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Franco Ispanija
Jau nemaža laiko prabėgo, kai 

Ispanijos armijos generolas F r a n c o 
numalšino kruviną ir sunkų komuni
stų sukilimą. Kaip žinome, Ispanijos 
pilietinis karas buvo, ypatingai sunkus 
ir ilgas. Jį rėmė viso pasaulio komu
nizmas, o Sov. Sąjungą statė sukilė
liams visų rūšių ginklus ir kitas karui 
vesti reikalingas reikmenes. Ispani
joje tada susidūrė dvi jėgos: fašizmas, 
remiamas Musolinio ir Hitlerio ir 
komunizmas, remiamas Kremliaus. 
Fašizmas pasirodė anuo metu galin
gesnis, ir Ispanijos raudonųjų sukili
mas buvo numalšintas.

Po laimėjimo Ispanija valdo švelnus 
diktatorius gen. Franco, kuris netaiko 
savo valdiniams griežtų ir žiaurių 
priemonių. Jo rėžimas — panašus į 
ganą humanišką karinę diktatūrą, 
kurioje visi gyventojų sluogsniai sten
giamasi traktuoti vienodu mastu.

Pats Franco niekur nesistengia rek
lamuoti savo asmens. Jis gyvena ku
kliai, greičiau asketiškai. Jis nerūko 
ir negeria. Savo dieną jis yra taip sut
varkęs, kad be natūralaus poilsio ir 
darbo, jis dar mėgsta skaityti, ypač 
pasaulio klasikus.

Franco, be to, yra dar ir atsargus. 
Jis pajėgė nepasiduoti pagandai akty
viai įsijungti j II-jį Pasaulinį Karą, 
nors buvo primygtinai Hitlerio spiria
mas. Tatai rodo, kad Franco nesivai
ko tuščios garbės, o tedirba tik savo 
tautos gerovei viską šaltai apskaičiuo
damas.

Po praėjusio karo, kai amerikiečiai 
ir anglai buvo patekę j neabejotiną 
sovietinių komunistų įtaką, pasaulio 
politikai Franco buvo paneigę. UNO 
posėdyje buvo priimtos keistokos re
zoliucijos, boikuotuojančios Ispaniją. 
Amerika pasiskubino net atšaukti savo 
pasiuntinybę ir šiam Pirenėjų kraš
tui buvo net pradėta taikyti ne tik 
moralines bet iš dalies ir ūkinės sank
cijos. Šitokios propogandos išdavoje, 
kaikurie vakariečių kraštai net ir savo 
prekybą su Ispanija buvo jei jau ne
nutraukę, tai bent apmažinę.

Šios priemonės, suprantama, pa
veikė Ispanijos vidaus gyvenimą. 
Kraštas atsidūrė ūkiniuose sunku
muose. Atsirado vargo, nedateklių 
ir pasirodė pirmieji bedarbės reiški
niai. Darbininki) ekoniminis gyveni
mas ypatingai pasunkėjo. Barcelo- 
noje ir kituose* krašto pramonės cen
truose prasidėjo darbininkų bruzdėji
mas ir demonstracijos. Vyriausybei 

“teko net panaudoti kariuomenės pajė
gas, kad tuos neramumus nutildytų. 
Suprantama, ir čia prisidėjo komuni
stų agitacinė propoganda, kurių agen
tų netrūksta visuose kraštuose.

Tačiau Franco dėl to nenusiminė: 
jis žinojo, kad vėliau ar anksčiau va
karų demokratijos praregės ir supras 
jo diktatūrinių priemonių tikslingu
mą. Jis laukė šaltai ir kantriai.

Ir, štai, šis momentas jau priartėjo. 
Amerika jau kreipėsi į Ispanijos vy
riausybę, prašydama, kad ji sutiktų 
įsileisti jūros ir oro bazes. Kitaip 
sakant, Amerika ryžosi ir “fašistinį” 
kraštą įtraukti į bendrą Vakarų pa
saulio gynybos schemą, nes rytietiška
sis jos “sąjungininkas” pasirodė dar 
blogesnis ir pavojingesnis už nekenk
smingą Madrido diktatorių. Nors 
prieš šias Amerikos pastangas D. Bri
tanija ir Prancūzija “pagal seną ma
dą” ir protestuoja, tačiau gyvybiniai 
Vakarų pasaulio interesai diktuoja ir 
Ispaniją įtraukti į antikomunistinę 
sąjungą. “

Ispanijos strateginė padėtis būsimo
je karo metu yra labai svarbi. Kari
niai ekspertai mano, kad sovietai ne
tikėto puolimo atveju nesunkiai galės 
peržygmoti visą Vakarų Europą iki

Kinija Tito pėdomis?
Šio mėnesio 15 dieną Amerikos 

Užsienių Reikahj Ministerija per ra
diją paskelbė sensacingą žinią, kad 
Raud. Kinijos vadai, jų tarpe ir dik
tatorius Mao-Tse-Tungas, esą, Sov. 
Sąjungos akyse darosi nepatikimi sa
telitai ir seka “išdaviko” Tito pėdo
mis.

Siam pranešimui medžiagos patie
kęs Sov. Sąjungos žinių agentūros, 
.šefas Kinijoj Vladimir Rogov savo 
slaptame raporte Kremliui, kurio ko
pija patekusi į Vakarų sąjungininkų 
žvalgybos rankas.

Tame raporte V. Rogov kaltina 
Mao-Tsc-Tungą ir kitus Raud. Kini
jos komunistinio ministerių kabineto 
narius, kad jie sąmoningai sabotuoja 
sovietinius interesus Korėjos kare. 
Kinijos komunistų vadai esą savo 
kariams sistemingai skiepija nepasi
tikėjimą komunizmo ideologija ir 
Kremliaus vedama politika.

“Daug mūšių Korėjoje tebuvo tik 
dėl tomūsiškii) pralaimėta, kad Kini
jos generolai sąmoningai vengė nau
doti jįj žinioje esančius ginklus ir 
kariuomenės rezervus” — pabrėžia 
Rogov savo raporte.

Anglijos kariuomenė 
Europoj

Užsienio spaudos pranešimais, Va
karų Europos gynybos vadas gen. 
Eisenhoveris kreipėsi į Amerikos vy
riausybę, kad ji juo greičiau stiprintų 
Vakari; Europos karinį pajėgumą. Jis- 
rekomenduojąs tuč tuojau atsiųsti di
delius kariuomenės kontingentus, ku
rie užimtų svarbesnius Vak. Vokieti
jos, Italijos, Olandijos, Belgijos ir 
Danijos strateginius punktus.

Did Britanijos vyriausybė jau dabar 
esanti nutariusi bemaž visą savo ka
riuomenę persiųsti į Europą. Tatai 
ji daranti dėl kelių sumetimų: pir
miausia tuomi norinti sustiprinti Vak. 
Europos gynėjų gretas, o antra — no
rinti išvengti būsisimajam kare atomi-

Pirėnėjų. Šis gi kalnynas yra natū
rali gynybos tvirtovė, be to, Franco ir 
taikos metu laiko pačią didžiausią, 
lyginant ją su kitomis vakariečių val
stybėmis, armiją. Šiuo metu Ispanija 
turi per | mil. dydžio armiją. Jos 
rezervai yra gerai? paruošti ir apmo- 
kinti. Apskaičiuojama, kad karo 
atveju Franco galėtų tuoj mobilizuoti 
apie 2 mil. vyrų.

Suprantama, esant sunkokai ūkinei 
padėčiai, Ispanijos armija nėra tinka
mai apginkluota ir aprūpinta. Žino
dama tai, Amerika ir nori iš Ispanijos 
oro ir laivyno bazių ne veltui, bet už 
atatinkamas ūkines koncesijas. Ame
rikos spauda rašo, kad Franco už tas 
bazes nori gauti gana brangią nuomą, 
o, beto, dar ir didelę paskolą. Už 
šias sumas jis galėtų ne tik atkiūtinti 
ūkinį krašto gyvenimą, bet tinkamai 
apginkluoti ir savo armiją.

Šis susitarimas, atrodo, jau nėra to
limos ateities faktas, nors yra ir skep
tikų dėl Franco nuoširdumo busimojo 
karo atveju. Jie mano, kad Franco 
ir ateities kare paskelbs neutralitetą, 
ką jis buvo formaliai padaręs ir praė
jusiojo karo metu. Tačiau šį sykį 
greičiausiai ir Ispanija neliks nuošali, 
nes pats Franco yra tikras antikomu- 
nistas, o Amerikos įsteigtos jo žemėje 
ir jūrose bazės savaime įtrauks ir šį 
kalnuotąjį Ispanijos kraštą į naujojo 
karo sūkurius.

