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šis leidinys yra pirmoje eilėje LRS-ve3 nariams 
SKIRTAS ORGANIZACIJOS VIDAUS BIULETENIS.

TAM TIKRAS "SANTARVĖS" EGZ. KIEKIS INFORMACIJOS 
TIKSLU IŠSIŪK TIKĖJAIS IR NRPRIKIAUSAUTIEMS LRS-vei AS- 
MEr.IMS>, KAI KURIEMS POLITINIAMS IR VISUOMENINIAMS VEIKS- 
JAUS, O TAIPGI VIEŠOSIOS LlET'JV±u UŽSIENY SlAuDOS REDAK— 
C UC'Mo.

ATSILYGINIMO UZ NENARIU. G’-UNAMUS "SANTARVĖS11 EGZ. 
KLAUSIMAS PALIEKAMAS GAVĖJŲ NUOŽIŪRAI. PRITARIA, LRS-ve s 
IDĖJOMS BEI VEIKLAI IR NORI. UŽ GAUNAMA, LEIDINĮ ATSILY - 
GINTI AR LRS-ve s REIKALAMS PAAUKOTI MALONIAI PRAŠOKI PI
NIGUS SIŲSTI ŠIAME " SANTARVĖS'1 KR, NURODYTAI S ADRESAIS-.

AT SUVILGDAMAS I GAUTUS PAGEIDAVIMUS BEI REIKALO 
SVxRG'v LRS-ve s INFORMACIJOS BIURAS, PAKAITUS SAVO PIR
MYKŠTĮ NUSISTATYJU, PAREIKŠTĄ' "SANTARVĖS” 1 NR. ,NETURI 
NIEKO PRIEŠ, JEIGU ŠIO BIULETENIO SKELBIAMI STRAIPSNIAI, 
INFORMACIJOS IR KOMENTARAI BUS PERSPAUSDINTI AR KT. PA
NAUDOTI VIEŠOJOJ SPAUDOJ,NURODANT ŠALTINĮ: (‘‘SANTARVE") .

ŠALTINIO NURODYMO KLAUSIMUI INFORMASIJOS BIURAS 
.. PILNAI PASITIKI KOLEGŲ ŽURNALISTŲ ETIKA.

LRS-vės INFORMACIJOS BIURAS.

PADE K A.

VISIEMS AUKOJUSIEMS LRS-vea REIKALAMS 
LRS LAIKINOJI VADovzbe TARTA NUOŠIRDŲ 

D Ė K U I l
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"LIETUVI1. Kas tu bebūtum ir ką bedirbtum, kiekvieną 
žingsny darydamas Ji gerai apsvarstyk, ar jis nepa - 

kenks tautos labui,ar nepažeis tautos garbes, ar jis 

nepatarnaus raudonųjų fašistu norui mus sunaikinti. 

Savo veiksmuose vadovaukis sąžine ir lietuviška šir

dimi, įtempk drąsą, pasiryžimą, gudrumą ir apsukrumą, 

kad protu ir morale žymiai menkesnis priešas negalė

tu didžiuotis tavo vergišku patarnavimu jo kruvinuo

se darbuose.Mūsu yra nedaug.Daug tūkstančiu, krito nuo 

priešo rankos, Dešimtys tūkstančiu neša baisią vergi

ją r šalto jo Sibiro taigose, Nemaža auku dar teks sudė

ti, kol laisvės rytas išauš,Kovodami taupykime jėgas. 

Atsiminkime, kad ne vien drąsi Širdis ir tvirta ranka, 

bet ir protas bei apsukrumas padeda nugalėti priešą. 

Mūsą kova vieningai plaka tuo pačiu lietuviškos šir- 
l

dies ritmu ir miškuose,ir sodžiuose, ir ( miestuose bei 
§

miesteliuose. Ateities Lietuva bus ne vieno kurio luo

mo tėvynė, bet didžiausios laisvės, žmoniškumo ir tei

singumo šalis visiems tiems, kurie siu idealą ištiki

mai siekė,troško ir uŠ juos kovojo,t,y,,visiems Lie

tuvos zmonemssūkininkams, darbininkams, inteligentams. ..**

iš Lietuvos pogrindžio spaudos 
"KOVOS KELIU" Nr.10,19^6.VII.28
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BALTIJOS TRAGEDIJOS DEŠIMTĄ SUKAKTI PAMINĖJUS.

