 mil. švarų sterlingų, 
kuriuos dėl.kilusių kivirčų nenaujo mokė
ti. Tai buvo, brangiausias pasaulyje 5 Jie- 
nų bado streikas! Aišku, kad tas negalėjo 
visiems patikti. Hindu tarpe buvo ir tokių, 
kurie tikėjosi jėga priverstą mahometonus 
nusileisti ir tuo būdu išlaikyti Indijos vie
nybę. Jų „Mahazabas” organizacijai pri
klausė ir Gandžio fizinis žudikas Nathura- 
mas Vinayakas Gode. Jis. po pužudymo pa
reiškė savo pasitenkinimą, nes, girdi, Gan
dhis su savo pasyvaus priešinimosi politika 
yra tiesioginis hindų ir siksų žudynių Pa
kistane kaltininkas. Tolesnę įvykių raidą 
sunku numatyti.-O ji turės didžiulę reikšmę 
viso 
kas, 
čios 
kad 
biau
dys — kaip teigė Bernardas Shawas — kaip 
pavojinga būti geram! .'

* •

Tarp.dvasios ir aukso

Gahdhia turėjo

Eu- 
Tai 
200 
sa- 

nuo 
su-, 
ga- 

panorėjo išsivaduoti 
Pakistane ’ pradėta

pasaulio tolesnei raidai. Galimas daly- 
kad kankinio mirtis padarys raminan- 
įtakos, bet neišskiriama ir’galimybė, 
ji tautines ir religines aistras dar la- 
sužadins. Tuo atveju jo mirtis tik įro-

Beromūnsterio radijo pranešimu, kai Edu- 
ardas Herriot, Prancūzijos seimo pirminin
kas, atitinkama kalba pagerbė „Didžiosios 
sielos” mirtį, visi atstovai atsistojo, tik ko
munistai liko sėdėti. Tu-r būt, jiems, kaip
materialistinės pasaulėžiūros
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—Išlipdama iš taksi ji per neapsižiūrė
jimą paliko pirštinę. Ta pirštinė be abejo 
priklausė jai. Kaltinamoji, supratusi, kokį 
pavojingą įrodymą yra palikusi, susieškojo 
šoferį ir atsiėmė pirštinę.

— Ginklas, kurį kaltinamoji pirkdama 
pasirašė šaunamųjų ginklų knygoje, laiko
moje pas sporto reikmenų krautuvininką 
Santa Barbaroje, Kalifornijoje, yra tas pats, 
kuriuo buvo paleisti mirtini! šūviai. Rem
damasis šia įrodomąja medžiaga aš prašau 
prisiekusiuosius paskelbti pirmo laipsnio 
žmogžudystės sprendimą.

Laike savo kalbos Klaudijus Dramas 
nepakėlė savo balso nė pustoniu. Kalba 
buvo supurtančiai rimta, prikalusi prisieku
siųjų dėmesį. Pabaigęs jis atsisėdo prie 
advokatų stalo.

— Ar norit dabar kalbėti ar vėliau? — 
kreipėsi teisėjas Markhamas į Perrį Mei- 
soną.

— Vėliau, — tarė Perris Meisonas.
■ — Gerbiamus teisėjau, — tarė Dramas 
atsistodamas, — paprastai praeina kelios, 
mažiausiai viena diena, sudarant .prisie- 

' kusiųjų teismą žmogžudystės bylai. Šiuo 
kartu sudaryta labai greitai. Tai mane tru
putį stebina. Gailina prašyti bylą atidėti 
iki rytojaus? •

Teisėjas Markhamas papurtė galvą ir 
nusišypsojo.

— Ne, advokate. Teismas bylą svarstys. 
Mes žinom, kad šios bylos gynėjas savo 
bylas, paprastai, apdirba labai greitai. 
Teismas jaučia, kad vienos dienos sugaiši- 
mas nieko gero neduotų.

— Labai gerai, — tarė Klaudijus Oru
mas ramiai ir iškilmingai, — nusikaltimo 
faktas bus įrodytas .pakvietus .Telmą Ben
ton. Leiskit priminti, kad šiuo metu ji 
kviečiama tik nustatyti prasikaltimo faktą. 
■Smulkiau apklausinėta ji bus vėliau.

— Labai gerai, — sutiko teisėjas Mark
hamas,. — atsiminsime tai.

Teima Benton išėjo į priekį, pakėlė ran
ką ir prisiekė. Ji užėmė liudininko vietą ir 
pasisakė, esanti Teima Bentoii, dvidešimt 
aštuonių metų, gyvenanti Prieplaukos gat
vėj, daugiau kaip trejus metus pažįstama su 
Klintonu Forbsu; buvusi jo sekretorė San
ta Barbaroje; kartu pabėgusi iš Santa Bar
baros; atvykusi apsigyvenusi Milpaso 
Plento 4889 numeryje ir buvusi jų šei
mininke.

Klaudijus Dramas linktelėjo.
— Ar matėt šių metų spalio 17 d. va

kare Milpaso plento 4889 namuose lavo
ną? — pradėjo jis-

Gandhis buvo nesuprantamas, o jo pasyvus 
priešinimasis nenaudingas. ' Mat, Europoje 
kur kas gali, ten rodo savo jėgą. Čia prie
varta jei nevartojama, tai tik iš baimės. O 
gal jie liko sėdėti iš nuovargio, nes seimas 
pereitą savaitę turėjo daug darbo.

Po ilgų diskusijų seimo tribūnoje ir pri
vačiai, Prancūzija vėl susilaukė franko nu
vertinimo ir laisvo aukso pardavinėjimo. Tai 
buvo ne vien Prancūzijos vidaus reikalas. 
Jei naujasis eksperimentas pasiseks, jis kar
tu su amerikiečių pagalba turės lemiamos 
įtakos Vakarų Europo unijos sukūrimui ir 
tuo pačiu sfiteiks lemiamą smūgį komunis
tų puoselėjamoms Vakarų Europoje viltims. 
Garsiai šnabždama, kad visos naujos vy
riausybės priemonės gavo tam tikrų ame
rikiečių finansinių sluoksnių palaiminimą ir, 
būtent, todėl, kad, šalia Prancūzijos ūki
nio atkutimo, suteiktų smūgį britų svarui, 
kuris ateityje, daugiau negu kada nors tu
rėtų ieškoti prieglobsčio dolerio šešėlyje. 
Britų spauda pradžioje dėl Prancūzijos nu
matomų valiutinių štormų buvo sukėlusi 
didelį triukšmą, tačiau, vėliau, kiek aprimo. 
Triukšmas kilo ne tiek dėl paties franko nu
vertinimo ar laisvo 
kiek dėl pasirinktų 
Prancūzijos finansų 
nė Mayer yra kilęs
ir jam gerai žinoma visa bankinė technika, 
kurios pagalba jis nori padaryti stebuklą. 
Dabar praktiškai Prncūzijoje bus 5 franko 
kursai. 1. Nepastovus laisvas kursas, pagal 
kurį oficialiose keitimo vietose frankų už do
lerius ar auksą galės įgyti svetimšaliai ar
ba užsieniuose turį turto prancūzai, 2. tvir
tas išvežimo kursas, t. y. 214,4 fr. už dol., 
pagal, kurį dolerius galės įsigyti gyvybiškai 
svarbių gėrybių importininkai,. 3. abiejų 
kursų kombinacija, pagal kurią frankus ga
lės įsigyti ekspoftininkai, tai dabar bus maž
daug 262 fr. už dolerį, 4. „juodosios biržos” 
kursas, (kuris bus kiek aukštesnis už 1-ąjį 
kursą), už kurį turės pirkti užsienių valiutą

aukso pardavinėjimo, 
komplikuotų metodų, 

ministeris radikalas Re- 
iš bankininkų sluoksnių

tie, kurie norėš įsivežti iš užsienio ne pir
mo reikalingumo gėrybių, ir pagaliau 5-ta- 
sis kursas, pagal kurį bus pardavinėjamos 
pagal MarshalliO'.planą gautos gėrybės, nes 
pvz., jei Amerikos kviečią kainą paversnne 
frankais pagal naują kursą, tai ji bus vienu 
trečdaliu aukštesnė už dabartinę prancūzų 
kviečių kainą, o kainų pakėlimo viduje Pran
cūzijos vyriausybė nori išvengti. Tokiu bū
du paskutinis kursas 1 dol. — 119 fr. liks 
oficialiu kursu, o kiti 4 kursai bus eksporto 
franko kursas, arba teisingiau tariant, 80% 
premija už kapitalo į Prancūziją privilioji
mą. Kaip matome, visa sistema yra labai 
sudėtinga, ir jos vienoks "ar kitoks pasiseki
mas gali turėti labai toli einančių tiek tarp
tautinių; tiek ir vidaus politinių pasekmių. 
Dėl to jai priešinosi tiek britai, tiek ir 
prancūzų socialistai. Tajjau prancūzų So
cialistai turėjo nusileisti, nes kitaip iširtų 
vyriausybė ir pasidarytų atviras kelias de 
Gaullei. Tais pačiais Europos „trečiosios 
jėgos”, kuri stengiasi išlaikyti pusiausvyrą 
tarp kapitalizmo ir komunizmo, išsilaikymo 
sumetimais turėjo su dabartinėmis prancū
zų reformomis sutikti, kad ir su dirbtine 
šypsena, ir britų iždo kancleris sir Staffor- 
das Crippsas. Kad socialistams tą kąsnį kiek 
pasaldinus, buvo užsimota ir į spekuliantus 
— iš apyvartos atšaukti 5.000 frankų bank
notai. Kol kas j kitas kopiūras iškeičiama 
ne daugiau kaip 10.000 fr., o dėl, likusių 
teks aiškintis.'Tikimasi, kad dėl to daug mi
lijonų, jei ne milijardų, frankų negrįš į ban
kus ir tuo būdu valstybės iždas daug už- • 
dirbs. Aplamai, jei tas finansinis eksperi
mentas, (jis primena su pasisekimu Italijoje 
viromį prof. Einaudžio valiutinę politiką) 
pasiseks, Prancūzija iš karto atsistos ant 
savo kojų. Svetimas ir pačių prancūzų auk
sas, kuris iki šiol vengė Prancūzijos ofi
cialių vietų, vėl pradės pulsuoti Prancūzijos 
ūkio gyslomis ir... suteiks dvasinį pasiten
kinimą. Tuo atveju padidės galimybės tai
kiu būdu išspręsti ir kitas problemas. VAI