Kaip matome, Vakarų pasaulis, 
ypač jo moralinis ir faktiriasis vadovas 
Amerika, komunistinės grėsmės aki
vaizdoje, gana smarkiai pradeda ruo
štis rytdienos netikėtumams, net ir 
vakarykščius priešus įkinkydama į 
savo gynybos schemą.

nių bombų pavojaus, nes mananti, 
kad iškėlus iš Anglijos salos strategi
niai svarbius objektus, ji išvengsianti 
bombardavimo pavojaus. Be savo 
kariuomenes, ji mananti perkelti į 
Europą, ypač į Belgiją, net savo ka
riuomenės kaikurias pramonės įmones, 
tiekimo centrus, laivyno remonto 
dirbtuves ir kitokias karines .įstaigas. 
Britanijos vyriausybės parėdymu, jau 
dabar esančios ruošiamos didžiulės 
karinės bazės Antverpene ir kitose 26- 
šešiosc Belgijos vietovėse. Šie paren
giamieji darbai kainuosią per 10.000.- 
000 svarų sterlingų.
T u r k i j o j žemės 
d r e b ė j i m a s

Pereitą trečiadienį Turkijoj sudre
bėjo žemė. To drebėjimo ypač buvo 
paliesta sostinė Ankara. Yra nemaža 
užmuštų ir sužeistų. Mieste ir apylin
kėse buvo kilusi nepaprasta panika. 
Žmonės, pametę galvas, visomis gatvė
mis bėgo iš miesto. Šioj nepaprastoj 
maišaty įvyko daug nelaimingų atsi
tikimų ir buvo aukų.
K a r a s lap k r i č i o mėnesį 

Amerikos žvalgybos žiniomis, labai 
esą galima, kad pasaulinis karas jau 
užsiliepsnos š.m. lapkričio mėnesį. 
Esą visai pamatuotų davinių, kad Sov. 
Sąjunga minėtą mėnesį užpuls Jugo
slaviją. Sov. Sąjungos karo planuose 
esąs trijų juostų beatodairinis puoli
mas per Balkanus, Piėtų-Rytų Aziją 
ir Persiją. Šiais keliais ji norinti 
užimti Europą, Aziją ir Afriką, o po 
to, sumobilizavus šių pagrindinių 
žemės kontinentų resursus, okupuoti 
ir likusiąją pasaulio dalį.

Remiantis tais pačiais šaltiniais, 
Amerikos spauda paskutiniu metu 
ypač kelia didelį aliarmą dėl pasaulio 
politinės padėties. Esą, karas jau esąs 
čia pat. Jo pradžia pareinanti tik 
nuo vieno Stalino rankos mostelėji
mo, o Kremliaus diktatorius prieš 
savo mirtį dar norįs matyti “komuni
stų pergalę”.
RUOŠIAMASI TAUTOS ŠVENTEI

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba stro
piai ruošiesi iškilmingai paminėti 
Rugsėjo Aštuntąją. Šių metų šven
tėje, kaip ir pernai, bus vėl statoma 
P. Pilkos “Pabaigtuvės”, tik su dides
niu aktorių sąstatu ir stipresniu pa
rengimu. Yra žinių, kad su “Pabaig
tuvėmis” bus vėliau važinėjama po 
didesnius Australijos centrus, kur yra 
gausiau lietuvių. Sydnčjuje “Pabaig
tuvės” bus dar kartojamos ir š.m. 
rugsėjo men. 22 d.

Kiniečių vadovybes nusiskundimai 
dėl nepakankamo jų kariuomenės 
aprūpinimo atsargomis esanti gryna 
nesąmonė ir sąmoningas sabotažas, 
nes didžiuliai kiekiai atsargu gulį 
įvairiuose Kinijos uostuose. Tarp 
daugelio kitų, V. Rogovo pranešime 
yra dar ir šie kaltinimai:

1., Kinijos gyventojų tarpe nuolat 
augąs nepasitenkinimas ir murmėji
mas dėl dabartinės karo padėties,

i 2., Kinijoj esą plačiai skleidžiami 
I gandai, kad Sov. Sąjunga sąmoningai 
“leidžiantį kiniečiams kraują”, norė
dama juos susilpninti ir vėliau uždėti 
savo dominuojančią leteną,

8., Vad. Kinijos “savanoriai” esą 
Į pavargę ir nusivylę Korėjos karu. Jie 
i visi norį tuč-tuojau grįžti namo ir
| 4., Viešoji kiniečių opinija esanti 
tokia, kad kiniečių armija tekovoja ne 
už savo, bet už Sov. Sąjungos ir Man- 
džiūrijos interesus.

Šio raporto buvimas, atrodo, pilnai 
galimas, nes jau iš seniau sklinda 
žinios, kad Raud. Kinijos diktatorius 
Mao-Tse-Tungas nėra linkęs pasiduo
ti Kremliaus diktantui, o stengiasi lai
kytis, kaip lygus su lygiu.

_ v
Savaites Žinios

Vėl ''komisijos"...
Korėjos paliabų derybos, kaip 

įprasta visuose pasitarimuose su ko
munistais, vėl perėjo į komisijos ran
kas. Kadangi derybininkų delegaci
jos negalėjo susitarti dėl neutralios 
zonos vietos, tai šį klausimą pavedė 
aptarti iš savo tarpo paskirtai komisi
jai. Suprantama, ši komisija tarsis 
gana ilgai ir, vargu, ar prieis liepto 
galą . . . Greičiausiai, Korėjoje vėl 
pradės kalbėti ginklai.
Ir Persijoj n e su s i ta r i a 

Paskutiniu metu atrodė, kad Persi
jos naftos byloje bus pasiekta kompro
miso. Tačiau paskutinėmis dienomis, 
nors labai aktyviai derinimo akcijoj 
dalyvauja prez. Trumano specialus 
pasiuntinys Harriman, Persijos naftos 
bylos padėtis pasidarė beviltiška. 
Persijos ministerių kabinete dauguma 
narių yra šovinistiniai nacionalistai, 
kurie nėra linkę sudarinėti bet kokias 
sutartis su D. Britanija. Jie geriau 
linkę turėti nuostolius, uždarinėti 
naftos refinerijas, gal būt, net pasi
kviesti sovietų specialistus, kad tik 
nieko neturėti su anglais.
Eisenhoveris optimistas

Gen. Dwight D. Eisenhoveris, vyr. 
sąjungininkų kariuomenės vadas Vak. 
Europoje, jį aplankiusiems Amerikos 
senatoriams pareiškė, kad vakariečių 
pasiruošimas būsimam karui esąs ne
palyginamai geresnėj padėty, nei so
vietų ir jų satelitų. Laisvasis Vakarų 
Pasaulis, jo žodžiais, yra toli pralenkęs 
Sov. Sąjungą ir medžiaginiu, ir inte
lektualiniu, ir dvasiniu, ir techniniu 
ir profasionaliniu atžvilgiu.

Jo nuomone, sovietinių tautų vieny
bė tesiremianti tik armotom ir kardu. 
Jį aplankiusieji senatoriai yra nuo
monės, kad į Vak. Europos gynybos 
sąjungą -reikią įtraukti Ispaniją ir 
J ugoslavi ją.
Atskira raudonųjų taika 

Anglijos spauda rašo, kad esą rimtų 
ir patikimų žinių, jog dar šiais metais 
Sovietai sudarys su Rytų Vokietija 
seperatinę taiką. Ją pasirašysiančios 
visos Sov. Sąjungos įtakoj esančios val
stybes, jų tarpe ir Raud. Kinija. 
Persija trems žydus

Persijos vyriausybė rimtai planuoja 
ištremti visus' žydus iš savojo krašto.

i Persijoje šiuo metu priskaitoma apie 
120.000 žydų. Persijos vyriausybė esą 
besiruošianti lėktuvais išskraidinti 
žydus į Izraelio valstybę.
Z š C e k o s l a v i k i j o s 
deportuojama

Amerikos čekoslovakų organizacija 
"Laisves Legijonas”, kuri palaiko 
tamprius ryšius su tėvynės pogrindžiu, 
praneša,, kad komunistinė krašto vy
riausybė yra paruošusi 120.000 žmo
nių, ypač'slovakų, sąrašą, pagal kurį 
visi būsią išvežti į Sov. Sąjungos gilu
mą. Be to, paskutiniu metu ir Čeko
slovakijos viduje esą masiniai prie
varta perkilnojami žmonės iš vienos 
krašto vietos į kitas. Šiais metais vien 
tik iš Bretislavos miesto esą per 20.000 
žmonių perkeldinta į kitas krašto sri
tis.
Atomines bombos net 
iki Maskvos

Amerikoj vis labiau pradedama nu
sivilti Korėjos paliaubų derybų eiga. 
Visa kaltė metama komunistams, ku
rie, • pradedama įsitikinti, derybas 
sąmoningai tęsia į nežinomybę.

Amerikos kongreso narys Mendell 
Rivers pereitą savaitę pareiškė, kad 
jis pasiuntęs prez. Trumanui pageida
vimą panaudoti, jei paliaubų derybos 
nutrūktų, atomines bombas "nuo 38 
paralelės Korėjoje visu keliu iki 
Maskvos”.

