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Katalikiško veikimo gaires
kovoti su tais pavojais, gręsiančiais 
mūsų tautiniam religingumui, tik su
siorganizavę į katalikiškąją bendruo
menę, kurioje pajėgsime išlaikyti bei 
perduoti jaunajai kartai atsivežtąjį iš 
Tėvų Žemės lietuviškąjį charakterį. 
Ateistinės tendencijos pradeda reikštis 
jau ir mūsų tarpe. Jos stengiasi ardyti 
mūsų katalikišką bendruomenę ir pa
neigti tautiniam veikime religinio 
atspalvio reikalingumą.

Todėl Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugija, kovodama su šiomis tenden
cijomis, stengiasi tvirtai stovėti mūsų 
religijos, lietuviškojo mokslo, meno 
bei socialinio gyvenimo sargyboje. 
Katalikybė stato tvirtus šeimos pagrin
dus, o. kur negriaunamos šeimos, ten 
ir tautinė bendruomenė tvirta, ten ir 
visokos tendencijos bei pavojai leng
viau nugalimi.

Lietuviai katalikai Australijoj, 
jungdamiesi į ALKD-ją, turi progos 
parodyti savo religinį sąmoningumą 
bei religinę meilę. Katekizminis savos 
religijos pažinimas, tobulėjant savo 
profesijoj bei darbe, yra nepakanka
mas. Bendruomeninis katalikiškas 
gyvenimas tik ir gali šį sąmoningumą 
ugdyti bei mūsų religiją neklaidingai 
interpretuoti. Religinė meilė yra tik
rai svarbi tikėjimo dalis, kuri trem
tyje įgyja ypatingos reikšmės. Ši 
meilė yra antgamtinė, ji yra tokia, 
kokią suprato Kristus, tardamas, 
kad jo karalystė yra teisingumo, mei
lės ir taikos karalystė. Iš šios religi
nės meilės išplaukia ir artimo meilė — 
nelaimėn patekusiam tautiečiui ir 
meilė savajam kraštui. Taigi į šios 
religinės meilės turinį įeina ir mūši} 
tautiečių, nelaimėn patekusių, šelpi
mas. Iš religinės meilės išplaukianti 
Tėvų Žemės meilė yra mūsų tautišku
mo išlaikymo laidas.

Dėl savo tautybės paskutiniuoju 
laiku mes vedėme atkaklią kovą su 
nacionalizmu ir komunizmu, ir tada 
mes tikrai pajutome, koks neįvertina
mas turtas yra savojo tautinio charak
terio išlaikymas. Šios dvi srovės mums 
čia jau daugiau nebegrąso, tačiau ir 
šioje šalyje mūsasis tautiškumas turi 
pavojų — kosmopolitizmą, kuris atski
rose tautybėse įžiūri kliūtį socializmo 
plitimui. Komunistinis kosmopoliti
zmas, norėdamas nutrinti kurios nors 
tautos tautiniai patriotinį veidą, var
toja brutaliausias priemones. Šičia 
mus nori suvirškinti laisvojo pasaulio 
kosmopolitinės jėgos, kurios savo 
moderniomis priemonėmis, kartais vi
sai nejučiomis, supainioja pavienį, 
neapdairų ir lengvesnio charakterio 
žmogų. Tačiau juk pasaulyje žmogus 
turėtų būti atstovaujamas savos tau
tos, o jos nesant — savo tautinės ben
druomenės. Štai dėlko mes, lietuviai 
katalikai Australijoje, turėtume susi
spiesti apie Australijoj Lietuvių Kata
likų Draugiją, kad išvengtume sveti
mybių ir išsaugotume brangiausiąjį 
turtą — lietuvybę. Svetimieji dievai 
mums peršasi iš visų kampų ir būda
mi išblaškyti pavieniui, ar mes išsilai- 
kysim nepradėję juos garbinti?

ALKD-ja siekia ir visuomeninio 
veikimo. Kiekvienas katalikas, būda
mas visą pasaulį apimančios bažnyčios 
narys, tuo pačiu jau ir yra iš dalies 
visuomenininkas, tačiau draugija, 
kaip bendruomenė, šį veikimą gali nu
kreipti ten, kur gyvenamasis momen
tas jo labiausiai yra reikalingas. 
ALKD-ja siekia sutartino veikimo, 
vengdama, suprantama, bent kokio 
specifiniai politinio veido. Politinė 
pasaulėžiūra paliekama kiekvieno na
rio asmeninei nuožiūrai, nes kuris 
nors specifiniai politinio veido užak- 
centavnnas reikštų mūsų neskaitlingo

Brangindami laisvę, mes apleidome 
raudonojo teroro okupuojamą tėvynę, 
tikėdami, kad už savaičių ar mėnesių 
vėl grįšime į ją, nes per tą laiką ji bus 
jau laisva. Mes jokiu būdu netikė
jome, kad svetur teks bastytis net išti
sais metais, o juo labiau negalvojome, 
kad teks atsidurti tolimiausiuose užjū
rio kraštuose ir dar po septynerių kla
jonės metų nežinoti, kada tas sugrįži
mas ateis. Mes išvykome į pasaulį 
didžiumoj tuščiomis rankomis, tačiau 
kupina meilės bei gailesčio širdim sa
vajam kraštui ir bolševikų vergijoj 
likusiems broliams.

Kaip ilgai mums dar teks klajoti 
po pasaulį, šiandieną niekas pasakyti 
negali. Tačiau jau ir dabar jaučiama, 
kad mūsų tautiečių tarpe čia, Austra
lijoj, po truputį mažėja tėvynės ilgesys, 
kurio vietoje vis labiau įsivyrauja 
materializmas ir egoizmas. Mes neju
čiomis' žengiame į asimiliacijos pink
les, o paskui save į jas traukiame ir 
savąjį tautos žiedą — jaunimą. Užsi
darę viėnišume, apsupti svetimybių, 
užmirštame savo, kaip tremtinio, tie
sioginę paskirtį, kad mūsų įsipareigo
jimai savajai tėvynei negali baigtis 
mūsų amžiumi, o turi būti perduo- 

’ darni ir sekančioms generacijoms.
•Mielas Tautieti, argi čia ne mūsų 

tautinės savigarbos sumenkėjimo rei
škinys, kai seki, kad vengiama ben
druomeninio gyvenimo, kai pro pirš
tus žiūrima į keliij entuziastų bandy
mus ir pastangas kokiu nors būdu iš
laikyti lietuvišką spaudą, kai mūsų 
pasišventęs mokytojas, aukodamas sa
vo poilsio laiką, negali surasti priemo: 
nių, kaip suprašyti į sekmadienio lie
tuvių mokyklėlę savo tautiečių vaikus. 
Tikra gėda, kai matai, kad mūsij jau
nimas jau sunkiai bepaskaito spaus
dintą lietuvišką žodį, kad jis yra nuo
latos nuodijamas menkaverčių filmų, 
kad jis jo tėvų atsivežtą lietuvišką 
knygą į voratinklių kampą nubloškė 
ir išmainė ją į čionykščius nerimtus 
ir bereikšmius “komikus”.

Visų tų negerovių akivaizdoje 
A u s t r a 1 i j o š Lietuvių Ka
talikų Draugija ryžtasi su
burti apie save Australijos lietuvius 
katalikus ir suaktyvinti bendrą reli
ginį, kultūrinį, tautinį bei visuome
ninį darbą, tuo būdu norėdama suma
žinti tuos nutautėjimo pavojus, ku
riuos .iššaukia uždaras šeimų gyveni
mas ir svetimoji aplinka. Paminėtieji 
mūsų draugijos tikslai vienas iš kito 
išeina, vienas kitą papildo, tačiau pa
gal reikalą vienas arba kitas gali būti 
daugiau arba mažiau iškeliamas ir 
pabrėžiamas.

Mūsų visuomeninis gyvenimas lai
svoj Lietuvoj reiškėsi per daugelį or
ganizacijų, kurios ir darbo sritis, tary
tum, buvo pasiskirčiusios. Šiandieną 
gi čia, Australijoj, kur mes esame ne
gausūs ir skaičiumi ir organizacijomis, į 
ALKD-ja savo veikimą stengiasi išplė
sti kiek platesne prasme. Šios drau
gijos tikslas yra keliariopas: pirmiau
sia ji nori išsaugoti ir ugdyti savo tau
tiečių tarpe religingumą bei su juo 
susijusias religiniai — tautines tradici
jas ir papročius, o iš antros pusės da
romos pastangos — išvystyti mūsų tau
tiečių, ypač jaunimo, tarpe tautiniai 
kultūrinį darbą, organizuojant kursus 
ir mokyklas, steigiant bibliotekas, 
skaityklas, chorus ir sporto klubus.