Visi lietuviai visame pasaulyj drauge su savo nelaimes bro - 
liais Latviais ir estais šiai s metais su didžiu liūdesiu ir skaus
mu minėjo Baltijos tragedijos desimtąja, sukaktį. Prieš dešimti me
tu, Birželio 14 naktį maskoliškieji bolševikiniai okupantai prade - 
jo masinius ramių ir nekaltu, gyventojų trėmimus Sibiran, kuriuos 
tęsia ir po Šiai dienai. Karšu kartos'kasmet Birželio 1A diena, mi
nes kaip tautinio gedulo diena. Birželio 14 Baltijos tautoms yra 
tai, kas prancūzų tautai yra Baltramiejaus mkV. s.

Tą diena, visi lietuviai, kur jie bebūtų, buvo susikaupę min
tyse, nusikeldarni jomis prie savu artimųjų, išpieštų iŠ gimtos ke
rnes ir prievarta, negirdėtų brutūaiumu ištremtų tolimajan Sibiran. 
Gal nevienas mus buvo, pagalvojęs kokio menki yra mūsų vargai emi - 
gracijoje, palyginti su tikru tremtinių gyvenimu Sibire.Gal nevie
nas buvo apmąstęs,koks nublukęs yra musu, tėvynes ilgėsy s, palygin - 

“ti su anų sibiriniu tremtinių tėvynes pasiil gimu.Gal nevienas mu' - 
su buvo susimastęs,' kad anų sibiriniu tremtinių jau yra kelis kar
tus daugiau negu 'mūsų, emigracijon pasitraukusių, kad,laisvei iš - 
aušuš, tauta pirmojo eilėj o rūpinsis susigrąžinti kenčiančius Si - 
biro, o ne mus amerlkoso, austrai!jose begyvenančius. Gal vienas 
kitas buvo Įstengęs pagalvoti, jog visi mūsų rūcosulai,nesutarimai, 
ginčai yra beprasmiai - juk emigracijon riisų pasitraukė vos koks 
geras valsčius, gi visa tauta likosi ton, savojo žemėjo. Gal ne - 
vienas širdyje buvo susigėdęs dėl kokiu pretenzijų., konkurencijos, 
iliuzorinių siekimų... Tam ta diena - Keturioliktoji Birželio - 
yra skirta,Kokio turėtumėm atrodyti patys sau menki, palyginti su 
anais, namuose ar Sibiro, koks bespalvis mūsų Lietuvos ilgesys pa
lyginti su ilgesiu tų, kurie kenčia taigose.

Birželio 14 mos kolom protesto baisa visame pasaulyj prieš 
negirdėtą barbarizmų ir savo mintimis jungomis su musu, broliais ir 
seserimis anapus - už tolimųjų Uralo kainų. Ta, dienų mes kartojome 
draugo su jais Jų pačių autentiškus žodžius,tartus Sibire:

"Mūsų mintys ir troškina j vis plaukia į upelių kaspinais iš
raižyta, ūkanose ar saulėje skendinčią šąli, kurią lietuvis tėvyne 
vadina,' Oi, kaip išsiilgom tėviškos "pavasario",kad ji savo išvar
gusia ranka surinktų savuosius,.!"

"Kada mos sulauksime to Švento Pavasario, kuris nuramintų mū
sų širdis ir leistų prisiglausti prio savo laisvos tėvynės. Susibur
ti visiems klajojautiems broliams po visą pasaulį, o ypač šaltąjį 
Sibirą,. Sugrįžti po savo tėvynės padange..."

■ti- * •»

GARBINGO LIETUVOS KARIO IR DIDVYRIO ŽUVIMO SUKAKTI MININT.

Prieš ponkeris metus plotų Lietuvos laukuose, kautynėse su 
Lietuvos priešu didvyrio mirtimi' krito Lietuvos partizanų plotų sri
ties vadas pulk,"Kazimieraitis",kuris,partizanams apsijungus,turejo 
būti Lietuvos partizanų vyr. vadu.

Mes norimo jo asmeny paminėti kartu ir tas tūkstančių kitų Lie
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tuvos karių ir didvyrių Lietuvos laisvei sudėtas aukas per tuos bal
siuosius 1946 metų vasaros Lietuvos valymus,bolševikams sutraukus 
kovai su partizanais ištisas divizijas.

