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Vysk. K. Paltarokas prisijungė prie pogrindžio
IŠ LIETUVOS PER KETVERIUS METUS DEPORTUOTA 1000 KUNIGŲ

Amerikiečių vokiečiams leidžia
mas „Die Neue Zeitung" savo lie
pos 5d. numeryje rašo: „Iš Vati-
kano vakar pranešė, jog paskuti- kintieji."
nis Lietuvos katalikų vyskupas
Kazimieras Paltarokas buvo pri- TREMIAMI PABALTIJO IR RU- 
verstas savo pareigas atlikinėti SIJOS VOKIEČIAI
slapta ir prisijungė prie krašte Berlynas. Sovietinę Vokietijos 
veikiančios pogrindžio organizaci- zoną sujudino vėl nauja suėmimų 
jos ^Vatikano sluogsnių prane- ir trėmimų banga. Šį kartą tremi- 
šimu per paskutinius ketverius ami visi Pabaltijo ir Rusijos vo- 
metus iš Lietuvos deportuota arti kiečiai vyrai iki 55 metų. Pagal 
1000 kunigų. Kauno arkivyskupas sovietų karinės valdžios įsakymą, 
šiuo metu gyvena tremtyje Austri- jįe turėjo būti pristatyti į Muehl- 
joje. Kaišiadorių ir Telšių vysku- bergą, kuriame yra didelė sovietų 
pai išgabenti į Sibirą. Sovietų vai- koncentracijos stovykla. Naujos 
džios įsakymu, Lietuvos bažny- trėmimų bangos prasidėjo ir iš 
čios negali būti viena kitos ar- Sachsenhauseno kaceto. Berlyno 
čiau kaip per 6,5 km. Visos kitos traukinys su 25 vagonais pilnais 
bažnyčios esančios uždarytos. Už kalinių, pastebėtas Eberswaldo 
leidimą atlikti savo pareigas lie- stotyje.

Aštuoniolikos tautybių DP prašo 
išlaisvinti nuo komunizmo

Muenchenas. Čia liepos 2d. įvy
ko svarbus „International Com
mittee of Political Refugees and 
Displaced Persons in Germany" 
(INCOPORE) posėdis, pirmininkau
jant Dr. A. Morai, kuriame daly
vavo visų 18 tautybių DP centri
nių komitetų atstovai. Buvo ir vo
kiečių spaudos atstovų.

Pirmininkas Dr. A. Morą prane

„Agresijos akivaizdoj mes neliksime neutralus"
- SENATORIAI CONNALY IR VANDENBERGAS PASISAKO UŽ ATLANTO PAKTĄ

Vašingtonas. Demokratas senat. rias JAV dėjusios į JT, neišsipil- tik bendradarbiavimo kelias.” 
Tom Connaly, JAV senato užsie- džiusios. Pažodžiui T. Connaly Vokietijos klausimas yra pasau-
nių politikos komisijos pirminin
kas, antradienį atidarė senato pil
naties posėdyje debatus dėl At
lanto pakto ratifikavimo. Savo 
kalboje senatorius pareiškė, jog 
ratifikavimas .esąs „gyvybiškai 
svarbus žingsnis pirmyn taikos 
išlaikymo kelyje. Senato pritari
mas paktui parodys aiškiai pasau
liui, jog mes agresijos akivaizdoje 
neliksime neutralūs.” Toliau sena
torius pažymėjo, kad viltys, ku-

rakta ratifikavus - naujausi ginklai Europai
Vašingtonas. Senatorius Walter 

George pareiškė, jog prez. Truma- 
nas palauks, kol bus ratifikuotas 
Atlanto paktas ir tuomet patieks 
Kongresui patvirtinti 1128 mil. do
lerių sąmatą Europos apginklavi
mui. Vadovaują senato nariai, ku
rie pritaria Atlanto paktui, prašė 
Achesona Europos apginklavimo 
programos tol nepateikti Kongre
sui, kol nebus ratifikuotas Atlanto 
paktas.

Iš reikalaujamos sumos Europos 
apginklavimui pirmus metus ne 
mažiau kaip 1120 mil. dolerių bus 

tuviai kunigai metams turi mokėti 
valstybei 20.000 rublių. Neįstengus 
apsimokėti, tą sumą suaukoja ri

šė, kad J. A. Valstybėse įsteigtas 
„Komitetas Laisvajai Europai”, ku
rio tikslas — aktingai veikti JAV 
politikoje, kad būtų išlasvintos 
Ryta Europos vąltybės. Komite- 
tan įeina įžymūs vyrai, kariai, ben- 
dromenių ir spaudos darbuotojai. 
Pats užs. reik. min. Achesonas pas
veikinęs Komiteto įsteigimą ir pa
žadėjęs jam savo paramą. Komi- 

kalbėjo:
„Mes gavome skaudų patyrimą, 
kad metodai „dalyk ir valdyk!" 
nėra praeities reikalas, bet su
dedamoji netikros dabarties po
litikos dalis. Po antrojo pasauli
nio’ karo daugelis kraštų —kaip 
Rytų Europos ir Baltijos valsty
bės — tapo agresijų aukomis. 
Dėl to kitoms laisvosioms val
stybėms pasidarė aišku, jog pa
saulio taikos išlaikymui beliko 

skiriama moderniausiems ginklams, 
kurie, karo žinovų nuomone, pavers 
niekais bet kokią ofenzyvą ant Va
karų Europos.

Spėjama, jog rugpiūčio mėn. 
Vašingtone visų dvylikos Atlanto 
pakto kraštų užs. reik, ministerial 
ar jų pavaduotojai susirinks kon- 
ferencijon, kur svarstys bendro ge
neralinio štabo įkūrimo klausimą. 
Manoma, jog bus sudarytas tarpa- 
lijaitinis kontinentalinis gen. šta- 
kuriam talkininkaus toki pat šta
bai Skandinavijai ir Viduržemio 
jūrai. 

tėto veikla gali būti istorinės reikš
mes.

Vengrijos buv. užs. reik. min.
■ Honijs perskaitė į INCOPORE

susijungusių tautybių centrinių ko
mitetų bendrą memorandumą „Ko
mitetui Laisvajai Europai”, ku
riame tarp kitko ypatingai iške
liamos aikštėn Baltijos valstybės, 
kurių vyriausybes, atseit pasiun
tinius, visados dar pripažįsta Va
karų demokratinės vyriausybės. 
Memorandume tarp kitko sakoma: 
Mes laukiame, kad „Komitetas 
Laisvajai Europai" visomis galimy
bėmis stos už Atlanto Chartoje ir 
Žmogaus Teisių Deklaracijoje iš
reikštųjų principų įgyvendinimą 
Laisvė, taika ir teisybė pasaulyje 
bus tik tada, kada Visos komuni
stinio imperializmo pavergtosios 
tautos atgaus savo nepriklauso
mybę. Mes taip pat konstatuoja
me, kad tarp komunizmo paverg
tųjų tautų yra ir Estija, Latvija ir 
Lietuva, kurių suverenitetą daug 
kartų įsakmiai yra patvirtinusios 
didžiosios valstybės, jų tarpe ir 
JAV. INCOPORE susivienijusios 
tautos trokšta glaudžiai bendra
darbiauti su naujuoju Komitetu

Visų tautybių centrinių komi
tetų atstovai trumpose kalbose 
apeliavo į pasaulio organizacijas, 
vadovybes ir į „Komitetą Laisva
jai Europai”, kad užsibrėžtą^ ko
va išlaisvintų pavergtąsias valsty
bes.

lio taikos branduolys, pareiškė se
natorius. Esą aišku, kol tas klau
simas konstruktyviu būdu neiš
sprendžiamas, negalima pasiekti 
pastovaus sprendimo, ir Europai.

Trečiadienio posėdyje žodį pa
ėmė respublikonų vadovaująs se
natorius — Vandenbergas, Atlanto 
paktą pavadindamas geriausia ir 
atgrasiausia priemone prieš karą”. 
„Šiaur. Atlanto paktas taikos bro
lija. Jis mums neuždeda jokių įpa-
reigojimų, kurie nesaistytų mūsų 
jau padėjus savo parašą po JT 
chartą ... Pavojus graso ne iš 
mūsų pusės; bet mes neišvengia
mai įtraukiami . . .

„Mes negalime pavojaus išveng
ti, pareiškė Vandenbergas, jis yra, 
— nesvarbu, ar paktas bus rati
fikuotas ar ne. Mes esame tikra
sis užpuolimo tikslas, nors kitos 
nepriklausomos tautos stovi ar
čiau pavojaus židinio. Nors ir kaž
kaip galėtume ilgėtis patogesnio 
mažesnės atsakomybės,kelio, mums 
nėra likimas toks palankus. Mes 
negalime atsukti lakrodžio. Mums 
nelieka pasirinkimo, ar mes nori
me didelį vaidmenį vaidinti pa
saulyje ar ne. Mes turime savo

‘ i' t . -
Achesonas priėmė

naująjį Latvijos 
pasiuntinį

Vašingtonas. „The Voice 
of America" birželio 29d. 
pakartodamas pranešė, kad 
JAV užs. reik. min. Ache
sonas birželio 28d., antra-' 
dienį, priėmė naująjį Lat
vijos diplomatinės pasiunti
nybės Vašingtone šefą Ju
lių Feldman į. Per pasi
kalbėjimą su juo Achesonas 
pabrėžė, kad JAV labai su
interesuotos latvių tautos 
likimu. JAV užs. reik, mini- 
steris pakartotinai patvirti
no, jog JAV nėra pripažinu- 
sios ir toliau nepripažins 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
inkorporavimo į Sov. Są- 
jungą.

Perskaitęs tą trumpą žinią, 
radijo pranešėjas trumpame 
komentare papasakojo sa
viems klausytojams, kad iki 
1940m. Baltijos valstybės 
buvo laisvos ir nepriklauso
mos. Po draugiškumo bei 
nepuolimo pakto pasirašymo 
su hitlerine Vokietija, Mask
va 1940m. įsakė raudonajai 
armijai įžygiuoti f Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Po to ji 
aneksavo tas valstybes ir 
įjungė į Sov. Sąjungą. Ko
mentaro pabaigoje pranešė
jas priminė, jog J. Feldmanis 
užima vietą A. Bilmanio, ku
ris mirė pernai liepos mėn. 
Į postą jį paskyrė paskuti
niosios teisėtos Latvijos vy
riausybės pilnateisis pasiun
tinys Londone Karolius 
Z a r i n š.

vaidmenį vaidinti. Tai turime da
ryti jau vien gindami savo pačių 
interesus." Kaip Connaly, taip ir 
Vandenbergas pabrėžė Vokietijos 
politikos reikšmę ryšium su At
lanto paktu.

JAV 1948/49 metų biudžetas baigtas 
su 1.811.440,047 dol. deficitu, kuris aiš
kinamas tuo, kad buvo mažesni mo
kesčiai ir sumažėjęs darbas.’ (SL.)

Neaiškus Bevino ir Sumano pasitarimai
Londonas. Prancūzų užs. reik, 

min. R. Sumano apsilankymas pir
madienį Londone nustebino net 
aukštus anglų užs. reik, ministeri
jos Valdininkus. Abu užs. reik, mi
nisterial turėjo kelias valandas tru
kusį pasikalbėjimą. Popiet išleista
me komunikate sakoma, jog mini
sterial tarėsi pirmojo Europos Ta
rybos posėdžio Strassburge ir Vo
kietijos reikalais. Atvirkščiai tei
gia užs. reik. min. kalbėtojas, ku
ris sako, jog buvo pasidalyta min
timis Artimųjų Rytų klausimais. Iš 
tikrųjų tačiau Bevinas Šumaną pa
informavęs apie didėjančią britų

JAV Nepriklausomybes 
173 metu sukaktis

Vašingtonas. Liepos ,4d. — JAV 
nepriklausomybės šventė šiemet 
173 kartą buvo iškilmingai pami
nėta pačioje Amerikoje ir visur 
ten, kur tik buvo susibūrę daugiau 
ar mažiau amerikiečių. J. A. Val
stybėse šios šventės iškilmės pra
sidėjo jau kelios dienos ankščiau. 
Ta proga JAV vyriausybė gavo 
sveikinimo telegramų iš viso pa
saulio.

Japonijoj šventės proga gen. 
Mc Arthuras priėmė didžiausią 
nuo karo pabaigos amerikiečių ka
riuomenės paradą. Maskvoje JAV 
pasiuntinybės suruoštoje puotoje, 
be kitų aukštų svečių, dalyvavo 
ir sovietų užs. reik, vicemin. An
drėj Gromyko, kurį galima buvę 
pastebėti labai nuoširdžiai kalban
tis su JAV ir D.Britanijos pasiun
tiniais.

Polifbiuras papildomas naujais 
nariais

KRITUSI VYŠINSKIO „MARKE“

Londonas. Faktas, jog Politbiuro 
atsišaukime ryšium su G. Dimitro- 
vo mirtimi randamos net penkios 
naujos pavardės, duoda pagrindą 
manyti, jog į Politbiurą priimta 
penki, mažiausia du, nauji nariai. 
Minimos šios pavardės: P. K. Pa- 
nomarenko (partijos sekretariato 
narys), M. F. Siriatov (partijos 
kontrolės komisijos vicepirminin
kas), M. Suslov (partijos propagan- 
tos šefas), G. M. Popov (partijos 
Maskvos sekcijos sekretorius) ir 
P. N. Pospielov („Pravdos” vyr. 
redaktorius). Šios pavardės buvo 
ir anksčiau minimos, tačiau visuo
met gale, o paskutiniu atveju jau 
alfabetine tvarka tarp kitų dvy
likos Politbiuro narių.

Amerikiečių žurnalas „United 
Nations Worlds” rašo, jog Vyšins- 
kio „markė” Politbiuro akyse su
mažėjo, ypač po Paryžiaus konfe
rencijos. Vyšinskis bandė sugri
auti Vakarų vienybę ir sudaryti 
paktą su Preincūzija. Tokiam ban
dymui nepavykus ir pasirodžius, 
jog Vyšinskio optimizmas nepa
grįstas, esą jam toliau net nepa
sisekę telefonu susijungti su Sta
linui artimais sluogsniais.

dolerio krizę. Už tai kalba ir tas 
faktas, jog pasitarimuose dalyvavo 
ir britų turtų kanzleris Sir Stafford 
Cripps, o Šumaną lydėjo prancūzų 
skyriaus vedėjas Alphand.

Spėjama taip pat, jog buvo tari
amasi ir Viduriniųjų Rytų klausi
mais, nes pora valandų po pasita
rimo užs. reik, ministerijoj prasi- 
dėjp dviejų dienų anglų-prancūzų 
reikalų žinovų konferencija ben
drai politikai nustatyti ryšium su 
1. buv. Italijos kolonijomis, 2. Iz
raelio sienomis, 3. režimo pasikei
timu Syrijoje, 4. ūkinėmis vid. Ry
tų problemomis.
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Iškilmingai ir plačiai paminėtas
J. E. Arkivyskupo ir Metropolito J. SKVIRECKO jubiliejus

SV. TĖVAS SVEIKINO TELEGRAMA. — VATIKANO RADIJAS IR „OSSERVATORE ROMANO" PLA-

Aukšti, dangų remią kalnai su’, 
pa mažą Zamso miestuką, kurio 
gyvybės širdis yra didelis gra-
žus „Misericordiae" seselių vienuo
lynas. Čia jau nuo 1945m. anksty
vo pavasario gyvena didis mūsų 
lietuvis, tremtinys, Sv. Rašto ver
tėjas J. E. Arkivyskupas ir Metro
politas Juozapas Skvirec
kas. Kuklus vienuolyno kamba
rėlis, kuriame Jo Ekscelencija gy
vena niūrias tremties dienas. Dar
bo stalas, apkrautas knygomis ir 
įvairiais rankraščiais, viena kita 
kėdė, kukliai paklota lova, spinta 
rūbams ir knygoms — tai ir /isos 
žemiškos gėrybės, kuriomis nau
dojasi Jo Ekscelencija.

Čia Ekscelencija sulaukė ir sa
vo dviejų garbingų jubiliejų: auk
sinės kunigystės ir 30 metų vys
kupavimo. Kunigui, o ypač vys
kupui, retai kada lemta sulaukti 
50 metų kunigystės sukakties. Tai 
tikrai Visagalio malonė. Ekscelen
cija jaučiasi gan pajėgus ir per 
pasikalbėjimus su apsilankiusiais

Australijos, Kanados, Argentinos, 
Danijos ir kt. Be to daug sveiki
nimų ir gražių adresų iš Vokieti-

svečiais visada kelia naujų darbo 
planų, 
bodamas vykdyti.

Savo dvigubo jubiliejaus iškil
mes Jo Ekscelencija šventė bir
želio 26d. to paties vienuolyno 
puikiai išpuoštoje bažnyčioje. Au
kojo Sv. Mišias už savo tėvynę 
Lietuvą, visus brangius brolius, 
seses lietuvius tėvynėje ir išsklai
dytus visose pasaulio šalyse.

Į iškilmes suvažiavo iš tolimiau
sių Austrijos kampų lietuvių, bet 
ypatingai Jubiliatą pagerbė jau 
Iš vakaro atvykę iš Vokietijos 

■VLIK atstovai — p. Dr. Karvelis, 
VT pirmininkas p. V. Sidzikaus
kas, p. Gaidžiūnas ir LTB atstovas 
p. Šlepetys.

CIAI PAMINĖJO ARKIVYSKUPO ASMENĮ. — GAUSŪS DVASIŠKUOS IR PASAULIEČIŲ SVEI
KINIMAI IS VOKIETIJOS, UŽSIENIŲ IR KITŲ KONTINENTŲ.

Iškilmingos Sv. Mišios už Lietuvą Zamso vienuolyno bažnyčioje. J. E. Arkivyskupas Metropolitas 
J. Skvireckas su asista pamokslo metu (kairėj) ir laiko mišias (dešinėj)

jos tremtinių stovyklų. Atsiuntė 
sveikinimus Vokietijoj gyveną 
kanauninkai: M. Vaitkus ir J. 
Meškauskas; taip pat .pral. 
M. Krupavičius, prof. J. 
Brazaitis, prof. Dr. J. Gri
nius, prof. Dr. Z. Ivinskis, 
ateitininkų sendraugių vardu prof. 
Dr. A. Vasiliauskas; gen. 
Nagevičius, prof. F u 1 s t a s, 
kun. Y1 a, kun. Morkūnas ir 
kt.