Sąmokslas prieš Dievą yra amžinas 
ir pasireiškia vis naujomis formomis 
bei priemonėmis. Sąmokslas prieš 
mūsų tautinį veikimą taip pat yra 
senas. Kada dar jautėme po savo ko
jomis Tėvynės žemę, mes į visokius 
pavojus žiūrėjome drąsiau. Tremtyje 
gi mes, lietuviai katalikai, galėsime

galybe ir silpnybė
Ši aplinkybe, reikia manyti, ir veržia 
sovietus būti atsargesniais puolant 
Europą. Be čia išminėtų faktorių, 
kurie stiprina Eisenhoverio armijos 
pajėgumą, tenka dar priminti visą 
eilę kitų, būtent: ginklų suvienodini
mą, dalijimąsi paslaptimis mokslo ir 
ginklų išradimuose, pakte dalyvaujan- 
eių valstybių pasitikėjimo savimi susti
prėjimą ir t.t.

Tačiau visai klaidinga būtų manyti, 
kad Europos gynymo armijoje nėra jo
kių silpnųjų vietų. Jų taip pat yra ir 
gal net ne mažiau už teigiamąsias. Pir
moji silpnybe yra ta, kad visos pakto 
valstybės turi skirtingų regionalinių 
interesų, dažnai nacionalinių ambici
jų, dėl kurių kaikada užmirštama ver
tinti padėtį objektyviai ir nekreipiama 
rėkiamo dėmesio į akivaizdi} bolševi
zmo pavojų. Pačiame bendros vado
vybės sudarymo procese jau buvo prie
ita prie rimtų nesutarimų. Jei dėl 
Eisenhoverio paskyrimo vyriausiu va
du viešai dar niekas neišdrįso pakelti 
balso, tai skirstant Eisenhoverio padė
jėjus atskiroms ginklų rūšims, anglai 
Churchillio iniciatyva sukėlė didelį 
triukšmą dėl jūrinių pajėgų vado pa
skyrimo, kurio postą užėmė Amerikos 
admirolas.

Daug nesusipratimų sukelia ir vo
kiečių dalyvavimo šioje armijoje klau
simas. Kaip žinome, vokiečiai yra 
nepamainomi specai povandeninių 
laivų ir tankų kautynėse. Be to, juose 
vis dar glūdi išdidus pasitikėjimas tik 
savaisiais vadais. Jiems sunku susi
prasti su mintimi, kad ateities kare 
juos vadovaus svetimi generolai ar 
admirolai. Taip pat, sakysime, ir tū
lam belgui ar olandui taip pat būtų 
nesmagu, jei jį vadovautų vokiečių 
generolas, šis tautinis antagonizmas 
yra didelė šios armijos silpnybė. Kitas 
nemalonus kirminas, griaužiąs šios 
jungtinės armijos pamatus, yra penk
toji kolona — komunistai, turį nema
žos įtakos kaikuriose Atlanto Pakto 
valstybėse, kaip: Prancūzijoj ir Itali
joj. Juk jie karo atveju dirbs priešo 
naudai, kaip šnipai ir sobotuotojai. 
Suprantama, kad armija nepasieks 
savo pilno pajėgumo, kai jos eilėse 
bus apie 30% komunistinio gaivalo, 
ypač, kad jau dabar komunistai turi 
įsakymą nekariauti prieš Sov. Sąjungą.

Politinis kaikurių Atlanto Pakto 
valstybių nepastovumas yra taip pat 
nemaža rakštis visame Europos gyny
bos organizme. Pavyzdžiui šiandieni
nė V. Vokietija Adenauerio asmenyje 
yra linkusi visu 100% prisidėti prie 
Europos gynimo armijos, tačiau vo
kiečių opozicijos vadas Schumacheris 
yra visiškai tam priešingas. Panašios 
nuomonės yra ir Italijos socialistai. 
Taigi kokios garantijos, kad po naujų 
rinkimų Vokietijoj, Italijoj ar kur ki
tur nebus sudarytos naujos vyriausy
bės, kurios nenorės drauge žygiuoti su 
Atlanto Pakto valstybėmis. Tatai vis 
esminiai klausimai, kurių sprendimas 
yra labai komplikuotas, tačiau jie 
neįeina į Eisenhoverio armiją stipri
nančių faktorių eilę.

Išvadoje tenka pabrėžti, kad nežiū
rint visų silpninančių faktorių, Eisen
hoverio armijos sukūrimas yra rimtas 
ir daug žadąs Europos gynybai veiks
nys. Individualiai ginama Europa 
būtų daug silpnesnė. -Tačiau ir šios 
armijos nereikia pervertinti. Bolše
vizmo pavojus Europai ir dabar nėra 
pranykęs. Į šią armiją šiuo metu 
tenka žiūrėti tik kaip į sveiką nauja
gimį, iš kurio laikui bėgant išaugs 
rimtas karys, sugebąs nutolinti visus 
pavojus. Svarbu tik, kad šį naujagimį 
globojančios valstybės nuoširdžiai 
tarpusavy bendradarbiautų.

J. P. K e d y s

Eisenhoverio armijos
Po ilgų derybų vis dėlto pavyko' 

Atlanto Pakto Valstybėms sudaryti 
Europai ginti armijos vadovybę, ku
rios vadu buvo paskirtas žinomasis 
USA generolas E i s c n h o v e r i s. 
Tatai yra tik pirmas faktas visoje isto
rijoje, kad tokia daugybė tautų dar 
tik grėsmės akivaizdoje atsisako tam 
tikros dalies savo svuerenitcto, paves- 
damos savo ginkluotas pajėgas 
svetimo generolo dispozicijai. Tatai 
aiškiai rodo, kad Atlanto Pakte daly
vaujančios šalys, pradeda suprasti tik 
rąjį komunizmo pavojų, nors čia pat 
tenka pridurti, kad dar ne visi daly
viai sugeba atsipalaiduoti nuo savo 
siauro nacionalinio įsitikinimo. Taigi 
šia proga norisi mesti žvilgsnį į gen. 
Eisenhoverio kuriamos Europos gyny- 
mo armijos stipriąsias ir silpnąsias 
puses.

Kaip teigiamą faktorių, kuris šią 
Europos armiją labai sustiprina, rei
kia paminėti gen. Eisenhoverio viena
lytę vadovybę, kurio dispozicijoj bus 
visų pakte dalyvaujančių valstybių ka
riai ir ginklai. Norint atlikti kokį 
nors uždavinį, jdidelį vaidmenį vaidi
na vienos vadovybės sukūrimas, ypač 
kai panašioje bendruomenėje daly
vauja daugiau tautų. Karo atveju 
vieninga vadovybė yra vienas iš lemia
mųjų veiksnių. Antrasis pasaulinis 
karas yra geriausias šio fakto teisin
gumo liudininkas, nes kai Vakarų 
Sąjungininkai buvo vadovaujami at
skirų savo tautinių vadų, kurie tarpu
savy nederino karo veiksmų, tai ir 
pralaimėdavo mūšį po mūšio.

Antras svarbus Eisenhoverio armi
jos galybės šaltinis slypi partnerių 
aiškioj santarvėj, pasirašytame kari
niai — politiniame pakte, kuris sako, 
kad priešui užpuolus bet kurį šio 
pakto narį, kitos jame dalyvaujančios 
šalys taip pat atsiduria karo padėtyje 
be jokių rezervų ir parlamentinių po
sėdžių. Tatai nepaprastą reikšmę 
turįs sutarties punktas, nes priešas, 
pradėdamas karą, sakysime su Danija, 
automatiškai atsiduria karo padėtyje 
ir su USA, Anglija, Prancūzija ir ki
tomis pakto valstybėmis. Šiuo atve
ju, bolševikams jau nebus taip lengva 
sudoroti tą ar kitą šalį atskirai, kas 
sekdavosi Hitleriui, sumaišant kas mė
nesį po vieną Europos valstybę.

Trečiuoju faktorium, stiprinančiu 
Eisenhoverio armiją, reikia laikyti 
milžiniškus žaliavų kiekius ir kolosa- 
lišką pramonės ka pači tetą, kurie yra 
pakto valstybių nuosavybėje arba kon
trolėje. Ypač žymi yra pramonės per
svara įvairiose šakose, prašoksianti 
Sov. Sąjungos ir jos satelitų pramonę.
būrelio skaldymąsi. ALKD-ja savo 
visuomeniniu veikimu nori ne tik sa
vųjų, bet ir svetimtaučių tarpe išry
škinti mūsų tautinį charakterį, leisti 
kitiems pažinti mus, kaip garbingos 
tautos piliečius, tautos, kuri yra pa
vergta, tačiau kuri yra verta vėl atgim
ti kaip laisva tarp laisvųjų.

Neturėjau tikslo šiose keliose eilu
tėse smulkiau nušviesti ALKD-jos 
programą. Tenorėjau tik atkreipti 
Australijos lietuvių katalikų dėmesį, 
kaip labai jiems yra reikalinga kata
likiškoji bendruomenė, kad suaktyvin
tume mūsų religinį bei tautinį gyve
nimą.