Tatai yra pirmasis kongreso nario 
balsas, kad būtų panaudotos atominės 
bombos prieš sovietus.
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Devynioliktas šimtmetis, nors ir 
turėjo tam tikrų pragiedrėjimų, lie
tuvių tautai tačiau buvo pats sun
kiausias ir tamsiausias. Metų eigoje, 
vis -sunkesnė priespauda lietuvius 
plakė, lyg ir patvirtindama pasakymą, 
kad nelaime viena nevaikšto. Lietu
va kentė rusų okupaciją, kraštą 
apnaikino Napoleono žygis į Rusiją, 
1831-1863 metų nepavykę ir svetimų 
interesų naudai ruošti sukilimai 
įtraukė į nelaimę nemaža ir lietuvių. 
Rusai, žiauriausiai naikindami suki
limus, smogė atgal dar didesnėmis 
priespaudos priemonėmis — buvo už
draustos lietuviškos mokyklos, prasi
dėjo lietuviškos spaudos lotynų raidė
mis persekiojimas ir visuotinis, pama
žu jau pradėjusios busti, tautinės są
monės slopinimas. Kaimiečius spau
dė baudžiava, o labai paplitęs girta
vimo paprotys grąsino užsemti liaudį 
purvinu neblaivumo tvanu.

Iš istorijos žinome, kad ypatingi 
laikai išugdo ir ypatingas asmenybes. 
Ir lietuvių tautai Apvaizda skaudaus 
devynioliktojo šimtmečio pradžioje 
davė patį ryškiausią ir žymiausią ano 
laiko lietuvių veikėją — Vysk. Motie
jų Valančių. Jam buvo lemta pasi
daryti įtakingiasuiu lietuvių dvasiniu 
ir politiniu vadovu. Jis parodė lietu
viams kelią ir į dvasinį atgiminą, ir į 
tautinio susipratimo priešaušrį.

M. Valančius gimė prieš pusantro 
šimto metų Žemaitijoje — Salantų 
parapijoj, Nasrėnų kaime. Sėkmin
gai baigęs mokslus Žemaičių Kalvari
jos domininkonų mokykloje ir Var
nių bei Vilniaus kunigų seminarijose, 
1828 m. jis gavo kunigo šventi
mus. Kurį laiką kapelionavęs Gudi
joj ir vėliau Kražių gimnazijoje, buvo 
pakviestas profesoriauti dvasinėje 

. akademijoje Vilniuje. Akademijai 
išsikėlus į Petrapilį, ten nuvyko ir 
Valančius. Bet jau 1845 m. Valan
čių matome Varnių kunigų seminari
jos rektoriaus poste. 1850 m. Valan
čius Neapolyje buvo pašventintas 
vyskupu ir paskirtas Žemaičių vysku
pijos ganytoju.

Kilęs iš liaudies, Vysk. M. Valan
čius paveldėjo geras kaimiečio būdo 
savybes: tvirtą būrą,energiją, gabų 
protą, ir stiprią, sveikatą. Mokslas ir 
darbas iškėlė jį į aukštą Bažnyčios 
ganytojo vielą. Tuo laiku, kai dėl 
lietuvio sielos ir įsigalėjimo Lietuvoje 
rungėsi dvi kultūros — lenkiškoji ir 
rusiškoji, Valančius, net pasiekęs auk
ščiausią luominę pakopą, nepakrypo 
nei į katrą čia suminėtų pusių. Savo 
kilmės jis neišsigynė ir savo tcvtt ir 
giminės nesigėdino. Jis pasiliko išti- 
i.:’■™2-"w ... .. _ ...
pats buvo išėjęs, kurios vargus, blogu- žmonės ėmė statyti kryžius ir pamin-

Vyskupus Motiejus Vėtančius
1801.11.2 - 1875.V.17

klus blaivybes įvedimui paminėti.
Aišku, toks dalykas negalėjo likti 

rusų valdžios nepastebėtas. Adminis
tracijos valdininkai išsigando — kas 
bus, kai žmonės nebegers? Juk tada 
stiprės jų pasipriešinimas rusinimo 
politikai, sunkiau bus surasti jų tarpe 
išdavikų ir parsidavėlių, jie nesiduos 
išnaudojami. Nors pats caras buvo 
Vysk. Valančiaus blaivinimo darbą 
užgyręs, valdininkai blaivybės broli
jose įžiūrėjo priešvalstybinę veiklą. 
Todėl jie ėmė vyskupą skųsti aukštes
nėse valdžios įstaigose. ir visaip tam 
trugdyti. Vysk. M. Valančius nepa
būgo. Kiekviena proga raštuose, 
ganytojiškuose laiškuose ir gyvu žo
džiu ragino tikinčiuosius ištverti 
blaivybėje.

Po 1863 metų sukilimo vis dėlto 
blaivybės brolijos buvo uždraustos. 

t Kunigams, grąsinant didelėmis pinigi
nėmis baudomis, buvo užginta blai
vybę skelbti už bažnyčios ribų ir baž
nyčioje sakyti pamokslus prieš girtybę. 
Blaivybė tačiau jau buvo plačiai įsi
galėjusi. Žmonės ir neberaginami 
blaivybės laikėsi ir patys tvarkė savo 
apylinkių girtuoklius.

Vyskupui Valančiui labai rūpėjo 
liaudies švietimo reikalai. Švietimo 
darbą jis pavedė dvasininkams ir pri
žiūrėjo, kad jie tikrai tą darbą ir 
dirbtų. Viename aplinkraštyje deka
nams Valančius rašo: “Žinomas vi
siems kunigams mano reikalavimas, 
kad prie kiekvienos parapinės bažny
čios ir net didžiųjų filijinių būtų lai
koma mokykla po priežiūra vietinio 
klebono arba filialisto, kame netur
tingo luomo žmonių vaikai galėtų 
pramokti skaityti gimtine kalba ir 
katekizmo. Tai išreiškiau daugelyje 
reformacijos dekretų, per parapijų 
lankymą, daugelyje bažnyčių tai iš 
sakyklos paskelbiau ir retas tebuvo 
pasikalbėjimas su klebonais, kuriame 
nebūčiau priminęs apie tą mano rei
kalavimą.” Vyskupo raginimas buvo 
klebonams įsakymu. Vyskupijoj bu
vo įsteigta daug naujų parapijinių 
mokyklų. Kunigai du kartus į metus 
turėjo duoti apyskaitą apie mokyklų 
darbą vyskupui, o kalėdodami suraši
nėti kiek parapijoje yra raštingų žmo
nių ir tai taip pat pranešti vyskupui. 
Kunigi] avansavimui turėjo daug įta
kos tai, kaip stovėjo jam pavestoje 
parapijoje švietimo reikalai. į 
švietimo darbą buvo įtraukti kunigai,

mus ir geras ypatybes puikiai pažino 
ir žinojo kokiais būdais ir priemonė
mis galima jai padėti.

Valdant Žemaičių vyskupo sostų, M. 
Valančiui atsivėrė platūs ne tik baž
nytinio, bet ir visuomeninio darbo 
barai. Taigi jis, nežiūrėdamas į rusų 
valdžios daromus trugdymus, pašventė 
visas savo jėgas ir cįirbo savo vadovau
jamų lietuvių sielos ir kūno gerovei 
taip, kaip jo ganytojiška pareiga ir 
susipratusi lietuviška sąmonė diktavo.

Nuostabiausias Vysk. Valančiaus 
darbas yra jo kova su girtybe. Lietu
voje girtavimas buvo labai paplitęs ir 
įsigalėjęs. Beveik visi dvarai turėjo 
savo degtinės varyklas. Kai kuriose 
vietose valstiečiai buvo verčiami prie
varta pirkti degtinę iš dvaro. Dvarų 
smuklėse sėdėjo dažniausiai žydai. 
Smuklės stovėjo kaimuose ir pakelėse, 
viliodamos baudžiauninką užsimiršti 
savo vargus ir bėdas paskandinti deg
tinėje. Žmonės, pasiduodami tai pa
gundai, pakliūdavo į karčiamninko 
žydo nagus ir užsitraukdavo ant savęs 
dar vieną išnaudotoją. Vysk. Valančius 
žinojo, kad norint padėti liaudžiai, 
norint atvesti ją į doresnį, šviesesnį 
ir laimingesnį gyvenimą, reikia iš
traukti ją iš girtybės nagų. Kovoje 
su girtybe Valančius panaudojo visą 
savo ganytojišką autoritetą ir įtaką. 
Dvasiškiai buvo paskirti blaivybės 
vadovais. Jie parapijose žmones su
rašinėjo į blaivybės brolijas ir prisaik
dino mesti gerus. Kur žmonės buvo 
užsispyrę ir neklausė, Vyskupas neat
leido. Jis nuolat graudeno ir barė. 
Rašė specialius ganytojiškus laiškus 
blaivybės reikalu atskiroms parapi
joms ir atskiriems luomams. Ir lietu
viai savo vyskupo balso paklausė. 
Dvarininkai panaikino bravorus ir 
smukles, žmonės liovėsi gėrę. Kokia 
sėkminga buvo Vysk. Valančiaus ak
cija, matome iš to fakto, kad 1859 
metais valdžios iždas buvo apskaičia
vęs už degtinę iš Kauno gubernijos 
gauti 948.056 rublius pajamų, o tega
vo vos 53.146 rublius. Tokiu būdu 
Vysk. Valančius atstatė ne vien tik 
moralinę, bet ir medžiaginę žemaičių 
lygsvarą. Nustoję gerti, žmonės atsi- < 
gavo, pradėjo daugiau mokytis, švies
tis ir gyvenimas pagerėjo. Blaivybės 
draugijos buvo ne tik religinio atgi
mimo sąjūdis, bet drauge ir pirmosios I “'V. J '1 -OV. .HĮJIIU1U, '-—"“t,'- **

kimas Lietuvos liaudžiai, iš kurios irt lietuviškos organzacijos. Jos įsigalėjo. 
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vienuoliai, bažnyčios tarnai, o kartais 
ir dvarininkai. Vaikai tokiose moky
klose buvo išmokomi lietuviškai skai
tyti, katekizmo, šiek tiek aritmetikos, 
o kai kur net svetimų kalbų. Para
pinės mokyklos išleido į liaudį nema
žai raštingų žmonių, o tas praskynė 
kelią lietuviškai knygai į platesnes 
žmonių mases ir tautiniam atbudimui 
turėjo neįkainuojamos vertės.

