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VIII metai

Naujas Maskvos melas
Daugelis mūsų dar labai gerai prisime

name pirmąją sovietų okupaciją. Tuomet, 
skaitydami sovietiškąją spaudą ir klausy
dami įvairius komunistų pranešimus, krai
pydavome galvą ir traukydavome pečiais 

mes negalėdavome suprasti, kaip gali
ma taip meluoti!

Prisiminkime tik sovietiškus „laisvus“ 
balsavimus, „savanorišką“ Lietuvos prisi- 
jungimą prie Sov. S-gos, arba komunisti- 
nę propagandą, kad sovietams atvykus 
krašto gerovė pradėjo šuoliais kilti, kai 
tikrumoj pragyvenimo lygis didžiausiais 
šuoliais smuko žemyn. Darbininkams buvo 
šaukiama, kad dabar jie esą išlaisvinti iš 
kapitalistų — plutokratų vergijos, o tik
rumoj kiekvienas ir vargingiausias darbi
ninkas matė, kad tik prie sovietų pateko 
j tikrą vergiją, turėjo dirbti sunkiausius 
darbus už beverti atlyginimą. Sovietai ga
rantavo pilną sąžinės laisvę, o tikrumoj 
milžinišku teroru pradėjo persekioti tikė
jimą, užgniauždami sąžinės laisvę ir t.t. 
Trumpai ■ melu buvo pagrįstas visas so
vietų valdymas ir gyvenimas, pradedant 
Lietuvos „išlaisvinimu“, baigiant „demo
kratiškiausia visame pasaulyje“ Sov. S-os 
konstitucija.

Tuomet mums atrodydavo labai keista 
— kam taip meluoti! Juk vistiek kiekvie
nas mato ir supranta, kad tai yra melas, 
kad Sov. S-goje viskas vyksta atvirkščiai 
kaip kad kalbama ar rašoma.

Nekitaip Sov. S-goje ir jos pavergtuose 
kraštuose yra jr šiandien. Ten pasikeitė 
tik džingischanų valdovų pavardės ir da
linai jų strategija, o visa kita paliko kaip 
buvę. Deja, su apgailestavimu reikia pa
sakyti, kad keistis pradėjo Ilk kaikurių 
mūsų tautiečių, gyvenančių svečiose šaly
se, galvosena. Yra jau ir mūsų tarpe pra
dedančių svyruoti, kurie mano, o gal iš
tiktųjų Sov. S-gos politika — tikslai kei
čiasi... Yra net tokių, kurie jau pagalvoja, 
kad gal ir i Lietuvą grįžti nebūtų jau taip 
blogai! Gi dalis senųjų Lietuvos emigran
tų Pietų Amerikoje, nors tik keletas, jau 
grįžta į Lietuvą...

Jeigu mūsų tautiečiai pradeda svyruoti, 
tai ką gi bekalbėti apie svetimuosius, ku
rie sovietų vergijos nėra pergyvenę savo 
kailiu? štai naujausieji sovietų dvigubos 
melagystės triukai, apsukę galvas ir di
diesiems pasaulio politikams:

Sov. S-gą demobilizuoja 1.8 miliono sa
vo kariuomenės; leidžia savo piliečius lais 
vai pasirinkti darbovietes; panaikina dar
bo vergų stovyklas; kalbama net apie ne
priklausomybės suteikimą Pabaltijo kraš
tams...

Pažvelkime atidžiau į tuos sovietų „tai
kos ir žmoniškumo žygius“ ir greitai paste 
besime, kad ten slypi tik dvigubas melas. 
Tik ką sovietams paskelbus nutarimą de
mobilizuoti 1.8 mil. karių, drauge buvo pa
skelbta, kad tie demobilizuotieji bus pa
naudoti kaip darbo jėga prie sunkiosios 
pramonės. O tai reiškia, jog bus dar dau
giau sustiprinta ginklų gamyba ir tuo bū
du Sov. S-gos karinis pajėgumas dar pa
didės. Iš kitų šaltinių patiriame, kad tie 
„demobilizuotieji“ savo darbovietėse at
liks karines pratybas ir turės ginklus. Reiš 
kia, jie liks ir toliau kariais, tik kitu pa
vadinimu. Bet ir oficijalioji kariuomenė 
vargiai besumažės — ją papildys naujais 
rekrutais, ir to nieks nežinos, nes sovie
tai save kontroliuoti neleidžia. Iš viso to 
nesunku suvokti sovietų dvigubas melas: 
jie savo karinio pajėgumo ne tik nesuma
žina, bet dar padidina.

Panašiai yra ir su darbo stovyklų pa
naikinimu, bei laisvu darbovietės ar gyve
namosios vietos pasirinkimu. Tai tik Vaka 
rams apgauti tušti žodžiai, užmaskavimui 
dar didesnės vergijos. Gal būt, sovietai pa
keis darbo vergų stovyklų pavadinimus 

^kokiomis nors „savanorių“ ar „pataisos“ 
darbo stovyklomis ir paleis į laisvę dalį jė
gų netekusių, pasenusių darbo vergų. Bet 
štai kita medalio pusė: gegužės mėnesio 
antrojoj pusėj Sov. S-gos komunistų par
tijos centro komitetas ir ministerių taryba 
paskelbė naują akciją sumobilizuoti 500 
tūkstančių komunistų jaunimo „svarbiems 
valstybės uždaviniams“. Komsomolcų cen
tro komiteto atsišaukimas savo tonu iš
duoda, kad jaunimo išsisukinėjimai nuo tų 
naujų .prirevolių nebus toleruojami! Ten 
pat pabrėžiama, kad naujas parėdymas 
laisvai pasirinkti darbovietę būsiąs „len
kiamas“ tam tikra kryptimi, ypač jauni
mu. Komsomolo dienos įsakyme pabrėžia
ma, kad šiuo kartu įpareigotieji bus siun
čiami į Sibiro pramonės centrus ne gastro
lėms, bet persodinami visam gyvenimui!
Tam „persodinimui“ daugiausiai bus pa
naudotas didžiųjų miestų komunistinis jau 
nimas, iš jų pirmoj eilėj įvairūs tarnau
tojai, mokytojai, prekybos organizacijų 
nariai ir net artistai, o Sibire jie turės dirb 
ti tik kaip pagalbiniai darbininkai, staty
bos darbininkai, mašinistai ir panašiai.

Sovietai skelbia, kad tie 500.000 abiejų 
lyčių jaunimo jau iki sekančių mėtų pa- 

f, baigos turės būti perkelti į Rytus, į pa-

grindines naujai kuriamas pramonės sritis, 
panaudoti naujų fabrikų, jėgainių, anglių 
ir rūdos kasyklų bei geležinkelių statybai. 
Atrodo, jog balandžio mėn. pradžioj sovie
tų paskelbti jaunimo „persodinimai“, iš 
Ukrainos 180.000 ir iš Pabaltijo daugiau 
kaip 100.000, į minėtą 500.000 skaičių grei
čiausiai neįeina.

Ką gi reiškia tokie „persodinimai“? Tai 
reiškia, kad sovietai per trumpiausi laiką 
„sumedžioja“ arti 1.000.000 naujų darbo 
vergų, be jokios teisės pasirinkti gyvena
mąją vietą ar patinkamą darbą; vergų vi
sam gyvenimui nuo pat jaunystės! Tai 
tau ir darbo vergų stovyklų panaikinimas... 
Drauge tai yra patvirtinimas, kokią „ne
priklausomybę“ sovietai žada suteikti Pa
baltijo valstybėms - juk tai tik milžiniška 
tautžudystė!

Kam gi prireikė sovietams tos naujos 
propagandos? Manau, bus tiksli prielaida, 
Kad to sovietams prireikė dėl dviejų prie
žasčių. Pirma ■— sovietai mąto laisvųjų 
Vakarų karinį stiprėjimą. Nors vakarie
čiai tarpusavyje daug kur nesutaria, tačiau 
vistiek kasdien stiprėja ir tuo pačiu pasto
ja sovietams kelią pavergti pasaulį be di
delės rizikos. Todėl Vakarų susilpninimui 
dabar sovietai bando naują metodą, skelb
dami, jog patys nusiginkluoją. Reiškia, tą 
turėtų daryti ir Vakarai. Ir jeigu Vakarai 
tam sovietų užliūliavimui pasiduotų, tai, 
atėjus momentui, sovietai be didelio vargo 
nusiaubtų visą pasaulį. Su liūdesiu reikia 
pripažinti, kad tam sovietų „taikingumui“ 
yra patikinčių. Kaip pavyzdys — Vak. Vo
kietijos socialdemokratai, kurie griežtai 
pasisako prieš karinės prievolės įvedimą 
V. Vokietijoje ir reikalauja savo vyriau
sybę, kad išlaikytų tik visai mažytę samdy 
tą kariuomenę, nes esą Sov. S-ga keičianti 
savo politiką, siekianti taikos ir nėra pa
vojinga...

Antra — Sov. S-gos naujos propagandos 
išvystymas yra skirtas paveikti laisvojo 
pasaulio masių opinijai sovietams palan
kia linkme. Po II-jo Pasaulinio Karo gele
žinėje uždangoje atsirado plyšiai ir milio- 
nai tremtinių, pabėgėlių bei karo belaisvių 
parodė ir rodo pasauliui tikrąjį Sov. S-gos 
veidą. Jei prieš pask. karą apie gyvenimą 
Sov. S-goj Vakaruose kalbama lyg apie 
kažkokį neaiškų dalyką miglose, tai šian
dien visame pasaulyje ir net plačiose ma
sėse gerai žinoma, kad Sov. S-goje egzis
tuoja darbo stovyklos su milionais vergų, 
kad Sov. S-goje kiekvienas darbo žmogus 
neturi teisės pasirinkti sau patinkamą dar 
bą arba gyventi ten, kur jam būtų geriau; 
šiandien pasauliui yra žinoma, kad Sov. 
S-gą sudaro ne laisvi kraštai, bet paverg
tos, laisvės trokštančios valstybės, bolševi
kų negirdėtu mastu išnaudojamos ir naiki
namos, ir kad Sov. S-gos laikysena tuo pa
čiu grąso ir likusiam laisvam pasauliui.

To pasėkoj, laisvųjų Vakarų darbinin
kija, kurioj Sov. S-ga kitados rasdavo daug 
simpatijų ir kuri lemiamam momentui atė 
jus galėjo pavirsti penktąja kolona sovietų 
naudai, šiandien Sov. S-gos jau bijo ir ne
apkenčia. Ir pati komunistų partija Vaka
rų Valstybėse daug kur metai iš metų re
tėja, nustoja populiarumo, o kai kur net 
paskelbiama už įstatymo ribų. Be to, Sov. 
S-gos pažinimo ir jos grėsmės įtakoj. Va
karų valstybės pradėjo jungtis ir ginkluo
tis.

štai pagrindinės priežastys sovietų „nau 
jai“ laikysenai! Kai jau sovietų „rojui“ ir 
jų laisvės šūkiams niekas netiki, reikia 
jieškoti naujų šūkių, reikia prisipažinti 
net „klydus“, reikia paskelbti naujas „lais 

‘ ves“, kad vėl suradus naujų pasekėjų, kad 
miglose savo veiksmus lengviau galėtų pa
slėpti. Didele dalimi ir pati Stalino nie
kinimo akcija vedama tam, jog lengviau 
įtikinus Vakarus neva pasikeitusia sovietų 
politika. Mečys Musteikis (ELI)

Buenos Aires. Pirmadienį atsistatydino 
Argentinos, krašto apsaugos ministeris ge
nerolas Arturo Ossorio Arana. Jo atsistaty 
dinimas susietas su varžybomis, vykusio
mis po Perono nuvertimo tarp generolų ir 
jaunųjų karininkų patekti valdžion.

A,A. K. Adomavičiui mirus, ! 

giliam skausme pasilikusią jo žmoną. I 
sūnų ir dukrą nuoširdžiai užjaučia ir I 
kartu liūdi »

Brazdžių šeima «

DBLS Derby skyriaus nariui
J. PRANAUSKUI.

jo mylimam broliui ANTANUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia 

Skyriaus valdyba ir nariai.

1940 m. birželio 15 d. sovietai sulaužę tai
kos, nepuolimo ir tarpusavio pagalbos sutar
tis, brutarliai okupavo Lietuvą, raudonosios 
armijos pagalba įjungdami mūsų kraštą į 
Sovietų' Sąjungą.

1941 m. birželio 14 d. okupantas pradėjo 
nekaltų mūsų brolių ir sesių deportacijas, 
.žiauriausiu būdu tūkstančiai nekaltų žmonių 
buvo sugaudydi naktimis, išplėšti iš gimtųjų 
sodybų ir išvežti sunkiausiems darbams į Si
biro taigas. Nebuvo atsižvelgta į tremiamųjų 
sveikatą, amžių, socialinę padėtį: žiauriam 
likimui buvo tremiami seneliai, suaugusieji, 
vaikai ir ligoniai; įstaigų tarnautojai, darbi
ninkai, kariai, mokytojai, kunigai, ūkininkai.

Tragiškasis birželis krauju įrašytas lie
tuvių tautos istorijoje. Ir mes niekada neuž
miršime sovietų įvykdyto smurto. Nepaliausi
me kovoję dėl savo Tėvynės laisvės ir teisin
gumo bei teisės atstatymo, nesustosime bel
dėsi į pasaulio sąžinę, kad Lietuva ir vėl būtų 
laisva.

Tad ruoškimės tinkamai paminėti šią 
sukaktį, skelbdami visiems mūsų Tėvynės 
kančią ir sovietų klastingumą.

HUMANIŠKAS ŽYGIS
VAKARŲ VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖS LENGVATOS 

PABĖGĖLIAMS

Paskelbtas

Kiekvienas pabėgėlis, kuriam kuriuo 
nors reikalu tenka pajudėti iš vienos vals
tybės į kitą, susiduria su vizos gavimo 
sunkumais. Pabėgėliams buvo padaryta 
„speciali išimtis“ ir tada, kai prieš metus 
ar daugiau, panaikinta vizos, išvykstant 
pvz., iš šio krašto į Vokietiją ir kitus kai- 
kuriuos Europos kraštus, ta prasme, kad 
britų pilietis galėjo keliauti laisvai, tuo 
tarpu pabėgėliams tekdavo pereiti stacijas, 
kol jiems išduodavo vizas. Be to, kai kurie 
kraštai, pavyzdžiui Prancūzija ir Italija 
padidino mokesčius už vizas, lyg būtų no
rima pelnytis iš benamių žmonių. Italai už 
vizą plėšia beveik du svarus. Prancūzai 
taip pat nuo pereitų metų pakėlė vizos mo 
kestj iki 30 šilingų.