Europa bus vėl kovos lauku
WashiHgtonas (Dena/INS). Senato ir ats

tovų rūmų bendra komisija savo praneši
me pasiūlė „totalinį, plačiu mastu vedamą, 
Ame'rjkos dalyvavimą Europos pradėtame 
„žodžio karę”, kad tuo būdu- sovietų noras 
nuvertinti Jungtines Valstybes būtų įveiktas” 

Europa, sakoma tame pranešime, vėl yra 
"asidariusi mifžinišku'z1deoft>-gijų kovos lau
ku. Sovietų Sąjunga ir kiti komunistiškai 

; nusiteikę kraštai, kad išstumtų Ameriką iš 
Europos, skiria šimtais 
JAV tik keletą milijonų 
vo paskyfusios.

DP ĮKURDINIMAS -

milijonų dolerių, o 
tiems tikslams bu-

VAKARŲ CIVILI
ZACIJOS PROBLEMA

Liberalų „News Chronicle” laikraštis sau
sio 29 d. vedamąjį paskyrė pabėgėlių prob
lemai. Laikraščio nuomone, pabėgėlių prob
lemos sprendimas turės lemiamos įtakos Vi
sos Vakarų civilizacijos likmui. „News 
Chronicle” abejoja, ar JAV kongresas su
tiks įsileisti 400.000 DP, ir mano, kad dau-

ta- vietos Vakarų Europoje. Laikraštis tiki, 
kad prie tos problemos sprendimo galės pri
sidėti dabar Romoje prasidėjusi Marshallio, 
plane dalyvaujančių valstybių darbo prob
lemos konferencija, kuri turės sudaryti tiks
lų' Vakarų Europos darbo jėgų balansą.

Wiesbadenas (Dena). Iš Hesseno vidaus 
reikalų ministerijos paskelbtų 1947 m. duo
menų matyti, kad tik 7’/o vyrų, grįžusių iš 
Sovietų Sąjungos nelaisvės, yra darbingi.

Londonas (Dena/INS). „Daily Telegraph” 
iš Helsinkio praneša, kad komunistinis vi
daus reikalų ministeris „perkratė” suomių1 
policiją. Blogai politiškai orientuoti 200 po
licininkų iš tarnybos atleisti.

ŽYDAI TURI 40.000 GINKLUOTU VYRŲ
Jeruzalė (Dena). Arabų ginkluotų dalinių 

Palestinoje vyriausias vadas Fawzis ęl Kank- 
jis pirmame dienos įsakyme savo'' pasekė
jams pareiškia, kad jie turi būti pasirengę

atstovams, ^gurnui 1.00.000 pabėgėlių turėtų būti ras-

— Mačiau.
— Kieno lavonas tai buvo?
— Tai buvo Klintono Folio lavonas.
—, Jis buvo išnuomavęs tą namą Klinto

no Folio vardu? •,
— Taip.
— Kas dar gyveno su juo?
— Ponia Paula Kartraitier.ė, atvykusi 

kap Evelina Folienė ir vaizduojanti jo 
žmoną; Ah Vongas, kinietis virėjas ir aš.

— Ar Folis laikė policijos šunį?
— Taip. >
— Kaip vadinosi1 šuo?
— Princas.
Kiek laiko Mr. Forbsas turėjo tą šunį?
— Maždaug ketverius • metus.
— Ar pažinot tą šunį Santa Barbaroje?
— Pažinau.
— Ar šuo atvyko kartu Į šitą miestą?
— Taip.
— Ar jūs taip pat atvykot kartu su Mr. 

Forbsu ir ponia Kartraitiene?
— Taip;
— Tuo metu, kai pamatėte Klintono Fo

lio Idvoną, ar pastebėjot šunį?
— Taip, pastebėjau.
— Kur gulėjo tas šuo?
— Tam pačiam kambary.
— Kaip jis atrodė?
— Buvo negyvas. , '
— Ar pastebėjot ką nors, iš ko galima 

būtų spręsti, kaip jis buvo nužudytas?
— Policijos šuo ir Mr. Forbsas buvo nu

šauti. Ant grindų gulėjo 38 kalibro automa
tinis revolveris ir keturios tuščios tūtelės, 
automatiškai iškritusios po šūvio.

— Kada paskutinį kartą matėte Klintoną 
Forbsą gyvą?

— Spalio ’ septynioliktosios vakare.
r- Kurią maždaug valandą?

— Vakare, maždaug . penkiolika minučių 
septintos.

— Ar po.to dar buvot namie?
— Ne. Tuo metu aš išvykau iš namų ir 

palikau Klintonų Forbsą gyvą ir sveiką. Su
grįžusi, pamačiau jį mirusį.

— Ką pirmiausia pastebėjot ant jo lavo
no? — paklausė Dramas.

— Turit galvoj skutimusi?
— Taip.
— Jis, matyt, skutosi. Veidas buvo iš

muilintas. Dalis putų dar buvo likę. ’ Jis 
buvo bibliotekoj; miegamasis ir vonios.karn- 
barys susisiekia su biblioteka.

— Kur buvo laikomas šuo?
— Šu6, — tarė Teima Benton, — kaimy

nui pradėjus skųstis buvo laikomas pririš
tas vonios kambary.

— Manau, ■— kreipėsi Klaudijus Dramas 
į gynėją, — kad galite padaryti kryžminį 
apklausinėjimą.

Perris Meisonas nerangiai palingavo gal
va. Prisiekusiųjų akys nukrypo į jį. Jis kal
bėjo giliai rezonuojančiu balsu, bet nesi- 
karščiuodamas ir. žemu tonu.

— Buvo skųstasi, kad šuo staugia? — 
pradėjo jis. beveik pasikalbėjimo forma.

— Taip.
.— Artimiausio kaimyno?
— Taip.
— Tas kaimynai buvo Mr. Arturas Kar- 

traitas, tariamos Klintono Forbso žmonos 
vyras?

— Taip.
— Ar ponia Kartraitienė buvo. namie 

žmogžudystės metu?
— Ne jos nebuvo.
— O gal žinot kur ji galėjo būti?
— Nežinau.
— Kada paskutinį kartą ją matėt?

atlaikyti priešą, kuris turi 40.000 vyrų.

Klaudijus Dramas atsistojo.
— Gerbiamas teisėjau, — įsikišo jis, — 

iškeltieji dalykai bus svarstomi vėliau. Šiuo 
metu toks kryžminis apklausinėjimas ne-, 
tinka.

— Atmesta, — tarė teisėjas Markhamas, 
— leidžiu kelti šį klausimą, nes ir jūs savo 
tiesioginiam . apklausinėjime teiravotės apie 
ten buvusius asmenis. Klausimas tinkamas.

— Atsakykit į klausimą, — spyrė Perris 
Meisonas.

Teima Benton truputį pakėlė balsą ir pa
skubomis išpylė.

— Paula Kartraitiene išvyko iš namų 
spalio septynioliktos dienos rytą. Ji paliko 
raštelį, iš kurio ...

— Nesutinku, vėl Įsiterpė Klaudijus Dra
mas, — kad liudininkė pasakotų raštelio 
turinį. Pirmiausia tai ne į klausimą, antra, 
tai»nėra pirmaeilė įrodomoji medžiaga.

— Taip, — sutiko teisėjas Markhamas,— 
tai nėra svarbiausioji Įrodomoji medžiaga.

— Kur gi yra tas raštelis? — spaudė 
Perris Meisonas.

Valandėlę buvo nesmagi tyla. Teima Ben
ton pasižiūrėjo į prokurorą.

— Jis pas mane, — nutraukė tylą Klau
dijus Dramas, — aš jį iškelsiu vėliau.

— Aš manau, — tarė teisėjas Markha
mas, — kad kryžminis apklausinėjimas tuo 
klausimu nuėjo per toli ir klausimas apie 
raštelio turinį debus leistas.

— Labai gerai, — sutiko Perris Meiso- 
nas, — aš manau, kad šiuo tarpu bus viskas.

— Pakvieskit Šamą Marsoną, — tarė 
Klaudijus Dramas.

Samas Marsonas buvo prisaikdintas ir 
užėmė liudininko vietą. Jis pasisakė esąs 
Samas Marsonas, šoferis, ir važinėjęs autu 
šių metų spalio septynioliktą dieną.

(Bus daugiau)
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Laiks nuo laiko pasirodo mūsų neviešoje Stasys Yla 
spaudoje „atvirų” pasisakymų dėl Bažny
čios ir politikos santykių. Pailiustruojanti 
jie „konkrečiais” pavyzdžiais iš mūsų trem
ties gyvenimo. Tai yra politikų (dažnu at
veju jaunų ir anonimiškų) balsas. Bažnyčios 
atstovai ligšiol į tai, rodos, 
sakė.

