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Kas klausia

materiališkai
Tautos Fon-

kartą kalbė-

Kartą, vienoj emigracijos įstaigoj, mūsų 
tautietis, patiekęs vizai gauti lietuvišką pasą, 
■buvo paklaustas: — „sakykite, kuriuo būdu 
jūsų diplomatinės atstovybės 
išsilaiko?“ Žmogus suminėjo 
dą, aukas ir nutilo.
♦ Jaunas lietuvis, entuziastas,
jo: Jokių naujų fondų tremty nebereikia. 
Skaidymasis yra silpnėjimas. Į Tautos Fon
dą lygiomis teisėmis turi lietis diplomatinės 
veiklos, kultūros ir socialinės globos fon
dai. Perdaug jau mes įtikėjom į politinę 
alchemiją. Tuo tarpa mūsų veiksniai vis 
dar tarpusavy ginčijasi, skaldydami ir taip 
jau negausias tremtinių jėgas. O mūsų kul
tūrinis gyvenimas pradeda smarkiai krikti. 
Vienintelis Europoj lietuvių savai.raštis 
graso subankrutuoti. Jaunimas, neturėda
mas savų mokyklų ir lietuviškų knygų, grei
tu tempu nutausta. Birminghamo lietuvis, 
įteikęs Stalingrado burmistrei raudonas gė
les ir atitinkamą laisvės prašantį adresą, ne 
mažiau išpopuliarino mūsų laisvės reikalą, 
kaip ilgos ir sausos diplomatų notos. Dvie
jų savaičių jaunimo stovykla lietuviškumo 
išlaikymo atžvilgiu reiškia daugiau, kaip 
20 VLIKo ir Diplomatijos Šefo „išsiaiškini- 

-*no“ konferencijų. Bet šių dalykų niekas 
specialiai neremia. Tautos Fondas turėtų 
būti tarsi valstybės iždas, kuriam ne vien 
tik užsienio reikalų ministerija terūpėtų.

Jei šitokios ir panašios meditacijos bei 
klausimai mūsuose pradeda iškilti, atrodo, 
būtų laikas, kiek aplinkybės leidžia, juos 
plačiau išsiaiškinti. Priešingu atveju esame 
nuodijami įvairiausiais gandeliais, dėl ku
ru neabejotinai kenčia mūsų vieningumas 
ir organizaciniai reikalai. Mūsų spauda, 
vietoj pradėjusių nusibosti vis panašia te
ma vertimų, turėtų daugiau vietos skirti na
miniams reikalams. Dėl Šito prenumerato
rių skaičius galėtų tik padidėti.

Dalis mūsų visuomeninio elito vis dar 
negali per savo turėtus tarnybinius titulus 
priartėti prie vidutinio žmogaus. Jie c'ar 
klaidą. Tremtiniai, ypač brestančioji kar 
buvusių titulų perdaug nevertina. Vargiai 
jie bus vertinami ir Laisvoj Lietuvoj. Todėl 
tie, kuriems šiandien lemta stovėti kovojan
čios tautos priešaky, turėtų įeiti į tos tautos 
širdį, ją skatinti ir guosti, kartu su ja džiaug
tis ir aukotis. Kitaip jie pasidarytų vadais 
be kariuomenės.

Gyvename krašte, kur bet koks iš visuo
menės lėšų sudarytas fondas ar jos kaštais 
atlikamas darbas yra visiškai viešas reikalas. 
Kiekvieno valstybės tarnautojo alga, pra
dedant ministeriu pirmininku ir baigiant 
kiemsargiu yra viešai skelbiama ir diskutuo
jama. Regis, kad panašiai galėtų būti ir su 
mūsų visuomeniniais ir tautiniais fondais. 
Mes savo veikloje jokių paslapčių neturime. 
Vienintelis noras ir tikslas yra IŠLIKTI 
LIETUVIAIS IR ATGAUTI SAVO TĖ
VYNĖS LAISVĘ, šitas mūsų tikslas yra 
Vakarų pasaulio respektuojamas ir remia
mas. Kiekvienas, kuris tiems tikslams siek
ti atiduoda savo jėgas ir laiką, turi pilną 
teisę į visuomenės paramą savo kasdieninei 
duonai užtikrinti. O jeigu pasitaikytų, kad 
parama nėra proporcinga atliekamam dar
bui arba priešingai, tada reikalas turėtų bū
ti dar kartų persvarstytas. Visuomenės bal
sas taip pat turėtu būti išgirstas ir, išklausy
tas.

Nemesdamas niekam nei šešėlio įtarimo, 
galvoju, kad geriausia būtų, jei visoks ma
terialinių lėšų telkimas būtų organizuotas 
į vienų iždą — Tautos Fondą. (Išskiriant 
tokias specifines organizacijas, kaip pvz., 
Balfas). šis savo ruožtu sudarytų sąmatas 
ir bent kartą metuose viešai paskelbtų, kaip 
tas „valstybės biudžetas“ yra subalansuotas. 
Drįstu manyti, kad žmonės, žinodami, kaip 
jų paaukotas centas sunaudojamas, daug 
uoliau dėsis į visuomeninį lėšų telkimo v. 
ją-

Taip pat būtų pageidautina, kad visuo
menė daugiau žinotų apie JAV deponuotą 

“Lietuvos aukso fondą ir kaip šis visos tau
tos turtas yra naudojamas.

Pagaliau norėtųsi atkreipti dėmesį į t 
kad vienas mūsų pagrindinių tremties užda
vinių — lietuvybės išlaikymas yra reikalin
gas skubios medžiaginės paramos. Palie
kant nuošaliai mūsų spaudos jau keliamą 
jaunimo švietimo klausimą, noriu stabtelė
ti ties Europos lietuvių spauda. Vienintelis 
mūsų savaitraštis „E. Lietuvis“ brenda pe- 
labai didelius sunkumus. Leidėjų kaitalio
jimas, kuris primena Krilovo pasakėčios 
muzikantus, čia mažai ką gali pagelbėt . 
Juk vis tos pačios organizacijos ir tie patys 
žmonės. Jis, vienintelis mūsų savaitraštis 
Europoj, suklups ir nebesikels, tai smūgis 
lietuviškumo išlaikymui bus skaudus ir la
bai žalingas. Istorija už tai nepakaltins vien 
tik D. Britanijos lietuvių, nes jie, pagal sa
vo išgales ir skaičių davė ir duoda daug 

- daugiau negu kiti.
šitame straipsnyje keliamos mintys bei 

sugestijos kaf kam gali pasirodyti fantastiš-

neklysta
kos ir nereikalingos. Tačiau atidžiai stebint 
mūsų visuomeninio gyvenimo pulsavimą 
ne iš viršaus, o iš atitinkamos tolumos, jos 
atrodo ir realios ir būtinos. Reikalas iššauk
ti visokeriopą mūsų veiksnių bendravimą su 
tremties visuomene, atrodo, yra būtinas. 
Jis šioj vietoj keliamas, neturint jokių užku
lisinių minčių. Vienintelis noras, rašant 
šias eilutes tebuvo, kad visi klausimai, ku
rie gali drumsti ir skaldyti mūsų visuomenę, [ 
būtų aiškinami ir perteikiami pačiu demo- 
kratiškiausiu būdu. Kas ieško, tas suranda, 

kas klausia, tas neklysta.
J. Lūžu

o

S.

Nauji trėmimai 
“savanoriškumo ’ ’ 

pagrindu
m. kovo 2 d. „Pravda“ pirmą kartą

apdovanojo Sovietų piliečius „džiugia ži
nia“ — kad numatoma „sukultūrinti“ dau
giau kaip 14,5 mil. ha plėšinių, kitaip tarus, 
maždaug tokį plotą, kaip Anglija. Šį kartą 
visas „svoris“ krito komjaunimui — įrody
ti „darbais savo ištikimybę partijai, tėvynei, 
savajai liaudžiai'" laimint „tarybinei že
mei“ naujų dirvų Urale, Pavolgy, Kazachs 
tane, Altajaus kalnyne ir kitose atšiauriau
siose Sibiro vietose.

Kaip iš Vilniaus radijo ir kom. spaudos 
pranešimų matyti, „savanoriais“ pirmoj ei
lėj rašosi komjaunuoliai, paskum įvairių sri
čių specialistai: mechanikai, šaltkalviai, te
kintojai, traktorininkai etc. Būdinga,, kad 
,arp „savanorių“ daugiausia yra lietuvių, o 
veik visai nematyti rusų. Iš kom. pranešimų 
matyti, kad tarp siunčiamųjų yra ir nesava- 
norių, tik paprasčiausiai „partijos pašauk
tų“ ar „atrinktų“. Tačiau ir iš jų vienas ki
tas pasiunčiamas dar pakalbėti per radiją 
ir už ištrėmimą „padėkoti“ partijai. Nusta
tytąją žmonių „duoklę'* turi atidouti ir 
okup. Lietuva. Atrinkti šimtai pajėgesnių 
žmonių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipė 
dos, net Jonavos ir kitur. Daugiausia lietu
viai savanoriai*’ siunčiami į Škalovo sritį. 
Tik iš vieno Vilniaus ten pasiųsta jau per 
100 specialistų, o „atrinkta" per 500. 
statytos Lietuvai ir kitokios duoklės, 
tik vienas 
birželio 1 
lų...

Pereitą
buvo transliuojama „manifestacija ir džiu
ginantis“ išvykstančiųjų Lietuvos vaikų 
„savanoriškas“ atsisveikinimas. Kalbėjo 
„savanoriai“ ir Lietuvos atžalyno naują 
deportaciją palydėjęs „prezidentas“ Palec
kis.

„Neries“ fabrikas turi iki 
d. pristatyti „tėvynei“ 4000

sekmadienį per Vilniaus

BERGŽDŽIAS IR ŽALINGAS GINČAS
LIETUVOS SUVERENUMO SUTRUKDYMAS IR JO VYKDYMAS UŽSIENY

veikti sąlygos yra, nes: a) dalis valstybių,

Nu- 
Pvz. 

š. m. 
kati-

radio

BJAURUS MELAS
Prieš kiek laiko bolševikinė spauda ir ra

dio plačiai išgarsino Panevėžio Vyskupo 
Paltaroko ganytojišką laišką. Tuo laišku 
remdamiesi sovietiniai melagiai ir klastoto
jai bandė įrodyti „pozityviais faktais“ pa
sauliui, kad Lietuvoje yra visiška religijos 
laisvė, ir kad priešingi tvirtinimai yra tiktai 
„reakcionierių propaganda.“

Praėjusią savaitę Vatikano oficialus laik
raštis „Osservatore Romano“ pirmame pus
lapyje įdėjo straipsnį, kuriame labai suabe
joja šito ganytojiško laiško autentiškumu. 
Laikraštis sako, kad visa to laiško termino
logija rodo, kad laiškas rašytas ne vyskupo, 
bet žmogaus, visiškai nežinančio Bažnyti
nės frazeolog.jos, o ir patys suminėtieji „fak 
tai ‘ rodą, kad vietoje skelbiamos visiškos 
tikėjimo laisvės, Lietuvoje viešpatauja tikė
jimo ir Bažnyčios priespauda.

Šitame tariamai Vyskupo Paltaroko ra
šytame laiške sakoma, kad šiuo metu Lietu
voje esaničos 688 bažnyčios, kurias aptar
nauja 741 kunigas, ir kad Kaune esančioje 
kunigų seminarijoje esą 75 klierikai. „Osser
vatore Romana'* nurodo, kad 1939 metais 
Lietuvoje buvo 900 bažnyčių su 2100 kuni
gų. Kodėl ganytojiškas laiškas nepamini 
komunistinio režimo uždarytų trijų kunigų 
seminarijų ir to fakto, kad dar 1945 metais 
Kauno kunigų seminarijoje buvo 300 klie
rikų? Ganytojiškas laiškas giriasi šešiomis 
vyskupijomis Lietuvoje, tačiau nieko nesako 
apie septynis nužudytus, ištremtus ar kalėji
muose kankinamus vyskupus, lygiai kaip 
nepamini daugiau kaip 1000 išvežtų į Sibi
rą ar kalėjimuose laikomų kunigų.

Minėtų Vatikano laikraščio straipsnį pa
kartojo viso pasaulio katalikų spauda, paro
dydama, kąip bolševikinis melas, suklasto
ti faktai ir melagingos žinios yra skelbia
mos visokiausiais būdais, nesivaržant pasi
naudoti nei Bažnyčios tarnų autoritetu.

Paryžius Žymiausias prancūzų lakūnas, 
pulk. Constantin Rozanoff, bandydamas 
naujos konstrukcijos sprausminį lėktuvą B. 
IV, pasiekė 837 mylias greitį. Norėdamas šį 
greitį pagerinti, lėktuvui nukritus, lakūnas 
žuvo vietoje.

Augščiausia valstybės valdžia, valdžia 
niekuo neaprėžta, vadinama valstybės suve- jų tarpe JAV nėra pripažinusios Sovietų 
renine valdžia. Demokratinėse valstybėse 
augščiausioji valdžia — suverenumas — pri
klauso pačiai tautai, 
džios Šaltinis dažniausiai būna įrašytas de
mokratinių valstybių konstitucijose, kaip, 
pvz., Jungtinių Amerikos Valstybių Nepri- 
klausomybės deklaracijoj 1776 m. ir JAV 
konstitucijoj. Suvereninei valdžiai vykdyti 
valstybėje tam sukuriami organai — Tau
tos Atstovybė (parlamentas) ir prezidentas, 
kurie vykdo tautos jiems pavestas valdžios 
suyerenumo funkcijas, tačiau augščiausioji 
valdžios galia visada pasilieka pačioje tau
toje: tauta suverenumo funkcijų vykdomie
siems organams neperleidžia, bet ji tik pa
veda tiems organams tas suverenumo funk
cijas vykdyti.

Svarbiausios suvereninės valdžios funkci
jos valstybėje yra šios:

a) Krašto gynimo organizavimas ir gyni
mas nuo išorės priešų (kariuomenės laiky
mas ir karo vedimas); piliečių apsauga vals 
tybės viduje (policijos laikymas); žmonių 
natūralinių teisių neliečiamybės gynimas 
(asmens laisvės gynimas); tautos švietimas, 
pinigų leidimas, santykiai su svetimomis 
valstybėmis, tarptautinių sutarčių sudary
mas, atstovybių steigimas, tarptautinių su
tarčių vykdymo priežiūra.

Tremtyje turime dviejų kategorijų insti
tucijas, kurios abi pretenduoja į Lietuvos 
suverenumo funkcijų vykdymą tremtyje — 
užsienyje, tai Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas su Vykdomąją Taryba 
(VLIKas) ir Diplomatijos Šefas su likusiais 
Lietuvos pasiuntiniais tose valstybėse, ku
rios juos dar pripažįsta.

Lietuvos suverenumo vykdymas Lietuvo
je yra okupantų sutrukdytas, nes suverenu
mo funkcijas vykdyti pačiai lietuvių tautai 
neleidžia Sovietų Sąjunga, neleidžia demo: 
kratinių rinkimų būdu išsirinkti tautos atsto 
vybės Parlamenlo ir Prezidento, kurie galė
tų vykdyti suverenumo fuksijas pagal lie
tuvių tautos valią, nors lietuvių tauta tam 
priešinasi. Viduje partizanai kovojo ir tebe
kovoja miškuose, reikšdami protestą prieš 
svetimos valstybės režimą, o kita tautos da
lis, pasitraukusi į užsienį, nepripažįsta So
vietų Rusijos režimo, protestuodama visur, 
kur tik gali.

Kai vidaus suverenumo funkcijas (kraš
to apsaugos, piliečių apsaugos, finansų, švie 
timo ir t. t.) Lietuvoje vykdo sovietų okupa
cinė valdžia prieš tautos valią, tai mūsų su
verenumo funkcijų organai, būdami užsie
nyje, tokių funkcijų pildyti negali. Tačiau 
užsienio srities suverenumo funkcijas gali 
vykdyti ir užsienyje tais atvejais, jeigu yra 
šios sąlygos:

a) Kai į užsienį yra pasitraukę tautos su
verenumui vykdyti organai, arba užsienyje 
sudaryti kiti, nors ir bėdos keliu, bet gali
mai atitinka tautos valiai; b) kai krašto 
okupacijos kitos valstybės nepripažįsta, bent 
tos valstybės, kuriose yra pasitraukę ar su
daryti nauji suverenumui vykdyti organai, 
ir c) kai (uos suverenumo organus pripažįs
ta valstybė, kurioj jie reziduoja ir kurie no
ri su jais bendradarbiauti.

Šios rūšies pavyzdžių turime apsčiai. JAV 
ir D. Britanija Antrojo Pasaulinio Karo 
metu dirbo su egzilinėmis vyriausybėmis 
vokiečių okupuotųjų kraštų: Norvegijos, 
Belgijos, Olandijos, Lenkijos ir taip pat s: 
sudarytais emigracijoj tautiniais komitetais 
suverenumo funkcijoms vykdyti, pvz., de 
Gaulle — Prancūzijos.