Kan. P. Juknevičius asme
niškai Ekscelenciją pasveikino 
„Lux" leidyklos vardu, įteikdamas 
Jubiliatui gražių dovanėlių. Ro
mos Lietuvių Kunigų Sąjunga, Sv. 
Kazimiero kolegija ir Romoje gy
veną, lietuviai kunigai, kuriems 
šiose iškilmėse atstovavo kun. Dr. 
Cyvas ir kun. Balčiūnas. 
Raštu iš Romos Ekscelencijai pas
veikinimą atsiuntė Tėvų Marijonų 
vardu Dr. Rėklaitis.

kuriuos rengiasi neatidė- kartu primindamas mūsų tėvynės 
kančias.

Po iškilmingų Sv. Mišių Jubi
liatas bažnyčiose esantiems su
teikė Sv. Tėvo palaiminimą. Jį 
iškilmingai iš bažnyčios • procesi
jai palydint, austrų moterų choras 
pragydo lietuviškai „Petro laivas 
plauks kaip plaukęs . . Tai buvo 
tikrai jaudinanti staigmena, kada 
lietuviškoji giesmė drebino storas 
vienuolyno sienas.
Nebuvo nuostabu, jei tada lietu
vių veidai nušvito giedra džiaugs
mo šypsena ir daugumo akyse "su
žibo ašaros.

Sveikinamąsias kalbas pradėjo 
pirmasis Zamso dekanas kun. 
Knapp, tarp kitko pareikšdamas: 
„Mums garbė turėti mūsų vienuo
lyne tokį Vyrą, kurio darbotvar
kė yra malda ir darbas. Mano 
karščiausi linkėjimai lietuvių tau
tai — ištvermės, pakeliant sunkius 
bandymus, ir sugrįžti nuo bolše
vizmo išlaisvinton tėvynėn." Vysk. 
V. Padolskis Lietuvos Episku- 
pato vardu pasveikino, didžiai ap
gailestaudamas, kad šias Ekscelen-

Iškilmingų pamaldų metu baž
nyčia buvo pilnutėle vietinių ir iš 
tolo atvykusių austrų ir lietuvių. 
Jaudinančiai, graudinančiais žo
džiais per pamokslą vokiečių kal
ba prabilo Innsbrucko Kurijos pro- 
tonotaras ir Generalvikaras Dra
xel, kreipdamasis į Jubiliatą ir

Po bažnytinių iškilmių vienuo
lyno valgykloje įvyko iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo mūsų 
garbingi svečiai, atvykę iš Vokie
tijos, vysk. V. Padolskis, daug 
aukštų Austrijos dvasiškių, vie
nuolių, lietuvių ir austrų. Sveči
ams atsistojus, perskaityta iš Ro
mos gautoji Šv. Tėvo Jubiliatui 
specialiai atsiųsta sveikinimo te
legrama.

Pasaulis neuzmirsla kard. Mindszenly
UP pranešimu, vienas aukštas Netrūksta pranešimų ir apie

katalikų hierarchas pareiškė, jog 
kard. Mindszenty esąs fiziškai ir 
morališkai sugniuždytas žmogus. 
Priešingas žinias pateikia „Stars 
and Stripes", kuris rašo, jog Va
tikano sluogsniai iš labai patikimų 
šaltinių patyrę, esą kardinolas fi
ziškai jaučiąsis visiškai gerai tik 
pergyvenąs dvasinę depresiją. AP 
agentūros žiniomis, jo motina, ku-

kardinolo paleidimą iš kalėjimo. 
Augsburge išeinantis „Schwaebi- 
sche Landeszeitung" rašo esą Ven
grų vicepremjeras Mathias Rakosi 
pareiškęs, jog „iš principo mes 
nieko neturim prieš kardinolo 
Mindszenty paleidimą iš kalėjimo, 
kad tuo būdu jis galėtų persikelti 
į sanatoriją ar išvykti į užsienius. 
Šiuo metu jis yra nepavojingas ir

Jubiliatas arkivyk. J. Skvireckas 
iškilmingų pietų metu dėkoja už svei

kinimus.
K. V. Zakarausko nuotr.

Vykd. Tarybos pirm. V. Sid
zikauskas savo sveikinimo žo
dyje pažymėjo, jog visai kitokia 
nuotaika gaubtų šias iškilmes, jei 
jos būtų tėvynėje. Jūsų ir mūsų 
tautos likimą^ Mes giliai tikime, 
kad Ekscelencija grįšite į tėvynę 
ir ten tęsite savo ganytojavimo 
darbą, — kalbėjo VT pirmininkas.

Iš Romos min. Lozoraitis 
atsiuntė raštu tokį pasveikinimą: 
Didžiajam Tautos Sūnui ir Ga
nytojui geriausi linkėjimai!

LTB Centro Komiteto vardu at
vykęs pasveikino p. Šlepetys, 
užjausdamas Ekscelenciją trem
ties būklėje, kurioj jo žodžiai gai
vina tremtinių širdyse viltį sugrį
žti į tėvynę.

Daugybė sveikinimo telegramų 
ir laiškų suplaukė iš viso pasau
lio. Iš JAV Amerikos kunigų vie
nybės vardu pasveikinimą atsiuntė 
kun. V a s y s, iš Šveicarijos — 
Kauno Kapitulos vardu prel. K. 
Šaulys. Toliau sveikinimai iš

„Žiburiai" Jubiliatui paskyrė sa
vo puslapius. Be to, redakcijos 
vardu sveikindamas red. kan. V. 
Zakarauskas Jo Ekscelencijai 
įteikė aukso raidėmis specialiai 
skirtą „Žiburių" numerį.

„Osservatore Romano" plačiai 
paminėjo Arkivyskupo asmenį ir 
jo didžius darbus lietuvių tautai. 
Taip pat išsamiai atsiliepė ir pran
cūzų katalikų laikraštis „La Croix". 
Vatikano radijas birželio 26d. pri
minė Jubiliato darbus, papasakojo 
jo biografiją. Šv. Kazimiero kole
gija Romoje surengė pamaldas, 
kuriose dalyvavo visa tenykštė 
lietuvių kolonija.

Po pietų Zamso vienuolyne Jo 
Ekscelencijos garbei čia esamos 
įvairios mokslo įstaigos surengė 
akademiją, kurios programoje cho
ras ir orkestras atliko Mozarto, 
Haydno ir kitų garsenybių kūri
nių. Mergaitės padeklamavo pri
taikintus sveikinimus, kartu {teik
damos Jubiliatui kvapių rožių pu
okštes. K. V. Zakarauskas

' mm įetMtyi Dintifaw
Sofija. Liepos 3d. visose sovietų 

satelitų sostinėse įvyko gedulingi 
minėjimai ryšium su buv. Bulga
rijos min. pirmininko ir komunistų 
partijos sekretoriaus Georgij Dimi- 
trovo mirtimi. Paskutiniu metu jis 
gyveno netoli Maskvos esančioje 
Berdicha sanatorijoje, kur liepos 
2d. ir pasimirė. Prie jo karsto gar
bės sargyboje stovėjo pats Stali
nas ir kai kurie Politbiuro nariai.

tapo Bulgarijos min. pirmininku. 
Didžiausias jo tikslas buvo sukurti 
Balkanų federaciją. Tačiau prieš 
tai buvo nusistatęs Kremlius. Nuo 
to laiko jo žvaigždė pradėjo lei-' 
stis. Greičiausia „tėvo Stalino drau
gai jam ir numirti padėjo".

NAUJAS SOVIETŲ BAUDIMO 
BŪDAS

Maskvos „Izvestija“ siūlo nau->
riai leidžiama kas trys savaitės 
aplankyti kardinolą, esą pareišku
si, jog jis sudarąs įspūdį žmogaus, 
bundančio iš hipnotiško miego. 
Esą kardinolas šiuo metu nesido
mi jokiais politiniais klausimais.

Kaip matyti, įvairių šaltinių ži
nios skiriasi kalbant apie ' kardi
nolo sveikatą. Tačiau visi tie šal
tiniai sutartinai teigia, jog kardi
nolo psichinė būsena yra nenor
mali. Ir tai kaip 'tik patvirtina fak
tą, jog teismo metu kardinolas 
cheminių įšvirkštimų būdu jau bu
vo dvasiškai palaužtas.

Buvo pasklidę gandų apie kar
dinolo Mindszenty mirtį. Tačiau 
ligšiol nei Vatikanas, nei kiti šal
tiniai apie tai nieko nepraneša. 
Atrodo, jog ir kardinolo motinai 
leidžiama sūnų lankyti tik del to, 
kad įrodytų jį gyvą esant. Pora 
kartų jį aplankė ir dvasininkas.

jo paleidimas mums būtų tik gera 
propaganda." Kad jie tai įvykdys, 
sunku patikėti, nors aukščiau mi
nėto aukšto dvasiškio pareiškimu, 
vengrų komunistai kardinolą su
ėmė ir nuteisė, tik spiriami komin- 
formo ir norėdami likti lojalūs 
Kremliui. Kaip rašo „Daily Mail", 
ir Vienos kardinolas Innitzer pa
reiškė, jog net paskutiniu metu 
atbėgę vengrų kunigai nieko apie 
kardinolo paleidimą iš kalėjimo 
nežiną. Iš kitos pusės, Vengrijos 
min. pirm. M. Dobi naujam par
lamentui pareiškė, jog vyriausybė 
norinti sudaryti su Katalikų Baž
nyčia taiką susipratimo ir bendra
darbiavimo dvasia. Žinoma, kad 
kas iš to išeitų, mažai kas tiki, 
ypač po to, kai komunistai savo 
karius apmoko specialiose moky
klose, ir po to, kai išsiunčia į ki
tus kraštus „apaštalauti" tarp ven
grų pabėgėlių. A. Erdvilas

cijos iškilmes tenka švęsti tremty
je, svetimame krašte, tarp sveti
mų žmonių. Viso Lietuvos Epis- 
kupato vardu pareiškė nuošir
džiausius linkėjimus. Jūsų Eksce
lencija esate artimiausiai suaugęs 
su Lietuvos Bažnyčia, su jos kuni
gija ir su visa tauta. Jūsų nuopel
nai Lietuvos valstybei yra dideli, 
Jūs esate šulas ir savo dorybėmis 
laikote jos sienas,’'— kalbėjo vysk. 
Padolskis.

VLIK vardu pasveikino Dr. P. 
Karvelis, tarp kitko pažymė
damas, jog Jubiliato asmenyje pa
gerbiamas didis Tautos ir Bažny
čios Vyras, kurio pašaukimo veik
la artimai sutapusi su tautos ir 
valstybės atgimimo pavasariu. 
Kiekvienas Ekscelencijos žodis 
tremtinio lietuvio yra brangina
mas ir palengvina pakelti tremties 
naštą.

Po to Dimitrovo palaikai sovietų 
ir bulgarų vėliavomis papuoštu 
traukiniu buvo pergabenti į Sofiją. 
Maskvos radijo pranešimu, Dimi
trovo mirties priežastimi esąs chro
niškas kepenų sukietėjimas, cuk
raus liga ir visiškas arterijų už- 
kalkėjimas.

Dimitrovas Sov. Sąjungoj „atos
togavo" jau nuo balandžio mėne
sio ir tuo būdu buvo atleistas iš 
einamųjų pareigų. Tuo metu Bul
garijoj- kaip tik įvyko visa eilė 
svarbių pžsikeitimų partijos vado
vybėje ir vyriausybėje.

G. Dimitrovo vardas pirmą kartą 
pasaulyje nuskambėjo ryšium su 
Reichstago gaisru. Teismo išteisin
tas, jis išvyko į Maskvą. 1934m. 
jis buvo paskirtas komintemo gen. 
sekretorium. Priėmęs sovietų pilie
tybę, 1937m. jis buvo išrinktas į 
Aukščiausią Sovietą. 1946m. jis

ją būdą bausti įmonių vedėjams, 
kurie gamina netinkamas pre
kes. Ateityje tie vedėjai, girdi, 
patys turėtų naudoti savo gami
nius. Maskvos centriniai prekių 
rūmai negalėję parduoti šimtus 
vyrų kostiumų ir moterų drabu
žių, nes vyrų, kelnės buvusios 
zigzagais susiūtos, o rankovės 
keliais centimetrais per trumpos. 
Kitas įmonės vedėjas Sarapule 
pagaminęs radijo aparatus, ku
rie kelia pragarišką alarmą. „Iz- 
vestija“ pasisako už tai, kad tam 
draugui būt duodama šešis mėne
sius klausyti radijo žviegimo. 
Gamintojai molinių indų, kuri
ais negalima naudotis, girdi, iš
tisus metus patys iš savo fabri- 
katų turėtų valgyti ir gerti. (SL)

Paryžius. Iš Rytų Europos dabar 
bėga daugiau žmonių, negu bet ku
riuo hitlerinės Vokietijos laiku, — 
pareiškė spaudos konferencijoje žino
mas rašytojas Arthur Koestler, kuris 
pats 1939 m. turėjo pabėgti nuo nacių.
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Pagrindinis rezistencijos ginklas
Susimąstymas emigracijos akivaizdoje

STASYS YLA

„Emigracija yra daug didesnis tautinis mūsų bandymas, negu 
tremtis. Turime dėl to labai atvirai statyti klausimus. Turime skai
tytis su žiauria istorine ir psichologine emigracijų patirtimi, kuri 
žino du galimumus: vienų greitų prisitaikymą, antrų dvasini palū
žimą“, — taip rašo St Yla platesniame turiningame straipsnyje 
„Lietuviškumas pavojuje“, iš kurio pateikiama čia ištrauką, svars
tanti, kok| lemiamą rezistencijos vaidmenį gali suvaidinti religija 
nutautimo pavojaus akivaizdoje. Red.

vienalytiškoj katalikų religijoj 
mes matome tiek liturginių, papro
tinių skirtumų,/tiek įvairių krikščio
niškos tautų kultūros pavidalų, kad 
tenka stebėtis, kaip vis dėlto ji 
lieka tokia vieninga. Bet ji ir yra

Daugis kultūros istorikų pastebi, šiandien Lietuvai laisvės (jis tarė- vieninga kaip tik tuo, kad ji sui- 
kad tautų individualybė, ypač in- jo galvoj lietuvius komunistus — nia i save visus natūralius skirtu- 
dividuali jų-kultūra, yra susifor- S.Y.), tie nepasitenkina ta laisve mus ir juos apjungia. Taip krikš* 
mavusi daugiausia veikiant religi- ir čia... Nepamirškite savo mo- čionybė pasidarė lopšys Europos 
jai. Visų pirma kiekviena tauta čiutės išmokytos maldos ir tra-|j" tautų. Ir atrodo, kad krikščioniš- 
susikuria savitą gėrio ir blogio cinio lietuvių religingumo" (Auka kieji Vakarai tų tautų turi net 
suvokimą. Pasak Dostojevskio (ro- 1948, nr. 3, p. 119). Kardinolo žo- daugiau, negu natūraliai pačios 
mane „Biesy"), šitą suvokimą su- džiuose slypi neginčyjama tiesa: vienos jos būtų galėjusios išsilai- 
kuria religija, o ne protas ar tie, kurie išsižadėjo savo tėvų re- kyti. Religinį tautų savitumą ir są
mokslas, kaip galvojo ar galvoja ligijos, išsižadėjo ir savos tautos, vitą krikščionišką jų kultūrą Baž- 
racionalistai. Protas, sako Dosto- Dostojevskis šitai jau buvo paša- nyčia gynė, o tuo pačiu ji apgynė 
jevskis, niekad nebuvo pajėgus kęs rusams: „Ateistas negali būti ir net išugdė tautinį jų savitumą, 
išaiškinti gėrį ir blogį, o juo la- rusas: ateistas tuoj pat liaujasi Dėl to jei nori šiandien atimti tau- 
biau juos vienas nuo antro atskir- būti tusu. Kas nėra tikrai tikintis, toms tautinį jų charakterį, atimk 
U. Priešingai, mokslas tuo reikalu tas negali būti rusas". visų pirma iš jų religiją su visais
davė tik grubų ir juokingą atsaky- Ar lietuvis gali sudaryti išimtį? tautiniais jos savitumais.
mą. Daugiausia žalos yra padaręs Ar jis gali likti lietuvių, jei Ha j- Vieną kartą šį pavojų mes išgy- 
ypač pusiau mokslas — ta pasi- jaSj tikėjęs taip, kaip tikėjo ir tiki venome atsisakę pagonybės, 
baisėtina žmonijos beprotybė, bai- visa lietuvių tauta? Jūs gal pa- Krikščionybė tada mums pasisiūlė 
sesnė už badą, marą ir karą, sakysite: štai mūsų liberalai neti- dviem ’tautinius charakterius jau 
Svarbiausia yra tai, ką pastebi y kaip dauguma tautos, ir vis turinčiom formom: pravoslavijos 
Dostojevskis toliau ir kas mums dėlto yra geri lietuviai. Aš netikiu, su rusų ir gudų kultūromis, ir ka- 
įsidėmėtina, svarstant emigracijos atleiskit, mūsų liberalų netikėjimu, talikybės su lenkiškąja kultūra, 
klausimą. Jis sako, kad tautos, ku- Bent pasąmonyje ji'a dar gyvena Mes pasirinkom ifcataliybę, ir dėl 
rios išsižada šito dorinio savitumo, tuo tikėjimu, kuriuo maitino juos to šimtmečius turėjome kovoti su 
užtriną bet kokį skirtumą tarp gė- giliai tikinčios motinos ir tėvai, lenkiškomis jos įtakomis. Ne kata- 
rio ir šito dorinio savitumo, užtri- kuris supo juos gyvenančius tarp likybė čia buvo kalta, kad ji Len- 
na bet kokį skirtumą tarp gėrio tikinčiųjų savo tautiečių. Jeigu jie kijoj suaugo su lankiškumu. Kalta 
ir blogio ir pačios eina į pražūtį. neišpildo visų religijos formų, jei mūsų tuometinės valstybės politi-