“Tegul kiekvienas pagal savo gabu
mus, pagal savo jėgas, pagal savo gy
venimo aplinkybes įneša čia savo dalį, 
ieškodamas ne savęs ir savo naudos, 
bet pasiryžęs palikti net savo geresnes 
pažiūras, jeigu to reikalauja bendruo
meninis gėris” (Die socialen Enzykli- 
ken Leos XIII) pr J. Briedis,

ALKD-jos Centro Valdybos 
Pirmininkas
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rašoma, kad Amerikos vyriausias ka
riuomenės štabas' leidęs gen. Mac
Arthūrui, reikalui esant, bombarduoti 
Mandžiuriją. Šia proga "M.P.” skai
tytojams patiekiame straipsnio iš
trauką iš “Amerikos”, kur įdomiai 
nagrinėjami su Mandžiūrijos puolimu 
susiję klausimai.

"Šiuo atveju daug kam kyla klau
simas, kokios svarbos iš tikro gali tu
rėti tolimesnei karo eigai to draudimo 
atšaukimas ir Mandžiūrijos puolimas.

Ši šiaurės rytų Kinijos provincija 
su 1.300.000 kvadratinių kilometrų 
ploto ir 43.000.000 gyventojų jau se
niai buvo Azijos didžiųjų valstyb. var
žytynių objektas, kol pagaliau pakliu
vo į japonų rankas ir buvo sukurta 
marionetinę Mandžiuko valstybe.

Paėmę į savo rankas, japonai sku
biai griebėsi išnaudoti Mandžiūrijos 
gamtos turtus. O jų čia gausu — 
nafta, anglis, geležis, auksas, varis, ne
kalbant jau apie vandens energiją ir 
gana derlingas dirvas. Per kelioliką 
metų japonai Mandžiuriją pavertė 
pramonės atžvilgiu pažangiausiu Azi
jos kraštu. Buvo pradėta išnaudoti 
naftos versmės, geležies rūdos ir ang
lies klodai, nutiesta gausios geležin
kelių linijos, o sojos pupų, kukurūzų, 
kviečių ir ryžių derlius pakeltas ligi 
80 milijonų tonų į metus. Ten, kur 
seniau neapmatomuose plotuose ba
stėsi su savo bandomis nomadai, da
bar dygo pramones įmonės ir skubiu 
tempu kilo moderniškas ,žemės ūkis. 
Todėl nenuostabu, kad Mandžiuriją į 
metus pagamina 292.500 tom} plieno, 
kai tuo pačiu metu visa likusioji Kini
ja vos 20.500 tonų. Iš bendros Kini
jos metinės 22.500.000 tonų anglies 
gamybos Mandžiurijai tenka 11.000.- 
000. Iš 521.000.000 tom} Kinijos naf
tos rezervų Mandžiurijai tenka 333.- 
000.000 tonų. Iš L80O.OOO.OOO kilo
vatų metinės elektros energijos gamy
bos Mandžiurijai tenka 1.400.000.000.

Šie skaičiai labai ryškiai parodo 
Mandžiūrijos reikšmę Kinijai tiek 
gyventojų išmaitinimo, tiek ginklavi
mosi atžvilgiu. Tai yra Azijos Ruhro 
kraštas ir Mao-Tse-Tungo ginklų 
kalvė. Ji kartu didelį vaidmenį vai
dina ir Kremliaus planuose, siekiant 
Azijos ir viso pasaulio užvaldymo. 
Jis čia turi nemažų koncesijų'-ir, ko
kius planus del Mandžiūrijos ateities

OPIAUSIA VIETA 
yra apmetęs, .ir pačiam Mao-Tse- 
Tungui nemaža, rūpi. Buvęs pasku
tinis Kinijos ir Mandžiuko karalius 
Henry Puyi, visais patogumais aprū
pintas, ligi šiol Sovietų laikomas vie
noje viloje prie Maskvos.

194# m. užėmę Mandžiuriją, Sovie
tai jo nenuteisė kaip karo nusikaltėlio, 
bet internavo Rytų Sibire, Chobarov- 
ske, iš kur jis trumpai buvo išėjęs į 
viešumą, pasirodydamas tarptautinio 
teismo bylose prieš įvairius japonų 
generolus.

Nankino vyriausybė už susidėjimą, 
su japonais Puyi buvo už akių nutei
sinsi mirties bausme ir reikalavo So
vietus jį išduoti kaip karo nusikaltėlį, 
bet Sovietai atsisakė tai padaryti. 
Vietoj to jie apgyvendino buvusį ka
raliuj prie Maskvos liuksusinėj viloj, 
kur jam trūksta tik Mandžiuko soste 
sėdint turėto haremo. Jie turi savo 
planus. Jei kitaip savo tikslų negalės 
įgyvendinti, gal būt, bus priversti, 
kaip kitkart japonai, vėl iškišti į prie
kį Puyį.

Visi šie dalykai rodo, kad Mandžiu- 
rijos pramonės subombordavimas ar
ba net eneventualus jos užėmimas 
Kinijos komunistams būtij labai 
skaudus, tiesiog pribloškiantis, smū
gis. Be jos Mao-Tse-Tungo žmonių 
masės netenka didžiosios dalies savo 
reikšmės, nes nebūtų kuo juos nei 
aprūpinti, nei apginkluoti. Vienin
telė galimybė liktų jo divizijas aprū
pinti iš užsienio, kas nėra taip lengvai 
įvykdomas dalykas, ypač kad Kinija 
neturi su Sovietais gerų susisiekimo 
kelių. Tos aplinkybės daug nulemtų 
karo eigą. Jungt. Tautų pajėgų nau
dai. " 
kad 
gins -
kaip matėme, Mandžiūrijos puolimas 
jau tiesiog paliestų ir Sovietus — tiek 
jų koncesijas šiame krašte, tiek ir jų 
ateities planus. Todėl lauktina, kad 
Sovietai čia taip pat kiek išgalėdami 
remtų Mao, o gal net ir patys tiesiog 
įsikištų. Iš to darosi suprantama, ko
dėl ligi šiol Jungt. Tautos vis vengė 
Mandžiūrijos bombardavimo. Jos 
vengė karo išsiplėtimo. O jei jo 
ateity imsis, tai tik todėl, kad kinų 
komunistų vykdoma ir Sovietų remia
ma agresija nebepalieka kitos išeities 
ir bus prieita išvados, jog tai jau ne
besudarys laisvajam pasauliui didesnio 
pavojaus, negu jis jau dabar gresia.”

Savaites Žinios

Bet iš antros pusės suprantama, 
Mao-Tse-Tungas Mandžiuriją 
visomis išgalėmis. Pagaliau,

Sov. Sąjungos silpnybės
Paskutiniu metu vis daugiau ir dau

giau žinių prasprunka iš anapus “ge
ležinės uždangos”, kurios parodo, kad 
Sov. Sąjunga,v nežiūrint žiauriausiojo 
teroro, nėra tokia stipri, kaip daugelis 
vakariečių mano. Atrodo, kad jai te
reikia tik vieno didesnio smūgio, ir 
šis "kolosas molinėmis kojomis”-suby
rės j nedidučius šypulėlius.

Vakari} sąjungininkų saugumo įstai
gos praneša, kad pastaruoju metu 
Kremlius yra labai susirūpinęs komu
nistų partijos masiniu skylimu sateliti
niuose kraštuose ir vis labiau augan
čiu rezistenciniu judėjimu pačioje 
Sov. Sąjungoje.

Ši nusivylimą Sov. Sąjunga ir komu
nistine ideologija parodą šie įvykiai:

1. Suėmimai ir kalinimai Lenkijos 
pogrindžio vadų, seniau nusipelniusių 
komunistų partijai. Šie vadai dabar 
esą apkaltinti šnipais.

2. Užsienio reikalų ministerio Cle
mentis ir visos eilės kitų aukštų čekų 
“raudonųjų” vadų areštavimas, kalti
nant juos valstybės išdavimu.

3. Sabotažo aktai ir užpuldinėjimai 
sovietų dalinių Vengrijoj.

4. Nesenai įvykdytas didelis “valy
mas” Rumunijos komunistų partijoj 
ir kariuomenėj, o taip pat Rumunijos 
kariuomenės pasiuntimas j naftos šal
tinių laukus, kur vykstą darbininkų 
neramumai.

5. Paskutinių 3 metų laikotarpyje 
iš komunistinių partijtj Europoje ir 
Azijoje esą atleista “dėl nepatikimu
mo” apie 3.000.000 narių.