Tektų čia pabrėžti, kad valstybės pasiren
ka bendradarbiavimą su egzilinėmis vyriau
sybėmis, jeigu tokios yra kelios tame krašte, 
dažniausiai remdamosios politiniais sumeti
mais, o ne juridiniais motyvais, nors, kar
tais, kaikurios iš egzilinių vyriausybių turė
tų neabejotinų juridinių motyvų okupuotai 
taurai užsienyje atstovauti. Nesileidžiant j 
detales, prisimintina, kad Antrojo Pasauli
nio Karo metu JAV ir D. Britanija pasirin
ko bendradarbiu Tito, nusigręždamos nuo 
Jugoslavijos karaliaus Petro sudarytos vai- ___r_________________ ___  _ __
džios, esančios drauge su karaliumi D. Bri-. mo. Ir viskas. Daugiau beveik nieko tada 
tanijoj. Tuo pačiu nusgręžė ir nuo Jugosla
vijos cetnikų vado Michailovičiaus, pripa
žinto konstitucinės Jugoslavijos vyriausybės 
cetniku (Jugoslavijos partizanų, kovojusių 
prieš vokiečių okupaciją) vadu ir egzilinės 
vyriausybės krašto apsaugos ministeriu. 
Kai 1943 m., gruodžio mėn., Alijantų Ko
misijos susirinko Kaire aptarti invazijos 
žygio Jugoslavijon, tai Jugoslavijos karalius 
Petras, buvęs Londone, iš viso apie tai • 
buvo painformuotas. Nuo šio momento vi
sa pagalba buvo teikiama tik Tito, kaip Ali
jantų sąjungininkui. Tokių pavyzdžių turi
me pakankamai daug.

Turėdami galvoje anksčiau minėtas suve
renumo organų vykdymo veikimo sąlygas, voje dr. Natkevičius ir aš. Be.to. eksper- 
pereidami grynai prie lietuviškųjų reikalų, VuIam^J NorkaHi^ fr tobo puft 
matome, kad mūsų veiksniams užsienyje Rupšys. Perskrisdami Latvijos — SSSR

okupacijos Lietuvoje; b) JAV yra šaltojo 
karo padėtyje su Sovietų Rusija ir todėl mū 

šis suvereninės vai- sų veiksnių veikla politiškais sumetimais ga
li būti kaikuriais atvejais naudinga JAVals- 
tybėms; c) esant veiksnių — VLIKo ir 
plomatijos šefo vienybei, tam tikrais atve
jais galima 'būtų tampriau įsijungti į JAV 
politiką ir eventualiai padaryti kaikurių su
sitarimų. Todėl viena didžiausia mūsų veiks 
nių veiklos kliūtis ir yra mūsų veiksnių n 
sutarimas, tarpusavio ginčas, kam priklauso 
suverenumo funkcijų vykdymas — VLIKui 
ar Diplomatijos Šefui? Tol, kol nėra veiks
nių tarpe vienybės, sunku laukti iš JAV 
palankių reakcijų į veiksnių pasiūlymus, nes 
niekas negali žinoti, ar antroji veiksnių pu
sė tokiems pasiūlymams pritars ir ar ji jų 
negriaus? JAV, taip pat ir kai kurios kitos 
valstybės, be abejonės norėtų matyti mūsų 
vieningų veiksnių nusistatymą ir vieningą 
veiklą. Niekam nėra paranku politikos klau
simais turėti reikalų su ginčo partneriais 
dėl to turėti sunkumų. Niekas nenori kištis 
į susikivirčijusiųjų pusių politiškus ginčus 
ir juos likviduoti, jeigu šitai tokom valsty
bėm nėra būtina ar tuo metu reikalinga, tu
rint galvoje, kad esama pakankamai ir sa
vų rūpesčių. Priešingai, mūsų vienybė pa
lenktų JAV daugiau mūsų pusėn, o mūsų 
vaidai gali priversti ieškoti taikingesnių ben
dradarbių. Todėl klaidinga būtų manyti, 
kad mūsų vaidai nekliudo bendram lietuviš
kam reikalui. Blogiausia, kad ginčijamasi, 
kam priklauso suverenumo vykdymas ir 
ieškoma savo pretenzijoms paremti grynai 
juridinių argumentų, kai tuo tarpu suvere
numo funkcijų vykdytojų pasirinkimą n* 
lemia politiški motyvai.

Minist. St. Lozoraitis remia savo preten
zijas į suverenumo funkcijų vykdymą ano 
meto Užsienio Reikalų Ministerio Urbšio 
telegrama, pagal kurią jis paskirtas Diplo
matijos Šefu, tuo pretenduoja į Lietuvos su
verenumo funkcijų vykdymą užsienyje. 
VLIKas, sudarytas iš rezistencinių politinių 
lietuvių grupių atstovų, tvirtina, kad jam, 
kaip atstovaujančiam platesniai lietuvių tau
tos daliai, priklauso tautos suverenumo 
funkcijos užsienyje.

Visiškai nesigilindami į šių tvirtinimų ju
ridinių argumentų abiejų galių stiprumą ar 
silpnumą, kadangi teisininkai su lygiu rim
tumu ir pasisekimu gali įrodyti abiejų tezių 
teisėtumą. Tačiau dar kartą priymgtinai ten
ka pabrėžti, kad juridinė klausimo pusė ne-

VLIKas ar Diptoma- 
ginčas yra bergždžias, 
reikalams žalingas ir 
paskutinioji valanda,

nulems suverenumo atstovų pasirinkimo. 
Suverenumo atstovų su svetimomis atstovy
bėmis veikla vyksta politinėje plotmėje ir 
todėl tik politiniais motyvais bus pasirink
tas bendradarbiavimo partneris. Todėl ne
tenka skirti didelės reikšmės juridinių argu
mentų svarbai, kas turėtų būti suverenumo 
atstovu užsienyje — 
tijos Šefas. Visas šis 
lietuvių ir Lietuvos 
šiandien išmušė jau 
atsisakyti nuo tos rūšies vaidų ir ieškoti ben 
dradarbiavimo bazės politinėje plotmėje.

Palikę šį ginčijamąjį klausimą dėl kom
petencijų, remiamą juridiniais argumentais, . 
pasižiūrėkime, kokios rūšies darbo objek
tas yra mūsų veiksnių užsienyje, kaip jis 
turėtų būti atliktas, kad tuo galėtume su
rasti mūsų nelaimių priežastis ir bandyti 
nustatyti produktingesnę ir našesnę veiklą 
ateičiai.

Pirmoje eilėje veiksnių veikimo materija 
užsienyje yra santykiavimas su svetimomis 
valstybėmis ir per jas kovojimas su neteisė
tu Lietuvos okupavimu, ši darbo sritis, emi
gracijoje vadinama Lietuvos Bylos vedimas. 
Šios srities darbas būtų: saugoti visur ir vi
sada, kad tarptautinėje svetimų valstybių 
veikloje neįvyktų įsipareigojimų, pažadų ir 
pareiškimų žalingų Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymui. Šiam darbui atitinkamai rei
kalinga įteikinėti notas, protestus ir daryti 
pareiškimus ten, kur tai yra reikalinga. Sau
goti, kad Lietuva nebūtų pamiršta, propa
guoti ir aiškinti Lietuvos neteisėtą okupaci
ją, okupantų valdymo žiaurumus, kelti aikš 
tėn lietuvių tautos pasipriešinimą ir t. t. 
Tuo liksiu išplėsti informaciją per spaudą, 
brošiūras, knygas ir techniškus įrengimus.

Antroji suverenumo veiksnių funkcija bū
tų lietuvių tremtinių, taip pat ir senosios iš
eivijos švietimas, jų išlaikymas sveikais mo
raliai ir intelektualiai, saugoti nuo nutautė
jimo, kad jie grįžtų sveikais ir susipratusia 
piliečiais Tėvynėn ir įsijungtų į jos atstaty
mo darbą. Tai veikimo sritys veiksnių, esan
čių emigracijoje. Būtų visai tikslu susipa
žinti su jau atlikta veikla, kad tuo būdu su
radus produktingesnj kelią ir būdus Lietu
vos Bylai vesti ir lietuvybei emigracijoje iš
laikyti. Tikimės, kad diskusijų eigoje gal 
daugiau paaiškės tie motyvai, kuriais JAV 
pasirinks, remiantis politiniais sumetimais, 
mūsų bendradarbiavimo partnerius, kai tam 
reikalui ateis tinkama valanda. Bet apie tai, 
gal kita proga. Acl. Kizlys

DERYBOS MASKVOJE
S. RAŠTIKIS

RUSŲ-VOKIECIŲ SĄMOKSLAS
1939 m. rugsėjo mėnesį šarvuota ir mo- 

torzuota vokiečių kariuomenė stūmėsi la
bai greit į priekį. Kaikur ji buvo jau per
žengusi Maskvos sapta sutartimi numaty
tą Narevo, Vyslos ir Sano upių ribą. J ry
tus nuo tos ribos vokiečių kariuomenė bu
vo užėmusi jau didelius plotus su beveik 
penkiais milionais gyventojų. Aišku, kad 
vokiečiai nenorėjo atiduoti rusams tų plo
tų, kuriuos buvo užkariavę, nors jie Mask 
voje ir buvo pažadėti. Rugsėjo 17 d. pra
dėjusi 
armija 
ne tose 
ta, bet . . , .

Vokiečiai, matyti, labai nenoiėjo jų ka
riuomenės užimtųjų centrinės Lenkijos 
sričių perleisti rusams. Tad, už jas, žino
ma, turėjo ką nors jiems duoti.

Slapti vokiečių-rusų pasitarimai užtru
ko 8 dienas: nuo rugsėjo 20 iki 27 d. Rug
sėjo 28 d. Ribbentropas, antrą kartą atskri 
dęs į Maskvą, pasirašė antrąjį slaptą pro
tokolą, kuriuo buvo numatyta nauja riba 
tarp vokiečių ir rusų užimtųjų Lenkijos 
dalių, O Vokietija išsiderėjo naujus dide
lius Lenkijos plotus, už tai atiduodama 
rusų įtakos sferon Lietuvą.

Daug ką apie šiuos susitarimus žinome 
dabar. Bet tada apie tai buvo labai maža 
težinoma. Kaune, pav., žinojome, kad iš 
pradžių Latvija ir Estija pateko į rusų 
įtakos sferą. Po antrojo Ribbentropo apsi
lankymo Maskvoje buvo pajusta, kad, ro
dosi, ir Lietuva^susilaukė tokio pat liki- 

nebuvo žinoma.
Pirmiausia Estija buvo priversta pasi

rašyti savitarpinės pagalbos sutartį su Ta
rybų Sąjunga ir įsileisti į savo teritoriją 
raudonosios armijos ir rusų karo laivvno 
įgulas. Po to buvo priversta padaryti tą 
patį ir Latvija. Pagaliau atėjo eilė ir Lie
tuvai.

Iš pradžių į Maskvą buvo iššauktas Lie
tuvos Užsieniu Reikalų Ministeris Urbšvs. 
Jam buvo išdėstyti svarbiausieji Krem
liaus reikalavimai, neatidengiant visų tiks 
lų. Urbšys grįžo i Kauną ir išdėstė visa 
reikalą vyriausybei. Reikalas buvo labai 
rimtas, padėtis įtempta. Buvo nutarta de
rėtis. Derybų delegacijos pirmininku bu
vo Užsienių Reikalų Ministeris Urbšvs, 
nariais — Ministerio Pirmininko Pavaduo 
tojas Bizauskas, Lietuvos atstovas Mask-

žygiuoti ; Lenkiją rusų raudonoji 
susitiko su vokiečių kariuomene 
srityse, kur Maskvoje buvo sutar- 
j rytus nuo jų.

sieną, matėme pasieny rusų pusėje daug 
kariuomenės. Tankai, šarvuočiai, artileri
ja ir vežimai buvo paslėpti miškuose ir 
vieškeliuose po medžiais, tačiau iš lėktu
vo buvo gerai matomi. Tai buvo raudono
sios armijos dalys, paruoštos žygiuoti į 
Latviją. Šis vaizdas darė labai sunkų įspū 
dj. Taip ir lindo mintis j galvą, kad turbūt 
tas pat yra ir prie Lietuvos sienos.

VIDURNAKTI Į KREMLIŲ
Maskvos aerodrome mus pasitiko rusų 

užsienių reikalų komisariato protokolo 
skyriaus ir kariuomenės vadovybės atsto
vai. Delegacija buvo apgyvendinta netoli 
Kremliaus. Pro langus matėsi Kremliaus, 
Raudonosios aikštės dalis ir didelis nau
jas moderniškas „Europos“ viešbutis. Tą 
pačią dieną apie 11 v. v. telefonu buvo 
pranešta j'Lietuvos atstovybę, kad Lietu
vos delegacija laukiama Kremliuje. Nu
stebino toks vėlyvas kvietimas. Iš Lietu
vos pusės derybose dalyvavo tik delegaci
jos nariai. Delegacijai buvo paskirti keli 
NKVD automobiliai. Dviem automobiliais 
nuvažiavome. Kremliaus vartuose automo 
biliai buvo sulaikyti. NKVD karinės sar
gybos viršininkas čia pat vartuose paskam 
bino kažkam telefonu ir, gavęs atsakymą, 
mūsų mašinas praleido. Kas sėdėjo tose 
mašinose, netikrino. Pasitenkino tik pasi
kalbėjimu su šoferiais. Kremliaus aikštės 
ir gatvės gerai apšviestos. Jo augštų sie
nų bokštų viršūnėse žėrėjo didelės penkia
kampės Uralo kalnų rubino žvaigždės.

Kremliaus viduje buvo matyti daug 
NKVD sargybų. Mus vežą automobiliai 
sustojo prie liaudies komisarų tarybos rū
mų. Iš rusų niekas nelydėjo. Prie įėjimo 
stovį sargybiniai neįleido mūsų į vidų. Jų 
iššauktas sargybos viršininkas pasižiūrė
jo ir vėl dingo už durų. Po kelių minučių 
jis grižo ir pakvietė mus įeiti. Ilgais kori
doriais mes buvome vedami. Koridoriuo
se visur sargybiniai.

Molotovo kabinetas erdvus. Kairėje pu
sėje ilgas, raudona staltiese dengtas sta
las. Prie jo daug kėdžių. Dešinėj pusėj ke
li langai, mažesnis apvalus stabas, keli odi 
niai gilūs foteliai ir kelios kėdės. Gale sa
lės didelis rašomasis stalas. Prie jo taip 
pat dvi odinės kėdės. Prie šio stalo ant 
sienos didelis juodu pieštuku ar anglimi 
pieštas Lenino portretas. Priešingoje sie
noje dar didesnis paveikslas — Leninas 
su Stalinu prie Stalingrado pilietinio karo 
metu.

Salėje mus pasitiko liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas ir užsienių reikalų

(nukelta | pal. 4.)
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LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
AR GALĖSIME BE JOS GYVENTI? „Istorija tačiau parodė, kad tik lietuviška 
»**—*»»***■*««*»«*«—■***«» spauda prikėlė Lietuvą gyventi. Istorija atei

Mūsiškė lietuviškoji spauda gaji. Daug ji 
sau nereikalauja, nors turėtų teisę reikalau
ti, ir niekas perdaug nesurūpina ja. Atvirkš 
čiai, nemaža esama ir tokių, kurie lengva 
širdimi išmaino ją j svetimąją, kuri pigesnė 
ir kurią spėjome pramokti truputį pagraba
lioti. Ar ta svetimoji gali atstoti savąją, 
koks gi savosios buvo ir šiandien yra vaid
muo ir kas bus, kai jos neteksime? Tie klau 
Simai šen ir ten girdėti, skaityti, tik „Austrą 
lijos Lietuvis“ dar kartą konkrečiais ir labai 
būdingais įrodymais kelia juos iš naujo. 
Mes čia norime pakartoti tuos jo teisingus 
tvirtinimus, nes ir mūsų padėtis ne kitokia, 
čia lietuviškos spaudos atžvilgiu taip pat 
Australija, tik aplinkui turime kitų tautų 
spaudą ir kai kur kitokią valiutą.

„Australijos Lietuvis“ (1954. I. 25 Nr. 2, 
straipsnyje „Sava spauda“) šitaip žiūri j 
mūsų spaudos uždavinius ir šitaip lygina ją 
su gyvenamojo krašto laikraščiais:

„...tenka pasakyti, kad lietuviškas laik
raštis visų pirma yra lietuviškos kalbos mo
kytojas. Be abejo, senesniajai kartai gal ir 
nėra reikalinga kol kas savosios gimtosios 
kalbos mokytis iš laikraščių bet užtai jau 
nesnioji karta jau daug turi mokytis savo 
kalbos, ir laikraštis yra vienas pagrindinių 
šaltinių.

„Ne iš vieno teko girdėti, kad lietuviškų 
laikraščių neverta prenumeruoti, nes tą pa
tį galima rasti ir australiškuose, kurie ir pi
gesni, ir kur kas didesni. Kad jie pigesni ir 
didesni — su tuo tenka sutikti. Australiški 
laikraščiai turi šimtatūkstantinius t ir a žus, 
•bet tris ketvirčius savo apimties užima skel 
bimais, kurie gerai apmokami, todėl vieno 

■egzemplioriaus pagaminimas kaštuoja gana 
pigiai, 2-3 pensai. Visai kitas reikalas su lie
tuviškais laikraščiais. Tiražas vos keli šim
tai egzempliorių, pagaminimo kaštai maža 
kuo skiriasi nuo australiškųjų, todėl vieno 
egzemplioriaus kaina gaunasi gana augšta 
ir tai dar jokių būdu neapmoka gamybos 
išlaidų.