Minėtuose pasisakymuose 
senos, truputį pagyvenusiam 
tezės. Labai dažnai, 
moralizuojama — teikiami patarimai ir nu
rodymai kunigams ir dvasinei vadovybei. 
Patariama kunigams „iš kitur mokytis apaš
talavimo ir nesikišimo į politiką 

ą Kitaip Bažnyčia atstumsianti daug 
lių.

Bažnyčios ir valstybės santykių 
keliamas tartum teorinėje plotmėje, bet iš 
konteksto pasirodo, kad turima galvoje vie
nas konkretus atvejis, vienas kunigo išsi
reiškimas, viena kieno nors pareikšta frazė. 
Įvykis ar faktas pasidaro raktas visiems to
li einantiems apibendrinimams. Iš vieno ku
nigo pasidaro „kunigija”, iš vieno kunigo 
„politikos” kyla visa Bažnyčios politika. 
Pasmaginus plunksną išvados pasidaro la
bai įmantrios.

Gal ir gerai daroma iš kunigų pusės, kad 
į tai nekreipiama dėmesio. Kunigas, nors 
pats įpratęs kilus mokyti, tačiau išgirsta ir 
sau skiriamų pamokymų 
kad ilgainiui apsipranta. Juoba, kai dauge
lis tų pamokymų eina iš perdėjimų, hyper- 
kritikos. Kunigas pats _ 
pertempia savo didaktikos stygą. Ir jis pa
mato,. kaip tai pasidaro nebeefektinga. To
kių rezultatų pasiekia ir politikai, kai jie 
pertempia savo stygas, kalbėdami apie Baž
nyčios reikalus ir sumaišydami savo.politi
nę kompetenciją su Bažnyčios administra
cine ar pastoracine kpmpetencija.

Dažnokai pakalbama apie Bažnyčios kiši
mąsi į politiką, bet per mala prisimenama 
politikos kišimasis į Bažnyčios reikalus. 
Dar 19 šimtai. pabaigoj Austrų imperato
rius teikėsi veikti kardinolus, kad po Pi
jaus IX mirties būtų išrinktas senas, palie
gęs ir įtakos neturįs popiežius. Imperatorius 
džiaugėsi patyręs, kad šv. Sostą užėmė Leo-' 
nas XIII, kaip tik. senas ir liguistas kardino
las; tačiau jo jėga teko imperatoriui greit 
nusivilti. Nepaslaptis, kad prieškarinės Če
koslovakijos liberalinė vyriausybė tepritarė 
Kasparo kandidatūrai į kardtaolus, kad ki
tas, Įtakingesnis Čekijos vyskupas, per dauj; 
nepatrauktų blogųjų avelių savo pusėn. Pa
našių pavyzdžių Bažnyčios istorija žino ne
maža.

Ir Lietuvos istorijoje žinojom paironatų 
teisę, pagal kurią ponai ir bažnyčių funda

Politika ir Bažnyčia
KUNIGO PASISAKYMAS — TARP KITKO

niekur nepasi-'

pakartojamęs 
seniai žinomos 

liečiant konkretybę,

metodų”.
gerų ave-

klausimas

tiek kartais daug,

gera valia kartais

visumą. Už tai jų sprendimai būna tiek „ne- 
politiški”, kad graudu žiūrėti j -jų pastan
gas vaidinti didelius ir Dievo pašauktus po
litikus. —

Nenuostabu, kad šitų politikų sprendimai 
apie bet kokius- visuomeninius santykius, o 
taip pat ir apie Bažnyčios ir politikos san
tykius, pasidaro neobjektyvūs, šališki, asme
niški, nors ir labai objektyviomis frazėmis 
pridengiami.

Didelio pagrindo būkštauti, kad tremtyje 
Bažnyčia domėtųsi politika, manau, niekas, 
kas tikrovę visumoje pažįsta, nėra. Tuo 
tarpu reiktų būkštauti dėl politinio galvoji
mo lygmens ir politinės išminties stokos, 
bent tuose sluoksniuose, .kurie iš rezistenci
jos išaugo į politines „pajėgas”. Gal klystu, 
bet kartais susidaro Įspūdis, kad' tie patys 
metodai, kurie vartota prieš okupantą, šian
die perekliami į savųjų tarpą. Ieškoma ko
vos ten, kur jos nėra. Norima ugdyti ka
ringumas net vėjo malūnus pasistačius prieš 
akis. Gal kiek pikta frazė, bet, ponai laik
raštėlių red&ktoriai, neduokit pagrindo ši
tokiam sprendimui. Dinamizmo ir bravūros 
neužtenka visur, taip pat ir politikoj. Svar
biausia, ugdyti asmenybes. Nei man nei ki
tam kunigui nėra taip jau svarbu, kas išeis 
į politinę areną, kad tik išeinantieji būtų- 
brandžios, moralinės ir intelektualinės as
menybės. Laisvoj Lietuvoj neturės ateities 
joks sąjūdis, kuris nesirems aukštų kvalifi
kacijų asmenimis. Be to — tik vaikų žais
las užsiimti politika, leisti laikraščius ir 
vesti kovą.

Grjžtaąt dar prie politikos ir Bažnyčios 
santykių, norisi pastebėti, kad senoji kate- 
gėrija suvokti Bažnyčios politikavimą ,ne 
vienam kunigui yra pakankamai paaiškėju
si. Joks kunigas neatsisakys „politikuoti”, 
jei- politiškai bus Suprantamas jo apaštala
vimas, katalikiška akcija, jo geri pamokslai. 
Kunigai taip pat pažįsta politinį kai -kurių 
žmonių galvojimą: įtakingas kunigas, kad ir

toriai pasirinkdavo kunigus pagal savo sko
nį. Tada, žinoma, neegzistavo politiniai ar 
partiniai motyvai: vaduotasi asmeniniais. 
Šiandien net ir asmeniniai .ni’otyvai padaro
ma ne kartą politiniais. Mat, asmuo nebe
turi tokios galios, kaip kitados ponas. Jei 
jis nori palenkti Bažnyčios vadovybės nusi
statymą vieno ar kito kunigo pasirinkimui, 
veikia visuomenės naudos ar stačiai politi
niais motyvais. Štai vieno laikraštėlio užsi
puolimas, kad lietuviams tremtyje skirta 
dvasinė vadovybė atleidžianti vieną kunigą 
dėl to, kad jis nedirbąs su krikščionimis de
mokratais, jų neorganizuojąs ir skirianti ši
tam darbui tinkantį. O šuo pakastas asme
niškame išrokavime, kad tas kunigas dėl gi
minystės ar panašių motyvų pasiliktų vie
toje. Dar blogiau: kunigas atsisako pats, 
bažnytinei vadovybei labai nenorint jo at
leisti, o laikraštėlis tvirtina, kad jis „atlei
džiamas”. Kodėl politikai, kurie tokį laik
raštėlį redaguoja, nepastebi, kad korespon
dentas kišasi Į bažnytinės administracijos 
reikalus ir savo asmeniškas „užmačias” (pa
ties korespondento terminas) paverčia di
deliai kilniomis Bažnyčios nesikišimo Į po
litiką prielaidomis.

Politikai kartais turi didelę vaizduotę, ku
ri stipriai išplečia akis. Pamatoma tai, kas 
normalioms akims nė į galvą neateina. Psi
choanalizei turimasis galvoje faktas vertas 
didelio dėmesio. Politikas (Šį žodį supran
tu kaip specifišką psichologinį tipą) visada 
yra įtaritogas. Vienas kitas reiškinėlis jį 
verčia ieškoti siūlo galą. Jis bando savo įta
rimą pasitikrinti: surenka žinelių pas ką 
kas buvo, ką pasakė, ko nedasakė, kaip lai
kėsi ir t.t. Jo ambicija ir noras valdyti ap
svaigina protą. y Jis turi gilios neapyantos 
savo asmeniškiems priešams. Ir štai, įsi
vaizduokit — toks ir toks kunigas susitinka 
su jo mirtinu priešu, o jo neaplanko. Susi
tikus, negi galėjo nepaliesti jo asmens. O 
tas priešas — nebėrą tik asmeniškas, bet pa
sidaręs politiškas priešas. Vadinas, ir ku
nigas turi būt politinis jo priešo draugas. 
Kodėl gi tas kunigas nesubarė jo, kai šis 
(priešas) viešai ar pusiau viešai kalbėjo apie 
mane. (Ar kunigas iš viso žitnojo, kad jie 
priešai, ar jam galėjo ateiti Į galvą, kad 
priekaištai tūri gilesnį pagrindą — šito po
litikas egoistas nesvarsto). Šios kategorijos 
politikai1, kaip psichologas Jaensch pasaky
tų, iš prigimties neturi gebėjimo J dalykus Į jo gyvenimą, padarėme palyginimus ir iš- 
žvelgti iš visumos; Vienas faktas (net giliai Į vadas, kas bloga ir kas gera savame krašte, 
nesuprastas) jiems virsta raktu spręsti apie o mūsų akiratis pasidarė platesnis. Ne pa-

verčia susimąstyti, 
sektorius rašančiajam kaip lietu-, 
pat rūpi. Rūpi ta prasme, kad jis 
bręstų pozityviai. Poiitinis auklė- 
politinis tautos subrendimas būti-<

net krikščionims demokrątais tie 
kurie nieko daugiau nenori, kaip 
kunigais Bažnyčios ir tautos 
Žinant šitą' politinį galvojimą ir

