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Schumano vyriausybė atsistatydino
Britij amerikiečiu 

menevrai Vokietijoje
Londonas (Dena/Reuteris). Britų krašto 

apsaugos ministerija pranešė, kad nuo rug
sėjo 8. iki'18. d. netoli Niurnbergo įvyks 
bendri amerikiečių ir britų manevrai. Tuo
se manevruose dalyvaus britų kariuomenės 
kontingentas iš 1200 vyrų, kuris atstovaus 
visoms ginklų rūšims.

Sovietai griebiasi sankcijų
Triestas (Dena/Afp), Sovietų Sąjunga 

ruošiasi nutraukti laivų susisiekimą su Ju
goslavija. Sovietų laivininkystės bendrovė 
„Somborflot”, kuri palaiko susisiekimą tarp 
Juodosios ir Adrijos jūrų, esanti nutarusi, 
kad jos laivai daugiau nebeįplauktų į Ju
goslavijos uostus.

Tos bendrovės tarnautojai šiuo metu ti
ria galimybes savo laivams panaudoti Ba
rio, Venecijos ir Triesto uostus.

Argentina keičia konstituciją
Buenos Aires (Dena/Reuteris). Nuo 1853 

m. galiojančioje konstitucijoje daroma pa
keitimų. Per šešis mėnesius gyventojai tu
rės išrinkti konstituantės delegatus. Pakei
timais numatoma suteikti daugiau galios 
vyriausybei.

*
♦ Naujasis Amerikos ambasadorius 

Egiptui S. Griffisas spaudos atstovams pa
reiškė, kad Arabijos nafta nerūpi Ameri
kai, nes jos pakankamai savo reikalams 
gauba savo krašte. Arabijos nafta Amerika 
domisi, norėdama aprūpinti Europą. D/Afp.

Paskutinę valanda:
Washingtonas. Baltuosiuose rūmuose an

tradienį Įvyko specialus posėdis Berly
no klausimu. (D/R).

Berlynas. Britų Berlyno komendanto pava
duotoją sovietai buvo antradienp suėmę, 
bet patikrinę dokumentus savo komen
dantūroje, paleido. (D).

Paryžius. Į naują Prancūzijos vyriausybę 
ketinama Įtraukti visas partijas nuo 
kraštutinės dešinės lig kairės, tik be ko- 
komunistų. (D/R).

Londonas (Dena/Afp). Londoniškis „Dai
ly Telegraph” paliečia kominformo būklę 
Rytų Europos kraštuose. Praktiškai visi So
vietų Sąjungos satelitai yra patekę Į sun
kumus. Yra pažymėtina, kad nepasitenkini
mų banga vis labiau kyla ir prasiveržia net 
pro taip storą geležinę dždangą.

Lenkijoje, samprotauja laikraštis, komu
nistinė darbo partija oficialiai skelbia, kad 
ji dabar tiria nacionalistinius nukrypimus 
nuo partijas linijos.

Vengrijoje ir Čekoslovakijoje pastebima 
gan apčiuopiamų ženklų, kad netrukus bus 
„valymas”.

Iš Bulgarijos ateina gandai apie „nacio
nalistinę hereziją”.

Matomai, rašo laikraštis, slaviškas im
perializmas, kuris operuoja kominformo įta
koje, susiduria su tais pačiais sunkumais, 
kaip anuomet vokiečių imperializmas, kuris 
savo laiku buvo prisidengęs antikominterno 
skraistę.

Politbluras veda i trečiu kart}
Londonas (Dena/Afp). Pabėgęs Į Londo

ną sovietų pulkininkas Grigorijus Tokaje- 
vas spaudos konferencijoje pareiškė žinąs, 
kad politbiuro politika, kuri veda į trečią 
pasaulinį karą, nesutinka su mano tautos

STASIUI LOZORAIČIUI 50 METŲ
Lietuvos prezidento pareigas einančio diplomato jubiliejus

šių metų rugsėjo 5 d. Lietuvos nepapras
tam pasiuntiniui ir įgaliotam ministeriui 
Ryme Stasiui Lozoraičiui sukako 50 metų. 
A. a. prezidento Antano Smetonos įgalio
tas, Stasys- Lozoraitis eina respublikos pre
zidento pareigas, be to, jis yra Lietuvos 
diplomatų kolegijos šefas.

Min. St. Lozoraitis yra didelio masto po
litikas, kurio darbas plačiai žinomas pa
sauly. Mes duodam čia ištraukas iš lietu
viui skaitytojui mažai pažįstamos knygos 
„Fūhrende Kdpfe der Baltischen Staaten”. 
Šios knygos autorius Dr. Victoras Zinghau- 
sas, duoda mums dar kartą progą įsitikin
ti jubiliato savo laiku padarytų prognozų 
teisingumu ir jo kaip kovotojo patrioto ir 
Lietuvos suverenumo gynėjo nepaprastos 
asmenybės reikšmingumu. Ištraukas iš 1938 
m. parašytos studijos papildome žiniomis iš 
diplomato tolimesnės veiklos.

„1934 metų birželio 15 d. Stasys Lozorai
tis buvo paskirtas Lietuvos užsienio reika
lų ministeriu. Jis tebuvo tada tik 35 metų, 
tačiau už savęs turėjo daugiau kaip de
šimtmetį diplomatinės tarnybos ir buvo pa
sižymėjęs įvairiose misijose Berlyne, Ryme 
ir paskiausiai Lietuvos Užsienių reikalų 
ministerijoje, politinio departamento direk
toriaus pareigose. Visose šiose pareigose 
Stasys Lozoraitis tiek daug nusipelnė, jog 
nežiūrint jo jaunumo, jam buvo pavesta 
visa Lietuvos politikos šachmatų lenta. Jis 
turėjo lošti nelengvą partiją. Prieš jį sto
vėjo du stiprūs partneriai: Vokietija su 
Lenkija, kurios neseniai buvo sudariusios 
sąjungą ir grasino Lietuvos valstybei „ša
chu” arba per Vilnių, arba per Klaipėdą. 
Berlyne ir Varšuvoje nukaldinta juosta juo
sė Lietuvą vakaruose, pietuose ir pietry
čiuose, lyg grūmojąs apsiautimas. St. Lo
zoraitis, turėdamas patyrimą ir nepapras
tą politinį instinktą, teisingai suvokė, jog 
savo partijos svorį jis turi perkelti į šiau
rės vakarus. Jis pamatė ten turtingą savo 
veikimo lauką ir pradėjo stiprinti Lietuvos 
padėtį, užmegsdamas santykius su Latvija,

Estija ir Sovietų Sąjunga. To pradžia buvo 
memorandumas apie glaudaus bendradar
biavimo reikalingumą su Latvija ir Estija. 
Šis memorandumas padėjo sukurti Pabalti
jo valstybių bloką, kuris 1934 m. Ženevoje 
įgavo tarptautinės teisės formą. Šį Pabal
tijo valstybių lemiamą žygį sekė St. Lo
zoraičio kelionė Maskvon. Išsamiuose pa
sitarimuose su Litvinovu buvo išaiškintos 
problemos, liečia'nčios Lietuvą ir Sov. Są
jungą. St. Lozoraitis tuomet ryškiai pa
brėždavo, jog šis ryšys neturi būti išnaudo
tas blogam, ir aišku, jog jis niekuomet ne
būtų sutikęs su vienašališku ryšiu. Ir kas 
galvotų, kad Lietuvos užsienio politika 
sprendžiama ne Kaune, o Vorovskio aikš
tėje, t. y. Maskvos užsienio reikalų Komi
sariate, tas nesuprastų aukščiausių, šio 
energingo lietuvių užsienio reikalų ministe- 
rio principų. Šie principai buvo; išlaikyti 
Lietuvos politikes savarankiškumą. Sun
kiausias uždavinys, prieš kurį St. Lozorai
tis atsistojo pačioj savo veikimo pradžioj, 
buvo Lietuvos teisių gynimas Klaipėdos 
konflikte. Sudarius Berlyno ir Varšuvos 
paktą, Lietuvoje vyravo nuomonė, jog vo
kiečių dėmesys nuo lenkų koridoriaus nu
kryps į Klaipėdos kraštą. Nacionalizmo ko-. 
votojų veiksmuose buvo galima įžiūrėti di
delį pavojų Lietuvos valstybei. „Mes nori
me tik Klaipėdos konvencijoje garantuotos 
autonomijos” — šaukė jie iš Berlyno. „Jū
sų kova dėl autonomijos tėra priedanga” — 
atsakydavo Kaunas. Šitai patvirtino ir bai
giamosios išvados, surašytos vienos atsa
kingos lietuvių įstaigos rašte 1934 metų 
gruodžio mėn., kai netrukus turėjo prasi
dėti Klaipėdos byla. Jame tarp kitko ra
šoma: „Daugiau, kaip šešis mėnesius tru
kusių lietuvių įstaigų tyrinėjimų duomenys 
neleidžia abejoti, kad Klaipėdos krašte 
esančios nacionalsocialistinės partijos veik- 
kia prieš Lietuvos valstybę ir yra remia
mos bei finansuojamos Vokietijos.” Berly
no atsakymas buvo tas pats: „Tai, ką jūs 
laikote suvereniteto pažeidimu, tesą gyni

Paryžius (Dena). Roberto* Schumano sek
madienio naktĮ sudarytoji vyriausybė pasi
traukė antradienio vakarą.

Tautinis susirinkimas 295 balsais prieš 
289 atmetė Schumano vyriausybės politiką.

Paskaičius balsavimo rezultatus ministeris 
pirmininkas ir kiti ministerial išėjo iš po
sėdžio salės.

Britai aviacijos manevrais patenkinti
Londonas (Dena/Afp). Pirmadienį britų 

aviacijos manevrai .pasibaigė dvimotorių 
„Moskitos” lėktuvų antpuoliu, kurie pakilo 
vokiečių aerodromuose.

Nors galutiniai tų manevrų rezultatai dar 
ir nežinomi, tačiau kariniai sluogsniai jais 
yra labai patenkinti.

Viename vyriausios būstinės komunikate 
sakoma, kad sekmadienį, praskridusi oro 
užtvaras, viena lėktuvų formacija „puolė” 
Londoną.

Gražūs Togliačio žodžiai
Rymas (Dena/Afp). Italų komunistų par

tijos generalinis sekretorius Togliattis į su
sirinkusius „pasipriešinimo dienos” pami
nėti buvusius italų partizanus, pareiškė, jog 
šių dienų Italija vis labiau artėja fašistinei 
tiranijai ir kad italų tauta kovojo ne už to
kią Italiją.

Togliattis ragino laikytis vienybės ir bū
ti pasiryžusiems. Jis reiškė esąs įsitikinęs, 
kad niekas ilgesnį laiką negali laikyti tautą 
priespaudoje, jeigu ji yra pasiryžusi ko
voti už laisvę ir teisę.

Sovietu satelitai sunkumuose
Atvyko U. Gorusis

Frankfurtas (Dena). Amerikos DP 
Įstatymui vykdyti (205.000 išvietinfųjų 
asmenų atrinkti ir J JAV pergabenti) 
komisijos pirmininkas Ugo Carus is 
antradienĮ iš New Yorko lėktuvu at
vyko j Vokietiją ir nusileido Frank
furto aerodrome.

Kaip nepaprastas prezidento Tru- 
mano pasiuntinys jis, ketina Europoje 
pasilikti 2 mėnesius. Per tą laiką ža
da aplankyti Vokietijoje ir Austrijoje 
DP stovyklas, kad JT programos 
dvasioje galėtų paskubinti Europoje 
esančių DP pergabenimą į Jungtines 
Valstybes. ’

arba bet kurios kitas pasaulyje tautos inte
resais. „Tai ir yra tas pagrindas, kodėl aš 
atsisakau pasilikti tose eilėse, kurios ardo 
taiką”. į w

Toje spaudos konferencijoje Įvyko smar
kus susikirtimas tarp sovietų žinių agen
tūros Tasso atstojo bei įvairių Rytų Euro
pos kraštų spaudos korespondentų ir pulki
ninko Tokajevo. Visi anie Tokajevą apšaukė 
„samdytu išdaviku”.

mas jūsų pažeistos autonomijos”. šiose 
diskusijose nebuvo 'prieita prie bendro su
sitarimo, ir nuotaika Klaipėdoj darėsi vis 
labiau įtempta. Šį klausimą išspręs^ nepa
dėjo Kaune kelis mėnesius trukusi Klaipė
dos byla karo teisme. Klaipėdos parako 
statinės pradėjo sproginėti, :r po aštrios 
Hitlerio kalbos, pasakytos 1935 m. rugsė
jo mėn. Nūrnbergo Reichstago posėdy, at
rodė, jog sprogimas su nenumatytomis pa
sekmėmis yra neišvengiamas. Lozoraičio 
padėtis tokiose sąlygose buvo nepaprastai 
sunki, ir jam reikėjo didžiulio takto ir at
sargumo veiksmuose, kad didžiosios Euro
pos valstybės teisingai suprastų Lietuvos 
elgesį Klaipėdos klausimu. Pirmiausia jis 
kreipėsi į Prancūziją ir Angliją, kaip vals
tybes, pasirašiusias Klaipėdos sutartį ir 
suinteresuotas Klaipėdos konflikto likvida
vimu. St. Lozoraičio mėginimai tuo klau
simu Quai d’Orsay ir Downing Streete bu
vo sėkmingi. Dažnai Lozoraičio pasirody
mas sukeldavo ne tik Lietuvos, bet ir už
sienio plačiųjų sluogsnių susidomėjimą. 
1935 m. rugsėjo mėn. Tautų Sąjungos po
sėdy Stasys Lozoraitis buvo Europos su
sidomėjimo centru. Kalba, kurią jis tuomet 
pasakė Ženevoje, dalyvaujant gausiam de
legatų skaičiui, buvo nepalyginamas play- 
doyer Lietuvos reikalui Klaipėdos krašte 
apginti.