Po 1863 m. sukilimo rusai visas pa
rapines mokyklas panaikino. Jų vie
toje pristeigė rusiškų mokyklų, kur 
net tikyba buvo reikalaujama dėstyti 
rusų kalba. Vysk. Valančius įspėjo 
žmones apie gręsiantį tų rusiškų mo
kyklų rusinimo pavojų ir paragino 
vaikus mokyti namuose slapta. Atsi
rado kaimuose daug slaptų mokyklų, 
kur iš dradžiamų knygų vaikai buvo 
mokomi lietuviškai skaityti. Tik lie
tuviškai pramokyti vaikai buvo lei
džiami į rusų mokyklas. Slaptos lie
tuviškos mokyklos išsilaikė iki spau
dos laisvės atgavimo.

Didelis Vysk. Valančiaus rūpestis 
buvo aprūpinti žmones tikybinio turi
nio ir šiaip naudingo pasiskaitymo 
knygomis. Buvo suorganizavęs ben
dradarbių būrį, planavo leisti lietu
višką laikraštį ir įsteigti Varniuose 
spaustuvę. Spaudos draudimas nelei
do tų planų įgyvendinti. Valančius 
pramatė pavojų iš valdžios brukamų 
knygų rusų raidėmis ir uždraudė to
kias knygas skaityti. Jis pats pirmasis 
suorganizavo knygų spausdinimą Prū
suose ir jų gabenimą Lietuvon. Pir
masis Vysk. Valančiaus padėjėjas tame 
darbe buvo didysis knygnešys Jurgis 
Bielinis, vėliau pats suorganizavęs pla
tų lietuviško rašto paskleidimo tinklą. 
Tame laikotarpyje pasirodę Vysk. 
Valančiaus religiniai raštai turi ir 
politinį atspalvi. Jie labai paplito 
visame krašte, buvo žmonių tinkamai 
suprasti ir žadino pasipriešinimą ru
sinimo politikai.

Savo religinuosc ir pasaulinio turi
nio raštuose Valančius, mokydamas 
žmones dorai gyventi, išdėstė, kaip jie 
turi laikytis ir vesti pasyvų pasiprieši
nimą prieš rusų pastangas surusinti 
Lietuvą: nesidraugauti su atėjūnais, 
nepasiduoti žalingiems jų įpročiams, 
kovoti prieš juos blaivumu, apšvieta, 
geru sugyvenimu savo tarpe, savo tikė
jimo, savo krašto ir savo papročių 
branginimu.

Minėdami didžiojo Žemaičių Vy
skupo, blaivintojo, švietėjo ir rašytojo 
150 metų sukaktį, turime giliai per
svarstyti jo pamokymus. Nuo to, 
kaip mes pritaikysime tuos pamoky
mus gyvenimui, pareis ateinančių

Taip į lietuviškos išeivijos kartų likimas, 
.unigai, I Arkadijus Auga

M. Valančiu

BAJORAS SESKUS
na

(Ištrauka)
rams, kurie atvykę kratė Justino 
mus, bet knygelės nerado. Vienas 
žandaras, žinodamas Marę įskundus, 
drožė jai per ausį ir tarė:

— Oi, prakeikti jūs žemaičiai, mel
džiatės, einate išpažinties, tečiau ne
kokios artimo meilės neturite! Niekas 
terp jūsii negali nė nusispiauti, kad 
mums nepraneštumėt! Ar mes to 
reikalaujam? Už stiklą degtinės par
duodat savo brolius! Oi, jūs kata
likai, kaip šunys pasalūs: veizdite, 
kaip įkąsti kitus! Žydai, totoriai 
apgina savuosius, tyli, o jūs neklau
siami sakote! Tu, Mare, dabar išro- 
dyk, ką pranešei: jei neišrodysi, už
darysiu tave kaliny!

Teip ir padarė. Nuvedęs į Kreke
navą, laikė dvi savaites uždarytą. 
Paskiau niekas jos nebesamdė.

Justinas nebeįmanydamas, kaip 
Mauša nusikratyti, naktį pataikęs 
gerą vėją pats uždegė savo smuklę. 
Išspruko Maušelis su savo veisle, bet 
blakės, blusos ir prūsokai, žydų išpe
rėti, sudegė vargšai. Paskiau Mauša, 
jau turtingas, norėjo su savo pinigais 
smuklę atstatyti ir toliau gyventi, bet 
Justinas to neleisdamas reikalavo, kad 
už smuklę užmokėtų. Nemitęs žydas 
meldė Justino, kad tą nuostolį atskai
tytų už jo žygius ir keliones, prie jo 
tėvo, gyvos galvos atbūtas. Pagaliau 
abudu susitaikė. Justinas už smuklę, 
žydas už keliones nieko nereikalavo. 
Mauša išsidangino į Kėdainius ir 
įsteigė krautuvę. 

Šeškevičius tėvas, pavirtęs į girtuo
klį, įgavo džiūtį ir nesenas mirė. Sū
nus Justinas, dailiai jį palaidojęs, 
apėmė tėviškę. Elgėsi labai padoriai,

• degtinės negėrė, nepaleistuvavo, ūkį
• vedė didžiai gerai, todėl mergelės teip 

j jį smailiai veizdėjo, kaip kanakados 
i tgv4-. t .Justinas, kaipo pramokytas, gavo 
kažinkame žemaitišką mažą knygelę, 
parašytą apie senus laikus, ir balsu 
skaitė. Išgirdusi tai Marė, samdyta 
mergelė, naktį nuėjo prie Maušos ir 
pasakė:

— Mūsų ponaitis turi knygelę, prie
šingą vyresnybei!

Sugrįžo vėlai jau apygirtė ir atgulė 
greta Petronėlės, savo draugės. Ta 
klausė:

— Kame buvai?
— Buvau prie mūsų Maušos, — ši 

atsakė.
— Ką ten dirbai?
— Et, norėjau pasakyti . . .
— Ką tokį pasakyti? — tarė Petro

nėlė.
— Kad ponaitis turi knygelę.
— Na, ką ar pasakei ? — klausė Pet

ronėlė.
— Pasakiau, — atsake ši, — tiktai 

meldžiamoji neišsitark kam norint. 
Justinas aną dieną, pabarė mane už 
tinginį, atgiežiau apmaudą!

Tai pasakiusi užmigo. Petronėlė 
anksčiau už Marę kėlusi pasakė Jus
tinui, kurs beregint knygelę paslėpė. 
Mauša ryto metą davė žodį žanda-

žodžio. Ką gi sakyti apie žodį, duotą 
Viešpačiui? Juk tai ne kaimynas 
mūsų. Pažinsime Jo majestoto didy
bę, kai stosime prieš teismą!

Visi klausė tuos žodžius nusiminę 
ir nebenorėjo skųsti klebono, o Justi
nas išvažiavo namo.

Per kiaurą savo amžių ypatingai 
lenkė savo motiną Jadvygą, todėl jį ir 
Viešpats laimino. Klojosi jam gyven
ti, tapo turtingas ir visų geru žmogum 
laikomas. Gali būt, jog ir ligšiolei 
tebegyvena Justinas. v

LIETUVOS ATSTOVAS POLITI
NĖJE KONFERENCIJOJE

Colgate universitetas jau treti metai 
vasarą rengia konferencijas Amerikos 
užsienių politikai svarstyti. Jau per
nai ta konferencija sutraukė žymių 
politikų iš Valst. Departamento, 
Jungt. Tautų pareigūnų, ambasado
rių ir kt. Tos konferencijos “apskri
to stalo diskusijos” per tris dienas po 
du kartus per dieną buvo perduotos 
per radiją ir susilaukė didelio dėme
sio. Pernai iš Pabaltijo valstybių 
buvo pakviestos ir dalyvavo Lietuva 
ir Estija. Lietuvai atstovavo ir euro
pinės politikos klausimais diskusijose 
dalyvavo vicekonsulas V. Stašinskas. 
Jis ir šiais metais yra įgaliotas tokioje 
konferencijoje dalyvauti. Šįmet ji 
įvyko liepos 21-26 dienomis.