grynai bažnytinis, yra pavojingesnis už po
litikuojantį, bet neįtakingą ir nebažnytinį 
kunigą. Pirmasis laimi žmones Bažnyčiai, 
padaro juos sąmoningus krikščionis, o jau 
kas sąmoningas krikščionis — tas gi tik 
krikščionių demokratų bučin tetinka. Maž
daug ir panašiai galvoja ne vienas liberali
nis politikas. Taip galvoja, o šneka ką ki
tą: mes ne su Bažnyčia kovojam, bet su ku
nigų politikavimu. Taip padaromi politikie
riais ir 
kunigai, 
tik būti 
gerovei.
kiek pažįstant siaurą politinį, o ypač par
tinį mastą, tokiam kunigui koktu net pa
galvoti pačiam imtis kokios nors politikos. 
Geras kunigas šjandien taip galvoja: di
džiausia šio meto politika yra stiprinti tau
tiečių moralę, žadinti juose viltį, pakelti jų 
žvilgsnį aukščiau nuogos tikrovės. Jis jau
čia, kaip šiose sąlygose jam yra sunku ši
tai padaryti. Net visas savo jėgas sutelkęs, 
jis dažnai pasijunta bejėgis. Galvoti jam 
apie kokią politinę karjerą atrodo kvaila, 
grubiai tariant, ir šiose sąlygose nusikalti
mas prieš savo pašaukimą. Juoba .jis mato, 
kiek daug pretendentų į įvairius politikus, 
kiek daug politinių sąjūdžių. Jis stengiasi 
atsistoti virš viso šito. Gal jam ne visuo
met šitai pavyksta. Bet, kas turi akis, ma
to, kaip šiandie tremtyje Bažnyčia apjungia 
visus, nežiūrint, kam ir kokiem jie priklau
sytų. Net Lietuvoje apšauktoje krikdemiška 
katalikiškoje akcijoje šiandien dalyvauja iš 
įvairių politinių mokyklų žmonės, dargi pa
čiuose centruose. Kodėl šito nematoma, ko
dėl tuo nesidžiaugiama? Kunigai, nekalbant 
apie retas ir beveik nepastebimas ir nežy
mias išimtis, šiandien pajėgė atsistoti aukš
čiau politinio ir partinio galvojimo. Duok 
Dieve, kad politikai pajėgtų atsiplėšti nuo 
senų savo galvojimo ir sprendimo katego
rijų!

Mano pasisakymas gal kiek pratyso. Skata 
tytojas mato, kad rašantysis yra kiek padil- 
gintas. Tiesai Bet ne dėl to, kad ir jis as-< 
meniškai kai kam užkliuvo. Jis stengiasi 
bent pats nebūti asmenišku. Tik užkliuvi- 
mas pažadina minčių, 
Politinis 
viui taip 
augtų ir 
jimas ir
nas. Būtų nelaimė, jei mūsų tautos sluoksi 
niai liktų apatiški politiniams reikalams. In-< 
teligentijos turim: yra profesijų, kurioms 
politika galėtų būti artima. Bet nuo politU 
kos liko pagydyti ne tik kunigai, o ir dau- 
gelis kultūrininkų, teisininkų, ekonomistų. 
Kodėl? Dėl to, kad' politikų pasidarė iš 
naujų profesijų ir net be profesijų žmonių. 
Politika darosi suprofanuojama. Užuot poli-, 
tinio auklėjimo, pasidaro pačios politinės 
kultūros ir etikos niokojimas.

Va, kokias mintis sukelia padilginimai. 
Gal irgi neišvengta apibendrinimo. Bet reiš
kinių yra daugiau. Plačioji visuomenė juos 
žino — kartoti nereikia. Ponai politikai, pa-. 
svarstykit savo tarpe ir tuos dalykus. Mes, 
kunigai kalbamės ir rašom apie savąją „po
litiką". Mums nepatogu eiti jūsų mokyt, 
kaip reikia politikuoti — kitaip vėl rėkslt, 
kad kišamės ne f savo sritį. Bet būkit ma
lonūs nesikišti, per daug J bažhytinių rei
kalų tvarkymą. Kitaip mes turėsim jus va
dinti mūsų zakristininkais. Politinis leksiko
nas dar neužmiršo mūsų — klero vardu 
svaidytis ir juo papuošti a la „klerikaliniai 
klapčiukai”, „klero—fašizmas”. Kūrybos gal 
ir mums užteks paieškoti šedevriukų jums 
atsigrajiti. Mus truputį varžo dvasininko 
kultūros tonas — stengiamės per daug iš Jo 
neiškrypti, nors privačiai kai kam ir sunkė 
jį išlaikyti. Jūs, žinoma, laisvesni. Bet tru
putį daugiau kūrybiškumo ir originalumo, 
tur būt, galima iš jūsų pageidauti. Atvirai 
sakant, nusibodo vis tas pats Ir tas pats. 
Nejaugi pasitvirtintų tezė, kad politikai pa
tys neoriginaliausi žmonės. Boję, gi, rodos 
politinė aksioma yra ši frazė: nieko neuž
miršti ir nieko neišmokti

Margomis temomis
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Užtrukusi tremtis suteikė mums daug kan
čių ir skaudžių Husivylimų, bet negalima 
nuneigti, kad tremtis7 būtų ne be naudos 
mums patiems. Atsidūrę užsieny, pamatėme

Mufti' federalizmo konspektas:

Nesutikimai, skilta
(5)

Separafinių nepriklausomybių laikotarpyje, 
kai tik kas iš baltų užsimanydavo kiečiau, 
paspausti, kad nuo santarvėj ir vienybės 
idėjų pagaliau pereitume prie apčiuopiamų 
darbų, tuojau pat ir visose parapijose pasi
girsdavo maždaug tie patys ir vienodi atsi
kalbinėjimai. Tuoj būdavo^ pabrėžiama ir 
pirštu nurodoma, Jog tarp mūsų tautinių 
aspiracijų ir ypač valstybinių interesų dar 
esą ir, tur būt, paliksią visa eilė nesuti
kimų, nesutarimų, skirtingumų, persikirtimų. 
Be viso to, dar esanti eilė objektyvių, nepa
šalinamų kliūčių ir skirtumų: istorijos skir
tumai, kalbos skirtumai, religijos skirtumai, 
tradicijų ir charakterio skirtumai, na, 'ir, 
žinoma, — visokie bėgamieji politiniai, so
cialiniai, kultūriniai ir ekonominiai skirtu
mai bei interesų priešingumai.

Netekdavo ir tetenka ginčyti, kad tam 
tikra dalis iš tų objektyvinių skirtumų vi
siškai atitikdavo ir tebeatitinka tiesą. Jie 
keldavo ir didindavo mūsų nesutikimi^ re
gistrą. Jei vienybės šalininkai juos užmirš
davo savo argumentų pradžioje, tai vieny
bės priešininkai niekad jų nepamiršdavo 
argumentacijos 

. aišku, visuomet 
paratiškai buvo 
venimo tikrovė,
kas mus jungia ir ypač kas skatina susi
jungti visų mūsų pastovesniai ir geresniai 
ateičiai laiduoti, — visa tai sušvitėdavo tik 
antrame’ mūsų sąmonės plane. Kad Baltijos 
federacija labiau atitiktų mūsų geopoliti
nės tikrovės reikalavimams, kad ji mažiau
siai patrigubintų mūsų jėgas ir potencialą, 
kad ji mus sustiprintų, praturtintų, paleng
vintų mūsų egzistenciją užsienio politikos, 
saugumo, ūkio, finansų, administracijos, 
kultūros kėlimo ir kitokiais atžvilgiais, — 
tai likdavo tik deklamacijų sferoje.

Kitaip ir negalėjo būti. 1918—1940 metų 
laikotarpis Baltijos federalizmo evoliucijai I 

• galėjo tik neigiamai atsiliepti. Tai visai 
logiška. Sukūrę atskiras nepriklausomas 
valstybes su jų suverenumais, ekskliuzyviais 
nacionaliniais Interesais ir iš to viso ky
lančiais prietarais, mes faktinai pradėjom lietuvių garbingos praeities, kunigaikščių

pabaigoje. Ir pastarieji, 
laimėdavo, nes taip jau se- 
išsidėsčiusi mūsų visų gy- 
Tai, kas mums yra bendra,
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Brehmo muzikantų koncertą, arba gulbės, | ir karalių tradicijų didybės? ... Nereikia 
lydžio ir vėžio giesmę. Kiekvienas traukia 
savaip, kaip jam geriau išeina, kur širdis 
linksta ir kišenė Sveria. Suverenumas — sal
dus dalykas, nepigiai kaštuoja, daug parei
gų uždeda. Kiekviena tauta, tapusi suvere
nine valstybe, neišvengiamai dar daugiau 
turi išryškinti savo „šventąjį egojizmą”. 
Visi skirtumai tada dar labiau padidėja, 
nesutikimai išaštrėja, „mano tautos ir vals
tybės labas” tampa viso ko kriterijumi, ir 
čia kiekvienas turi savo nelygstamą „labą”, 
„absoliutą”, kuris viską' automatiškai ap
globia, suvaržo, įtaiguoja.