Toliau pranešama, kad Pabaltijo, 
Lenkijos ir Ukrajinos miškuose vis 
dar. slapstosi per 100.000 gerai gink-

Ramiojo Vandenyno 
valstybių paktas

Asmeninis prez. Trumano patikėti
nis J. F. Dūles pareiškė, kad daro
mos skubios pastangos sudaryti Ra
miojo Vandenyno valstybių gynybos 
paktą. Į šios Tol. Rytų gynybos eiles 
įeisiančios: Amerika, Australija, N. 
Zelandija ir Filipinai. Po taikos pa
sirašymo, turima vilties, kad prie šio 
pakto prisidės ir Japonija. Japonijos 
taikos sutarty būsianti priimta klau
zulė, kad Amerikos karinės pajėgos 
galėsiančios pasilikti Japonijoj tol, kol 
japonai galutinai apsiginkluos ir 
patys vieni nebijos jokios agresijos. 
Amerikiečių kariuomenės daliniai da
bar turį ginti ir Japoniją nuo komu
nistų užpuolimo. Dėl Japonijos at- 
ginklavimo yra labai susirūpinusios 
Australija ir N. Zelandija, kurios bi
josi pakartotinio japonų užpuolimo. 
Tačiau amerikiečiai ir čia žada, kad 
jie apginkluosią Japoniją tik iki tokio 
laipsnio,, kuris neįeisiąs iškilti šiam 
pavojui.
Vokiečiai jau gamina 
karo reikmenis

Vakarų sąjungininkai leido vokie
čiams gamintis kaikuriuos karo reik
menis, būtent: sintetinę naftą ir gu
mą, įvairaus dydžio prekybos laivus, 
chlorą ir kitus karo chemikalus, o taip 
pat įvairiausias pramonės mašinas. 
Šiame leidime yra pabrėžiama, kad 
kiekvienas vokiečių fabrikantas yra 
įpareigotas reguliariai patiekti- smul
kią atskaitomybę vak. sąjungininkams, 
kur ir kokiems tikslams nauji gami
niai bus panaudojami. Šiomis dras
tiškomis priemonėmis norima užkirsti 
kelią, galimai gaminių spekuliacijai į 
Sov. Sąjungą.
“Atsargus optimizmas”

Keturių didžiųjų (Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Sov. Sąjungos) už
sienių reikalų ministerių pavaduoto
jai, suvažiavę į Paryžių, jau ilgesnį 
laiką ruošia smulkią dienotvarkę už
sienio reikah} ministerių konferenci
jai. Sovietų "Pravda” giriasi, kad 
Sov. Sąjungos pasiūlymai išjudinę iš 
mirties taško pasiruošimus “didžiajai 
konferencijai”. Pagal šį Kremliaus 
balsą garsusis Gromyko (kuris šioj 
konferencijoj dalyvauja) pasiūlęs sprę
sti netik Vokietijos klausimą, bet taip 
Europos įtempimo ir Podsdamo sutar
ties reikalus.
Amerikoj gausėja 
darbai

Amerikos mobilizacijos šefas W i 1- 
s o n pareiškė, kad dar šiais metais 
apie 4 mil. Amerikos darbininkų tu
rės pereiti dirbti į karo pramonę. Tuo 
būdu amerikiečiai turėsią ilgiau lauk
ti naujų namų ir naujų automobilių. 
Įstaigos ir fabrikai turėsią prailginti, 
darbo valandas.

"Palyginti trumpu laiku jau mes 
padarėme savo kraštą gana saugiu, nes 
mūsų kariuomenė padvigubėjo. Da
bar ją sudaro apie 3 mil. vyrų. Mūsų 
uždavinys jau 1953 metais matyti 
Ameriką taip stiprią, kad ji nebijotų

luotų partizanų, kurie savo sabotažo 
veiksmais ir atvirais užpuldinėjimais 
daug nuostolių pridaro sovietų armi
jai ir administracijai. Čekoslovakijoj 
veikianti labai aktyvi ir gerai organi
zuota pogrindžio organizacija, kurios 
tikslų eilėje yra numatyta net ginklu 
priešintis Sovietų Sąjungos okupacijai. 
Rumunijoj veikiančios įvairiausios 
rezistencinės organizacijos, kurių esą 
priskaitoma iki 20. Jos pasirinkusios 
egzotinius vardus, būtent: “Juodasis 
apsiaustas”, “Jūros bangos”, “Baltieji 
ereliai” ir t.t. Bulgarijoj savo veiklą 
išvysčiusi labai aktyvi karinė organi
zacija, kurios nariais esą bolševikų nu
kankinto social-demokratų vado Niko
lai Petkov pasekėjai, ši organizacija 
esanti išplėtusi stiprio pogrindinę 
veiklą visame krašte ir daranti didelio 
masto užpuolimus ant sovietinių dali
nių viai moderniais ginklais iš kalnr] 
tarpeklių.

Tačiau daugiausia Kremliaus satra
pai esą susirūpinę “slapta Sov. Sąjun
gos silpnybe” — didžiuliu ir šaltu šiau- 
ryčių Sibiru. Amerikiee'ai esą gali 
pradėti ieškoti kelių, kaip išlaisvinti 4 
mil. žmoi.ių, ištremtų ir kalinamų 
Sibiro taigose. Jau šiuo metu iš Korė
jos bazių amerikiečių lakūnai galį pa
siekti Sibii o tremtinius per 2 valandas 
ir aprūpinti juos ginklais bei maistu, 
paskatinant visuotinam sukilimui. Be 
to, 1.250.000 “laisvųjų” Šiaurės Sibiro 
gyventojų esą visi didžiausi Stalino ir 
komunistt} partijos priešai. Arti Man
džiūrijos sienos taip pat gyvena apie 7 
mil. tariamai laisvų gyventojų ir į 
mil. kalinių. Jie taip pat laukia karo, 
kad sąmyšio metu galėtų atsikeršyti. Buvo restauruotos įvairios istorinės ir 
sovietams, kurie sugriovė jt} gyvenimo i alegorinės figūros. Kremliaus aikštėje 
gerbūvį. h, .......... . ........

kytų taip pat aukštą ūkinio gyvenimo 
standartą” — pareiškė Wilson. 
Australijoj bus ban
doma atomine bomba

Pirmoji Anglijos atominė bomba, 
kuri esanti didesnė už amerikietines, 
būsianti išbandyta prie Woomeros, 
Pietų Australijoje. Ši bomba po savo 
pagaminimo jau perėjo šešias eksperi
mentines stotis. Australijos vyriausy
bė sutiko dalintis pusiau, visas išlaidas 
su D. Britanija, kurios susidarys ban
dant atomines bombas. Šių išlaidų 
būsią apie 50.000.000 svarų. Iki šiol 
Woomeroje jau buvo daryta daug 
bandymų su įvairiom raketinėm bom
bom ir įvairiais naujais ginkalis. Čia 
esą atsiekta gerų ir džiuginančių rezul
tatų. Ginklai esą defenzyvinio ir 
ofenzyvinio pobūdžio.
“Pirma k a n u o l ė s, 
paskui duona"

Šiuo šūkiu pradėjo paskutinę savo 
kalbą Amerikos prez. Trumanas. Jis 
tikisi, kad šiais metais Amerikos kon
gresas paskirs Maršalio Plano vykdy
mo dispozicijai 2.223.000.000 svari}, 
kurių 4/5 bus sunaudoti gynybos pro
gramai vykdyti ir antisovietinei pro- 
pogandai. Ši prezidento kalba buvo 
įžanga į ketvirtus Maršalio Plano me
tus Europoje.
Reikalauja grąžinti 
laivus

Amerikos valstybės sekretorius D. 
Acheson įteike Sov. Sąjungai notą, 
kurioje reikalauja grąžinti 672 laivus, 
kuriuos praėjusio karo metu buvo jai 
pasiuntusi pagal paskolos — nuomos 
sutartį. Notoje sakoma, kad Ameri
kai būtinai reikalingi tam tikri laivų 
tipai, kurie esą tarp pasiųstųjų į Sov. 
Sąjungą.
Peržengė 38 p a r a l ė l į

Nežiūrint įvairiausių kalbų, kad 
norima lokalizuoti Korėjos konfliktą 
ir UNO užkulisiuose esą vedamos de
rybos tuo reikalu su Kom. Kinija, gen. 
MacArthūro armijos prieš keletą die-’ 
nų vis dėlto peržengė 38 paralelę. Jos 
susitinka gana kietą ir atkaklų komu
nistų pasipriešinimą, tačiau pamažu 
slenka į priekį. Šiam Amerikos ryž
tui esą labai priešinasi D. Britanijos 
politikai, tačiau ir čia rasta išeitis. 
Bendrame Amerikos ir D. Britanijos 
komunikate pabrėžiamas šių valstybių 
nuomonių tapatumas, primenant, kad 
peržengta š. Korėjos siena tik strate
giniais sumetimais, bet ne galutines 
okupacijos tikslu.