Dalyvavimas yra labai naudingas, 
nes konferenciją rengia Colgate uni
versitetas, bendradarbiaujant Valst. 
Departamentui, Užs. Polit. D-įai ir 
Carnegie Tarpt. Taikos Fondui. Po • 
konferencijos pasilieka ryšiai. Lietu
vos Gcn. Konsulatas yra gavęs iš dau
gelio ten dalyvavusių politikų bei 
mokslininku paklausimu Lietuvos rei
kalais.

Justinas, žydo kaip ylos įi šoną du
riančios netekąs, atsilsėjo. Šeimyną, 
vogti ir gerti smuklės išmokytą, me
tams pasibaigus atstatė, pasamdė iš 
tolo visai gerą, išmokėjo savo tėvo sko
las ir vedė gražią bajoraitę, su kuria 
padoriai meilėj ir vienybėj gyvena.

Vieną sekmadienio dieną Justinas 
su jauna moteria nuvažiavo i Kre
kenavą. Klausė sumos ir pamokslo, pa
skiau nuėjo į užeigą. Klebonas Bar
tasevičius išgirdęs, kaip kiti žmonės 
apsigėrę voliojosi ir klegėjo, pabarė 
juos bažnyčioj iš sakyklos, tečiau 
vardų ir pavardžių nesakydamas. Po 
to pamokslo girtuokliai, užeigoj su
siėję, Justinui girdint, pradėjo terp 
savęs kalbėti:

— Už ką čia mus bara klebonas? 
Juk mes geriam už savo skatiką, kas 
jam darbo? Ko Čia mes turim klau
syti? Rašykime prašymą, bet ne prie 
vyskupo, kurs teip pat nori, kad ne- 
gertumėm, bet prie gubernatoriaus!

— Rašykime ir patys nuneškime! — 
kiti atsakė.
- Justinas tai girdėdamas tarė:

— Vyreliai, norite skųsti kleboną už 
tai, jogei daro tą, ką. pagal savo pa
šaukimą turi daryti! Būdamas mūsų 
tėvu ir ganytoju, kad mato mus, savo 
vaikus, klystant, argi negali pabarti? 
Jei jis negali, tai ir jūs savo vaiku, 
piktai darančių, negalite perspėti! 
Klebonui užginta yra blaivybės bro
liją įvesti, bet niekas jam neužgynė 
šaukti ant girtuoklių. Toj pačioj 
bažnyčioj, prieš tuos pačius altorius, 
prisiekėme Viešpačiui neberagauti 
degtinės, o šiandien ką darome? Lai
kydami niekais priesaiką, Viešpačiui 
padarytą, niekais laikome ir jį patį, 
Jeigu geras žmogus yra žadėjęs ka savo 
kaimynui, turi atiduoti ir stovėti priė
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TITAS NARBUTAS

Stalin Kills God in 
Lithuania

Seminaries Closed
Before World War II, there xisted 

four Superior Seminaries in Lithua
nia. In 1940, the Communists closed 
the Seminaries of Vilnius and Vilka
viškis, requisitioning the buildings 
and all property. In 1945 the Supe
rior Seminary in Teisiai was closed. 
Feasts Abolished

Finally, the Soviets abolished the 
Christmas and Easter celebrations. 
On these days workers are obliged to 
go to their tasks and pupils to their 
classes. If anyone should fail to ful
fil his obligations, he not only loses 
his work but is severely punished as 
an "enemy of the people”.
Religions Instruction Prohibited

Instruction in the Catechism was 
prohibited, not only in the schools or 
outside the schols, but in the church 
itself. It was also prohibited to visit 
sick people. The Communists wish 
to separate the priests entirely from 
their flocks. In order to accomplish 
this, they do not hesitate to calum
niate the religious element by radio, 
calling the priests thieves, enemies of 
the people. Priests are even deprived 
of the right to buy in the shops. 
Arrests, Tortures, Deportations, 
Assassinations

The religious persecution has been 
characterised by arrests, tortures, de
portation and assassination of the 
priests. In June, 1941, the following
priests absolutely innocent, were shot 
without trial, only because of a thirst 
for vengeance: Valentinas Balčius, 
Vaclovas Dambrauskas, Andrius Juk
nevicius, Matas Lajauskas, Jonas Na- 
vickis, Jonas Petriką, Povilas Racevi-

, Stankevičius,- Benediktas Svei-

ON the 15th June in 1940, like a 
bolt from the blue, came news 

which caused the greatest possible 
-consternation among the Lithuanians. 
The Red Army was on the march and 
was coming to occupy the country.

The Soviets, when they occupied 
Lithuania (a country eminently 
'Catholic) declared that they would 
not persecute thechurch. But this 
announcement, as well as all the 
others, was pure propaganda, which 
subsequent events only served to 
prove. Later on we shall see how 
their promises in this respect were 
-carried out.
Catholic Press Prohibited

From the first days of the occupa
tion they prohibited all books and 
•periodicals of religious character and 
took away all works from the printing 
presses, libraries and bookstores of the 

‘Catholics. The books from the lib
raries and bookstores were burned: in 
Kaunas soldiers of the Red Army 
destroyed the library of the Superior 
Seminary which included 90,000 ■ vol
umes of scientific works. The 
Museum of Religious Art in the same 
-city was also destroyed. 
Destroyed Crosses

All Catholic organisations were sup
pressed from the first days of the occu
pation. In all the schols, religious 
instruction was prohibited, as well as 
prayer before and after the classes; 
crosses, religious pictures and books 
which bore the name of God or reli
gion were destroyed. Pupils, profes
sors and employers were forbidden to 
attend church. Members of the 
church choir were also persecuted as 
“propagandists” of religion. ' cius,

Lithuania is a country of folk art. kauskas, Jonas Tutinas, Balys Vegele, 
Throughout the country, on the sides Pranas Vitkevičius and others. The 
•of the roads and near the houses, j author knew personally many of these 
there are crosses and little chapels in —---------- ’ -------
folk style. The Communists decreed 
the destruction of all these manifesta
tions: thus the crosses in Lyduvėnai, 
Pasandvaris, Siručiai, Alsėdžiai, Žarė
nai, Paselsviai, Panevezys, Žemaičiu 
Kalvarija, etc., were destroyed.
Injured Churches and Cemeteries

martyrs and afterwards suffered the 
sad experience of visiting their tombs. 
In 1945, Red soldiers shother Father 
Rapolas Kvederauskas, while he was 
on his way to a parish church to say 
Holy Mass.

Bishops and many priests were 
_____ __ ____  ________ arrested, tortured and deported. On 

The Communists feel no respect the 19th February, 1946, the Bishop 
for the churches nor the cemeteries, of Teisiai, the Most Rev. Vincentas 
In the Catholic church of Kybartai,1 Borisevicius, 
Red soldiers destroyed the statues on ’ 
the altars. In 1944, in Raudonai, 
Soviets entered the church, took out 
the Blessed Sacrament and threw it 
-on the ground; some put on the litur
gical robes and others killed a pig 
Tight in the church and prepared it 
for eating. In 1940 in Ja juostė, Red 
•soldiers excavated a tomb below a 
•chapel searching for valuables among 
the cadavers. After World War II, in 
Vilnius, they took out all the marble 
(which had been in the tombs) of the 

cemetery “Rasai”, in order to con
struct a monument to the Soviet Gene
ral, Cerniakovski.
Taxes for Churches and Priests

The Communists have prohibited 
the use of electric lights in the 
churches and in the houses of the 
priests. They have fixed heavy taxes 
•on the churches: The Cathedral of 
Kaunas has been burdened with an 
annual contribution of 60,000 rubles: 
the Cathedral of Panevezys, 40,000 
rubles. The priests also have to pay 
-very heavy taxes: the fathers in the 
small parishes pay 6,000 rubles a year, 
as well as a “supplement” which some
times reaches as high as 70,000 rubles. 
If a priest cannot pay his contribu
tion, the Government takes over his 
property, closes the church and arrests 
him. The people who want to go to 
Mass, have to pay special taxes to the 
Government. 
No New Churches

During World War II, 400 churches 
-were destroyed, churches which the 
Soviet Government has not permitted 
to be restored or reconstructed. In 
the year 1946, all the material for the 
construction of a church in Juodupe 
was taken away and in Suostas the 
parish priest was condemned for hav
ing constructed his church.

jum wcv«uu3, was arrested and con- 
jdemned to death. In December of 
the same year the Assistant Bishop, 
Most Rev. Pranciškus Ramanauskas 
was also arrested. In 1947 the Arch
bishop of Vilnius, Most Rev. Dr. 
Mečislovas Reinys, and the Bishop of 
Kaisiadorys, Most Rev. Teofilius Ma
tulionis, were arrested. The last- 
mentioned had suffered for twelve 
years ir concentration camp on the 
Solovky Islands and had been libe
rated by the Lithuanian Government. 
In the spring of 1948 there remained 
in the whole of Lithuania only one 
bishop, Most Rev. Kazimieras Palta
rokas, out of the twelve bishops of the 
Lithuanian Clergy (two of these died 
a natural death and four are abroad). 
At present there is no news of bishop 
Paltarokas. In all, 200 priests have 
been arrested and deported. Another 
200 had to hide in order to avoid 
prison or deportation, another 250 
are in exile. From the City of Kau
nas alone, nine priests were deported 
to Siberia. Among the deportees may 
be mentioned the Rt. Rev. Labukas, 
the Rt. Rev. Pukys, Olšauskas, Mon. 
F. Kemesis, P. Rauda, F. Kuzmickas, 
etc. What crime did these martyrs 
commit? Only the “crime” of prac
tising their religion in accordance 
with the laws of God and the Church. 
Extermination of Catholic Nation

Eighty-fire per cent, of the inhabi
tants of Lithuania are Catholics. As 
the Catholics are anti-Communists, 
Communists made the most terrible 
of decisions: to exterminate Lithua
nian Catholic people. On 14th June, 
1941, the Soviet leaders began to exe
cute their terrible plan of exterminat
ing the Lithuanian people. In only 
three days, more than 40,000 Lithua
nian Catholics were deported to 
Siberia and incorporated into camps

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 

LITHUANI A'S ACH IEVEMENTS

Lithuania’s Part in International 
Economy

Independent Lithuania did not fol- 
lowthe path of isolation in the deve
lopment of its economic progress. By 
international trade she consciously 
entered into the usual economic rela
tions of the free nations of the world, 
basing her customs policy chiefly on 
financial instead of on protective con
siderations.