Religijos sukurtas savitas dori- jie kai kuo netiki, tai, vis dėlto jie ka, kad tos katalikybės savu laiku 
nis tautos charakteris yra nepa- dar nėra praktiški ateistai. Bet jeigu nepriėmė savarankiškai. Jei Min- 
keičiamas kitų tautų dorinių ver- jie kartą tokie pasidarytų, neži- daugo krikštu mes būtume pajėgę 
tybių suvokimu. Jeigu kas šitai nau, kas juos giliausiomis dvasios j4 išlaikyti, tada svetimos įtakos 
bando, vadinas, kas bando prisi- šaknimis dar sietų su savąja tauta, nebūtų gal iš viso pasireiškusios. 
taikyti, tas sujaukia skirtumą iš Nes nėra tautų nelikinčių, tik yra Ir po to, kai dideliu vargu mes tą 
viso tarp gėrio ir blogio ir žūsta tautos skirtingai tikinčios. Mokslas katalikybę pradėjome sutapdyti su 
ne tik pačiai do r o vai, bet ir tautai, ir kultūra, kurie teorišku liberalų sava tauta, apipavidalinti ją savo- 
(Cia turime pastebėti: nors dori- teigimu atstoja jiems religiją, de- mis tautinėmis formomis, atėję ru
nes vertybės yra visuotinės, tačiau ja, nėra ta versmė, kuri ištrykšta sai pirmiausia puolėsi ne ką kitą, 
kažkas nepaprastai jautru yra ta- iš tautos dvasios gelmių, kuri s-J bet ją pakeisti pravoslavija. Mes 
me jų pasisavinimo būde, kuris tomis gelmėmis būtų suaugusi ir ^supratome, ko jie nori: per pravos- 
kiekvienoje tauioje susikuria skir- sukūrusi skirtingą taktiškai dorinį laviją nori mus nutautinti, padary- 
tingas). Tą proga verta atkreipti charakteriį. Mokslas nieko neturi- H rusais. Mūsų tautos rezistencija 
dėmesį į Toronto kardinolo C. savyje tautiško, o kultūra (tau- tada pasidarė grynai religinė, ir ji 
McGuigan žodžius; pasakytus 1947 tinė) neišvengiamai paženklinta re- truko beveik 80 metų. Šita religinė 
m. vasario 16 proga naujai i Ka- ligijos pradų. kova išnešė ant savo pečių ir rafi
nadą atvykusiems -lietuviams. .,lr Religija, būdama anttautinė, nė- s4 tautinius interesus. Net „Auš- 
čia būdami, kalbėjo kaldinolas, ra tačiau tarptautinė. Ji pasireiš- ros" laiku ir po to religinis prieš 
nepamirškite betgi savo tėvynės kia skirtingose tautose pagal ati- rusus kovos pradas buvo vienas 
Lietuvos, jos papročių, kalbos ir tinkamą jų charakterį. Kiekviena stipriausių. Šito nedrįsta paneigti 
ypač tėvų tikėjimo. Patyrimas ro- tauta savomis formomis tą pačią net 'tokie mūsų kultūros istorikai, 
do, kad tie iš seniau atvykę lie- religiją apipavidalina, ją išpuošia, kurių įsitikinimai anaiptol nėrapa- 
tuviai, kurie liko ištikimi Lietuvai, ją pritaiko, savomis giesmėmis, lankūs katalykybei at Bažnyčiai, 
yra kartu gerf" ir Kanados pilie- maldomis, savais papročiais, savu Istorija kartojasi ir šiomis die- 
čiai. Ir. priešingai, kurie neimki plastiniu menu. Ir net toj pačioj nomis. Vieni didžiausių, kad ir vel
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niškų, psichologų, kokie yra bolše
vikai, šiandien Lietuvos nutautini
mą (ne tik Lietuvos, bet ir Vengri
jos, Cekoslovakįjos, Bulgarijos) 
vykdo pirmoj eilėj kovodami prieš 
Bažnyčias ir religiją. Kodėl? Jei re
ligija būtų tarptautinė, jei ji už- 
trintų tautinius skirtumus,’jie galė
tų tik džiaugtis. Ji pasitarnautų 
bolševizmo tikslams daugiau, kaip 
kas kitas. Tačiau ji virsta „opiu
mas" kaip tik tuo, kad per daug 
suaugusi su tauta. Viską jie gali 
paimti į savo rankas — valstybės 
aparatą, mokyklas, organizacijas, 
spaudą,, bet bažnyčiose slypinčio 
tautinio prado negali pasiekti, nes 
jis ten per giliai užkastas. Dėl to 
jį reikia drastiškomis priemonėmis 
išrauti, sunaikinant kunigus ir 
vyskupus, religijos mokymą, baž

nytines santuokas, uždarant ar ne
pakeliamais mokesčiais apdedant 
pačius maldos namus. Teisingai 
buv. ministeris pirm. Ernestas Gal
vanauskas 1941 m. Berlyne pasakė: 
„Bolševikai viską gali su mumis 
padaryti, bet kol dar lieka religija, 
bažnyčios ir kunigai, mūsų tauta 
nebus sunaikinta". Būdamas dide
lės patirties žmogus, Galvanaus
kas, nors įsitikinimais liberalas, at
spėjo tai, kas pirmosios okupaci
jos metu tikrai pasitvirtino; bolše
vikai nepajėgė sukliudyti, kad' 
bažnyčios nebūtų perpildytos, kad 
jose nebūtų giedamos tautinės re
liginės giesmės, kad nebūtų sakomi 
atviri ir drąsūs pamokslai. Tautos 
gyvybė stipriai ruseno po bažny
čių skliautais.

MES IŠEINAM I PASAULĮ
Nešdamiesi su savim lietuviškus 

religinius ženklus: kryžius, rūpin
tojėlius, stebuklingųjų mūsų šven
tovių paveikslus;

melsdamiesi iš savų lietuviškų 
maldaknygių ir giedodami savas 
giesmes — jei nabus galima ba
žnyčiose, tai bent namuose;

švęsdami savas Kūčias su paplo
tėliu ir šienu, Verbų dieną su ver
bomis, Velykas su procesijomis, 
Sekmines su berželiais, Vėlines su 
žvakėmis ant savų tautiečių miru
siųjų kapų;

skelbdami visiems, o ypač sveti
muos kraštuos gimusiems savo vai
kams, mūsų didvyriškas religines 
kovas, prasidėjusias Kražiais ir ne
baigiamas visam pasaulyje žinomo 
kankinio vysk. Teofilio Matulionio 
mirtimi;

kartodami legendas ir pasakoji

mus apie kilniąsias ir tauriąsias 
mūsų asmenybes, pelniusias savo 
šventumą kovoje už mūsų tautos 
teisingas teises;

palaikydami savo tautinius dar
bo, apsirėdymo, žaidimo, poilsio, 
svečiavimosi papročius, nes jie 
apreiškia dorinį mūsų charakterį, 
kuris yra tyras ir per bažnyčias 
mums buvo diegiamas;

minėdami savo ir dižiųjų mūsų 
tautiečių vardadienius (nors visas 
pasaulis švęstų tik gimimo dienas), 
nes mūsų tautai būdingas pabrėži
mas žmogaus vertės, kuri rišasi su 
jo vardu;

ugdydami savo tarpa bendruo
menišką religinę dvasią; bendromis 
šeimos maldomis už savo kraštą 
ir tautiečius, priklausymu 'savoms 
organizacijoms ir brolijoms, palai
kymu savos spaudos ir savų Kul
tūrinių institucijų.

(9) ’ Paulius JurkusVIENO AUKSINO ISTORIJA
Pas auksakal|

Griūte įgriuvo pro duris ir, pa
silenkęs ant varstoto, dusdamas 
kalbėjo:

— Supranti, Dieve tu mano, ra
dau pinigėlį, nukalk vestuvinius 
žiedus.

Auksakalys, nedidelis su kupre
le žmogelis, nusiėmė didinamuo
sius stiklus ir pakilo nuo darbo, 
į kurį buvo įsikniaubęs. Lėtai, lyg 
kažką negera nugirdęs, atsistojo, 
priėjo prie .žmogaus ir paėmė 
mane.

— Gerai, — atsakė liūdnai auk
sakalys, — Rytoj bus ...

— Ir vardelius įmuši...
— Taip, žinau, jos ir tavo var

dus. Pažįstu jus.
Atnešusysis nustebęs pažveglė į 

auksakalį, bet šis nusisuko ir grįžo 
prie savo darbo. Žmogus nudžiu
gęs išlėkė į gatvę ir nubėgo pas 
savo mylimąją.-
• Auksakalys padėjo mane ant 
storo stiklo ir ilgai žiūrėjo. Susi
lenkęs pravėrė mažas groteles, ku
rios skyrė jį nuo.žmonių, užrakino

duris ir valandėlę įsiklausė į na
mų tylą.

Užkaitė kaitrią ugnį ir įmetė 
mane į indelį, kur turėjau ištirpti. 
Iš manęs padarys žiedus! Pasibaig
siu kaip pinigas. Šonai pradėjo 
kaisti. Gal šokti ir išgelbėti kara
liaus paveikslą, o ne — nebenoriu 
būti pinigu.

Suvirpėjau ir skaisčiai sužįbau. 
Mačiau save auksakalio liūdnose 
akyse. Jis kaitino mane ir kažką 
liūdnai niūniavo. Viskas many 
svaigo ir sukosi, ir aš panašėjau į 
saulę.

Auksakalys paėmė formą ir su
pylė. Bepilant viena jo ašara puolė 
iš akių ir pataikė į mane.

Buvau perdalytas į du žiedus.
Ataušus auksakalys iškėlė mus 

iš formų ir smulkiais įrankiais il
gai dailino.

— Žibėk, žibėki, ' tyrasis aukse, 
— niūniavo, — žibėk lyg ašara 
skaisti, aš vienas, vienas šičia 
lauksiu tavęs senų svajonių ilgesy.

Žiedai darėsi kas kartą gražesni,

ir besileisdama saulė pažvelgė pro 
langą.

■ — Koks tu nūnai gražus, — kal
bėjo ji man.

Nušlifavęs, iškalė jaunavedžių 
vardus ir įbrėžė savo vardą. Tai 
firmos ženklas, tai jo širdies ženk
las, kurio niekas neatspės. Ir anų 
metų datą įrašė. Tegu žinos, tegu, 
kad buvo kadaise toks pavasaris.

Auksakalys . padėjo mus ant 
stiklo, ir mes spindėjom dirbtuvė
lės sutemose. Jis nedegė šviesos, 
tik prisistūmė prie mūšų savo aukš
tą kėdę, pasirėmė rankomis ir ty
lėdamas sėdėjo visą naktį.

Valandomis niūniuodavo liūdnas 
dainas, valandomis pereidavo kam
barį, įsiklausydavo, kaip muša 
miesto laikrodžiai, kaip dirbtuvėlė
je vienas po kito atsiliepia jo su
taisytieji. Nešė jie valandas su sa
vim, lėtai, neskubėdami, ir auksa
kalys žvelgė į juės, laukdamas 
ryto.

Languos, pasirodžius saulei, mus 
dar kartą nušveitė minkštais ge
lumbės gabalėliais ir atidarė dirb
tuvėlę. Jaunavedys atėjo ir rado 
auksakalį liūdną, o mus skaisčiai 
žėrinčius, nes traukė dar nepatir
tas gyvenimas.

Atėjusysis siekė piniginės, bet

paėmė už darbą, nes tai esą jo ge
riausiai nukalti žiedai, ir jaunave
dys neturis tiek pinigų, kad galėtų 
atsiteisti.

Jūs, mano klausytojai, džiaugi- 
tės, kad nereikėjo mokėti auksaka
liui, kad kažkaip atsitiktinai įsitai
sėte aukso žiedus. Pamenate, kaip 
savo širdy jam dėkojot, bet jūs ne
žinojot, jog vienas iš judviejų — 
šių vaikučių motina, — kuri gyve
no toje pačioje gatvėje, kaip ir 
auksakalys, praeidamas kasdieną 
pro langus, buvo sužeidus jam šir
dį. Jūs nežinote, kodėl mes ir*da- 
bar tebesame gražūs, kokių pasau
ly vargu ar rasite, nes auksakalio 
viena ašara mus ataušino ir sutei
kė tyra skambėjimą.

Ir gera nūn tarp jūsų gyventi. 
Esu visą laiką su žmonėmis, jiems 
tarnauju, visada matau saulę ir 
žemę. Nebenoriu būti pinigu ir 
vykti neprasmingoje ketionėje.

Man miela ir gera jūsų trobelė — 
ir mano ilga istorija baigta.

Jau buvo vėlus vakaras. Pelytė, 
padėkojusi už pasakojimą, spruko 
po spintos, svirplys linksmas nus
kubėjo prie vaikų lovyčių, kad lai
ku sučirkštų. Viena tik kimgrau- 
žėlė lūkuriavo vietoje, tikėdamasi, 
gal paseksiu kitą istoriją iš savo 
turtingo gyvenimo.

Pasakoti nieko nebenorėjau. Ug
niakure jau blėso žarijos, o vaiku
čiai prašėsi miego.

Suguldė juos motina į lovutes, 
pasimeldė kartu ir liepė sapnuoti 
angelus, kurie neša džiaugsmą į jų 
pastogę.

Tada vyro ir moters dešinės su
sikabino, ir mes, aukso žiedai, susi
tikome. Taikios jų širdys džiaugėsi 
ir dar labiau spaudė rankas.

Sienoje sučirškė linksmas svir
plys, ir namuos buvo gera, jau
ku... (Pabaiga)

..................... ............. .
Tautos Istorija yra geriausia ’tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų 
pasididžiavimą savo palikuoniams.

LIETUVIŲ CHARTA P. 10
auksakalys sulaikė. Jis nieko ne
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Dabartinė lietuviu kalba
PR. SKARDŽIUS

nių šablonų, pagaliau apginti dai
ną nuo mėgėjiškų pasikėsinimų, 
kurie ją tik vulgarios, — tai už
daviniai liaudies dainos atžvilgiu, 
matomi jo darbuose bei valkioje. 
Liaudies dainą K. V. Banaitis laiko 
visos mūsų muzikinės kultūros pa
grindu, ypač svarbiu šiandien, no
rint atlaikyti didelę suirutę, išti
kusią mus politinių įvykių raidoje. 
Liaudies dainos kultas, pasirei
škęs rimta chorine kultūra, būtų 
viena radikaliausių ir patikimiau
sių priemonių kovoje dėl savo tau
tinės kultūros bei egzistencijos.

grindus, tartį, rašybą, svarbesnius 
žodžių darybos bei 'kaitybos daly
kus, kirčiavimą ir žodyną. Visa, 
duodamoji medžiaga yra imta iš 
gyvosios žmonių kalbos arba pas
kutiniaisiais dešimtmečiais naujai 
sudaryta ir bendrinėj vartosenoj 
jau įsigalėjusi. Mažiau suprantami 
žodžiai, tiek lietuviškieji, tiek sve
timieji, yra trumpai paaiškinami, o 
skolinių net nurodomos ir 'etimolo
gijos. Pavyzdinėj kalboj nevartoti 
ir neteiktini žodžiai arba posakiai, 
ypač bendrinei kalbai nereikalingi 
barbarizmai, yra ypatingu būdu 
išskiriami ir pagrečiui nurodomi 
jų pakaitai. Tuo būdif norima tfh- 
dovo skaitytojui, tiek lietuvių kal
bos vartotojui, tiek jos tyrinėtojui, 
duoti svarbiausių ir autentiškiau
sių žinių apie moįprniąją lietuvių 
bendrinę kalba ir jos sandarą ir 
tuo būdu įgalinti jį lengviau su
prasti jos savotiškumą ir lankstu
mą.

Kazys Bradunas'

(Pabaiga)
Tiik XIX amžiaus pradžioje, Vil

niaus universiteto metu, Vak. Eu
ropos romantizmo įtakoje ėmus 
daugiau rūpintis lietuvių tautos 
jyaeitimi ir žodine kūryba (folklo
ru), buvo tuo pat laiku pradėta 
daugiau domėtis ir lietuvių kalba.

, Šis'domėjimasis ypač padidėjo to 
pat amžiaus antroje pusėje, kai 
1856 m. pasirodžius A. Schleicherio 
pirmai moksliškai lietuvių kalbos 
gramatikai ir kiek vėliau Fr. Kur
šaičiui išspausdinus savo monu- 
mentalinius lietuvių kalbos veika
lus, buvo pačioj Lietuvoj pradėta 
rūpintis lietuvių kalbos atgaivini
mu ir tyrinėjimu, — čia didelis 
nuopelnas tenka lietuvių istorikui 
S. Daukantui, vysk. M. Valančiui, 
vėliau vysk. A. Baranauskui, pa
rašiusiam „Anykščių Šilelį", jo 
mokiniui kun. K. Jauniui, Petrapi
lio dvasinės akademijos profeso
riui ir kt. Dar toliau lietuvių rašo
mosios kalbos darbas buvo pastū
mėtas pirmyn, kai per Aušros lai
kraštį buvo pradėta žadinti lietu
vių tautinė sąmonė ir tuo būdu 
kelti lietuvių kalbos reikšmę lie
tuvių tautos gyvenimui ir jos kul
tūrai. Galima sakyti, kad dabartinė 
lietuvių bendrinė kalba, kurios pa
ti užuomazga yra prasidėjusi dar 
kiek prieš Aušrą, pagrindinę savo 
kryptį kaip tik yra išryškinusi pa
čiu Aušros metu, o tos kalbos nu
kreipimas į tikrąsias vėžes, jos pa
grindinių gairių nurodymas, yra 
visų pirma Jono Jablonskio ir vė
liau Kazimiero Būgos nuopelnas, 
šitie du žymiausi lietuvių kalbi
ninkai, kurių pirmasis daugiausia 
yra rūpinęsis praktine lietuvių kal
ba, o antrasis lietuvių kalbos 
mokslu, yra padėję tvirtus pagrin
du? bendrinei lietuvių kalbai, kuri 
dabar sėkmingai yra visų lietuvių 
vartojama tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek užsienyje, kur yra daugiau 
susispietusių lietuvių.

Savaime suprantama, geriausiai 
ši lietuvių kalba gali būti varto
jama tik Lietuvoje, kur lietuviai 
gyvena kompaktine mase, turi dau
giausia bendrų reikalų tarpusavy
je, yra lietuviškų mokyklų, kny
gų, laikraščių ir kt. Užsienyje, prie
šingai, lietuviai yra daugiau iš
sisklaidę, dažnai santykiauja su 
kitų tautų žmonėmis, lanko sve
timas mokyklas ir kt., todėl ir jų 
kalba čia yra daugiau veikiama 
svetimos įtakos ir su laiku vis 
daugiau atmtešiama svetimais ele
mentais. Dėl to ilgainiui viena ir 
ta pati lietuvių kalba užsienyje 
pasidaro nebevienoda, didžiai 
įvairi ir tuo būdu sunkiau su
prantama kitiems.