Humanišką pavyzdį parodė Vakarų Vo
kietijos vyriausybė, panaikindama nuosta-

tą, reikalaujantį pabėgėliams turėti vizą, 
įvažiuojant Vokietijon. Nuo dabar užteks 
turėti tik vadinamąjį „Travel Document“, 
su kuriuo galima keliauti be vizos į Vaka
rų Vokietiją ir ten svečiuotis iki 4 mėne
sių laiko.

Britų Home Office, išduodąs „Travel Do 
cument“, taip pat padarė šioje srityje leng 
vatų ta prasme, kad šio dokumento galia 
prątęsiąma. dviems metams. (Buvo vieneri 
metai) Po dviejų metų dokumento pratęsi
mas kaštuos 5 šilingus.

Reikia tikėtis, kad tuo humanišku žygiu 
paseks ir kiti Europos kraštai, bent tiek, 
kad pabėgėliams bus taikomi tie patys 
nuostatai, kaip ir visiems kitiems mirtin
giesiems, nepaisant kokios jie būtų piliety
bės.

Chruščiovo
kaltinimas

Birželio mėn, 4 dieną visa laisvojo pa
saulio spauda paskelbė JAV Valstybės De
partamento praneštąjį tekstą slaptos Chru
ščiovo kalbos, pasakytos 20-tojo komparti
jos kongreso parinktiems atstovams Mas
kvoje, š. m. vasario mėn. Tos kalbos iš
traukos jau anksčiau buvo Vakarams ži
nomos. 58 puslapių — 25.000 žodžių teks
tas dabar duoda pilną vaizdą kaip Chruš
čiovas galutinai psmerkė Stalino vykdytą
jį masinį terorą, žudynes tūkstančių nekal
tų žmonių ir komunistų, taip pat jo pastan 
gas pasidaryti „viršžmogiu“, „visažinančiu, 
visareginčiu, galinčiu visą padaryti ir ne
klystančiu...“

Chruščiovas Staliną atvaizdavo kaip be
protį, lunatiką ir nevykėlį strategą, metu
si į karą šimtus tūkstančių net šautuvais 
neapginkluotų, kautynėms neparengtų rau 
donarmiečių.

Jis kaltino Staliną kaip išradėją baisiojo 
„liaudies priešo“ termino, pagelbėjusio 
jam išžudyti be teismo tūkstančius žmo
nių. Jis tvirtino, kd prieš pat mirtį Stali
nas buvęs besirengiąs pravesti naują valy
mą, likviduoti tokius vadus kaip Moloto
vą ir Mikojaną. Jis paskelbė, kad net Voro 
šilovą Stalinas laikęs anglų šnipu, esą Vo- 
rošilovo bute buvo įtaisęs mikrofonus sek 
ti jo pasikalbėjimus...

Stalinas sufabrikavęs daktarų sąmokslą. 
Saugumo ministeriui Ignatevui lie
pęs išgauti daktarų prisipažinimą, o jei ne 
tai jo paties galva būsianti nuimta...

Po 1934 metų 17-tojo partijos kongreso, 
Stalinas nužudė Kirovą ir 98 iš 139 Cent
rinio Partijos Komiteto narių, to kongreso 
išrinktų. Daugumą kongreso delegatų Sta
linas vėliau suareštavęs ir likvidavęs.

Chruščiovas savo kalboje Staliną vadino 
kvailiu, bailiu ir diktatorium, kuris daręs 
sprendimus visai neatsiklausęs Centrinio 
Komiteto narių nuomonės... Chruščiovas 
taip pat priminė kaip karo išvakarėse Sta
linas išžudęs per 5.000 geriausių sovietų 
armijos karininkų, kaip jis netikėjęs Chur- 
chilio perspėjimu apie Hitlerio pasirengi
mus pulti Rusiją,

Viskas kas buvo žinoma apie masines 
žudyne ir deportacijas, dabar suversta ant 

Stalino pečių. Žmonės buvę areštuojami 
pagal NKVD Stalinui pateikiamus sąrašus 
ir pagal suklastotus kaltinimus. Esą po 1954 
metų Vyriausias Teismas jau rehabilitavęs 
7.679 tokius nekaltus žmones, deja daugu
mos jų jau nebebuvo gyvųjų tarpe.

Stalinas visus savo bendradarbius nuo
lat įtaręs. Jis pažiūrėdavęs į žmogų ir sa
kydavęs: „Kodėl tavo žvilgsnis šiandien 
neaiškus?“, arba: „Kodėl man nežiūri šian 
dieną tiesiai į akis?“ ir t.t. Visur jis ma
tęs tik šnipus, dviveidžius ir priešus...

Karą Stalinas vedęs nepaisydamas ka
riškių specilistų patarimų. Aukavęs be jo
kio reikalo milžiniškas kariuomenes. Jo 
„strategija“ buvusi „globalinė“, ir jis ka
ro veiksmus tvarkęs ne kaip kariškis, bet 
kaip koks maniakas, planuodamas ne pa
gal generalinio štabo žemėlapį, bet tiesiog 
pagal gaublį.

Nekentęs jokių kitų vadų, ir dabartinį 
krašto apsaugos ministerį maršalą Žukovą 
išsiuntęs į Sibirą, kad tas jam po kojų ne- 
simaišytų ir jo saulės netemdytų... Chruš
čiovas sakęs Stalinui: „Aš pažįstu Žukovą 
jau nuo seniai, jis geras generolas ir geras 
karo vadas“. Bet Stalinas jam papasakojęs 
visokių niekų apie Žukovą, tarp kitko taip 
išsireiškęs: „Tu giri Žukovą, bet jis pa
gyrimų nevertas. Žmonės juk pasakoja, 
kad prieš kiekvieną operaciją Žukovas fron 
te paimdavo saują žemės, pauostydavo ir 
sakydavo: — Ataką galima pradėti, arba 
priešingai: planuojama operacija negali bū 
ti įvykdyta“.

Filmose ir knygose Stalinas liepdavęs 
save atvaizduoti kaip karo genijų, vienin
telį visų pergalių organizatorių.

1922 metų gruodžio mėn. laiške Partijos 
kongresui pats Leninas rekomendavęs nu
tolinti Staliną nuo partijos generalinio sek 
retoriaus pareigų, nes Stalinas buvęs kraš 
tutiniai brutualus, blogai respektavęs sa
vo draugus, buvo didelių kapryzų, piktnau 
dojo savo galybę.

Čia galima pridėti tokį anekdotą, kuris 
atėjo iš anapus geležinės uždangos. Kada 
Chruščiovas kongrese nepaprastai vaiz
džiai papasakojo apie beprotiškus Stalino

(Nukelta l psl. 4.)

7 DIENOS
Kaunas. Belgų, olandų ir norvegų tu

ristų grupei pirmą kartą buvo leista aplan 
Ryti Kauną. Jiems buvo parodytas miestas, 
apylinkės ir viena kita „parodai“ skirta 
mokykla. a

Madridas. Birželio 6 d. Madride prasidė
jo pasitarimai tarp Maroko ir Ispanijos vy 
riausybių. Netrukus Marokas paskirs pir
mąjį savo ambasadorių Ispanijoje. Kata
likiško ispanų dienraščio „Ya“ korespon
dentas iš Tanžyro praneša, kad amerikie
čių bazės galėtų būti „vištomis, dedančio
mis aukso kiaušinius“ jų kraštui.

Lcnd'clnas ir Paryžius. Nuo š.m. birželio 
1 d. Anglijos ir Prancūzijos geležinkeliai 
panaikino trečiosios klasės vagonus. Kelei
viai, važiavę trečiąją klase, dabar važiuos 
antrąja, kadangi trečios nebebus...

*
Paryžius. Prancūzai pritrūko popieriaus. 

Sunaudojimas, palyginus su pereitais me
tais, padidėjęs 15 procentų. Manoma, kad 
šis trūkumas bus pašalintas tik rudenį, gi 
per ateinančius tris mėnesius, prancūzų 
dienraščiai išeis plonesni.

Buenos Aires. Argentinos laivu „Entre 
Rios“ pereitą savaitę „namo“ išplaukė 540 
rusų, 17 lenkų ir 2 rumunai, gyvenę Ar
gentinoje. Laivas įplauks Odesos uostam 
Sovietų ambasada išdavė jiems vizas tik 
į „vieną pusę“, ir, atrodo, apmokėjo visas 
kelionės išlaidas... *

Vorkuta Gautomis iš Vorkutos žiniomis, 
šio rajono koncentracijos lageriuose, su
koncentruoti beveik visi ispanai. Buvę ru
sų sąjungininkai, kovoję prieš Franko is- 
paniškieji respublikonai susilaukė to’pa
ties likimo, kaip ir „Mėlynosios divizijos“ 
kariai.

*
Londonas. JAV Capital Lines oro susi

siekimo bendrovės atstovai šiuo metu vie
ši Anglijoje. Jie derasi dėl pirkimo Comet 
III sprausminių keleivinių lėktuvų. Su to 
tipo lėktuvu 27 amerikiečiai ir- britų de Ha 
villand firmos pareigūnai birželio 2 d. 
skraidė po Angliją ir Prancūziją.

Londonas. Anglai buvo besirengią siųsti 
Turizmo organizacijų delegaciją į Maskvą 
BEA lėktuvu „Vickers Viscount“. Deja, ru 
sai, nenurodę jokių priežasčių, uždraudė į 
Maskvą skristi angliškais lėktuvais. Tokiu 
būdu po karo nė vienas anglų civilinės 
aviacijos lėktuvas dar neturėjo progos nu
tūpti Maskvos Vnukovo aerodrome. Nega
vo Maskvos leidimo ir Londono madų fir
mos, norėjusios Viking lėktuvu nuskraidin 
ti į Maskvą modelius ir pademonstruoti
sovietų aristokratijai paskutines madas...

*
Maskva. Gautomis iš S. Sąjungos žinio

mis, ten vykstanti ministerijų decentraliza 
cija. Panaikinta visasąjunginė teisingumo 
ministerija. Tuo būdu būsiančios „sustip
rintos“ respublikinės teisingumo ministeri
jos. Taip pat panaikintos visasąjunginės 
maisto, prekių, auto susisiekimo, plentų ir 
vidaus vandens kelių ministerijos.

Maskva. Užsienio svečiai, atvykę viešna- 
gėn Maskvon, visada vedami nusilenkti 
dviems bolševikinėms mumijoms — Leni
nui ir Stalinui. Šiuo metu viešįs Maskvoje 
Tito taip pat buvo nuvestas į Lenino-Sta- 
lino mauzoliejų. Pro Staliną Tito proėjo nė 
nesustodamas, o prie Lenino stiklinio kars 
to padėjo gėlių vainiką su užrašu: „Vla
dimirui Ujičtui Leninui nuo Juozapo Broz 
Tito“...

Atėnai. Graikijos vyriausybei iki šiol ne
pavyko išgauti komunistų kraštuose kali
namų jos armijos belaisvių, pakliuvusių į 
sukilėlių rankas per kovas su Markos ban
domis. Didelis buvo Graikijoje nustebimas, 
kai pereitą savaitę vieton prašytų kalinių, 
į pasienio stotį atgabenta ir graikams ati
duota 50 graikų komunistų, pasitraukusių 
su sumuštų sukilėlių likučiais „už geleži
nės uždangos“. *

MARŠALAS TITO MASKVOJE
Jugoslavijos „prezidentas“ Tito šiuo me

tu vieši Maskvoje. Kremlius, norėdamas 
susigrąžinti į komunistinį lagerį Tito, ne
seniai panaikino Kominformą, o dabar, to 
paties tikslo siekiant, pavarytas nuo lovio 
senosios gvardijos mohikanas draugas Mo
lotovas.

Pats Tito, kalbėdamas apie tą laikotar
pį, kada Stalinas buvo jį išmetęs iš Ko- 
minformo, šitaip pasisakė: „Mums tada bu 
vo sunkus smūgis, bet mes tikėjome ,kad 
ateis atikas, kada viskas, kas mus skyrė — 
išnyks. Mūsų draugystė pakils ant naujų, 
stiprių pagrindų. Tas laikas dabar atėjo 
dėka leninistinei politikai, Sovietų valdžios 
ir centrinio partijos komiteto“...

Tuo būdu aišku, kad Tito nenorėjo eiti 
tik Stalino keliu, bet „naujuoju“ Lenino 
keliu jis pasirengęs žygiuoti drauge su 
Kremliaus valdovais.

1
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Lietuvių Biblija NAUJAS MASKVOS TRIUKAS
Tokiu vardu londoniškių lenkų dienraš

tis Dz. Polski 1956.III.31 savo skiltyse at
spausdino trumpą straipsniuką. Jame štai 
kas teigiama: 1. Lietuvių Bibliją lenkų 
mokslininkai radę prieš šį paskutinįjį ka
rą Britų Muzėjuje. „Europos Lietuvis“ 
kiek daugiau parašęs apie ją 1956.IV.5 pa
tiksliną, kad ji buvusi atrasta 1932 m.
2. kad Chilinskis buvęs lenkų reformatas 
ir kalbamos Biblijos vertėjas ir 3., kad ta 
Biblija esanti „nepaprastai vertingas seno
vės lietuvių kalbos, ar teisingiau pasakius, 
senos žemaičių tarmės dokumentas. Pažy
mėjau tik tris jų teigimus, kurie reikalin
gi patikslinimo ir paaiškinimo.

Netiesa, kad tik dabar prieš š;> karą ta 
Biblija atrasta ir kad ją atradę lenkų 
mokslininkai. V. Biržiška savo L .Rašytojų 
Kalendoriuje pusi. 79 štai ką rašo — „Gi
męs apie 1857 m. ir miręs Krokuvoje 1892 
IV. 21 Maurikis Stankevičius .pirmas rim
tas lietuvių bibliografas, lenkiškai paskel
bė dviejose knygose studijas apie Chilins
kio Bibliją ir apie lietuviškas knygas ligi 
XVIII amž. pradžios...“ Ar Stankevičius 
buvo lenkas ar lietuvis Biržiška nieko ne
sako. Jei būtų ir lenkas, tai Biržiškos tei
gimu lenkai apie tą Bibliją jau XIX amž. 
žinojo ir rašė. Negalėčiau pasakyti, kada 
lietuviai apie ją sužinojo. Žinau tiek, kad 
apie 1905 m. kai aš dar nieko su Biblijo- 
mis neturėjau bendro jau žinojau bendrais 
bruožais apie kalbamąją Bibliją. Apie 1910 
metus apie ją jau žinojau plačiai. Specia
listai lietuviai Šv. Rašto ir lietuviškos 
knygos žinovai žinojo apie ją žymiai anks
čiau. Kalbamoji Biblija vadinama ne tik 
Chilinskio, bet ir Kėdainių Biblija.