Due to the world economic crisis 
nearly all countries introduced import 
restrictions. Foreign trade was almost 
entirely based on the principles of 
compensating and balancing the ex
port and import pf the countries con
cerned. In conclusion, this was 
caused by currency restrictions to 
which more and more countries had 
been recurring. Owing to this state 
of affairs Lithuania was also forced to 
apply direct means of controlling her 
import in late 1932, but it was only 
in the end of 1935 that the control of 
foreign payments was introduced, 
though other countries had already 
been practicising it since 1931. All 
this proves Lithuania’s positive part 
in the development of international 
trade.

Lithuania’s returns of foreign trade 
grew consistently until its develop
ment was handicapped by the out
break of the world economic .crisis. 
Lithuanian trade, however, was much 
abler to offer resistance to that crisis 
than international trade which is seen 
best from the following schedule.

Schedule of Lithuania Foreign 
Trade and of World’s Commerce ad
valorem.

Year Lithuanian Trade World Trade
1930 101,5 81,0
1931 86,6 57,9
1932 55,9 39,1
1933 47,3 35,2
1931 44,9 33,9
1935 44,1 34,7
1936 54,4 37,4
1937 r 66,1 46,2
This schedule proves that in 1934 

the value of international trade had 
sunk to half of what it had been in 
1929, while Lithuanian trade had 
only sunk to approximately half of it. 
Likewise, international trade of 1937 
had not recovered half of its value of 
1929, Lithuanian foreign trade, how
ever, reached two-thirds of its pre
crisis value. Thus Lithuania contri
buted relatively more to the preserva
tion of international trade returns 
than other countries.

Even in the more critical years of 
the crisis the amount of Lithuanian 
exported and imported goods was not 
smaller than in 1929, while the vol
ume of international trade had sunk 
to 75% of that of 1929.

In 1937 Lithuanian foreign trade 
excelled its level of 1929 by 40%, 
while the volume of international 
trade came to merely 98% of that of 
1937. That means that in this res
pect, too, Lithuania contributed to 
the recovery of international barter.

In one decade (1928-38)’ Lithua
nia’s share in the turnover of inter
national trade rose from 0,08% to

0,16%; that is, 200%. This figure 
seems very small, but its true signifi
cance is distinctly seen when we com
pare it to the share of Soviet Russia 
in international trade. In 1938, it 
was 1,10% which is only 7 limes more 
than that of Lithuania although Rus
sia had 65 times more inhabitants.

On the whole, in 1938, one Lithua
nian inhabitant consumed 8,5 gold 
dollar worth of imported goods while 
one Hungarian consumed goods 
worth 8,0 dollars, one Pole for 4,2,- 
one Spaniard for 3,5, and an inhabi
tant of the Soviet Union for 0,9 which 
was 9,4 times less than what was con
sumed by an inhabitant of Lithuania. 
All these data show quite clearly that 
Lithuania was a relatively important 
consumer of the goods of interna
tional trade.

Lithuania traded almost solely with 
the Western World. Great Britain 
bought 50% of her export, Germany 
20%, U.S.A. 4%. The Soviet Union 
though being Lithuania’s neighbour, 
could only buy 5% of her export. 
Lithuanian import showed a similar 
tendency. Therefore, it is only natu
ral that Lithuania used relatively 30 
times more British goods than the 
Soviet Union.

There was a number of goods, ex
ported by Lithuania, whose figures 
impressed the international market: 
in 1937 Lithuania supplied about 
5% of the international flax export, 
7% of live pigs, 3% of bacon, and 
2,5% of the international export.

Lithuanian foreign trade would 
generally result in a surplus of export 
which would be used to cover foreign 
payments, originating from inter
national obligations.

Alas, war and foreign occupations 
interrupted the progress of Lithua
nian economy and even considerably 
destroyed its substance. Lithuania 
who had become a solid partner in 
international trade, has been tem
porarily eliminated from participa
ting in it. This is the more grievously 
felt at a time when the rebuilding of 
the badly-injured economy of Europe 
is wanting food supplies. The only 
way of settling this loss is to restore 
political independence to Lithuania. 
RISE IN STANDARD OF LIVING 
IN INDEPENDENT LITHUANIA

One of the most reliable indices of 
a country’s prosperity is its standard 
of feeding. Satisfied people (as dis
tinguished from surfeited ones) may 
be expected to have time and energy 
enough to strive for cultural achieve
ments. The progress made by Inde
pendent Lithuania in economic fields 
also included a satisfactory solution of 
her feeding problem, A series of in
ternational investigations have estab
lished that the quantities of food con
sumed by the inhabitants of the young 
Republic of Lithuania closely ap
proached the standards as set in the 
most progressive countries of Europe. 
For illustration we reproduce a com
putation made by Professor Dr. O. 
Mieleck and referring to the period 
of 1935-1938:

Meat Fat Butter Milk Sugar Calories
States kg kg kg kg kg per day

Denmark............. 121 54,1 28,2 8,4 145 56.2 3200
Sweden ............... 142 37,6 21,7 10,1 290 40,7 3200
Great Britain .. .. 237 61,5 23.6 11,2 112 52 3100
Baltic States .... 160 52 14,6 7 170 18,1 3000
(Lithuania. Latvia, Estonia)
France ............... 166 38,6 15,4 i> 100 25,7 2700
Soviet Russia .. 220 22 9,7 1,3 90 13,3 2500
Italy .................... 200 18,3 10,3 1,2 50 8.7 2300

237 25,3 1,2 50 4,6 2300
Yugoslavia .. .. .. 232 26,4 6,7 2,2 90 5,6 2200
Turkey............... .. 220 20,3 6,6 2,1 55 5,7 2100

of forced labour. In 1944, 37,000 
Lithuanians were deported.

Since 1945, the Soviets arrested 
monthly 2,000 or 3,000 Lithuanians, 
all of whom were deported to Siberia. 
During the years 1946 and 1947 the 
Soviets arrested a great number of 
villagers. In the spring of 1948 a 
new wave of arrests swept over the 
whole country. Now the victims of, 
the Lithuanian Catholic nation indu-! 
ding both dead and deportees, num- 
ber 800,000 (total population 3 mil-1 
lions). At present, this cxtermina-i 
tion is continuing.

Love Live Jesus Christ
This is an inadequate picture of 

the religious “liberty” in Lithuania 
occupied by the Communists. In 
spite of cruel and tenacious persecu
tion, Catholics and their priests have 
continued firmly and with courage, 
in the profession of their religion. 
According to the latest news brought 
by Lithuanian guerrillas from behind 
the Iron Curtain, the Catholics of 
Lithuania have adopted the following 
theme: “LONG LIVE JESUS 
CHRIST, LORD OF THE LIVING 
AND THE DEAD’’.
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našu PASTOGĘ
IŠ MUSU BUITIES ( W

Pavergtoje Tėvynėje

Š.m. rugpiūčio men. 11 d. Įvyko 
senai Sydnėjuje lauktas žymiosios 

. mūsų šokėjos E. K e p a 1 a i t ė s iš
raiškos šokių koncertas Konservatori
jos salėje.

Mums, kaip europinės kultūros at
stovams, šios dvi koncerto valandos 
buvo tikras dvasinis poilsis ir širdies 
gelmių džiaugsmas. Tokių kultūrinių 
pramogų yra išsiilgusios daugelio 
tremtinių sielos, nes australiškasis me
no pasaulis mums yra kažkaip kilok is 

.ir mažiau artimas.
Eiliniam žiūrovui, mėgstančiam 

menų, svarbu, kad leidžiamas kon
certo salėje laikas yra labai trumpas 
ir nenuobodus. Tatai rodo, kad 
žiūrimasis dalykas yra įdomus ir im- 
puonuojantis. Šį kartą, per E. Kepa- 
laitės koncertą, visi žiūrovai buvo įsi
tempę ir sužavėti. Gal daugelis jų 
net nesitikėjo, kad artiste yra pilnai

Poilsis pramogoje
pasirengusi duoti individualius šokių 
koncertus, sukeliančius tikrą pasigė
rėjimą. Pats jos šokimas buvo leng
vas, plastiškas ir žavįs. Repertuaras 
buvo parinktas įvairus, vaidyba kei
tėsi pagal šokamus kūrinius, čia 
išreikšdama džiaugsmą, čia vėl perei
dama į gilų ir prasmingą liūdesį. Pro
grama slinko greitai, nepastebimai, 
antraktai ir persirengimas buvo aki
mirksniniai.