St. Lozoraitis buvo per daug realus po
litikas, kad nematytų, jog pakankamai geri 
santykiai su didžiausiu kaimynu, Vokietija, 
Lietuvai yra būtini. Vokietija Lietuvai buvo 
svarbi ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai. 
Vokietija buvo gana gera rinka Lietuvos 
prekėms. Tiesa, Lietuvos ūkio politika bu
vo pakankamai lanksti, kad Vokietijos rin
kos praradimą išlygintų padidintu savo 
prekių eksportu į kitus kraštus. Tačiau Vo
kietijos ūkinė blokada, konflikto tarp Ber
lyno ir Kauno metu, sudarė Lietuvai, o 
ypač Klaipėdos kraštui, daug sunkumų. Po 
Klaipėdos krašto seimo rinkimų, kurių re
zultatai buvo paskelbti 1935 m. spalio mėn. 
vidury, Stasys Lozoraitis pamatė, jog atėjo

V. D. Karo Muziejus Kaune, kur kasmet rugsėjo 8 d. susirinkdavo 
tūkstantinės minios žmonių Tautos šventės-minėti.

/Jtug<Sejo 8-toji
Jau penktą kartą iš eilės švenčiame Rug

sėjo 8-tąją toli nuo savo sodybų. Be apėjo 
nei vienai minutei mes neišleidžiame iš akių 
mūsų pavergto krašto. Tačiau Rugsėjo 8- 
toji ypač tinka būti ta susikaupimo ir susi
mąstymo diena, kurioje tąip gražiai kry
žiuojasi mūsų tautos didybės ir tragedijos 
momentai. Juk toji diena yra kartu ir sun
kių didžiojo mūsų praeities valdovo Vytau
to kovų dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės vainikavimo diena ir Šv. Panos 
Marijos gimimo diena, kurią per visus am
žius taip myli ir mėgsta sunkaus likimo 'lie
tuvių tauta. Atrodo, neatsitiktinai Vytau
tas Didysis pasirinko tą l dieną vainikąvi- 
mosi karaliaus vainiku diena. Šiandien ir 
Lietuvoje kenčianti didžioji tautos dalis ir 
išblaškytieji lietuviai po visus pasaulio kam
pus privalo daugiau negu kada nors stipry
bės semtis iš didžios ir garbingos savo pra
eities ir pasitikėti Aukščiausiojo pagalba, 
kad jai primestas sunkus vargas ir nelaisvė 
ko greičiau nukristų nuo jos pečių. O Rug
sėjo 8-toji ir yra ta diena, kurią tie abu 
mūsų stiprybės ir vilties šaltiniai lyg susi
bėga j vieną.

Niekas šiandien nemokėtų nusakyti, kaip 
būtų susiklostę tolimesni Įvykiai, jeigu ta
da, daugiau kaip prieš penkis šimtus metų, 
Vytautui Didžiajam būtų pavykę užsidėti 
karaliaus vainiką ant savo žilos galvos. Vy
tautas Didysis buvo realus politikas. Jis 
daugiau vertino tikrą savo ir savo valsty
bės galybę, negu titulus. Užtat ir vainikavi- 
mosi karaliaus vainiku sumanymas pirmiau
sia kilo ne jo galvoje, bet vokiečių impe
ratoriaus - Zigmanto galvoje. Kai 1429 m. 
žiemą Lucke susirinko, galima sakyti, visi 
Vidurio ir Rytų Europos valdovai arba jų 
patys garbingieji pasiuntiniai ir kai Vytau
tas jiems surengė tiesiog karališkas vaišes, 
(tarp kitų klausimų, kurie to suvažiavimo 
metu turėjo būti apsvarstyti, buvo ir Eu- 

laikas šiame Europos kampe nutildyti karo 
trimitus. Savo paaiškinimais jis pirmiausia 
stengėsi griežtai atskirti Lietuvos Vyriau
sybės ir Klaipėdos krašto autonominės sa
vivaldybės teises, ir sumaniais pasitarimais 
sudarė vokiečių lietuvių ūkiniam susitaiky
mui politinį pagrindą. Ši sutartis buvo pa
sirašyta 1936 m. rugpiūčio mėn. 5 d. ir le
do užtvara, kuri porą metų skyrė Kauną 
nuo Berlyno, buvo tiek, kiek tai atrodė Lie
tuvos reikalams reikalinga — pralaužta. 
Aišku, nebuvo tikra, kiek truks toji nuo
taika tarp Wilhelmstrasses ir Vienybės 
Aikštės. Tačiau galima drąsiai teigti, kad 
Lozoraičiui vadovaujant Lietuvos politikai, 
viskas bus daroma tų santykių pusiausvy
rai išlaikyti.

(Nukelta į 4 psl.)

ropos gynimo klausimas prieš bekylančią 
turkų galybę), imperatorius Zigmantas, kaip 
krikščioniškosios Europos aukščiausias dig
nitorius negalėjo nepasiūlyti puikiajam šei
mininku) karaliaus vainiko! Julė'* Visiems bu
vo aišku, kad ne kas kitas o tiktai Vytautas 
Didysis galėtų eventualiai vadovauti krikš
čioniškos Europos kovai su Islamo pasauliu. 
Sutiko su ta propozicija ir' Vytauto pus
brolis Lenkijos karalius Vladislovas-Jogai- 
la. ‘ '

Tačiau siaurų patriotų lenkų didikų gal
vose netilpo tie europinio masto planai. 
Jiems atrodė Lietuvos savarankiškumo klau
simas buvo didesnis pavojus, negu dar pa- 
kankamai toli nuo jų sienų stovinti turkų 
kariuomenė. Jie pasiryžo sutrukdyti Vytau
to vainikavimą ir Į savo užmačias Įtraukė 
silpnavalį karalių Jogailą, kuris nors, gal 
Jiūt, ir nenoromis ėmė atkalbinėti imperato
rių Zigmantą, kad šis atsisakytų sumany
mo vainikuoti Vytautą DidĮjĮ karaliaus vai
niku. Kada Vytautas apie tai sužinojo, jis 
pasiryžo per fas et nefas užsidėti karaliaus 
vainiką. Dabar ir prasidėjo paskutinis jo 
kovingo gyvenimo etapas, kurį, deja, netru
kus nutraukė už visas politines jėgas ga
lingesnis likimas. Vytautas mirė be kara
liaus vainiko.

Dėl to Rugsėjo 8-toji diena yra didelės 
mūsų tautos tragedijos prisiminimo diena. 
Ne vieną kartą lietuvių tauta turėjo nusi
lenkti prieš galingas likimo jėgas. Ne vie
ną kartą ji, tariant mūsų poeto žodžiais, 
būdama „pačiam žydėjime” turėjo suklupti 
po sunkiais likimo smūgiais.' Ar nepanaši 
tragedija Įvyko 1940 m., kada laisva ir ne
priklausoma tauta, stovėdama ant didelių 
kultūrinių ir ekonominių laimėjimų slenks
čio, turėjo nutraukti savo misiją ir pasi
rinkti sunkų ir kruviną kelią.

Bet kaip savo didybės ir klestėjimo lai
kotarpiais lietuvių tauta nepasiduodavo tuš
tiems pasididžiavimams, taip ir sunkiau
siais bandymo laikais nenustojo vilties ir 
tikėjimo kovoti ir laimėti. Rugsėjo 8-toji 
kaip tik gerai simbolizuoja šitą vilties ir 
tikėjimo momentą. Dėl to tą dieną kiekvie
nas lietuvis kreipia savo žvilgsnius kaip tik 
Į tas jėgas, kurios yra galingesnės už bru
talų likimą ir už visas žmogiškas užmačias. 
Kova ir tikėjimas — fllai tie du šaltiniai, iš 
kurių visados mes sėmėmės ir iš kurių 
visados semsimės jėgos ir stiprybės. O 
Rugsėjo 8-toji diena kaip tik ir yra toji 
diena, kada kiekvienas prisiminęs anuos se
nus mūsų praeities laikus turi ryžtis toli
mesnei kovai ne dėl karaliaus vainiko, bet 
dėl tautos laisvės, nes ir tada karaliaus vai
nikas nebuvo tik garbingos seno valdovo 
galvos papuošimas, bet tautos laisvės ir di
dybės simbolis. V. T,

1
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TRUMPOS ŽINIOS =r'^"
ALBANIJA

♦ Albanijos radijas šeštadieni translia
vo Albanijos komunistų partijos atsišauki
mą, kuriuo kvietė Jugoslavijoje gyvenan
čią albanų mažumą nuversti Tito režimą.

AUSTRIJA
♦ Austrijos pasienio policininkai pra

ėjusios savaitės gale susišaudė su 4 ukrai
niečiais, kurie norėjo peržengti sieną iš 
Čekoslovakijos. Du ukrainiečius suėmė, du 
nusižudė. (D/R). ,

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prieš kelias dienas Čekoslovakijoje 

suėmė 4 kunigus, vieną iš jų Vokietijos 
pilieti. Penktajam pasisekė pasprukti j už
sieni. Suimtieji kaltinami skatinę bėgti iš 
Čekoslovakijos. (D/Alp).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanija nepritaria JT chartos 

keitimui, pareiškė buv. užsienio reikalų mi
nisters Edenas Kopenhagoje. Ne charta 
esanti netinkama, bet kai Kurie jos bendra
darbiai. (D).

♦ Konservatorių atstovas E. Marplesas 
negavo vįzos j Sovietų Sąjungą. Sovietų 
ambasada Londone pasiteisino, kad stokoję 
butų Sovietų Sąjungoje. (D/R).

♦ JAV aviacija pasiryžusi D. Britanijo
je pasilikti 10 metų arba bent tol, kol grės 
karo pavojus su Sovietų Sąjunga. Amerikos 
aviacijai bosią duota D. Britanijoje nema
žiau kaip 7 bazės. (D/Afp).

♦ D. Britanijos buv. užsienio reikalų 
ministeris Edenas, kviečiamas anglų danų 
draugijos, vyks i Kopenhagą skaityti pa
skaitos. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijos vyriausybė paneigia gan

dus, kad trys Graikijos batalijonai ]>eržen- 
gė Albanijos sieną. (D).

INDIJA
♦ Indijos vyriausybė Karachyje uždrau

dė muzulmonų lygos laikrašti „Dawn”. J( 
buvo Įsteigęs Pakistano, generalinis guber
natorius Innah. (D/R).

ITALIJA
♦ Šiaurės Italijoje siautė stiprūs vie

sulai. Nutrauktas visas telefono ir telegra
fo susisiekimas. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES

♦ Atstovų rūmų antiamerikinės veiklos 
komisija nutarė tardymą dėl špionažo 
Amerikoje atidėti ligi spalio 15 d. (D/R).

♦ Amerikos karo laivynas praneša, kad 
j lėktuvnešių tarnybą gautas naujai išban
dytas sunkusis bombonešis. Jis turi 3 mo
torus, vieną iš jų sprausminj. Gali paimti 
3 tonas bombų. (D/R).

♦ 2500 JAV aviacijos karių trim laivais 
išplaukė J D. Britaniją ir tarnaus amerikie
čių aerodromuose. Laivuose taip pat veža
ma lėktuvų pakaitinių dalių. (D/R).

♦ JAV atominės energijos komisija pra
neša, kad daugiau kaip šimtas tyrinėjimo 
institutų ir ligoninių 15 užsienio valstybių 
medicininiams tikslams iš komisijos labo
ratorijos gavo radijo aktyvių izotopų. Ra
dijo izotopaii gaunami kaip antraeilis pro
duktas gaminant atominę energiją ir laiko
mi didžiausiu atradimu nuo mikroskopo iš
radimo. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
♦ Rugsėjo 21 d. prasidėsiančioje JT se

sijoje Paryžiuje Amerikos ’delegacijai vado
vaus Marshallis. Be to | delegaciją įeina W. 
Austinas, J. F. Dullesas, E. Rooseveltienė ir 
R. Jassuj>as. (D/R).

JUGOSLAVIJA
♦ 11 Jugoslavijos komunistų, kurie ne

seniai pasitraukė iš savo diplomatinių po
stovių Amerikoje, nesutikdami su ‘Tito po- 
litika,atvažia vo į Čekoslovakiją. (D/R).