Kad šitoks lietuvių kalbos skal
dymas bent kiek būtų sumažintas 
ir tuo būdu daugiau būtų išsaugo- Banaitis neliko tačiau abejingas 
tas didesnis jos savaimingumas mūsų muzikiniam gyvenimui. Su 
yra būtinas reikalas visiems laiky- dideliu dėmesiu jis sekė ir seka 
tis vienos bendros kalbos, kuri bū- kiekvieną kultūrinio gyvenimo 
tų ko didesniam vartotojų skaičiui apraišką. Būdamas plačios erudici- 
lengvai suprantama ir patogi var- jOSi kiekvieną muzikos faktą jis 
toti. O tokia gali būti tik bendrinė im^ ne tik iš grynai profesionali- 
lietuvių rašomoji kalba, kuri, am- nio taško, bet žymiai plačiau: vi
žlais kurta, turi gražių tradicijų ir soje mūsų kultūrinio gyvenimo są- o 
yra tvirtai pagrįsta gyvosios žino- rangoje. Todėl nenuostabu, kad Kompozitorius prof. K. v. b a, n a i t i s 
nių kalbos dėsniais. Ta kalba, ge- daugelis muzikų arba ir šiaip kul-
riau sutvarkyta ir aiškiau išdėsty- tūrininkų susilaukė iš jo, korespon- Įdomus, mūsų muzikologijoje retas, 
ta, gali kaip tik geriausiai tikti vi- cijos pavidalu, labai nuoširdžios ir pilnas dokumentacijos tomas.
siems lietuviams tarpusavy susiži- atviros kritikos, kur jis be jokio 
noti, vistiek, kuriame pasaulio varžymosi nagrinėja pasirinktos 
krašte jie begyventų. Reikia tikė- krypties tinkamumą. Jo nuomonė, ___
ti, kad į ankstyvesnių lietuvių paremta visad gausiai argumentais Banaičiui savo kūrybiniam darbui, 
tarpą įsiliejus daugiau lietuvių, ku- jr patvirtinta pasaulinio muzikos Čia jo užsibrėžta plataus ir didelio
rie iš mažens yra lietuviškai kai- gyvenimo pavyzdžiais, dažnam baro. Savo kompozicinėje prakti-
bėję ir vėliau dar mokyklose spe- nurodė tikrą kelią, įspėjo klystant, koje tremtyje atsidėjo liaudies
cialiai mokęsi lietuvių kalbą, galės pabarė nuėjus klystkeliais. Tokiu dainų harmonizacijai, šią sritį lai
buti šis bendras ryšys dar daugiau būdu K. V. Banaitis, pasilikdamas kydamas vieną iš pagrindinių sa* 
sutvirtintas. nuošalume, savo autoritetu forma- vo gyvenimo uždavinių. Ligi šio-

Bet, kad tai būtų galima padary'i, vo mūsų muzikinę kultūrą visur, lei jo suharmonizuota apie 400 
reikia sąmoningiesiems lietuviams kur galėjo ir kur matė geros va- liaudies dainų. Tai imponuoją skai- 
duoti naujų kalbinių žinių, naujų lios. Jo korespondencija — laiškai, čiai mūsų liaudies dainų hannoni- 
priemonių, kuriomis jie galėtų plačiai nušviečiantieji daugelį mu- zacijos istorijoje. Bet šie, kad ir

me-lengvai savo kalbą kiekvienu 
tu papildyti ir patobulinti. Todėl 
tą reikalą gyvai suprasdama, Lie
tuvių Kalbos Draugija ėmėsi ini
ciatyvos ir sudarė kelių žmonių 
būrelį paruošti lietuvių kalbos va
dovui, kuriame būtų išdėstyti pa
grindiniai ir patys svarbiausi lie
tuvių bendrinės kalbos dalykai. 
Šitie žmonės, lemtingų karo aplin
kybių nublokšti toliau nuo savo 
tėvynės ir vargingai gyvendami, 
nieko nelaukdami ėmėsi to darbo 
ir po kurio laiko paruošė tokį va
dovą. Tai yra gausus pačių reika
lingiausių praktinių žinių rinkinys, 
kuris apima bendrinės kalbos pa-

Mėnesiena Lietuvoj
Žėruoja rubinu žvaigždynas 
Anta milžinkapių naujų. 
Šaknis piliakalnio maitinas 
Šiltu kovotojų krauju.
Jis renkas ten { vario urną — 
(Lyg lobį degantį matai!...) 
Ir godžiai godžiai pilna burna 

-Jį geria kalno pamatai.

Ir atžalas iš kelmo leidžia 
Sausi, šventieji ąžuolai, 
Ir klūpo prieš aušrinę žvaigždę 
Maldos ekstazėje šilai...

Iš „Aldų“ Nr. 23

Paryžiaus un-tas renka lieluviskus spaudinius
Iš Paryžiaus u-to Informacijos 

Tarnybos vardu gautas šiokio tu
rinio prašymas:

„Biblioteque de Documentation 
Internationale Contemporaine" tu
ri baltų skyrių, kuris dabar yra 
vienintelis šaltinis Europoje in
formacijai apie lietuvių klausimą. 
Mes norime surinkti jame visus 
jūsų tautiečių leidinius, kurie pa
sirodė užsieniuose nuo 1939m. ir 
prašome malonėti mums pagelbėti, 
tiek siunčiant nemokamai jūsų biu
letenį, tiek paskelbiant mūsų bi
bliotekos atsišaukimą, kad jūsų 
skaitytojai būtų paskatinti mums 
paaukoti savo turimas brošiūras, 
veikalus, periodinius, leidinius (net 
ir atskirus numerius), memorandu
mus, traktatus etc. Nėra reikalo

pabrėžti, kiek svarbu yra patiems 
emigrantams turėti surinktus jų 
leidinius vienoj vietoj — valsty
binėj bibliotekoj, kur jie bus rū
pestingiausiai saugojami.

ELTA prie to pastebi, kad leidė
jai ar šiaip lietuviai, kurie malo
nės atsiliepti į šį prašymą, gali 
siųsti tiesiog adresu: Biblioteque 
de Documentation Internationale 
Contemporaine et! Musee de la 
Grande Guerre (102, rue de Bac, 
Paris, 7—e). Kam patogiau, mie
lai patarpininkaus persiųsti ir 
ELTA. (E)

45 milijonai katalikų gyvena už'ge
ležinės uždangos Rytų Europos kraš
tuose. Lenkijoje jie sudaro 92% visų 
gyventojų, Vengrijoj 75%, Čekoslova
kijoj 69%. Jugoslavijoj 33%, Rumu
nijoj 10,7%, Bulgarijoj 6,4% (AT).

MIRE PROF. W. E. EKBLAW
Birželio 5d. Amerikoje — North 

Grafton, Mass., mirė Lietuvos bi
čiulis Clark universiteto geogra
fijos profesorius Walter Elmer 
Ekblaw, 67 m. amžiaus. Per eilę 
metų, Vasario 16 d. laidoje, prof. 
Ekblaw rašė Worcesterio spaudo
je straipsnius apie Lietuvą ir kas
met Massachussets senatoriai ir 
kongresmonai tuos straipsnius pa
kartotinai perspausdindavo „Con
gressional Records" lapuose. Nuo
lat palaikęs gyvą kontaktą su 
Massachussets lietuvių veikėjais 
ir LAIC, velionis gyvai domėjosi 
Lietuvos laisvinimo byla, ir iją 
gynė kiekvienu metu, kur tik gau
davo progos viešai prabilti. (E)

Smaragdo žalumo E baltame dugne 
— tai vėliava, kurią Europos sąjūdis 
siūlo busimosioms Jungtinėms Euro
pos Valstybėms. Toji.vėliava, gal būt, 
bus jau naudojama, kai rūgpiūčio 
mėn. Strassburge susirinks Europos 
Taryba. Strassburgas bus parlamen
tarinė tos augančios organizacijos 
sostinė. Jos ekonominis centras — 
Paryžius, politinis — Londonas, o mi- 
litarinis — Fontainebleau. (AT.)

IZIDORIUS VASYLIONAS

Gili upė tyliai plaukia
K. V. BANAIČIO DARBUS TREMTYJE APŽVELGIANT

Atsiskyrėlio vienumoje
Nedidelėje Muehldorfo stovyklo

je, Bavarijoje, kaip koks atsisky
rėlis glūdžioje vienumoje praleido 
visą tremties metą mūsų kompozi
torius prof. Kazys Viktoras Banai
tis. tNe daug apie jį rašė tremties 
spauda, nelinksniavo jo pavardės 
stovyklų meno vadovai. Atrodytų, 
lyg kompoz. K. V. Banaitis būtų 
pasitraukęs iš muzikinio gyvenimo 
ir užsidaręs savo privačiame, as
meniniame. Nepadėjo nei kai ku
rių muzikų raginimai imtis inicia
tyvos organizuoti bei vadovauti 
tremties muzikiniam 
Liko jis ištikimas savo vienumai.
Nematomas muzikinio

formuotojas
Pasilikdamas nuošalumoje, K. V.

gyvenimui.

gyvenimo

žibinių pojįlemų, atskirų tos kore
spondencijos gavėjų neturėtų būti 
sunaikinti, net ir tuo atveju, jei 
kam jie nėra malonūs. Tuos laiš
kus surinkus ir išleidus atskiru 
leidiniu, susidarytų vertingas ir

Nauji liaudies dainų lobiai 
Reikalinga buvo vienuma K. V.

Muzikiniai deimančiukai 
/

Sias eilutes baigiant, reikia pa
sidžiaugti kompoz. K. V. Banaičio 
individualios kūrybos^ pasisekimu 
tremties laikotarpyje. Jo gražios 
koncertinės dainos sudaro tvirtą ir 
reprezentatyvų mūsų solistų daini
ninkų repertuarą Jas dainuoja ir 
mokslus einas jaunimas, laimėda
mas šioms dainoms gražių atsilie
pimų iš savo profesorių Vokietijos 
akademijose. sių dainų girdėjome 
stovyklų koncertuose, lygiai viešo
se vokiečių visuomenei surengtose 
parengimuose. Girdėjo jų Anglijos 
visuomenė iš mūsų reprezentaci
nės dainininkų grupės, kur londo- 
niškis „Times“ rado reikalo at
kreipti dėmesį į K. V. Banaičio . 
komponuotą dainą „Vandens leli
ja" (K. Binkio žodžiai). Banaičio 
dainos pakartotinai nuaidėjo mūsų 
solisčių įdainuotos ir per Muen- 
cheno radiją. Jo komponuotos dai
nos — tikri deimančiukai, vilioją 
kiekvieną pajėgesnį vokalistą.

Nemažesnio pripažinimo susilau
kia K. V. Banaičio instrumentalinės 
muzikos kūryba. Jo „Sonata Rhap- 
sodica“, violončelei ir fortepijonui, 
įėjo į svetimtaučių solistų reper
tuarą ir buvo atlikta Muencheno 
radiofone. Savųjų menininkų buvo 
atlikta jo smuiko sonata sulaukusi 
vokiečių visuomenės ir kritikos 
rimto ir palankaus įvertinimo. Rei
kia tikėtis,*kad pastovesnis ■gyve
nimas užjūriuose įgalins išgirsti ir 
kai kuriuos kitus • jo stambesnius 
instrumentalinius veikalus, kiek 
suskubta jų pasiimti leidžiantis 
tremtim „Lietuvos paveikslus" — 
trio klarnetui, smuikui ir arfai, dar 
niekur iki šiol negirdėtas „Akva
reles" preliudijų — kanonų ciklą 
solo fortepijonui.

žymūs skaičiai, pavaizduoja vien 
dainų pavadinimų kiekį. Pati dar
bo apimtis ima aiškėti tik po to, 
kai pradedama į jį gilintis. Papras
tą aštuonių taktų liaudies dainą 
K. V. Banaitis nepalieka vienoje 
harmonijoje.t Visus pakartojamus 
dainos motyvus mes visad rasime 
kitoje harmonijoje, o neretai ir vi
sus posmus. Kai kurios dainos 
išauga į ištisą harmoninių variaci
jų ciklą. Tuo būdu harmonizaci- 
nių vienetų skaičius toli prašoka 
pavadinimų skaičių, žymiai padi- kivysk. J. Skvirecko atsiminimų), 
dindamas ir visą atliktą kompozi
toriaus darbą. sio darbo didelę 
meninę vertę esame iškėlę aikštėn 
„Aidų" Nr. 22. Ir Amerikoje išei
nąs žurnalas „Muzikos žinios", š. 
m. kovo mėn. recenzuodamas K.V. 
Banaičio dainų il-ąjį sąsiuvinį, 
pavadina jį „aukso kasyklomis mū
sų chorams".

Didis darbas — didi meilė
Imtis liaudies dainų harmoniza

vimo kompoz. K. V. Banaitį pas
katino daugelis akstinų. Gimęs ir 
augęs iki mokyklinio amžiaus dai
ningame Zanavykų krašte (Vaitie- 
kupių km., Sintautų p.), taip suau
go su liaudies daina, kad dar stu
dijų laikais jį formavusi, lydėjusi 
jo individualioje kūryboje liaudies 
daina ir dabar jam tebėra didelės 
meilės objektas. „Kas taip iš pat 
jaunystės suaugęs su Lietuvos kai
mu ir jo dainomis, kaip aš, — tam 
liaudies dainos ir jų kėlimas yra 
reikšmingas ir gilus sielos bei dva
sios reikalas!*' — rašo kompozito
rius viename savo laiškų. Didi 
meilė dainai kelia jam daug rū
pesčių jąja. Surasti tinkamą mūsų 
dainai naują harmoninį rūbą, kuris 
iškeltų jos charakteringumą, pa
brėžtų lietuvių liaudies dainų sa
vitumą; išvengti įprastų harmoni

Atsiusta paminėti
Aidai, 1949m. birželio mėn., Nr. 

23. Turinyje: Tu es sacerdos (iš ar-

— A. Maceina, Didžiosios pjūties 
šventė. — K. Bradūno, Du eilė
raščiai. — J. Blekaitis, Žydinčios 
valandos (eil.). — Z. Ivinskis, Lie
tuvių kultūros tarpsniai. — St. 
Yla, Šeimos tragedija. — J. Tini- 
nis, O’Neiliis — amerikiečių dra
maturgas. — P. Jurkus, Mano die
nų karalienei (eil.). — J. Grinius, 
Nuvainikuota Karalienė („Gulbės 
Giesmė" V pav.). Plati kūrybos pa
saulio apžvalga: knygų vertinimai, 
religinis gyvenimas, filosofija, so
cialinis gyvenimas, akademinis gy
venimas, literatūros paraštė, taip 
pat nemaža iliustracijų. Kaina 3.— 
DM.

Ateitis, 1949m., Nr. 1 (9) Reda
guoja: P. Jurkus, A. Sabaliauskas, 
T. Žiūraitis, OP. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 
Schw-Gmuend, Bismarck-Str. 1.

Informacinis biuletenis, Nr. 4. 
Leidžia Pasaulinė Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga (PLIAS), 
1949m. birželio 10d., Kemptęn/Allg.

Aleks. Dabšys, Visuomenės mok
slo konspektas. Uchte, Hannove- 
rio ..apygarda, 1949m. Rotatorium 
spaustas 24 psl. didėlio formato lei
dinys.
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Reikia prilygti pasilikusioms Tėvynėje
Su „Žiburių“ bičiuliu prof. Dr. J. M e Š k a u^s k u atsisveikinant

AUSTRALIJOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVĮ DAILININKĄ
Australijos laikraščio „The Gym- 

pie Times" (1949. V. 28.) rašoma:

Laiškai iš kelionių

— Kaip žiūrite Į prabūtą ligi 
šiol laiką tremtyje? — paklausė 
jūsų korespondentas artimą „Ži
burių bendradarbį, ir bičiulį, vie
ną iš aktyviausių Augsburgo lie
tuvių kolonijos narių prof. Dr. J. 
liko stovyklą ir išvyksta į JAV. 
Meškauską, kuris liepos 5 d. pa- 
Nors kaip gydytojas stovykloje 
turėjo atsakingas tiesiogines pa
reigas, vadovaudamas Servatius 
Stift ligoninėje vidaus ligų sky
riui, tačiau profesorius čia buvo 
vienas iš judriausių lietuviškosios 
veiklos šulų. Tur būt, nebuvo to
kio susirinkimo ar dažnai įvyk- 

’ stančių Augsburge tremtinių su
važiavimų, kur nebūtų tekę su
tikti profesoriaus. Jis ilgametis 
LRK Augsburgo skyriaus valdy
bos narys. Uoliai dalyvavo savo 
paskaitomis augsburgiškių kultū
rininkų „Alkos“ klube. Jis nuo 
pat pradžios, Vokietijoj ateitinin- 
kijai pradėjus savo veiklą, toje 
organizacijoje visados turėjo žy
mų vadovaujamą vaidmenį. Ne 
mažesni nuopelnai ateitininkijer 
veiklai yra ir ponios Dr. J. Meš
kauskienės, kuri visa širdimi bu
vo atsidėjusi vietos mokleivėms 
ateitininkėms ir dabar drauge su 
vyru, dukrele ir sūneliu išvyksta 
į JAV.

Profesorius, kiek pamąstęs, ta
rė: — Į tą klausimą galima būtų 
atsakyti įvairiai. Daugeliui trem
tyje prabūtas laikas turėtų būti 
išimtas iš gyvenimo, kaip nepro
duktingai praleistas metų skai
čius, ypač intelektualams, nes jie 
neturėjo sąlygų moksliniam bei 
kūrybiniam darbui. Tačiau, kai 
aš pakilnoju savo lagaminus, 
prikrautus tremtyje išėjusių lie
tuviškų knygų ir laikraščių kom
plektų, tai tenka pripažinti, kad 
darbas šiomis sąlygomis yra mil-

žiniškas. Taip pat reikia pasi- kraštyje svarbiausi uždaviniai 
džiaugti jaunimo mokslinimus!? jau nusakyti ir aš vargu ką nau- 
disertacijomis, doktoratais ir 
moksliniais darbais. Disertacijose 
keliamos problemos dažnai susi
jusios su Lietuvos atkūrimo dar
bais. Tai vis argumentai, kurie

jo begalėčiau pridėti. Lietuvius 
tremtinius aš įsivaizduoju nely
ginant žiburėlius, išblaškytus po 
visą pasaulį. Tad ir tamstų lai
kraščio vardas čia būtų lyg sim-

Inž. Tųmosos nuotr.Prof. Dr. J. Meškauskas su šeima

Mr. J. R. Algirdas Kudirka, kuris 
buvo pristatytas ir supažindintas 
Gympie su dailės žinovu M. Stefan 
de Polotynski, yra iš Lietuvos. Jis 
buvęs Lietuvos kariuomenės puska
rininkis ir kovojęs prieš vokie
čius. Tai pažymėtinas dailinkas, 
tapybos studentas ir dekoratorius. 
Mr. Kudirka Gympie parodoje 
išstatė keturis savo darbus, tarp 
kurių „Kristaus Kančia" ir „Kry
žių simfonija". Jo darbas yra ori
ginalus ir visiškai naujas Gympie 
vįsuomenei tiek savo idėjomis, 
tiek atlikimu ir nusipelnė gero ju- 
ri komisijos įvertinimo. Apie Ku
dirkos darbus palankų straipsnį 
tame pat laikraštyje gegužės 31 d. 
parašė australų dail. A. Petric.
Reikia pasigėrėti, kad Kudirka, 
dibdanjas sunkų fizinį darbą, ne
meta į šalį teptuko ir kiek sąlygos 
leidžia savo paveikslais garsina 
lietuvių vardą Australij’oš’ visuo
menėje. Pasirinkdamas tema „Kris
taus Kančią" ir „Kryžių simfoniją", 
Kudirka atstovauja Lietuvos kata
likiškajai visuomenei. Jis nepaėmė 
sau temų iš naktinių kabareto šokė
jų, kaip kad daug kur įprasta dai
lininkų; bet paėmė tai, kas kiek
vienam lietuviui artima ir supran
tama. J. U—nys

rodo, kad rimtai tęsiamas kultū
rinis darbas ir ruošiamasi vispu
siškam Lietuvos prikėlimui. Pa
galiau, mes čia, tremtyje, paži- 
nom anksčiau padarytas ir daro
mas savo klaidas. Iš tremties grį
šime platesni, gilesni, labiau my
lį savo kraštą ir nuskaidrinti.