Iš antros pusės pranešama, kad 
Mąndžiūrijoje bolševikai yra sukon
centravę dideles armijas ir apie 1.000 
lėktuvų ruošiamai pavasario ofenzy
vai. Gen. MacArthūras reiškia nepa
sitenkinimo, kad jis negali bombar
duoti Mandžiūrijos teritorijos, kur sau 
ramiausiai bolševikai daro karinius 
pasiruošimus ir koncentruoja savo 
tiekimą. Anglų telegrafų agentūra 
praneša, kad generolui MacArthūrui 
esą leidęs Amerikos jungtinių kariuo
menės pajėgų štabas, esant reikalui, 
bombarduoti ir Mandžiuriją. Netoli- 

jokio agresoriaus užpuolimo ir iąlai- moj ateity reikia laukti naujų įvykių.

STALINAS ATREMONTAVO 
KREMLIŲ

Didysis pasaulio “proletaras” Stali
nas mėgsta ištaigingai ir liuksusiniai 
gyventi. Kaip rašo įvairūs užsienie
čiai, kuriems teko lankytis Stalino ir 
politbiflro pilyje — Kremliuje, visi 
kambariai ten įrengti su didele pra
banga. Tačiau išorinės Kremliaus 
sienos iki šiolei buvo šiek tiek aptriu
šusios ir Kreifiliaus cerkvių bokštai 
gerokai apmusiję. Tad po praeito 
pergalingojo karo, kai Stalino žvaig
ždė pasaulio kvailių tarpe dar labiau 
sušvito, “genialus tėvelis”, nutarė, kad. 
ir visa aplinka apie jį turi dar labiau 
blizgėti. Tuo tikslu ir buvo pradėtas 
didelis Kremliaus sienų ir cerkvių 
bokštų remontas, kuris truko net ket
verius metus ir neseniai buvo baigtas. 
Aukštos Kremliaus mūro sienos turi 
apie 3,5 kilometrų ilgio ir jas remon
tuodami mūrininkai įmūrijo net apie 
60.000 naujų plytų; jos buvo dar 
kiek paaukštintos, kad "tėvelis” sau
giau ten jaustųsi. Cerkvių, kurios pa
verstos įvairiais muziejais, bokštai bu
vo apdengti naujomis blizgančio vario 
plokštėmis ir dabar jie iš tolo blizga.

yra milžiniškas laikrodis, kurio valan

dų mušimą transliuoja Maskvos radi
jas, taip pat buvo pagrindinai atre
montuotas.

TALKININKA ŪKIME LIET.
MUZIKOLOGIJOS ARCHYVUI
Nuo 1929 m. JAV-bėse gyvenąs 

žymus mūsų kompozitorius Juozas 
ŽILEVIČIUS dideliu . pasišventimų 
renka lietuviškos muzikologijos archy
vą. Norėdamas sutelkti kuo daugiau
siai lietuvių tremties muzikines veik
los dokumentacijos, kompozitorius 
kreipiasi į kiekviename pasaulio kra
šte gyvenančius lietuvius su prašymu 
padėti jo darbui. Kiekvienas, kas tu
rėtų lietuviškos muzikos veiklą liečian
čios medžiagos (bėgamojo laiko ir 
praeities koncertt} bei parengimų pro
gramų, nuotraukų, skelbimų, recen
zijų ir pan.), prašomas siųsti Liet. Mu
zikologijos Archyvui.

Tikimės, kad ir mūsuose, kur vis 
gyviau ima reikštis muzikinė veikla, 
archyvo rinkėjo prašymas ras tinkamą 
atgarsį.

Medžiagą siųsti šiuo adresu:
J. Žilevičius, L.M. 
166 Park Place, 
ELIZABETH, N.J. 
U.S.A.
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Outline History of
Lithuanian Literature

By A. Vaičiulaitis

Being a good psychologist and 
a keen observer of nature, and 
pouring much feeling into his 
books, Vienuolis created some truly 
fascinating short stories. With deli
cate shadings he depicts in these writ
ings not only the intellectuals, but the 
villager’s world, and even the Orient. 
Among the best of Vienuolis’ short 
stories are “Paskenduole” (The 
Drowned Maiden), "Inteligentų Pala
ta” (The Palate of the Intellectuals) 
and “Vėžys” (The Crab). These are 
really masterpieces. He has also pro
duced larger works: "Prieš Dienų” 
(Before Dawn), “Viešnia Iš Šiaurės” 
(The Guest from the North), and an 
historical novel "Kryžkeliai” (The 
Crossroads).

Ignas Šeinius (born 1889) as a sober 
observer, a gentle raconteur, and an 
astute psychologist. His writings arc 
impressionistic. He came to the fore 
before the World War with three 
books: "Kuprelis" (The Hunch
back), “Bangos Siaučia” (The Turbu
lent Waves) and “Iš Vasaros Vaišių” 
(From Summer Festivals). With de
lightful artistry he draws the reader’s 
attention to nature and records the

“Milžino Paunksmė” (The Shadow of 
the Giant), he recalls the times of 
Vytautas the Great, while in “Baisioji 
Naktis” (The Horrible Night) he de
picts the national anxieties of the 
year 1905.

Faustas Kirša (born 1891) has pro
duced several volumes of poetry: 
“Aidų Aidužiai" (Echoes and Re
echoes), “Giesmės” (Hymns), “Maldos 
Ant Akmens” (Prayers on the Stone), 
and “Pilgrimai” (Pilgrims). Kirša is 
a symbolist, often quite difficult to 
follow, possessing an occult mind. By 
no means can he be considered easy 
reading. But every now and then, 
from the enchainment of his intricate 
pattern there emerge words and 
phrases of powerful import, unfolding 
very wide and very unusual mental 
and emotional horizons. A very suc
cessful work of satire and a master
piece of its kind is his “Pelenai" 
(Ashes), which ferociously lashes at 
all evils.

Of this entire group of writers, none 
aroused more public interest than 
Vincas Mykolaitis-Putinas (born 
1893). He is a typical representative

of the period of individualism. His 
is a consciousness that, undergoes 
powerful, and sometimes tempestuous, 
experiences. He is a lyric poet, play
wright, and novelist, and author of 
the famous novai “Altorių šešėlyj” 
(In the Shadow of the Altars).

In his collections of lyric verses, 
“Tarp Dviejų Aušrų” (Between Two 
Dawns) and “Keliai ir Kryžkeliai” 
(Roads and Crossroads), he recounts 
in song the harrowing bewilderment 
of his soul and opens a penetrating 
perspective into both emotional and 
mental realms. We can perceive this
in his poem “Midnight”:
There is but one and only hour—

The midnight gay,
When to the distant stars above

You stop and pray.

Forever glowing silent skies
Such joy impart,

It seems that all the stars descend 
Into your heart.

Entire existence blends ’to one—
The azure blue,

Which like a calmly rolling sea 
Submerges you.

There is no sky, there is no prayer, 
There is no sin;

Whatever word your heart may say—
Heaven will win.
In his dramas, “Valdovas” (The 

Sovereign), “Vaidilutė” (The Vestal
varied reflections, moods, and con
flicts in the human heart.

He created much interest with his 
"Siegfried. Immerselbe Atsijaunina” 
(Siegfried Immerselbe is Rejuvenat

ed), in which he made fun of the 
National Socialist dostrine of racism.

To this same generation of writers 
belong Kazys Puida (born 1883), who 
forsook his earlier decadence for his
torical subjects, and his wife Ona 
Pleirytė-Puidienė (1885-1935), a fic- 
tionist of fine sensibility.

Of the poets of this period ..who 
have given us generously of their 
talent there are two priests, Mykolas 
Vaitkus (born 1883) and Motiejus 
Bustaitis (1870-1027), both guided in 
their work by lofty platonistic con
cepts. Gustaitis has given us some 
excellent translations of works of 
Roman literature and of the writings 
of Adam Mickiewicz.

XIV.
UNDER THE LITHUANIAN 

FLAG
The World War proved to be no 

propitious time for any great advance
ment in literature. But after 1918, 
in the fresh soil of independence, all 
creative elements were astir. The old 
forces applied themselves to their 
literary endeavours: Vaižgantas and 
M. Pečkauskaitė were now writing 
their best books. Maironis was creat
ing historical dramas. Others, like V. 
Krėvė and A. Vienuolis, who had 
made their appearance prior to the 
World War, were also hard at work. 
All were caught in the new creative 
surge.

But beside these, two new genera
tions came to the fore. The first had 
already been heard from before the 
War and comprised such important 
writers as Balys Sruoga, Faustas Kirša, 
V. Mykolaitis-Putinas, Kazys Binkis, 
and Petras Vaičiūnas. Of these, some 
followed a more conservative group, 
while others regarded themselves as 
great modernists, experimented with 
new forms and aimed to do away with 
all that was old. Such restless crea
tures were Balys Sruoga and Kazys 
Binkis, the latter being a leader of the 
futurists. But, in time, even they 
abandoned much of their modernistic 
experimentation and returned to 
more solid ground.