KINIJA

K. Singeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai....... „.....................

„Pirmyn i Delhi“

♦ Kinijos vyriausybės kariuomenė turė- 
1o pasitraukti iš Tafangsuno aerodromo, 
:uris yra netoli nuo Mandžūrijos sostinės, 

Cangčuno. Jį buvo prieš 8 dienas atėmę iš 
komunistų. Sis aerodromas yra būtinas 
Cangčune ajrsuptai kariuomenei aprūpinti.

♦ Pasak vyriausvbės komunikatą. Bur
iuos sukilėliai užėmė Thatono ir Mulmei- 
no miestus, Į Rytus nuo Rangfino. (D/R). 
_______________ ■

Pagaliau 1944 m. kovo 17 tamsią naktį 
dvylika šnipų susodino ( gumines valteles 
ir paleido į kraštą. Bet ir čia lydėjo nesėk
mė. Dėl stipraus jūros bangavimo pora 
valtelių apsivertė. Joje plaukusieji kone 
prigėrė. I kraštą prisiirti nevyko. Surinkus 
atgal prie laivo pasirodė, kad instrumentai 
yra nukentėję nuo vandens, o kai kurios 
valtelės negali būti naudojamos, kadangi 
leidžia vandenį. Kapitonas japonas nesi
tvėrė pykčiu. Tad nusprendė pagauti ke
lias žvejų valtis, žvejus nužudy'i, kad indai 
galėtų jomis plaukti į krantą. Bet pa
starieji pasipriešino, aiškindami, kad ši
tą piratenją sužinotų anglai ir su
prastų kažin ką jomis išsikėlus i 
kraštą. Pagaliau visi susigabeno atgal į 
povandenini laivą, kuris visą savaitę plau
kiojo dar jūroje, o indai tuo tarpu lopė gu
mines valtis.

Išsikėlimas galutinai pasisekė kovo 24 d. 
Susėdę į pataisytas valteles, jie apie 6 km 
yrėsi iki kranto. Ekspedicijos vadovas buvo 
britų Indijos kariuomenės karininkas Kha- 
has. Vos tik išlipus į savo gimtąją žemę, 
jis įsakė pasitarti. Nustebusiems vyrams 
karininkas ėmė aiškinti jų padėti. Iš tikrųjų 
juk jie buvo Britanijos Indijos kariuome
nės i nelaisvę paimti kariai ir daugiau 
niekas. Nė vienas iš jų nenori juk pasida
ryti išdaviku. Ar prieštarauja kas tam? Ar 
jie užmiršo jau savo mirusius draugus, ma
tytas žiaurybes ir iškentėtą badą? Jis pada
rysiąs pasiūlymą, kurį turės visi balsuoti. 
Ir jis pasiūlė, kad jie visi pasiduos britų 
valdžiai ir. papasakos savo istoriją.

Vyrams klausantis širdis plakė. Jie ne
drįso pasižiūrėti j viens kitą. Ar kuris iš 
jų draugų buvo paverstas išdaviku? Ar Bo

se! buvo pasisekę atgręžti indus prieš in
dus? Ar indai galėjo dirbti kaip kvislin- 
gai ir šnipai, parslduodami japonams, ku
riems rūpėjo nugalėti Angliją, Jungtines 
Valstybes ir Rusiją? Kai kuriuo atžvilgiu 
jų balsavimas reiškė daugiau, kaip dvy
likos balsavimą. Tai buvo plebiscitas už 
visą Indiją. Ar pirksime laisvę, parsiduo- 
dami japonams? Kas po to pasidarys iš 
Indijos? Kiekvienas žinojo atsakymą. In
dija sulauktų dar blogesnio likimo. Vyrai 
tylėjo, galvodami apie savo tautos ateitį.

Balsavimas1 buvo demokratiškas. Kiek
vienas gavo po gabaliuką popieriaus. 
Jame reikėjo parašyti „taip“ arba „ne“.

Khanas paskelbė rezultatus. Buvo dvy
lika „ne“ — dvylika balsų už Indiją, tuo 
pat ir už Britaniją. Visi galvojo vienaip. 
Buvusieji šnipai ir sabotuotojai prapliupo 
juoku. Jie nužygiavo J artimiausią Indi
jos kaimą, prisistatė jo galvai, pasipasa
kodami, kaip jie atvykę ir ko buvę pasiųsti. 
Jiems davė gerai pavalgyti, ir nugabeno i 
Karachi.

Iš ten pagaliau atsidūrė Delhyje, kur 
kariuomenės atstovams papasakojo viską 
smulkiai. Nušvietė, kaip buvo mokoma, ir 
atidavė radijo siųstuvus ir dinamitą. Taip 
pat įteikė ir gautuosius pinigus. Jie buvo 
atsinešę keletą deimantų, įdėtų mažose dė
žutėse, kuriuos turėjo parduoti reikalui 
Ištikus.

Juos kvotusi kariuomenės įstaiga apipylė 
klausimais. Kas buvo Bosės bendrininkai 
Indijoje? Ar buvo vokiečių instruktorių ja" 
ponų špionažo mokyklose? Kokiu šifru tu
rėjo naudotis žinioms perduoti? Kas buvo 
agentai Tajyje?

Dvylika atsakinėjo kaip sugebėdami. 
Pirmą kartą britai galėjo įžvelgti j 
šnipinėjimo sistemą šitoje srityje. Jos 
išaiškinimas telkė daug naudos.

Savaitinė politikos apžvalga

Tariamuosius šnipus dabar paleido 
dirbti. Britų žvalgybos tarnyba teikė jiems 
reikalingą medžiagą. „Šnipai“ turėjo trum
posiomis bangomis perduoti i Burmą, teikti 
klaidingas žinias apie amerikiečių kariuo
menės dislokaciją ir kai kurių laivų išplau
kimą. Atvykusius medžioti Japonijos po
vandeninius laivus tuo būdu galėjo pasi
gauti sąjungininkų laivai ir nuskandinti.

Kad grupės veikla atrodytų rimtesnė, 
keletą iš jų „areštavo“, o likusieji dirbo 
tf toliau. Tai buvo šaunus kontržvalgybos 
vingris.

Bose tolydžio siuntinėjo naujus įsaky
mus: turėjo parduoti deimantus ir pradėti 
leisti naują laikraštį, nukreiptą prieš bri
tus. Laikraštį {steigė. Kiti Bosės agentai 
stojo i redakciją, o indų ekstremistai lipo 
kaip musės prie medaus. Britų slaptoji 
tarnyba labai susidomėjusi sekė dalykų 
raidą. Juo laikraštis smarkiau puolė britus, 
juo labiau patiko Bosei ir jo šeimininkams 
japonams. Jie ir neįtarė, kad straipsnius 
laikraščiui rašė vienas britų laikraštinin
kas. Žinoma, laikraštis prigaudinėjo japo
nus. Jis užsipuolė ir Mahatmą Gandhį, ku
ris kritikavo laikraščiuko radikalią linkmę. 
Mat, Gandhis laikėsi savo pasyvaus pasi
priešinimo idealo ir griežtai smerkė tero
rizmą politikoje, kurį siūlė laikraštis. '

Japonai gerai žinojo Gandžio prietarus, 
bet manė, kad gali vis dėlto panaudoti jj 
savo reikalui. Jie pergalvojo daugi įvairių 
subtilių būdų, kaip įtraukti Gandhį į pink
les, kuris nesutiko su Bose. Japonai darė 
jam įtakos asmeniniu santykiavimu. Japo
nų budistų vienuolis Kai Shoo ilgus metus 
gyveno Gandžio šeimoje. Jis išmoko indų 
kalbą ir gatvėmis vaikščiodavo garsiai kal
bėdamas maldas. Jis buvo švelnus, pamal
dus vyras ir patiko Gandžiui dėl savo tau
raus charakterio. Gandhis sakydavo „Jei 
japonai panašūs i tėvą Shoo, turi būti geri 
žmonės“. Japonai to ir tenorėjo, kad Gand
his susidarytų šitokią nuomonę apie juos.

Arterijų sukalkėjimas
Pereitą savaitę mirę du žymūs vyrai — 

Benešąs ir Ždanovas. Abu dėj arterijų su- 
kalkėjimo (Arteriosclerosis), taip bent teigia 
gydytojų pasirašyti mirties liudijimai. Me
dicinos enciklopedija tą ligą apibūdina 
kaip arterijų nusidėvėjimą, jos pasidaro ne- 
beelastiškos, kas tuojau atsiliepia širdžiai 
bei sukelia kitų organų negalavirftus. žo
džiu, tai senatvės reiškinys. Tuo negalavimu 

~ sergantiems gydytojai įsakmiai pataria ne
sijaudinti. Deja, pereitos savaitės mirusie
ji, kaip ir mes visi, nesijaudinti negalėjo.

Eduardas Benešąs
Pasakojama, kad Cekoslovakjos egzilinei 

vyriausybei iš Londono per Maskvą grįž
tant į Prahą, Stalinas Benešui- aiškino, kad 
Čekoslovakijai toli gražu nereikia sekti So
vietų Sąjunga. Girdi, slavus jungia slavų 
solidarumas, kuris leidžia kiekvienam na- 
mie gyventi savo būdu. Užstojo tyla. Sta
linas nusišypsojo ir tarė; „Jūs irgi manim 
netikite!” .Benešąs nusišypsojo... ir tiek.

Dabar jau niekas nekliudys Molotovo 
iškilimui į aukščiausią vietą sovietų im
perijoje. Ateitis parodys, ar toks ne
lauktas ipėdininkysfės problemos iš
sprendimas tik nesustiprins sovietų pa

linkimo prie kompromisų.”
Kitas šveicarų laikraštis „Gazette de Lau
sanne” aiškina, kad tarp Stalino ir Seri
jos, iš vienos pusės, ir Ždanovo ir Bulga- 
nino, iš kitos, buvęs nuomonių skirtumas 
dė. „šaltojo karo” taktikos. Pirmieji nori 
tikro karo išvengti, antrieji reikalavo iš
naudoti Vakarų nesusitvarkymą ir karą 
greičiau pradėti. Tokių ir kitokių speku
liacijų netrūksta. Mums tačiau atrodo, kad 
Londono „Times” turėjo daugiau tiesos, 
teigdamas, kad Ždanovo mirtis neturės jo
kios įtakos užsienio politikai. Sovietų poli
tika siekia įsiviešpatavimo visame pasauly-, 
je, tačiau jokiu būdu nenori įsileisti į tikrf 
karą. Kremlius, kai jam atrodo patogiau, 
naudojasi Litvinovo patarnavimais, kada 
reikia — iškiša į prieki Molotovą ar Žda-

darbininkai, paisydami vien savo interesų, 
turi reikalauti algų ir atlyginimo pakėlimo. 
Tas reikalavimas yra taip natūralus, kad 
net antikomunistinės „Force Ouvriere” ir 
katalikiškos profesinės sąjungos negalėjo jo 
neparemti. Todėl socialistų partija, jos or
gano „Le Populaire” žodžiais, negalėjo pa
remti nė vienos vyriausybės, kuri nesutiks 
pakelti dirbančiųjų masių perkamosios ga
lios. Tačiau kiekvienam aišku, kad dėl nau
jo algų pakėlimo, pakils kainos. Normaliai 
išeitį iš tokios būklės sudarytų naujo seimo 
rinkimai. Tačiau vidurio partijos rinkimų 
nenori, nes bijo pralaimėti. Teisingai deši
niųjų katalikų organas „Le Figaro” paste
bėjo, kad ir seimo paleidimas nef>abaigs 
ūkinės krizės. Tačiau antra vertus, jei kraš
tas paliekamas be valdžios, tai ta krizė tik
rai nesumažės. Pagaliau Robertas Schuma- 
•nas naktj į sekmadienj sudarė naują vy
riausybę. Tačiau ar jai pasiseks, kas jau 
kartą to paties Schumano, o vėliau Marie 
vyriausybėms nepasisekė? Tiesa, Prancūzi

jos organizmas gąuna stiprinančių injekci
jų Marshallio plano dėka, tačiau, 'kad jis 
galėtų atkusti, jam reikalinga ir dvasinė 
ramybė.

Tuo tarpu besiblaškanti IV respublika 
negali nepadaryti įtakos tarptautinei būk
lei. Jei iš tikrųjų velionis Ždanovas buvo 
agresyvios politikos šalininkas, tai jis šian
dien galėtų džiaugtis, kad jo prognozės, kai 
kam jau įžiūrint Prancūzijoje pilietinio ka
ro kibirkštis, pildosi. Savaime suprantama, 
kad šiandien jokių yjoatingų nuolaidų iš 
sovietų pusės ne! Berlyne, nei Maskvoje, nei 
kokioje kitoje konferencijoje laukti netenka. 
Londono „Daily Mail” 9 metų nuo karo 
pradžios proga prisiminė Karlo Marxo, 
kuris į Rusiją žiūrėjo kaip į visų blogybių 
šaltini, žodžius: „Jei Vakarų valstybės bus 
vieningos ir tvirtai laikysis, Rusija po cen
timetrą trauksis”. Deja, šiandien tos vieny
bės ir tvirtybės dar konstatuoti negalime.