Protarpiais programa buvo įvairi
nama žinomojo vengrų kompozito
riaus Po Ieško savitais kompozici
niais kūriniais piano solo. Taigi 
koncertas buvo pilna žodžio prasme 
pavykęs ir įdomus.

l ik gaila, kad publikos nebuvo per
daug. Lietuvių vis dėlto susirinko 
apie du šimtu, bet kitataučių matėsi 
nedaug. Atrodo, kad trūko prieškon- 
certinės reklamos. Tikėtina, kad 
ateityje ir šis trūkumas pranyks.

. PRANEŠIMAS
ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba š.m. rugpiūčio mėn. 26 d. 12 vai. 
(tuoj po lietuvių pamaldų) Camper

down parapijos salėje šaukia visų lie
tuvių susirinkimą.

Numatytame susirinkime bus ren
kami atstovai į ALB-nės visuotinį me
tinį suvažiavimą Melbourne.

ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
1 Valdyba

OFICIALIOJI VOKIEČIŲ PAŽIŪRA
Į TREMTINIUS

Vokietijos parlamentas galutinai 
priėmė vadinamą “OP įstatymą”, ku
riuo nustatoma teisinė tremtinių 
Vokietijoje padėtis. Įstatymas trem
tiniams yra palankus ir suteikia jiems 
beveik visose srityse lygias teises su 
vokiečiais.

Vokiečių oficialiąją pažiūrą tremti
nių atžvilgiu pareiškė Pabėgėlių Rei
kalams min. Dr. Lukascheck’as Rau
donojo Kryžiaus konferencijoje Han- 
novery š.m. balandžio 14 d. Jis pasa
kė: Jei šiuo metu turime skaičiuoti, 
kad dar apie 60.000-80.000 DP iki savo 
amžiaus galo turės likti Vokietijoje, 
tai Vokietijos vyriausybė ir parlamen
tas laiko savo garbės pareiga tuos D P 
lygiai taip traktuoti, kaip ir savo pa
bėgėlius. Tiek vieni, tiek kiti yra 
ištikti panašaus likimo ir kadangi 
mes, vokiečiai, buvome priežastimi, 
kad tie DP apleido savo senąsias gyve
namas vietas, tat mes ir norime savo 
ruožtu prisidėti prie to, kad jiems 
Vakarų Vokietijos respublikos ribose 
būtų duota nauja tėviškė.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ir apylinkės tautiečiai 

solidarumo ir nario mokesčius, o taip 
pat ir aukas Tautos Fondui prašomi 
įmokėti šiems Apylinkės Valdybos 
įgaliotiems asmenims:

p. G e n § i e n e i, Sydnėjaus 
Lietuvių Spaudos Kioske; p. B a t ū- 
r a i, gyv. Glebe; p-lei Račkūtei, 
gyv. Concord; p. S 1 o n s k i u i, gyv. 
Chulloroj ir p. S i m n i š k i u i — 
ALB-nės Centrinėj Bibliotekoj.

Jei kam šie įgaliotiniai nepasie
kiami, tai prašoma pinigus siųsti pa
štu Apylinkės Valdybos iždininkui p. 
M. P e t r o n i u į 3 Robert St., Can
terbury, N.S.W.

Nepamirškime savo pareigų, kurios 
esminiai padeda Tėvynės išlaisvinimo 
kovoje!
ALB-nės Sydnėjaus Apyl. Valdyba.
MŪSŲ TENISININKAI RUOŠIASI 

(Š.m. rugpiūčio mėn. 12 d. Camper
down parapijos salėje Sydnėjuje įvyko 
draugiškos stalo teniso žaidynės tarp 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo “Ko
vas” tenisininkų ir australų šviečiu.

Šiose žaidynėse lietuviai turėjo tik
slą susipažinti su australų žaidėjų 
lygiu prieš pradedant NSW vasaros 
sezono turnyrą, kuriame dalyvaus ir 
lietuvių komanda.

Iš austraJi] žaidėjų pažymėtinas 
P. A n d e r s o n, prieš kurį kietai lai
kėsi J. Baltrušaitis.

Mūsų moterų klasę atstovaujančios 
V. Karpavičiūtė ir J. Slefertaitė gra
žiai sukovojo-prieš N. Zelandijos vieš
nias. Žaidynes tvarkingai pravedė 
stalo teniso sekcijos vadovas B. Šalt
ini n as,

P.P.

Elzė Rataiskienė

Gegužine
(Tęsinys iš “M.P.” 133 Nr.)

— Na, na, ne tavo reikalas, uždaryk 
tą savo srėbtuvę, kol dar juda, — pa
raudęs šoka Jonas.

Vyrai garsiai juokiasi ir kursto vie
ną prieš kitą, lenkdami litrinę.

— O gal pasimušim į Bronės svei
katą? — šokasi Julius.

— Bravo, bravo, įdomu kam teks 
jinai, — užbliauna pusiau girti balsai. 
Tuo tarpu vėl armonika pasitempia 
ir pasipila poros, tik šie lieka savo 
vietoj, vieni kitus perrėkti norėdami, 
pjudydami Julių su Jonu. Ir staiga, 
kaip iš giedro dangaus perkūnija — 
Julius, iš kažkur savėręs kuoką, tren
kia Jonui per galvą, tas saldumo 
apimtas susmunka ten pat, tarsi roju
je pasijutęs, tik akyse žvaigždės dide
lės ir mažos mirksi, dega . . .

— Na, rupūže, ar tau ar man Bronė, 
sakyk! — rėkia Julius, nesuprasi ar 
juokais ar iš tikro.

Išgirdę triukšmą, subėga arčiau bu
vusieji ir puolasi vieni Joną gaivinti,

kiti Juliaus raminti. Tuoj pat kibi
ras šaltinio vandens suvarva ant varg
šės Jono galvos, o nenuoramą Julių 
būrys vyrų nugabena jo kamarom

Saulė jau visai gęsta, lakštingalos, 
atleidusios visas stygas, groja ir lęnk- 
tyniuoja su pakalnės paprūdžio žaliū
kėmis.

Dangus tamsėja, paskutinės žaros 
blėsta. Viena po kitos nedrąsiai ima 
kaltis mažytės melsvos žvaigždelės. 
Armonika vis dar plėšosi, skamba dai
na rateliu skriejančio jaunimo, o aidas 
leidžiasi tolyn beržų bei klevų viršū
nėmis, pasiekdamas net žalias, su iš- 
piaustytomis širdelėmis, langines. 
Tyliai prasiveria stiklinių gonkų 
durys ir jose pasirodo į šonus ranko
mis įsirėmęs šeimininkas, užpakaly jo 
stovi Ona, tyli ir balsiančiais plaukais. 
Jos krūtinė taip smarkiai kilojasi, šir
dis plaka kaip beišmanydama: juk 
sekmadienį, judviejų pirmieji užsakai 
jau eina, ir vargšė Bronė gaus paga
liau tėvo pavardę.

Stalininės premijos menininkams 
LTSR

Sibiro vergai ir visų pavergtųjų gra
šius Stalinas ir jo sėbrai lengvai švai
sto į visas puses, visai nerasdami rei
kalo atsiklausti tautų valios. Siekiant 
pasauliui parodyti “Tarybų kultūrą”, 
dalinamos stalininės premijos. Di
džiausios jų visada, kaip taisyklė, ati
tenka rusams ir komunistams, bet ma
žesniosios kariais nukrenta ir doriems 
žmonėms. Šiais metais kovo men. 
LTS Respublikoje antrąją poezijos 
premiją — 50.000 rublių — gavo ko
munistas T. Tilvytis. Kitas mažesnes 
premijas po 25.000 rublių gavo Kipras 
Petrauskas, čekistas-rašytojas A. Gu- 
daitis-Guzevičius. P. Aleksandravičius 
— skulptorius už “Žemaitės” statulą, 
kompozitorius S. Vainiūnas už “Rap
sodiją lietuviškomis temomis' smuikui 
su orkestru.” Premijos suteiktos dar 
dirigentui S. Delicjevui, chormeiste
riui J. Dautartui, artistams: J. Gry
bauskui, dainininkei J. Pctraškevieiri
tei, baritonui J. Stasiūnui, R. Sipa
rį ui. d arybinė spauda, ta proga pri
siminusi, šitas “puikias kūrybai sąly
gas”, sakosi nesuprantanti kodėl šios 
“didžiosios permainos LTSR nėra tin
kamai menininkų atvaizduotos.” 
‘Tiesa” dargi pamokina: “. . . Litera
tūros ir meno kritikai, tam, kad išvy
stytų uždavinius, turi aktyviai daly
vauti savikritikoje ir kritikoje, teisin
gai įvertinti savo kūrybos silpnąsias ir 
stipriąsias puses . . .”, nes — vedamasis 
baigiamas — “jie turi įsisąmoninti, jog 
Tarybinė liaudis vykdo milžiniškos 
reikšmes stalininius planus gamtai 
pertvarkyti.”