Kas buvo tos Biblijos vertėjas. Minėtas 
lenkų laikraštis teigia, kad ją išvertęs Chi 
linskis ir dėl to gavusi ji Chilinskio vardą. 
Mano atsiklaustas to klausimo rimtas lie
tuvis žinovas Chilinskį laiko tik tos Bibli
jos leidimo rėmėju, subsidijuotoju. Jos lei 
dimą savo lėšomis parėmė ir Minvydas. Jo 
teigimu išvertęs Bibliją kolektyvas, prie 
kurio priklausė Jurgis Skrodskis ir vyres
nysis Jonas Bažimauskas. Tos nuomonės, 
atrodytų, laikosi ir V. Biržiška savo minė
tame Kalendoriuje ,nors iš Biržiškos pasi
sakymų neaišku ar buvo tik viena refor
matų Biblija-Chilinskio, ar dar ir kiti ats
kirai ją vertė į lietuvių kalbą. (Kalendo
rius psl. 29, 30, ir 31). Kalbėdamas apie 
Chilinskį kalbamos Biblijos vertimą jis 
jam priskiria.
‘ Chilinskis nebuvo lenkas, kaip teigia len 
kų dienraštis, bet raseiniškis žemaitis 
(Biržiška. Kalendorius psl. 31). Lenkams 
anų laikų Lietuva buvo Lenkija — Polska 
matka, Litwa cora — Lenkija motina, Lie
tuva dukra. Ir suprantama, jiems tuo būdu 
kiekvienas lietuvis buvo lenkas.

Kokią vertę Chilinskio Biblija turės kal
botyrai, pasakys kalbininkai jai pasiro
džius knygų rinkoje. Dabar jau žinoma, 
kad jos vertimas labai atmieštas poloniz
mais. Jos kalba — tai Lietuvos XVII am
žiaus mieščionių ir dvarininkų vartota kai 
ba — lietuvių lenkų kalbų mišinys.

Bet lenkų iniciatyvą išleisti viešumon 
kalbamąją Bibliją yra sveikintinas daly

kas. Gal mūsų kalbininkai ir suras joje 
mūsų kalbai ar kalbos istorijai naudingų 
dalykų. Biblija kaipo tokia nepasitarnaus 
reformatams, nes jie, manau, turi vertin
gesnį kalbos atžvilgiu vertimą.

M. K.

LIETUVIS — MUZĖJAUS 
ĮKŪRĖJAS

Australijoje, Lobenthalio mieste, popu
liariausias žmogus t— jaunas lietuvis Jonas 
Vanagas. Pagarsėjo jis savo nuopelnu — 
įkurdamas tame mieste muzėjų.

Apie šį įvykį daug rašo ypač Pietų Aus
tralijos laikraščiai. Štai „The Advertiser“, 
plačiai skaitomas Adelaidės dienraštis, Nr. 
30. 433, ketvirtadalį puslapio užimančiame 
straipsnyje, rašo apie lietuvį Joną Vanagą, 
atvykusį į P. Australiją 1949 m., kur jis, 
laisvu nuo darbo laiku, surinkęs Loben
thalio miesto įsikūrimo vertingą istorinę 
medžiagą ir įsteigęs šio miesto muzėjų. Str. 
autorius Stewart Cocbum iškėlęs didelę 
šio darbo reikšmę .konstatuoja faktą, kad 
tai pirmas atsitikimas Australijoje, kada 
naujasis ateivis susirūpino australiško 
miesto istorinių dokumentų ir medžiagos 
surinkimu bei išsaugojimu. Str. patiekia
ma Jono Vanago biografija: sūnus Lietu
vos geležinkelių direktoriaus (jo vyr. bro
lis buvo Lietuvos Užsienių reikalų minis
terijos protokolo šefas. K.), nuo bolševikų 
besitraukdamas su žmona ir vaikais atsi
dūrė Kopenhagoje, paskui atvyko Austra
lijon. Lietuvoje priklausė skautams, dirbo 
Raudonajam Kryžiuj. Australijoje dirba 
tekstilės pramonėje. Tai ramus, darbštus 
vyras, kurį šiandien pažįsta kiekvienas Lo
benthalio miesto gyventojas.

J. Vanago įsteigto muzėjaus atidarymo 
iškilmėse dalyvavo P. Australijos ministe- 
ris pirmininkas, švietimo ministeris, parla
mentarai, įvairių kultūrinių ir švietimo 
institucijų augšti pareigūnai. Atidarymo 
iškilmėse Lietuvos trispalvė buvo iškelta 
tarp Australijos ir Anglijos vėliavų. J. Va
nagas sėdėjo garbės prezidiume šalia P. 
Australijos ministerio pirmininko.

Str. iliustruotas didele J. Vanago nuo
trauka prie danų laivo Skjold, kuriuo at
plaukė pirmieji imigrantai į Pietų Austra
liją.

Kitame, to paties dienraščio numeryje, 
aprašant atidarymo iškilmes, įdėta ilius
tracija, kur J. Vanagas stovi šalia P. Aus
tralijos ministerio pirm. Plyford ir muzė
jaus komiteto nario.

PAVOGĖ DR. BASANAVIČIAUS BIUSTĄ
Clevelande miesto parke lietuviai ir dau 

gelis kitų tautų turi įrengę darželius. Pra
nešama, kad kai kurie darželiai apvogti, o 
iš lietuvių darželio dingo dr. Jono Basana
vičiaus biustas.

„Komjaunimo Tiesa“ gegužės 12 d. ap- 
rašinėdama įvykusį studentų festivalį ir 
jo programos įvairumą (buvo dainuojama 
\r „Gaudeamus“), pastebi, jog .gaila tik, 
kad dainininkai, pasirinkdami repertuarą, 
kiek pamiršo lietuviškas dainas“. LNA

Žiaurūs pokario metai nepalaužė Kat. 
Bažnyčios Lietuvoje. Ji išliko tvirta tikėji
me ir ištikima Šv. Sostui, nors už tai tu
rėjo pakelti daug aukų. Naujieji Kremliaus 
viešpačiai, pradėję lanksčią politiką, su
galvojo panaudoti propagandai gerą Lie
tuvos *katalikų vardą. Tokiu būdu jie, sie
kia klaidinti lengvatikius Vakaruose ir 
mesti šešėlį ant tos pačios Kat. Bažny
čios, ko nepasiekė naudodami prievartą.

Jau pernai pasaulio spaudoje plačiai nu
skambėjo žinia apie dviejų vyskupų pa
šventinimą Lietuvoje. Kaikas tame skubi
nosi įžiūrėti „naujo bėgio“ pradžią sovietų 
religinėje politikoje. Tačiau tikroji tiesa 
žymiai paprastesnė. Sovietams terūpi pro
paganda, naujo stiliaus propaganda, įgali
nanti pasiekti savo tikslų, kurių nepasiekė 
kitomis priemonėmis. Tai patvirtina nau
jas komunistų propagandos žygis Italijoje.

PASIKALBĖJIMAS SU J.E. VYSK. 
P. MAŽELIU

Praėjusių savivaldybinių rinkimų išva
karėse Italijos komunistų dienraštis 1‘Uni- 
ta įsidėjo pirmame puslapyje pasikalbėji
mą su vienu naujai pašventintuoju Lietu
vos vyskupu. Ten pat įdėta didelė nuo
trauka, rodanti J.E. Vysk. P. Maželį, da
bartinį Telšių vyskupijos generalvikarą ir 
valdytoją, pokalbyje su italų komunistų 
laikraštininku iš Maskvos. Straipsnis įvar
dintas stambiomis raidėmis: „Lietuvis vys 
kūpąs Maželis pramato konkordatą tarp 
Vatikano ir Sov. S-gos“. Ši žinia buvo pa
stebėta ir kitos užsienio spaudos.

Verta paminėti, jog bendrai Italijoje 
spauda labai dažnai kalba apie Lietuvą, 
kaip jokiame kitame V. Europos krašte. 
Katalikiškoji spauda nepraleido tylomis 
šio neįprasto reiškinio, kad komunistų dien 
raštis,, viešai skelbiąs ir platinąs bedievy
bę, paskyrė savo skiltis katalikų hierar
chijos atstovui. Tai buvo nauja proga pa
garsinti Lietuvos klausimui. Taip, pav., 
krikšč. demokratų partijos organas U Po- 
polo išpeikė korespondentą, jog jis užuot 
„Telšiai“ parašė „Telšių“, kas reiškia kil
mininko linksnį lietuvių kalboje. Tokia gra 
matinė smulkmena rodo, kaip iš tikrųjų 
Apeninų pusiasalyje esame gerai pažįsta
mi.

Niekas negali pasakyti, kiek tas pasikal
bėjimas yra tikras, nes jis pirmoje eilėje 
skirtas suklaidinti Italijos rinkikus. Komu
nistinės propagandos yla labai aiškiai kyšo 
ja iš kaikurių išsireiškimų. Pavyzdžiui, į 
lietuvio ganytojo lūpas įdėtas teigimas, 
kad jam esą nežinomas nė vienas atvejis, 
kad sov. valdžia trukdytų tiesioginiai ar 
netiesioginiai eiti vyskupams savo parei
gas. Tuo tarpu toje pačioje Telšių vysku
pijoje, kur vysk. Maželis darbuojasi nuo 
1928 m., abu teisėti ganytojai — vysk. Bo- 
risevičius su savo pagelbininku vysk. Ra
manausku — tuojau po karo buvo sovietų 
sauvalės aukomis. Esame visiškai' tikri, jog 
tokio melo garbingas ganytojas negalėjo 
pasakyti ir nepasakė. Lygiai galima abe
joti autentiškumu tokių žodžių, kur kalba
ma apie „normalius ir be abejonės gerus“ 
Bažnyčios santykius su sov. valdžia. Tai 
esą „tikinčiųjų santykiai teisėtos savo 

krašto valdžios atžvilgiu“. Žinia, norėtų 
labai komunistai, kad kas juos laikytų 
„teisėtais“ pavergtojo krašto šeimininkais, 
tačiau tie žodžiai patys už save kalba, iš 
kur pučia vėjas.

Sovietinės propagandos triuku reikia 
taip pat laikyti ir neva „grynai asmeninę“ 
vyskupo nuomonę apie galimą Ąatikano ir 
Sov. S-gos santykių sunormavimą. Šie ir 
panašūs teigimai verčia priimti visą pa
sikalbėjimą su dideliu atsargumu. Tačiau 
jame esama ir smulkmenų, kurios nepatar 
nauja komunistinei propagandai.

ŽINIOS APIE BAŽNYČIOS GYVENIMĄ
Ryšium su vyskupų pašventinimu rašo

ma, jog Vatikano sutikimas pasiekęs laiš
ku praėjusių metų birželio 12 d. Apeigos 
įvyko Panevėžyje, rugsėjo 11 d. Kunigija 
ir tikintieji Lietuvoje žinią sutiko su dide
liu dvasios pakilimu. Grįžtantį vyskupą 
Telšiuose pasitiko daugiatūkstantinė žmo
nių minia. Netik tikintieji, bet ir netikintie 
ji surengė jam šiltą sutikimą, kokio jis net 
nesitikėjo.

Sutvirtinimo sakramentą vysk. Maželis 
teikdavo jau anksčiau, neturėdamas dar 
vyskupo titulo. Praėjusiais metais Telšių 
vyskupijoje buvo sutvirtinta 35 tūkstan
čiai vaikų. Ir šiemet tikimasi tokio pat 
skaičiaus. Apeigų metu bažnyčios būna pri 
pildytos.

Šiuo metu Klaipėdoje esama apie 20.000 
praktikuojančių katalikų. Yra gana didelė 
bažnyčia, bet jos neužtenka. Todėl atgai
vinta mintis statyti naują bažnyčią, kurios 
planai buvo sudaryti prieš sovietų valdžios 
įvedimą. Dabar jie jau visiškai paruošti. 
Esą sovietų valdžia žiūrinti palankiai. Sta 
tyba būsianti atlikta tikinčiųjų aukomis. 
Dar nenuspręsta, kokiu būdu bus sudary
tas fondas, tačiau tikintiesiems nebūsią 
sunku suaukoti reikalingą sumą, o jei 
trūksią — pridėsiančios kitos kurijos.

Yra atsivertimų į Kat. Bažnyčią ir pats 
vyskupas žinąs tokių atvejų. Per Velykas 
šiemet bažnyčios visur buvo prigrūstos 
žmonių. „Ir užtikrinu — pridūręs vysku
pas —, jog buvo nevien tik seniai, „kandi
datai į kapus“, kaip sakoma, bet jaunimas 
ir vaikai, visokio amžiaus asmenys“.

APIE KĄ MASKVA TYLI?
Lazda turi du galu. Taip ir šiuo atveju. 

Aišku, kad tokia propaganda yra pavojin
ga, nes siekiama sudaryti įspūdį, lyg tik
rai daug kas „pasikeitė“, lyg Kat. Bažnyčia 
būtų patenkinta esama padėtimi. Tačiau iš 
kitos pusės ir patiems sovietams pavojinga. 
Juk jie nesiliauja girtis, jog atsikratyta 
„praeities atgyvenomis“, o čia kyšt yla iš 
maišo. Pats Maskvos korespondentas komu 
nistiniame laikraštyje paliudija, jog tikė
jimas Lietuvoje gyvas. Tiesa, savo priera
še jis priima tuos žodžius su „lengvu skep
ticizmu“ apie tikėjimo laimėjimus. Bet tuo 
faktas nepakeičiamas.