VM

Bet tikrasis Indijos Judas buvo ir liko 
Subhas Chandra Bose. Kvislingai gali pra
dėti plačiu stiliumi — kaip jie pradėjo Nor
vegijoje, Palestinoje, Prancūzijoje ir Indi
joje. Bet mažai kas tepritarė jiems. Pvz., 
Vidkunas Quislingas niekada neturėjo dau
giau kaip 1% žmonių, kurie jj rėmė. Didy
sis Muftis teturėjo dar mažiau. O Bose bu
vo visai Izoliuotas. Keliaklupsčiaudami 
prieš savo šeimininkus, kvislingai perdėjo 
savo galią ir jtaką. Jų aukštos karjeros 
dažniausiai baigėsi šnipinėjimu. Visi jie 
pradėjo nuo diktatorių arba ministerių pir
mininkų, o baigė paprastais žinių teikėjais, 
kuriems nepatikėjo net šnipinėjimo siste
mos organizavimo savo atsakingumu, bet 
buvo subordinuoti šeimininkams Berlyne 
ir Tokijoje.

Bosė dėjosi laisvosios Indijos vyriausy
bės galva., Jis reprezentavo vyriausybę be 
krašto, komandavo armiją be kareivių. 
Nors jo pretenzijos buvo ir juokingos, ta
čiau jo veikla buvo žalinga.

Kaip ir daugumas šio karo išdavikų, jis 
buvo guvus valstybininkas ir mokytas vy
ras. Bosė buvo didelis intrigantas. Jis ga
lėjo paaukoti ir didžiausią reikalą, kad 
patektų l valdžią. (B. d)

Šiandien Čekoslovakijos komunistinė vy
riausybė jam suruošė valstybines laidotu
ves, o komunistinis ministeris pirmininkas 
Zapotockis savo kalboje iškėlė į padangft 
jo nuopelnus. Ties tais jo „nuopelnais” mes 
jau ilgiau sustojome, jam pasitraukus iš 
prezidento pareigų (žiūr. „Pavėluoto gesto 
akivaizdoje”, „Minties” 63(466) Nr.). Šian
dien tik galime pridėti, kad Benešąs prieš 
mirtį galėjo matyti savo politikos rezulta
tus. Vietoje taip nekenčiamos Austrijos 
Vengrijos imjjerijos šiandien stovi „išdi
džios’ liaudies demokratijos, o jas jungiatir- 
tis kadaise žydrasis Dūnojus virto raudo- 
noju Dunojumi, kuriuo plaukia laivai tik 
su sovietų vėliava. Nuo Vienos iki Galaco

novą su jo prakeikimais. Ždanovas, vadova
vęs Pabaltijo valstybių prijungimui, Suomi
joje elgėsi švelniau. Mannerheimas teigia, 
kad „Ždanovas buvo kietas, bet žmoniškas”. 
Juk savo laiku Stalinas rašė savo „Leniniz
mo pagrinduose” (cituojame iš atminties):

„Mes keičiame savo taktiką, valandomis, 
nei minutėmis, bet niekados neišleidžia- 
me iš Akių savo tikslo — pasaulinės 

revoliucijos”.
Na, mums atrodo, kad Stalinas iš akių neiš
leidžia visų pirma savo paties interesų. Jis 
periodiškai išvalo savo pasekėjus, nokin
damas iš pilkos masės iškilusias galvas, ku
rios jam kada nors galėtų būti pavojingos. 
Dėl tos priežasties Ždanovas, kuris kartais

NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKUTINĖS DIENOS
....-įrašo kazys Škirpa--------------

3. Tęsinys.
Jis perdaug skaudžiai būtų palietęs mūsų tautos garbę ir kom

promitavo pačią tą vyriausybę, kuri man tokį įsakymą davė. 
Todėl atsisakiau ji išpildyti ir' patariau per Dr. Mačiuli pa
čiai tai vyriausybei, kad ji tą savo įsakymą atsiimtų.

tokio neatsargaus žodžio jie iš Lietuvos pasiuntinio nesu
silaukė. Po visų svyravimų, pagaliau, birželio 16 d., apie 11 
vai., galutinai nusistatė A. Smetonos vis dėlto atgal per 
sieną negrąžinti. Nors buvo paprastas sutapimas,'bet iš tik
rųjų išėjo taip, jog pirmasis Lietuvos Kariuomenės kūrėjas 
Savanoris, kuriuo mane savo laiku pripažino mano buvę 
kovos draugai, gal net lemiamai prisidėjo prie paskutiniojo 
nepriklausomos Lietuvos respublikos prezidento gyvybės 
išgelbėjimo. Šia prasme ta nerami naktis iš 15 į 16 birželio 
nebuvo vien tik nerami, kaip kiekvienas katastroflngas įvy
kis, bet ir atnešė Lietuvos reikalui pažymėtiną naudą: 
Aukščiausiojo Viešpaties Dievo palaimą Asmeniui, įpareigo
tam ginti Lietuvos nepriklausomybės vėliavą, tą vėliavą 
išsaugoti nuo bolševikinio sutrypimo ir išniekinimo!

Respublikos prezidento balsas
žodį turi tik Višinskio valdiniai.

> Andriejus ždanovas
Dėl tų valdinių, saugančių raudonąjį Du

nojų, elgesio turėjo progos jaudintis kitas 
įžymus pereitos savaitės velionis. Eina gan
dai, kad tas, anot Molotovo laidotuvių kal
bos, ištikimiausias Stalino paladinas, kilęs 
iš buržuazinės caro mokyklų inspektoriaus 
šeimos komunistas, jaunystėje svajojo tapti 
dvasininku. Svajonė išsipildė, nes likimas 
jam pavedė grynojo komunistinio „tikėji
mo” inkvizitoriaus rolę. Tas didysis inkvi
zitorius kovojo su vakarietiškai „išsigimu
sia” muzika, literatūra, mokslu. Jis kovojo 
su nukrypimais nuo linijos Dunojaus kraš
tuose. Jo paskutinis Tito pasmerkimas ta
čiau įrodė, kad kartais jam trūko realybės 
pajutimo. Tas trūl^mas jį nuvarė greičiau 

• į kapus, negu normaliai arterijų sukalkėji
mas tai turėjo padaryti. Žmogui, kuris kė- 
sifiasi tapti Stalino įpėdiniu, gresia nema
žiau pavojų, negu jo priešui. Molotovas ne
sigailėjo malonių žodžių Ždanovo lavonui, 
kaip ir Zapotockis nebuvo šykštųsjnirusiam 
Benešui. Kaip vienam, taip ir antram mirtis 
galėjo atnešti tik naudos.

„Neue Ztlricher Zeitung” rašė:
„Su Ždanovo mirtim sovietų užsienio 
re(kalų ministeris nusikratė slogučio.

turėjo neatsargumo savo nuomonę pareikš
ti dar prieš Staliną, turėjo jaudintis, net bi
joti dėl savo likimo. Tas susijaudinimas tu
rėjo pasiekti pavojingas sveikatai ribas, kai 
kominformo politikos nepasisekimas Jugos
lavijoje visam pasauliui aiškiai parodė ply
šius Stalino mūre. Ždanovas turėjo bijoti, 
kad tas nepasisekimas bus įrašytas jo as- 
meninėn sąskaiton. Kad ir kaip būtų, 52 
metų Ždanovas, jei nesijaudintų, galėtų tik
rai ilgiau gyventi. Dabar jam likimas lėmė 
patvirtinti dar iš Didž. prancūzų revoliuci
jos kilusio posakio teisingumą:

„Revoliucija ryja savo vaikus!”

Prancūzija
Pereitą savaitę agonijoje blaškėsi dar 

vienas sunkus ligonis — IV prancūzų res
publika. Jos arterijos — partijos sukalkėjo,, 
jjasidarė nebeelastiškos. Jos nebesugeba pa
aukoti savo interesų dalį viso organizmo— 
tautos labui. 3 vadinamos vidurio, „trečio
sios jėgos”, kompromiso partijos nebegalė- 
o surasti kompromiso savo tarpe. Šiaip 

taip sulipdyta Andrė Marie vyriausybė su
byrėjo, nesutardama dėl ūkinės politikos 
metodų. Per tą laiką pragyvenimo kainos 
pakilo 10%, o kai kurių dalykų, pav. mė
sos ir vyno kainos net 25% — per vos ke
letą savaičių! Savaime suprantama, kad

Žymiai vėliau, kada Lietuva jau buvo paskendusi bolše
vizmo siautėjime mūsų krašte ir aš ieškojau kelių ir gali
mybių, kaip būtų galima gelbėti mūsų tautą iš tos didžiau- 
siosios nelaimės, patyriau iš vieno aukšto hitlerinės Vokieti
jos pareigūno, kuri pažinojau iš seniau, kad naciai ilgokai 
svyravo, ar A. Smetonos negrąžinti atgal per sieną, kitaip 
sakant, išduoti ji sovietų budeliams. Pasak tą pareigūną, ku
ris prie to atsitikimo dalyvavo asmeniškai, per visą naktį iš 
15 j 16 birželio vykę telefoniniai pasikalbėjimai tarp Vo
kietijos, užsienio reikalų ministerijos ir fūhrerio vyriausios 
būstinės fronte, Eitkūnų ir Gestapo vadovybės Berlyne, kol 
visos tos reicho įstaigos susigiedojo tarp savęs, kaip pasielgti. 
Mat, Prezidento A. Smetonos staigus atsiradimas Eitkūnuose 
begalo komplikavo vokiečių politikos kortas su Maskva ir 
jie rimtai prisibijojo, kad ši pastaroji to fakto nepanaudotų, 
kaip pretekstą suaštrinti santykiams su Vokietija. Tatai 
3. Reicho vadovybei tada buvo labai nepageidaujama, nes 
kone visos vokiečių militarinės jėgos tada tebebuvo sukon
centruotos Vakarų fronte prieš Prancūziją ir Angliją, o 
Rytuose buvo likę labai mažai jėgų, kurių nebūtų užtekę jo
kiam, bent kiek rimtesniam, pasipriešinimui, jei rusų raudo
noji armija būtų tada per Lietuvos lavoną vėržusis j Rytprū
sius. Reicho vadovybė tą padėti gerai žinojo ir todėl ilgokai 
suko sau galvą, kaip jai pasielgti ryšium su prezidento A. 
Smetonos staigaus atsiradimo Eitkūnuose, kaip kokio šakalio 
į rusų vokiečių santykius. Gal tik laukė kokio nors neatsar
gaus žodžio iš mano pusės, kaip Lietuvos pasiuntinio, kad 
turėtų kuo nusiplauti savo rankas juo labiau, kad aukščiau 
minėtą A. Merkio vyriausybės neapgalvotą potvarkį man 
telefonu vokiečiai, be abejonės, paklausė ir gal net užsifik
savo ant vaškinio popieriaus, kad turėtų dokumentini įro
dymą pasiteisinimui prieš viešąją pasaulinę opiniją. Tačiau

Tačiau susikirtimas su Užsienio reikalų m-jos centru dėl 
įsakymo grąžinti respublikos prezidentą vokiečių pagalba, 
graužė mano sąžinę. Stačiau sau klausimą, ar neprisisavinau 
sau to, kas man, kaip diplomatiniam atstovui, nepriklauso, 
t. y. teisės spręsti už pačią vyriausybę, kas jai daryti..
' Jei svį jos pavedimu kreiptis i vokiečius bei prašyti sve
timos pagalbos sutikti nebuvo galima, tai iš to dar nesekė, 
kad turėčiau teisę atsisakyti perduoti vyriausybės pageida
vimą pačiam prezidentui, paliekant jam visišką laisvę pa
sielgti, kaip tars esant reikalinga ir Lietuvai naudingiau, 
žinodamas visus tos vyriausybės motyvus. Todėl, praėjus ke
liolikai minučių, paskambinau Dr. Mačiuliui.

Pranešiau jam, jog bandysiu kaip nors susisiekti telefonu 
su Eitkūnais ir betarpiškai perduoti prezidentui vyriausybės 
motyvus ir jos pageidavimą. Kadangi, tačiau, nebuvo tikra, 
ar pavyks tuo keliu susisiekti, tai patariau, kad pati vyriau
sybė pasiųstų ką į pasieni tiesiog iš Kauno automobiliu. Ne
žinau, ar dėl to mano siūlymo, ar kaip kitaip, kaip žinoma, 
buvo atvykusi iš centro delegacija i Eitkūnus, vadovaujama 
finansų ministerio Ern. Galvanausko ir turėjo progą su res
publikos prezidentu reikalą aptarti, tik prezidentas nesutiko 
savo nusistatymo keisti, t. y. grįžti i Kauną.

To nežinodamas,, dėjau pastangų dar ir nuo savęs ji pa
niekti telefonu. Bet tai buvo be galo sunku. Pirma ilgokai 
turėjau laukti sujungimo su Eitkūnais, o kada tai buvo pa
daryta — vėl buvo naujų sunkumų prisiskambinti viešbuti, 
kur prezidentas buvo apsistojęs.