Balys Sruoga (born 1896) is both a 
lyrist and a dramatist. He has also 
writte na considerable number of cri
tical articles and is the author of 
rather exhaustive treatises on the his
tory of Russian literature, which he 
prepared while he was teaching at the 
University of Kaunas. Sruoga brought 
much new expression into poetry. 
His better poems are musical, full of 
sympathy with nature, and reveal the 
poet’s restive soul. In his dramą

Lithuanian Minister Appeals 
To The United Nations

PART II.
Persecution .of intellectuals is based 

on their lack of enthusiasm for the 
Marxist-Lcninist-Stalinist, ideology. 
Since 1948 it was the clergy, the teach
ers, and the farmers who have suffered 
most. Sixty per cent, of the clergy 
has been liquidated; the remaining 
teachers arc threatened and intimi
dated; special measures are taken 
against the farmers. Individual farm
ers are accused of supporting the par
tisans (underground resistance) and 
are charged with being relatives- of 
the refugees and D.P’s. Charges and 
accusations result in deportations. 
Homes of the deported farmers are 
often burned or turned over to the 
Bolshevik activists (istrebiteli). Un
bearable taxes and the compulsory 
deliveries in kind of unreasonable 
quotas plague all the farmers. Non- 
compliance with those measures re
sults in deportation for several years. 
In the district of Mariampole 153 far
mers were thus sentenced in a single 
performance of Communist justice. 
The transfer of farmers from their 
own farms to abandoned farms is also 
practiced. A farmer is ordered by 
the MGB officials to give up his farm 
and to move within one hour to an
other farm left behind by a deportee 
or a refugee. These transfers are car
ried out under appalling conditions. 
Farm collectivization often assumes a 
genocidal aspect; more than one-third 
of the farmers have already been af
fected by collectivization. Farmers 
holding more than fifteen hectars are 
regarded as “exploiters”. The “ex
ploiters” are not admitted to the col
lective farms. In order to make room 
for Russian colonists, the farmers are 
driven from their farmsteads under 
the slightest pretext. Even that is not 
enough. A statement published in 
December, 1948, in the Tarybų Lie
tuva (Soviet Lithuania), and signed 
by A. S. Trofimov (a Russian official 
of the Lithuanian Communist Party), 
referred to a farmers’ revolt against 
collectivization. However, according 
to the above mentioned memoran
dum, no revolt had taken place, but 
that the Communist Party had wished 
to use this as a pretext for the expedit
ing of the collectivization programme 
and for the bringing in of more Rus
sian settlers to work in these “kol- 
chozes”. The MGB officers are 
authorized to eliminate the local 
population by any means that suit 
their purpose. The picture of the

present-day life of the Lithuanian 
farmer is grim indeed. To save the 
farming population is Lithuania's 
main concern at the present time.

In my note of April 3, 1945, to The 
Honorable The Secretary of State, I 
stated that “my country, a victim of 
Nazi-Soviet invasions, while hoping 
for security supported by a new inter
national organization (U.N.) is at this 
very moment waiting with great an
xiety for immediate remedy against 
the fear of extermination . . . when 
so many thousands (of innocent 
Lithuanians) are being driven east
ward by the Soviet ‘liberator’.” In 
this connection may I invite your at
tention to the following statements 
from an Aide Memoire, dated July 27, 
1950, submitted to the United States 
Department of State by the three ac
credited Baltic representatives in 
Washington: “Communist terror and 
annihilation of the population conti
nue unabated; people disappear in the 
streets or from their homes. Mass 
deportations ‘ are being carried out 
quite methodically; thus, innocent vic
tims find themselves in slave labor 
camps in remote parts of Russia where 
death is the only relief for their suf
fering. The official representatives 
of the Baltic States, and organizations 
of the Baltic nationals, have on seve
ral occasions appealed to the United 
Nations, the most representative in
ternational body, to intervene for the 
purpose of stopping or, at least, inves
tigating these barbaric acts practiced 
in the Baltic States by a member of 
the United Nations. So far, no action 
has been taken by the United Na
tions.”

After bringing to the attention of 
the United Nations the picture of the 
plight of the Lithuanian people in 
general, and of the farmers in particu
lar, under the present regime of the 
Russian occupation, I hope that 
among the sixty members of the pre
sent United Nations General Assem
bly there are statesmen who will re
cognize the timeliness and the merits 
of this communication, and that they 
will press for proper inquiry and 
adjustment of the problem.

In conclusion may I request you to 
make this communication available to 
the interested delegations and to ac
knowledge its receipt.

Accept, Sir, the renewed assurances 
of my highest consideration.

P. Zadeikis,
Minister of Lithuania.

Virgin), he takes us centuries back. 
His dramatic works, however, lack the 
freedom that one finds in his verses 
or in his “Altorių šešėlyj”.

This novel produced tremendous 
repercussions not only for its aesthetic 
qualities, but also for the problem it 
discusses, namely, the conflict between 
the author’s priesthood and his calling 
as a poet. One must admist that, 
especially in the first two of the three 
volumes, the author emerges as a 
great psychologist, a keen, introspec
tive analyst of the deepest experiences 
of the human soul, a creator of strik
ing characters and sentimental settings 
— all this makes “Altorių šešėlyj” an 
imposing monument in Lithuanian 
literature. V. Mykolaitis-Putinas’ 
later novel “Krizė.. (The Crisis) does 
not sustain the high degree of artistry 
reached in “Altorių šešėlyj.”

Petras Vaičiūnas (born 1890) is pro
lific in both poetry and drama. A 
sparkling lyrist, an optimist and un
tiring patriot, he is most fruitful as 
playwright, having written either a 
comedy or a tragedy for the National 
Theatre annually. In his dramatic 
vehicles — “Sudrumsta Ramybė” (The 
Ruffled Calm), “Tuščios pastangos” 
(Vain Efforts), “Nuodėmingas Ange
las” (The Sinful Angel), “Sulaužyta 
Priesaika” (The Broken Vow) and 
others — he dwells on current national 
and social realities.

Kazys Binkis (1893-1942) in his first 
collection, “Eilėraščiai” (Verses), 
wrote light, euphonious poetry where
in he sang of nature, flowers, and 
common, evęryday existence. Later 
he turned to modernism, becoming a 
leading exponent of futurism. In this 
vein he wrote “Šimtas Pavasarių” (A 
Hundred Springs), which contains 
many enjoyable items. Binkis, like 
other poets of his generation, later 
reverted to the classical form. His 
drama ?Atžalynas” (Regrowth), sim
ple and unpretentious, and invested 
in quiet but genuine realism, fulfils 
all stage requirements and is one of 
the greatest successes of the Lithua
nian Theatre.

After Binkis there comes a long line 
of other modernistic writers, includ
ing Tarutis (J. Petrėnas), who has 
written some meritorious short stories, 
and Juozas Tysliava who, though not 
a futurist, has contributed much new 
character to poetry with his musical, 
imaginative verses of many moods.

The writer who wears best the 
mantle of modernism is Jurgis Savic
kas (born 1891), a diplomat, refined 
esthete and sarcastic portrayer of 
apathy and boredom. He is the au
thor of “Šventadienio Sonetai” (Sun
day Sonnets), “Ties Aukštu Sostu” 
(Beside the Lofty Throne), and of 

several travel books.
To this same generation belong J. 

Mikuckis and A. Lastas, poets, B. Bui- 
vydaitė, poet and writer of fictionj 
and J. Švaistas.

XV.
NEW NAMES. POETS.

The second post-war generation of 
writers were not concerned with the 
tearing of old traditions; their objec
tive was diligently to perfect the form 
of their own works. The main body 
of these writers were not content with 
individualism, but sought-sustenance 
in the national, religious, social, and 
even international spheres.

The recent Lithuanian literature 
reflects the great interest of present- 
day Lithuanian writers in the Klai
peda (Mcmel) territory and Vilnius — 
their ancient and hallowed capital — 
with which their stories and themes 
are invariably associated. This, how
ever, is readily understood, when one 
realises how vitally important both 
Klaipeda and Vilnius are to Lithua
nian economic, cultural and spiritual 
life.

Blind adherence to the internatio- 
nalistic theme, however, led a few of 
the writers to extremes, prompting 
them to choose for their ideal the sys
tem of international communism in 
preference to their own country. 
Some of them were firm believers in 
these doctrines, while others have 
proved themselves to have been com
munists for purely personal, opportu
nistic reasons.

(To be continued.)
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BIJOSI! PASTOGE
IŠ MUSUisla BUITIES

Šveicarijos lietuviu gyvenimas

PERT H'A S (V.A.)
Per the susitvėrusi lietuvių krepšinio 

komanda, sėkmingai skina laimėjimus. 
Kaip žinome, mūsų sportininkai perci- 
tais metais iškovojo Vakarų Australi
jos meisterio vardą.