„Ir vis dėlto ar australiškasis laikraštis ga 
Ii atstoti lietuviui lietuviškąjį laikraštį? De
ja, tokio laikraščio anglų kalba mes nežino
me- Angliškuose laikraščiuose galima rasti 
žinių-iš pasaulinės politikos, galima rasti 
daug ką gera paskaityti, bet nė viename 
australiškame laikraštyje negalima rasti ko 
nors apie mūsų vedamą kovą už Lietuvos 
laisvę, apie lietuvių gyvenimą visame pašau 
lyje, apie mūsų Tėvynės vargus ir rūpesčius 
ir pagaliau apie mūsų pačių gyvenimą Aus
tralijoje. Joks australiškasis laikraštis apie 
tai nieko nerašo, išskyrus gal vieną kitą at
vejį, kai mūsų menininkai pasistengia supa
žindinti australiškąją visuomenę su mūsų 
tautiniu menu, arba vieną kitą, kad ir retą, 
kriminalinį atvejį, kurį paprastai stengiasi 
dar išpūsti. Štai dėl ko australiškasis laikraš 
tis niekada negali atstoti lietuviui savo laik
raščio, žinoma,- tokiam lietuviui, kurio sie
loje dar neužgeso meilė savai Tėvynei, sa
vai kultūrai, kalbai, menui ir tt Visa tai ga
li duoti tik lietuviškas laikraštis“.

Toliau straipsnyje atremiami labai keisti 
kai kurių, dažniausia lietuviškų laikraščių 
neskaitančių, lietuvių vaikiški kaltinimai, 
kad, girdi, lietuviški laikraščiai pelną gaudo, 
uždarbių vaikosi. Laikraštis siūlo tokiems 
baruose sėdintiems kaltintojams patiems pa 
bandyti išleisti keletą laikraščio numerių ir 
dar:

Šiandien niekas jau nedrįs kaltinti nei Dr. 
J. Basanavičiaus, nei Dr. Vinco Kudirkos, 
kad jie su „Aušra“ ar „Varpu“ darė „biz
nį“. O tada juk jie tuo pat buvo kaltinami, 
daugelis jų šalinosi, nesidėjo į 'bendrą dar
bą, nepalaikė lietuviškos, vos gimstančios 
spaudos. Ir tai darė dažnai patriotizmo var
du, kaip kartais atsitinka ir šiandien.

tyje taip pat parodys, kad tik šiandieninė 
lietuviška spauda išlaikė tarp lietuvių visa
me pasaulyje tamprų ryšį ir nedavė išblėsti 
lietcviškajai sąmonei. Tik lietuviškoji spau
da palaiko gyvą Lietuvą mumyse ir vado
vauja kovai už jos laisvę. Neliks lietuviškos 
spaudos — neliks lietuvių.“

GAL LIETUVA NEMATYS NEI

DOLERIŲ, NEI MOŠŲ...

Laikraščių ir knygų temomis taip pat ra
šo dienraštis „Draugas“ (1954. III. 18 Nr. 
65, straipsnyje „Knygnešių metais“). Straips 
nyje prisimenama senoji graždanka, kuriai 
atėjo galas prieš 50 metų, kai buvo lietu
viams grąžinta spauda, o dabar pereinama 
prie antrosios, jau šiandieninis neigiamybės 
— lietuviškos komunistinės spaudos Ameri
koje, kuri taip pat nuodija dalį paklydusių. 
Siūloma naujiesiems knygnešiams paapaš- 
talauti ir tarp tokių, kurie skaito tą nuodin
gą spaudą, o taip pat tarp tų, kurie bando 
pasitenkinti angliškąja spauda. Paskutinia
jame straipsnio skirsnyje J. Pr. prieina prie 
lietuviškosios knygos ir dėl jos rašo šitaip:

„Knygnešių metais turime daug dėmesio 
skirti ir lietuviškai knygai. Aną vakarą teko 
išsišnekėti su vienu energingiausių mūsų lei
dėjų. Su gailesčiu jis konstatavo, kad lietu
viškos knygos tiražas paskutinių trejų metų 
laikotarpyje maždaug perpus kritęs. Nors 
mes. lietuviai, savo kultūriniu veržlumu, be
sireiškiančiu naujų knygų leidimu, pralen- 
lenkiame eilę kitų tautų tremtyje, kaip len
kus, ar mūsų kamynus pabaltiečius, bet jei 
tokiu tempu tiražai mažės, kiek gi ilgai iš
tesėsime?! Štai kodėl naujųjų knygenšių 
praktiškas uždavinys yra ugdyti paprotį, 
kad švenčių, vardinių ir kitomis progomis 
geriausia dovana lietuviška knyga; pasiūly
ti patarpininkauti knyga apsirūpinimu; po
kalbiuose iškelti naujus mūsų vertingesnius 
leidinius, kad būtų sugriautas tas jau beky
ląs kaltinimas, jog mūsų žmonės skaito, tik 
jau nebe knygas, o dolerius. Doleriams sk- 
tyti atsiranda ir gana nemažas patriotinis 
pasiteisinimas — atseit, svarbu juos i Lietu
vą parvežti. Tai tiesa, bet svarbios ir kultū
rinės dovanos, kurios gimsta lietuviškos kny 
gos ar kitais pavidalais. Jei jomis tremtyje 
nesigaivinsime, tai galų gale Lietuva, net ir 
laisvei atėjus, nematys nei tų dolerių, nei 
mūsų pačių.“

SĄŽINĖS BALSAS BUS STIPRESNIS...

Šitokia antrašte straipsnyje „Dirvoje“ 
(1954. III. 11d. Nr. 10) redaktorius rašo 
apie lietuvius, kurie, nepatenkinti šiuo ar 
tuo vadovaujančiuoju asmeniu, pilni pyk
čio rašo laiškus, kad jie neaukosią lietuviš
kiems reikalams, kol, štai, ten būsiąs tas ar 
kitas asmuo. Nekaltindamas ir neteisinda
mas liečiamųjų asmenų, redaktorius toliau 
rašo:

„Gali aukotojui Grigaitis patikti ar nepa
tikti, bet laisvės reikalui pinigo reikia. Rei
kia jo ir čia Amerikoje, reikia ir Europoje, 
reikia ir kitur. Vieni tą pinigą gali atiduoti 
per Tarybos rinkėjus, kiti gali tiesiai pasiųs
ti Tautos Fondui į Vokietiją, treti gali jį 
atiduoti Lietuvos Raudonajam Kryžiui, ket
virti gali siųsti Vasario Šešioliktosios gim
nazijai, penkti vargo mokykloms Vokieti
joje, šešti Balfui ir t. t. žodžiu, jei vienur 
įžiūrima pagrįsto nepasitenkinimo, tai ki
tur jo nėra, ir galima pasirinkti, kam jį ati
duoti.“

Šitą labai gražią ir. dorų doriausią išeitį 
pasiūlęs, redaktorius toliau rašo:

„Blogiausia su tais, kurie labai sunkiai 
skiriasi su savo pinigu ir, nenorėdami skir

Lietuvos
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS PINIGAI. Istorija ir numiz
matika (su 160 paveikslų). Išleido Aukse
lis. New York, 1953, 255 psl. Kaina 5 dol.

Jonas K. (Kareckas) Karys, gimęs 1903 
m. kovo 4 d., yra diplomuotas ekonomistas 
ir Nepriklausomoje Lietuvoje buvo L. Mo
netų Kalyklos organizatorius ir vedėjas. 
Gerai nusimanydamas, kad „didelėj mūsų 
planetos daly siaučia nesuvaldoma barba- 
rija, naikindama visus buvusių laisvųjų 
žmonių ir tautų gyvenimo pėdsakus“, jis 
jau dvidešimt metų lukšteno lietuviškąją 
numizmatiką nuo giliausios senovės iki mū
sų laikų ir paskelbė šią impozantišką kny
gą, kad nepasiliktų uimirkta-

KNYGOS TURINYS
Autorius savo pasiimtą temą giliai išstu

dijavęs if panaudojęs visus prieinamus šal
tinius ir faktus. Pirmojoje knygos dalyje jis 
aprašo svetimus pinigus atsistatančios Lie
tuvos teritorijoje: Rusijos caro rublius ir 
Vokietijos Reicho markes; „Ostpinigius“ 
ir įvairius pašalinius atsiskaitymo ženklus.

Nepriklausomoje Lietuvoje laikina valiu
ta buvo „Ostpinigiai“. IŠ karto neskubėta 
įsivesti savus, tautinius pinigus, nes buvo 
kurkas svarbesnių reikalų, kurie, vykusiai 
sutvarkyti, turėjo sudaryti pagrindines są- 
Igas savam pinigui. Patvirtinus pirmąjį Lie
tuvos Ministerių Kabinetą (1918. XI. 11), 
už kelių dienų min. pirmininkas A, Volde
maras pareiškė: „Valdžia nei sau, nei vi
suomenei neslepia, kad finansinis jos stovis 
yra sunkus“.

Vokiečių reikalavimu ir toliau Lietuvos 
mokėjimo ženklai liko „Ob-Ost‘o“ išleisti 
pinigai, kurių vyriausybė turėjo skolintis iš 
„Darlehnskasse“. Tie pinigai išsilaikė šeše- 
ris metus (1916-1922).

Vokiečiams išsikrausčius, Lietuvon ver
žėsi bolševikai, su kuriais bekovojant. 1920 
m. Lenkija savo įpročiu smeigė peilį iš už
pakalio ir pasigrobė Vilnių su beveik treč
daliu Lietuvos, Kokie buvo laikai, tokie ir 
pinigai: kelerių metų tarpe žlugo lenkų 
įvestos markės, latvių rublis ir estų markė.

LIETUVIŠKAS LITAS *
1922 m. Steigiamasis Seimas susirūpino 

lietuviška valiuta. Atmetęs „muštinio“ ir 
„auksino“ pavadinimus, nutarė įvesti litą, 
turintį 100 centų. Ekonominės Komisijos 
pasiūlymu, litą turėjo sudaryti 0.150462 
gramo gryno aukso. Tuo reikalu 1922 m. 
rugpjūčio 9 d. buvo išleistas specialus įsta
tymas, pasirašytas prez. A. Stulginskio ir 
St. Seimo pirmrr'įi. Galvanausko.

pinigai
Pravedus teisiną lietuviškojo pinigo pusę, 

beliko sutvarkyti techniškus reikalus. Rei
kėjo nustatyti ne tik smulkesnes taisykles, 
bet ir suprojektuoti laikinas notas ir jas at
spausdinti, žinoma, užsienyje, nes sostinėje 
neturėta tinkamos spaustuvės.

Pagaliau rugsėjo 30 d. „Vyriausybės Ži
nių“ 103 nr. buvo paskelbtas Finansų min. 
V. Petritlio įsakymas, „kad nuo 1922 m. 
spalio mėn. 1 d. įvedamas naujas piniginis 
vienetas — litas“. Gi spalio 12 d. Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministerijos įsaky
mu buvo paskelbta, kad nuo spalio 15 d. 
visose „valdžios įstaigose įvairios rūšies mo
kesčiai priimami tik litais“.

Toliau autorius aprašo, kokiu būdu bu
vo likviduoti senieji pinigai ir ilgiau susto
ja prie lito mokamųjų ženklų — laikinųjų 
banknotų, nuolatinių (gamintų Prahoje, 
paskui Anglijoje), paduodamas buvusių apy 
vartoje banknotų skaičių, ir monetų, kaldin
tų Anglijoje, o paskui Lietuvoje.

Pabaigoje duodama žinių apie Lietuvos 
monetų kalyklą Kaune, apie bolševikų įves
tą netvarką ir lito likvidavimą ir pridedama 
žinių apie uždarbius ir kainas Lietuvoje.

Visas tas tekstas 238-249 psl. sutrumpin
tai atpasakotas anglų kalba (Summary of 
the Book in English).

KNYGOS VERTĖ
Visas tas ilgų metų J. K. Kario darbas 

išleistas labai gražiai ir skoningai. Tekste 
pridėti įvairių Lietuvoje vartotų pinigų pa
vyzdžiai tebekvepia Lietuva ir netaip toli
ma. miela praeitimi.

tis, išsigavloja visokių priežasčių. Girdi, jis 
toks ir toks, taigi niekam neduosiu. — Kaip 
tai nieko, vieną tokį paklausiau, kuris labai 
entuziastiškai nusiteikęs ir mane norėjo įti
kinti. — Ot neduosiu ir gana, verčiau pra
gersiu ar pralošiu, bet tiems sukčiams ne
duosiu. Ir kai paklausiau jų suktumo pa
vyzdžių, jis vis kalbėjo bendrybėmis, vis iš
sisukinėjo, vis ieškojo argumentų savo el
gesiui pateisinti.

„Ir su tais vyrais ir moterimis blogai. Jų 
pavardžių jokių aukotojų sąrašuose niekad 
nematyti, jie dažniausiai nebesidomi nei mū 
sų spauda, jie sugeba nesumokėti nei drau- 
g'jų nario mokesčių, bet jie labai daug žino 
apie kitus, jie kombinuoją kitiems primesti 
visokius išgalvotus apkaltinimus, kad po 
jais patys savo menkystę paslėptų.

„Vyrai ir moterys, geri tautiečiai, jei jums 
nepatinka vienos organizacijos iškaba, pasi
rinkite kitą, bet neišsigalvokit nesamų daly
kų ir už jų nepasislėpkite patys, kad taip 
elgdamiesi galėtumėt savo saujoj užgniaužti 
kitiems reikalingų dolerį. Tas doleris jūsų 
saujoj gali likti, bet sąžinės balsas bus stip
resnis ir dėl jo tikrai dažnai nervuositės. kol 
pagaliau tą saują turėsite atgniaužti.“

FATIMOS MARIJA — MOŠŲ LŪKESČIŲ 
ŠVYTURYS

PROF. JULIUS GRAUROKAS 

Lietuvių visuomenė turi būti dėkinga au
toriui už lokį didelį ir kruopštų darbą, ku
ris su tokiu pasisekimu atliktas tremtyje, 
kur sunkiau su įvairiais dokumentais • ir is
torine medžiaga. Ir ne tik dėkinga: kam 
brangi Lietuvos praeitis, kam įdomus jos 
ke'ias į nepriklausomą ir aptvarkytą gyveni
mą, turėtų įsigyti tą knygą, kurios vertė 
ateityje dar labiau pakils.

Dar daugiau: ar nevertėtų mūsų organi
zacijoms ir lietuviškos knygos mecenatams 
paaukoti tą knygą anglų bibliotekoms, kad 
ši istorinė knyga atsidurtų saugioje ir nau
dingoje vietoje? Tos knygos autorius pats 
iškėlė šią mintį, rašydamas:

„Kas svarbiausia, norėčiau, kad kas nors 
iš Jūsų paaukotų svarbesnėms Britanijos 
bibliotekoms po egzempliorių kitą tos ma
no knygos, kaip Amerikoje aš ir kiti esame 
padarę. Pats visur neišgaliu, nes esu trem
tinys ir gyvenu iš rankų darbo. O paskleis
ti tas žinias, kurias aš visais mums supran
tamais tikslais rinkau, norėčiau. Kaip man 
buvo malonu Amerikoj rasti kokį reikalin
gą veikalą apie Lietuvą, taip bus kada nors 
malonu mūsų ainiams užtikti savą knygą 
Anglijoj...“

Tiesa, knygos kaina augštoka — 5 dol. 
Mūsų pinigais tai jau daug. Tačiau, reikia 
priminti, ir knygos vertė augšta ir nesens
tanti.

J. KUZMICKIS

LIETUVYBĖS LOBYNAS
Cicėnas — VILNIUS TARP AUDRŲ — 

36 šil 8 d. Benderius — LIETUVA — 20 šil. 
Sruogienė — LIETUVOS ISTORIJA 14 šil. 
8 d. V. Biržiška LIETUVIŲ KALBOS IS
TORIJA — 22 šil. Savickis Šv. LIETU
VA 23 šil. K. Barėnas — GIEDRA VISAD 
GRĮŽTA — 15 šil. M. Snringborn —- PAS
KUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS — 14 šil. 
8 d. Gliaudą — ORA PRO NOBIS — 29 šil. 
4 d. N. Nyliūnas — OĘFEJAUS MEDIS — 
22 šil. L. Žitkevičius — VYTURĖLIAI 
LAUKUOS — 11 šil.

šias ir dar 200 įvairių knygų pasirink
tinai gausite pasiteiravę pas Dainorą Dau- 
noraitę. 49, Thornton Ave., 'London W. 4

VELYKŲ PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 18 d., 12, 30 vai.
KEIGHLEY — balandžio 19 d., 12,30 vai.

šiais metais gegužės 13 d. sueina 3 me
tai. kaip Lietuvos vyskupai paaukojo Lie
tuvą Nekalčiausiai Marijos širdžiai ir pa
skyrė tą dieną Marijos, lietuvių tautos 
Karalienės, nuolatine švente. Gegužės 13 
nėra pripuolama, bet labai reikšminga da
ta: tą dieną 1917 metais Dangaus Viešnia 
pirmą kartą apsireiškė Fatimoje. Tai bu
vo ne tik Portugalijai, bet ir visam pasau
liui milžiniškos reikšmės įvykis. Kad tai 
suprasti, reikia jį ramiai objektyviai pa
nagrinėti.