Pulk,"Kazimieraitis" buvo musų - Lietuvos kariuomenes,- gen, 
štabo pulk,leitenantąs. Garbingas karys, didelio takto ir išsilavl - 
nimo, švelnaus budo, jis buvo aktyvus^pogrindžio kovotojas ir vokie
čių okupacijos motais ir 1944 m. pradžioj dalyvavo sunkiuose ir pa
vojinguose pasitarimuose su lenkų pogrindžio Varšuvos atstovu ir Vil
niaus lonkų pogrindžio boi partizanų vadais. Šių sunkių ir nemalo - 
nių pasitarimų motu pulk."Kazimieraibis" parode roto takto,orienta
vimosi ir reikalingo kietumo.

Jis buvo mylimas Laisvos Kovotojų Dainavos apygardoje, kuriai 
vadovavo. Jis sugebėjo \skiopyti savo apygardos laisvėms kovotojams 
tikrų laisvės kovos idealų ir jos prasmų bei išlaikyti ta kovų di-’ 
deleje moralinėje aukštumojo,Mes negalėtume goriau paminėti pulk, 
"Kazlmieraitų" , kaip pateikdami čia jam paklos Lietuvos sudėta^ dai- 
na^. Kritus Tau Lietuvos Kary, del tėvynė s* laisves, tebūnie lengva 
Dzūkijos žemele, kuria nubučiuodamas^.Tu užgesai...

Pati Lietuva kal'ba tos dainos žodžiais:

KAZIMIERAIČIUI

Ar išgirsim aidus dienų laimes, Kai Žaliamiškio eglių viršūnes 
ar bus svetimas mums ilgesys, saule nubėrė aukso rasa, 
ar bus sotūs mūs budeliai kraujo- nubučiavus tėvynės žemely, 
padidės našlaitėlių būrys... užgesai Tu,mūs viltie visa, ..

Jūs nekaltinkit manus,neklauskit, Nutilkit džiaugsmingosios dainos, 
del ko liūdna ir niūri daina, pravirkim nuoširdžiai visi, 
aš seniai užmiršau skardų juokų, nėra,kas apkoistų jo vietą, 
ji^ pakeitus kanšla taip dažna,., baisi mūs dalia, oi baisi,.,-

Kur toko j' tamsiakis upelis Kruvinais kančios kryžiaią, pakilkit, 
ajerais klosto savo krantus, prisikelkit, Lietuvos Milžinai, 
tonai Žuvo mūs vadas branginusias, ar Jums neslegia aŠasros kapo, 
apliejo krauju berželių lapus,.. argi ramūs, ar saldūs sapnai?

Pormažai mes Tave gal mylėjom, Neišreiškiu aš žodžiais to skausmo, 
nosupratom,klok Tu vertas buvai, kuri kenkia manoji širdis 
Iš visų nepatiko, o Mielas, Žaizda mano Tėvynės bebalse,
kad tik vienas,tik vionas žuvai... niekada, niekada neužgis,,,

* # »

DEMOKRATIJA ĮPAREIGOJA.

LRSantarve kategoriškai,nedviprasmiškai ir bosąlyginiai yra 
pasisakiusi už demokratinius principus. Savo steigiamajame akte ji 
iškilmingai pareiškė:

"Mūsų galutinis tikslas:
Tautos Išsilaisvinimo Kovos pergale,
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Nepriklausomos Lietuvos Respublikos,sutvarkysimos demokra
tiniais pagrindais, atstatymas, _ . „

įgyvendinimas Laisvojo Tėvynėje mūsų Tautos karštųjų, troš
kimu, ir žmonijos didžiųjų, idealų - krikščioniškoji morale,hu - 
maniškoji meile žmogaus žmogui, laisve, teise ir socialinis tei
singumas, Y

kad laisvas lietuvis savoje zemeje, aplaistytoje jos išti
kimu, dukrų ir sūnų krauju, galėtu, kurti laimingu, šviesų ir 
tarpų ryto'jų,” ' Y v v
Demokratiniai principai nėra ir negali būti tusti žodžiai.Juk 

ir Sovietų Sųjunga savų j i, režimų vadina tikrųja demokratine santvar
ka, Demokratijos esme glūdi ne žodžiuose, bot veiksmuose, darbuose, 
visoje atskiro Žmogaus ir organizacijų elgsenoje. Demokratija įpare- 
goja demokratiškai galvoti, demokratiškai santykiauti su kitais, de
mokratiškai elgtis. Demokratija ypač įpareigoja mus lietuvius,kurie 
demokratiniu gyvenimu tegyveno palyginti labai trumpa, laikų. Tačiau 
ir 1923 - 26 motai vargiai galėtų būti laikomi tikrai demokratiškais - 
gyventa karo stovio sąlygomis, karo cenzūrai veikiant, be administra
cinio teismo. Visa tai nesiderina su demokratino valstybes santvarka. 