Kaip pavyzdį paimkim tipingiausius ir 
gal rimčiausius mūsų nesutikimų argumen
tus užsienio politikoje, kas glaudžiai įtai
gavo ir visos kitokios baltiškos'„vidaus po
litikos” evoliuciją:.— Klaipėdos ir Viniaus 
klausimai. Neretas lietuvis dar ir šiandien 
tebeporina: „Kaip buvo galima vieningai 
bendradarbiauti su latviais ar estais, kad 
jie nepalaikė mūsų Klaipėdos klausimu, o 
dėl Vilniaus tai stačiai mums visur kenkė, 
žinoma, iš pavydo?” ... Tai gal labai tei
singa. O latvis ir estas atsakydavo: „Klai
pėda ne mūsų reikalas ir, be to, kenkia 
mūsų uostų bizniui. O dėl Vilniaus — negi 
norite, kad mes rautumės .plaukus su len
kais dėl to, kas mūsų visai neliečia ir tik 
kenktų mūsų interesams?” Tai gana tei
singa latvių ar estų atžvilgiu. Nepamirština, 
kad kiekviena suvereninė valstybė turi sa
vo egojistinius interesus, ir turi teisę juos 
turėti. Bendroje valstybėje, Baltijos Federa
cijoje, tos ir panašios problemos būtų bu
vusios sprendžiamos žymiai 
taika ir formomis. Narva ar 
zeknė ar Ašmena, Druja ar 
— būtų bendras visų baltų 
Vilnius tada būtų' mūsų bendras miestas, 
kaip iygiai bendri mūsų miestai būtų Ryga 
ar Tallinas.

Už ką gi latvis, ar estas, ar gudas gul
dys galvą dėl lietuvių „imperialistinių in
teresų”, kaip lygiai retas lietuvis pigiai at
sižadės saulės šviesos dėl atskiro latviško, 
estiško ar gudiško reikalo? Ar vien dėl

kitokia nuo- 
Klaipėda, Re- 
Druskininkai, 
interesas. Ir
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slaptis, kad daugelis mūsų labiau pamėgo 
švarą. Pramokome taupumą. Kartais stebi
mės, kaip galėdavome gerais laikais be rei
kalo eikvoti maistą ir aplamai švaistytis 
daugeliu gėrybių. Drabužį pradedame irgi 
labiau branginti. *

Mūsų pažiūros į amatus smarkiai pasikei
tė. Amatininkas pasidarė mūsų nauju su
pratimu tokiu reikšmingu asmeniu, be kurio 
neįmanoma visiškai apsieiti ir jis pasidarė 
pilnateisiu visuomenės nariu. Jo darbas taip 
pat svarbus, kaip ir kurio nors intelekto. 
Prieš keletą metų tačiau reikalas atrodė ki
taip: batsiuvys, siuvėjas, šaltkalvis ar ki
tas, iš amato gyvenąs asmuo, gyveno var
ge ir mus nejaudino, kad amatininkai vos 
galėdavę išmaitinti savo šeimas. Ar yra 
buvę daug atsitikimų, kad batsiuvys galėjęs 
iŠ savo darbo pastatyti padoresnį namą? 
Šiuos amatininkus laikydavome žemesnės rū
šies žmonėmis ir nedaug rūpindavomės jų 
likimu. Tokiomis pat akimis žiūrėdavome ir 
į krautuvės laikytoją, prekybininką. Dauge
lis padorių piliečių turėdavo atsisakyti šios 
srities, nors ir'turėjo pakankamai gabumų, 
bijodami pasidaryti visuomenės akyse „suk
čiais” ,bei „mažos vertės” žmonėmis,
nenuostabu, kad kitataučiai gražiai pelnėsi 
iš lietuvių visuomenės ir turtėjo.

* f
Kai Napoleonas, vykdamas pfer Vilnių, 

pamatė gražią Šv. Onos bažnytėlę, pasakė 
norįs pasiimti ją ir nusigabenti į savo kraš
tą, J Paryžių. Kai vyksime atgal į atgimu-

būti naiviais. Šio pobūdžio romantizmas 
labai geras sau,' bet ne visos muziejinės 
monetos kotiruojamos moderninės realybės 
biržoje. Visos problemos, net ir istorinės, 
gręšis žymiai kitaip ir palankesnėje at
mosferoje, jei jos taps visų pareiga, visų 
rūpestis ir visų lobis,. — ką tegali duoti 
Baltijos Federacija, favorizuojanti solidaru
mo jausmo ūgį. Aišku, ji taip pat nėra ste
buklas be priekaištų. Istorija žino ir da
bartis vis dar rodo federalizmo ir federali- 
nių—valstybių sunkumus, silpnąsias puses. 
Bet-mums tvirtai įsidėmėtina viena: — ku
rios gi iš mūsų tėvynių, atskirai paėmus, 
atstatymo darbas bus lengvas ar be sun
kumų?. Kodėl mes lengviau turėtume nuga
lėti kiekvienas ’ savo atskiros rekonstrukci
jos sunkumus, o ne bendrai susidėję — 
bendruosius, visur tuos pačius sunkumus?

Kada mūsų publika labai išsineryuoja, jk
griebiasi pačių trapiausių ir demagogiš- j tėvynę'daLgdis' mūsų terėtų pasiimti 
kiaušių argumentų: mūsų charakteriai skir-' -...................... ... ..................... ...
tingi ir nesuderinami! Juk ne reta girdėti 
tarp mūsų „komplimentai”, ypač tarp lie
tuvių ir latvių: — „leisis”, 
„skabaputris” ... Tai vis 
skirtumai”, dažnai pasireiškią 
ir krepšinio turnyruose. Dėl 
Įsivaizduoti Baltijos krepšinio 
je, pvz., su Rusijos, Vokietijos, Lenkijos ar 
D. Britanijos krepšinio rinktinėmis. Parpa- 
tytume, kad tai, kas buvo neigiama — [at
kaklumas, užsispyrimas žūt būt laimėti per
galę savo tėvynei etc., 
giama laimėti garbę 
Baltijos tėvynei ...

šiandien tai skambės 
neįrodoma hipotezė. Bet aš intuityviai jau
čiu, kad šiais laikais lietuviams kaip tik 
daug kur trūksta „latviško charakterio” 
savybių, o latviams ne mažiau teigiamai 
atsilieptų keletos „lietuviško charakterio” 
bruožų įgijimas. Abipupusis simbiozas ir 
sintezė, jaučiu, tik nepaprastai pagerintų 
baltišką „rasę”. Ir gal tik tatai įgalintų 
mūsų tautas išspręsti daugelį daug sunkes
nių problemų federacijos rėmuose.

„zirgagalva”, 
„charakterio 

ypač futbolo 
to siūlyčiau 
ekipą kovo-

neigiama — Įat- 
būt laimėti per- 

— pasidarytų tei— 
bendrai federalinei

tik kaip praktiškai

j iš Vokietijos keletą dalykų: išmeksfaltuotus 
I bei kitu būdu išgrįstus kelius, mūrinius tro
besius, vandentraukį, elektrifikaciją, kurių 
Lietuvai taip stinga. Vos 22 metus džiaugė
mės savo krašto nepriklausomybe ir tuo me
tu krašto vaizdui pakeisti ir sukultūrinti 
padaryta daug. Tačiau, gal būt, galėjo būti 
padaryta dar daugiau. Savo krašto nekeistu- 
mėme į jokius svetimus kraštus! Jis mu-ms’ 
brangus ir mielas, bet ne todėl, kad jame 
tebestovi daug bakūžėlių šiaudiniais sto
gais, bet todėl, kad tai mūsų kraštas, Jį ir 
su mūriniais trobesiais mylėtumėme ne ma
žiau, negu dabar. Tačiau apie „mūrinę Lie
tuvą” nepriklausomais laikais daug kalbė
jome ir rašėme, bet nedaug padarėme. Mū
sų kultūrinis gyvenimas šoko didesniais 
šuoliais, negu mūsų krašto išorinis vaizdas. 
Kultūrinėje srityje, kur kultūrininkų bei 
mokslininkų iniciatyva laisviau pasireikšda
vo, negu valstybinėje, buvo sudėti dideli lo
biai. „Mūrinė Lietuva” turėjo savo „užku
lisius”, kur kalbėta apie kai kuriuos plytų 
gaminimo „monopolius”, aukštus uždarbius 
ir t.t. Taip pat nemalonūs prisiminimai kyla, 
kai pagalvoji, kad prieš keletą metų už elek-

tros kilovatą provincijoje tekdavo mokėti, 
kaip už didžiausią prabangą, iki 1,5 Lt! 
Apie puskilogramį sviesto už elektroa kilo
vatą! Tarnautojo biudžete elektros mokes
tis sudarė žymią išlaidų dalį. Ar daugelis 
galėjo provincijoje pasinaudoti elektriniais 
įrengimais, kaip virtuvėmis ir kt.? Ar dau
gelis stalių, kalvių ir kitokių dirbtuvių ga
lėjo pasinaudoti elektrinių mašinų pagalba? 
Lėtas ir primityvus darbas rankomis nega
lėjo suteikĮi amatininkams tinkamo uždar
bio. Apie neišnaudotą Nemuno kilpos pajė
gumą ginčytasi daug, kalbėta ir rašyta mė
nesiais ir metais, bet nuo to krašto elektri
fikacija nepajudėjo nė žingsniu.

* t
Kai savo laiku Kauno geležinkelio stotyje 

buvo pastatytas keleiviams tarp peronų su
sisiekti požeminis perėjimas (tunelis), tai 
šio sumanymo iniciatoriui — susisiekimo 
ministeriui paberta spaudoje daug priekaiš
tų. Priekaištauta, kad jis norįs pastatyti 
Ameriką! Mat, gailėta išlaidų. Reikia gailės 
tis kad šitokių tunelių ir panašių įrengimų, 
kultūringų vakarų požymių, nepastatyta 
daugiau. Jo trūkumas buvo labai jaučiamas 
ir Radvilišky, ir Šiauliuose ir kitur. 2mo-> 
nės, norėdami pakliūti Į antrame ar trečia-. 