Vasaros turnyras irgi labai sėkmin
gai baigėsi mūsiškių naudai. Po sun
kių finalinių rungtynių, kurios įvyko 
š.m. kovo mėn. 16 dieną su mūsų bro
liais latviais, mūsiškai laimėjo rezul
tatu: 43:32, tuo užtikrintai pelnydami 
pirmąją vietą. Mūsų žaidėjams buvo 
įteikta graži dovana, o komandos ka
pitonas S. G i n č i a u s k a s, kaip 
geriausias turnyro žaidėjas, apdovano
tas asmenine dovana. Dėka jo nuo
pelnų, mūsų komanda yra pati sti
priausia visoje Vakarų Australijoje.

Tikime, kad mūsų sportininkai, va
dovaujami “S. Ginėiausko, tinkamai 
pasirodys artėjančiuose žiemos ir visos 
Australijos turnyruose. Linkime jiems 
kuo geriausios kloties.

Antrąją Velykų dieną vietos sporto 
klubas surengė šokių vakarą, kuris 
davė apie 30 svarų gryno pelno ir 
gerokai sustiprino sporto valdybos ka
są. Sporto klubo valdyba nuošir
džiausiai dėkoja visiems tautiečiams, 
kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo 
vakarą organizuojant ir jį rengiant. 
Ypatinga padėka^fiia tenka tautinių 
šokit; grupei ir p.p. Liutikui, A. Mi
liauskui ir J. Baronui.

K. P. Miliauskas

Kilnojamoji Paroda toliau 
keliauja

Kaip žinome Kilnojamoji Naujųjų 
Australų Paroda aplankys visus dides
nius miestus ir miestelius. Sydnėjuje 
lankytojų paroda susilaukė apie 
40.000, o Brisbančje — 28.000. Syd- 
nejaus paroda buvo nufilmuota abie
jų australų filmų bendrovių ir gerai 
įvertinta.

Rimtai nusiskundžiama, kad lietu
vių skyrius parodoje teturi tik tiek 
eksponatų, kad vos gali išsilaikyti. 
Tik viena ALB-nės Melbourne apy
linkės valdyba yra davusi savo ekspo
natus. Nei Sydnėjus, nei juo labiau 
Adelaide (pastarosios apylinkė visiš
kai atsisakė bendradarbiauti su^paro- 
dos rengėjais) neparėmė parodos. Tik 
privačios iniciatyvos dėka, lietuvių 
skyrius dar gali džiaugtis, kad turi 
eksponatų rinkinį. Čia ypač daug rū
pinasi dail. Bistrickas, lietuvių ir gry
nojo meno skyrių vadovas parodoje. 
Esant parodai Sydnėjujc, čia buvo 
jaučiamas apgailėtinas tautiečių pa
syvumas. Parodos tvarkytojai nega
lėjo jokiu būdu rasti Apylinkės Val
dybos adreso ir niekas nepasisiūlė joje 
dežūruoti, nors buvo tikrai reikalingos 
mergaitės tautiniais drabužiais. Čia 
tik p. A. B a u ž 6 paskubėjo su savo 
pagalba, o p-lė Antuaneta Baužai- 
t e buvo vienintelė lietuvaite, kuri bu
dėjo parodoje tautiniais drabužiais 
apsirengusi.

Parodos atidarymo proga dail. J. 
B i s t r i c k o iniciatyva buvo įteikta 
Australijos užsienių reikalų ministe- 
riui p. Spenderiui knyga "Lith
uania through the Ages”.

Teko girdėti, kad dabar parodai 
lankant Queensland!;, Brisbančs lietu
viai daug prisidėjo prie savo skyriaus 
įrengimo.

Stebėtojas

Jau ruošiamasi Motinos Dienai
PLB-nės Sydnėjaus Apylinkės vado

vybės iniciatyva buvo sukviesta būre
lis asmenų rūpintis Motinos Dienos 
minėjimu Sydnėjuje. Šios komisijos 
pirmininku buvo išrinktas kun. P. 
Butkus. Pirmojo pasitarimo metu 

v buvo sudaryta provizorinė minėjimo 
programa. Norima, kad šiais metais 
Motinos Diena būtų juo iškilmingiau 
atšvęsta. Smulki minėjimo programa 
ir vieta, kur įvyks minėjimas, bus pra
nešta vėliau.

J. P. K.

Kun. Balčiūnas Vyt. perkeltas 
i Brisbane

Pirmiau gyvenęs Sydnėjuje kun. 
Vyt. Balčiūnas, savu melu buvo 
perkeltas į Mclbourną. Čia pabuvęs, 
jis vėl keliamas į Brisbanę. Pakeliui 
gerb. kunigas aplanke “M.P.” atsako
mąjį redaktorių p. A. B aužę, savo 
seną pažįstamą.

Gerb. kun. Vyt. Balčiūnas 
džiaugiasi, vykdamas į Brisbanę, nes 
ten yra didokas lietuvių skaičius, ku
rie dabar turės savo kunigą. Kun. 
Balčiūnas prie progos žada aplankyti 
savo bičiulius Sydnėjuje' ir ateityje 
aktyviau bendradarbiauti "Mūsų 
Pastogėje.” ,

Nuoširdžiai linkime kun. Vyt. Bal
čiūnui geriausios sėkmės naujoje vie
toje. “M.P." Redakcija

Lietuviai Mount Kosciusko 
papedeje

Vadinamose Australijos Alpėse yra 
statoma krašto elektros jėgainė, kur 
dirba taip pat ir lietuviai. Šios elek- 
trainės darbai tiesiasi 80 mylių plote 
ir šiuo metu čia galima gauti ir pasi
rinkti įvairiausių rūšių darbų. Eilinis 
darbininkas čia uždirba į 2 savaiti 
apie 38 svarus brutto. Už pragyveni
mą mokama į dvi savaiti 4,5 svaro, 
taigi norintieji gali čia gerokai susi
taupyti. Kasyklų rajone prie užtvan
kos darbų uždirbama net iki 47,5 
svarų į dvi savaiti. Šiame rajone di
džiausias miestelis yra Gooma, turįs 
apie 5.000 gyventojų. Čia taip pat 
yra statybos darbų, kur vidutiniškai 
uždirbama apie 30 svarų į dvi sav.

Jei kas iš lietuvių norėtų čia vykti 
darbams, tai darbų visada netruks. 
Nepatartina kreiptis į Coomos em- 
ploymento įstaigą, nes greičiau darbo 
susirandama, betarpiai kreipiantis į 
darboviečių vedėjus. Gyventi kalnuo
se nėra nuobodu, nes vasarą nėra kar
šta, o žiema čia savo snieguotomis pa
šlaitėmis bent iš dalies primena Euro
pą. Vyt. GI ažė

Laiškai 
Lietuviainas 

lietuvių katalikų religinis lai
kraštis. Leidžia Tėvai Jėzuitai. 
Užsisakyti galima pas:

Rev. S. Gaidelis, S.J., 
264 Miller St., • 
North Sydney, N.S.W. 

’renumcrata metams tik 9/-.

A r žinote kad,
— Lietuvos unguriai gimsta Sargasso 

jūroje, prie Antilų salų. Mažyčiai un- 
guriukai be jokio kompaso perplaukia 
Atlanto vandenynų ir išsisklaido Euro
pos upėse. Po trijų metų jie vėl iš 
Europos upių grįžta į Sargasso jūrą 
paleisti savo ikrus, iš kurių išriedėję 
maži unguriukai vėl plauks į Europos 
upes.

— Pacifiko salelėje Anthahan yra 21 
japonų karys, kurie netiki, kad karas 
jau baigtas ir ištikimai laikosi savo 
poste. JAV laivyno vadovybė mano, 
kad jėga juos priversti pasiduoti 
neapsimoka ir todėl ligi šio laiko jų 
neliečia ir retkarčiais jiems iš lėktuvų 
numeta maisto produktų.

— Pasaulyje yra 800 mil. krikščio
nių. Iš jų katalikų yra 405 mil., 
provoslavų — 195 mil., protestantų — 
200 mil. Nekrikščionių pasaulyje yra 
1 milijardas 400 mil. Iš jų žydų — 
17 mil., mohometonų 305 mil., budi
stų — 215 mik, konfucijanistų — 306 
mik, indų — 290 mik, šintoistų — 35 
mik, animistų — 100 mik, kitų ir be 
tikėjimo — 50 mik Tokiu būdu krik
ščionybė yra galingiausia pasaulio 
religija. Gi skirstant atskiromis gru
pėmis pirmoji vieta tenka katalikams, 
antroji — konfucijanistams, trečioji — 
islamas arba mohometonams ir ketvir
toji — indų arba brahmaniztams.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
įsteigimas

Jau 1950 m. rugpiūčio 20 d. Zuriche 
buvo sušauktas Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės steigiamasis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 23 asme
nys. Pirmininkavo d r. A. Gerutis, 
sekretoriavo dipl. inž. G. Bolcckis.