— Kokie mūsų tremtinių svar
biausieji uždaviniai ryšium su 
telkiamąja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene? — dar klausiu 
profesorių.

— Šiuo klausimu tamstų lai-

bolinis. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė visus tuos žiburėlius 
apjungs, padės jiems išsilaikyti. 
Svarbiausias mūsų uždavinys — 
būti ir išlikti tikrais skaidriais 
žiburėliais. Lietuviai išblaškomi 
ir išsiblaško po pasaulį. Distanci
ja mes tolstame nuo savo tėvy
nės ir vieni nuo kitų, tačiau sie
lomis ir tėvynės meile turime ar
tėti j Baltijos krantus ir savo že
mę, o savo žinias, darbą ir ener
giją aukoti tėvynės atvadavimui 
ir atkūrimui. PLB uždavinys ir 
yra sujungti viso pasaulio lietu
vius bendram darbui. Mes, Va-

“ fnafų er&granfaę' kkrtŽis patekę 
į geresnes materialinio gyvenimo 
sąlygas, neturime pamiršti, kad 
tėvynės meile, pasiaukojimu ir 
pasiryžimu reikia prilygti pasiti
kusiems tėvynėje ir tremiamiems 
mūsų broliams į Sibirą, — pa
reiškė prof. J. Meškauskas. M. K.

DP nepriklausys
vokiečiu policijai

Žemės ūkio galimybės Kanadoje
Dar gana nedrąsiai naujieji atei

viai kabinasi į žemės ūkį Kana
doje. Mat, mieste gyvenimas duo
da daugiau patogumų, nuo kurių 
sunku . atitrūkti ir užsidaryti 
prerijų farmose. Bet reikia mokėti 
pažvelgti į miesto gyvenimo ga
limybes ir iš kito šono. Jeigu 
Winndpege, — panašiai ir kitur, tik 
gal su mažomis išimtimis, — vidu
tinis darbininko atlyginimas yra 
30 dol. per savaitę, tai žmogus, gy
vendamas su šeima, tuos, pinigus 
ir išleidžia pragyvenimui. Apie 
žmoniškesnio drabužio įsitaisymą 
negali net pagalvoti, nes tam rei
kia gana didelės dolerių sumos. 
Jeigu iš šeimos dirba du nariai, ta
da galima mieste šį tą užsidirbti ir 
pasidėti. Tai galėtume pavaizduoti 
ir pavyzdžiais.

Kas kita žemės ūkyje: čia nerei
kia daug kapitalo, maistas pigiau 
atsieina ir susitaupymo galimybės 
kur kas didesnės. Dėl to šeimų įsi-

Sakysim, šiemet per pirmuosius 
tris mėnesius visoje Kanadoje su
plukta 1.289.808 kiaulių, nors per
nai per tuos mėnesius buvo su- 
pirkta 1.920.262. Toks kiaulių pro
dukcijos smukimas pakėlė jų kai
nas. Birželio pradžioje už 100 sv. 
bekoninę kiaulę mokėta 32—33 
dol., tuo tarpu J. A. Valstybėse 
tokioms kiaulėms moka 20—21 dol. 
Kanados žemės ūkio ministerija 
prašo ūkininkus kiek galint dau
giau auginti kiaulių, kad galėtų 
Anglijai pristatyti pagal sudarytą 
tarp abiejų kraštų sutartį nustaty
tą jų kontingentą.

Raguočių pristatymas taip pat 
sumažėjo. Šiais metais per pirmuo
sius tris mėnesius jų pristatyta 
408.749, tuo tarpu pernai per tą lai
ką — 438.550. Raguočių kainos, 
palyginus su 1948 m. kainomis, 
šiemet kiek kritusios, bet laikosi 
gana tvirtos. Dabar už 100 sv. 
(45,360 kg) rinkoje mokama 19,50—

Muenchenas. Amerikiečių karinė 
valdžia Bavarijoj atmetė Bavarijos 
vyriausybės reikalavimą. DP sto
vyklas pavesti vokiečių policijos 
jurisdikcijai. Savo atsakyme Ba
varijos karinis gubernatorius Mur
ry D. Wagoner sako, jog savo su
tikimą jis duoti negalįs, nes pirma 
vokiečių policininkai neišnaudoja 
savo teisių ryšium, su DP ir antra 
nesirūpina, kad Bavarijos gyvento
jai" atliktų savo maisto produktų 
duoklę valstybei.

Amerikiečių zonoje, Vokietijoje, bir- 
žilio mėn. DP, gyvenančių stovyklose, 
skaičius siekė šiek tiek per 190.000. 
Tai mažiausias ligi šiol buvęs skai
čius. Ne stovyklose buvo dar 160.000 
DP, kurie gyvena iš vokiečių ūkio.

LAIVE, KURIUO MENESĮ 
PLAUKĖME

Kol iš Neapolio nuplaukėme iki 
Australijos, praėjo ištisas mėnuo. 
Mus vežė „Oxfordshire“ — arti 
9000 to anglų transportinis laivas. 
Nedidelis jis, bet gana jaukiai ir 
patogiai įrengtas: pora salių su 
pianinais, kantina, ligoninė du
šai, vonios, skalbyklos. Jame til
po'668 keleiviai ir 169 įgulos žmo
nių. Keleiviams patalpos suskirs
tytos į kajutes po 40—100 lovų. 
Visur puikiai įtaisyti ventilaci- 
jos vamzdžiai.

Maistas — pusėtinas. Iš pra
džių visi smagiai kirtom avieną, 
bet kasdiena aviena ir aviena 
mums greit įgriso. Dėl to nekan
triai laukdavom sekmadienių ir 
trečiadienių, kada Rudavo duoda
ma kiaulienos ir kiaušinių.

Nuo Sueco iki pusiaujo kelio
lika dienų buvo gana karštų ir 
net tvankių. Ypač pietinėj Rau
donosios Jūros dalyje. Aptingom, 
ištižom. Mūsų oda nuo prakaito 
ir sunkaus sūraus oro pasidarė 
lipni. Vieni ėmė skųstis galvos 
skausmais, kiti viduriais. Silp
nesniems vaikams pakilo tempe
ratūra, kai .kuriuos smarkiai iš
bėrė.

Laiką leidom kas prie knygų, 
kas regzdamas flirtą, su laivo 
įgula, kas laukdamas audros, kas 
guosdamosi savo kaimynėms, kad 
tokia ir tokia burtininkė išprana
šavusi jai mirtį ant vandenų...

Gegužės mėnesį mes, lietuviai, 
kas vakaras susirinkdavom į ge
gužines pamaldas, pail. Rukšle
lei uždegus žvakes, p. Stimburiui 
akompanuojant, sugiedodavome 
„Marija Marija“, o man perskai
čius Sv. Panelės Litaniją, pamal
das baigdavom „Sveika Marija“ 
giesme. Kaip iškilmingai skam
bėdavo ūžaujančių vandenų pa
viršium: „Tarp verkiančių marių, 
šių žemiškų karių ...!“

J. Stepanas, Woodside, SA

kūrimas žemės ūkyje labai svar
stytinas ir pageidaujamas. Ryšium 
su tuo įdomu kuriomis linkmėmis 
dabar pasinešusi Kanados žemės 
ūkio gamyba.

22,50 dol.
Nepaisant žemės ūkio gaminių 

pareikalavimo ir jų gerų kainų, vis 
dar kalbama apie artėjančią Kana
dos ekonominę krizę. Gal būt, tam

Mūnchenas apvalomas nuo juodosios prekybos
APIE 800 VOKIEČIU POLICININKŲ MUSfiSI SU DP

valdininkus apmėtė akmenimis. 
Sutraukta Muencheno policija ir 
raitoji policija, kuri per valandą 
guminėmis lazdomis išvalė Moehl 
g-vę nuo dykaduoniaujančių ele
mentų. Iš abiejų pusių buvo su
žeistų, Apie 800 policininkų daly
vavo gatvių kovoje. Keletas sunk
vežimių, pilnų cigarečių, šokolado, 
kakao ir cukraus, konfiskuota. 
Suimta 40 DP.

Priekaištai, kad ši akcija reiš
kianti prieš žydus nukreiptą prie
monę, policijos griežtai paneigti.

Muenchenas. Užpraeitą penkta
dienį ' Muencheno policija padarė 
didžiausią nuo pat valiutos refor
mos kratą. Dalyvavo 500 saugumo 
policininkų ir 100 kriminalinės po
licijos valdininkų.

Buvo krečiamos DP laikomos 
prekybinės 'įmonės Moehl gatvėje, 
kurios vokiečių ir amerikiečių įstai
gų nuomone reikia laikyti didžiau
siu juodosios prekybos centru Ba
varijoje. Didžioji krata, vadovau-

Per kratą įvyko smarkus susidū
rimas tarp policijos ir DP, kurie

TVARKINGA GROHNO STO
VYKLA IR DARBO RŪPESTIS 

ČIKAGOJ
Grohno stovykla gana gražiai 

sutvarkyta ir ten emigrantams 
nedaug rūpesčių, nes stovyklos 
tvarkingumas jiems padeda. Šioje 
stovykloje didelis judėjimas ir 
žmonės Čia — kaip malūne įpilti 
grūdai girnose. Jei kas nuslydo 
nuo girnų į šoną, tai tam būna 
vargo, nes vėliau sunku susigau
dyti „General C. H. Muir“ laivu 
plaukė 900 emigrantų, iš jų 175 
lietuviai. Didžioji dalis atvyko Či
kagon. Čia darbo problema kas
dien darosi vis sunkesnė, kas, ži
noma, daugeliui dilgina nervus. 
P. Šeštakauskas, Čikaga.

I JAV išvyksta jau 50.000-asis DP
IŠ DP SPAUDOS KONFERENCIJOS BAD KISSINGENE

Daug nesigilinant, tuojau galima 
pastebėti, jog Kanados žemės ūkio 
gamyba visą laiką grindžiama ja
vų gamybos kiekiu. Daug javų iš
vežama į Angliją. Javų gamyba 
Kanados ūkininkams patinka dėl 
to, kad juos pasėti ir nuimti ga
lima mašinomis, nereikalaujant 
daug darbo per visus metus. Tas 
pat ir su linais, kurių pluoštas pa
liekamas laukuose, o sėmenys, 
kombainais iškulti, brangiai par
duodami. Tiesa, nors javų kainos 
pradeda kristi, vis dėlto javų ga
myba vis tiek nemažėja, nes 
ūkininkai nelinkę plėtoti kitų že
mės ūkio šakų. Priešingai, kitose 
šakose net žymu gamybos kriti
mo.

progos davė praėjusią žiemą bu
vusi darbų stoka ir pasireiškusi 
pramonės gamybos stagnacija. Rei
kia nepamiršti, kad įmonės per ka
rą ir pokariniu metu yra susidariu
sios didelius pelnus, todėl joms 
nėra daug intereso gamybai plėsti, 
nenumatant gaminiams pakanka
mai rinkų. Didžiausioji Kanados 
rinka yra Anglijoj, kuri betgi 
stinga dolerių pirkti Kanados ga
miniams ir savo užpirkimus krei
pia į sterlinginių kraštų rinkas. To
kio j'2 padėtyje ieškoma tarp abie
jų šalių vyriausybių susitarimo ir 
išeičių. Gal būt bus surastas koks 
nors piniginis atsiskaitymas, pa
tenkinąs abu kraštus.

K. Bujokas, Winnipeg

Liepos 6d. DP spaudos konferen
cija Bad Kissingene buvo gana 
trumpa, kadangi informacijos sky
riaus viršininkas Mr. Ch. T. Rey
ner su reikalais turėjo išvykti 
Stuttgartan. Savo trumpame prane
šime Mr. Reyner pareiškė, kad 
IRO Vyr. direktorius Mr. Tuck 
yra atsisakęs iš savo pareigų. Spė
liojimai, jog jis atsisakęs dėl to, 
kad nenumatoma po 1950m. birže
lio mėn. prailginti toliau IRO vei
klą, esą nepagrįsti. Kas užims Mr. 
Tuck vietą, dar nesą žinoma.

Balandžio mėn. IRO sesijoj pri
imtos rezoliucijos dar kartą bū
siančios diskutuojamos ir gal būt 
net iš pagrindo pakeičiamos. Ma
noma, jog nauji DP dar būsią re

gistruojami iki š. m. spalio 1d. 
emigracijos reikalams. Tačiau nu
tarimas IRO veiklą baigti kitų me
tų liepos mėn. — atrodo, nebūsiąs 
pakeistas Mr. Reyner pareiškimu, 
IRO vadovybė kreipusis į ameri
kiečių karinę valdžią, pasiūlyda
ma vietoj. IRO sudaryti naują šal
pos organizaciją, kuri rūpintųsi 
Vokietijoje pasilikusiais DP. Nesu
sidarius * takiai organizacijai, sa
vaime aišku, DP automatiškai būtų 
įjungti į vokiečių ūkį. ■

Emigracija | JAV — sparčiai 
plečiama if kas mėnesį pasiekia
ma naujų rekordų. Liepos 13d. lai
vu į JAV išvažiuosiąs jau 50.000- 
asis DP. Amerikiečių žurnalistai, 
kurie neseniai buvo atvykę Vokie

tijon ir lankėsi DP stovyklose, bir
želio 29d. sugrįžę į JAV. Savo pra
nešimuose apie dabartinę padėtį 
Vokietijoj jie pabrėžiu, jog DP 
esą sveikų tautų elementas ir jog 
jie būsią geri JAV piliečiai. Ši
tokios žurnalistų rekomendacijos, 
Mr. Reyner nuomone, būsiančios 
dedelės reikšmės vis labiau ple
čiant DP emigraciją.

Stovykloje esančiųjų DP inva
lidų reikalais Mr. Reyner parei
škė, jog jiems jau organizuojama 
mokyklų, kur kiekvienas pagal 
savo pajėgumo galėsiąs pasirinkti 
mokytis amato: Kada tos moky
klos pradėsiančios veikti, dar ne
žinoma; bet reikią laukti greit 
paskelbiant. J. D.
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Lietuvoje „ramus gyvenimas”
uetuvos Ūkininkas — kolektyvinio sąjūdžio įrankis

J. Kuzmickis

M. Rosental ir P. Judin „Trum
pame filosofijos žodyne", kuris iš
leistas komunistų partijos rūpesčiu, 
skaitome:

— Mūsų moralė palenkiama pro
letariato klasinės kovos interesams. 
Iš šio komunistinės moralės taško 
žiūrint, teisėta ir moralu yra tik 
tai, kas tarnauja senojo pasaulio 
sunaikinimui (177 psl.).

šį darbą bus įtrauktos geriausios 
apskričių ir valsčių pajėgos, — dar 
vasario 25 d. rašė „Tiesos" (46 nr.) 
vedamasis.

Tačiau vaši ūkas ne tik pagauna, 
bet ir nužudo.-—

Logiškai — komunizmas nepripa
žįsta jokių teisių, kurios absoliučia 
prasme saistytų žmogų: žmogaus
elgesio teisėtumas ir moralumas 
priklauso to, ar tas elgesys reali
zuoja pasistatytą tikslą — sunai
kinti senąjį pasaulį.

„Nulemiantis kapitalas — 
žmogus..

Pagal komunizmo filosofiją, žmo
gus vertintinas ne kaip asmuo, bet 
kaip individas, kaip klasės dalis 
ir įrankis.

Jeigu mes vertiname žmogų kaip 
asmenį, tai tuo pačiu pripažįstame, 
jog jis turi autonomiją (laisvę) 
tikslo ir veikimo atžvilgiu. Tačiau 
komunizmas teigia, kad žmogus ne
galįs turėti antgamtinio tikslo, nes 
tokio tikslo, iš viso nesą; taipgi 
komunizmas teigia, kad negalį bū
ti kalbos apie žmogaus veikimo 
laisvę, nes jis, žmogus, esąs pa
lenktas klasei (ar bendruomenei). 
Dėl to komunizmo filosofija skel
bia, kad žmogus esąs individas, ku
riuo kaip tam tikra priemone esą 
siekiama klasinių bendruomeninių 
tikslų. Palyginti, grubiai tai pasa
kė pats Stalinai, kurio žodžiai ci
tuojami jau minėtame žodyne:

— Iš visų vertingų kapitalų, ko
kius turime pasaulyje, vertingiau
sias ir labiausiai nulemiantis kapi
talas yra žmogus, kadrai...

Taigi, komunistų supratimu, žmo
gus yra „kapitalas" — bendruo
menės įrankis, bet ne tikslas. Pa
gal komunizmo doktriną, tuo tikslu 
yra bendruomenės evoliucija, ki
tais žodžiais tariant,, materijos ku
rios aukščiausia apraiška yra ben
druomenė, evoliucija.

Tad visai nenuostabu, kad komu
nizmas skelbia, jog žmogus yra 
klasės įrankis. Kad taip ištikrųjų 
ne tik skelbiama, bet ir vykdoma, 
įrodo komunizmo programa pa
vergtoje Lietuvoje. —

Sliekas ir vašiukas
Kai žvejys nori pagauti žuvį, 

jis suvilioja ją riebiu slieku. Žu
vis, nežinodama, jog slieko viduje 
yra aštrus vašiukas, čiumpa riebų 
kąsnį ir papuola.

Kažkas panašaus- yra ir su ko
munistų valdoma Lietuva.. —

Komunistinė okupuotos Lietuvos 
vyriausybė, atsakydama į perkel
tųjų Tarybų Sąjungos piliečių klau
simus, parodė tiktai riebų slieką:

— Tarybų Lietuvoje repatriavu- 
siems piliečiams Respublikos Že
mės Ūkio Bankas trobesių staty-

Buožės ir dar kartą buožės ...
Lietuvoje ne tiek daug ūkininkų 

gyveno pasiturinčiai ir pavyzdin
gai. Kuris iš jų susikūrė žmoniš
kesnes gyvenimo sąlygas, prieš tai 
turėjo daug ko atsižadėti ir kan-
triai taupyti.