1910 metais Portugalijos valdžios vai
ras pateko į masonų rankas. Vienas jų va
dų, Alfonsas Costa, tuometinis valstybės 
prezidentas pasakė, jog dvieju žmonių ge^ 
neracijų laiku katalikybė Portugalijoje 
bus visai išnaikinta. Tą savo užsimojimą 
Portugalijos vyriausybė rimtai siekė Įgy
vendinti per mokyklas, valstybines Įstai
gas, spaudą ir atitinkamas paskaitas. Ir 
jei Ši akcija nebūtų sutrukdyta, jei ji būtų 
išlikusi iki 1936 - 37 m. kai Ispanijoje už
siliepsnojo civilinis karas, jos pasėkos bū
tu fatališkos. Tik prisiminkime, kad tais 
metais Ispanijoje buvo nužudyta tūkstan
čiai kunigų, vienuolių, katalikybės veikė
ju, sugriauta daugybė bažnyčių. Vyko sun 
ki bedievių ir katalikų kova. Pergalės lai
mė sviro tai vienon, tai kiton pusėn. Gana 
buvo, kad kaimyninė Portugalija praties
tų pagalbos ranką Ispanijos bedieviams, 
ir jų pergalė visam Pirenėjii pusiasaly bū
tų užtikrinta. Čia netenka išleisti iš akių 
ir to, kad tais laikais Prancūzijoje ir Ita
lijoje buvo jau stiprios prokomunistinės 
nuotaikos, o Jungtinės Amerikos Valsty
bės dar ilgai nematė komunistinio pavo
jaus ir buvo labai palankios Sovietų Ru-
sįjai.

Patekusios i raudonųjų valdžią Pirenėjų 
valstybės, būtų parėmusios anose dviejose^, 
tautose raudonųjų politines sroves ir pasi
rūpinusios jas sustiprinti. Tuo būdu, karui 
pasibaigus, būtų susidariusios kuo palan
kiausios sąlygos įsigalėti raudoniesiems 
Prancūzijoje ir Italijoje, nes masių skur
das tose valstybėse buvo didelis, o USA 
dar nesidomėjo raudonaisiais režimais. 
Tat Pirenėjų veiksnio, atrodo, visai pakak
tų, kad anie du kraštai nuriedėtų raudo
nųjų g’ėbin. Bet tokiu atveju ir visa Eu
ropa netruktų užsiskleisti už geležinės už
dangos anksčiau, negu USA būtų supratu- 
sios pavojų ir suskatusios gelbėti Europą, 
o tuo pačiu ir save nuo raudonojo'tvano.

Mažas yra Portugalijos kraštas, bet ano 
mis lemtingomis dienomis jo laikysena 
buvo milžiniškos svarbos ne tik jam pa
čiam. bet ir visai Europai.. Taigi, Fatimos 
1917 metų stebuklas, kuris laiku nutraukė 
to krašto bedievių akciją, buvo ypatingai 
prasmingas.

Pažymėtina, kad jisai ir savo pobūdžiu 
išsiskyrė iš visų panašių iki tol buvusių 
stebuklu. Jisai toli prašoko net Limbo gar 
sųj j apsireiškimą. Liurde Dięvo Motina op; 
sireiškė tik vienai Bernadetai. Todėl šis 
apsireiškimas tik iš lėto galėjo kelti žmo
nių religingumą sąryšy su laikas nuo laiko" 
pasitaikiusiais Liurdo šventovėje tokiais 
išgijimais, kurie jokiu būdu neišaiškinami 
Hipnoze ar sugestija, būtent: staigus džio
vos išnykimas, per trumpą kelių valandų 
laikotarpi išpuvusių mėsų žaizdose atsikū
rimas, ar lygiai staigus sulaužytų kaulų 
suaugimas, ir kitais panašiais akivizdžiais 
stebuklais.

Jei Fatimoje būtų pasikartojęs tik Liųr- 
das, jei Portugalijos atsivertimas i Dievą 
vyktų tik iš lėto, tai tikriausiai Portugali
jos masonų valdžia būtų sulaukusi 1936 
metų Ispanijos civilinio karo ir lengvai 
nulemtų tą karą pageidaujama sau pras
me. Manau, nedaug palankesnė katali
kams padėtis susidarytu ir tuo atveju, jei 
tą reikšmingą spalio 13 dieną šv. Motina 
teikusi apsireikšti ne tik Fatimos trims 
vaikučiams, bet ir visai plačiajai žmonių 
miniai. Be abejo, žmonės, pamatę Dan
gaus Viešnią, užsiliepsnotų dideliu džiaugs 
mu ir tikėjimu. Bet tas dvasios pakilimas 
neilgai galėtu trukti. Bedieviu, spauda ne
delstų atskubėti „šviesti“ žmones, tikin— 
dama, kad tai joks stebuklas, o tiktai mi
nių autosugestija. Ir ne vienam net geros 
valios žmogui, toks aiškinimas atrodytų 
visai patikimas ir teisingas, nes minia, ku
ri laike 6 mėnesių kiekvieno mėnesio 13 
dieną susirinkdavo į apreiškimo vietą ir 
taip aistringai troško išvysti švenčiausią 
Panelę, galėjo pasiekti augščiausio egzal-

(nukelta į psl. 4.)

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Pamatęs sukritusią motiną Faustinas pa

leido užgultąjį brolį, Šoko prie vis dar žado 
neatgaunančios motinos, įsakančiai šūktelė
damas:

— Vandens!
Paleistasis Vladis, sunkiai nuo grindų kel

damasis, tarsi pamėgdžiodamas brolį, rikte
lėjo Algiui:

— Vandens, žioply 1..
Saulaitis šoko virtuvėn ir tuoj pat sugrįžo 

su visu kibiru, vos neužgriudamas ant Faus
tino, nešančio lovon motiną.

Ilgą drobinį rankšluostį Faustinas įmerkė 
kibiran ir galu' apšluostęs motinos pilką vei
dą, apvyniojo jos galvą. Saulaitis vis tebelai
kė kibirą rankose. Jaunesnysis Šuranas ne
rūpestingai užmetė nukarusią anklodę ant 
gulinčios motinos kojų. Visi trys vyrai tylė
jo, lyg bijodami šitokį momentą ištarti žodį. 
Tik virtuvėje čirškėjo išbaukštintos zylės, 
skrabėdamos į narvelių vielinius virpstelius. 
Jaunesnysis atsitolino nuo lovos, pakėlė nuo 
grindų daiktus ir per muštynes išvartytas kė
des. Faustinas tebestovėjo prie motinos. Jis 
klflptelėjo ūnt vieno kelio, priglaudė gau-

Septintas tęsinys

ŠIRDIS
ruotą, didelę galvą prie motinos krūtinės, 
klausydamasis pulso.

— Eik paieškok gydytojo, —; nepakelda
mas galvos šaltai pasakė Faustinas broliui, 
tebedėstančiam ant stalo rakandus.

— kur gi aš jį dabar rasiu, — atsikalbi
nėjo Vladis.

— Ir policijai pranešk: jis mūsų motiną
užmušė, — nesikeldamas nuo grindų pirštu 
parodė į Saulaitį Faustinas. ✓

launesnysis pirmas suprato brolio mintį 
ir, tarsi jam būtų žymiai lengviau surasti po 
Jiciją, negu daktarą, trumpai atsakė

— Gerai, Faust....
Prie skubiai besirengiančio brolio priėjo 

Faustinas ir tyliai kažką kuždėjo ausin, pik
tai žiūrėdamas į vis prie kibiro tebestovin
tį Saulaitį, nesusigaudantį kokia jam artėjo 
grėsmė.

— Ir tu apsirenk! Nestovėk, kaip kume
lių nekaltas aniolas! Kai ateis policija, ki
taip su tavim pasikalbės už tokį tavo darbą, 
— jau prie užuolaidų angos stovėdamas puo
lė Algį Vladis.

— Aš nieko nepadariau*.

— O čia kas? ! — parodė į motiną Faus
tinas.

— Tu pats ją perstumei ir užmušei..
— Tylėk, pasiaiškinsi policijoj. — Eik, 

Vladi. greičiau, — paragino brolį Faustinas, 
lydėdamas jį virtuvėn.

Broliui išėjus, Faustinas negrįžo kamba
rin: jis pasiliko virtuvėje ir, kai Algis ten 
pat įėjo, Faustinas kiek atlaidžiau tarė:

— Apsirenk. Man reikia su tavim pasi
kalbėti. Nežinau, kas tu ir iš kur? Bet tu 
matai, kas čia įvyko ir suprask, kad jei aš 
norėsiu, tu būsi apkaltintas mūsų motiną 
nužudęs. Neįrodysi, kad tai aš ar Vladis pa
darėm. Tu atsibastei iš kažkur, aišku, tu 
neturi nė vieno cento ir, norėdamas mus ap
grobti, neradęs mūsų nė vieno namuose, nu
žudei apiplėšimo liksiu motiną. Aš užtikau 
tave čia, ir dabar, netrukus, Vladis atsiras 
su policija, kuri patikės mūsų parodymams, 
bet ne tavo! Ar tu supranti, kas tau gresia?.

— Bet tai juk netiesa. Juk jūs taip negali
te padaryti? Aš nieko pikto nepadariau. JO 
sų motina mane priėmė čia gyventi....

— Tylėk! Tavo pasiteisinimas neturi 
reikšmės. Tuoj pat iš darbo grįš mano sese
rys, o gal dar greičiau Vladis su policija, ku
ri po mano kelių sakinių tave išsigabens ka 
lėjiman. Nori, ar nenori, tu turėsi prisipa

žinti padaręs Žmogžudystę. Viskas priklau
so nuo manęs....

— Aš niekad neprisipažinsiu, ko nesu pa
daręs! Aš žinau, kad tiesa visada laimi....

— Šį kartą apsiriksi, ne tiesa, bet liudi
ninkai laimės. Tačiau jei tu man prižadėsi ir 
ištęsėsi, —- aš tave išgelbėsiu....

Saulaitis. vilkdamasis apsiaustą, atsakė:
— Aš jūsų visų bijau.. Kas bebūtų, aš 

noriu iš čia išeiti. . . .
— Ar tikies, kad išėjusio policija neras? 

Tu tik pagalvok, kad tada jau jokiu būdu 
neišsiteisinsi. Tavo išėjimas — tavo pražū
tis.

— Negąsdink mane jokia pražūtimi.... 
Pats motiną užmušęs....

— Jaunuoli, prieš tave teisintis nematau 
reikalo, be to, tu pats matei, kuriomis ap
linkybėmis aš užmušiau motiną.... Tave, 
jei reikės, aš užmušiu kitaip.... Tu čia man 
pamokslų nekeyerzok ir jei nori likti gyvas, 
klausyk: Vladis, mano brolis, išėjo pakvies
ti policijos, kuri tave suims, teis ir nuteis. Aš 
šią valandą nusiteikiau kitaip apsispręsti, jei 
tu būsi man ištikimas.... Vladis blogas 
vyras ir blogas mirusios motinos sūnus.... 
Šią minutę nusprendžiau, kad ne tu, bet jis 
užmušė motiną.... Ar tu paliudysi, kad ne 
aš bet jis, Vladis. perstūmė motiną ir ji nuo 
šito mirė? .... Prisiek, kad šitai padarysi! 
Jei ne, tai žinok, kad anksčiau, negu kas 
nors šį slenkstį perženks, tu gyvas iš čia ne 
išeisi!....

— Tai būtų melas, nes tu perstumei moti
ną....

— O tau, durniau, koks skirtumas, kuris 
mūsų tai padarė?....

— Doras žmogus už savo darbus r.tsako.
— Neieškok šituose namuose dorybės...
— Mano namai — mano sąžinė..,.
Faustinas ištiesė tamsiais gyvaplaukiais 

apaugusias rankas ir jomis grūmodamas pik
tai ir grasinančiai šūktelėjo:

— Matai, šitomis rankomis aš tau nusuk
siu sprandą, kaip vienadieniui viščiukui, jei 
tu spurdėsi su savo dorybėmis ir sąžinėmis, 
įsakau tau, kai tik policija ateis, patvirtin
ti tai, ką aš sakysiu. Kitaip, Žinok, — išei
damas pasakysiu, kad Vladis tau peilį suva
rytų. ...

— Aš nesuprantu ir nežinau, ką turiu da
ryti. ...

— Policijai patvirtinti tai, ką aš sakysiu: 
Vladis sukėlė peštynes, molina šoko skirti 
ir jis ją permušė. Ir viskas.... Supratai? 
Taip sakysiu aš, taip ir tu privalai sakyti..

— Tu nori atsikratyti brolio?
— Jis šito užsipelnė...... Kai tu čia ilgiau

pagyvensi, sužinosi, kad jis ne tik zyles, bet 
ir žmones skriaudžia. Šią valandą privalai 
manęs klausyti! Ar prižadi?

— Aš pamatysiu, — abejingai atsakė Al
gis.

Kieme sugirgždėjo sniegas.. Kelios kojos 
trepsėjo koridoriaus cemento grindyse. Faus 
tinas skubiai pasitraukė nuo durų, traukda
mas su savim Saulaitį.

(b. d.)

2



Nr. 14 (344) EUROPOS LIETUVIS 3

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

DBLS IŽDO PRANEŠIMAS
Aukos DBLS-gai E. Lietuvio lei

dimo skoloms padengti 
7. 3. 1954 — 4. 4. 1954

Nottingham skyrius:
Po £- — J. Kuzmickis, Č. Sirvydas, A, 

Plienaitis, S. Janavičius, J. Krivickas, K, 
Bivainis, V. Lesčiauskas, K. Kudla, J. Gal- 
buogis, J. Oželis. Po 10 šil.: A. Lesins- 
kas, L. Šimkus, A. Stašaitis, F. Papeliuška, 
A. Garbauskas, A. Dzecevičius, P. Pukys,
J. Jonaitis, A. Deržinskas, S. Bireliūnas, 
R. Žilinskas, P. Baravykas, A. Ališauskas, 
P. Marčiuška. A. Gaidelis, A. Bilevičius; 
5 šil,: I. Šimkus.
Skyriaus kasa £5.0.0. Viso £ 24. 5. 0 
Boltono skyriaus kasa £2.0.0.
Asmeniškai aukas prisiuntė:

V. Paulionis — £1.5.0. J. Naudžiūnas — 
£1.0.0. J. Krikščiūnas — 16 šil. — po 15 
šil.: V. Stundys, J. Sankauskas, — po 5 šil.:
K. Pocius, K. Kubilius, J. Stankus, J. Vals
kis, 3 šil. M. Skuodas Viso £ 5.14. 0

Viso užpajamuota £ 31.19. 0
Atkeliama £380. 8. 3
Viso gauta £412. 7. 3

DBLS Centro Valdyba reiškia aukoto
jams nuoširdžia padėką.

Iš savo pusės DBLS Centro Valdyba dė
jo ir dės pastangas, kad šis vajus galimai 
greičiau pasibaigtų. Kol DBLS bus slegia
ma skolų, tol mūsų veikla bus apmirusi, 
nes veiklai finansuoti DBLS Iždas rezervų 
neturi.

Todėl sėkmingas vajaus užbaigimas ir 
DBLS veiklos našumas dabar yra DBLS 
nrių rankose. Jei kiekvienas DBLS narys 
būtų be atidėliojimų išpildęs Vadovybės 
prašymą paaukoti organizacijai po 16 šilin 
gų, šis vajus būtų būvąs baigtas, ir DBLS 
jau būtų pradėjusi naują veiklos laikotar
pi. Deja, kaip iš DBLS Iždo pranešimų ma
tosi, mūsų žmonės perdaug neskuba su pa
galba organizacijai.

Vis dėlto DBLS Vadovybė tikisi, kad 
ateitv neliks nė vieno DBLS nario, kuris 
nebūtų organizacijai padėjęs šiuo sunkiu 
momentu.

S. Nenortas DBLS Iždininkas
VISI l ĮSPŪDINGĄ dainų koncertą

Škotijos Lietuvių Bellshill šv. Cecilijos 
choras, gražiai ir tinkamai įvertintas anks 
tyvesniuose koncertuose tiek savųjų tarpe, 
tiek svetimųjų, koncertavęs Manchesteryje 
Glasgove, Edinburge, šio mėn. 24 d. at
vyksta koncertui Londonan.

Koncertas įvyks Liet. Soc. Klube, Victo
ria Park Rd. 345 a. šeštadienį, belendžio 
24 d. punktualiai 19 vai.

Koncerto programoje naujos, sudėtingos 
ir negirdėtos dainos kurių viso net 16 Lon- 
doniečiai ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

ATVYKSTA COVENTRIECIAI
Skaitlinga lietuvių ekskursija iš Coven- 

trio atvyksta Londonan šio mėn. 24 d., šeš
tadienį, kur viešės 2 dienas. Ekskursijos 
tikslas — pasižvalgyti po Londoną, daly
vauti Škotijos Lietuvių ,choro koncerte ir 
pasikviesti londoniečius lietuvius į Coven
try ruošiamą Motinos Dienos minėjimą, ku 
ris įvyks gegužės 1 d., Coventryje „Pilot 
viešbučio salėse.

Manoma, kad drauge su Coventry lietu
vių ekskursija atvyks ir garsusis covent- 
riečių orkestras — džazas, kuris gros po 
koncerto šokiams.

PASIRYŽIMAS Al
JAUNAS LIETUV:

Vos 23 metų amžiaus, Ringoldas Kauf- 
manas, biržietis, š. m. kovo mėn. 10 d. Da
nijos Karališkoje Konservatorijoje, Ko
penhagoje. po ligų ir sunkių studijų, išlai
kė dirigento — Kapelmeisterio egzaminus.