Belaukiant perjungimo, kelis kartus buvau pertraukia
mas ir turėjau iš naujo prašyti sujungimo su Eitkūnų tele
fono centrine. Kadangi viskas buvo taip nepaprastai sunku, 
tai buvau kreipęsis ir į E. Turauską Karaliaučiuje, paragin-
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LIETUVOS IMPERIJA PRISIMINUS
Rugsėjo 8. d. — Tautos šventės proga

Bet aukščiausią galybės laipsni Lietuva 
buvo pasiekusi Vytauto Didžiojo laikais 
(1392—1430). Tai buvo Lietuvos valdovas 
Aleksandro Makedoniečio ir Napoleono 
Bonapartės masto ir garso. Kad apie ji, 
kaip ir apie anų dienų Lietuvą, pasaulis tu
ri per mažit- žinių, reikia atsiminti tolimes
nį Lietuvos likimą. Lietuvą padalinus (1795), 
okupantams pavergus lietuvių tautą, sveti
miems nerūpėjo Lietuvos istorijos teisingas 
įvertinimas ir populiarinimas. Lietuvos is
torijos laurais pasipuošė Lenkijos ir kitų 
kaimynų istorijos, Varšuvos, Maskvos ir 
Berlyno muziejai...

Pasirinkę rugsėjo mėn. 8 d. (Šv. Panos 
Marijos gimimo dieną) Tautos Švente, mes, 
anos Lietuvos palikuonys, prisimename di
dingą ir garbingą Lietuvos praeiti, pager
biame senovės Lietuvos valdovus —• kara
lius ir kunigaikščius, karžygius, mūsų pro
tėvius, iš praeities stiprybės semdamies, 
kaip sako Dr. V. Kudirka.

demokratai
tuvos imperijos demokratini režimą. Kaip ir 
iš tremtyje esančių tų tautų atstovų mes 
dažnai išgirstame, jog Lietuvos valdymo 
metai jiems buvo laimingesni už buvusio ir 
dabartinio rusų valdymo metus. Jie prisi
mena Lietuvos laikus' kaip estai švedų val
dymo laikotarpi.

Kaip mūsų ir kitų "tautų istorija sako, 
Lietuvos valdovų ekspansija į baltiškas kri
vičių ir slaviškas ukrainų žemes buvo pa
grista keliais pagrindiniais tikslais: 1) kvie
čiant patiems krivičių kunigaikščiams; 2). 
kaupiant didesnes jėgas prieš baisų vokie
čių kryžiuočių veržimąsi Lietuvon; 3) gel
bėjant slavų tautas iš totorių žiaurios ver
gijos; 4) apsaugojant Europą nuo mongo
lų tolimesnio įsiveržimo; 5) siekiant betar
piško ryšio su Bizantija, kuri tada buvo 
kultūros ir prekybos centru.

Kada tik važiuodatns regėjau Trakus 
Man verkė iš skausmo širdis...

Maironis

PASAULINIO GARSO VAL
DOVAI

Nedaug yra mažesnių tautų, kurios gali 
pasigirti tokia didinga ir garbinga istorija 
kaip lietuvių tauta.

Didžiuosius Lietuvos kunigaikščius — ka
ralius Mindaugą ir Gediminą, Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos {kūrėjus ir- refor
matorius (XIII—XIV amž.), galima lyginti 
su Prancūzijos Vokietijos karaliumi Karo
liu Didžiuoju (IX amž.). Didieji kunigaikš
čiai broliai Algirdas ir Kęstutis (1341— 
1377) yra būdingiausias istorinis pavyzdys, 
kaip du broliai darniai valdė didelę Lietu
vos valstybę, vienam daugiau rytine, kitam 
— vakarine valstybės dalimi rūpinantis. 
Kęstutis, kuris vedė dažnus karus su kry
žiuočiais, Europos istorijoje žinomas kaip 
vienas riteriškiausių kunigaikščių.

Viduramžių
Dabartiniais demokratiniais laikais mums 

yra didelė garbė prisiminti senovės Lietu
vą ne kaip totalinę valstybę, o jos valdovus 
ne kaip karingus svetimų kraštų užgrobėjus 
ir tautų pavergėjus, bet — kaip narsius val
dovus — viduramžių demokratus. Ne tik 
mūsų pačių, bet ir krivičių (dabartinių 
baltgudžių) bei ukrainų istorija kalba apie 
Lietuvos valdovus ir jų vietininkus kaip 
apie teisingus, tolerantingus administrato
rius, respektavusius vietos kunigaikščių, 
bajorų ir gyventojų religines bei tautines 
teises, tradicijas.

Apie Lietuvos valdymo metus gudų ir 
ukrainų plačiuose kraštuose yra savo laiku 
parašyta daug storų knygų rusų, ukrainų, 
lenkų ir gudų kalbomis, kur tų tautų isto
rikai be didesnio šališkumo teigiamai atsi
liepia apie Lietuvos valdovus ir buvusį Lie- |

damas jį padaryti kelionės galą atgal iki Eitkūnų, kad pa
simatytų su prezidentu ir perduotų jam asmeniškai vyriau
sybės pageidavimą ir jos motyvus. Bet E. Turauskas atsisakė 
tai padaryti, atsikalbinėdamas jog prisibijąs, kad pakelyje 
neatsitiktų su automobiliu kokia katastrofa, nes jaučiąsis la
bai pavargęs nuo kelionės iš Kauno į Karaliaučių ir be to, 
nesąs tikras, ar prezidentas panorės su juo kalbėtis,' kai san
tykiai tarp jųdviejų esą labai pašliję.

Jis betgi pažadėjo paskambinti mūsų pasienio policijos 
baro viršininkui, rodos p. Žemaičiui, ir priprašyti jį, kad jis 
tuojau pereitų sieną, nuvyktų į Eitkūnus ir viską paduotų 
prezidentui... Vienu žodžių, dalykas pradėjo iškrypti į 
anarchiją: svarbus vyriausybės pavedimas iš Lietuvos pa
siuntinio perėjo į pabėgusį iš savo pareigų Užsienio reikalų 
m-jos Politikos dep-to direktorių, o šis pastarasis tą pave
dimą siekė nustumti nuo savo pečių ir jį užkrauti ant pa
prasto policijos pareigūno, nekompetetingo politikoje, tik dar 
nepabėgusio iš savo posto...

Tačiau po ilgo ir varginančio laukimo kone apie porą va
landų su telefono triubele rankoje, pagaliau, apie 6 vai. ryto 
birželio 16 d susilaukiau perjungimo su viešbučiu, kur pre
zidentas ir jo svita buvo laikinai prisiglaudę.

Pirmiausia priėjo prie telefono generolas Musteikis. Išdės
čiau jam reikalą ir paprašiau jo, kad pagelbėtų man atlikti 
vyriausybės pavedimą. Tačiau generolas vieton to, kad man 
kuo pagelbėjus, vis aiškinosi, kad jam nebuvę kitos išeities, 
kaip pabėgti į užsienį. Jis, matomai Įtarė, kad galėčiau tu
rėti kokį nors piktą tikslą jį patį ir prezidentą grąžinti į 
Lietuvą, kad jie patektų į bolševikų nasrus, nors jam jau ir 
buvo žinoma, kad esu padaręs demaršą Vokietijos užsienio 
reikalų m-joje tikslu jiems pagelbėti. Generolas tiek įkyriai 
kalbėjo vis apie tą patį dalyką, koks jam gresia pavojus, kad 
išvedė mane iš kantrybės.

Nors ir būdamas tik ats. pulkininkas, pasijutau priverstas 
priminti tam generolui, jog jis yra karininkas, ir kad, kaip 
toks, turi ne tiek galvoti apie savo gyvybės išsaugojimą, kiek 
apie krašto likimą. Pareikalavau, kad nedarytų man kliūčių 
ir prižadintų prezidentą iš miego, kad galėčiau jam asme
niškai viską perduoti, kas man yra vyriausybės pavesta jam 
pasakyti, Nors ir labai nenoromis, tačiau pranešė preziden
tui apie tą mano prašymą ir netrukus nugirdau man gerai 
pažįstamą A. Smetonos balsą.

Pilnai suprasdamas ir giliai atjausdamas be galo sunkią 
prezidento padėtį ir prileisdamas jog jis visų tų įvykių, ku
riuos prisiėjo jam tomis trogiškomis dienomis asmeniškai 
pergyventi, galėjo būti, kaip žmogus, -nepaprastai privargin
tas, pirmiausia atsiprašiau jo, kad išdrįsau jį pažadinti iš 
miego. Prezidentas atsakė:

Vykdant šią šventą misiją Europos Ry
tuose, Lietuvos valdovams teko susikirsti 
su karingų totorių ordomis ir Maskvos di
džiąja kunigaikštija. Vytautas Didysis b„vo 
pasiekęs net Juodąją jūrą ir joje prekybos 
uostą įkūręs (dabartinė Odesa), net į ga
lingos Aukso Ordos sostinę (Kazanėje) 
stiprios įtakos turėjęs. Ruošdamasis atsi
skaityti su kryžiuočių ordinu, kad vienu 
metu nereikėtų jam dviejuose frontuose ka
riauti, jis 1399 m. prie Vorkslos bandė su
mušti totorius. Nors jam tas mūšis nepa-

Lietuvos
1410 m. liepos mėn. 15 d. Vytautui Di

džiajam sų savo pusbroliu lenkų karaliumi 
Jogaila sumušus vokiečių kryžiuočių ordi
ną prie Žalgirio (Tannenbergo, Rytprū
siuose), Lietuva buvo pasiekusi aukščiausi 
galybės ir garbės zenitą. Vytautas Didysis 
buvo pasiryžęs užsidėti Lietuvos karaliaus 
vainiką ir tapti visiškai savarankiu Lietu
vos valdovu. Tą jo sumanymą rėmė net Ro
mos imperatorius Zigmunfas, kuris tarpi
ninkavo pas Sv. Tėvą išgauti jam karaliaus 
vainiką. Tik lenkų ponams nepatikęs toks 
Vytauto Didžiojo sumanymas, ir jie viso
kiais būdais stengėsi jo sumanymą sutruk
dyti.

1429 m. garsiame Lucko (Vakarų Ukrai
noj) suvažiavime, Vytauto Didžiojo sukvies
ti, Rytų ir Centrinės Europos valdovai bu
vo susirinkę aptarti Rytų^ Europos reikalų. 
Vokiečių Romos imperatoriui Zigmantui pa
siūlius, Vytautas turėjo būti vainikuotas 
Lietuvos karaliumi. Tai reiškė jo didelių 
nuopelnų Europos taikai pripažinimą’ir jo 
laimėjimų apvainikavimą. Buvo nutarta vai
nikavimo iškilmes atlikti Vilniuje ir Trakuo
se 1430 m. rugsėjo mėn. 8 d. (Sv. Panos 
Marijos gimimo dieną).

— Koks čia miegas, jau kelinta naktis kai nebesuveriu 
akių, buvau tik taip sau kiek išsitiesęs, kad duoti pailsėti 
mano kaulams...

Kada pasiaiškinau, jog tai padariau turėdamas svarbų 
ministerio pirmininko pavedimą, jis mane pertraukė, pasta
tydamas klausimą:

— Kokio ministerio pirmininko?
Atsakiau, jog p. Antano Merkio ir tįiiojau pat ėmiau 

dėstyti, kas man buvo pavesta prezidentui perduoti. Ka
dangi telefonu tai buvo nelengva, be to, pats irgi jaučiaus ir 
kiek pavargęs ir susinervinęs, o taip pat gal pasakojau ne
pakankamai aiškiai ir per greitai, tai prezidentas nusiskundė, 
jog mane nelabai prigirdįs. Paprašė toliau kalbėtis su ge
nerolu Musteikiu, kurio ausis esanti aštresnė, o jis jau nuo 
savęs viską perduosiąs.

Pasiaiškinau, jog su generolu jau esu kalbėjęsis, bet kad 
to negana, nes vyriausybės man yra pavesta viską perduoti 
asmeniškai pačiam prezidentui ir kad to pavedimo kitaip 
atlikti negaliu. Pažadėjau toliau kalbėti lėčiau ir galimai dau
giau aiškiai.

— Ką jie dar iš manęs nori seno ir sergančio žmogaus — 
įterpė nuo savęs A. Smetona, toliau klausydamas mano 
dėstymų. Be abejonės, tie žodžiai būtų sugriaudinę kiekvieną, 
kas galėjo sau įsivaizduoti, ką tas tikrai jau nebe jaunas ir 
nebe perstipriausios sveikatos žmogus anomis dienomis tu
rėjo morališkai Iškentėti ir fiziniai ištverti. Bet jis buvo Lie
tuvos respublikos prezidentas, o aš jo paskirtas Lietuvos 
diplomatinis atstovas krašte, į kurį jį likimas atbloškė prieš 
jo paties valią. Kad ir suspausta širdimi, turėjau šiam savo 
aukščiausiam viršininkui sakyti viską, ar tai jam būtų ma
lonu ar nemalonu, tik ne tam, kad jį savo ruožtu kaip nors 
kankinti, bet vien tik tam, kad žinotų, ką mano .tuomet dar 
teisėta, jo paties paskirta ir palikta krašte, vyriausybė, ku
rios pavedimą ai? jam dėsčiau.