Ten pat sakoma, jog „Lietuva esanti vie 
nintėlis katalikiškas Sov. S-gos kraštas. Ne 
skaitant nežymios mažumos Latvijoje ir 
Baltgudijoje, kitur Sov. S-goje praktiškai 
niekad nebuvę Romos tikėjimo“.. Iš savo 
pusės pridėsime, jog ir šitas teigimas ne-

ATSITEISIMO PAMALDOS

Pereitą sekmadienį Lietuvių bažnyčioje 
jaunasis kunigas, per Sumą perskaitęs 
Westminsterio Kardinolo Ganytojišką Laiš 
ką skirtą švenč. Trejybės sekmadieniui, da 
vė nemažai pipirų savo parapijos tikintie
siems, kad šeštadienį daugumas buvo ap
leidę Marijos garbei skirtas Gegužines pa
maldas ir nužję kitur į tuo pat metu su
ruoštą pramogą. Kun. Dauknys skelbė, kad 
buvo sumaišyta vertybių gradacija. Kiek
vieną mintį, kuri žadina pamaldumą, pa
rems visomis savo jėgomis, o prieš kiek
vieną mintį, kuri tikinčiuosius atitrauks 
nuo religinės praktikos, nenuilstamai kar
tos Kristaus žodžius: „Saugokitės netikrų 
pranašų!“ Atsiprašymui vakare buvo su
ruošta atsiteisimo Švenč. Sakramento pu
sės valandos adoracija, kurios metu buvo 
perskaitytas Atsiteisimo Aktas. Jo įspėjan 
tys žodžiai buvo nuoširdžiai išklausyti ir 
į atsiteisimo pamaldas prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia žmonių, net ir iš Vakarų Londo
no.

Vyt. Pal.

PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 10 d., 12.15 v.
ROCHDALE — birželio 17 d., 11 v.
NOTTINGHAM — birželio 10 d., 12.15 v.
ROCHDALE — birželio 17 d., 11 v.

LOS ANGELES DIENRAŠTIS
APIE PROF. BIRŽIŠKĄ

Prof. Mykolo Biržiškos ir jo dukters 
Onos Baranauskienės šeimos (trys vaiku
čiai, 5-9 m.) nuotrauka prie Aušros Vartų 
paveikslo įdėta Los Angeles dienraštyje 
„The Tidings“. Prie nuotraukos pridėtame 
straipsnyje nusakoma, kad prof. Biržiška 
buvo liudininkas, kaip kūrėsi laisvoji Lie
tuva ir kaip jos laisvė po 22 metų buvo už
gniaužta. Pažymimą, kad tas 73 m. trem
tinys pasirašė po Nepriklausomybės paskel 
bimo aktu, kad jis profesoriavo 400 metų 
senumo Vilniaus universitete. Suminima, 
kad profesoriaus namuose kabo didžiulis 
Aušros Vartų paveikslas. Pabaigoje straips 
nio pažymima, kad pirmą gegužės sekma
dienį profesSbius su savo dukters šeima, 
drauge su daugeliu kitų komunizmo perse
kiojamųjų, klaupsis adoracijos valandoje 
prieš Mariją, melsdami saugumo ir laisvės 
savo pavergtiems artimiesiems.

atitipka tiesos, šiandien tolimuosiuose S. 
S-gos rytuose ir šiaurėje yra pilna kata
likiškų salų, kurias sudaro ištremtieji mū- 
sų tautiečiai. Nevienoje darbo vergų sto
vykloje, kasyklų požemiuose vyksta inten
syvus religinis gyvenimas, laikomos pa
maldos. Šitaip persekiotojų neteisybė ir ne 
dori veiksmai atsigręžia prieš juos pačius, 
visų pirma prieš jų brukamą bedievybę. 
Mažutė Lietuva, kraujuose paplūdusi, tam 
pa Kristaus tiesos nešėja ir liudytoja Rusi 
joje. Neveltui sakoma: kankinių kraujas — 
krikščionybės sėkla. Kas žino, ar ta pati 
Lietuva, kadaise išplėtusi toli į Rytus savo 
valstybinę galybę, neišplėš ten iš naujo sa
vo įtakos krikščioniškojo tikėjimo ir ver
tybių naudai?

J. Vidzgiris (ELI)

KATALIKYBĖS REIKŠMĖ
LIETUVIU TAUTAI

ŽVELGIANT IŠ PRAEITIES I ATEITĮ

(Tąsa iš pereito numerio'
Vatikano archyve Romoje yra gana įdo

mi Žemaičių vyskupo Lopacinskio reliacija 
iš 1773 metų. Jis kreipėsi Romon, pažymė
damas, jog jo širdį pripildo sunkus nuliu;
dimas, nes didelė dalis bajorų retai būna 
bažnyčioje (cituoju žodis žodini), „kada 
žemaitiškai („in lingua vemacula Samo- 
gitia“) yra aiškinamas katekizmas ir sa
komi (lietuviški) pamokslai“.

Vadinasi, Bažnyčia ir toliau, iki pat ben
drosios respublikos išdalinimo, vis bandė 
eiti į žmones su liaudies kalba. Tik bajo
rai ta kalba nesidomėjo! štai faktai, ku
rių neturėtų pamiršti visi tie, kurie tąip 
drąsiai kaltina Bažnyčią!

Diditeji kunigaikščiai lietuvių kalbą 
palaikė tik Bažnyčioje

Jau nuo pat pradžios, t. y. nuo krikš- 
čionnybės oficialaus įvedimo, buvo galima 
konstatuoti gana įdomų reiškinį, kurį pra
šau visada atsiminti, vertinant kataliky
bės vaidmenį lietuvių tautai bei lietuvių 
kalbos rolę Bažnyčioje. Labai charakterin
ga ir įdomu: kada Vytautas ir Jogaila kal
bėjo į savo tautą Bažnyčios vardu, jiedu 
vartojo tik gimtąją lietuvių kalbą (Ce XV 
p. 327), ir Kęstutis įsakmiai pabrėžė, jog 
anie pirmieji abiejų vyskupijų — Vilniaus 
ir Žemaičių — ganytojai mokėjo lietuviš
kai. Tai patiriame ir iš kitų originalių 
abiejų valdovų dokumentų. Bažnyčios rei
kalui griebėsi lietuvių kalbos!

Kada tie patys valdovai tačiau turėdavo 
kalbėti Lietuvos valstybės vardu, jiedu var 
todavo gudų, lotynų ir vokiečių kalbas.

Vadinasi jau tada buvo daromas didelis 
skirtumas! Šis įdomus faktas rodo, jog

Prof.. Dr. Z. Ivinskis

valstybė turėjo svetimų formų savo kultū
ros bei kalbų srityje. O Bažnyčia gana 
stpriai skyrėsi nuo valstybinės administra
cijos.

Atsakydami toliau — istorijos duomenų
šviesoje — į katalikybės vaidmenį lietuvių 
tautoje, norėtume trumpiausiai iškelti vie
ną dar pamirštą dalyką. Reikia paminėti 
pamirštamas tiesas, jog katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje tapo veiksniu, kuris saugojo lie
tuvišką elementą nuo įsiliejimo į rytinių 
slavų stačiatikių masę.

Romos krikšto vaidmuo prieš 
stačiatikius rytų slavus

Tą vaidmenį Bažnyčia atliko ne tik 19 
amžiuje, kai caristinė imperija ėmė lietu
vių tautą persekioti ir slėgti, bet dar tuo 
metu, kai lietuviai priklausė į daug slaviš
ko elemento turinčią Didžiąją Lietuvos Ku
nigaikštystę.

Žinia, stačiatikiškojo slaviškojo elemen
to įtaka didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
valstybėje turėjo rolę, kuri matosi iš vie
šojo gyvenimo, iš gudų kalbos vartojimo 
ir kitų reiškinių. Lietuvos valstybės val
džion buvo patekę dideli rusiškų žemių plo 
tai, ir joms kitokio pasirinkimo nebuvo, 
nes klausyti Vilniaus dvaro valdžios, reiš
kė būti laisviems nuo totorių jungo.

Kol dar būriai lietuvaičių kunigaikštyčių 
tik nutekėdavo į rusų dalinių kunigaikščių 
dvarus, tas pavojus sustiprėti slaviškajai 
įtakai nesiskaitė didelis. Kada tačiau di
džiųjų kunigaikščių žmonos Vilniuje jau 
būdavo stačiatikiškojo tikėjimo, atrodė, 
jog dar truputį, ir Lietuva pagaliau galės 
apsispręsti ir iš savo kultūrinės bei religi
nės kryžkelės pasukti į rytus. Be ilgų išve

džiojimų yra aišku, kas butų atsitikę su 
pačia lietuvių tauta, jeigu stačiatikybė Lie
tuvoje būtų gavusi persvarą. O stačiatiky
bė yra juk nepaprastai slaviška, panašiai 
kaip izraelitų tikėjimas semitiškas. Juk 
visą izraelitų tautinį pagrindą sudaro kaip 
tik jų perdėm izraelitiškas tikėjimas, pa
remtas Senuoju Testamentu. Panašiai sta
čiatikių religija žmogui uždeda slavišką 
žymę. Tad lietuvių tautai buvo didelė lai
mė, kada ji priėmė Romos arba lotyniškąjį 
krikštą, kuris tapo svarbiausia užtvara, 
saugojančia lietuvius nuo rusinimo.

Kada pagonys lietuviai 1387 metais Ge
dimino sostinėje krikštijosi, naujos privi
legijos ir lengvatos buvo suteikiamos tik
katalikams. Apsaugoti jaunam katalikų ti
kėjimui nuo daug senesnės stačiatikybės 
valstybėje, naujakrikštams buvo draudžia
mos jungtuvės su stačiatikiais, šitaip buvo 
atskiriami katalikai nuo stačiatikių rusų. 
Šitas religinis atskyrimas Romos krikštą 
gavusių lietuvių ir stačiatikių rytinių sla
vų ar gudų-ukrainiečių elemento, skaitant 
šių dienų tautų pavadinimais, turėjo daug 
reikšmės ir tautine prasme.

Tuo faktu remiantis buvo tyrinėti mūsų 
etnografiniai santykiai rytinėje Lietuvoje, 
kada buvo pravesta 1920 metų Lietuvos 
valstybės siena, darant taikos sutartį su 
Sovietų Rusija.

Bažnyčios vaidmuo lietuvių tautą 
sukrikščioninant

Visi lietuviai priėmė tik Romos krikštą. 
Jie gavo tik katalikiškus, t. y. Vakarų 
Bažnyčios žinomus vardus, kurie skyrėsi 
nuo stačiatikių per krikštą vartojamų var 
dų. Tokiu būdu iš versmės 15-16-17-me ir 
vėlesniuose amžiuose randamų krikšto var 
dų ir galima nustatyti, kokie plotai yra ga- 
triotizmu asmenyje kokio genijalaus karo 
plotai yra buvę lietuvių gyvenami, nors 
ten dabar gudiškai ir kalbama.

Čia neturime galimybės plačiau sustoti 
ties lietuvių tautos krikščionėj imo proce
su. Būtų juk labai įdomu išsiaiškinti, ko
kiu būdu tikra gamtos ir jos reiškinių 
įdvasinimo tauta, įpratusi galvoti labai 

konkrečiomis sąvokomis, ėmė susivokti 

dogmatinėse krikščionybės tiesose.
Tik labai pamažu pagoniškasis viso gy

venimo ir žmogų supančios aplinkos supra 
timas tegalėjo dilti. Bet jis pagaliau ėmė 
užleisti vietą sistematingai katalikiškai pa
saulėžiūrai, ir tik ji buvo pagrindinė jung
tis su Vakarų kultūra.

Lietuvis šiandien priklauso Vakarų, one 
rytų Europos kultūrai, ir jis naudojasi to
mis dvasinėmis bei kultūrinėmis vertybė1 
mis, kurios per vidurinius amžius Bažny
čios globoje yra susikūrusios ir išsivysčiu
sios ant Romos imperijos kultūrinio pama
to. čia galėtų būti atskira ir plati kalba, 
kokiu būdu katalikybė lietuvių tautoje per 
šimtmečius perkeitė jos iš senosios pagony 
bės einančius tikėjimus ir gamtinius įsta
tymus, tuo pačiu suteikdama jiems virš- 
gamtines vertybes ir šventumo. Pvz., lietu 
viams charakteringas vaišingumas turėjo 
įgauti krikščioniškosios artimo meilės pras 
mę.

Senovės mergaičių bei vaidilučių skais
tumas turėjo persikeisti j vienuolišką skais 
tumą, skirtą būti apvainikuota dangaus 
šventumo aureole. (Apskritai yra dar tiks
liai neištyrinėta tema, kiek daug Lietuvos 
vienuoliai 17-18 amž. yra prisidėję prie tau 
tos sukatalikinimo).

Įdomu yra toliau stebėti, kokiu būdu ko
kis nors kilnus Kęstučio pagoniškasis ri
teriškumas virto šventu krikščionišku pa
triotizmu asmenyje kikio genijalaus karo 
vado Karolio Chodkevičiaus, ar duosniojo 
ir uoliojo kataliko Radvilos Našlaitėlio, ar 
valstybininko ir Lietuvos Statuto leidėjo 
Leono Sapiegos, ar Pažaislio statytojo 
Kristupo Paco ir t.t.

Čia dar galima būtų pridėti, kaip krikš
čionybė pagilino ir įjautrino įgimto teisin
gumo idėją, kaip jos įtakoje išaugo visas 
dvasinis gyvenimas. O jam šviesuomenę 
buvo išauginusios palyginti gausios 17-18 
amžiaus krikščioniškos mokyklos, tik vie
nuolių ir parapijų laikomos.

Katalikybės vaidmuo 19-tojo amžiaus 
rusinimui atsispirti

Bajoriškoji Lietuvos valstybė 18-jo am
žiaus gale politiškai žlugo, bet katalikybe 

lietuvių tautoje tvirtai laikėsi toliau, ir 
19-jo amžiaus antroje pusėje tas vėliausiai 
Evangeliją gavęs kraštas turėjo laikyti di
delį egzaminą ir įrodyti, kad jis yra ver
tas šventosios Lietuvos vardo.

Ar mes šiandien begalime pilnai įsivaiz
duoti, kokia pragariška pravoslavinimo |r 
drauge rusinimo mašineriją caristinė val
džia buvo užsukusi Lietuvoje po 1863-ją 
metų sukilimo? Draudimas lotyniškomis ar 
ba katalikiškomis raidėmis spausdinti lie
tuviškas knygas buvo tik viena iš daugelio 
rusinimo priemonių. Buvo įvesta daugybė 
kitų baisių varžtų, kurie sukaustė visą lie 
tuvių religinį ir kultūrinį gyvenimą.