Komunistinis okupantas taipgi 
pirmiausia nukreipė savo dėmesį į 
ūkininkus ir pyliavų pretekstu su
naikino daugelį ūkių. Nepaisant to, 
n'2t po kelių aštrių okupacijos me
tų vis dar kalbama apie „božes" ... 
Aiškinant LKP (b) VI suvažiavimo 
nutarimus apie Lietuvos kolektyvi- 
nimą, „Tiesoje" (46 nr.) rašoma:

— Nei vienas komunistas, nei 
vienas partinis organas negali pa
miršti, kad, kuriant naujus kolek
tyvinius ūkius, būtina be paliovos 
stiprinti jau esamuosius, padėti 
jiems tapti tikrais socialistiniais 
ūkiais. Reikia apsaugoti kolektyvi
nius ūkius nuo buožių, neleisti, kad 
jie ten dirbtų savo ardomąjį darbą, 
o ten, kur jie prasiskverbė, padėti 
valstiečiams juos išvyti (mano 
pabraukta. J. K.).

Taigi, komunistų partijos progra
ma reikalauja, kad buvę stambes
nieji ūkininkai' negautų paprasčiau
sio darbo, 'kad patys „savu noru 
vyktų į draugiškas respublikas" ...

Žvėriškas „buožių" triuškinimas *
Praėjo kiek laiko ir komunizmo

vilkų „įsąmonintieji“ paskelbė žūt
būtinę kovą ūkininkams. Jie, tie 
ūkininkai, jau pravardžiuoti ne tik 
buožėmis, bet tiesiog liaudies val
stybės sabotuotojais:

— Buožės visaip stengiasi su
trukdyti kolektyvinių ūkių staty
bą, stabdyti ją. Komjaunimo orga
nizacijų uždavinys yra visur de
maskuoti buožes ir apsaugoti nuo 
jų kolektyvinius ūkius (Tiesa, 74 
nr.).

Kokia ironija: ne asmenys ap- 
saugojami nuo kolektyvo, plėšian
čio jų turtą, bet kolektyvas „sau
gojamas" nuo nuskriaustų indivi
dų • •

Ir, pagaliau, skelbiamas komu
nizmo triumfas Lietuvoje:

— Žengdami naujo gyvenimo ke-
liu, darbininkų klasė ir daroo 
valstiečiai turėjo sutriuškinti buo
žes — šiuos žvėriškiausius darbo 
žmonių pavergėjus ir pačius aršiau
sius, pačius pikčiausius tarybinės 
santvarkos priešus. Nesutramdžius 
ir galutinai nesutriuškinus buožių, 
negalima buvo nė galvoti apie so
cializmo pergalę mūsų šalyje. Ne
likvidavus buožijos, kaip klasės, 
negalima buvo padaryti galo žmo
gaus išnaudojimui kito žmogaus 
(ten pat).

Kai perskaitome tuos žodžius, už 
kurių slepiasi kalėjimai ir depor
tavimas, mes dar geriau supranta
me komuniano doktriną: „Teisėta 
ir moralu yra tik tai, kas tamąuja 
senojo pasaulio sunaikinimui..."

Pagaliau, kaip ironiškai po viso 
to skamba klaipėdiečio Jurgio Ge- 
žo pasirašytas komunistų kvieti
mas:

— Važiuokite į namus. Čia Jūsų 
laukia darbas, ramus gyvenimas 
(Tiesa, 115 nr.).

Koks tas „ramus gyvenimas", 
aiškiai liudija žodžiai „sutramdy
ti", „sutriuškinti", „likviduoti" ...
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Kun. Pr. G a i d a {antras Iš kairės) su pa^dovais vienoje Belgijos kasykloje

„Sienapiutė“ Argentinoj
Birželio 25 d. Argentinoj, lietu

vių parapijos salėj, su dideliu pa
sisekimu buvo suvaidinta 'G. Ve
ličkos „Sienapiutė". Visas roles 
vaidipo naujai atvažiavusieji pa
bėgėliai, arba, kaip juos čia vadi
na, „gringos".

Režisavo A. PetraVičius, dekora
cijas piešė R. Kuprevičius. Tauti
niams šokiams vadovavo V. Na- 
mikas ir L. Petravičienė. Po vaidi
nimo pirmą kartą pasirodė naujų
jų^ emigrantų vyrų choras, vado
vaujamas A. Stasiulio.

Tai buvo pirma tokia didelė me
no šventė Argentinos lietuvių ko
lonijoj, praėjusi su nepaprastu pa
sisekimu. Kadangi dėl vietos 
stokos tik dalis kolonijos tegalėjo 
„Sienapiūtę" pamatyti, veikalas 
bus kartojamas. Rengėjai numato 
su šiuo lietuvišku veikalu pasiro
dyti ir kitose Argentinos lietuvių 

kolonijose.
Matęs

metami anglies gabalai čiuožia 
žemyn. Anglis laužiama tam tik
rais grąžtais, varomais suspaustu 
oru, kuris čia ateina vamzdžiais. 
Ji laužiama į abi urvo puses iki
l, 80 m; išimtos vietos paremiamos 
mediniais ramsčiais.

Tokiu urvu teko šliaužti apie 70
m. Visa laimė, kad turėjau kelia- 
dangas, kurių nebuvo pasiėmę ma
no kolegos: vietomis man jos la
bai pravertė. Šliauži žmogus ir ne
žinai, kada bus galas. O taip tam
su, taip nyku! Spustelėtų žemės 
sluogsnis nors keliolika centime
trų, ir liktum šiame pragare am
žiams anglių laužti. Šviesa tokia 
menkutė ir ta gęsta. Inžinieriaus 
lemputė — ne elektrinė — laikosi 
geriau, omano kolegų ėmė vi
siškai streikuoti. Laimei mano ži
bintas tebešviečia, ir pro silpnutę 
šviesą pamatau žibančias žmogaus 
akis. Tai angliakasys, besirengiąs 
leisti grąžtą į darbą. Visas nuo
gas, tik odiniu šalmu prisidengęs 
tupi kaip koks vabalas prie anglių 
sluogsnio. Pasirodo, lenkas, dirbąs 
šioj kasykloj jau 15 metų. Žmogus

Tenai, kur žmogus vabalas
Įspūdžiai iš Belgijos anglių kasyklos

Jau dveji meteliai, kai lietuviai 
laužia iš paties Belgijos anglį. Jei 
pridėsime senuosius emigrantus, 
bus ne dveji, bet keliolika me.ų, 
kai lietuvio koja čia mindo juo
duosius požemius. Yra tautiečių, 
kurie jap antrą dešimtį metų bai
gia tose pačiose kasyklose. Yra ir 
tokių, kurie paliko Lietuvą cari- 
stinės rusų okupacijos metu, eida
mi laimės ieškoti svetur. Jie Lie
tuvos tikrosios tėvynės, laisvos ir 
nepriklausomos, niekad nėra matę.

Lietuviai nuoširdūs
Matau savo tautiečius, nors ir 

ne visus, kas antrą sekmadienį pa
maldose šventiškai nusiteikusius. 
Seniai betgi man rūpėjo juos pa
matyti anuose požemiuose, kur 
jiems reikia dirbti labai juodai 
ištisas 8 vai., kad grįžę po darbo 
su pasitenkinimu raikytų baltą 
duoną. Kreipiausi į vienos kasyk
los direkciją, prašydamas leidimo, 
kaip laiške jai parašiau, nusileisti 
,4 pragarus". Gavau malonų atsa-

Pagaliau, apsiginklavę odiniais 
šalmais, stipriais batais, žibintais 
ir keliadangom, nueinam prię kel
tuvo. Čia sutinku lietuvį -r- Cep- 
kauską, kuris kaip koks milžinas 
čiumpa vieną anglių vagonėlį po 
kito ir meta lauk iš keltuvo. Tai 
buvo vienintelis lietuvis, ■ kurį su
tikau šioj kasykloj.

Sudiev, saule!
Išmestų vagonėlių vieton įlipam 

mes trys svečiai ir du inžinieriai: 
Warzee ir Chims. Prieš leisda
miesi į požemį, angliakasių pa
pročiu sukalbam invokaciją: „Gra
ce a Dieu, St-e Barbe et St. Leon
ard — Pasivedam Dievui, šv. Bar
borai ir šv. Leonardui". Keltuvas 
sminga žemyn taip greitai, kad net 
ausyse ima spausti. Inžinierius pa_

sų žibintėliai. Inžinierius du ėda 
varpu signalą nuleisti keltuvui, 
mat, leidžiamės dar giliau į tąją, 
esančią 900 m gilumoj. Čia irgi 
esama gyvų žmonių. Silpnoj švie
soj žvelgia į mus suodini veidai 
iš po odinių šalmų. Įsižiūrėjus ma
tyti, kad visi dirba nuogi tik su 
sportinėm kelnaitėm, nes taip yra 
vėsiau, o ir drabužiai lieka šva
rūs. Ilgame koridoriuje užtinkam 
vokiečių grupę, kurie geležiniais 
lankais stiprina jo skliautus, o čia 
pat ūžiąs elektrinis motoras nelei
džia nė susikalbėti. Plati iš stan
džios medžiagos juosta slenka vis 
pirmyn, nešdama aukštyn anglies 
gabalus.

taria nuryti seilę. Ir tikrai tai
geras vaistas. Leidžiamės aštuntą 
šimtą metrų, ir keltuvas ima lė
tėti. Atrodo, lyg pradedam kilti 
viršun.

Žmogus — vabalas
Sustoja plačiažingsnis inžnierius 

ir prašo pasiruošti pačiai sunkiau
siajai kelionės .daliai. Iki šiol ii-
bintus nešėmės rankoje, dabar gi 
reikės abiejų rankų. Inžinierius pa
daro iš mano angliakasio kaklinio 
du mazgus ir užkabina žibintą

bai išdavė 203.610 rublių ilgalaikių 
paskolų. Be to, repatriantams grą
žinta 652 gyvenamieji namai ir 
915 ūkio pastatų. Tarybinė vyriau
sybė ne tik grąžina repatriantams 
jų nuosavus namus (pav. Klaipėdo
je buvo grąžinta visu 100 % na
mai, priklausiusieji grįžusiems sa
vininkams), bet padeda atstatyti 
per karą nukentėjusius repatriantų 
pastatus ir ūkius ... (Tiesa, 38 nr.).

Po tuo riebiu slieku — grąžina
mais namais ir ūkiais — slepiasi 
labai aštrus vašiukas: kolchozai 
arba kolektyviniai ūkiai. Juk ko
munistai Lietuvoje neslepia, jog 
LKP (b) VI suvažiavimas nutarė 
„bolševikiškai vadovauti kolekty
vinių ūkių sąjūdžiui":

— Plėsti kolektyvinių ūkių sta
tybą — reiškia be paliovos gerinti 
agitacinį — propagandinį darbą 
kaimę. Tai įmanoma pasiekti, jei į

kymą: nurodė kreiptis į vyr. in
žinierių.

Sutartu laiku prisistatau kasyk
los biure. Pasitinka malonus fla
mas vyr. inžinierius Warzee. Be
laukdami dar dviejų požemio „mė
gėjų" — gimnazijos mokytojų bel
gų, mudu išsišnekam. Pasirodo, jis 
apie lietuvius geros nuomonės. 
Lietuviai nuoširdūs; bet ukrainie
čių tarpe yra komunistų, — pa
sakė jis. /

Štai ir du laukiamieji mokyto
jai. Tuojau einam ruoštis ka- 
syklon. Biure sutinkam vieną jau
nutį inžinierių, ką tik išsikėlusį 
viršun. Atrodo būtų grįžęs iš pa
ties giliausio pragaro: juodas kaip 
velnias, pro juoką tik balti dantys 
žiba. Nuveda mus į inžinierių 
vienutes persirengti. Jau čia pra
dedam jausti suodžių karalystę ką 
tik čiuptelsi, viskas suodina.

Išlipam didžiajame koridoriuje. 
Didžiausia virtinė vagonėlių lau
kia eilės kilti viršun. Praslenkam 
pro juos ir sparčiu žingsiu sku
bam tolyn. Vos spėju kartkartė
mis žvilgterti aukštyn į kyšančius 
rąstgalius, kurie, atrodo, lyg ir 
tyko kieno galvos. Darbininkų 
kaip ir nematyti, nes pavakarių 
metas ir jie užkandžiauja. Bet štai 
iš vienos skylės su tirštais suo
džių debesimis verčiasi stori an
glių klodai tiesiai į vagonėlius, 
kurie keltuvu iškeliami viršun. Čia 
jau dirba du darbininkai.

Bekeliaudami pradedam jausti 
šilimą. Reikia nusimesti anglia
kasio kailinukus ir toliau leistis 
tik su palaidine. Sekame inži
nierių, kuris plačiais žingsniais 
vingiuoja vis tolyn į siaurėjantį 
koridorių, kur negirdėti nė gyvos 
dvasios ir kur tešviečia silpni mū-

pasmakrėj. Pirmuoju ima kopti in
žinieriaus padėjėjas — ilgas ir 
laibas. Mikliai lipa jis siaurom ge
ležinėm kopėtėlėm, paskui jį mano 
kolegos, prisijungia vyr. inžini
erius ir pagaliau as.

Urvas toks status ir toks siau
ras, kad vietomis vos pralendi, o 
jau galvai tenka ne kartą stukte
lėti į akmeningą uolą. Gerai, kad 
odinis šalmas puikiai apsaugo. In
žinierius, kaip Dantės Virgilijus, 
veda mane, duodamas nurodymų, 
kur pasilenkti, kaip pereiti ant se
kančių kopėčių. Taip reikėjo 
kopti apie 40 m, kol priėjom tą
ją, kur laužiama anglis. Čia prasi
deda įdomiausia kelionė ir tikra
sis angliakasio darbas. Vadinamoji 
taja yra ne kas kita, kaip papras
tas urvas; kokio 1,10 m pločio.. Iš 
abiejų pusių anglies sluogsniai, vi
duriu urvo plati juosta, ant kurios

seniai palikęs tėvynę, be šeimos, 
vienas kaip pirštas gyvena sveti
muose požemiuose. Nepasakyčiau, 
kad jis būtų blogos nuotaikos. Ne. 
Kai pasakiau, kad aš tiek neišlai
kyčiau, nusijuokė patenkintas. Mes 
šliaužėm toliau, o jis liko tame 
urve dirbti toliau. Išsikels viršun, 
grįš kur nejaukion pašiūrėn, nu
migs ir vėl leisis požemi n. Ateis 
šeštadienis, gaus pinigų krūvą — 
mažiausiai 250 frankų dienai, įsi- 
gers savaitgalio proga, padrybsos 
kur nugriuvęs, o pirmadienį pože
miu ... ir vėl iš pradžios. Toks to 
juodo vabalo gyvenimas, kuris ną- 
mato šviesos nei požemy, nei pa
viršiuj. Ir kas jam gali atnešti tos 
šviesos?

Prašliaužiam antrą tokį pat žmo
gų vabalą — italą ir vargais ne
galai inirom iš to urvo į erdvesnį 
koridorių, kur galima jau ir at
sistoti. Slenkam atgal, keliamės 
vienu keltuvu aukštyn, kad di
džiuoju koridorium vėl pasiektume 
pagrindinį keltuvą. Atrandam savo 
paliktus kailinukus ir žengiam <el- 
tuvo link. Mums parodo dar kam
barį, ^eur sudedami grąžtai pagal 
numerius. Simpatingas flamas pa
stato kiekvienam po stiklą savo
tiškos arbatos su druska. Esą tai
malšina troškulį, nes žmogus išpra
kaituoja tam tikrą kiekį drusKos.

Baigę kelionę, kylam į viršų. At
simenu, vokiečiai angliakasiai svei
kinasi, linkėdami „Glueck auf!", o 
lakūnai — „Glueck ab!". Mes gi, 
dėkui Dievui, laimingai iškylam 
paviršiun ir skubam į vienutes per
sirengti. Pasižiūri į veidrodį, ir sa
vęs nebepažįsti! Rodos, tik apie 3 
vai. išbuvom požemį, o likom ne 
baltesni už kipšus. Šiltas vanduo 
gteit grąžina baltojo žmogaus pa
vidalą, tiktai akys ilgai lieka pil
nos suodžių.

Aprašiau tai, ką mačiau. Skaitąs 
angliakasys matys, kaip atrodo jo 
darbas praeiviui. Nemačiusiam — 
tai pluoštelis įspūdžių iš požeminio 
gyvenimo, kur dalyvauja šimtai 
mūsų tautiečių. Kun. Pr. Gaida
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LIETUVOS EV. REFORMATU 
SINODAS HORNERURGE

J. Variakojis, taip pat jo brolis, 
Biržų smulkaus kredito banko dir. 
P. Variakojis, kuriam tarpininkau
jant jau arti 50 lietuvių gavo ga
rantijas į JAV. Tęip pat nutarta 
visomis išgalėmis palaikyti „Lietu
vos Ev. Reformatų Bažnyčios 
Tremtyje” gyvavimą ir emigravus 

užjūrį. Paaiškėjo, jog jau pirmieji 
šios organizacijos darbo metai bu
vo itin vaisingi. Amsterdamo baž
nytinėje konferencijoje pavyko 
gauti vietą atstovauti Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčiai. Susilaukta 
nemaža pagalbos tiek iš vakarinėj 
Vokietijoj veikiančių protestantiš
kų organizacijų atstovybių, tiek ir 
iš užjūrio.*

'Per sinodo posėdžius buvo turi
ninga prof. V. Biržiškos paskaita 
apie lietuviškąją protestantų spau
dą praeituose šimtmečiuose; reli
ginėmis temomis paskaitą skaitė 
prof. Dr. K. Kurnatauskas, o išRe-

Gyvėja ateitininku veikla Amerikoje
PIRMASIS RELIGINIO MENO VAKARAS WATERBURY

Wen torio
Rev. Dr.

Reformatų
Liuteronių

SCHWAEBISCHE GMUENDEj
— Birželio 26 d. įvyko futbolo 

rungtynės tarp „Lituanicos" ir 
Stuttgarto lietuvių Darbo Kuopos . 
futbolo komandų, kurios baigėsi 
lygiomis 1:1 (1:0). Įvarčius pelnė: 
„Lituanicai” — J. Snarskis, Darbo 
Kuopai — Arlauskas.

— S. K. „Lituanica” suruoštame 
stalo teniso turnyre vyrų vienete 
pirmą vietą išsikovojo Petrušaitis, 
antruoju palikęs Brantą. Vyrų 
dvejete pirmaisiais tapo Petrušai
tis, Brantas, baigmėje įveikę Sipa
vičių, J. Snarskį.