Egzaminai įvyko konservatorijos kon
certų salėje. Mūsų jaunajam dirigentui te
ko diriguoti konservatorijos mokiniu, or
kestrui, kuris išpildė Fr. Kuhlau: (danu 
kompozitoriaus, gyvenusio kartu su Beet- 
hovenu ir Šubertu) uvertiūrą „William 
Shakespeare“, Mozarto klarneto II ir III 
dalį ir Stravinskio kūrinius.

Kuhlau uvertiūroje buvo džiugu girdėti 
kaip Kaufmanas gabiai ir lengvai pajėgė 
pabrėžti dramatiškąją adagio įžangą ir 
lengvesnio pobūdžio allegro dalį, kurioje, 
nors ir tų laikų didieji kompozitoriai pa
liko savo įtaką, vistiek buvo galima justi 
lengvas, sangviniškas, humoristiškas tonas.

Neramia širdimi teko laukti Mozarto 
klarneto koncerto. Kaip pasiseks jaunie
siems muzikams taip sunkiai išpildomas 
Mozartas? Rezultatai buvo džiuginantys— 
Mocartas pasirodė visame savo gracioziš- 
kume. Galima buvo justi glaudus bendra
darbiavimas tarp solisto, dirigento ir or
kestro.

Kiek sunkiau ėjo Stravinskio suita nr. 
2. Pastebimas trūkumas ir preciziškumas 
ritmikoje. Suprantama, kad modernieji kū 
riniai sudaro sunkumų kaip orkestrui, 
taip ir dirigentui. Bet tebūna mažieji trū
kumai paskatinimu pasiekti geresnių re
zultatų.

Po koncerto ir gerai pavykusių egzami
nų teko pasišnekėti su R. Kaufmanu. Už
klaustas, ar tai buvę paskutinieji egzami
nai, atsakė:

— Ne, dar vieni reikalingi. Danija egza
minų kraštas. Norint ko nors atsiekti ir 
užsitikrinti sau ateitį, reikia padirbėti.

— Kokios buvo sąlygos studijoms?
—■ Muziką studijuoti Danijos Karališko

je Konservatorijoje, Kopenhagoje, pradė
jau jau 1948 metais, smuiko klasėje. Teko 
lavintis sunkiose sąlygose. Tuo metu gyve
nau tremtinių stovykloje. Tame pačiame 
kambaryje gyveno viso 14 vyru, studentų, 
kurie studijavo techniką, ka’bas ir kt., to
dėl savaime suprantama, kad kartais bū
davau tiesiog išvejamas iš kambario, nu
varytas į tolimiausią barako kampą, kur

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVA — politikos žurnalas, sausio- 

kovo mėn. 1954 m. Nr. 5. Leidžia Lietuvos 
Laisvės Komitetas, bendradarbiaudamas 
su Europos Laisvės Komitetu Ryšininkas 
V. Rastenis. Numerio kaina 50 c. Spausdi
namas ir redaguojamas New Yorke.

ATEITIS —■ vasario mėn Nr. 2. Lietu
vių Katalikiškojo Jaunimo Žurnalas. Red.

Paulius Jurkus.
ORFĖJAUS MEDIS — Alfonsas Nyka- 

Niliūnas. Poezija. Viršelis ir vinjetės Ka
zio Janulio. Išleido V. Saulius. Tiražas 
350,egzmpl. Išleistas ir spausdintas Chika 
goję. 128 puslapiai. Kaina neoažymėta.

LIETUVIU DIENOS — iliustruotas lie
tuvių žurnalas. Kovo mėn numeris. Lei
džiamas ir redaguojamas Los Angeles.

CORBY
Nuo šių metų sausio pirmos dienos Cor

by veikia šeštadienio vargo mokykla, ku
rią lanko visi čia gyveną mokyklinio am
žiaus vaikai, viso aštuoni. Mokyklai vado
vauja ir su vaikais dirba J. Šablevičius, 
rimtai pasiryžęs priaugančioje Corby lie
tuvių kartoje išlaikyti lietuviškumą ir iš
mokinti jaunąjį atžalyną lietuviu kalbos 
tiek žodžiu, tiek raštu. Nežiūrint, kad Šab
levičius dirba ir gyvena Ketteringe, jis 
kiekvieną šeštadienį sukaria devynias my
lias, atnešdamas Corby jaunimui lietuviš
kąjį žodį ir raštą. Už šitokį jo pasišventi
mą ir triūsą Corby atžalyno tėvai nuošir
džiai jam taria lietuvišką ačiū.

Tėvas

COVENTRY
REKOLEKCIJOS KOVENTRIECIAMS

šeštadienį, balandžio 10 d., 8.15 va), va
karo šv. Elžbietos bažnyčioje, Elizabeth 
Rd. bus sakomas pamokslas ir klausoma 
išpažinčių. Sekmadienį, 12.30 vai, ten pat 
laikomos lietuviams pamaldos. Lietuviai 
katalikai prašomi dalyvauti. Pamaldas 
laikys kun. A. Kazlauskas, MIC.

DBLS Manchesterio skyriaus narį
JUOZĄ JANULEVIČIŲ ir 

p-lę GERTRUD ZUECHNER, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina 

“ ir linki gražaus ir laimingo gyveni
mo

DBLS Manchesterio skyriaus 
valdyba ir nariai

NESA LAIMEJIMA
S — DIRIGENTAS
neapšildytam kambarėly teko „čirškyti“ 
smuiku. Bet, nežiūrint to, visų kambario 
draugų nuoširdumas ir studijų rimtumo 
supratimas man davė jėgų ir noro darbui 

Ta pačia proga, noriu išreikšti nuošir
džią lietuvišką padėką BALF'ui,

šalia smuiko, 1949 metais ėmiau moky
tis groti vargonais. Nežiūrint gyvenimo 
sunkumų, 1951 metais pavyko pusės nor
malaus studijų laiko metu, išlaikyti ir 
smuikininko ir vargonininko egzaminus.

Neturint Danijos pilietybės, užsieniečiui 
muzikui reikia būti prasilavinusiam plates 
nėse srityse, kad būtų vilties gauti darbo. 
Todėl teko pasiruošti solfedžės mokytojo 
valstybiniams egzaminams, kuriuos išlai
kiau 1951 metais.

Baigus konservatoriją su tikrai geromis 
rekomendacijomis, nusprendžiau pasiekti 
muziko augščiausį išsilavinimą — diri- 
gento-kapelmeisterio laipsnį. Ir vėl dvie
jų metų studijos.

Neturint lėšų studijoms, ėmiau dairy
tis darbo — vargonininko vietos. Vilties 
nedaug. Vien Kopenhagoje 100 bedarbių 
vargonininkų. Ketvirtą sykį beieškant, nu 
sišypsojo laimė. Iš 50 kandidatų išrinko 
mane. Buvau be galo laimingas tą dieną, 
kai reikėjo eiti pas ministerį padėkos au
diencijom

Mano manymu, esu šiuo metu Kopenha
gos jauniausias vargonininkas.

Turint darbą, pasitaisius ekonominei 
padėčiai, tęsiau studijas, kurias dabar ir 
baigiau.

— Kokie ateities planai?
— Kaip jau anksčiau minėjau, tęsiu stu

dijas. Be to, turiu pasiruošti groti Kopen
hagos radiofone š. m. balandžio mėn. 0 
d., 22.30 vai. vieno jauno danų kompozi
toriaus „toccatą“ vargonams. Noriu pažy
mėti, kad karališkoji konservatorija siun
čia 4 studentus, jų tarpe ir mane, 14 dienų 
studijų kelionei į Stockholm^. Grįžus, — 
studijos ir egzaminai šįų metu vasarą.

Po egzaminų, tikiuosi kad galėsiu rim
tai atsiduoti lavintis toliau ir tuo pačiu 
praverti duris į gražųjį'muzikos meno pa
saulį.

Tenka palinkėti Ringoldui Kaufmanui 
geriausios kloties. Tebūna mūsų visų viltis 
kad Kaufmanas platindamas muzikos kū
rinius pajėgs garsinti ir Lietuvos vardą.

C. š.

ABN Kongr
Š .m. kovo 27-29 d. Miunchene įvyko 

ABN kongresas ir mitingas. Mitinge daly
vavo apie 500 įvairių tautybių klausytojų. 
Jame kalbas pasakė visų pavergtųjų tautų 
atstovai. ABN kovą ir tikslus nušvietė ABN 
CK pirm. J. Stetzko. Iš lietuvių mitinge kaL 
bėjo J. Gytis.

ABN kongresą sveikino beveik visi vokie
čių ministerial, partijų vadovybės, Ameri
kos ir Anglijos politiniai ir kariniai sluogs- 
niai, per 150 pavergtųjų tautų organizacijos 
ir politinės asmenybės. Jų tarpe nuoširdų 
sveikinimą atsiuntė LDŠ min. St. Lozorai
tis. Be jo dar sveikino Kanados ABN vado
vybė su dr. J. Kaškeliu priešakyje, Kanados 
LAS Vietininkijos vadovybė, Montrealio 
LAS skyrius, „LL“ redakcija, inž. J. R ūgis, 
Amerikos ABN Draugų vardu, Ade'aidės 
(Australijoje) LAS vadovybė, Anglijos, Vo
kietijos lasiečiai ir kiti lietuviai.

Mitingas ir kongresas praėjo kovingoj ir 
solidarioj tautų antibolševikinio pasiprieši
nimo dvasioje. Visi prieš kongresą leisti gan 
dai iš bolševikinių sferų nepasitvirtino: 
ABN ne tik neiširo, bet dar sustiprėjo nau
jomis tautomis ir delegacijomis. Pav., į kon
gresą atsilankė albanų anlibolševikiniai ko
votojai ir pareiškė norą įstoti į bendrą anti- 
bolševikinį frontą. Vietoj gudų Šovinistų į 
ABN atėjo nuosaiki prof. Ostrovskio vado
vaujama linkmė. Vietoj čekų federalistų 
įstojo gen. Prchalos grupė „Už laisvę“. Tai
gi, ABN yra žymiai sustiprėjęs naujomis 
tvirtomis jėgomis.

Kongresas išrinko naują ABN vadovybę. 
Centrinio Komiteto pirmininku išrinktas J. 
Stetzko, pavad. vengrų generolas F. Farkaš 
de Kisbarnak, bulgarų min. Statevas ir kiti. 
Gen. sekretoriumi išrinktas gruzinų kuni
gaikštis N. Nakašidzė. ABN Tautų Tarybos 
pirmininku išrinktas prof. dr. F. Durčans- 
kis, gen. sekretoriumi red. J. Gytis.

ABN kongresas kreipėsi Į visą pasaulį, 
kviesdamas be kompromisų kovoti prieš 
bolševizmą iki visiško jo sužlugdymo ir vi
sų tautų Laisvės ir Nepriklausomybės at
statymo ar atgavimo.

*****
„PIRMYN SOVIETŲ PAVERGTIEJI. “
Lietuviu Centrinės Delegacijos pirmi

ninko J. Gyčio kalba, pasakvta ABN mi
tinge. įvykusiame š. m. kovo 27 d. Miun
chene

Lietuva lygiai carų Rusijai, lygiai bolše
vikinei Rusijai buvo ir bus tik lancas į Bal
tijos jūrą. Baltijos tautos, kaio tokios. Ru
sijai nereikalingos, o tėra reikaHntra tik der
linga jų žemė ir ypatingai strateciniu po
žiūriu išėjimas į Baltijos jūra ir užėmimas 
karinių atspirties taškų prieš Vokietiją, 
Skandinaviją ir tuo pačiu prieš Angliją ir 
Ameriką, Jei rusai ir rusiškieji bolševikai 
žudė ir žudo lietuvius, latvius, estus, ukrai
niečius, lenkus, tai nėra jų tik despotizmo, 
bet tai yra ir jų politinio tikslo padaras: iš
naikinti jiems priešingus žmones ir koloni
zuoti tų tautų žemes. Tai yra tik rusų kolo
nizacinės politikos metodas.

Lietuva ilgų amžių bėgyje ne tik atkak-

esui Praėjus
liai kovojo prieš šią rusiško imperializmo 
politiką, bet daug kartų ir išgelbėjo Vaka
rus nuo perankstyvo Rusijos įsiveržimo iki 
Berlyno. Ir tai ji nesidid^uoja nes ji tai pa
darė ne viena, bet draugiškoje bendroje san
tarvėje su Ukraina, Gudija ir kitomis tau
tomis. Daugiau šimtą melų Lietuva vilko 
Rusijos jungą, tačiau ir per šį laikotarpį ji 
nerezignavo. Tik prisiminkime 1831, 1863 
m. sukilimus. Lietuva atlaikė kovą prieš ru
sų graždanką ir prieš rusų kultūrą. Ji susi
kūrė sau XIX amž, tautinį renesansą ir per 
kelias dešimtis metų išsikovojo valstybinę 
Nepriklausomybę.

Pirmoji bolševizmo invazija i Lietuvą pra 
sidėjo 1917-1920 m. laikotarpyje. Tačiau 
Lietuvos kareivis savanoris šitą invaziją at
mušė. Laisva valia bolševizmas Lietuvoje 
neturėjo dirvos: Lietuva yra religiškai ti
kintis kraštas, daugumoje katalikiškas, ma
žumoje evangeliškas. Lietuva yra žemdirbių, 
kurie su visa širdimi yra prisirišę, tiesiog su
augę su žeme, kraštas. Lietuvai bolševizmas 
yra ne tik svetimas, bet i r pavojingas, prie
šingas. Lietuviai savo prigimtimi yra indivi
dualistai, o bolševikai kolektyvistai. Lietuvis 
myli laisvę, o rusas ir bolševikas — vergi
ją. Rusas iš prigimties yra įpratintas vergau
ti. Todėl Lietuvoje tikrų lietuvių bolševikų 
beveik nebuvo ir dabar nėra. Bolševikai 
šiame krašte tėra kitataučiai, kurių tikslas 
yra toks pats, kaip ir rusų: pavergti ir iš
naudoti lietuvius.

Antibolševikinė kova Lietuvoje ėjo ir da
bar tebeina su visu atkaklumu. Per pirmą 
okupaciją, nežiūrint masiškai atvežtų iš Ru
sijos ir Lietuvoje iš anksčiau suorganizuotų 
šnipų, lietuviai sugebėjo suorganizuoti per 
stiprią partizanų jėgą, kuri davė bolševi
kams į kailį. Per dabartinę okuoaciją taip 
pat lietuviai suorganizavo atkaklią partiza
ninę veiklą, kurios dar ir dabar bolševikai 
nepajėgia palaužti. Biologinis dėsnis sako, 
kad žmogus yra pajėgiausia būtybė, kurios 
nėra įmanoma taip lengvai sunaikinti. Juo 
labiau tauta, kuri yra visa sąmoninga dėl 
savo tautinės ir valstybinės misijos. Ir ne
žiūrint kiek metų užtruktų bolševizmas, nei 
Lietuva, nei Latvija, nei Estija nebus išnai
kintos, nes dar rusėms tenka naikinti Uk
rainą, Lenkiją ir Gudiją, Kaukazą ir Balka
nus, Kiniją ir Korėją, Indokiniją ir Vokie
tiją. Tai reikia turėti nebe Liūto, bet Liuci- 
pierių Liucipieriaus gerklę.

Mes privalome žinoti, kad bolševikai dir
ba ir dienomis ir naktimis ir tiktai karo tiks 
lams. Jie turi šimtus milionų vergų, kurie 
iŠ baimės badaudami dirba. Ir tik tada bus 
laimėta antibolševikinė kova, jei visų laisvų
jų ir visų pavergtųjų tautų esantieji laisvė
je žmonės bus moderniai suorganizuoti ir 
visi panaudoti šiai kovai. Jei kas bando kir
šinti tautas ar kiršinti atskirų tautų žmones 
ar poltines partijas tarpe savęs, žinokite, 
kad tas dirba bolševikų naudai.

Tėra vienintelis laimėjimo kelias šiam pa
vojui išvengti ir tik vienas ir vienntelis ke
lias tai ABN kovos koncepcija. Tegul Die-

VOKIETIJA
PERKELTA KRAŠTO VALDYBOS 

BŪSTINĖ
Kovo mėnesio paskutinėmis dienomis 

Vokietijos Krašto Valdyba, kaip jau se
niau buvo numatyta, savo būstinę perkė ė 
iš Hannovcrio arčiau Vasario 16-tos Gim
nazijos j VVeinheiuią.

Krašto Valdybai visa korespondencija 
slųstina adresu: Litauisches Zentralkomi- 
tee, (17a) Weinheim, Bergstr. Postfach 
233.
AUGSBURGO APYLINKĖJE

Š. m. kovo 20 dieną 18 vai, Augsburge 
Kaiserlinde svetainėje įvyko visuotinas 
apylinkės susirinkimas. Valdybos pirminin 
kė, V. Augustaitienė, savo pranešime api
būdino valdybos veiklą ir pasidžiaugė nu
veiktais darbais bei pasiektais laimėji
mais. Ji paminėjo, kad nuo pereitų metų 
rugpiūčio mėn. 15 d. iki šiol buvo suruošta 
keletas minėjimų. Jų tarpe: a) Atnaujinto 
lietuvių paminklinio kryžiaus atidarymas, 
b) Rugsėjo 8 d. Lietuvos Karaliaus Min
daugo vainikavimo bei lietuvių krikšto 
700 metų jubiliejaus ir Lietuvos valstybi
nės šventės minėjimas, c) Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas, d) Vėlinių 
dienoje eisena į Augsburgo kapines, e) Va
sario 16-tos minėjimas ir f) bendras Užga
vėnių pobūvis kartu su estais ir latviais.