Tad me kelyje stovintį traukinį, turėdavo lipti per 
kitus traukinius ir t.t. Vakaruose, matome, to-< 
kie tuneliai pastatyti ne tik sostinėse, bet Ir 
mažose stotyse, nes tai ne prabanga, o būi 

j tinumap.' Taip pat nebuvo sugebėta pasta-r 
tyti peronuose stogų nuo lietaus bei saulės. 
Jie buvo tik Kaune, Vilniuje ir Virbalyje.

Daug triukšmo-kelta ir automatinių telen 
fonų stotį Kaune pastačius. Jei jos įrengi-, 
mų negalėjome pasigaminti savo krašte, tai, 
aišku, turėjome atsivežti iš užsienio ir už
simokėti. Ji buvo būtina krašto sostinėje, ji 
praverstų taip pat ir visoje eilėje kitų Lie-, 
tuvos miestų.. Tokias automatines telefonų 
stotis turi užsieny labai apsčiai. Čia nėjai-, 
vaizduojama dar ir šiais laikais sukti ran-, 
ka skambučio rankeną...

t & *
Grįžę į namus turėsime didesnį patyrimą. 

Dirbsime ir kovosime dėl kultūringesnės 
Lietuvos.' Visi bendrai dirbsime, kad kiek-, 
vienam žmogui Lietuvoje būtų gera gyvena 
ti. Reikia mažinti kaimo žmonių vargusi 
reikia ir kaimuose vandentraukio, elektros 
šviesos butams, ūkio trobesiams ir maši-, 
noms. Dirbsime Lietuvos ateičiai ir atsisa-, 
kyšime nuo tų klaidų, kurias darydavome. 
Reikės ir drąsesnių sprendimų, žiūrint ne 
„parapijiškumo”, bet valstybiškumo. Tik 
nuoširdžiu darbu išpliksime savo pasišali-, 
nimą iš nelaimių apimtų namų, kurių sar
gyboje tūkstančiai lietuvių šiandien neturi 
šiltos lovos ir jaukios pastogės, klausyda-i 
miesi miškų šlamėjimo, kęsdami ir alkį, in 
šalti, S. Milius
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Schwilb. Gmuendas
— Buv. pirmojo Lietuvos prezidento An

tano Smetonos ketverių mirties sukaktuvių 
dieną stovyklos bažnyčioje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos, kuriose skaitlingai da
lyvavo stovyklos gyventojai. Simbolinis ge
dulo karstas buvo apdengtas tautine mūsų 
trispalve vėliava. Prie karsto stovėjo gar
bės sargyba. Gražų momentui pritaikintą

1 pamokslą pasakė kun. Bartašius.
— Šioje stovykloje įsteigtas Lieutvių 

Tremtinių Darbininkų ir Amatininkų Pro
fesinės Sąjungos skyrius. įsteigtasis sky
rius iš eilės yra šešioliktas. Į skyriaus val
dybą išrinkta: Inž. Paškevičius — pirm., 
Petniūnas — sekr., Vainavičienė — ižd., dr. 
Baublys ir Beleckas nariai.

— Nesenai taip pat įvyko Lietuvių Trem
tinių Inžinierių Draugijės steigiamasis su
sirinkimas, nutarus likviduoti buv. Nurtin- 
geno skyrių. Naujai išrinktoji skyriaus val
dyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirm.
— Banaitis, sekr. — Burba, ižd. — Paške
vičius. Revizijos komisijon išrinkta: Pace- 
vičius, Novickis ir Saarskis.

— Iš šios stovyklos nuo pr. metų rugpjū
čio 1 d. iki gruodžio 31 d. išvyko: į Lietu
vą — 5, Belgiją — 7, Angliją — 16, Ve- 
nezuelą — 10, Kanadą — 68, Australiją — 
6, JAV — 12 asmenų. Iš viso išvyko 124 
asmenys. Tame tarpe vyrų — 91 ir moterų
— 33. Šiuo metu atlieka Įkurdinimo patik
rinimus komisijose: Kanadon 87 irVenezue- 
lon 8 asmenys.

— Sausio 27 d. išvyko J JAV kaip jų pi
lietis mūsų stovyklos gyventojas Edvardas 
J. Eringis. Tai dar jaunas vyras, bet pasižy
mėjęs sumanumu, darbštumu ir taktiškumu. 
Nuo pat perėjimo į Unrros globą, jis nuo
lat buvo visų buv. komitetų nariu Backnan- 
ge ir NUrtingene, kas, žinoma, retai pasi
taiko ir niekuomet jis nė iš kur nesusilau
kė jokių priekaištų nei tiesioginiai nei ne
tiesioginiai, kas, žinoma, dar rečiau pasitai
ko... Išvykstančiajam buvo suruoštos kuk
lios išleistuvės ir palinkėta širdingai ir už 
vandenyno darbuotis visų labui ir gerovei/

— Lietuvių meno kolektyvas „Sietynas”, 
švęsdamas savo darbuotės pustrečių metų 
sukaktį, sausio 31 d. ruošia atsisveikinimo 
koncertą. Kolektyvas, gal būt, ir laikinai, sa
vo darbą nutraukia.

— Vasario 2 d. mūsų stovykloje prasideda

Reicho vok. ir Užsieniečiai
„Volksdeutsche” ir DP

Vienos miestas 97.568 26.716
Rusų zona 35.403 8.443
U.S. zona 164.784 61.564
Anglų zona 78.614 60.225
Prancūzų zona 50.297 22.077

Viso 426.666 179.025
Į „Volksdeutschų” skaičių įeina taip pat 

„SUdtiroler”; jų iš viso yra 51.000. „Volks
deutschų” skaičius nuolatos didėja. 1946 
m. sausio mėnesį jų buvo 137.000, 1946 m. 
gruodžio mėn. — 261.000, 1947 m. kovo 
mėn. — 290.000 ir 1947 m. lapkričio mėn.

Motina, pabėgusi nuo sūnaus žudančios rankos, mirė tremtyje
Komunizmas — visa naikinanti jėga, žmo

nijos vergija ir t.t. — sako šiandien demo
kratinio pasaulio vyrai. Panašiomis frazė
mis kasdien išmarginama pasaulio spauda. 
Lėtai, gal kiek ir pavėluotai, imama su ko
munizmo pavojumi kovoti. Gi kas komuniz
mą išgyveno, į jį žvelgia su baime. Ir štai 
dėl šios visa žudančios sistemos šiandien at
sidūrė tremtyje įvairių tautų šimtai tūkstan
čių žmonių. Jie paliko gimtuosius namus, 
turtą, atsižadėjo visa, kas jam tėvynėje bu
vo miela ir brangu ir pasirinko nuvertinto 
benamio žmogaus dalią vien todėl, kad pa
sauliui galėtų byloti apie komunizmo žiau
rumus.

Bet, tur būt, yra skaudžiausia, kai motina 
atsižada savo sūnaus ir nuo jo taip pat bė
ga. Motina bėga nuo sūnaus komunisto, ku
ris savo komunistine ranka ir jai graso 
atimti paskutiniąją laisvo gyvenimo valan
dą. Ji, motina, taip pat pasirinko benamio 
dalią ir vargą, kad galėtų protestuoti prieš 
sūnaus neteisybes.

Mūsų tėvynėj® plačiai ■ pagarsėjo Antanas 
' Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos' va

das — centro komiteto pirmasis sekretorius. 
Jis prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės 
panaikinimo, jis pirmaisiais komunistų siau
tėjimo metais pasirašinėjo lemtingus tautai 
sprendimus ir’ tremiamųjų Sibiran tautie
čių sąrašus. Jis naikino, kaip tikras bolše- 

’ vikas, savo tėvynėje paskutiniuosius laisvės 
židinėlius. Jam lietuvių tauta neliks skolin
ga, jis susilauks teisingo atpildo.
i Tačiau jo senoji motina, Marijona Snieč- 
Icienė, kupina baimės tebegyveno savo di
deliame ūkyje, Būblelių kaime, Būblelių 
valsč., Sakių apskr. Ji skaitė sūnaus potvar
kius, kaip reikia naikinti buožes, o ji juk 
valdė 80 ha žemės. Nerimo jos širdis ir ne
pasitikėjo .javo sūnumi, nes jis jau senai be
buvo buvęs namuose ir niekada į juos ne- 
beužklysdavo savo didybės metais. Kartą 
Antanas Sniečkus, važiuodamas puikiu par
tijos automobiliu pro savo motinos ūkį šo
feriui prasitarė, kad „štai šį buožės lizdą 
jis pats sunaikinsiąs”. Atseit, sunaikinsiąs 
savo gimtąją sodybą o drauge ir savo moti
ną, kuri daug naktų nemiegojo ir daug aša
rų išliejo šio „gerojo” sūnaus išauginimui. 
Jai padėka gerajai, sulinkusiai nuo rūpes-

čių ir vargų, pražilusiai it obelis, motulei. 
Toks dėkingumas neužsitarnavo motinos 
džiaugsmo ir visa tai pajutusi, senoji mo
tulė dar daugiau nerimo.

Kada antrą kartą „draugai” nešė Lietu
vai „išlaisvinimą”, senutė Sniečkienė nebe
norėjo pasilikti gimtuose namuose, nes ži
nojo, kad sūnus Antanas grįšiąs iš Maskvos 
ir dar su didesniu įnirtimu naikins buožes, 
o po draug ir jos namus. (Ūkis buvo išda
lintas, betrūko tik jos ištrėmimo. Tai gal ir 
bus vienintelė sūnaus dovana, kad motinos 
neištrėmė į Sibirą).