— Per. Sv. Petro ir Povilo šven
tę „Lituanicos" futbolininkai tur
ėjo susitikimą su stiproka vietos 
vokiečių Sportfreunde futbolo 
vienuolike. Lietuvių komanda, su
daryta daugiausia iš jaunų žaidė
jų, negalėjo atsispirti ir pralaimė
jo gerai susižaidusiems vokiečiams 
0:3. Nepaisant pralaimėjimo, vie
tos vokiečių spauda mūsiškius 
įvertino gana neblogai.

— Liepos 1 d. pasibaigė stovyk
los šachmatų pirmenybių grupinės 
varžybos, kuriose dalyvavo 15 žai
dėjų. I gr. nugalėtoju tapo Jan
kauskas. Toliau seka: J. Kaunas, 
V. Ogilvis ir A. Kazakevičius, II 
gr. pirmą vietą pelnė Gražulis, už 
savęs palikęs Edv. Šulaitį, Bagdži- 
ūną ir Roževičių. ,Šie šachmatinin
kai 
dėl

Ateitininkija, savo pirmuosius 
* — .žingsnius pradėjusi žengti prieš
formacijos istorijos Lietuvoj 38 metus, pergyvenusi du tremties 

periodus ir daug kitokių sukrėti
mų, šįandien vėl pergyvena tam 
tikrą pasikeitimą. Emigracijos ban
ga, palietusį visų trijų at-kų są
jungų narius, bent kiek apstabdė 
jų veiklą Vokietijoje, tačiau atei- 
tininkiškasis sąjūdis ima gyvėti 
JAV, Anglijoj ir kitur. Pvz., Ameri- 
koje jau gana gražiai veikia Wa
terbury, Conn., ateitininkų skyrius, 
kuris įsisteigė vos keli mėnesiai. 
Prisiminęs kalbamo skyriaus auką 
Lietuvos vadavimo reikalams, 
„Draugas" rašo, jog „ateitininkai 
ne tik darbą organizuoja, bet taip 
pat savo pavyzdžiu kitus paskati
na ir patraukia". •

Išskirtinai paminėtinas skyriaus 
suruoštas pirmasis religinio meno

prof. Dr. P. Jakubėnas.
VI. J—as

Brazilijos lietuviai rūpinasi 
gimtąją kalba

Pastarojo karo metu Sao Paulo 
mokyklose buvo uždrausta dėstyti 
svetima kalba. Dabar leidžiama 
mokyti svetima kalba vaikus, ne 
jaunesnius kaip 10 metų. Lietuvių 
’ nlonija turi keletą savo pradžios 
k ' yklos pastatų, kuriose įkurtos 
bi Jų pradžios mokyklos. Lietu
vių'kalba jose ir po karo nebuvo 
dėstoma. Vienintelis žmogus bu
vęs mokytojas Sim. Bakšys vaka
rais šalia programos dėstė lietuvių 
kalbą jaunimui Mookos mokyklo
je. Šiuo metu jam į pagalbą pran
ciškonų vienuolių dėka atėjo dau
giau žmonių. Parapijinėj Vila Ze- 
lina mokykloj pradėjo normaliai 
dėstyti lietuviškai vyr. skyriams 
paišybą dail. V. Stančikaitė-Abrai- 
tienė ir dail. A. Kairys, o inž. M. 
Ivanauskas braižybą ir lietuvių 
kalbą. Lietuvių kalbą taip pat dės
to Lietuvoj pedagoginį darbą dirbę 
mokyt. E. Bortkevįčius, agr. A. Bo- 
goslavskis, be to, rašytoja Karolė 
Pažėraitė. Sao Paulo priemiestyje, 
Viloj Anastazijoj, lietuvių kalba 
pradėjo dėstyti mokyt. J. Kubiliū
nas. Taigi, pradžia graži, nas į šį 
darbą žmonės įsijungė ne xdėl ko
kio nors pelno, nes dirba veltui, 
bet lietuvybės idealo traukiami.

IM
LIETUVIAI TVARKO KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ MASKVOJE
„Le Figaro", ir „La Croir", ra

šydami apie tai, kad Šv. Liudviko 
bažnyčia Maskvoje neturi galimy
bės gyvuoti, nes sovietai daro vi
sokių trukdymų, — nurodė, kad 
sovietų kulto administratorius tai

Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios Tremtyje organizacija atgai
vinta 1948 m., kai birželio 24 d. Kl. 
Wittensee stovykloje, Schl. Hol- 
steine, buvo sušauktas pirmasis 
tos bažnyčios sinodas tremtyje. 
Tada išrinkta kolegija, kurios pre
zidentu patapo Dr. med. J. Mike
lėnas, ilgus metus ėjęs tas parei
gas Lietuvoje, kartu būdamas Bir
žų aps. ligwmnes vedėjas.

šių metų sinodas sušauktas daug 
palankesnėmis sąlygomis. Jį glo
boti apsiėmė YMCA, suteikusi pa
talpas ir maistą savo „Training

• Centre" Horneburge, netoli nuo 
Hamburgo. Rev. H. Lack, anglų zo
nos protestantų reikalų atstovas 
prie HQ DP Divison Lemgo mieste, 
išrūpino visiems sinodo dalyviams 
nemokamą kelionę geležinkeliais.

Suvažiavimas buvo gausus. At
vyko jau aštuntą dešimtį metų bai
giąs Generalinis Superintendentas 
kun. prof. Dr. Pov. Jakubėnas, Vil
nį -o Sinodo Superintendentas 
kun. prof. Dr. K. Kurnatauškas; 
dvasininkai: kun. P. Dilys, kun. 
V. Kurnatauskas, kun. St. Neį
manąs (iš Hanau) ir kun. Ęr. Barne
lis (is Frankfurto), be to, 8 kura
toriai ir 22 svečiai bei parapijų 
delegatai. Garbės svečiais buvo: 
jau minėtas Rev. H. Lack, ameri
kietis R. Bauder, Church World 
Service atstovas prie 
emigracinės stovyklos, 
Tonyogi — vengrų Ev. 
dvasiškis. Lietuvos Ev.
Bažnyčiai Tremtyje atstovavo sens
orius kun. A. Keleris. Garbės sve
čiais dar buvo vietinis vokiečių 
pastorius ir prof. V. Biržiška. Gau
ta daug sveikinimų iš įvairių pro
testantų organizacijų atstovybių 
vakarinėj Vokietijoj, taip pat iš 
JAV, jau nekalbant apie gausius 
privačius sveikinimus iš lietuvių 
reformatų Amerikoj, Anglijoj ir 
Australijoj.

Sinodas prasidėjo pamaldomis 
birželio 24 d. Homeburgo ev. baž
nyčioje. 'Jo direktorium — pir
mininku buvo išrinktas Dr. J. Mi
kelėnas, o padėjėju kompoz. VI. 
Jakubėnas. Tris dienas trukusiuose 
posėdžiuose buvo perrinkta Kole
gija, išrinkti 9 nauji koratoriai (be 
to, .prof. V. Biržiška garbės kora- 
torium) ir priimta eilė svarbių nu
tarimų. Naujos Kolegijos sąstatas 
toks: Prezidentas Dr. med. Jok. 
Mikelėnas, Viceprezidentas — Gen. 
Superint. kun. prof. D*. Pov. Jaku
bėnas, nariai dvasininkai: kun. P. 
Dilys, kun. V. Kurnatauskas, kun. 
SL Neimanas, nariai kuratoriai: P. 
Bružas, V. Jakubėnas, H. Dilienė. 
Nuspręsta, kad Kolegija laikoma 
verkiančia ten, kur yra jos narių 
dauguma. Ji greitu laiku persikels 
į JAV, kur 'emigruoja kone visi 
vakarinės Vokietijos lietuviai re
formatai. Didesnis jų sambūris nu- 'bažnyčiai tvarkyti sudarė „dva- 
matomas Čikagoje, kur jau dabar 
yra įkurta ev. reformatų lietuvių 
parapija ir gyvena nemažas para- 
pijonių būrys, jų tarpe vienas iš 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų pulk.

vakaras, kuriame dalyvavo par 600 
žiūrovų. Programą, kuri buvo su
pinta iš religinės lietuvių poezi
jos, muzikos ir giesmių atliko ke
liasdešimt at-kų tremtinių ir vie* 
tinio jaunimS". Vakaras praėjo su 
dideliu pasisekimu, vietiniams ir 
iš kitų miestų atvykusioms žiūro
vams suteikdamas daug džiaugsmo. 
Skyriui vadovauja St. Selenas, vi
cepirmininkė Waterbury miesto 
burmistro žomna — lietuvaitė R. E. 
Snyder, dvasios vadas — kun. A. 
Cabitor.

At-kai aktyviai veikia ir kitose 
JAV lietuvių kolonijose. Bostono 
at-kams sendraugiams vadovauja 
iš tremties atvykęs Dr.’ J. Leimonas.

turės kovoti baigminiame rate 
stovyklos meisterio vardo.

Edv. S.

Vokiečiai virsta

Ateitininkei

VISIEMS L.T.Ž.U. DARBUOTOJŲ

NAUJI KUNIGAI
Eichstaettas. Birželio 29 

Eichstaetto 
Schroeffer 
šventimus
ir Augustinui Steigvilai.

.baltais'

SĄJUNGOS NARIAMS

vysk.
suteikė

Viktorui

d. J. E.
Joseph 

kunigystės 
Poimanskiui

Dr.

siatką — dvidešimties komitetą", 
kurį sudaro daugiausia lietuviai 
ir latviai . Matyt, kad laikraš
čiai turi kokį nors pagrindą, Jei 
lietuvius ir latvius minėjo. (E)

Margaritai Macevičiūtei
didžio skausmo valandoje, jos mylimai motulei mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Romos Ateitininkų Draugovė

Birželio 28 d. sunkiai sužeistasdarbo vietoje po 17 valandų 
Kaiserslautern ligoninėje, aprūpintas Sv. Sakramentais, birželio 
29 d. 3 vai mirė mūsų bendradarbis

Antanas Baltuonis.
Velionis buvo gimęs 1895 m. gegužės 10 d. Kuliuose, Kretingos 

apsk. Tėvai — Juozas ir Marija Davidavičiūtė.
8184 L.S.C. Petro Vileišio Vardo Kuopa

Sąjungos Centro Valdyba pra
neša visiems Žemės Ųkio Darbuo
tojams, kad: ■

1. Sąjungos valdybos įgaliotinis 
J. A. V-se agr. T. Dambrauskas 
sąjungos nariams sudarė apie 200 
sutarčių. Tuo būdu ’jo dėka apie 
700 lietuvių Ūkininkų šeimos narių 
turi progą įsikurti J. A. Valsty
bėse. Sutarčių sudarymas eina ir 
toliau. Centro Valdyba Sąjungos 
vardu agr. T. Dambrauskui pasiun
tė nuoširdžią padėką už atliktą

* milžinišką Lietuvos ūkininkui — 
tremtiniui pagalbą.

2. Numatytas birželio mėn. sky
rių atstovų suvažiavimas neįvyko, 
nes daugumas skyrių dėl emigra
cijos likviduojasi, o kiti negali į 
suvažiavimą atsiųsti atstovų.

3. Visa Centro Valdyba birželio 
mėn. persikėlė į JAV. Vokietijoj 
paliekamas Centro Valdybos įga
liotinis. Jo adresas: L.T.Ž.C.D. S- 
gos Įgaliotinis, Schw. Gmuend, Bis- 
marck-Kaserne.

4. Centro Valdyba J. A. Valsty
bėse pagal galimybę ir reikalą tęs 
savo darbą toliau. i_r__ _  __
pranešta Vokietijos ir JAV lietu
vių spaudoje.

5., Iki Centro Valdyba J.A. Vals
tybėse prade; eiti savo pareigas, 
JAV Centro Valdybai atstovauja 
dabartinis jos įgaliotinis. Jo adre
sas: Th. Dambrauskas, 955 Wild
wood Ave, Detroit, Michigan, USA. 
Visais emigracijos reikalais patar
tina kreiptis tiesiog į JAV įgalio
tinį. *

6. Kiekvienas Sąjungos narys tu
rį įsigyti jos leidinį „Lietuvos že
mės ūkis ir statistika". Leidinio 
kaina 5,— ir 6,— DM. Knygas rei
kalinga greit išparduoti, kad gali- « 
ma būtų grąžinti leidėjui padary
tas išlaidas. Knygą galima gauti 
užsisakant per Sąjungos Centro 
Valdybos įgaliotinį Vokietijoje.

Sąjungos Centro Valdyba

J. PIKŪNAS — FILOSOFIJAS 
DAKTARAS

Justas Pikūnas, birželio 18 d. 
Muencheno universitete išlaikęs 
doktorato egzaminus ir apgynęs 
disertaciją: „Das Erkenntnisproblem 
bei Scheier im Hinblick auf die 
nichtrationalen Faktoren der Er- 
kenntnis", gavo diplomą ir filoso
fijos daktaro titulą „cum Įaudė". 
Jaunasis daktaras studijas pradė
jęs nuo 1941 m. rudens Kauno 
Vyt. D. universiteto filosofijos fa
kultete. Visą studijų laiką labai 
veikliai buvo įsijungęs į akademi
nį gyvenimą. Tremtyje iš eilės 
dvejus metus buvo Studentų Atei
tininkų S-gos C. V-bos pirmininku, 
taip pat aktyviai prisidėjo prie 
visuomeninkų „Kęstučio" Korp. at
kūrimo tremtyje ir iki dabar tebė
ra tos korporacijos pirmininku. Š. 
m. balandžio mėn. įvykusiame Pax 
Romana metiniame kongrese Mek
sikoje jis buvo ’ išrinktas vi'enu iš 
šešių Pax Romana direktorių ats
tovauti visoms tremtinių katalikų 

Apie tai bus or9anlzaciJoms Pax Romana orga
nizacijoje. Šiomis dienomis Dr. 
Pikūnas išvyksta į Prancūziją, kur 
tikisi rasti galimybių studijoms 
Paryžiuje. Nesvetimas jam ir spau- 

’’ dos darbas. Z.

Nuo pavasario pradėjo veikti 
vadinamas „Das schweizerisch- 
baltische Hilfskomitee", kuris są
moningai nepasisako, jog tai yra 
BALTENDEUTSCHE. Anksčiau, dar 
iki 1940 metų, kol Pabaltijo val
stybės buvo, tų kraštų vokiečiai, 
nenorėdami save vadinti „Letten”, 
„Esten”, „Litauer”, kas yrą įpra
sta Vakaruose, jei asmuo atvyk
sta iš tų kraštų, sąmoningai ir vi- ■ 
sur pabrėždavo, jog jie ne Litauer 
arba Lette, bet BALTEN-DEUT- 
SCHE, tuo pačiu išskirdavo save 
nuo kitų. Dabar, kada žodis BALTE 
yra visur gerai žinomas ir pabal- 
tiečiai turi gerą vardą, tai Pa- 
baltijos vokiečiai pasidarė vien, tik 
BALTEN, nes žodis Deutsch čia 
nemėgiamas. Pirma tokio komiteto 
veikla prasidėjo Bazely. Komiteto 
pirmininku yra buv. Estijos pi
lietis — vokietis Undritz, kuris iki 
repatriacijos, 1940 žiemos, gyveno 
Taline ir yra Petrapilio evangeli
kų pastoriaus sūnus. Zūriche va
dovauja iš Rygos vokietė von 
Senger. Tas komitetas neseniai 
buvo kreipęsis į Šveicarų šalpos 
organizacijas, prašydamas suteikti 
pašalpų „BALTEN", nesakant, kad 
tai yra vokiečiai iš Pabaltijo. (E)

Duodu pamokas pavieniui ir 
grupėmis anglų, prancūzų, ispanų, 
italų ir portugalų kalbų. Taip pat 
koversaciją. Kainos įmanomos.

Friedrich Sohn, Augsburg 
Alter Postweg 42 II

7il>i ir išeina šeštadieniais. Atskiro numerio kaina 50 pf.
pAIUUIIUI Mėnesinė prenumerata 2.— DM, užsieniui 4.— DM. 
Platintojams duodama 10% nuolaidos. Skelbimai, pranešimai, sveikini
mai, užuojautos spausdinami tik apmokėjus. Iki 10» petito eilučių mo
kama 4.— DM, už kiekvieną .paieškomą asmenį 0.50 DM.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus. 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

Ir Mr. Pr. Urbutis. 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Hl, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažinskas, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje lt Australijoje — 3 šilingai, 
visur kitur užsieniuose atsiskaitoma pagal DM kursą.
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KERŠTAI IR BAUSMĖS
Mara. Titui persove kepure

'Tirana. Prieš Jugoslavijos val
stybės šefą marš. Tito birželio 30d. 
buvęs (vykdytas atentatas, — pra
nešė Albanijos informacijos agen
tūra >Tasso centralei Maskvoje 
skirtąja radijo siunta. Tito buvęs 
atvirame vežime, lydimas savo sar
gybinių šimtinės, kada kelyje į 
Nišą iš pasalų paleista į jo auto 
keletas šūvių. Du Tito palydovai 
sužeisti, o jam tik per kepurę išė
jusi kulka ir jis nesužeistas. Tito 
išsigandęs ir įsakęs tuoj pat grį
žti Belgradan. Du pasikėsintojai, 
ginkluoti armijos revolveriais, sar
gybinių po ilgoko susišaudymo bu
vę suimti, o kiti pabėgę. Pagal Al
banijos informacinės agetūros pra
nešimą, pasikėsintojai esą komin- 
formui ištikima, komunistų parti
zanų grupė, kuri siekianti nuversti 
Tito rėžimą.

SUŠAUDYTAS ALBANIJOS 
„TITO"

Belgradas. Belgradą sujaudino 
žinia, jog Tiranoj prieš kuri laiką 
nuteistas ir sušaudytas buv. Alba
nijos vidaus reik. min. ir komu
nistų partijos gen. sekretorius Ko- 
či* Dsodse, kuris esą „ruošęs su
kilimą prieš vyriausybę Tito nau
dai".

Jugoslavų' koftiunistų partijos 
propagandos šefas Milovan Djilas, 
kurio Maskva ypačiai nekenčia, 
per radiją ir spaudą paskleidė ži
nių apie įvykusį procesą, kurio 
protokolo Belgradas turi nuorašą. 
Pranešimuos teigiama, jog kalti
namasis laikėsi drąsiai ir prie savo 
kalčių I neprisipažino. Esą albanų 
teismas dar taip toli nenužengė, 
kad kaltinamuosius paveiktų che
miniu būdu.

NUBAUSTAS PASIKĖSINTOJAS 
PRIEŠ KOMUNISTĄ TOGLIATTI

Roma. Savo tėvo atstumtas, be
veik visų italų nesuprastas, šio
mis dienomis stojo prieš Romos 
teismą sicilijietis stud. Antonio 
Pallante, kuris kaltintas už pasi
kėsinimą nužudyti Italijos komu
nistų vadą P. Togliatti. Po trijų 
dienų bylos svarstymo 24 metų 
stud. A. Pallante pereitą šeštadienį 
nubaustas 13 metų ir 8 mėn. kalė
jimo.