Ji pabrėžė, kad visi Šie minėjimai pra
ėjo su nemažu pasisekimu. Kad šiuose mi
nėjimuose pasiekta'ne tik lietuvybės išlai
kymui sustiprinimo, bet ir medžiaginės 
paramos, nes viena vokietė Vasario 16 ir 
Užgavėnių pobūvio progomis per V. Au- 
gustaitienę, kultūros ir kitiems reikalams 
paaukojo net 300 DM.

Kontrolės Komisijos pranešimą padarė 
komisijos pirmininkas J. Balsys. Tarp kit
ko jis pažymėjo, kad keli asmenys nemo
ka solidarumo mokesčio, tuo būdu ben
druomenės kasai darydami žalą.

Po Kontrolės Komisijos pranešimo sekė 
dipl. inž. J. Augustaičio paskaita „Lietu
vos žlugimas ir jos prisikėlimo motyvai“;

Po paskaitos buvo apylinkės valdybos 
rinkimai. Į ją išrinkta: J. Balsys pirminin
ku, Z. Karpavičienė — sekretoriumi ir E. 
Simkaitis — kasininku. Adresas: J. Balsys 
Donauwoertherstr. 159, Augsburg.

Į Revizijos Komisiją išrinkta: M. Striel- 
covas — pirmininku ir nariais: Scastnie- 
nė Ona ir J. Petkūnas.
STUTTGARTO APYLINKĖJE

Pereitais metais išrinktoji valdyba už
sibrėžė siekti šių pagrindinių tikslų: 1) su
burti j lietuvių bendruomenę Stuttgarte 
įr apylinkėse gyvenančius ir jai dar nepri
klausančius lietuvius, 2) suorganizuoti bi
blioteką ir 3) suintensyvinti lietuvybės iš
laikymo darbą.

Valdybos veiklos eigoje bendruomenės 
narių skaičius iš 127 pakilo iki 247, o apy
linkė, padidėjus- narių skaičiui, buvo pa
dalinta j 9 seniūnijas. Apylinkės bibliote
ka, turėjusi vos keliasdešimt knygų, pra
turtėjo iki 320. Apylinkės lietuviai uoliai 
naudojasi šia lietuviška biblioteka. Įsteig
tąją vargo mokyklą, kurią veda mokyt. A. 
Šukys, lanko 13 mokinių. Mokiniai aprū
pinami knygomis ir kitomis mokslo prie
monėmis. Jiems duodami mokykloje už
kandžiai. Lietuvos laisvinimo bylai išpo
puliarinti, valdybos iniciatyva, paskelbtos 
dvi protesto rezoliucijos.

Šalpos srityje apylinkės valdyba dirba 
darniai su BALF'o šalpos komisija, pati 
ieškodama dar ir papildomų šaltinių efek
tyvesniam šalpos darbui. Kartu su latvių 
apylinkės pirmininku, valdyba kreipėsi į 
vokiečių, amerikiečių ir tarptautines orga
nizacijas, prašydama paramos suvergu
siems tautiečiams:

Apylinkės valdyba susirinkimui patiekė 
kultūros ir švietimo reikalų pajamų-išlai
dų apyskaitą, subalansuotą 935 DM su
moje. Patiektoji apyskaita susirinkimo 
buvo priimta.

Susirinkime išrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: M. Jauniškis, L. Prosinskis, A. 
Šukys, A. Plėnys ir Mart. Mileris. Revizi
jos Komisiją sudaro: M, Teišerskas, A. 
Leščinskas ir Alf. Gysas.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
KLB šalpos fondo Toronto Komitetas 

savo auką Gimnazijos namams pakėlė iki 
1500 dolerių. Tokiu būdu Toronto apylin
kės lietuvių vardu, surinkusių šalpos Fon
do komiteto pirmininko, p. V. Vaidoto, ini
ciatyva tokią žymią pinigų sumą, bus pa
vadinta viena Vasario 16-tos Gimnazijos 
klasė. Tai bus pirmoji lietuvių mecenatų 
vardu pavadinta gimnazijos klasė, nes iki 
šiol stambesnės aukos buvo suteiktos sve
timtaučių organizacijų.

Buvęs ilgametis Diepholzo apylinkės val
dybos pirmininkas Vytautas Bliumfeldas 
ir jo sūnus Vidmantas paaukojo Gimna
zijos namams 50 dolerių. Siųsdamas auką, 
p. Bliumfeldas linki Krašto Valdybos pir
mininkui p. Pr. Zundei ir Gimnazijos Di
rektoriui p. A. Giedraičiui ištvermės ir pa 
siryžimo, pabrėždamas, kad Amerikoje gy
veną lietuviai visa širdimi rems ir toliau 
mūsų švietimo darbą.
LDš P. ST LOZORAIČIO SVEIKINIMAS 

ABN KONGRESUI
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos šefas 

Stasys Lozoraitis ABN kongresui, įvyku
siam š. m. kovo 27-29 d. Miunchene, at
siuntė šio turinio sveikinimą: „Turiu gar
bę įteikti į Jūsų rankas nuoširdžiausius 
linkėjimus, kuriuos siunčiu linkėdamas 
ABN veikloje sėkmės jo dešimtmečio pro
ga.

Karštai sveikindamas tautas, kurios yra 
reprezentuojamos šiame bloke, reiškiu ma
no gilu tikėjimą, kad jos išsivaduos iš bol 
ševikinės okupacijos ir prisidės prie išven
gimo pavojaus, kuris gresia civilizacijai 
iš Sovietų Sąjungos pusės.“

vas duoda, kad tai laisvasis pasaulis greitai 
suprastų ir šiuo keliu eitų.

šią kalbą leiskite man baigti mano kole
gos red. dr. K. Sruogos šūkiu:

„Pirmyn sovietų pavergtieji ir apgautieji 
į kovą už visų tautų laisvę.“

PIKTI LINKĖJIMAI VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Vokiečių spauda gana dažnai ir labai pa 
lankiai atsiliepia apie lietuvius, apie lietu
vių bendruomenę Vokietijoje, o paskutiniu 
laiku ir apie Vasario 16 Gimnaziją.

Išimtį sudaro paprastai tik Klaipėdos 
krašto vokietininkai, kurių nekultūringas 
laikraštukas „Memeler Dampfboot“ ryš
kus nacistinės dvasios puldinėjimais, že
miau paduodame to laikraštuko kovo mėn. 
20 d. laidoje įdėtą Vasario 16 Gimnazijos 
reikalu straipsnį. Mus lietuvius tas straips 
nis turėtų paskatinti dar labiau remti gim
naziją, kad ji nepriklausytų nuo svetimų
jų malonės.

Straipsnis dedamas antrašte „Lietuvių 
Gimnazijos Programos Reikalu“ ir paraš
te „Norima, kad vokiečių sudedamais mo
kesčiais būtų apmokami lietuvių mokyto
jai“. Jame rašoma:

„Mes jau pranešėme, kad lietuviai arti 
Mannheinio užpirko pilį, į kurią perkėlė 
iš Diepholzo kareivinių apie- 200 mokinių 
lankomą lietuvių gimnaziją.

„Vasario 16" gimnazijos vadovas, di
rektorius Antanas Giedraitis, spaudos at
stovams aptarė šios vienintelės laisvame 
pasaulyje lietuvių gimnazijos uždavinius.

„Mes labai susidraugavome su vokie
čiais“, pasakė ponas Giedraitis, ir mes no
rėtumėm likti jų bičiuliais kai ateis grįži- 

,mo į tėvynę valanda. Todėl mūsų progra
moje kasdien yra vokiečių kalbos pamo
kos."

Šitą malonų nusilenkimą vokiečiams ga
lima gerai suprasti, ypač, kai direktorius 
po to praneša, kad gimnazija turinti dide
lių finansinių rūpesčių. Didesnių papildo
mų lėšų iš užsienio nesitikima. Ar Ameri
kos kongresas patenkins paramos prašy
mą, labai abejotina. Todėl kiekviena auka 
pinigais ar daiktais esanti labai laukiama. 
Ypatingų vilčių dedama į Wuertemberg - 
Badeno švietimo ministeriją, kuri prašyta 
perimti dalį mokytojų algų.

Mes tikimės, kad Stuttgartas lietuvių 
norus patenkins, nes parama šiai gimnazi
jai tikrai gali būti labai reikšminga vokie
čių — lietuvių susiartinimui.

Mes norime užmiršti, kad Lietuva su
trypė kojomis klaipėdiečių kultūrinę ir po
litinę autonomiją.

Mes norime užmiršti, kad Lietuva ištrė
mė iš Klaipėdos krašto mokytojus, Vokie
tijos piliečius.

Mes norime užmiršti, kad Lietuva prieš 
tėvų norą daugelyje kaimo mokyklų ban
dė panaikinti dėstomąją vokiečiu kalbą.

Mes norime užmiršti, kad lietuviai ban
dė sulietuvinti Klaipėdos krašto mokyto
jų parengimą.

Mes norime užmiršti, kad ištikimi vn- 
•kiečių mokytojai buvo uždaryti sunkiųjų 
darbų kalėjimuose.

Mes norime užmiršti, kad jie per 700 
metų vokiškame krašte bandė griežtai su
trumpinti vokiečių istorijos dėstymą, o 
jos vieton pravesti lietuvišką istorijos kon 
cepciją, paremtą sena pagoniška neapykan 
ta vakarų kryžiaus riteriams.

Mes norime užmiršti, kad lietuviai bru
talia jėga visose įstaigose pravedė lietu
vių kalbos dėstymą, be jokios atodairos 
tam, kad svarbi pasaulinio masto svetimo
ji kalba turėjo išnykti 2.5 miliono žmonių 
dialekto naudai.

Mes norime užmiršti, kad lietuvių ne
apykanta vokiečių kalbai pasiekė tokį 
laipsnį, jog klaipėdiečiams buvo uždraus
ta ja naudotis pašte ir įstaigose.

Mes norime padtėi užbaigiamąjį brūkš
nį liūdniems prisiminimams iš Klaipėdos 
krašto lietuviškų laikų ir prašyti Stuttgar- 
to ministeriją lietuviams padėti.

Bet šioji pagalba turi būti susieta su vie 
na sąlyga: lietuviai turi savo programą 
priderinti vokiečių programai. Jeigu šian
dieną visuose vokiečių federaliniuose 
kraštuose pradėtos pamokos apie vokiečių 
rytų sritis, tai neleistina, kad lietuviai to
liau kalbėtų apie vokiečių „šuniškus kry
žiaus riterius“ (Kreuzritterhunde). Neleis
tina, kad mokiniuose būtų žadinami eks
pansijos jausmai į vokiškąjį Klaipėdos 
kraštą ir Rytprūsių šiaurinę dalį su Kara
liaučiumi. Nepriimtina, kad vokiečiu pi
nigais apmokami mokytojai savo moki
niams duotų istorijos vaizdą su įpintomis 
šimtmečių senumo klaidomis ir pažiūromis.

šios mokyklos absolventai bus kartą pa
kviesti dalyvauti laisvosios Lietuvos at
statyme. Mes, vokiečiai, o .ypač mes, klai
pėdiečiai, kaipo artimiausi lietuvių kaimy
nai, negalime būti abejingi, kurioje dva
sioje bus šie jauni žmonės išauklėti. Rei
kia būti atsargiems, nes tremties lietuvių 
vadovybėje yra daugelis vyrų, kurių kal
te vokiečių — lietuvių santykiai tarp abie
jų karų buvo įtempti. Mes norėtumėm, kad 
nežiūrint gausių mandagių nusilenkimų 
vokiečiams, vokiečių mokesčiais būtų iš
ugdyta? persenusios vokiečių nekentėjų 
gvardijos prieauglis.

Mes galime sau įsivaizduoti, kad mūsų 
įspėjimus ir išvedžiojimus lietuviai ir kai 
kurie jų nauji vokiečių bičiuliai nemielai 
skaitys. Bet mes nenorėtumėm užmiršti, 
kad mūsų išgąstavimai nėra išlaužti iš 
piršto Jau kartą vokiečių tauta nesava
naudiškai padėjo lietuviams sunkiausiais 
jiems laikais, kai lietuviai buvo caristinių 
rusų spaudžiami. Tada vokiečių universite
tai atsivėrė lietuvių inteligentijai. Tada 
lietuviškos knygos buvo spausdinamos Ka 
raliaučiuje ir Tilžėje ir slapta gabenamos 
per sieną. Tada vokiečių viršūnės buvo 
tiesiog susižavėję lietuviais. To susižavė
jimo neišvengė net Herderis, Goethe ir 
prūsų karalius.

šiandieną, naujo vokiečių politiku ir 
publicistų lietuviais susižavėjimo (Litau- 
erschwaermerei) laikotarpvje sunku tai 
pareikšti, bet lietuviai blogai atsilygino 
vokiečiams už jų didžiadvasiškumą. Jie 
išnlėšė reichui jo tamsiausiais laikais 
Klaipėdos kraštą. Daugelis lietuvių, radę 
prieglaudą Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuo 
se nuo caro jungo, vėliau ir dabar reika
lauja sau pusės Rytprūsių. Šitaip pažvel
gus, reikia tikėtis, kad mūsų pageidavimas 
kontroliuoti lietuvių gimnazijos programą 
nebus vertinamas kaip perdideMs atsargu
mas", baigia „Drang nach Osten“ idėjos 
šalininkų laikraštis.
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Derybos Maskvoje
(atkelta U psl. 1.)

valstybės suverenitetu, Stalinas nemanda
giai pertraukė Urbšį ir griežtai pareiškė: 
„Jūs perdaug jrodinėjate, jaunas žmogau'“!

Kitą kartą Urbšys atvirai'pasakė Stali
nui: .juk jūs pats, Josif Visarionovič, esa
te nedidelės tautos sūnus ir galite supras
ti kitos nedidelės tautos kančias, netekus 
laisvės."

Stalinas patylėjo, 0 paskui lėtai ir šaltai 
atsakė:: „Taip, aš esu gruzinas, bet jau 
surusėjęs gruzinas."

MINTIS DERYBAS NUTRAUKTI
Mūsų delegacija, matydama, kad rusai 

nenusileidžia ir kad Kremlius ne tik dik
tuoja, bet pradeda grasinti ir pykti, nuta
rė apie derybas painformuoti Lietuvos vy
riausybę. Buvo kilusių minčių iš viso de
rybas nutraukti.

Iš Maskvos j Kauną skridome Bizauskas 
ir aš. Vyriausybės posėdy mūsų praneši
mas nebuvo džiugus. Posėdyje paaiškėjo, 
kad iš Vokietijos jokios paramos negali
me laukti. Vilniaus krašte stovėjo rusų 
raudonoji armija. Prieš ją Lietuva buvo 
palikta viena pati sau. Po ilgų diskusijų 
vyriausybė nutarė, kad kitos išeities nėra, 
kad derybų Maskvoje negalima nutraukti, 
kad su rusų reikalavimais reikia sutikti, 
bet stengtis, dar kiek galima, išsiderėti 
lengvesnes sąlygas.

Po mūsų grįžimo iš Kauno Kremliuje 
pasireiškė dar didesnis rusų spaudimas.

Molotovas griežtai pradėjo reikalauti, 
kad savitarpinės pagalbos sutaities galio
jimas būtų numatytas 20-čiai metų, nors 
latvių ir estų pasirašytose sutartyse buvo 
numatyta ne 20, bet 15 metų.
RUSU BAZĖS BE RYŠIO SU VILNIUM
Vis dar pasirodo ir pasigirsta tvirtini

mų, esą, Lietuva 1939 m. gavusi Vilnių, 
kaip kompensaciją už sutikimą įsileisti į 
Lietuvą rusų karines bazes. Tai klaidinga 
nuomonė. Tarybų Sąjunga visoms trims 
Baltijos valstybėms beveik visą laiką tai
kė vieną mastą. Visiškai vienodo Tarybų 
Sąjungos traktavimo susilaukė tos valsty
bės 1919, 1920, 1939, 1940, 1941, 1944 me
tais. Ir 1939 m. rudenį rusų reikalavimai 
Estijai. Latvijai ir Lietuvai buvo tie pa
tys. Nei Estija, nei Latvija nesulaukė jo
kios kompensacijos už įsileidimą rusų ka
riuomenės. Visai tas pats buvo ir su Lie
tuva. Nei rusai, nei lietuviai per derybas 
Maskvoje nestatė vieni kitiems sąlygos: 
jei įsiteisite mūsų karines bazes, gausite 
Vilnių, jei neįsileisite — negausite, arba 
— jei jūs grąžinsite mums Vilnių — mes 
sutiksime įsileisti jūsų bazes, jei ne — ne
sutiksime.