Atsakydamas į mano išvedžiojimus A. Smetona aiškinosi, 
jog jis abejojąs ar būtų prasmės jam grįžti, kai sovietai per
daug kišasi į mūsų krašto valdymą, reikšdami pretenzijų nu
rodyti mums kokią turime sudaryti valdžią. Tai priešinga 
pačių sovietų pažadui į mūsų vidaus reikalus nesikišti, antra, 
sovietai dar tuomi sulaužė pasirašytąją su jais savitarpinės 
pagalbos sutartį, kad primetė Lietuvai vienšališkai didesnį 
skaičių’garnizonų, net nelimituojant kariuomenės kontin
gento. Supratau, jog prezidentas mano, kad norima jį grą
žinti atgal tam, kad jį asmeniškai išdavus sovietams. Taigi 
gręsiąs jo gyvybei pavojus. Tokiomis sąlygomis jis skaitąs, 
kad prezidento pareigų pildyti taip, kaip to reikalauja Lie
tuvos konstitucija, jis nebegalėtu. (B. d.)

įvyko, tačiau jis savo gudrumu tuoj susitai- 
i kė su totoriais, ir jau 1410 m. matome juos 
i lietuvių talkininkais kovoje prie Žalgirio.
’ Didžiuodamies mūsų protėvių tolerantin- 
| gurnu, šiandien mes turėtume apgailestauti, 
i kad perdidelis Lietuvos valdovų humanišku
mas viduramžiais, galima sakyti, tuomet re
tas demokratingumas, yra viena iš priežas
čių, kad didelė Lietuvos imperija vėliau tu
rėjo susijungti su mažesne Lenkija, paskui 
kartu su ja nusmuko ir buvo vėliau iškilu
sių galingesnių kaimynų pasidalyta...

karalija
GENGSTERIZMAS VIDUR- 

AMŽAIS
Deja, seneliui Vytautui Didžiajam neteko 

laimės sulaukti karaliaus vainiko. Mat, ir 
tada, kaip ir šiandien, aukštojoje politikoje 
būdavo klastų, kurios nulemdavo valdovų 
ir valstybių likimą. Lenkai, kanclerio vysk. 
Zbigniewo Olesnickio vadovaujami, prie
šingai karaliaus Jogailos nusistatymui, per 
Lenkiją iš Rymo Vytautui vežtą vainiką ke
lyje pagrobė.

Nesulaukęs vainiko ir susikrimtęs, senelis 
Vytautas susirgo ir, kiek pasirgęs, mirė 
Trakų pilyje, palikęs Lietuvą be karaliaus 
vainiko, be sau lygaus vietininko.

Vytauto Didžiojo mirtis be karaliaus vai
niko yra lemiančiai tragiškas Lietuvos isto
rijos momentas. Nuo tada Lietuva vis la
biau buvo saistoma su Lenkija, kol, ’Mas
kvai vis daugiau spaudžiant iš rytų, 1569 
m. nelaiminga Liublino unija Lietuva galu
tinai susijungė su Lenkija, su kuria vėliau 
ir priėjo liepto galą...

KRYŽIUOSIU AINIS APIE 
VYTAUTĄ DIDĮJĮ

Ta proga verta dėmesio ištrauka verti
mas iš 1942 m. Miinchene, Hoheneinchen— 
Verlag, išleistos mokslinės A. Sanderso 
knygos „Osteuropa in konfinentaleuropaei-- 
scher Sęhau” („Schriften zur kontinentaleu-
ropaeischer Forschung, I Teil, Osteuropa 
bis zum Mongoleneinbruch”) •). 206—207 
puslapiuose skaitome:

Kodėl ne Vilnius?
Turėdami galvoje tokį Lietuvos istorijos 

pavyzdį ir kuriozą, kad buvusios Lietuvos 
imperijos valdančioji lietuvių tauta ilgai
niui neteko valstybinės egzistencijos, liko 
negausi ir net ilgon vergijon pateko, be to, 
šiandien, po 22 nepriklausomo gyvenimo 
metų nedideliame ir nepilname buvusios 
Lietuvos imperijos etnografiniame plote, ne
girdėtame rusų terore kenčia ir nyksta žu
doma, — ne kartą pagalvojame, kodėl taip 
atsitiko. Kodėl šiandien Europoj ne Vilnius, 
bet kitos sostinės, kurios seniau nebuvo to
kios galingos, pirmaisiais smuikais grie
žia?. ..

Nesenai girdėjome, kad Maskvoje buvo 
sušauktas stačiatikių bažnyčios dvasininkų 
ir atstovų kongresas ryšium su Rusijos au
tonominės stačiatikių bažnyčios įsteigimo 
500 metų sukaktimi. Sis faktas yra būdingas 
ir Lietuvos istorijai. 2vilgterėkim 500 metų 
atgal. Kaip tik tada, kai Lietuva buvo pa
siekusi aukščiausį savo galybės zenitą, ne
seniai priėmusi krikščionybę, Lietuvos pa
šonėje tūnojusi Maskvos Didžioji Kuni
gaikštija persitvarkė ir pradėjo kelti galvą, 
reikšti ekspansiją Lietuvos valdomų sričių 
sąskaiton, imdama „savo globon” stačiafi- 
kiškas žemes.

Maskvai tai sekėsi, nes nuo tada Krem
liaus valdovas buvo kartu if stačiatikių baž
nyčios Rusijoje galva. Konstantinopolis nu

Amerika Lietuvos vietininkė
Rugsėjo 8 d. Tautos Šventės proga, gali

ma padaryti būdingą sugretinimą. Lietuva 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės! Didelis 
skirtumas koiitinentiniu ir potencialiu at
žvilgiu. Bet tarp šių dviejų kraštų yra is
torinis ir psichologinis ryšys.

JAV kaip valstybė atsirado Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos žlugimo išvakarėse. 
Kai Lietuvai saulė leidosi, JAV saulė pate
kėjo. Kaip Lietuva viduramžiais savo tole- 
rantingumu švietė visai Europai, taip JAV 
per~šimtmetį pasidarė viso pasaulio skais
čiu švyturiu savo laisvės ir demokratingu- 
mo spinduliais. Kaip savo laiku Lietuva 
saugojo Europą nuo mongolų invazijos, taip 
šiandien JAV toj pačioj Europoj budi prieš 
panašų pavojų. Kiek Lietuvos imperijos žlu
gimas neigiamai paveikė visos Europos to
limesnę jėgų lygsvarą, tiek Amerika, pagal 
Rabindranatho Tagorės filosofiją, yra. lyg 
naujai atgimusi Lietuvos vietininkė...

Skirtumas laiko atžvilgiu didelis, bet pa
lyginimas prasmingas. Tai patvirtina ir 
Lietuvos sūnų praėjėtas kraujas dėl JAV 
laisvės ir nepriklausomybės. Lietuvą su 
JAV simboliškai jungia Lietuvos sūnus ge-

„Baltijos jūros (Ostsee) ūkiniams 
santykiams su Rytų Europos erdve nau
ją etapą atnešė iškilimas Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos, kuriai prie ku
nigaikščio Gedimino (1316—1341) ir 
Algirdo bei Kęstučio (1341—1377) pa
vyko iš mongolinės galybės Dniepro 
erdvę išplėšti. Didysis kunigaikštis Vy
tautas privedė prie didžiai užsibrėžtos 
politikos prieš mongolų viešpatiją — 
kad Lietuvos sienas nukeltų iki Juodo
sios jūros. Ir politika prieš Vokiečių 
Ordiną, su kuriuo Lietuva ik! tol nuo
latiniame įtempime gyveno, buvo šiam 
tikslui pajungta. 1397 m. pradėjo Vy
tautas karą prieš mongolus. Antrame 
karo žygyje prieš juos (1398) dalyva
vo Eberhardas Waldenfelseris. vėlesnis 
Torno komtūras, su 60 ietininkų. Šituo 
karo žygiu Vytautas išplėtė savo galy
bės ribą iki Juodosios jūros. Naujos 
sienos apsaugai jis įsteigė Dniepro 
deltos krašte, arti šiandieninio Akerma
no dvi tvirtoves. Handšibėj (šiandien 
Odesa) jis pastatė uostą, kuris turėjo 
tarpininkauti prekybai su Bizantija.

Tačiau Vytauto politika neprivedė prie 
visiško pasisekimo. 1399 m. Vytautas 
pasiruošė trečiam dideliam žygiui 
prieš totorius, kuris turėjo atnešti pa
skutinį lėmimą. Jo kariuomenė buvo 
sudėta iš vokiečių, lenkų, valakų (Wa- 
lachen), žemaičių, totorių, gudų (Weiss- 
ruthenen) ir ukrainų. Vokiečių ordinas 
pasiuntė savo pagelbinius dalinius kom
tūro Markwaldo Salzbacho vadovybė
je. Karo žygis baigėsi 1399 m. rugsėjo 
mėnesį prie Vorkslos upės sunkiu pra
laimėjimu. Iš vokiečių ir lenkų, kurie 
kovojo pirmose eilėse, vos kai kurie 
ištrūko gyvi. Dėl to ir prie Juodosios 
jūros laimėti gynimosi punktai dingo. 
Šitas pralaimėjimas, kuris reiškė Vy
tauto karinės galybės sunaikinimą, pri
vertė jį atsisakyti nuo prieš mongolų 
viešpatiją nukreiptų planų.

Santykiams tarp Baltijos jūros ir 
Rytų Europos erdvės didelę politinę ir 
ūkinę reikšmę turėjo Vytauto perėjimas 
į krikščionybę (1398). Krikščionybės 
priėmimas vedė Lietuvą į europinės 
kultūriškai politinės būklės lygmenį. 
Tuo pačiu laiku sekė ūkinis priartėji
mas: Salinwerderio sutartis (1398. X. 
12 d.) padėjo kertinį akmenį prekybos 
ryšiams tarp vokiečių ordino valstybės 
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos. 
Apie visos vokiečių ordino valstybės 
dalyvavimą prekyboje su Lietuvos Di
džiąja Kunigaikštija, kurios sienos ku
rį laiką siekė nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios jūros, kalba Kauno ’Konto
ros rinktinių žmonių pranešimas (1492), 
kuriame pasakyta: „Nebuvo Prūsijoj 
amato, kuris iš to naudos neturėjo”.

Pažymėtina, kad A. Sandersas savo kny
goje ne vien tik šioje vietoje pamięi Lietu
vą ir lietuvių tautą.

stojo įtakos rusams stačiatikiams ir stačia
tikių Eklezija Rusijoje buvo lyg ir sutau- 
tinta. Šitaip vienose rankose suderintas 
dviejų galių — valstybės ir bažnyčios — 
valdymas įgalino Rusijos valdovus tvirčiau 
ant kojų atsistoti ir, glaudžiam po savo 
sparnu Lietuvos valdovų „skriaudžiamas 
aveles”, užvaldyti visas stačiatikių gyvena
mąsias vietas, nors jos ir ne visos buvo 
slaviškos ar rusiškos žemės. Tos politikos 
laikėsi visi sekantieji Kremliaus valdovai, 
carai. Ir tai, man rodosi, yra viena iš pa
grindinių Rusijos į didžvalstybės iškilimo 
priežasčių.

Štai istorinis pavyzdys, ką reiškia vals
tybei turėti vienose rankose valstybės ir 
bažnyčios vadžias. Maskvos galybės iškili
mui patarnavo „nelietuviška”, jei galima 
taip išsireikšti, Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos lietuviškų valdovų vidaus politi
ka, pavėluotas krikščionybės priėmimas (300 * 
—400 metų vėliau, negu Ukrainai ir rusai 
priėmė) ir neįvykdytas Lietuvos gyventojų 
— stačiatikių suorganizavimas į atskirą 
tvirtą autonominę Lietuvos stačiatikių baž- 
nyčią. Kaip Maskvai pavyko per ilgą laiką 
ir ne rusus stačiatikius padaryti slavais 
(pavyzdžiui — krivičius, kurie yra'bšltų gi
minės), taip, vedant kitokią politiką, Lietu
vai galėjo pavykti tuos pačius arčiau savęs 
prisirišti...

nerolas Tadas Kosčiuška, buvęs žynį! figū
ra JAV nepriklausomybės rūmų kertinio 
akmens padėjime ir pašventinime...

E. K. Vilnietis

Kazys Bradūnas

Be tėvynės
Svetimojo židinio ugnelė
Visą vakarą šalta ir nelinksma.
Jos plazdėjime man gaisro dūmai kelias, 
šviečia bėgliui tėviškės liepsna.

Vis nešuosi kruviną pašvaistę, 
Vis apkrinta galvą pelenai.
O geriau užkloki, sniego skraiste, 
O geriau užgriūkite, kalnai.

«
Be tėvynės negaliu sušilti
Svetimojo židinio liepsna,
Be tėvynės ir gyvent ir mirt) 
Visoj žemėj vietos negana!