Apsiniaukusiame Lietuvos danguje nė iš 
tolo nebuvo matyti jokio vilties žiburėlio, 
kuris pranašautų kada nors artėjančią 
giedrą. Čia ir ryškėjo labiausiai ir pirmą 
kartą lietuvių tautos istorijoje — kaip nie 
kados iki tolei — ką reiškė prieš penkis 
amžius priimtoji Romos krikščionybė.

Jeigu rusinimo orgijoje lietuviai tada 
atlaikė ir sudarė tvirtą pylimą rusinimui, 
tai pirmoje eilėje tai įvyko todėl, kad jie 
buvo katalikai. Asmenyje vyskupo Valan
čiaus jie gavo tikrąjį vadą, kuris tautai nu 
rodė ne kompromisų ir nuolaidų, bet erškė 
čiais nuklotą kelią. Tame sunkiame kelyje 
tačiau buvo ir išsivadavimo viltis, nes 
kiekvienas tvirtas pasiryžimas laimėti i? 
esmės yrą jau laimėjimo pradžia.

Gausiose savo vyskupijos parapijinėse 
mokyklose Valančius jau buvo išmokęs lie 
tuvių liaudį skaityti, ir žmonių mokėjimas 
skaityti tapo gana svarbus ir paties tauti
nio atgimimo veiksnys. Ką gi būtų galėję 
daug reikšti visokį raštai, lietuviškos kny
gelės ir vėliau laikraščiai, jeigu nebūtų rfio 
kėję paskaityti.

Vysk. M. Valančius — tikrojo 
kelio nurodytojas

Tikintiesiems Valančius į galvą įkalė du 
pagrindinius dalykus:

1) saugotis ir stipriai budėti, kad mas
koliai negadintų tikrosios „vieros“ (tikė
jimo)- ■ . . > • i • L,

2) nė į rankas neimti rusiškos graždan
kos, arba kaip tada žmones vadino ,A*r"
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ATOSTOGOS JAUNIMUI
Lietuvių Namų B-vės Valdyba šią vasa

rą suteiks jaunimui galimybę atostogauti 
Lietuvių Sodyboje ilgesnį laiką, jei atsiras 
pakankamas norinčiųjų skaičius.

Nuo rugpjūčio 7 d. 24 berniukai ir 12 
mergaičių gali atostogauti tiek laiko, kiek 
jiems patiks. Berniukams bus parūpinta 
nakvynė atskirame namelyje, „kumetyne“, 
gi mergaitėms viename dideliame kamba
ryje Sodybos namuose.

Reikalui esant, bus galima priimti ir di
desnį jaunimo būrį. Tokioms atostagoms 
priimami berniukai ir mergaitės nuo 9 iki 
16 metų amžiaus. Atostogų mokestis: 3 sv. 
5 šil. savaitėje.

Tėvai, norį savo vaikus siųsti tam atos
togų laikui, prašomi skubiai pranešti L. 
Namų B-vei, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don W. 11.

Rašant reikia pažymėti vaikų skaičių, 
lytį, amžių ir kuriam laikui. Užstato kol 
kas nesiųsti. Pranešti iki birželio 20 d.

Jei norinčių atsiras mažas skaičius, ne
galėsime šio reikalo pravesti.

Taip pat kviečiami suaugusieji, kurie 
norėtų savaitę ar daugiau praleisti su vai
kais, juos prižiūrėti ir su jais padirbėti, 
parašyti Liet. Namų B-vei iki birželio 20 
d. Sodyboje tokiems atostogautojams bus 
duodama lengvatų.

PROF. ZENONAS IVINSKIS 
GRĮŽO ROMON

Šios savaitės ketvirtadienio ryte Prof. 
Z. Ivinskis, keliolika dienų viešėjęs Ang- 
liojje, grįžo' Romon.

Prof. Z. Ivinskis buvo pakviestas Angli 
jos lietuvių katalikų pirmojo kongreso 
rengėjų paskaitai skaityti. Būdamas Lon
done, prof. Ivinskis didžiąją laiko dalį pra 
leido Britų Muzėjuje, rinkdamas medžiagą 
iš 17-18 amžiaus dokumentų apie Lietuvą. 
Dėl laiko trumpumo jis negalėjęs ilgiau 
pasilikti, todėl užsisakė rastų dokumentų 
mikrofilmas. Rastą medžiagą jis turi vil
ties panaudoti naujai rengiamai knygai 
apie Lietuvą, kurios tikslas supažindinti 
Vakarų pasaulį su Lietuva.

Išvykdamas Iš Londono prof. Ivinskis 
■įkalbėjo juostelėn savo įspūdžius apie įvy
kusį Kongresą ir apie šio krašto lietuvius. 
Juosta persiųsta Amerikos Balsui pertrans 
liuoti l Lietuvą.

PRAŠO APLANKYTI LIGONĘ
Tautietis Vaskas prašo paskelbti, kad 

našlė Sergalienė jau ketvirti metai sun
kiai serga. Ji yra ligoninėje St. Helens, 
County Hospital, Whiston, near Prescot.

Giminės ir pažįstami prašomi ligonę ap
lankyti.

MINĖS DARIAUS IR GIRĖNO METINES
Londono DBLS pirmasis skyrius rengia

si minėti S. Dariaus ir S. Girėno tragiško 
žuvimo metines. Minėjimas numatomas su
rengti š.m. liepos mėn. 14 d.

vukais“ spausdintų knygų, ir jas deginti, 
nes jos — Valančiaus žodžiais — yra pa
gadintos „daiktuose wieros“.

Vyskupas Valančius buvo pirmasis, ku
ris tautą nukreipė spausdintis slapta savas 
knygas Prūsuose, ir jis tuojau vieną po ki
tos parašė devynias, Tilžėje išspausdintas 
knygutes, kuriose buvo išdėstyta lietuvių 
laikysenos ir jų kovos programa.

Žinoma, toji Lietuvos katalikų kova ne
apsiėjo be didelių aukų. Bet, kuris žymus 
darbas be pasiaukojimo galėtų būti atlik
tas!? Prie paties vyskupo formaliai nega
lėdama prisikabinti rusų valdžia smarkiai 
baudė Valančiaus kunigus ir kitus jo kny
gų platintojus, kurie, kaip pirmieji knyg
nešiai, jau 1870-ais buvo ištremti į Sibirą.

Čia labiausiai tinka ne kieno kito, o pa
ties Valančiaus žodžiai vyskupijos kuni
gams lietuviškame aplinkraštyje: „Kentė
ti už tikėjimą laikykite didžiausia laime, 
nesigailėdami dėl to nustoti visų žemės 
turtų ir gyvybės, jeigu to Dievas nuo jū
sų pareikalautų“.

Bet argi ir šiandien tie žodžiai lietuvių 
tautos vaikams bei jos dvasininkams jau 
yra virtę tik negyva raide! Jie įgauna ypa
tingos prasmės, kai, pvz., pasiskaitome įs
pūdingus Scholmerio ir kitų autorių gyvus 
liudijimus, kaip herojiškai lietuviai kata
likai ir jų kunigai laikosi Vorkutos ir ki
tose priverčiamojo darbo stovyklose. Jie 
tikrai virsta dvasios galiūnais, pakeldami 
visokias aukas katalikiškojo kryžiaus var
dan.

Atskira ir įdomi būtų tema svarstyti ka
talikybės vaidmenį tautinio atgimimo lai
kotarpyje, kaip ir atstatant nepriklausomą 
Lietuvą. Jau Valančius buvo nurodęs kelią, 
kurio jis visą gyvenimą laikėsi ir savo baž 
nytinėje politikoje. Norint išlaikyti žmonė
se katalikybę, visų pirma reikia išsaugoti 
prisirišimą prie lietuvių kalbos. Bet šitas 
Valančiaus nusistatymas, paskatinęs jį pa
rašyti tiek daug raštų lietuviškai, iš ku
rių jis mums stovi tokis gyvas, įvairus ir 
didelis — kaip koks staiga į dangų šaunąs 
augštas kalnas žemumoje — tinka ne vien 
jo laikams.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
LOTERIJA

Loterijos laimėjimų traukimas įvyko š. 
m. balandžio mėn. 1 d. Pelno gauta £51.2.6. 
Pelnas skirtas kultūros reikalams.

Loterijos Rengimo Komisija reiškia pa
dėką visiems, kas vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie loterijos pravedimo. Būtent: 
už paaukotus daiktus (keletas stambesnių) 
p.p. A. Makauskui — stiklinę spintelę, V. 
Jokūbaičiui >— keletą meno dalykų, DBLS 
Valdybai ir kitiems už smulkesnes aukas.

Ypatinga padėka sėkmingai atlikusioms 
savo pareigą organizacijoms — DBLS-ga, 
LAS, Londono Vaidila, Škotijai ir visos ma 
žiau skaitlingos organizacijos. Deja .reikia 
su pasigailėjimu konstatuoti, kad būta ir 
tokių organizacijų, kurios grąžino neišpla
tintus net ir iš voko neišimtus visus bile- 
tus —• paskutinėmis prieš traukimą dieno
mis. Viena tokių buvo Skautų Organizaci
ja. — Tokiu būdu nebegalima buvo pa
siųsti toms organizacijoms, kurios išplati
no visus biletus ir dar prašė jų daugiau. 
Keletas organizacijų biletus grąžino ket
virtą dieną po traukimo, arba visai negrą
žino. Pvz. Šv. Onos Moterų Draugija iŠ 15 
knygučių negrąžino 10, Lietuvių Sporto ir 
Socialinis klubas negrąžino 5 knygučių iš 
5, Santarvė negrąžino 4 kn. iš 15 kn.

Didžioji dalis 19 laimėjimų teko Škoti
jai, Londonui 14 ir 57 laimėjimai išbarsty
ti po visą D. Britaniją.

Stambiausius fantus laimėjo: stiklinę 
spintelę — V .Dargis, Londone, Radio apa
ratą (£15) J. Balsytė, Halifakse, Atostogas 
Sodyboje (£6) kun. M. O'Neill, Škotijoje. 
Arbatos servizą — A. Balsytė, Glasgove, 
Paveikslą — J. Alaburda, Glasgove, Laik
rodį — A. Putcė, Birminghame, Gintarus 
K. Diemonas, Sheffielde ir t.t.

Loterijos Rengimo Komisija: O. Kai- 
riūkštienė, R. Baublys, A. Ragaus

kas, V. šalčiūnas.
* * *

Už įdėtą darbą, sėkmingai pravedant lo
teriją, tariame nuoširdų ačiū visiems Lote
rijos Rengimo Komisijos nariams, o ypač 
Komisijos pirmininkei O. Kairiūkštienei.

DB Lietuvių Bendruomenės Valdyba.

PATIKSLINIMAS
Pereitos savaitės „E.L.“ kronikoje pa

skelbta apie Soc. Klubo salės scenos pra
plėtimą ir tam tikslui organizacijų skirtąs 
aukas. Vietoje atspausdinto „Centro Ko
mitetas — £5“, turi būti: — „L.R.S. Euro
pos Komitetas £5“.

VIENĄ DIENĄ LAIVE, 
KITĄ — ANT TRAKTORIAUS

— Gegužio 23 išlipau iš laivo, o 24 jau 
buvau ant traktoriaus, plačiuose Kanados 
laukuose, — rašo S. Majauskas, neseniai 
išvykęs iš Anglijos Kanadon į žemės ūkį. 
Prieš išvykdamas jis turėjo sutartį su ben
drove, kuri parūpino jam darbą žemės ūky 
je. Laiške Majauskas rašo, kad gavęs visai 
atskirą namą, gražiai įrengtą. Dirba nuo 

■ 6 ryto iki 6 vakaro su dviejų valandų per- 
truka. Gauna per mėnesį 110 dolerių, ne
mokamai gyvenamąjį namą, visai jo šei
mai pieną, daržoves ir kit. Savo darbu jis 
patenkintas.

DEGAMOSIOS DUJOS NEPABRANGS
Dujų pramonės direktorius Hutchison 

pareiškė, kad pietinėje ir rytinėje Anglijo
je degamosios dujos namų apyvartai nepa- 
brangs, nepaisant, kad anglies kaina padi
dėjo.

MANCHESTERJS
RENGIAMAS LINKSMA VAKARIS

Cleveland Hotel Crumpsel salėje š.m. 
birželio mėn. 9. d., 6 v. rengiamas linksma- 
vakaris. Maloniai kviečiame Manchesterio 
ir apylinkės lietuvius ir svečius dalyvauti. 
Iš Manchesterio Canno Str. važiuoti auto
busu Nr. 26 ir 79.

skelbimas
1956 metų birželio mėnesio 17 dieną, 

sekmadienį DBLS Manchesterio skyriaus 
valdyba, susitarus su kitomis lietuviško
mis Manchesteryje esančiomis organizaci
jomis, rengia žiauriųjų birželio dienų

MINĖJIMĄ
Programoje: Pamaldos Šventos Marijos 

bažnyčioje, Eccles 12 vai. Po to 5 vai. Man 
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose paskaita, kurią skaitys J. Lūža.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šom kuo skaitlingiau dalyvauti pamaldose 
ir minėjime.

DBLS Manchesterio Skyriaus V-ba

1956 metų birželio mėnesio 24 dieną 3 
vai. p.p. šaukiamas Manchesterio Lietuvių 
Socialinio klubo narių pusmetinis

SUSIRINKIMAS
Visus gerbiamus klubo narius prašom 

susirinkime dalyvauti kartu pasiimant su 
savim klubo nario knygeles, kad užtikrin
tum balsavimo teisę. Atsilikę su klubo na
rio mokesčiu prašom prieš susirinkimą už
simokėti pas klubo sekretorių.

Klubo Valdyba.

NOTHNGHAMAS BRADFORDAS WOLVERHAMTONAS
GARBINGO ganytojo sulaukus
Gegužės 25 d. Nottinghamo bažn. komi

tetas su kunigais ir būreliu žmonių stoty
je sutiko J.E. Vysk. V. Padolskį, prof. dr. 
Ivinskį ir kitus svečius.

šeštadienį St. Patrick's bažnyčioje bu
vo Ganytojo Šv. Mišios, kurių metu gie
dojo visi maldininkai. J.E. Vyskupui pa
gerbti pietūs buvo surengti p. Šimkų na
muose, dalyvaujant svečiams ir bažnyti
nio komiteto nariams.