Savitarpinės pagalbos sutartis ir Vil
niaus grąžinimas buvo du visai atskiri 
klausimai, kuriems iš pradžių buvo pa
ruošti ir dviejų visai atskirų sutarčių pro
jektai. Tik vėliau rusai abi tas sutartis su
plakė j vieną. Rusų įgulų įsileidimas į Lie
tuvą buvo svarstomas visai atskirai, neri- 

. šant jo su Vilniaus grąžinimu. Lietuva tu
rėjo sutikti pasirašyti rusų padiktuotą sa
vitarpinės pagalbos sutart; todėl, kad tuo 
metu buvusiose sąlygose ji buvo priversta 
tai padaryti, bet ne todėl, kad Vilnius bu
vo grąžnitas Lietuvai. Įsileidimas rusų ka
rinių bazių nebuvo kaina už Vilniaus grą
žinimą, kuris ėjo iš Lietuvos — Tarybų Są 
jungos 1920 metų taikos sutarties ir nieko 
bendra neturi su savitarpio pagalbos su
tartimi. Tiesa, rusai daug gyrėsi ir giriasi, 
kad Vilniaus grąžinimas esąs jų didelis 
geraširdiškumas ir simpatija lietuvių tau
tai. Faktiškai Tarybų Sąjunga ir šiuo at
žvilgiu Lietuvą apgrobė. Svarstant Vil
niaus grąžinimo klausimą, į 1920 metų tai
kos sutartį rusai nekreipė jokio dėmesio. 
Apie grąžintus Vilniaus krašto plotus pa
gal 1920 m. sutartį rusai visai nesileido į 
diskusijas. Net Švenčionių ir Marcinkonių, 
gryniausių ir aktingiausių lietuvybės cent
rų Vilniaus krašte, nesutiko grąžinti Lie
tuvai.
STALINO IR MOLOTOVO GARANTUOS

Derybos Maskvoje užtruko visą savaitę. 
Paskutinis posėdis Kremliuje spalio 9 d. 
naktį pasibaigė tik po vidurnakčio. Po 1 
vai. nakties tame pačiame Mo lotovo dar
bo kambaryje buvo pasirašyta trys doku
mentai: savitarpinės pagalbos sutartis, 
slaptas sutarties priedas, kuriame buvo pa 
žymėta, kiek gali būti rusų kariuomenės 
Lietuvoje, ir žemėlapis, kuriame buvo pa
ženklintos Vilniaus krašto dalys, grąžina
mos Lietuvai. Lietuvos vardu pasirašė Urb 
šys, Tarybų Sąjungos — Molotovas. Pasi
rašymo akte dalyvavo dar Stalinas, Voro- 
šilovas, Ždanovas.

Po pasirašymo buvo užkandžiauta. Už
kandžių metu Molotovas ir Stalinas „ba- 
žijosi“, kad Tarybų Sąjunga nei per savo 
karines bazes, nei per komunistų partiją 
nemananti kištis ir nesikišianti į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Molotovas priminė Stalino pasakytą de
rybų metu mintį, kad Lietuvos komunistus 
sutvarkyti esąs Lietuvos vyriausybės rei
kalas.

KĄ NUTYLĖJO STALINAS, PASAKĖ 
MIROJ ANAS

Tą pačią dieną 4 vai. p. p. Molotovas bu 
vo užprašęs visą Lietuvos delegaciją ir mū 
sų atstovybės vyresnius tarnautojus į 
Kremlių.

Per pietus įvyko mažas, bet įdomus in
cidentas su užsienio prekybos komisaru 
Mikojanu. Mikojanas, gerokai išgėręs, pra 
dėjo ginčytis su greta jo sėdėjusiu Bizaus
ku. Stalinas, turbūt, norėdamas baigti Mi- 
kojano-Bizausko ginčą, paprašė Mtkojaną 
pasakyti tostą. Mikojanas karščiuodama
sis pradėjo pasakoti apie Tarybų Sąjungos 
geraširdiškumą Lietuvai, tuo tarpu komu
nistai Lietuvoje neturį laisvės. Įsikarščia
vęs Mikojanas, padėjęs ranką ant krūtinės 
pakeltu balsu pasakė: „Man širdį pjauna!" 

Nuotaika susidarė mums lietuviams tik
rai nejauki.

STALINO TOSTAS
Pietų pabaigoje buvo pasakytos dvi pag 

rindinės kalbos: Molotovo ir Stalino.
Stalinas padarė trumpą Lietuvos istori

jos apžvalgą. Jis nuolat minėjo Lietuvos 
liaudį, kiek ji kentėjo nuo rusų žandarų, 
lenkų ponų, vokiečiu įsibrovėliu ir nuo sa 
vųjų bajorų, ponų, dvarininkų ir valdovų.

komisaras Molotovas, užsienių reikalų 
liaudies komisaro pavaduotojas buvęs Ta- 

*rybų Sąjungos ambasadorius Paryžiuje 
Potiomkinas ir rusų pasiuntinys Kaune 
Pozdniakovas. Urbšys, jau būdamas pa
žįstamas su Molotovu, pristatė jam Bizaus 
ką ir mane. Dr. Natkevičius taip pat jau 
buvo pažįstamas. Susėdome prie didžiojo 
stalo.

PRASIDEDA „DERYBOS“
Molotovas, pasiteiravęs apie kelionę, 

pereina prie reikalo ir, kreipdamasis į 
Urbšį, klausia:

„Na, ką jūs, pone ministeri, pasakysi
te?" Urbšys plačiau išdėsto Lietuvos vy
riausybės pažiūras i rusų reikalavimus, 
pamini praeitį, buvusius Lietuvos ir Tary 
bų Sąjungos gerus santykius, paliečia Lie 
tuvos vyriausybės geriausius norus Tary
bų Sąjungos atžvilgiu, pareiškia viltį, kad 
ir Tarybų Sąjunga, turbūt, turinti tik ge
ras intencijas Lietuvai, pagaliau pasako, 
kad jo vadovaujama Lietuvos delegacija 
esanti Lietuvos vyriausybės įgaliota tar
tis. Molotovas atsako trumpai, konkrečiai 
keldamas atskiras rusų reikalavimų dalis. 
Vyksta bendras nuomonių pasikeitimas 
rūpimais klausimais. Jautriausia vieta — 
rusų reikalavimas įsteigti jų karines ba
zes Lietuvoje. Įvairiai motyvuodami, visi 
mūsų delegacijos nariai pasisako prieš šį 
rusų reikalavimą. Daugiausia kalba Molo
tovas ir Urbšys. Abi pusės, išdėstę savo 
pažiūras, anie 1 vai. naktį posėdį baigė. 
Susidarė įspūdis, kad derybos bus labai 
kietos.
I „DERYBAS ĮSIJUNGIA STALINAS
Kitą dieną taip pat po 11 vai. vak. v.ėl 

susirinkome toje pačioje vietoje. Be vaka 
rykščių dalyvių, pamatėm ir Staliną. Svei
kindamasis pasakė tik vieną žodj — Sta
lin — ir negyvai pratęsė ranką. Atsisėdęs 
vakarykštėje Molotovo vietoje, tuoj pra
dėjo rūkyti savo pypkę.

Derybų centre buvo rusų karinių bazių 
įsileidimas į Lietuvą. Ir Molotovas ir Sta
linas aštriai įrodinėjo, kad jiems karinės 
bazės Lietuvoje esančios reikalingos prieš 
vokiečius. Į šiuos rusų tvirtinimus reaguo 
damas, Urbšys pažymėjo, kad ir vokiečiai 
turėtų būti labai jautrūs raudonosios ar. 
mijos įvedimui į Lietuvą. Stalinas šypso
damasis pasakė: „Ribbentropas turėjo pre 
tenzijų į visą Lietuvą," bet mes apsaugo- 
jom jus. Aš jums, pone ministeri, papasa
kosiu, kaip ponas Ribbentropas rūpinosi 
jumis ir gynė Lietuvą pas mus šitame pa
čiame kambaryje." žodį „gynė" Stalinas 
pasakė su karčiu sarkazmu. Ir Stalinas pa 
pasakojo, kad rusams besiderant su Rib- 
bentropu ir statant savo sąlygas, Ribben
tropas buvęs nuolaidus ir daręs vieną nuo 
laidą po kitos. Esą, kai buvęs iškilęs klau
simas apie pasidalinimą įtakų sferomis 
Pabaltijy, Ribbentropas pasiūlęs tų sferų 
ribą Dauguvos upę.

„Mes su tuo nesutikome" — išdidžiai 
pasakojo Stalinas.

„Tada ponas Ribbentropas. nusileido ir 
pasiūlė Lietuvos-Latvijos sieną įtakų sfe
rų riba. Mes su tuo taip pat nesutikome" 
—• dėstė Stalinas. Po to Ribbentropas pa
siūlęs Nemuną įtakų sferų riba. Stalinas 
ir su šia riba nesutikęs. Pagaliau Ribben
tropas paprašęs, kad Vokietijai būtų pa
likta tik nedidelė Suvalkijos dalis. Čia pat 
Stalinas paprašė Molotovą parodyti žemė
lapį, kur juoda linija buvo paženklinta ri
ba,einanti nuo Kudirkos Naumiesčio Še
šupe pro Pilviškius, Marijampolę, Liudvi
navą, Krosną į Kapčiamiestį.

„Su tuo mes sutikome“, baigė Stalinas 
pasakojimą apie savo derybas su Ribben- 
tropu. Visi mes nustebę klausėme šio Sta
lino pasakojimo. Urbšys atvirai pasakė, 
kad jis nenorįs tam tikėti. Stalinas supy
kęs atsakė: „Taip, tai išspręsta, ir šis rei
kalas baigtas".

Visi buvome labai susijaudinę. Urbšys 
mėgino protestuoti, tačiau Stalinas jį per
traukė ir neleido kalbėti. Ir visdėlto mes 
dar nenorėjome tikėti, kad tain tikrai bū
tų.
BOLŠEVIKAI SU NACIAIS PREKIAVO 

LIETUVA
Dabar iš paskelbtų slaptų dokumentų 

žinome, kad vėliau, rusams reikalaujant, 
vokiečiai atsisakė nuo savo pretenzijų ir 
į šią „Lietuvos teritorijos juostą“; (taip ši 
Suvalkijos dalis vadinama slaptuose vo- 
kiečių-rusų dokumentuose) ir perleido ją 
Tarybų Sąjungai. 1940 m. pabaigoje buvo 
derybos apie rusų kompensaciją vokie
čiams už šią Lietuvos žemę. Rusai iš pra
džių pasiūlė vokiečiams 3.860.000 aukso 
dolerių, t. y. pusę tos sumos, kurią Rusija 
kadaise yra gavusi už perleidimą Aliaskos. 
Jungtinėms Valstybėms. Vokiečiai prašė 
daugiau. Pagaliau 1941 m. sausio 10 d. 
tarp vokiečių ir rusų buvo pasirašyta slap 
tas protokolas, kuriuo rusai pažadėjo su
mokėti vokiečiams 7.500.000 aukso dole
rių, arba 31. 500 000 markiu. Taip prekia
vo du grobikai Lietuvos žemėmis.

Gindamiesi nuo rusų kariuomenės įvedi 
mo į Lietuvą, pasiūlėm rusams kompromi
są: pasipriešinti bandymui per Lietuvą nul 
ti SSSR Lietuva sutiktų įsipareigoti savo 
kariuomenę tuoj mobilizuoti ir padvigu
binti jos kiekį, o Lietuvos vakari: pasieny 
je statyti sutvirtinimus. Tokio susitarimo 
vykdymui palengvinti gali būti sutarta 
raudonosios armijos misija prie Lietuvos 
kariuomenės štabo ir Lietuvos karinė mi
sija prie raudonosios armijos generalinio 
štabo. Lietuvos vyriausybė šitokį projek
tą buvo aprobavusi. Tačiau ir šis Lietuvos 
siūlymas rusams buvo nepriimtinas.
MASKVA NEDARO JOKIU NUOLAIDU 

. Urbšys labai nuoširdžiai ir užsispyrusiai 
gynė Lietuvos reikalus. Per vieną posėdį, 
išdėstęs Stalinui visus argumentus, 'jis pu
siau juokais prašė Staliną pasigailėti nors 
jo, kaip nelaimingo užsienių reikalų minis- 
terlo, kuriam tenka gauti ir perduoti sa
vo vyriausybei jau nepirmą ultimatumą. 
Ultimatumo priminimas nepatiko Stalinui. 
O iš tikrųjų visi rusų reikalavimai buvo 
ultimatyvaus pobūžido. Rusai viską dik
tavo.

Per vieną posėdį, kada Urbšys karštai 
įrodinėjo, kad rusų kariuomenės įvedimas 
nepriklausomos ir neutralios Lietuvos 
į Lietuvos teritoriją būtų nesuderintas su

ŽODŽIO
(Tasa iš pereito numerio)

Turėdamas 40 milionų klausytojų užnu
gary, kun. Coughlin ėmė galvoti apie sukū
rimą naujos partijos, kuri būtų įgalinta iš
statyti kandidatą į JAV prezidentus. Su
prantama, kad šitokiu būdu išrinktas prezi
dentas, būtų kun. Coughlin žinioje. Partijos 
steigimo metu reikėjo išstatyti kandidatą, 
kurį kun. Coughlin surado Daktos valstyjo 
jc, tūlą Bill Lcmkę, vieną iš to meto žymes
nį Amerikos fašistų partijos narį. Sumany
mas, tačiau, nebuvo taip laimingas, kaip iki 
šiol visi kun. Coughlin sumanymai. Kaip 
žinia, amerikiečiai nemėgsta trečiosios par
tijos, tikriau sakant, nemėgsta tokių suma
nymų ir tokių projektų, kuriuose kalbama 
apie trečiąją partiją. Skelbti karą prieš se
niai veikiančias krašte dvi amerikiečių par
tijas, prieš profesines sąjungas ir prieš Roo- 
seveltą, buvo iš tikrųjų šis tas daugiau, ne
gu kun. Coughlin pasiekė iki šiolei. Tokiu 
būdu „naujosios trečios partijos“ pastaty
tas kandidatas Lemke iškrito iš prezidentų..

Dar prieš rinkimus kun. Coughlin įspėjo 
savo klausytojus, kad tuo atveju, jei jo Lem 
ke negausiąs bent devynis milionus balsų, 
jis nustosiąs kalbėjęs per radio! Nepaisant 
šitokio „baisaus" įspėjimo, Lemke negavo 
nė miliono balsų, o kun. Coughlin, įgyven
dindamas savo grasinimus, liovėsi kalbė
jęs... 6 savaites. Vėliau vėl prabilo, paaiš
kindamas, kad ateityej kalbėsiąs, jei klau
sytojai užtikrins jo leidžiamam laikraščiui 
„Social Justice'“ tiražą bent vieną milioną. 
Atrodė, kad tokia dvasiškio — oratoriaus 
nuolaida ir reikalavimas visiškai menkutis, 
tačiau, mtyt, kažkas pasisuko kitaip, nes ir 
jo leidžiamam laikraščiui nebeatsirado to
kio skaičiaus skaitytojų. Vyskupui Gallag
her mirus, jo įpėdinis Mooney atsisakė rem
ti Royal Oak klebono vedamąją politiką. 
Be to, įsikišo Vatikano atstovas, palaikyda
mas vyskupo Gallagher sprendimą. Tuoj 
pat praretėjo katalikų klausytojų skaičius. 
Tačiau jų vieton atėjo vokiečiai, italai ir 
Ku-Klux-Klan tikėjimo nariai, kurie skel
bė, kad Popiežius yra Antikristas, bet, ne
žiūrint, jog kun. Coughlin buvo katalikas, 
jį rėmė ku-klux-klaniečiai, nes „eterio ban
gomis jis veda kovon tikruosius amerikie
čius prieš žydus, bankininkus ir komunis
tus" Suprantama, kad šitokį judėjimą labai 
rėmė hitlerininkai. „Social Justice" skelbė 
neairiškų firmų sąrašus ir adresus, spaus
dino Goebbelso kalbų ištraukas ir hitleriš
kus šūkius. Kun. Coughlin įsteigė nuosavą 
armiją, pavadintą „Christian Front". Ar- 
mįįą sudarė atskiri būriai po 25 vyrus, dau
gumoje pramuštgalviai ir valkatos. Prasi
dėjo gatvės muštynės, žydiškų krautuvių 
langų daužymas, laikraščių kioskų padegi
mas, žodžiu, panašėjo į naminio karo pra
džią. Bet tuo metu kilęs karas „Christian 
Frontą“, kaip vokiečių penktąją koloną, 
sulikvidavo, o kun. Coughlin'ui radio sto-

Priminė rusų santykius su lietuviais, kal
bėdamas ne apie kovas, bet apie bendra
darbiavimą. Kalbėjo apie Lietuvos saugu
mą, kuris tik dabar, pasirašius savitarpi
nės pagalbos sutartį, galėsiąs būti tikrai 
garantuotas. Dar kartą pabiėžė, kad Ta
rybų Sąjunga jokiu būdu nemananti kištis 
į Lietuvos vidaus reikalus. (Si mintis bu
vo pabrėžta ir Molotovo kalboje). Savo 
kalboje Stalinas pašiepė didžiadarius, ku
rie, esą, nevisada suprantą mažąsias tau
tas. Stalino kalba buvo baigta jo linkėji
mu. kad Lietuva vėl pasiektų tokios galy
bės, kokią ji turėjo Vytauto laikais. Ši pa
baiga buvo netikėta.

Po pietų buvo paruošti staliukai kavai 
kitoje salėje. Prie Stalino staliuko buvo 
Urbšys ir Bizauskas. Po ilgesnio pasikal
bėjimo Stalinas paėmė nuo stalo dar ne
pradėtą vvno bonką ir, čia pat suvynio
jęs ją į „Pravdą". padavė Bizauskui:

„Nuvežkite tai savo žmonai kaip diau
go Stalino dovaną";

Tai buvo grubus ir nemalonus gestas.
Niekas kitas iš delegacijos narių tokios 

Stalino „malonės" nesusilaukė. Ir visdėlto 
1941 m. Bizauskas buvo suimtas ir išvež
tas į nežinomybę.