Palante, kilęs iš mažos Sicilijos 
vietovės, buvo fašistas, po karo 
įstojo į liberalų partiją, bet vėliau 
iš jos pasitraukė. Su mažu ranki
niu krepšeliu, kuriame buvo seno 
tipo būgninis revolveris, Hitlerio

mus, o gydytojai gelbėjo su mir
timi besirungiantį Togliatti, visoje 
Italijoje būrėsi sukiršintų darbinin
kų masės. Togliatti nemirė nuo 
Pallantės kulkos, bet 15 italų rado 
mirtį per pereitų metų liepos mėn. 
neramumus, o 204 buvo sunkiai su
žeisti. Italijos vyriausybė 1948m. 
liepos 14d. turėjo pamoką, iš ku
rios pasimokė ir šiandien visiš
kai gali tokiems įvykiams pasi
priešinti.

Čeku ministeris grasina 

kunigams
Praga. „Mes reikalaujame, kad 

kunigai būtų liaudies pusėje", — 
pareiškė Šv. Prokopo šventės pro
ga Sazavo vienuolyne įvykusiose 
iškilmėse Cekoslovakų švietimo 
min. Z. Nejedly ir pridūrė: „Kas 
to nedarys bus išstumti". Apžvel
gęs katalikybės plėtojimąsi Čeko
slovakijoj ministeris pareiškė, jog 
dabartiniai Bažnyčios vadai yra 
„antislavai" ir „neištikimi liau
džiai". Bažnyčių šaltinių praneši
mais, daugiau kaip 2300 čekoslo
vakų katalikų kunigų „patys save 
ekskomunikavo“. Tokia bausmė 
ištinka kiekvieną kunigą, kuris tik 
bendradarbiauja su Gottwaldo vy- 
riąusybe prieš Bažnyčią.

KADA BAIGSIS MANO BYLA?
Budapeštas. Prieš kurį laiką ka

lėjime sėdintį Vengrijos primą 
kardinolą Mindszenty aplankė 
vengrų intelektualų draugijos del
egacija, kurioje dalyvavo ir vidaus 
reikalų ministerijos atstovų. Vizi
to metu kardinolas atrodė dvasiš
kai sukrėstas. Kada gi pagaliau 
baigsis mano byla? — jis 
paklausė. — Jūsų Malonybe, 
jūsų byla jau pasibaigė, — 
atsakė viena iš delegacijos 
narių. Kaip, be manęs?, — 
susijaudinęs ir nustebęs paklausė 
kardinolas. Vienas iš apsilankiu
siųjų pradėjo jam aiškinti, jog jis, 
kardinolas, pats teisme dalyvavęs 
ir prisipažinęs. Tai išgirdęs kar
dinolas pradėjo šaukti: „Aš nu
teistas ,aš nuteistas" ir pravirko. 
Nerasdamas kitos išeities, mini
sterijos atstovas pareiškė, jog vizi
to laikas pasibaigė ir tuojau pat 
su delegacija paliko kardinolo 
celę.

J. J. Me Cloy
JAV NAUJASIS KARINIS GU
BERNATORIUS IR BUSIMAS AUK
ŠTASIS KOMISARAS JAU AT

VYKO
Berlynas. Pereitą šeštadienį 

McCloy buvo jau Berlyne, kur jį 
Tempelhofo aerodrome sutiko auk
štieji amerikiečių ir sąjungininkų 
atstovai. Paklaustas, kur bus jo 
tarnybos būstiųė, aukštasis komi
saras pareiškė, jog šį klausimą 
būsią galima spęsti tik įsteigus 
Vakarų Vokietijos respubliką.

Heidelbergas. „Juo greičiau vo
kiečiai imsis atsakomybės už savę

John J.-M, c C I o y,
J. A. Valstybių aukštasis komisaras 

Vokietijai

vidaus reikalus ir ūkį, juo bus ge
riau", — pareiškė McCloy savo 
pirmojoj spaudos konferencijoj 
Heidelberge. Vokiečiai patys turį 
nuspręsti, ar jie pageidauja lais
vos ūkinės sistemos, ar „tipingos 
angliškos sistemos". Vokietija tu
rinti tapti taikingu ir sveiku Euro
pos tautų šeimos nariu, — pareiš
kė McCloy. Šiuo momentu jis ne
ketinąs , skatinti Berlyne sušaukti 
konferenciją su sovietais. Jo du 
susitikimai su sovietų karinių gu
bernatorium gen. Cuikovu buvę 
formalinio pobūdžio.

Vašingtonas. Ryšium su Me Cloy 
išvykimu Vokietijon, JAV užs. 
reik, ministerija tarp kitko pareiš
kė: „JAV yra pasiryžusios Vakarų 
Vokietijoje laikytis pozityvios ir 
konstruktyvios politkos, kuri kra
štą atgaivintų ūkiškai, politiškai 
ir sociališkai. Kartu bus imamasi 
visų atsargumo priemohių, kliu
dančių atstatyti Vokietiją, kuri 
Europai ir pasauliui išaugtų į nau
ją militarinį pavojų."

Į___ Kas nauja politikoj šia savaite ____ !

Tarp politikos ir biznio
„Mein Kampf" ir keli virti kiau
šiniai, 1948m. apie liepos pradžią 
nuvyko į Romą tvirtai pasiryžęs 
nušauti Togliatti. Iš kalėjimo ra
šytuose laiškuose, kurie komunistų 
pasipiktinimui buvo paskelbti vie
name liberalų laikraštyje, Pallan
te nurodo, kad čia ėjęs reikalas 
ne dėl Togliatti asmens: jis no
rėjęs nužudyti tik politinės par
tijos vadą, kuris priešingas italams 
ir atsakingas už neramumus Ita
lijoj. Pallantei, kuris tarp kitko 
buvo ir spaudos korespondentas, 
pasisekė gauti leidžiamąją kor
telę įeiti parlamentan. Ten jis pra
leido kelis posėdžius, studijuoda
mas Togliatti figūrą. Paskui išėjo 
gatvėn, ir kai pamatė Italijos ko
munistų vadą, lydimą kelių atsto
vų. paleido į jį iš užpakalio ketu-. 
ris šūvius. Tuo tarpu kai Pallante 
po atentato ramiai davė parody-

Biskajos įlankoje — tarp Angli
jos ir Ispanijos — nuo liepos 4d. 
manevruoja britų, prancūzų ir 
olandų karo laivynai: dunda sun
kiosios patrankos, nardo povande
niniai laivai, ūžia karo lėktuvai, ką 
tik dalyvavę oriniuose manevruo
se ties Anglija. Tai pirmieji ben
drieji Vakarų Europos bloko jūros 
pajėgų manevrai. Jiems vadovauja 
britų admirolas Sir McGrigor. — 
Tai vienas faktas. stai antras:

Drena po to, kada prasidėjo šie 
manevrai, būtent liepoš 5d., JAV 
senatas pradėjo svarstyti Atlanto 
pakto ratifikavimo klausimą. Svar
stys gal maždaug vieną savaitę ir 
nėra abejonės, kad daugumas se
natorių pasisakys už pakto patvir
tinimą, nes opozicijos atstovų skai
čius vis dėlto per mažas, kad ga
lėtų sutrukdyti patvirtinimą. įdo
mu, kad žymusis demokratų sena

torius ir užsienių komisijos pirmi
ninkas C o n n a 1 y, siūlydamas 
priimti paktą, tarp kitko pareiškė, 
kad tas paktas — tai ugningas įs
pėjimas agresoriams ir kad

Baltijos kraštų likimas parodęs, 
jog toks Atlanto paktas yra bū
tinai reikalingas, jei norima pa
siekti taikos, saugumo ir laisvės. 
Vadinasi, buvo reikalinga ištisos 

eilės Rytų Europos kraštų tragedi
jos, kol amerikiečiai galutinai pra
regėjo, kad reikia pilti pylimus 
prieš besiveržiantį į Vakarus bol
ševizmą.

Trečias faktas: Britų premjieras 
Attlee Labour Party mitinge Man- 
chesteryje šiomis dienomis labai 
aštriai pasisakė prieš komunizmą 
ir sovietus. Kaltino komunistus sa
botažu prieš britų ir apskritai Va
karų ūkį. Girdi, ten, Sov. Sąjun
goje, viešpataująs grynai policinis

- režimas. ’ Sov. Sąjunga esanti la
biausiai atsilikęs kraštas, kur įsi
kerojęs socialinis neteisingumas.

Visomis išgalėmis mes priešinsi
mės tam, kad mūsų gyvenimo ly
gis butų nuspaustas iki sovietų 
gyvenimo lygio, — kalbėjo mini
steris. .
Ketvirtas faktas: Amerikiečių vy

riausias pajėgų vadas Japonijoj 
Me Arthur, šipmis dienomis iš ki
tos žemės rutulio pusės prabilo 
taip pat pažymėtinai griežtais žod
žiais * prieš sovietus. Girdi, komu
nizmas esąs mažumos grupės, pik
tos valios klikos bendradarbiavi
mas su korupcingais politikais^ tu
rint tikslą užvaldyti ir išnaudoti 
daugumą.

Dar keletas faktų: Amerikos gy
nybos ministeris šiomis dienomis 
įsakmiai ragino remti Vąkarų Eu
ropos apsiginklavimą. Ogi Ameri
kos Darbo Federacija (AFL), stam
bioji prof, sąjungų organizacija, 
įfeikė prez. Trumanui memorandu
mą, kuriame raginama sudaryti pa
saulinį frontą prieš komunizmą. 
Dar būtų galima išvardyti eilė ki
tų panašaus turinio ir panašios 
nuotaikos faktų.

Tačiau esama ir kitokios rūšies 
faktų, kurie, paviršutiniškai žiūrint, 
atrodo visai priešingi aniems. Sta
čiai galima kalbėti apie

dviejų bėgių politika.
Nėra paslaptis, kad ir sovietai vi
są laiką ginkluojasi, bet pastaruo
ju metu jie intensyviai vykdo sa
vo tariamąją taikos ofenzyvą, ieš
kodami čia vienokioje, čia kitokio
je plotmėje susitarimo su Vaka
rais. Nėra taip pat paslaptis, kad 
Amerika ir jos dabartiniai bei bu
simieji sąjungininkai stiprina sa
vo karines pajėgas ir jų apsigin
klavimą, skirdami tam milijardines 
sumas, tačiau neatsisako užmegzti 
ir palaikyti platesnių ekonominių 
santykių su sovietais ir jų sate
litais.

Nori karo? — se, mes ruošiamės!
Nori taikos? — Prašom, galime 

biznį daryti.
Šiuose dviejuose sakiniuose yra 

suglaustai nusakyti visi šių savai
čių įvykiai.

Būdinga, kad lygiai šiomis die
nomis, kai Amerikos senate svar
stomas Atlanto paktas, žymusis 
Amerikos ūkį ir stiprinti Vakarų 
J. F. Dulles su tam tikru pasiten
kinimu pabrėžia regimąjį sovietų 
norą tartis. Dulles mano, kad so
vietai dabar norį gyventi taikoje, 
tad esanti gera proga su jais pa
laikyti gerus santykius, ypač eko
nominėje 'srityje, atvirai tariant, 
varant biznį su jais. Girdi, sovie
tai vis dar laukia Amerikos ūkio 
depresijos, tad galėjimas išplėtoti 
Amerikos ūkį ir stiprinti Vakarų 
šaulio ūkinį pajėgumą būsiąs tik
riausias laidas neleisti išsipildyti 
toms sovietų viltims. Dulles tad ir 
tiesiai kviečia užmegzti su sovie
tais b'2i jų satelitais ko plačiau
sius prekybinius santykius.

Yra ir dar būdingesnių reiškinių: 
Šveicarų laikraštis „Die Tat" vie
name savo pranešime apie ameri
kiečių ir sovietų santykius tariasi 
galįs atskleisti, kad

tarp Amerikos ir Maskvos esą 
siekiama kažkokių nepaprasto 
pobūdžio ekonominių susitarimų 

ypač dėl prekybinių interesų Tol. 
Rytuose, pavyzdžiui Kinijoje. Kiek 
tos žinios tikros, neaišku. Tačiau 
ne paslaptis, kad Amerikoj esama 
tam tikros srovės, siekiančios ame
rikiečių prekėms atidaryti kelią į 
Aziją ir kitur ir dėl to remiančios 
susitarimus su Rytais, net kurių 
nors nuolaidų sovietams kaina. 
Toji srovė mėgina padaryti įtakos 
ir JAV užsienių politikai ta pras
me, kad būtų laikomasi sovietams 
draugiškos linijos. Blaivai žiūrint, 
Amerikos ūkio gamyba — tiek 
pramoninė, tiek žemės ūkio — yra 
tokia milžiniška, kad be naujų ir 
be platesnių rinkų gausėjęs prekių 
perteklius neturėtų kur nuplaukti.

trumpos Žinios

Berlynas. Ryšium su Berlyne įvyk
stančiomis iškilmėmis Sv. Tėvo, kaip 
buvusio nuncijaus Berlyne, garbei. 
Pijus XII liepos 17 d. per Vatikano 
radiją kalbės į berlyniečius.

Budapeštas. AFP pranešimu, Bu
dapešto apeliacinis teismas pradėjo 
spręsti kardinolo Mindszenty ir kitų 
šešių kartu su Juo nuteistų asmenų 
apeliaciją. Kaltinamiesiems atstovau
ja Jų advokatai, kurie turės visus 
įgaliojimus.

Vašingtonas. JAV užs. reik. min. 
Achesonas atstovų rūmų užs. politi
kos komisijoj .pareiškė. Jog Pietų Ko
rėja dviejų ar trijų mėnesių būvy 
sugriūsianti. Jei neatsitiksią kas nors 
svarbaus. Achesonas reikalavo grei
čiau suteikti Pietų Korėjei 150 mil. 
dolerių paramą, nes priešingu atveju 
Rytų valstybės susidarys įspūdį, jog 
JAV ir toliau nemanančios ką nors 
daryti dėl Tolimųjų Rytų.

Vašingtonas. JAV atominės energi
jos komisijos pirmininkas pranešė, 
jog 37 su atominiais tyrinėjimais su
siję asmenys atleisti iš savo pareigų. 
Jis pabrėžė, Jog atleidimo priežastimi 
nebuvo nei šnipinėjimas, nei įtarimas 
šnipinėjimu. * > (

Vašingtonas. Judith Coplon, kuri 
buvo kaltinama šnipinėjimu Sov. Są
jungai liepos 1d. pasibaigusioje byloję 
ji nuteista nuo 40 mėn. iki 10 metų 
kalėjirho. Už 20.000 dolerių užstatą, ji 
paleista iš kalėjimo, iki aukštesnis 
teismas išspręs jos apeliacinę bylą.

Vašingtonas. JAV kongreso anti- 
amerikinei veiklai tirti komitetas šiuo 
metu ieško sovietų agento, kuris va
dovauja JAV komunistų partijai. Kon
gresas tuo reikalu yra ypatingai su
sidomėjęs,* nes iš 11 komunistų vadų 
bylos paaiškėjo, jog JAV komunistų 
partija esanti nutarusi viešą veiklą 
sustabdyti ir veikti slaptai.

Muenchenas. Paryžiaus kriminalinei 
policijai pavyko susekti slaptą pini
gų organizaciją, kuri savo spaustu
vėj gamintais DM banknotais aprū
pindavo Vakarų Vokietiją. Spėjama, 
jog jie pagamino daugiau kaip 12 mil. 
vokiečių markių.

Triestas. Karo metų • sunakintąją 
Triesto naftos rafineriją Marshallio 
plano (ERP) ištekliais viena JAV fir
ma atstatė į moderniausią Europos 
įmonę. Renkant savivaldybes vaka
rinio Triesto slovėnų gyvenamuose 
kaimuose, Tito šalininkai tegavo tik 
10% visų balsų.

Tel Avivas. Arabų pasilūymas Je
ruzalei sutarptautinti mums yra ne
priimtinas. — pareiškė Izraelio užs. 
reik. Scharettas. Izraelis sutinkąs su 
Jeruzalės sutarptautinimu JT .prie
žiūroje.

Bernas. Šveicarijos priieVn’ų st- 
jungų vadovybė nutarė pasitraukti iš 
pasaulinės profesinių sąjungų federa
cijos. šveicarai pareiškę, jog pasau
linė prof, s-gų federacija esanti ko- 
mlnformo šaka ir pabrėžė demokrati
nių prof. s-gų bendradarbiavimo 
svarbą.

Iškart keturis kūdikius pagimdžiusi 
sovietų darbininkė Aškabade, Turk- 
menistane, gavo iš fabriko kaip do
vaną namus, o iš prof, sąjungos 10.009 
rublių. Valstybė gi ėmėsi mokėti iš
laidas už kūdikių išlaikymą ir mo
tinai paskyrė vieną gydytoją, septy
nias seseles ir tris žindyves. (SL.)

Pvz., JAV vyriausybė per gegužės 
mėnesį iš farmerių supirko ir su
krovė į sandėlius žemės ūkio ga
minių už ma/daug 700 milijonų dol. 
Taikos atveju tokie užpirkimai yra 
parama farmeriams, o „netikėto" 
karo atveju tai būtų labai vertin
gos atsargos. Bet panašiu būdu 
valdiškai remti ir pramonę, i/žper- 
kant jos gaminius, neįmanoma, nes 
valdžia užperka tik karui vertingą 
žaliavą. Tad amerikiečiai priversti 
ieškoti platesnių rinkų savo biz- 

’ nlui.
Iš to taško žiūrint, darosi ir su

prantama, kodėl anglai ir ameri
kiečiai taip palyginti palankiai žiū
ri į naujuosius Kinijos užkariauto
jus — Kinijos „raudonuosius". Ten 
gi vilioja 400 milijonų gyventojų 
rinka! Tuo tarpu, ka*i viena politi
nė srovė Amerikoj ir Anglijoj vis 
dar ragina savo vyriausybes su
stiprinti ir atnaujinti paramą tauti
nei Kinijos vyriausybei, kitoji sro
vė — biznierių sluogsniai — bando 
jau dabar užmegzti ryšius su „an
trąja" Kinija, pasitiki bizniu. Beje, 
ne nilo šiandien žinoma, kad ang-, 
luose tas interesų dvylipumas lei
do Londonui iš vienos pusės visur 
aštriai pasisakyti prieš Maskvos 
politiką, o iš kitos pusės — iš
plėtoti gana gyvą prekybą su so
vietais ir jų satelitais. Patinka ar 
kam nepatinka tas interesų dvyli
pumas, bet jis yra realus veiksnys. 
Taip ir pati aukštoji politika svy
ruoja tarp biznio ir politikos.

- J. Demos tėnas.
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