Po pietų Sycamour mokykloje surengta 
iškilminga akademija, kurioje J.E. Nottin 
ghame atostogaujantį Vyskupą E. Ellį pa
vadavo katedros administratorius.

Akademiją atidaręs bažn. komiteto pirm. 
K. Bivainis pasveikino Ganytoją visų lie
tuvių vardu, dėkodamas už atsilankymą. 
Nottinghamo Vyskupo vardu turiningą kai 
bą pasakė katedros administratorius. Apy 
gardos vardu sveikinimo kalbą pasakė 
pirm. Matulaitis. Džiaugsmą, kad Ganyto
jas aplankė vietos lietuvius, savo kalboje 
išreiškė kun. kapelionas.

Toliau gražia kalba visiems atsakė J.E. 
Vyskupas, sustiprinęs visus religiniai ir 
tautiniai. Džiaugdamasis lietuvių organi
zuotumu, ragino ištverti iki laisvė nušvis 
pavergtai Lietuvai. v

Ugningą paskaitą skaitė prof. dr. Z. 
Ivinskis, po kurios meninę dalį išpildė 
Stocke-on-Trent skautai, gražiai parengti 
savo mokytojos p. Jucevičienės. Ypač gra
žiai skambėjo lietuviškos dainos, o akis 
džiugino — plastiškai atlikti šokiai. Me
ninę programą savo kūrinio inscenizacija 
paįvairino p. Matulevičius.

Tą patį vakarą garb. Ganytojas buvo pa 
lydėtas į Bradfordą.

Buvęs

PONIA DEVENIENĖ
ATVYKSTA NOTTINGHAMAN

VLIKo Vykdomosios Tarybos pirminin
kė p. E. Devenienė, vykdama iš Vokietijos 
į New Yorką, sustos Londone. Ta proga ji 
aplankys Nottinghamą, kur DBLS vietos 
skyrius rengia drauge su estais ir latviais 
Birželio tragiškų įvykių minėjimą.

P. E. Devenienė skaitys paskaitą anglų 
kalba.

Viso minėjimo programa tokia:
1. paskaita, 2. estų atstovo žodis ir him

nas, 3. latvių atstovo žodis ir himnas ir 4. 
lietuvių atstovo žodis ir himnas.

Meninę dalį atliks visų trijų tautybių me 
nines pajėgos.

Minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 10 
d., 2 vai. Trades Hall, Thumland Str. No
ttingham.

TARPTAUTINIS KONCERTAS 
NOTTINGHAM'E

Š.m. gegužio m. 26 d., Cooperative Arts 
Centre salėje, Nottingham'e įvyko British 
Council for Refugees organiuotas koncer
tas, kuriame dalyvavo estai, latviai, uk
rainiečiai, lenkai, jamaikiečiai, anglai ir 
lietuviai.

Nottinghamo lietuvių tautinių šokių gru
pė programoje pasirodė labai gražiai, pa
šokdama keletą tautinių šokių, užpelnytai 
iššaukdama daug katučių skaitlingų žiū
rovų, kurių salėje buvo per 400.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų šokėjai 
tikrai lietuviams gėdos nepadarė gerai pa
sirengdami ir puikiai savo programos da
lį išpildę. Už šį pasisekimą neabejotinai 
nuopelnas tenka visiems mūsų šokėjams 
ir šokėjoms, gi ypač grupės vadovei, jau
nai ir energingai mokytojai p. Fidlerienei.

Nottinghamo lietuvių tautinių šokių gru 
pė jau nebe pirmą kartą pasirodo anglų 
visuomenei. Teko patyrti, kad grupė yra 
pakviesta dalyvauti dar keliuose panašiuo
se parengimuose.

A. M.

š.m. gegužio 26 d. Nottinghame įvyko 
vargo mokyklos auklėtinių visuotinis tėvų 
susirinkimas.

Vargo mokyklos reikalais rūpintis iš
rinktas komitetas: J. Oželis, J. Kiburas ir 
P. Radzevičius. Tėvų susirinkimo metu nu 
tarta, kad vaikų, lankančių vargo mokyk
lą, tėvai mokės mažą metinį mokestį, iš 
kurio padengtos smulkios vargo mokyklos 
išlaidos. Nutarta, kad vargo mokykloje bū
tų dėstomas katekizmo pamokos.

Šiuo metu vargo mokyklą lanko 16 vai
kų. Mokytojavo iki šiol D. ir V. Fidleriai. 
Dabar pagalbon pasikvietė M. Mašalaitj ir 
E. Zavackienę.

DBL Sąjunga .rėmusi vargo mokyklas, 
pasižadėjo ir toliau moraliai ir medžiagi
niai mokyklą remti. Gera, kad nottingha- 
miečiai praktiškai padaro tai, kas visiems 
svarbiusia — išlaikyti jaunimą lietuviško
je dvasoje.

K. B.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ"!

J.E. VYSK. V. PADOLSKIO SPORTAS
APSILANYMAS

Birželio 27 d. Bradforde buvo lietuvių 
džiaugsmo ir vilties šventė: tą dieną gar
bingas svečias iš Romos J.E. Vysk. V. Pa- 
dolškis praleido su lietuviais beveik ištisą 
dieną.

Sekmadienio saulė kepino tekstilės fab
rikų dūmų juodai nudažytus namus, kai 
vietos ir plačių apylinkių lietuviai įvairio 
mis susisiekimo priemonėmis rinkosi St. 
Ann's bažnyčioje. Netrukus apie klausyk
las susidarė maldinikų eilės, atliekančios 
išpažintį pas svečius kunigus. Pusiau pir
mą sugaudė vargonai ir mažutės gėlių 
barstytojos pirmosios pasitiko Ganytoją, 
kuris, laimindamas šimtus lietuvių, ėjo 
prie altoriaus atnašauti Nekr. Auką. Pa
maldų metu pirmą kartą giedojo vietos baž 
nytinis choras, vedamas p. J. Juškos. Solo 
giedojo J. Kasperavičius. Savo pamoksle 
Ganytojas ragino tikinčiuosius laikytis sa
vo tikėjimo, jį praktikuoti ir niekuomet 
nepamiršti vargstančios Tėvynės.

Pasistiprinę, po pietų žmonės rinkosi St. 
Mary's didžiulėje bažnyčioje, čia prie iš
statyto Sakramento buvo sugiedota Švč. 
Marijos litanija, o J.E. Vyskupas iškil
mingai paaukavo Lietuvą ir viso pasaulio 
lietuvius Nekalč. Marijos Širdžiai. Gale 
iškilmių Ganytojas suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą keturiems suaugusiems lie
tuviams.

Toliau iškilmės buvo tęsiamos St. Ma
ry's salėje, kuri buvo perpildyta lietuvių. 
Akademija pradėjus „Marija, Marija“ gies 
me, atidarymo žodį pasakė bažn. Komiteto 
pirm. J. Juška, pakviesdamas į garbės pre 
zidiumą J.E. Ganytoją, prof. dr. Z. Ivinskį 
ir kunigus. J.E. Vyskupą sveikino: kun. J. 
Kuzmickis, paskui Sheffield©, Rochdalės, 
Huddersfieldo, Halifax© ir Bradford© lie
tuvių atstovai. Plačia, tėviška kalba vi
siems atsakė J.E. Vyskupas, gėrėdamasis 
gausiai susirinkusiais lietuviais ir jaunuo
ju atžalynu, kuris niūniavo įvairias melio- 
dijas.

Paskaitą apie krikščionybės reikšmę Lie 
tuvai skaitė prof. dr. Z. Ivinskis (jos san
trauka duodama kitoje savaitr. vietoje).

Meninę dalį atliko Bradfordo skautės, 
vadovaujamos R. Bružinskienės ir akor
deonu akompanuojamos T. Buroko. Jos pa 
šoko plastiką „Drugelius“ ir tautinius 
Blezdingėlės, Kubilo ir Kalvelio šokius. To 
liau savo kūrinius skaitė mūsų rašytojai — 
R. Spalis, V. šlaitas ir K. Barėnas. Aka
demija buvo užbaigta kapeliono kalba, ku
ria jis padėkojo Ganytojui, profesoriui ir 
visiems svečiams.

Pirmadienį- J.E. Vysk. V. Padolskis Kei- 
ghlei kapinėse pašventino a.a. pik. Itn. L. 
Valkūno ir J. Tamošiūno paminklus. La
bai gražų įspūdį padarė klebonijos kieme 
laukę lietuviai ir St. Anne bažnyčios ku
nigai. Lietuvių vardu Ganytoją prasminga 
ir gilia kalba pasveikino Keighley lietu
vių bendruomenės varęiu St. Jackūnas. 
Gražia kalba atsakė J.E. Vyskupas, apdo
vanojęs mažytes mergytes, įteikusias gė
les, šv. paveikslėliais.

Grįžęs iš kapinių J.E. Vyskupas pasisve
čiavo p. A. Valkūnienės namuose, kur da
lyvavo Keighley ir Silsdeno anglų kat. pa
rapijų klebonai.

Antradienį J.E. Vyskupas padarė vizitą 
Leeds Vyskupui J. C. Heenan.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju Jo Ekscelencijai 

Vysk. Podolskiui ir visiems kunigams už 
paminklo pašventinimą, Komitetui už vi
sas padėtas pastangas paminklui pastatyti 
ir visiems tiems, kurie mane parėmė ma
terialiai bei moraliai ir padėjo man įam
žinti mano vyro atminimą svetimoje že
mėje.

A. Valkūnienė.

CORBY
TRĖMIMO DIENŲ MINĖJIMAS

Birželio 10 d., 4 vai.v. (Sekmadienį) St. 
John Ambulance Hall, Lloyd Rd. Village, 
DBLS Corby skyrius rengia 'Trėmimo die
nų minėjimą. Programoje: kun. Dauknio 
paskaita ir naujai susitvėrusių skautų bū
relio pasirodymas, kuriems vadovauja sky 
riaus vicepirmininkas F. Ščierbauskas. 
Skautai vaidins dienai skirtą vieno veiks
mo tragediją

DIEVO PAUKŠTELIAI
Corby ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai 

kviečiami atvykti ir bendroje susikaupimo 
nuotaikoje paminėti mūsų didelio skausmo 
dienas.

Corby Skyriaus Valdyba

ISPANIJA
š.m.gegžės mėn. 19 d. Madride Dr. Zig

mas Brinkis Katalikų Egzilų Gydytojų Są
jungos susirinkime skaitė paskaitą tema 
„Tendencias actuales en la organizacion 
de la Sanidad“ — .Dabartinės tendencijos 
sveikatos reikalų tvarkyme“. Susirinkimui 
pirmininkavo minėtos Sąjungos pirminin
kas Dr. B. Fuigosi. Po paskaitos gyvos dis
kusijos

Š. m. gegužės mėn. 23 d. Withmore sa
lėje įvyko svarbios krepšinio rungtynės. 
Žaidė Viltis prieš Withmore krepšininkus. 
Rungtynių pradžia buvo sėkminga viltie- 
čiams ir kurį laiką jie vedė 6:0. Tačiau 
po truputį Viltis atlyžta, ir regimai dėl 
dažnų kaitaliojimų, nebesusižaidžia. Pirmą 
jį puslaikį baigia 17:16 savo naudai.

Antrame puslaikyje žaidimas gyvėja, ta 
čiau viltiečius lydi negirdėta nesėkmė: ka
muolys tiesiog šoka iš krepšio. Mūsų vyrai 
pradeda nervuotis. Withmorieciai sėkmin
gai sveria laimėjimą savo pusėn. Rezulta
tas išsilygina. Vilčiai nebėr vilties laimėti 
rungtynių. Nors pabaigoje puslaikio mū
siškiai atsigauna, bet pervėlu. Rungtynės 
baigiamos 36:30 Withmore naudai.

Reikia pažymėti, kad anksčiau įvyku
siose tarp tų dviejų komandų rungtynėse 
Viltis pasirodė geriau, laimėdama 35:30 re
zultatu.

Š. m. birželio mėn. 18 d.v 8 vai. vak., 
Bushbury, Norticote salėje Viltis žais 
prieš anglų Wolverhamptono krepšinio ko
mandą Wolves.

Tautiečiai kviečiami į šias rungtynes 
gausiai atsilankyti, ir mūsų sportininkus 
moraliai paremti, šios rungtynės prieš 
Wolves bus ypatingai svarbios, nes nuo jų 
priklausys ar Viltis bus Lygos nugalėtoja, 
ir laimės taurę, ar turės pasitenkinti tik 
antrąja vieta.

LIETUVOS RAUDONAJAME KRYŽIUJE 
GAUTŲ AUKŲ IR PASKIRTŲ 

PAŠALPŲ 
LAIKOTARPYJE

NUO 1955. H. 7 IKI 1956. V. 23 s 
APŽVALGA

ANGLIJA
Šv. Cecilijos choro, Bellshill, pastango

mis surinkta Škotijoje ir prisiųsta per kun. 
Gutauską (£130.0.0) DM 1.508,- 
AUSTRALIJA

Adelaidės Apylinkės lietuviai per šios 
Apylinkės valdybą (£148.0.) DM 1.373,54.

Canberros Apylinkės lietuviai per šios 
Apylinkės valdybą (£36.0.0) DM 333,49.

Hobarto Apylinkės lietuviai per ALB 
krašto valdyba Sydney, (£15.16.9) DM 
147,32.
NAUJOJI ZELANDIJA

Naujosios Zelandijos lietuviai per V. Gri 
galiūną, Aucland (£12.10.0) DM 147,42. 
URUGVAJUS

Urugvajaus Lietuvių Draugija, Monte
video (dol. 54,64) DM 227,49 
VOKIETIJA

Jonas Norkaitis, Igersheim b. Bad Mer- 
gentheim DM 50,-

Allgemeine Volkschule, Hamburg, Bue- 
lowsfr., mokiniai (pašto ženklais) DM 10,-

Sušelpta ypatingai šalpos reikalingų lie
tuvių Vokietijoje: ligonių sunkioj materia
linėj būklėj 124; senelių paskirai bei prie
glaudose gyvenančių ir niekieno nešelpia
mų 111; kit ųasmenų, dėl įvairių priežas
čių patekusių sunkion materialinėn būklėn 
4. 1

LRK vyr. valdyba taria nuoširdų ačiū 
savo sušelptųjų vardu visiems kilniems au 
kotojams ir maloniems tarpininkams.