Iš „Svetimoji duona-”

3



Nr. 94 (477) 4 pnsl. MINTIS 1948 IX. &

SOVIETAI BERLYNE VEDA DVIGUBA LOSIMA
tariasi Berlyno klau- 
pietų nepaprastas po- 
min. Britai mano, kad 
pasitarimai yra įėję

Berlynas (Dena). Vokietijos kariniai gu
bernatoriai ir toiiau 
simu. Pirmadienį po 
sėdis truko 5 vai. 45 
karinių gubernatorių
į lemiamą stadiją. Sekantis posėdis įvyks 
antradienį.

Vykstant deryboms dėl Berlyno blokados 
panaikinimo, Berlyno, savivaldybės rūmuose 
pirmadienį įvyko kruvinų susidūrimų, kai 
demonstrantai, suorganizuoti SĖD, norėjo 
išardyti miesto atstovų posėdį. Čia spau
dos atstovai ir sąjungininkai buvo užpulti 
veiksmu. Markgrafo' sovietų zonos policija 
buvo pasyvi ir pasitenkino tik asmens do
kumentų kontrole.

Demonstrantai reikalavo tuojau svarstyti 
SĖD pasiūlytą žiemos pagalbos programą. 
Daugumas demonstrantų buvo 
prie miesto valdybos sunkvežimiais, 
darbo 
pilnas

begėdišką, kad apie ją netenka nė kalbėti. Į Antradieni susirinko vakarinių Berlyno 
Galėjo laukti, kad sovietų sektoriaus ko- J sektorių komendantai posėdžio, kuriame
inendantas pasistengs apsaugoti tarptauti
nius įstatymus ir pasirūpins tvarka ir ra
mybe, bet tai nebuvo padaryta. Tos demon- 
stfacijos metu buvo veiksmu užpulti 3 ame
rikiečių žurnalistai ir rimtai sužeisti.

Amerikiečių įstaigos ryšium su Įvykiais 
posėdžiauja savitarpyje ir su vadovaujan
čiais vokiečių asmenimis.

Dėl rinkimų atidėjimo sovietų 
je, pulk. Howleyus pareiškė, kad 
tai bijo tautos balso.

sektoriu- 
komunis-

zoną

atgabenti 
Nuo

jie buvo atleisti ir jiems pažadėtas 
atlyginimas.

, Tikras mūšis magistrate
prasidėjus posėdžiui, į salę įsiveržė 

50 demonstrantų. Jie parmetė tvarkdarius, 
puolė spaudos ložę ir apkūlė spaudos at
stovus. Amerikiečių radijo pranešėjui Ber
lyne buvo atimtas mikrofonas ir nuplautas 
kabelis. Netrukus buvo galima pastebėti 
kruvinai sumuštų žmonių. Atvykę 16 vaka
rinių sektorių policininkų buvo uždaryti 
magistrate ir saugomi sovietų sektoriaus 
policijos, kad negalėtų išeiti. Dėį uždarytų 
policininkų Vakarų valstybių ryšių karinin
kai vedė pasitarimus su sovietų ryšių ka
rininkais, bet pastarieji vakariečiams pa
reiškė, kad jie neturi teisės pasilikti ma
gistrate. Vėliau sovietų patvarkymu Mark
grafo policija suėmė tuos 16 'policininkų, 
uždėjo ant rankų grandinius ir nusivežė. 
Sovietų ryšių karininkas ajAaltino ameriL 
kiečių, britų ir prancūzų ryšių karininkus, 
kad jie slėpę nusikaltėlius.

Tai begėdiškiausias veiksmas 
Anį|rikiečių sektoriaus komendantas pulk, 

dowleyus SĖD demonstraciją pavadino taip perializmu; 2. jis nesuprato klasių kovos

Tik

—*■

AKIMIRKSNIU KRONIKA
bus apsvarstyta naujai susidariusi Berlyno 
būklė po pirmadienį įvykusių demonstraci
jų-

Taip pat antradienį 16 vai. susirinko 7. 
nepaprasto posėdžio sąjungininkų kariniai 
gubernatoriai. Tame posėdyje, be pačių gu
bernatorių, dalyvauja, jų pavaduotojai, po
litiniai tarėjai ir didelis skaičius įvairių 
žinovų.

Įvykiai slopina optimizmą
Britų diplomatiniai sluogsniai žiūri gan 

pesimistiškai j iki šiol pasiektus karinių gu-Magistratas perkeltas J britų
Pasikartojus prie miesto savivaldybės de

monstracijoms, kaip pareiškė Berlyno bur
mistras Dr. Friedensburgas, posėdžiai ne
begalės daugiau įvykti miesto savivaldybės i — nuomonių skirtumai su sovietų atstovais, 
rūmuose, kurie yra sovietų sektoriuje. Ber-; dėl keturių valstybių komisijos teisių api- 
jyno miesto tarybos pirmininkas Zuhras Į brėžimo ir dėl pinigų, kurie bus emituoja- 
sekantį tarybos fiosėdį sušaukė britų sekto- : mj sovietų zonos banko kontrolės. Nė kiek 
riuje.

Buv. Berlyno burmistro 1 
burgo tarnybinėse patalpose 
tų karininkas padarė kratą.

Afarkgrafo policija apsupo 
gislratą ir prie visų įėjimų 
sargybas. Įeiti niekam netrukdoma, 
išeinant labai atidžiai kontroliuojami 
mens dokumentai. Taip pat patikrinama 
išeinančiųjų portfeliai.

bernatorių Berlyne pasitarimų vaisius.
Svarbiausia kliūtis susitarimui dėl valiutos

Dr. Friedens- 
vienas sovie-

buvusį 
pastatė

ma- 
savo 

Bet 
as-

ne mažesnių sunkumų susidaro ir dėl są
lygų aptarimo susisiekimui atidaryti tarp j 
Berlyno ir vakarinių Vokietijos zonų.

3 amerikiečiai dviejuose automobiliuose j 
sekmadienį išvyko iš Berlyno, kad pasiektų j 
amerikiečių zoną Voketijoje. Tačiau pirma- j 
dienį jie dar nebuvo atvykę į pereinamą i 
punktą Helmstedte. Manoma, kad juos so
vietai sulaikė.

Gomulka baigia savo karjera
Varšuva (Dena'Reuteris). Lenkijos darbo 

(komunistų) partija paskelbė komunikatą, 
kuriame sakoma, kad Lenkijos ministerio 
pirmininko pavaduotojas Gomulka pasitrau
kė iš partijos generalinio sekretoriaus po
stovio. Komunikate sakoma, kad Gomulka 
buvo pasidavęs nacionalistinei ir buržuazi
nei įtakai. Gomulka padarė tris ideologines 
klaidas: 1. jis nepripažino Sovietų Sąjungos 
KP vadovaujančio vaidmens kovoje su im-

reikalo su kapitalistų ūkininkais (buožėmis); 
3. pagaliau Gomulka užėmė įtartiną pozici
ją Jugoslavijos KP ir jos vadų atžvilgiu. 
Tuo būdu paaiškėjo, kad jis nesupranta di
delio Jugoslavijos komunistų nukrypimo 
nuo KP generalinės linijos.

Tačiau komunikate Gomulkai pripažįsta
mi dideli nuopelnai kovoje su imperializmu 
ir reakcija.

Gomulka ir toliau palieka ministerio 
trtfninko pavaduotoju ir prie Lenkijos 
jungių sričių ministeriu.

Britai teikia daug reikšmės
Londono politiniuose sluogsniuose 

mulkos atleidimui iš jo pareigų 
KP teikiama daug reikšmės,
įvyko ryšium su konfliktu tarp kominformo 
ir Jugoslavijos KP. Tai yra ženklas toli
mesnių sunkumų su KP vadovybėmis ir 
Įeituose satelitų kraštuose.

Čekoslovakijoje ir Bulgarijoje manoma, 
jog KP satelitų kraštuose valymas bus pa
skubintas, kad tuo būdu Maskvai 
ftfigvinta energingai vykdyti jos 
tą Vokietijos politiką.

pir- 
pri-

Go-
Lenkijos 

kadangi tai

būtų pa. 
pasirink-

Darbininkai negalėjo atsisveikinti su 
Benešu

Praha (Dena/Reuteris). Nuo pat'ankstyvo 
pirmadienio ryto Čekoslovakijos gyventojai 
miniomis ėjo prie panteono, kad paskutinį 
kartą atsisveikintų su buv. prezidentu. Be- 
nešo kūnas iki antradienio buvo Prahoje, o 
vėliau po atitinkamo valstybinio akto iš
gabentas į jo gimtąjį miestą, kur bus palai
dotas. Vidaus reikalų ministeris uždraudė 
fabrikams 
laidotuvių 
fabrikuose 
darbas.

siųsti j Prahą valstybinio akto 
proga delegacijas, kad tuo būdu 
nę akimirkai nebūtų nutrauktas

Kauno senamiesčio 
gatvė

Markosas vyksta į Maskvą
Atėnai (D/Afp). Graikų sukilėlių vadas 

gener. Markosas, pasak graikų laikraštį 
„Estia”, pašauktas i Maskvą gauti naujų 
instrukcijų.

STASIUI LOZORAIČIUI 50 METŲ
(Atkelta iš 1 psl.) i

Stasys Lozoraitis yra didelis Tautų Są
jungos draugas. Jis mato, kad paskutiniuo
ju laiku Tautų Sąjunga neatliko daug savo 
uždavinių. Tačiau tai nesumažino Stasio 
Lozoraičio moralinio pasitikėjimo Tautų 
Sąjunga, ir jis stengėsi vis glaudžiau ben
dradarbiauti su Vakarais.

Talleyrandas, keliaudamas Vienos kon- 
gresan, jxikalbio apie Metternichą, progą 
taip charakterizavo tą jx>litiką: „Saugoki
tės jo: jis gerai kalba, — bet kas dar daug 
svarbiau — dar geriau tyli. Stasys Lozo
raitis moka vienodai gerai kalbėti, veikti, 
tylėti ir laukti. Jis yra diplomatijos meno 
retas meisteris. Tai yra neįkainojamos yf>a- 
tybės užsienio reikalų ministeriui, kurio 
kraštas turi tokią sunkią geojjolitinę padė
tį. Dėl to Lozoraičio darbas aukštai verti
namas ne tik Lietuvoj, bet ir užsieny. Jo 
išrinkimas Diplomatijos Akademijos garbės 
nariu yra išraiška nepaprasto pasitikėjimo, 
kurį parodė Stasiui Lozoraičiui pasaulis”.

Salia Dr. Viktoro Zinghauso įdomių ir 
reikšmingų pasisakymų apie mūsų didįjį 
diplomatą, vertėtų priminti ir kai kuriuos 
jo vėlyvesnio darbo faktus. — Vokiečių 
ginkluotoms pajėgoms Klaipėdą užėmus, 
Stasys Lozoraitis (jau min. Urbšiui Užsie
nio reikalų ministeriją valdant) skiriamas 
Klaipėdos komisijos pirmininku, kurios už
davinys buvo sutvarkyti visus dėl Klaipėdos

ažėmimo kilusius klausimus, tiek tarptau
tiniu, tiek vidaus atžvilgiu. Vokiečių vy
riausybė, stengdamasi Lietuvos politiką pa
daryti priklausomą nuo Reicho, pasiūlė Lie
tuvai vietoje atlyginimo už investacijas 
Klaipėdos krašte ginklų, už 350 milijonų 
litų. Šitas siūlymas, kuris būtų privertęs 
Lietuvą karo atveju stoti Vokietijos pusėn, 
Stasio Lozoraičio iniciatyva atmestas. Pa
našus siūlymas buvo padarytas Lietuvai dar 
1935 metais, per nacionalsocialistų partijos 
užsienio reikalų biurą. Jis buvo ministerio 
Lozoraičio irgi atmestas. Lozoraičiui mi- 
nisteriaujant, įvyko Klaifiėdos nacių Neu- 
manno ir Sasso sąmokslininkų byla, kuri 
ypatingai padidino nacių neapykantą Sta
siui Lozoraičiui. Kai 1940 metų pavasarį 
Lietuvos vyriausybė paprašė sutikimo Lo
zoraičio paskyrimui į Berlyną, vokiečių už
sienio reikalų ministerija priminė, kad Sta
sys Lozoraitis iškėlė bylą fiurerio partijai, 
dėl tos priežasties paskyrimas neįvyko. Nuo 
1939 metų St. Lozoraitis eina nepaprasto 
pasiuntinio ir Įgalioto ministerio prie Kvi- 
rinalo pareigas.

Min. Urbšiui 1939 m. Maskvoje pasitari
mus vedant, Molotovas sušuko: „Lozorai
čio intrigų prieš Sovietų Sąjungą mes nie
kuomet neužmiršim!” Lozoraitis buvo se
niai numatęs sovietų^ klastingo užpuolimo 
galimybes ir energinga: dirbo slaptą diplo
matinį darbą, koordinuojant mūsų politiką

su Vakarais. 1939 m. spalio mėn., greitai 
po to, kai buvo įvestos sovietų įgulos Lie
tuvon, min. Lozoraičio sumanymu ir inicia
tyva įvyko Lietuvos atstovų konferencija, 
kurioje buvo paruošta eilė siūlymų vyriau
sybei galutinės Lietuvos okupacijos atveju. 
Tų pačių metų lapkričio mėn.' šitie siūly
mai buvo jubiliato asmeniškai referuoti vy
riausybei, bet, deja, nežiūrint atkartotinių 
min. Lozoraičio priminimų, kurių paskuti
nis buvo padarytas 1940 m. gegužės mėn., 
jie nebuvo įvykdyti.