Ji pasitraukia į Vakarus ir drauge su 
tūkstančiais savų tautiečių vargsta tremtyje.

Apsigyvena Hanau stovykloje. Čia ji pra
leidžia porą su viršum tremties metų ir vis 
gyvena viltimi, kad dar galėsianti grįžti nu
mirti į savo gimtąją šalį.

Čia ją aplanko net Amerikos ir kitų kraš
tų žurnalistai ir su ja kalbasi apie komu
nizmą, kodėl ji nenorinti grįžti' namo pas 
savo sūnų komunistą?

Si motina su širdies skausmu pareikšda
vo, kad ji daug meldėsi ir prašiusi savo sū
naus gyventi artimo meilėje, būti geru žmo
gumi, tačiau nei jos 
padėjo.

Ir štai ši taurioji 
laisvės, motina, š m.
sulaukusi saulutės patekėjimo, amžiams 
geso svetimoje žemėje, Hanau stovykloje. 85 
metų amžius ir nelemta tremtis pagreitino 
jos mirtį.

Kada lietuvių tremtinių gausus būrys ir 
kuklūs vainikai lydėjo, ją į amžinąją poilsio 
vietą, tuo pačiu laiku tėvynėje užkietėjęs 
bolševikas, sūnus Antanas su šypsena žiū
rėjo į nykstančią lietuvių tautą. Tai klaiku.

Atsimink, sūnau Antanai, kad tavo moti
na išverkė šviesias akis dėl tavęs, o tu ją 
padarei tremtine, tu jai sutrumpinai gyve
nimą, tu išsižadėjai motinos, kuri tave už
liūliavo ant savo išvargusių rankų.

Tavo motinos mirtis prasminga, ji mirė 
kovoje dėl laisvės. O tau ar nesudrebės šir
dis, kai pasieks motinos mirties žinia?

Jos prigesusių akių žvilgsnis gal nesu
graudins tavo užkietėjusios bolševikiškos

malda, nei ašaros

lietuvė, kovotoja 
sausio mėn. 27 d.

ne-

dėl
ne- 
už-

PC IRO patikrinimas — skryningas. Sto-. 
vykia yra kietai nutarus { skryningą nesto
ti. Charakteringa yra tai, kad mums pri
skirtasis Eligibility and Care karininkas ne
senai prisiuntė mums, Lietuvos piliečiams 
lietuviams, rusų kalba raginimą repatrijuo
ti, pavadintą „Vozvraščaites na rodinu”, ku
rį išleido „Sovetskaja Missija po repatria- 
cii”. (av)

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
— Sausio 25 d. įvyko Bambergo L. R 

Kryžiaus skyriaus susirinkimas. Siame at- 
vejuje su nuostaba vis dėlto tenka paminėti 
tą faktą, kad Bambergo lietuvių visuomenė 
rodo lyg ir išsisėmimo žymes. Iš jos pu
sės juntamas didelis pasyvumas visuomeni
niam darbe. Iš apie 250 skyriaus narių — 
susirinkime nedalyvavo nė pilnas šimtas as
menų.

Susirinkime, darbotvarkės punktų eilėje, 
figūravo ir naujos valdybos rinkimas, deja, 
19 pastatytųjų kandidatų savo kandidatūras 
atsiėmė ir, galiausiai, per didelį vargą, vis 
dėlto valdyba buvo išrinkta. Į ją įėjo šie 
asmenys: 1) p. Petravičius, 2) p. Senkus, 3) 
p. Senda, 4) p. Kavaliauskas ir 5) p. Dauba
rienė. Ypatingo pasyvumo visuomeniniam 
darbui Bamberge juntama iš inteligentų pu
sės. Tie simptomai niekuo nėra pateisina
mi, tuo labiau šiuo metu, kuomet prasidėjo 
emigracija ir pajėgusis tremtinių elementas 
išvyksta į kitus kraštus, o Vokietijoj bepa
lieka tik nepajėgesni, tuomet ypač į šalpos 
darbą negalima žiūrėti pro pirštus ir laiky
tis bent kokio pasyvumo.

Bambergiečiams toj srity linkėtina pasi
tempti. P. Aukštaitis

I— 310.000. „Volksdeutsche” daugumoje yra 
Į iš Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir Rumuni
jos. Tuo būdu jie negali būti repatrijuoja
mi. Iki šiol yra repatrijuota 52.000 „Volks
deutschų” į Vokietiją.

Austrijos vyriausybė yra nusistačiusi tam 
tikrą jų skaičių Įpilietinti ir palikti Aus
trijoje. Visuomenė, ypatingai katalikų parti
ja, reikalauja suteikti pilietybę visai masei 
(400.000 asmenų), kadangi „Volksdeutsche” 
yra labai giminingi austrams.

Užsieniečiai ir DP gyvena dalinai sto
vyklose (90.000),-dalinai privačiai. Stovyk
las aprūpina IRO ir iš dalies austrų vyriau
sybė. Austrai skundžiasi, kad jie DP sto
vyklų išlaikymtli yra išleidę 150 milijonų ši
lingų. Visi užsieniečiai yra įsijungę į Aus
trijos ūkį. DP išemigravusių į kitus kraštus 
ir į užjūrius yra dar nedaug, apie 10.000.

(-b)

Bet tarp rusų ir mūsų emigracijos korespondentas įžiūri porą asmeninių skirtu 
mų, ir labai optimistiškų, pozityvių. Pirma, mūsiškių išemigravo „proporcingai pa 
ėmus, daug žymesnė tautos dalis”. O antra, mūsų emigracijoj atsidūrusių žmoni: 
sudėtis visai kitokia: esą, mes turime čia „žymiausių rašytojų, daug geriausių ar 
tistų, giliausiai pasireiškusių mokslininkų ir bendrai, kultūrininkų”. O svarbiaus 
„turime labai didelę dalį jau pasireiškusio ar pradedančio pasireikšti jaunimo 
Emigracijoj turime jau ir Kipro Petrausko įpėdinį (su sąlyga, jei jis dar neturės 
įpėdinio kitur...). Nepaminėtas per klaidą dar trečias argumentas: rusų emigran 
tai ir vadinosi emigrantais, o mes vadinamės tremtiniais...

Niekad negalėčiau sutikti su tokiais išvedžiojimais ir net nepatikėčiau, kad ka 
būtų tokias linksmas argumentacijas skleidęs rašytojų suvažiavime. Ir tikrai nesu 
prantu, koks reikalas šitaip kišti ga(vą į smėlį. Juk, pirma, kai išeiviai po pašau 
Pabliūra, tai jokios reikšmės neturi jų skaičius, proporcingai paėmus, su palikusia 

ėvynėje. Turi reikšmės, koks skaičius pabliūra ir kiek yra dvasiškai ir kitaip stip 
rus, atsparus, kad svetimose vietovėse nepabliurtų. Skaičiumi rusai mus geroka 
pranešė ir, Būkime teisingi, jų atsparumasnėra ir nebuvo menkesnis nei mūsų.

O antra, — iš kur pagauta informacija, kad rusų emigrantai neturėjo vaikų 
„prieauglio”? Tai nesąmonė... Ir visokių įžymybių, talentais ir. turtu, jiems tai 
pat netrūko. Jiems net Saliapino Įpėdinio emigracijoj nereikėjo dairytis, nes draug 
buvo pats Šaliapinas... Ir jei viskas ilgainiui pasibaigė tik kazokų chorais ir kaba 
retais Paryžiuje, Berlyne, Šanchajuj, New Yorke... — tai, būčiau laimingas, kai 
analoginėmis sąlygomis, taip ilgai ir taip jaukiai reprezentuotųsi Mikulskio čiur 
lioniečiai. Apie kabaretus ir teatriukus jau nekalbu;,— Amerikoj mes ir dabar fu 
rime daugybę lietuviškų saliūnų. Tik gal geriau būtų teatriukai, nors ir „lengvo 
žanro”...

Man atrodo, kad, kalbant be elegancijos, visi šie konstatavimai bei palyginimą 
yra nieku nepagrįsti ir stipriai falšyvi, kurių negali pateisinti joks klaidinančio 
optimizmo pūtimas. Beje, suprantamas emigracijos jaunystėje...

Man atrodo, kad jei būtų buvęs pavartotas trečiasis argumentas, kiek jis be
būtų juokingas, visgi galėtų turėti šiek tiek reikšmės. Anie rusai buvo emigran
tai, o mes, taip sakant, tremtiniai... e

Anie rusai išemigravo, bet jų tėvynė ir valstybė liko. Jiems buvo tik nepaken
čiamas naujasis jų valstybės režimas, prieš kurio jėgas jie pralaimėjo. Jie svajojo 
apie carą ir „nedalinamosios Rusijos” atstatymą, tokios, kaip buvo. Per 30 metų 
gyvenimas ten radikaliai pakito, o jie liko vis tie patys, kaip pernykščiai lapai. 
Ir kadangi čia daugiausia būta tik socialinių idėjų bei interesų skirtumo, tai šian
dien dar didesnei „nedalinamajai” atsistačius, daugelis rusų emigrantų, ypač jau
nųjų, išgyvena svyravimus. Vargiai kas bemano, kad šis nudžiūvęs lapas begalė
tų priaugti prie rusiško kamieno — bet kuriomis aplinkybėmis...

O mes atsidūrėme ne vien dėl socialinių .idėjų skirtingumo, ne vien dėl mums 
prigesto nepakenčiamo režimo, bet dar ir dėl to — iš esmės, ypač dėl to, — kad 
užsimota ištrinti iš žemėlapio ir faktinai panaikinti mūsų suvereninė valstybė, pir
mutinė ir svarbiausia sąlyga mūsų tautai egzistuoti, kaip civilizuotam vienetui. Mū
sų dvasinės rezistencijos pagrindai ir varikliai todėl yra visai kitokį, negu baltųjų 
rusų.