Mirė proletariate generolas
Taip būdavo, kai mirdavo koks 

“kraugerys kapitalistų” generolas, bet 
proletarų tėvynėje neblogiau. Numi
rė Vasilijus Aleksandrovičius Juškevi
čius, LTSR generolas. TSRS val
džia paminklą pastatė ir nusprendė 
suteikti našlei: pašalpą 50.000 rublių 
ir 2.000 rublių kas mėnesį kol gyvens. 
Darbininkas gauna nedaugiau 250 rb.

Gi rašytojo Višnevskio šeimai TSRS 
vyriausybė paskyrė 25.000 rublių pa
šalpą ir žmonai vos 750 rublių kas 
mėnesį.

Gal dar “Liaudies Balsas” norėtų 
tvirtinti, kad menas ir kultūra yra 
svarbiausias TSRS rūpestis?
Rusiškas Vilnius

Rusai Vilniuje pastoviai įsikuria. 
■Štai “vilnietis” architektas V. Afana- 
sjevas baigė projektuoti naują šimto 
butų gyvenamąjį namą — didžiausį 
Vilniuje. Jis būsiąs statomas prieš 
naująjį Jaunimo stadioną Gedimino 
gatvės pabaigoje, Neries pakrantėje.
Okupantai pradėjo Lietuvos sodybą 
draskymą

Maskvos ministro drg. Chruščiov 
pareiškimas agrogorodų reikalu buvo 
ženklas pradėti sodybų pergrupavimą 
ir LTSR. Kaip tas viskas yra biuro
kratiškai tvarkoma ir kokius milžiniš
kus nuostolius atneš tautoms, sunku 
beįsivaizduoti. Rengiasi sodybų per
kėlimui, o neturi statybininkų ir me
džiagų. Kelia trobas, gi nežino, kur 
jas statyti. “Kretingos” sustambintas 
kolūkis-agrogorodas, esą, pirmoj eilėj 
numatęs statyti 150 vietų kiaulidę. 
130 vietų karvidę, 500 tonų sandėlį 
ir ... 8 gyvenamus namus kolūkie
čiams. Kaip ir anos baudžiavos lai
kais, kiti baudžiauninkai eis ištisas 
mylias pas “poną” į darbus. Kadangi 
taip kritiškai trūksta medžiagų, ban
doma pergabenti dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais statytus didesnius na
mus neišardytus. Po kelių km. ke
lionės, žinoma, ir toks namas lieka 
niekam nevertas. Bet ar tai svarbu 
sovietams? Svarbu, kad įvykdytas 
planas.

Tautosakininką konferencija Rygoje- 
Kovo 25 d. Rygoje įvyko Pabaltijo 

konferencija tautosakos klausimais. 
Įdomu, jog prie Pabaltijo sovietai 
priskiria ir Kareliją-Suomiją. Viskas 
vyko pagal iš anksto paruoštą paverg
toms tautoms sovietų politbiuro kon
ferencijos modelį: pranešimą “Stalino 
veikalai kalbotyros ir tautosakos klau
simais” padarė latvių TSR prof. R. A. 
Pelšė- Ten šiuo metu tebevyksta tau
totyros paroda.
Propagandinis “kainą sumažinimas” 
ir tikrovė

Su didžiausia pompa kovo 1 d. buvo 
paskelbtas “ketvirtas kainų sumažini
mas”. “Tiesoje” tilpo straipsniai 
“Stalinis rūpinimasis liaudies gerove”,. 
“Širdingas dėkingumas draugui Sta
linui”. LTSR prekybos “ministras”1* 
A. Mikutis džiaugiasi, kad šis sumaži
nimas paveikė teigiamai juodąją 
rinką ir “sukėlė kainų sumažėjimą 
kolūkinėse rinkose. 1950 m. TL kai
nos sumažėjo lyginant su 1949 metais: 

f 10% bulvėms, 24% kiaulienai, 26% 
jautienai, sviestui 23% ir tt.” Miku
tis taip pat informuoja Lietuvos gy
ventojus, kad “nuo 1948 m. spalio mė
nesio darbo užmokestis JAV sumažėjo 
šitaip: anglies pramonėje — nuo 20 
iki 31,5% . . . farmeriu pajamos su
mažėjo 1949 m. $4.700.000.000. “Mil
žiniška JAV gyventojų masė niekaip 
negali suvesti galo su galais ir yra pas
merkta nuskurdimui.” Mikutis, už
baigdamas savo “raštą”, pagarbina 
Staliną, o mes lietuviškąją “V. of A.” 
transliaciją paprašysim perduoti Mi
kučiui šią trumpą ištrauką iš Bureau 
of Labor Statistics: “Paskutiniaisiais- 
trimis metais pragyvenimas pabrango- 
7,5%. Vidutinis darbininko uždarbis- 
pakilo — 19,1% — taigi daugiau negu 
2į karto negu pragyvenimo išlai
dos” . . .

Po Mikučio straipsnio sekė visa eilė 
skelbimų. Pirmoj eilėj “Vojentorg” 
(Karinė Prekyba) skelbia apie kainų 

sumažinamą sovietų pirkėjams. Firma 
“LitpiŠČesbit”, parfumerijos parduo
tuvė “Težė” praneša, kad parfumeri
jos ir kosmetikos gaminiams kainos- 
sumažintos 10%, muilui — 15%. Par
duotuvė: Vilnius, Gedimino 21, Lie
tuvos Tarybinės Respublikos Radijos 
Gaminių parduotuvė “Glavelektro- 
sviazsbyt” (labai lietuviškas vardas!)- 
kainų skelbiasi nesumažinusi, bet par
duodanti radijo aparatus, radijo maz
gus, radijo stiprintuvus, priimtuvus, 
reproduktorius ir atsargines dalis.”" 
Bufetų Kontora kviečia visus užkan
džiauti jos restoranuose, esančiuose 
šiose Lietuvos vietose (įsidėmėkite!): 
Vilniuje . . . Sovietske — Tilžėje, Čer- 
niachovskc — Įsrutyje, Kaliningrade, 
Radviliškyje ir kit.”

• CIevelande pereitą savaitę įvyku
siame biologų suvažiavime dalyvavo 
dr. Vyt. Povilonis, kuris dirba Mont- 
realio universiteto bakteriologijos 
institute, (šiuo metu atlieka polio 
tyrinėjimo darbus) ir dr. Margėm Ja
saitis, dirbąs Rockfell orio institute 
New Yorke.

• Pavergtų tautų konferencija šiais 
metais įvyksianti Londone, rugpiūčio- 
mėnesį. Joje tarp kitų bus atstovau
jama »r Lietuva.

©Vokietijoje jau pradeda veikti 
Tremtinių Bankas. Paskolos bus duo
damos Vokietijoje pasiliekantiems 
tremtiniams, norintiems įsijungti į 
Vokietijos ūkinį gyvenimą, steigiant 
įvairias įmones. Paskolos bus ribotos- 
paskiriems asmenims 5,000 markių, o 
bendrovėms ir koopertyvams iki 
50,000 markių. Reikėsią mokėti tarp 
2|-5% palūkanų. Paskolos ilgalaikės.

VAKARU AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Maloniai kviečiame visus atsilan
kyti į rengiamą Lietuvių Sporto 
Klubo šokių vakarą su įdomia pro
grama. Vakaras įvyks š.m. rugpiučio 
mėn. 25 d. 7.30 vai. p.p. "Monash 
House” salėje (Hay ir King St. kam
pas).

Sporto Klubas.

★Kas žino, prašau man skubiai 
pranešti licenzijuotos lietuviškos sta
tybos bendrovės vedėjo p. Valasinavi- 
čiaus tikslų adresą. Skelbtuoju atsi
kūrusios bendrovės adresu Carltone — 
Melbourne jis nesurandamas. Rašyti: 
M. P o š k u s, Broadmeadows, Mig
rants Hostel 3, Melbourne, Vic.

★Vytautas Sirutis, arba kas 
žino apie jį, prašomas atsiliepti.

Rašyti adresu: Mr. R. Venclovas, . 
55 Riverview Rd., Undcrcliffe, NSW. 
Paieško jo sesuo iš Vokietijos.

Printed by Pnblieity Prees (1988) Pty. Ltd., 71-78 Regent Street, Sydney, for the Publisher, 
Anthony Banze, 5 Hampden St, Horlatone Park. Sydney, N.S.W.

4


	1951-08-23-MUSU-PASTOGE_0001
	1951-08-23-MUSU-PASTOGE_0002
	1951-08-23-MUSU-PASTOGE_0003
	1951-08-23-MUSU-PASTOGE_0004