1940 m. St. Lozoraitis persikėlė į Vati
kaną, kur jis ir dabar gyvena ir energingai 
dirba Lietuvos išlaisvinimo reikalui. Apdo
vanotas dideliais gabumais kaip publicistas 
ir būdamas kalbų fenomenas, jubiliatas 
dažnai spausdina savo straipsnius rinktinė
je tarptautinėje spaudoje. Savo privačiame 
gyvenime, kurio jis, dirbdamas nenuilsta
mai tėvynei Lietuvai, faktiškai kaip ir nepa
žįsta, min. Lozoraitis turi eilę mūziškų pa
linkimą, — jis yra muzikos, poezijos ir 
plastinio meno mėgėjas ir didelis žinovas. 
Be to, mums teko patirti, kad jis jau ilges- 

I nj laiką rašo didelę studiją iš naujausios 
diplomatijos istorijos.

Sveikindami garbingą jubiliatą, kuris ko
ordinuoja Lietuvos užsienio politikos in
tensyvų darbą, linkime jam dar ilgus me
tus sėkmingai crinki mūsų valstvbinius in
teresus, •

Paštu i gimtąją sali •
Jau senų sena daina sako:

Ilgiaus pabūsim, labiaus sudžiūsim, Čion nėr tos dienos ir tos adynos,
Kaip nendrelės siūbuosim. Kad nėr baugios navynos...
Čion vis mus bara ir kožnas varo, Vai, eisim, mes šion nebūsim , 
Kas geras ir kas piktas. Už tūkstančio mylelių...
Į tenai, kur banguoja Nemunėlis, ir tave, ir mane, mus visus, tremtinius, šir

dis traukia. Tačiau mano pastabų antraštė nėra skolinys iš Sovietų repatriacinės 
misijos ar iš, trauk tave, bala, PC IRO HQ įkurdinimo (!) sluogsnių. Jei esame 
ištikimi politinės emigracijos pareigoms ir tausojame kiekvieną aisčių kraujo la
šelį, visur ir nuolat privalome atsiminti, kad laiškas J anapus geležinės uždangos 
— šitai jo gavėjui, kaip jau buvo minėta— bilietas J Sibirą.

Mano čia parinktasis šūkis kilo bevartant „Baltijos Pašto Ženklų Katalogą”, 
ir kita jo prasmė, suvis kita, negu ta, kurios raudonieji mūsų laisvės ir nepriklau
somybės duobkasiai geidauja. Katalogo leidėjų (Baltijos filatelistų sąjungos „Bal- 
tia”) intencija atsiekia pasiryžtąjį tikslą: i

— Lietuvos valstybės pašto ženklas nėra tai popieriaus skutelis, bet pravar
tus ginklas mūsų šventojoje kovoje už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, o ypač 
žygyje prieš raudonąjį totalitarizmą.

Kai vartai Katalogą, rodos, nugalėjęs laiką ir erdvę, apžvelgi viso Pabaltijo 
apskritai, o ypatingai Lietuvos (šis skyrius politiniu atžvilgiu geriausia sureda
guotas) nepažeistos nepriklausomybės istorijos fragmentus. Tai kančios ir džiaug
smo, valios ryžtis ir ištesėti, smūgių ir sugebėjimo po anų smūgių našta nepalūž
ti iškalbinga mozaika.

Šiandie'' tremtiniai Lietuvos Valstybės pašto ženklus sklaisto kaip jitsiminimus 
ir nurodymus, ir stiprybės semiasi.

1918 m. gruodžio 27 d. Vilniuje( ne kur kitur, mielieji) pasirodo pirmoji, mū
sų pašto ženklų laida. Anas pirmasis įrašas podraug yra ir gimtosios kalbos rai
dos liudininkas: „Lietuvos P a š f a”. Po spaudos atgavimo ir vėliau iki pirmojo 
pasaulinio karo juk ant spaudinių būdavo žymima „krasa”, bet ne paštas. Žodis 
„paštas” atsiranda pirmosios Kauno laidos ženkluose (1919. 11. 4 d.). Pirmoji 
spalvota pašto ženklų laida pasirodo 1919 m. vasarį. Iš griuvėsių keliasi mūsų 
šalis gyventi, visko, ir popieriaus ir spaudos įrengimų trūksta ir ženklai spausdi
nami Berlyne ant melsvai pilko duonos kortelių popieriaus. _ Savo krašto išmonė
mis spalvoti ženklai tepasirodo 1920 metais. Tai Steigiamojo Seimo metai. Ar 
prisimenate iš Vaižganto;

„Re, vyreli mes jau nebe memorialus rašinėjame, kad apie mus patirtų; nebe 
šian, nebe ten puldinėjame, kad mus užjaustų ir užtartų; lyg baudžiauninkai, 
pasigailėk, Viešpatie, kuriems nuolat graso priespaudos rykštės, o jie nori to iš
vengti. Re, vyreli, mes jau sau<žmonės. Norėsime, plačiai žengsime, norėsime, su- 
sipančiuosime. Kaip išmanysime, taip save ganysime; kaip nujėgsime, taip pažan
gos kelią išsirinksime. Ana, žinia, nepataikysime iš karto stačiai, kaip q Juo
džiaus kelmą. Vis dėlto ir suklydę ir nepritempę galėsime taisytis, nes esame 
laisvi klysti, esame nekliudomi ir taisytis... Steigiamasis Seimas iškyla aukščiau 
visų kitų tautos veiksmų, kokių tik randame mūsų istorijoje”. 1

Steigiamajam Seimui atminti, be kitų, matome ženklą, kur vėši 
stiprybės simbolis — ąžuolas, o šalia jo aukuras su amžinąja ugnimi.

Su paštu mes praeiname pro atmintinius įvykius: JAV, D. Britanija,

Lietuvos

Su paštu mes praeiname pro atmintinius įvykius: JAV, D. Britanija, Prancū- 
7 zija ir kt. šalys pripažįsta Lietuvos Valstybę de jure, tvirta lito valiuta, Klaipė- 
7 dos atvadavimas, pirmoji tautinė olimpijada, antroji jubiliejinė skautų stovykla 
7 Pažaislyje, Vilniun mūsų kariuomenės įžengimas ir — tragiškieji 1940 metai. Vad. 
t „taikos” laidoje matome lietuviško kryžiaus fone ariantį taikos angelą ir lietuvę, 
7 taikos karvelį besiunčiančią. Tai buvo prieš pat Molotovo-Ribberttropo sutar,- 
7 ties antrąjį veiksmą.
J Lietuviškoji katalogo dalis yra puikiai paaiškinta. Pvz., ir nuo politikos atsi- 
J likęs kitatautis filatelistas turės nustebti išvydęs Lietuvos pašto ženklus su per-
♦ spausdintu įrašu „LTSR 1940. VII. 21.” nes jau keliolika psl. prieš tai yra skaitęs
; Lietuvos Valstybės ir TSRS 1920 m. liepos 12 d. taikos sutarties ištrauką; „Rusija
♦ be jokių rezervų pripažįsta LieL ą atskira nepriklausoma, valstybe su visomis ju-
♦ ridinėmis konsekvencijomis, ky* čiomis iš tokio pripažinimo, ir laisvu noru vi-
♦ siems laikams atsižada suverenumo teisių, kurias ji turėjo (carų laikais) lietuvių 
J taupos ir jos teritorijos atžvilgiu". Paaiškinama ir ženklai kuriuos išleido „Počta 
; SSSR”, bet jie jau perspausdinti įrašais „Nepriklausoma Lietuva 1941—VI—23”.
; „Laisva Lietuva 27 --VI- -41 Panevėžys” ir t.t
7 Estų ir latvių skyriuose pažymima jų viltys, kad, gal būt, Reichas respek- 
7 tuos jų laisvės' aspiracijas, lietuvių gi skyriuje: „Naciai 1941. VII. 25. jėga iš- 
7 vaikė laikinąt Lietuvos vyriausybę, patalpindami daugelį jos vyrų koncentracijos 
7 stovyklose, ir panaikino atstatytą Lietuvos nepriklausomybę. Tą dieną fornia- 
7 liai gimė „Ostlandas”.
♦ Žiūri žmogus į pašto ženklus, kuriuose matyt P. Lukšys, A. Juozapavičius, 
J Darius ir Girėnas — ir protas sako:
7 — atsistačiusios Lietuvos paštas pagerbs brolius ir seses žuvusius kovoje
7 prieš nacionalocializmą ir komunizmą!

Baigus vartyti Katalogą, kyla tokio pobūdžio pastaba: — ar nevertėjo pa- 
; baigoje puslapį ar du paskirti lietuviškiesiems pašto ženklams tremtyje. Juk kai, 
; kurios DP stovyklos, pvz., lietuviškojo Rašto sukaktį pagerbdamos išleidę pašto 
; ženklų. Te sau anų ženklų teisiškasis charakteris nėra valstybinis, bet visgi mūsų 
j paštininkų tremtyje veiksmas, nors aidu atšaukiąs nepriklausomybės dienų kūry-
♦ binius ryžtus.
; Dailininko vaidmuo pašto ženklus beruošiant, Kataloge neiškeltas nes tai, gal 
I būt, ir nėra filatelistams svarbu (tik poroj vietų užtinkama A. Žemaičio ir J. Ste- 
J ponavičiaus pavardės). Bet kur nors išnaše buvo pravartu sakiniu kitu ir pora 
J atvaizdų uždokumentuoti mūsų grafikos klasiko V. K. Jonyno pavardė. Juk 
t cūzų okup. zonoje apyvartoje... lietuviškieji pašto ženklai, tik lokaliniai 
7 „Wuerttemberg” ir t.t.) (rašai.
7 Dar viena pastaba, bet ji nebe Katalogo autoriams, o mums patiems:
7 — Pašto ženklų rinkimas ir pagal filatelijos dėsnius saugojimas nėra
7 nors keistybė, tai visais atžvilgiais konkretus ir pravartus dalykas.
> Pvz., pašto ženklas „F. Vaitkus nugalėj'o Atlantą 21—22—IX—1935” šiandie 
; atsieina apie 255 DM. Netruks praeiti metai, kiti, na gal 10, ir netgi už klaikų 
; burnavaizdį (atsimenam, jis vaizdavo NSDAP narį, nešiojusį partijos bilietą Nr. 1) 
; kuris pašte atseidavo 6 Pf., bus mokama doras pinigas. Tokia laiko ir politinių 
; skersvėjų neveikiamos filatelistikos istorijos logika. Praktinę pusę atmetus, iš 
; pašto ženklų pažįstama šalys Ir žmonės. Su maloniu pareigingumu prisipažįstu:
> už Katalogą sumokėjau 3 DM, ir nesigailiu, priešingai, džiaugiuos, nes kur nors
> nublokštas į kokį Hondūrą, Jamaiką ar kitą DP įkurdinimo šalį (I), Katalogu pa- 
l sinaudosiu kaip kompasu {/tenykščių gyventojų (žinia, šviesiųjų) protą ir širdį.
; . J. i CICĖNAS
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Albanijos saugumas Jugoslavijos 
rankose

Frankfurtas (Dena). Jugoslavijos armijos 
oficialus organas „Borba” antradienio nu
meryje smarkiai užsipuolė Albaniją, nes ji 
sulaužiusi tarp Jugoslavijos ir Albanijos 
pasirašytą ūkio sutartį ir savitarpio drau
giškumo ir pagalbos paktą.

„Borba” pažymi, kad Albanijai susisiek
ti su kitomis liaudies demokratijomis yra 
vienintelis kelias tik per Jugoslaviją. Kur
stydama prieš Jugoslaviją, Albanija pati 
griauna savo saugumą.

Jugoslavijos vyriausybė pranešė, kad 
prieš 4 dienas buvo suimtas pulk. Dapševi- 
čius, kuris norėjo slapta pasprukti per sie
ną į Vengriją. Pulkininkas Dapševičius ne
seniai bandė su generolu Jovanovičium j>a- 
bėgti į Rumuniją. Tada gener. Jovanovičius, 
bebėgant per sieną, buvo nušautas.

Italų slovėnų antifašistinė unija Trieste 
nutarė iš savo gretų pašalinti visus tuos, 
kurie simpatizuoja dabartiniam Jugoslavi
jos režimui.

♦ Austrijos KP centrinis komitetas spa
lio mėn. 29 d. šaukia visuotinį partijos su
važiavimą. Tarp kitko bus padarytas prane
šimas apie politinę būklę, apie KP kovą. 
Marshallio planą ir ūkio planą. (D).
’ * Britų, parlamento atstovas komunistas 
Oallacheris ir žinomas prancūzų komnnis— 
•as A. Martys. pasak Cefeką, yra apdova
noti slovakų tautos prisikėlimo ordenu. (D)
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