Bendruomenės valdybon išrinkti: 
kun. dr. J. Navickas, dr. A. Gerutis 
ir p. E. Garbačiauskienė. Kandidatai: 
dipl. inž. J. Stankus ir p. A. Paulaitis. 
J garbės teismą išrinkti: dipl. teis. K. 
Truska, dr. J. Augcvičius ir dipl. inž. 
G. Bolcckis. Revizijos komisiją suda
ro: pulk. J. Giedrys, dr. V. Dargužas 
ir p. S. Gampp — Mašalaitė.

Apie Šviecarijos Lietuvių Bendruo
menės įsteigimą visi šiame krašte gy
venantieji lietuviai buvo painformuo
ti atskiru pranešimu. Jame, tarp kita, 
buvo pranešta, kad Bendruomenės 
sekretariato adresas yra 
toks: Zurich-Hongg, Hohenklingen- 
strasse 23. Tel. 56 73 29.
Prelatas Kazimieras Šaulys Lugano

Šveicarijos lietuviai džiaugiasi, tu
rėdami savo bendruomenės narių tar
pe vieną gaibingiausiųjų tautiečių — 
kun. prel, prof. Kazimierą Šaulį. 
Prcl. Šaulys yra vienas iš trijų trem
tyje gyvenančių Vasario 16 d. Nepri
klausomybės Akto signatarų.

Prel. Šaulys, Kauno Arkivyskupijos 
Generalvikaras, kartu su tūkstančiais 
kitų tautiečių 1944 metais pasirinko 
tremtinio likimą ir apsigyveno Luga
no mieste. 1949 m. prelatui šauliui 
minint kunigystės auksinę sukaktį, 
Amerikoje buvo išleista monografija 
apie jubiliatą.
Ministeris Stasys Lozoraitis

Lietuvos Diplomatijos Užsienyje 
Šefas, grįždamas iš Londono, gruodžio 
mėnesį buvo trumpai sustojęs Zuriche 
ir Lugano. Ponai Lozoraičiai, nuolat 
gyveną Romoje, pereitą vasarą pralei
do atostogas Keturių Kantonų paeže- 
tyje.
Kun. dr. J. Navickas

Šveicarijos lietuvių kapelionas, nuo 
pereitų metų rudens apsigyveno Esta- 
vayer-le-Lac, kur dirba kaip kapelio
nas ir tikybos mokytojas Sacrė-Coeur 
institute. — Kalėdi; atostogas kun. 
Navickas praleido Romoje.
Mirė Anelė Koniukovienė-Pakulytė

Pereitų metų rudenį buvo supiltas 
pirmas Šveicarijos lietuvės tremtinės 
kapas. Rugsėjo 10 d. Davose mirė 
Anelė Koniukovienė-Pakulytė, dipl. 
teis, ir žurnalisto Andriaus Koniukovo 
žmona. Ilgai ir sunkiai sirgusi velio
nė buvo palaidota rugsėjo 13 d. Wald- 
friedhofe. Atsisveikinimo ir surami
nimo žodį tarė Šveicarijos lietuvių 
kapelionas kun. dr. J. Navickas. Ka
pinėse buvo sugiedotas Viešpaties An
gelas. Velionės kapas skendėjo gėlėse.

Šveicarijos lietuvių bendruomenė 
neteko vertingo nario. Velionės vyrui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Atsižvelgiant atskirai į katalikus ran
dame šitokią statistiką: iš 405 mil. 
katalikų 200 mil. yra neaiškūs kata
likai, 100 mil. katlikij faktiškai veikia 
prieš atalikybę, ir tik 105 mil. yra 
aktyvūs katalikai. Panašią statistiką 
randame ir kitose religijose.

— Didžiausias mandagumas pasau
lyje manoma buvo parodytas pranzū- 
zų, 1745 metais mūšyje su anglais ties 
Fontenoj. Anglai kvietė prancūzus 
šauti pirmus. Prancūzai nesutiko ir 
užleido vietą anglams. Anglai tuo 
pasinaudoję pirma salve nušlavė 50 
prancūzų karininkų ir 760 kareivių.

— Didžiausios vestuvės pasaulyje 
įvyko 324 metais pr. Kristų, kada 
Aleksandras Didysis po mūšio Persi
jos mieste Susoje sutuokė vienu kartu 
10.000 savo karių su persėmis.

Surinko Br. Zumeris.

Panelė Birutė Šaulytė
paskutinio Lietuvos pasiuntinio Švei
carijoje dr. Jurgio Šaulio duktė, nuo 
pereitų metų gruodžio 1 d. dirba 
Bazelyje kaipo privatinė sekretorė pas 
prof. T. Reichsteiną, kuris pernai 
gavo chemijos Nobelio premiją. Pa
nelė Šaulytė kelis metus dirbo kaipo 
direkcijos sekretorė vienoje Bazelio 
la i vi ni n k ys tės bendrovėje.
Berne gyvenantieji lietuviai 
susirenka vieną kartą per mėnesį tar
pusavio ryšiams palaikyti. Pobūviuose 
gausiai dalyvauja taip pat Lietuvoje 
gyvenę šveicarai. Pricškaldčdinio su
siėjimo proga buvo surinkta aukų 
Diepholzo lietuviškajai gimnazijai 20 
vokiečių markių.
Juozas Bulota
ats. kap. ir dipl. inž., pirmas atbė- 
gėlis į Šveicariją, iš Prancūzijos išva
žiavo į Kanadą, kur apsigyveno Mon
realyje. P. Bulotos šeima dar laikinai 
pasiliko netoli Paryžiaus, bet jau apie 
Velykas rengiasi išvykti iš Europos.
Šveicarijos lietuvių
skaičius nuolat mažėja. Pereitų metų 
rugpjūčio mėn. į Amerikos Jungtines 
Valstybes išvažiavo p. Kazio Žukau
sko (apsigyveno Brooklyne) ir p. 
Zigmo Markevičiaus šeimos 
(įsikūrė Detroite). Med. stud. A. Žu
kauskas iš USA sugrįžo ir vėl studi
juoja Berne. P. Jonas Ladyga, 
1948 m. baigęs meno mokyklą Lau
sanne mieste, 1950 m. lapkričio mėn. 
išvyko į Kanadą ir sustojo Monrea
lyje. Trumpai prieš Kalėdas iš Baze
lio į USA išvažiavo p. Ona Vaitku
vienė.
P. Antanas Igoris
pereitų metų gruodžio mėn. Zuriche 
atidarė gastronomijos prekių krautuvę 
ir skoningai įrengtą kavinę — resto
raną. P. Igoris yra žymiausias Švei
carijos lietuvis verslininkas. Be minė
tų biznių, esančių nuosavuose namuo
se, p. Igoris dar turi Zuricho miesto 
centre kepyklą.
P. Justinas Paberžis
gyvenąs Niedersommeri, Thurgau 
kantone, neseniai pasistatė gražius na
mus. P. Paberžis, būdamas dipl. sta
lius, padirbo nemokamai Lietuvių 
Bibliografiniam Archyvui Šveicarijoje 
kelias knygų lentynas.
Vasario 16 d. minėjimai

Lietuvos valstybės nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minėjimas 
Zuriche prasidėjo pamaldomis va
sario 18 d. (sekmadienį), 10 vai. ryto, 
Gesellen vėrei ne. Pamaldas laikė kun. 
dr. J. Navickas. Berno lietuviai ir 
Lietuvoje gyvenę šveicarai susirinko 
Vasario 16 d. vakarą pas pp. Geručius. 
Senelių ir ligonių priglobi mos 
Šveicarijoje

Šveicarijos vyriausybė yra nusista
čiusi artimiausiu laiku priimti nuola
tiniam apsigyvenimui ir globai iš Vo
kietijos, Austrijos ir* Italijos 200 įvai
rių tautybių senelių ir ligonių, prik
lausančių vad. “kietojo branduolio” 
kategorijai (t.y. negalinčių niekur iše
migruoti) ir turinčių IRO DP teises. 
Numatyta priimti 50 džiovininkų ir 
juos gydyti liaudies sanatorijose. Se
neliai bus apgyvendinti senelių prie
glaudose. šešios vietos rezervuojamos 
akliesiems ir kelios vietos kroniškai 
sergantiems ligoniams.

Kiek lietuvių pateks į Šveicariją, 
pareis nuo kandidatų skaičiaus ir jų 
parinkimo. Patalpos ir išlaikymas 
būsią kuklūs, todėl pageidaujami to
kie kandidatai, kurie nestatys didelių 
reikalavimų.

Lietuvii; šalpos organizacijos Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje paprašy
tos parinkti kandidatus ir atsiųsti jų 
tapatybę liečiančius duomenis p. S. 
Garbačiauskui, Zurich 49, Hohen- 
klingenstr. 23.
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