MOLOTOVO PAREIŠKIMAI
Trims savaitėms po sutarties pasirašy

mo praėjus, 1939 m. spalio 31 d. SSSR liau 
dies komisarų tarybos pirmininkas ir už
sienių reikalų komisaras Molotovas SSSR 
Augščiausioje Taryboje, be kitko, pareiš
kė:

.Būtų klaidinga tvirtinti, kad šios su
tartys sudaro SSSR kišimąsi į Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos vidaus reikalus, kaip tai 
mėgina įrodyti įvairūs užsienio spaudos 
organai. Kaip tik visai atvirkščiai, — su
tartyse formaliai pripažintas pasirašiusių 
šalių suvereniteto nepažeidžiamumas ir 
iškilmingas patvirtinimas nesikišimo į ki
tos valstybės vidaus reikalus.

Šios sutartys remiasi abipusiu pripažini
mu sutartis pasirašiusių šalių politinės, 
ūkinės ir socialinės santvarkos. Sutarčių 
tikslas yra sustiprinti taikingo bendradar
biavimo pagrindus ir gerus kaimyninius 
mūsų tautų santykius. Laikydamiesi abi- 
šališkumo princioo, mes žiūrėsime, kad 
pasirašytos sutartys būtų tiksliai ir loja
liai vykdomos. Mes pareiškiame, kad gan
dai apie Baltijos valstybių sovietizaciją 
gali tarnauti tik mūsų bendrųjų priešu ir 
įvairių prieškomunistinių provokatorių in
teresams. Tai buvo 1939 m. spalio 31 d„- o 
1940 m. birželio 30 d. tas pats Molotovas 
pareiškė sovietų pastatytos Lietuvos „Liau 
dies vyriausybės" „užsienio reikalų minis- 
teriui" prof. V. Krėvei-Mickevičiui: „Jū
sų Lietuva, kaip ir kitos Baltiios valsty
bės, bus įjungta į tarybinių respublikų 
šeimą."

( Iš žurnalo „LIETUVA““ Nr. 3. )

GALIA
tys nebeleido skelbti savo programos ir 
kalbų. Jam beliko kalbėli tik susirinkimuo
se ir subuvimuose, kur jis priešinosi įveda- 
majai karo tarnybai, skelbė, kad karą iš
provokavusi D, Britanija, Rooseveltas ir 
žydai, kad Vokietija ir Italija kariaujanti 
prieš Antikristą, o Amerika ne savo, bet D. 
Britanijos Imperijos reikalus gynanti ir už 
juos kovojanti, gi Rooseveltą už nosies ve
džioja žydai. Jo skelbiamieji šūkiai ir kal
bos buvo visiškai panašios į tas. kurias skel 
bė Goebelsas. Todėl nenuostabu, kad 1942 
m. kun. Coughlin’o laikraščiui „Social Jus
tice“ buvo atimta teisė naudotis pašto pa
tarnavimais. Tai buvo pirmasis realus žings 
nis aptildyti neramųjį kunigą, juo labiau, 
kad antivokiškas amerikiečių nusistatymas 
augo diena iš dienos.

Pagaliau po 12 metų „kovos“, kun. Cou
ghlin, persikėlęs į naują parapiją, paliko že
miškuosius reikalus, pasišvęsdamas sielų iš
ganymo darbui. Fašistiniai rėžimai Euro
poje paliko savo skaudžius pėdsakus, tačiau 
kun. Coughlin’o judėjimas Amerikoje pra
sidėjo oro bangose ir jose sutirpo, nepali
kęs žymių. Viena, ką jis paliko — tai pavyz 
dys, kaip žodžiais galima milionines žmo
nių mases paveikti ir mulkinti.

New Yorkas. „New York Times“, įver
tindamas paskutiniosios vandenilio bombos 
sprogdinimus, tvirtina, kad tos bombos spro 
gimo jėga prilygstanti 50 milionų tonų 
sprogstamosios medžiagos jėgai. Prieš šito
kią sprogimo jėgą nėra apsisaugojimo prie
monių. Slėptuvės turėtų reikšmę, jei jos bū
tų labai giliai žemėje pastatydintos.

VaSingionas. Vašingtono politiniuose 
sluogsniuose diskutuojama apie susidariusią 
padėtį Indokinijoj. Šią savaitę šis reikalas 
buvo aptartas specialioje konferencijoje, ku
rioje be karinių štabų viršininkų, dalyvavo 
užsienio reikalų ministeris Dulles.

SEKMADIENIO RIMČIAI
(atkelta iš psl. 2.)

tacijos laipsnio, galėjo save sugestijuoti ir 
pagaliau pamatyti tai, ko troško matyti. 
Tikrai, įvykio aiškinimas minios autosu- 
gestjia atrodytų taip suprantamas ir pri
imtinas ir šaldytų tikėjimą žmonių širdyse.

Portugalų nuotaikos tokiomis sąlygomis 
nebūtų greit kitėjusios religingumo link. 
Tik pamažu sąryšy su įvykstančiais Fati- 
mos šventovėje stebuklais žmonių linki
mas į Dievą didėtų ir masonų valdžia bū
tų galėjusi išsilaikyti iki lemtingų 1936 m.

Tačiau tai, kas įvyko 1917 metų spalio 
13 d. savo pobūdžiu ir turiniu buvo dide
lė staigmena: kai žmonės per tiek laiko 
troško pamatyti Šv. Panelę ir aistringai 
tuošėsi tai vizijai, prieš jų akis atsivėrė 
visai nelauktas saulės stebuklo šiurpus 
vaizdas. Neliko jokios galimybės aiškinti 
šį įvykį autosugestija ar kuriuo kitu na
tūraliu būdu. Čia jau kiekvienas geros va
lios žmogus su logišku būtinumu turėjo 
pripažinti stebuklą. Todėl tada portugalų 
nuotaikos greit pakitėjo ir masonų valdžia 
negalėjo išsilaikyti. Į mokyklas. į valdžios 
įstaigas, į ligonines buvo grąžintas kry
žius. Po visą kraštą gražiai išsiskleidė ka
talikiška akcija, paplito katalikiška spau
da. Mokyklose vėl imta dėstyti tikyba. Ne 
tik Portugalija, bet ir visa Europa taip 
akivaizdžiai buvo išgelbėta tam kartui 
nuo didžiulių jai gresiančių pavojų.

Švenčiausioji Motina vaikučių lupomis 
pareiškė, kad pasauliui išgelbėti reikalin
ga malda ir atgaila. Portugalų tauta tam 
Dangaus Viešnios prašymui pakluso ir iš
vengė didžiulių nelaimių. Mūsų Lietuva 
savo senomis tradicijomis yra giliai susie
ta su Dievo Motinos garbinimu. Apie tai 
liudija skaitlingai Marijos garbei prista
tytos senos mūsų krašto bažnyčios, o vie
na Jos giesmė tapo antruoju mūsų tautos 
himnu. Tat, visai neįmanoma, kad šiomis 
sunkiomis tremtiest dienomis lietuvis lik
tų kurčias savo Globėjos prašymui. O Ji 
iš mūsų visų prašo tik maldos ir nuošir
džios atgailos, kad gelbėtume pasaulį, o 
su juo ir mūsų tėvynę nuo skaudžių nelai
mių.

Popiežius Pijus XII š. m. sausio 5 dieną 
pašventino Nekalčiausios Marijos Širdies 
statulą Lietuvai. Ji nuo vasario 28 d. pra
dėjo keŲauti per visas Amerikos ir Kana
dos lietuviškas parapijas, kad tuo sukeltų 
mumyse galingą religinį atgimimą. Ji pa
siliks Amerikoje kol Lietuva tgaus laisvę, 
o laisvę atgavus statula bus nugabenta į 
Lietuvos sostinę Vilnių ir ten bus laikoma 
Jos garbei skirtoje šventovėje.

Rimtai ruoškimės šioms lemtingos reikš 
mės iškilmėmės. Būkime dosnūs, kad mū
sų bažnyčių Marijos altoriai galėtų tinka
mai pasipuošti statulos atsilankymo die
nomis. Kiekvienas balsingas lietuvis turi 
pareigos dėtis prie parapijos choro, kad 
rūpestingai paruoštomis giesmėmis galėtu
mėm pagerbti atkeliaujančią Dangaus 
Viešnią. Ypatingai čia turės pasirodyti 
mūsų ansamb'iai. Pasirūpinkime, kad ne
būtų nė vienos religinės ar pasaulietiškos 
lietuviškos organizacijos, kuri liktų abe
jinga šioms iškilmėms: jų nariai tvarkin
gomis gretomis tesutinka Dangaus Vieš
nią. šios iškilmės reikš mūsų dvasinio at
gimimo pavasarį! Nuo šiol sukursime savo 
tarpe Dangiškos Globėjos prašomo pamal
dumo ir atgailos sąjūdį. Mūsų atgaila reik 
šis artimo meilės darbais, reikiamai šel
piant Vokietijoje likusius negalinčius iš
emigruoti mūsų senelius, ligonius ir naš
laičius.

Ji reikšis taip pat atkakliomis pastango
mis mūsų brolių ir seserų sunkiajai daliai 
bolševikų priespaudoje palengvinti. Šio 
tikslo siekdami, ma'doje semsimės viltin
go ryžto suburti visas tautines Amerikoj 
lietuvių grupes laisvinimo veiklai, kad 
mūsų pastangos būtų efektingos ir sėk
mingos. Įtempe šiai veiklai visas galimas 
mūsų žmogiškas jėgas, tvirtai tikėsime, 
kad Dievo Motina išties mums savo moti
nišką pagalbos ranką.

LAIŠKAS ‘PREZIDENTUI’
Laisvajame pasaulyje gyvenančių Lietu

vių Žurnalistų Sąjungos Pirmininkas V. 
Rasienis pasiuntė Justinui Paleckiui laišką 
oro paštu, tačiau iki šiol negavęs atsakymo 
ir, abejodamas, ar iš viso jo laiškas pasiekė 
„prezidentą", V. Rastenis per „Amerikos 
Balsą“ užklausė „prezidento", ar jis gavo 
jo laišką? Tiek savo laiške, tiek ir per radio 
kalbėdamas, V. Rastenis klausia Paleckio: 
„Ar jis prisimena, kaip prieš 14 metų jie 
diskutavę kaip švęsti Lietuvos spaudos jubi
liejų. Šiais metais mes čia ruošiamės švęsti 
50 metų kaip rusai grąžino lietuviams teisę 
rašyti ir skaityti lietuviškai. Ar ir Tarybų 
Lietuvoje šis jubiliejus bus minimas?“* Tei
ravosi taip pat, ką Jūs ten slepiate, neįsi- 
leidžiate pasaulio žurnalistų? Baigdamas, 
prašė būtinai jam parašyti, jei jis dar turi 
nors kiek valios jr jei šį laišką „broliškos 
rusų tautos" jo globėjai jam leis matyti.

Sovietinis Rasputinas
„Newsweek“ apžvelgdamas dab artinės 

sovietinės cerkvės reikalus, pažymi, kad 
oficialiai vyriausias pravoslavų cerkvės pa
triarchas esąs maskviškis Aleksėj, tačiau 
faktiškai visą šį ratą sukąs naujas sovietinis 
Rasputinas Nikalaj, kuris taip pat nemėgia
mas, kiek ir galingas, kaip caro laikų Ras
putinas. Nikalaj yra gimęs 1892 m. Lietuvo 
je. Jis ten ir jaunystę praleidęs ir jo tikroji 
pavardė Nikalojus Jaruševičius. Teologijos 
mokslus baigęs Petersburge, po revoliucijos 
nuėjęs su komunistais, skelbdamas, kad 
Markso teorija atitinkanti Kristaus žo
džiams. Jaruševičius kalbąs gerai prancūziš 
kai ir vokiškai.

To paties žurnalo teigimu — Leninas jo 
nemėgęs, tačiau Stalinas ir Molotovas buvo 
nuomonės, kad jis jiems naudingas. Stalino 
dėka Jaruševičius buvo pakeltas į vyskupus 
1922 ir priimtas į išrinktųjų ratelį. Nikolaj 
įtikinęs Staliną, kad šis eitų Petro Didžiojo 
pavyzdžiu — bažnyčią išnaudoti rėžimo 
reikalams. Jis teigė, kad marionetinė įbažny 
čia žymiai daugiau atneš komunizmui nau
dos, negu kovojanti bedievybė. Karo metu 
su Vokietija Stalinas paskyrė oficialiai pra
voslavų patriarchu Sergėjų, kuriam, po vie- 
nerių metų mirus, jo vietą užėmė mažai ži
nomas dvasiškis Aleksiej, tačiau tiek pirma 
sis. tiek jo įpėdinis esą Nikalojaus Jaruševi
čiaus žinioje. Dar daugiau savo programos 
veiklą išvystęs, dalyvaudamas „taikos" kon 
ferencijose užsienyje. 1949 m. kaip sovietų 
delegatas dalyvavo Paryžiuje „taikos kon
grese", vėliau Berlyne ir Vienoje. Užmezgė 
ryšius su komunistų šalininkais įvairių tiky 
bų dvasiškiais satelitiniuose kraštuose, tiek 
su protestantais, tiek ir su katalikais, laimė
damas dar didesnį Maskvos palankumą, 
Manoma, kad nuo jo priklausė tiek kardi
nolo Stepinac, tiek ir Mindšenty likimas.

Lietuviu Sargybų ir 
Darbo Kuopos

Į sargybų ir darbo kuopas priimami svei 
ki vyrai 18-50 metų amžiaus. Visi, gimę 
Klaipėdos krašte, nemoką arba silpnai 
moką lietuvių kalbą, taipgi priimami. Pi- 
lietybė taip pat nėra svarbu.

Normali darbo diena — 8 valandos. Sa
vaitėje 48 darbo valandos. Nedarbo die
nos yra sekmadieniai ir visos šventės, ku
rios yra švenčiamos amerikiečių kariuo
menėje. Už darbą sekmadienį duodama 
laisva diena savaitės bėgyje.

Sargybų kuopos neša sargybą prie ame
rikiečių kariuomenės dalinių. Darbo kuo
pose dirba įvairūs specialistai ir paprasti 
darbininkai. Stengiamasi kiekvienam duo
ti darbą savo specialybėje.

Priimti į sargybų ir darbo tarnybos kuo
pas gauna pilną aprūpinimą nemokamai.

Mėnesinis atlyginimas pinigais 230 DM 
iki 600 DM. Atlyginimo grupės atitinka ir 
tam tikrus laipsnius.

Pradinis atlyginimas 230 DM, po trijų 
mėnesių tarnybos vienoje atlyginimo gru
pėje kiekvienas gali gauti augštesnę atly
ginimo grupę ( augštesnj laipsnį) ir pagal 
esamas laisvas vietas.

Po darbo valandų suvaržymų nėra.
Kiekvienam kuopos nariui už kiekvieną 

ištarnautą pilną mėnesį priklauso 2 dienos 
apmokamų atostogų, viso į metus 24 die
nos.

Atostogas galima paimti kiekvienu metu. 
Pasitraukiant iš darbo, už neišnaudotas 
atostogas išmokama pinigais.

Be to. pasižymėję sąžiningu pareigų at
likimu, gauna tris apmokamus laisvadie
nius.

Susirgus, šešias savaites mokamas pll- 
yra apdrausti ligoniu kasoje ir ligos atve- 
nas atlyginimas. Be to, visi kuopų nariai 
ju turi vokiečių įstatymais numatytą me
dicinos bei piniginę pagalbą.

Stojant j kuopas ypatingų įsipareigojimų 
nėra. Laike pirmų trijų mėnesių — kiek
vienu metu, vėliau — prieš dvi savaites 
padavus pareiškimą, iš kuopų galima iš
stoti.

Norintieji į kuopas stoti, kreipiasi, kar
tu prisiųsdami apie save asmens žinias, 
šiuo adresu:

Baltic Liaison Officer, 6950 Lbr. Cen. 
(G) Kaiserlautem — Vogelweh Germany.

PAJIESKOJIMAS
Paieškomas Antanas Leščinskas, gimęs 

1902 m., Panevėžio apskr. 1948 m. buvo 
Frankfurte a/ Main Lietuvių darbo kuopo
je 4060 Lab. Serv. 60. Jį patį, ar ką nors 
apie jį žinančius, prašo pranešti Juozui 
Sarapinavičiui Merten 6. Bonn. Broich- 
gasse 13 Germany.

— Tu man prižadėjai automobili, o at
nešei tik briliantinį žiedą...

— Taip, brangioji, bet ar tu kada nors 
esi mačiusi netikrą automobilį?!

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 43, Holland Park, London, W. 11. Telef. PARk 9699. Redakcija rankrascius taiso ir trumpina savo 
nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 si-, 6 men. — 20 sL Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilute arba jos vieta 1 si. Atskiras numeris — 1 si. Leidžia — Lietuviu Namu Akc. Bendrove. Leidimo 
Taryba sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuviu Bendruomen es, kurias atstovauja: Vokietijoje — Pr. Zunde, Prancūzijoje — J. Masiulis, B clgijoje — J. Dėdinas; Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — P. Dūda, 
Italijoje^- V. Balčiūnas, Olandijoje — A. Galkus, Danijoje — A. Brickus, Austrijoje — A. Gliooertas. Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 43, Holland Park, London, W. IL Telephone: PARk 9699.

4


	1954-04-08-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1954-04-08-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1954-04-08-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1954-04-08-EUROPOS-LIETUVIS-0004