PAJIEŠKOJIMAS:
Z. Sledziauskas ir J. Stankevičius prašo 

atsiliepti jų draugą A, ČIŽIKĄ, prieš du 
metus išvykusį į Kanadą.

Kurt PABRĖŽA, inž. Zygmunt SINIC- 
KTS s. Kazimiero, gim. 1915 m. rugpjūčio 
mėn. Vilniuje, Erich BRISCHINSKI ar 
BRASCHINSKAS, gim, 1933 m. kovo 31 d., 
gyvenęs lietuvių stovykloje Luebecke, Jur 
gis DANEVIČIUS, s. Romualdo, gim. 1923 
m., 1943 m. išvežtas į Vokietiją, Apolinaras 
OSTACHAVIČIUS, ca 30 m. amžiaus, 1946 
m. gyvenęs Soest stovykloje Vokietijoje ir 
iš ten išemigravęs į Angliją. Pajieškomi 
Jono BALTRUKĖNO, gim. 1913 m. rug
pjūčio 7 d. giminės

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba šiuo adresu: Litauisches Zen- 
tralkomitee, (17a) Weinheim a.d. Bergstr., 
Postfach 233. Germany.

BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

Speciali 3 ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d.

JOHN GAY 7
25, Manchester Road 

BRADFORD
Greta Odeon kino teatro
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽR AŠ AI =

Lenkų patriotizmas visur ir visada lieja
si per kraštus taip, kad, jų manymu, len
kas yra patriotas tik tada, kai jis ką nors 
turi užgrobęs svetimo. Net ir dabar, kai 
užsienyje gyveną lenkai yra tokioje pat ne 
laimėje kaip ir mes, lenkai dantis galasda- 
mi j svetimas žemes, dažnai mėgsta būti 
„patriotais“, naudodami tų žemių vardus 
lenkiškiems sambūriams, organizacijoms ir 
pan.

Gegužio 29 d. numeryje londoniškis dien 
raštis „D. Polski“ rašo sporto skiltyje apie 
dviejų lenkiškų komandų rungtynes. Vie
na tų komandų pasivadinusi Vilniaus (Wil 
no) vardu, kita Nemuno (Niemen). Reikė
tų, kad nors vienas lietuvių sambūris pa
sikrikštytų Varšuvos ar Vislos vardais...

PLBLDSVLIK — tokias raides surašiu
si 10 metų mergaitė, lankanti mokyklą, pa 
davė man, sakydama, kad atspėčiau, ką tos 
raidės reiškia? Ji, girdi, per egzaminus 
taip pat turėjusi atsakyti į tą klausimą.

— Ar atsakei? — pasiteiravau, norėda
mas sužinoti apie lietuvaitės, lankančios 
anglų mokyklą politinę lietuvybės orienta
ciją.

— Ne, aš neatsakiau, bet mano draugė, 
anglė, atsakė.

— Anglė atsakė?... — nustebau.
— Taip, ji atsakė... bet tu negali atsaky

ti! — puolė mane egzaminuoti mergaitė.
— Va, ir galiu! Tos raidės reiškia: Pa

saulio Lietuvių Bendruomenė, paskui — 
Lietuvos Diplomatijos Šefas ir paskutinios 
keturio — Vlik...

— Ne, ne, neš Neatspėja!. Jos reiškia tik

RADIJO SIGNALAI Iš VENEROS

Ohio Universiteto radijo teleskopas už
registravo kelis stiprius signalus iš Vene
ros. Observatorijos direktorius Dr. Kraus 
pareiškė, kad tokie signalai iš Veneros pri 
imti pirmą kartą toje observatorijoje. Jis 
pareiškė, kad tie signalai yra panašūs j ra
dijo užregistruojamus garsus audros ar 
perkūnijos metu. Signalai kartojosi septy
nių vaalndų bėgyje.

Veneros planeta šiuo metu artėja prie 
žemės 500.000 mylių greičiu per dieną. Bir 
želio 22 d. ji bus nuo Žemės „tik“ 27 mi- 
lionų mylių nuotolyje, gi paskui vėl ims 
tolti. Naujieji atidengimai yra tiriami. Jie 
pagelbės daugiau sužinoti apie Veneros at
mosferines sąlygas. „Times“ mokslinis ko
respondentas pastebi, kad panašūs Vene
ros signalai buvo pagauti pereitą vasarą 
Carnegie įstaigos, Vašingtone ir radiofizi- 
kos laboratorijoje, Sydnėjūje.

SKORPIONŲ ĮGĖLIMAS

Maryknolio vienuoliai išrado labai pa
prastą, bet veiksmingą priemonę nuo skor 
plonų įkandimo. Afrikos Tanganikoje skor 
plonai knibžda kiekvienoje vietoje ir kiek
vienam kampe. Skorpiono Įgelta, auka 
staiga pajunta aštrų skausmą, kurį seka 
paliestos vietos apmirimas. Po daugelio 
sunkių skausmo valandų, žmogus pasveiks 
ta. Bet, įlašinus keletą lašų sūraus van
dens į aukos akis, po kelių minučių skaus
mas aprimsta, o po 9 minučių jis visai iš
nyksta. 

III SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava

lynė, vaistai, maistas
10 metų patyrmas ir nusavi turtin

gi sandėliai garantuoja geriausį pa
tarnavimų jūsų giminėms 

ir draugams krašte.
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SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

dešimts raidžių! Taip mums mokytojas sa
kė, ir kas taip atsakė, tas ir išlaikė, — 
džiaugėsi mergaitė, kad ir aš suklupau.

* * *
Vidurinėje Anglijoje, garsiame Wolver

hampton© mieste, yra apsigyvenusių augš- 
taičių, žemaičių, suvalkiečių ir net dzūkų. 
Visi plačiųjų giminių atstovai gyveno iki 
šiol didžioje taikoje, bendrai rengdami po
būvius, minėjimus, subuvimus. Kaip ir de
ra susipratusiems lietuviams, čia nė'karto 
nebuvo ginčų, kilusių dėl mūsų veiksnių. 
Jie, tie wolverhamptonieciai, buvo tos nuo 
monės, kokią yra išreiškęs labai seniai 
garsusis rašytojas Swiftas, kad, girdi, že
mėje galinčios būti ateityje tik dvi parti
jos: viena, kuri valgys kiaušinį iš drūtga
lio, kita užsispyrusi laikysis nuomonės, 
kad kiaušinis yra kiaušiniu, jei jis pradė
damas lukštenti nuo smaigalio. Tos dvi 
partijos, ano išmintingo rašytojo prana
šyste ir valdysiančios visą „svietą“.

Wolverhamptone kilo ginčas tarp dviejų 
žymių genčių: augštaičių ir žemaičių, augš 
taičių atstovai tvirtina, kad kuilys yra 
kiaulės vyras, kai kur vadinamas tekiu. 
Žemaičius atstovaują wolverhamptoniečiai 
užsispyrusiai, kaip ir dera žemaičiams, ti
kino, kad kuiliu pas juos vadinamas ir tas 
keturkojis padaras, kurį jie, žemaičiai, ma
to išdidžiai bevaikščiojantį avių bandoje. 
Tokiam „kuiliui" apibudinti augštaičiai tu
ri žinomą žodį — avinas. Žemaičiai nenu
sileido. Jie laikosi nuomonės, kad kuilys 
gali būti su ragais! Ginčas įsiliepsnojo ir, 
atrodo, be trečiųjų teismo nebeapseis. Ma
žų mažiausia, Wolverhamptonas suskils i 
dvi partijas.

ATEITIES TELEFONAI

Amerikos Telefono ir Telegrafo bendro
vė, planuoja naujus įtaisus, kurie žmonėms 
geriau patarnautų. Numatoma, kad gal už 
15-20 metų bus tokie telefonai, kad pasikal 
bėjimo metu kits kitą galės matyti. Ir da
bar tai galėtų įtaisyti, tik dar perbrangiai 
kainuotų.

Skambutį planuojama įdėti muzikalesnį. 
Telefonų bendrovės spėja, kad ateis laikas, 
kad žmonėms nebepatiks išsukti numerį; 
todėl planuoja įvesti tokius mygtukus, kad 
atitinkamai paspaudus, atsilieptų reikia
mas numeris. Dar tolimesnis planas — toks 
elektroninis įtaisas, į kurį įkalbėjus nume
rius būtų padarytas reikiamas sujungimas.

Jieškoma būdų,, kad tuo atveju, kada pa
skambinus kokiuo numeriu, randama jį už
imtą, kad telefonas galėtų įsijungti, kai 
ankstyvesnis kalbėtojas pabaigs pasišne
kėjimą. Dar kitas planas yra, kad tokiu at 
veju būtų įrekorduota žinia ir pasibaigus 
pasikalbėjimui būtų pakartoti žodžiai iš 
to įrekordavimo.

Inžinieriai jieško būdų, kaip tais pačiais 
laidais būtų galima perduoti daugiau tele 
foninių pasikalbėjimų. Jau išrastas būdas 
vienu laidu tuo pačiu metu leisti 10 pasi
kalbėjimų, bet tada žodžio tembras pasida 
ro mechaniškas, lyg automato perduoda
mas.

VYRAI, PADARYKITE DOVANĄ 
MOTERIMS

Žurnalas „Moteris“ gera dovana mote
rims. Kaina metams tik 18 šil. Vysk. Briz- 
gys — „Marija Danguje jr Žemėje“ — 11 
šil. Ramojus — „Lenktynės su šėtonu“ — 
22 šil. Augustinas — „Lietuva“ vaizdų al
bumas — 44 šil. ir 6 d.

Rašyti: Dainora D. 49, Thomton Avė., 
London W. 4.

Kosto Korsako klasta
VINCO KRĖVĖS PROTESTAS PRIEŠ LIETUVOS OKUPANTUS

Kol Vincas Krėvė buvo gyvas, Lietuvos 
komunistai apie jo kūrybą viešai nekalbė
jo. Jie bijojo, kad Vincas Krėvė Lietuvos 
pavergėjų talkininkams viešai neatsakytų. 
Bet dabar jau greitai bus dveji metai, kai 
Krėvė yra miręs. Jis pats nebegali protes
tuoti, ir todėl Lietuvos komunistai prabilo 
apie jį. Išleisdami jo raštų du tomelius, jie 
stengiasi pajungti laisvąjį Vincą Krėvę so
vietinės vergijos tarnybai. Šiandien Kos
tas Korsakas-Radžvilas jau pluša, kaip at
virkščiai išversti kai kuriuos Krėvės gyve
nimo faktus ir kaip parodyti Lietuvos žmo 
nėms jo kūrybą iškreiptą, kad ji patiktų 
okupantams.

Šiandien Lietuvos pavergėjų talkininkai 
švebeldžiuoja, kad Vincas Krėvė buvęs 
„aktyviai įsijungęs į komunistinio gyveni
mo statybą“ Lietuvoje. Tai melas. O tiesa 
yra ta, kad lietuvių žymusis rašytojas bu
vo komuriišfų klastingai apgautas ir dėl to 
vėliau ne kartą protestavo.

Kaip nevienas tiesus ir geros valios lie
tuvis, Vincas Krėvė buvo patikėjęs, kad 
Sovietų’ Sąjunga nesikiš į Lietuvos gyveni
mą, kaip ji buvo iškilmingai pasižadėjusi, 
sudarydama draugiškumo ir tarpusavės pa 
galbos paktą 1939 m. Tuo tikėdamas ir no
rėdamas Lietuvai gero-, jis 1940 m. birželio 
mėnesį buvo sutikęs įeiti į Maskvos pri
mestą Lietuvai vyriausybę, kaip ministe- 
rio ■ pirmininko pavaduotojas ir užsienio 
reikalų ministeris. Bet kada Krėvė pamatė 
kaip Sovietų Sąjungos kariuomenė ir ko
munistai elgiasi Lietuvoj, jis pajuto Lietu
vą patekus j tikrus okupantų nasrus. Nors 
Sovietų Sąjungos gauleiteris Dekanozovas 
nenorėjo leisti Krėvei vykti į Maskvą, ta
čiau jis vis tiek išvažiavo ten protestuoti 
dėl Lietuva? daromų skriaudų. Per slaptą 
pasikalbėjimą su Molotovu išgirdęs, kad 
Lietuvos okupacija jau yra nuspręsta, Vin
cas Krėvė suprato visą komunistų apgaulę, 
į kurią ir jis pats buvo įpainiotas. Nieko 
nelaimėjęs Lietuvai Maskvoj, Krėvė su
grįžo į Kauną prislėgtas ir su geliančia 
širdimi. Jis norėjo pasakyti visai lietuvių• 
tautai, kokia baisi nelaimė ją yra ištikusi, 
bet topadaryti negalėjo, nes visa lietuvių 
spauda ir radijas jau buvo Sovietų kontro 
Įėję. Krėvei nebeliko nieko, kaip tik pasi
traukti iš eitųjų pareigų. Tačiau, pasilikęs 
profesorium Vilniuje, jis dar ne kartą guo
dė savo nusiminusius studentus ir studen
tes privačiai patardamas pasilikti ištiki
miems savo tėvynei ir savo tikėjimui.

Po metų sukilusios lietuvių tautos veja
mi, sovietiniai okupantai buvo priversti 
bėgti iš Lietuvos. Nors iš paskos atslinko 
hitlerinė okupacija, tačiau Lietuva vis tiek 
kurį laiką atsikvėpė. Pasinaudodamas tin
kama proga, Vincas Krėvė atskleidė viešai 
Sovietų Sąjungos klastą, kurią jam slap
tai buvo atidengęs Molotovas per susitiki
mą Maskvoje. Tasai pareiškimas nebuvo 
Krėvės klaida, kaip dabar porina Kostas 
Korsakas. Tai buvo apgauto Lietuvos pa
trioto viešas skundas prieš Sovietų Sąjun
gą.

Tą savo skundą ir viešą liudijimą Vin
cas Krėvė pakartojo ir papildė vėliau, jau

TIKRASIS

MALENKOVAS^

(Tąsa iš pereitos savaitės)

Tačiau Tolimuose Rytuose pasiliko rytų 
armijos vadas, garsus populiarumu, mar
šalas Blucheris. Stalinas išsikvietė jį pas 
save Maskvon į Polidbiuro „posėdį.“ Jis 
buvo apklausiamas dėl tariamo Tucha- 
čevskio sąmokslo. Tačiau tikrasis tikslas 
buvos kitas.