Bambergas
— Po ilgesnės pertraukos, Bambergo sce

nos mėgėjų grupė sausio 17 ir 18 dienomis, 
kareivinių stovyklos salėje suvaidino kome
diją „Nekaltas avinėlis”. Per abi vaidinimo 
dienas buvo pilnutėlė salė žiūrovų, kurie 
vaidintojų' grupės nebuvo apvilti. Toji pati 
komedija buvo pastatyta ir pernai metais, 
tačiau šiuo metu, Bambergo lietuviškosios 
visuomenės skaičiui padidėjus, buvo sugal
vota vaidinimą pakartoti.

— Sausio 18 dieną bambergiečiai iškil
mingai paminėjo 25 metų sukaktį nuo Klai
pėdos Krašto prijungimo prie Lietuvos. Mi
nėjimo metu turiningą paskaitą dienos tema 
skaitė kun. Trakis. Po to vyko meninė da
lis, kurios metu buvo paskaityta Donelaičio, 
Vydūno ir kitų to krašto kūrėjų kūrybos 
fragmentai.

DP problema Austrijoje skaičiais
Pagal Austrijos vidaus reikalų ministeri

jos pranešimą 1947 m. gruodžio mėn. 1 d. 
Austrijoje gyveno 605.691 užsieniečiai ir DP. 
Jų pasiskirstymas atskiroms zonoms atrodo 
šitaip:

išvarei iš savo

tremtyje su pa- 
prie šios moti-

širdies, tačiau šiandien kultūringas pasaulis 
žinos, kad tu savo žudančia ranka ją paka
sei svetimoje žemėje, tu ją 
gimtųjų namų.

Oi lietuvių bendruomenė 
garba susikaupia šiandien 
nos lietuvės kapo, kuri savo, tėvų žemę taip 
karštai mylėjo ir dėl kurios laisvės kovoje 
mirė.

Tebūnie, tau taurioji lietuve motina, leng
va žemė, kurios keliais pavargusi žengei iki 
pat savo mirties. J. Vargintas

Padėkos žodis lietuvių kultūros rėmėjams
Lietuvių Kultūros Fondui įsisteigus, be 

raginimų, atsišaukimų daug lietuvių, parė
mė stambiomis aukomis. s

Keletą žymesnių aukų čia paminime.
Pirmasis aukotojas „Mūsų Kelio” redak

torius D. Penikas, siųsdamas 1000 RM., pa
žymėjo: „.Lištesiu seniai duotą pažadą 
Kultūros Fondui!” O pažadas buvo duotas 
gerokai prieš K. Fondo įkūrimą.

Kultūros Fondo įsteigimo dieną Augsbur
ge, „Patria” leidyklos šefas J. Lenktaitis, 
paaukodamas 1000 RM. pažymėjo: „Kultū
ros Fondo įsteigimo proga...

Haslach i. K. (Baden—Schwazwald) lietu
vių stovykla, siųsdama 1000 RM. pažymėjo: 
„Nors ir nedidelė lietuvių tremtinių koloni
ja Haslaęh L K. miestelyje,(23 asm.) tačiau 
mūsų įsitikinimu jokia auka Kultūros Fon
dui nebus perdidelė, ypač turint galvoje lie
tuviškos kultūros reikšmę mūsų tremties gy
venime.” į

Jiems atsiliepė Ravensburgo miesto lietu
viai, L. K. Fondui paaukodami 3000 RM., 
kukliai' tepažymėdami: „Siunčiame Ravens
burgo lietuvių auką mūsų Kultūros Fondui.”

Baleto solistas Vasiliauskas, per J. Kar
delį siųsdamas 1000 RM., kaip pareigą at
likdamas, tepažymėjo: „Mūsų Kultūros 
Fondui.”

Mielą ir nuoširdžią auką atsiuntė Hanno- 
verio Lietuvių Studentų atstovybė. „Iš mū
sų kuklių išteklių prašome priimti 400 RM. 
Lietuvių Kultūros Fondas turi būti šaukliu,
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Labai elegantiškas palyginimas ...
Skaitant Amerikos lietuvių spaudą, visuomet galima užtikti labai įdomių idė 

Štai viename savaitraštyje perbėgau akimis lietuvių tremtinių rašytojų seimo da 
bų ir nuotaikos aprašymus... Korespondentas iš Europos čia nestokoja kiln 
minčių, sveiko entuziazmo ir drąsių istorijosofinių sprendimų. Už visa tai ja 
bus atlyginta jei ne šioje žemėje, tai Ararato pakalnėje, potvyniui pasibaigus.

Kai nutarimą įsteigti (pagaliau!) Lietuvių Kultūros Fondą korespondenj 
jau šiandien vadina istoriniu sprendimu; tai, užvesti ant gero kelio, galime pali 
pareigą dėl to išsamiau pasisakyti pačiai istorijai. Ji, senė, netingės papasakoti a) 
savo vaikus, jei tas vaikas, vardu Fondas, bus jos pačios gimdytas, o ne koks ger 
valios ir slaptos meilės primestas pamestinukas. Įdomiausia idėja man buvo daba 
tinės lietuvių emigracijos palyginimas su senąją rusų „baltagvardiečių” emigraci 
pirmajam pasauliniam karui pasibaigus...

Apie rusų „baltuosius” emigrantus retas iš mūsiškių dabar nori užsiminti: bi 
tų kažkokia nelabai maloni ir nesimpatiška analogija... Suprantate jūs, supran 
ir aš tokio nenoro priežastis, ką čia bekalbėti. Bet mūsų korespondentas rašo dau 
optimistiškiau:

♦ — „Dalis rusų tautos bolševikų revoliucijos pasėkoje buvo pasmerkta, kaip 
mes dabar, gyventi benamių gyvenimu. Emigrantais virto dalis rusų rašytojų su pi 
čiai žinomais vardais, dalis pasaulyje garsių artistų ir dailininkų bei mokslininkų. 
Pradžioje ši emigracija rodė nepaprastą gyvumą. Bet vėliau aptilo ir per vėlesni 
dešimtmečius pasižymėjo tik kazokų chorais ir lengvojo žanro teatrais bei kabar 
tais — restoranais. Si emigracija greit apmirė todėl, kad jokio prieauglio neturėjo’

Ir jei mes niekur nevyniofume žodžių į miglas (kas vis dar yra daugelio prak
tikuojama profesija), tai pasakytume sau, kad, deja, ir mums gresia beveik tokie pat 
pavojai, kaip/ rusams, netrukus pasijusti be „prieauglio”.

Nejaugi ir mes galvojame, kaip tie caro pabėgėliai, grįžti į savo dvarus, savo 
fabrikus, savo ministerijas?... Juk mūsų namai labai keičiasi, viskas keičia
si, net žmonių psichologija. Ne kiekvienas įsivaizduoja, kaip greit galima pamesti 
kontaktą su savo lopšiu, ir kaip greit emigrantas tampa kito pasaulio žmogumi. Gi 
svarbiausia — netapti kitos, iliuzorinės, dypiSiškos, „išvietintos” Lietuvos žmogu
mi. Jei ieškoti šio žmogaus palyginimų su baltaisiais rusais, tai bus tikrai teisingas 
ir visiškai elegantiškas palyginimas.

Tikrosiofe Lietuvos versmė neišviefinama. Kad nesuvyętume ir vis stiprybę jaus
tume, reikia gerti nuolat tik iš gyvojo Tėvynės šaltinio! BRONYS RAILA

kuris šauktų visus lietuvius į vieningą kovą 
už tautos idealus, išplėsdamas savo veiklą 
viso pasaulio lietuvių tarpe.”

Schvveinfurto lietuvių stovyklos „Romu
vos” Tuntas su 200 RM. ir Eichstatto-Reb- 
dorfo „Vilnelės” Tuntas su 509 RM. pri
tarė Hannoverio studentams.

Wedelio ir Memmingeno lietuvių stovyk
lų Komitetai užbaigdami 1947 metus suau
kojo po 1000 RM.

D. L. K. Algirdo sargybų kuopa (412q 
Labour Service Company) ąmer. karinės val
džios patvarkymu išsiskirstydama, didelę 
dalį savo fondo likučių 3000 RM., paaukojo 
Liet. Kultūros Fondui: „Gailimės, kad ne
galėjome tam kilniam tikslui paaukoti di
desnės sumos,” rašo kuopos vyrai.

K. F. įsikūrimo dieną Augsburge „Tėviš
kės Garso” redakcijos narys Paliukaitis, au
kodamas 100 RM. pridūrė: „Nors šia 
suma pradedu įsipareigojimą mūsų 
rai”.

Tai žymesnės sumos įplaukę per 
mėnesių. Lietuvių Kultūros Fondo Steigia
masis Komitetas dėkoja aukotojams taip 
nuoširdžiu pareigingumu parėmusius Lietu
vių Kultūros Fondą. Laikraščius prašome 
paskelbti šią padėką, nes daug mūsų talki
ninkų — aukotojų jau toli išsisklaidė ir 
juos tepasiekia šie keli žodžiai.

Lietuvių Kultūros Fondo 
Steig. Komitetas

kuklia 
kultū-

keletą

Į Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos ge
neralinis rezidentas Maroke, gen. Alphoni 
se Jutnas, pareiškė, kad Maroko sultoną 
absoliutinė galia bus perorganizuota į de
mokratinę sistemą.
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