Toilmuose Rytuose buvo pasilikęs ryti
nių armijų vadas, populiarus maršalas 
Bliucheris. Stalinas pasikvietė jį Maskvon, 
neva tai į Politbiuro posėdį, kuriame jis 
buvo apklausinėjamas apie tariamąjį Tu- 
chačevskio sąmokslą.

— Iš kur galėjau žinoti, kokius Tucha- 
Čevskis turėjo planus? •— aiškinosi Bliu
cheris, klausimu į klausimą.

— Jei jis ko nors tikėjosi iš manęs — 
tai jo reikalas. Tačiau niekad jis tuo rei
kalu su manim nesikalbėjo, — tęsė Bliu
cheris.

■— O kaip su Vavilovu? Ar taip pat nie
ko nepasakojo? — ramiai paklausė Malen 
kovas. — Buvote artimi draugai...

Bliucheris žinojo, kad prieš kelis mėne
sius Vavilovas buvo sušaudytas už taria
mai rengtą pasikėsinimą prieš Staliną.

— Vavilovas buvo paskirtas partijos sek 
retorium Tolimuose Rytuose personalinio 
partijos skyriaus, kuriam vadovauja drau
gas Malenkovas — taip pat ramiai atsakė 

gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, nes hitlerinės okupacijos metais jis 
nebuvo norėjęs visko pasakyti. Būtent,
1953 m. „Aidų“ žurnale Vincas Krėvė jau 
nesivaržydamas išdėstė viską, ką jam buvo 
pasakęs Molotovas apie Lietuvos okupa
ciją ir ką buvo suplanavęs Maskvos polit. 
biuras laisvajam pasauliui pavergti. Apie 
šitą pakartotą Vinco Krėvės liudijimą su
žinojo ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongresas, ir apie tai rašė laisvojo pasau
lio spauda. Tai buvo svarbus Krėvės pasi- 
tarnavimas Lietuvai jos byloje dėl nepri
klausomybės ir laisvojo pasaulio įspėjimas 
apie Kremliaus klastingus planus.

Ir Vinco Krėvės pasitraukimas į laisvą
jį Vakarų pasaulį nebuvo klaida, kaip aiš
kina Kostas Korsakas. Tai buvo Krėvės 
protestas prieš sovietinę Lietuvos okupaci
ją. Krėvė gerai suprato, kad jo buvimas 
laisvuose Vakaruose daugiau reikš Lietu
vai negu jo pasilikimas okupuotoje tėvy
nėje. Per pirmuosius okupacijos metus pa 
žinęs sovietinę santvarką’ Vincas Krėvė 
gerai numanė, koks likimas jį būtų ištikęs 
pasilikus tėvynėje. Jis būtų buvęs arba ko 
munistų slaptai nužudytas, arba būtų bu
vęs priverstas tarnauti žiauriam pavergė
jui it skelbti jo melus. Todėl tiesiakalbis 
ir laisvę mylįs Vincas Krėvė tada laisvai 
pasirinko tremtį, kaip protestą prieš jo 
brangiosios tėvynės pavergimą.

Vos tik praūžė Antrojo Pasaulinio karo 
audra, Vincas Krėvė tuojau įsijungė įlie- 
tuvių gyvenimą Vakaruose. Jis skaitė pas
kaitas, jis dėstė lietuvių gimnazijoj, jis 
dalyvavo lietuvių spaudoj, jis toliau rašė 
savo didįjį veikalą „Dangaus ir Žemės Sū
nus“ ir spausdino savo anksčiau parašytus 
raštus. Pensilvenijos universitetas, sužino
jęs, kad Vincas Krėvė nepasiliko okupuo- 
toj Lietuvoj, pasikvietė jį profesoriauti. 
Nuo 1948 m. Krėvė išvyko iš Europos į 
Ameriką ir Pensilvenijos universitete dės
tė savo mėgstamos slavistikos dalykus ir
1954 metais mirė.

Gyvendamas Austrijoj ir paskui Ameri
koj, Vincas Krėvė~ilgėjosi Lietuvos, kada 
vėl galės sugrįžti į savo laisvą tėvynę. Pa
vergtųjų tautiečių kentėjimai Lietuvoje ir 
mintis, kad jis gali nebesulaukti tėvynės 
laisvės, spaudė Vinco Krėvės širdį. Jis taip 
pat kartais pamanydavo, kad jo tautiečiai 
jį blogai supranta arba pradeda užmiršti. 
Tačiau per savo septyniasdešimt metų su
kakties minėjimą jis pamatė ką kitą. Per 
viešą jo garbei skirtą aktą jis tada pasakė: 
„Aš maniau, kad esu užmirštas, o matau, 
sad visuomenė domisi manimi... Aš esu 
šiandien labai nusidžiaugęs, kad mane su
prato taip, kaip aš noriu, kad .piane su
prastų. Ir man visai nerūpi nei Nobelio 
premijos, nei kažin kokia garbė, nebent 
toji mano garbė galėtų išgarsinti Lietuvą. 
Visuomet mano tikslas buvo •— dirbti Lie
tuvai ir dėl Lietuvos“, šitaip pasakė Vin
cas Krėvė.

Todėl labai nusikalsta jam visi tie, ku
rie Vincą Krėvę ir jo kūrybą šiandien sten 
giasi pajungti Lietuvos okupantų tarnybai.

Dr. J. Gintautas

„My Nine Lives in the Red Army“
— tokia antrašte neseniai pasirodė M. 
Solovjevo knyga Amerikoje. Solovje- 
vas, buvęs „Izvestiju“ sporto ir vėliau 
karo korespondentas, dalyvavo rusų- 
suomių ir rusų-vokiečių karuose. Jis 
taip pat dalyvavo Maskvos gynybos 
fronte. Karui besibaigiant pateko vo
kiečių belaisvėn. Amerikiečių išlais
vintas, nepasinaudojo repatrijacija į 
plačiąją tėvynę, bet paspruko Ameri
kon. Karo ir taikos metais jis turėjo 
artimų ryšių su Malenkovu, apie kurį 
plačiai knygoje aprašė. Čia spausdina
me ištraukėlę, kuri pavaizduoja Ma- 
lenkovą ne tokį, koks jis neseniai pa
sirodė londoniečiams, bet tokį, koks 
jis yra iš tikrųjų.

Bliucheris. — Aš su juo, kaip tų armijų 
vadas, turėjau palaikyti ryšį. Ar draugas 
Malenkovas iš tikrųjų galvoja, kad komu
nistas Bliucheris, pasišventęs partijos rei
kalams...

— Nieko negalvoju, tik klausiu, — per
traukė kalbantį Malenkovas.

To pasikalbėjimo metu Stalinas netarė 
nė žodžio. Jis tik klausėsi. Kai Bliucheris 
grįžo į Metropolio viešbutį, ten jo laukė 
adjutantas. Užsakyta vakarienė. Kelneris 
patarnavo. Tuo pačiu laiku prie viešbučio 
privažiavo automobilis. Išlipo keturi vyrai, 
juodais odiniais švarkais. Jie visi suėjo į 
Bliucherio kambarį. Kitos dienos ryte vieš 
bučio tarnautojai rado kelnerį negyvą ta
me kambaryje, kur vakarienievo Bliuche
ris. Maršalas Bliucheris ir jo adjutantas 
dingo be pėdsakų. Apie šį įvykį sovietų 
spauda nė karto neprasitarė. Visi žinojo, 
kad keturių vyrų grupė buvo Stalino slap
tos tarnybos likvidacinis dalinys: ten, kur 
tie odiniai švarkai pasirodydavo, būdavo 
be jokio triukšmo sulikviduojamas žmogus 
— Stalino auka. Malenkovas tuo metu bu
vo vienas svarbiausių tarpininkų tarp tos 
grupės ir Stalino.

Žiūrėjau į Malenkovą, ir mane apėmė

(atkelta iš psi. 1.)

siautėjimus, iš salės pasigirdo balsas: 
„Kodėl jūs nieko nedarėt?!“ „Reikėjo jį 
užmušti!" Chruščiovas metė piktą žvilgsnį 
į salę ir pareikalavo, kad tie, kurie taip 
išsitarė, atsistotų ir pasiaiškintų. Salėje 
užviešpatavo mirtina tyla. Niekas nebe
atsiliepė. Tada Chruščiovas šyptelėjo, sa
kydamas: „Jūs dabar suprantat, draugai, 
kodėl ir mes tada nieko nedarėm?!..

Apie Tito Stalinas pasakęs Chruščiovui, 
kad jam esą užtektų „pajudinti mažuoju 
piršteliu ir daugiau Tito nebebūtų“. Chruš 
čiovas pridūręs, kad tas „pajudinimas ma
žuoju piršteliu“ daug jiems kainavęs...

Paskelbtasis Chruščiovo kalbos tekstas 
JAV Valstybės Departtamento gautas toje 
versijoje, kokioje jis buvo pateiktas už
sienio komunistų partijoms. Kyla klausi
mas, kodėl Maskva pati viešai nepaskelbė 
nors visi jau įvairiais keliais patyrė.

Spėjama, kad kaip ten bebūtų, sovietų 
dabartiniai valdovai nenori apie šį reika
lą viešai kalbėti, nes jiems gėda prisipa
žinti, kad tai dėjosi jiems patiems viršūnė
se sėdint, dažnai jiems patiems Stalino be
protystes paklusniai vykdant. Antras klau
simas kyla, kodėl Chruščiovas kalbėjo 
taip kietai, ir su tokia panieka. ■ C

t-Į šį klausimą peršasi tokios išvados: so
vietų visuomenė, gal išskyrus visai jaunus 
fanatikus, aiškiai matė ir savo kailiu’pa
tyrė Stalino tironiją. Jo įpėdiniai, norėda
mi sudaryti palankią sau opiniją, įgyti 
autoriteto buvo priversti pasmerkti tai, 
ką jau buvo visi pasmerkę ir, prisiderinus 
prie visuomenės, patiems įgyti daugiau 
pasitikėjimo. Propagandistams buvo įsaky
ta išaiškinti „darbo klasei1 apie asmeninio 
kulto galą. Antra sugestija būtų ta, kad 
kol Stalinas stovėjo augštoje padėtyje, 
kaip didvyris, kuris darė visus „didžiuo
sius“ sprendimus, dabartiniai lyderiai ga
lėjo atrodyti kaip antraeiliai maži partie
čiai, gavę tik Stalino palikimą, bet nesą 
jo aukštumoje. Pagaliau, gal tai ir svar
biausia, Chruščiovas tyčia norėjo pabrėž
ti kokios piktybės gali kilti, kada vienas 
žmogus gauna neribotą valdžią ir dispo
nuoja gyvybe ir mirtimi milijonų piliečių. 
Todėl Chruščiovas ir sakė: „Mes turime 
panaikinti asmenybės kultą galutinai ir 
vieną kartą ant visados“. Nėra abejonės 
taip pat, kad naujieji lyderiai buvo pri
versti susigrupuoti į kolektyvinę vadovybę 
dėl savo asmeninio saugumo. Ir Beriją su- 
likvidavus, dar buvo konkurencijos tarp 
partijos organizacinių organų ir armijos; 
Visi juto, kad vieniems ar kitiems paėmus 
viršų, gali ir vėl būti žiaurių susikirtimą 
ir sąskaitų suvedžiojimų. Stalino tironijos 
pasmerkimas yra ir vieniems ir kitiems 
perspėjimas. Tačiau visa bėda, kad Chruš
čiovas vistik, atrodo, pats eina Stalino pė
domis ir jis, o ne kas kitas, nustato nau
jus principus, veda naują liniją, gi visi 
kiti tik pritaria. Yra nuomonių, kad 
Chruščiovas sudaręs kiek švelnesnę at
mosferą, paėmęs savo sąskaiton visus nuo
pelnus už neva žmoniškesnę liniją ir nau
jus metodus sustiprins savo asmenišką 
autoritetą ir taps tuo kuo buvo Stalinas.

neapykanta. Tas nutukęs biurokratas, pa
darė karjerą, neturėdamas jokių gabumų. 
Į viršūnes jį iškėlė vergiškas tarnavimas 
Stalinui. Jis ir Bliucherį nužudė tik tam, 
kad įsiteikus Stalinui — savo bosui.

Malenkovas buvo ižnomas kaip Stalino 
padėjėjas partijos sekretoriate, neturįs jo
kio privataus gyvenimo. Visas jo gyveni
mas sukosi apie partinę įstaigą. Visi žino
jo, kad jis surenka smulkiausias detales 
apie keliasdešimt tūkstančių kompartijos 
pareigūnų iš visos Sovietų Sąjungos.

Prisimenu lažybas, kurias sukirto laik
raštininkai Maskvoje 1934 metais, kada 
buvo rengiamasi kompartijos kongresui. 
Malenkovas miegojo lauko lovoje kompar
tijos ratšinėje. Be pertraukos rūkė, barėsi, 
keikė atvykstančius interesantus taip, kad 
visai užkimo. Kai kurie mūsų tvirtino, kad 
jis ilgiau neišlaikys, kaip dvi savaites ne
grįžęs į namus, jau vien todėl, kad buvo 
neseniai vedęs. Aš kirtau, kad jis išlaikys 
mėnesį. Visi pralaimėjom, Malenkovas sa
vo biure išsėdėjo 2 mėnesius .negrįžęs nė 
karto į namus. Išėjo tik tą dieną, kai kon
ferencija pasibaigė. Jo pirmoji žmona, ga
na graži stenotipininkė, neišlaikė tokio jo 
elgesio ir paprašė „atostogų“, kas sovieti
niame žargone reiškė skyrybas.

Kartą Malenkovas užsiminė man apie 
„gyvenimo malonumus“, apie kuriuos bu
vau kadaise rašęs. Išaiškinau-,kad turėjau 
galvoje teatrą, muziką, moteris. Malenko
vas pasisakė, kad teatre paprastai jis už- 
miegąs, gi moterys jo manymu, tinkančios 
tik laikui gaišinti. Nežiūrint šito, jis pasi
teiravo ar tokia ir tokia tebedirbanti „Iz- 
vestijų“ redakcijoje. Moteris, apie kurią 
jis tada pasiteiravo, buvo žinoma savo bru 
talumu, užkietėjusi komunistė. Kiek vėliau 
sužinojau, kad Malenkovas ją vedė. Pasku
tiniojo karo metu jis vedė Chruščiovo dūk 
terį Jelieną. Tai buvo trečios Malenkovo 
vedybos.
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