Demokratija įpareigoja net ir sunkiausias problemas spręsti 
demokratiškai, derinti nepriklausomas skirtingas nuomones,vertinti ir 
respektuoti kiekvieno priešingų nuomonę ir jos at sižiūreti,pripažin
ti kritikos naudingumų ir jos reikalingumų sveikam politiniam bei vi
suomeniniam gyvenimui. Demokratijos stiprybe yra tai, kad joje visi 
žmonos branginami, kad kiekvienas asmuo gali laisvai reikštis visu 
savo stiprumu ir integralumu, visa savo individualybe ir kad tai yra 
vertinama ir branginama. Pagal vienų kurpalį žmones šiandien gamina
mi tik sovietiniame totalitarizmo. Turėjimas savo atskiros nuomones 
demokratijoje nėra kokia nuodėmė, už kuria,atsiduriama dešimčiai ir 
daugiau motų koncentracijos stovykloje ar švelnesniuose režimuose be 
teismo pasiunčiama etapu darbo stovyklon akmenų skaldyti. Atskira 
nuomone yra natūralūs ir pačiai demokratiniai santvarkai neišvengia
mas, būtinas dalykas.. Neklaidingųjų, pašauktųjų - demokratijoje ne - 
ra. Demokratija pripažįsta, kad ir vadovaujantieji asmenys gali klys
ti, kad kitų nuomone gali kartais būti ir teisingesne.Skirtingoms 
nuomonėms dorinti demokratija turi savus metodus, pagal principų,kad 
"e pluribus unum" - iš daugelio viena - iš daugelio priešingu nuomo
nių, iŠ giliu ir nors kartais skaudžių skirtingumų išryškėja sunkiai 
iškovojamas vienybes idealas. Tik tokiu keliu einant pasiekiama tik
ra vienybe. No kitaipį Neveltui JAV Aukščiausio Teismo teisėjas F, 
Frankfurter, prioš kurį laika, darydamas sprendimų komunistu, vadu by
lojo, primine Šiuos teisingus žodžius:"Jokia diskusija norą galutinai 
įaimima, joi praleidžiama pro ausis, kas kitų sakoma, arba imamasi 
žymiai drakoniškosnių priemonių oponentams nutildyti. Diskusija tu
ri būti laimėta, bot laimėta, pilnai informuojantis. Kur yra molas, 
jis turi būti įrodytas, kur yra klaidos, jos turi būti parodytos.Bu
tu didis pralaimėjimas, jeigu demokratijos priešai priverstų atsi - 
sa'kyti tikėti laisvų diskusijų galia.”

Vieningumas, kaip kad prezidentas Trumanas pareiškb š.m. 82 
Kongreso atidarymo proga, nereiškia nuomonių vienodumo. Jis tuo me - 
tu kalbėjo kritiškomis dienomis, bet jis nereikalavo nuomonių vie -
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nodumo, priešingai, jis pabrėžo, kad tik diskusijų dėka galima pa
siekti sprendimų, kurie bus ir išmintingi ir kuriuose atspindės 
Amerikos tautos valia.

Bot ar musuose visad taip elgiamasi ir ar Šie principai visad 
taikomi praktikoje? Tuo tenka abejoti.Mes prisimename laikus, kada 
musų oficiozas skirtingos nuomones ar kritikos žodi kvalifikuodavo, 
kaip visuomenes ramybes drumstimą, visuomenes tvarkos ardymų, o kų 
kritikuoti išdrįsusiu išvadindavo 'stačiai bolševiku ir tiek. Kartaus 
patyrimo pamokyti, Vakaruose gyvendami ir Vakarų gyvenimą stebėdami, 
rodos, jau turėtume būti savo tokius metodus pakeltų. 0 vienoklKar- 
tojame analoginius pa sine rk imu s, ši kartų vadindami bot kokių atski
rų nuomonų vienybės skaldymu. Darome tai' iš .anksto reikalo neištyrė, 
nepabandę išsiaiškinti ir susiprasti, tarytum tokiais metodais bu
tų galima pašalinti esamus nesutarimus, suderinti skirtingas nuomo
nes ar pasiekti vienybę. Skirtumas tarp Vakarų ir rusų mentaliteto 
ir yra tas, kad rusai noprlpnžįsto žmonių santykiavimo demokratinėje 
visuomenėje, pagrįsto ’savy tarp i o "dc ut dos" - duoti ir gauti prin
cipu ir laisvanorišku skirtingu, nuomonių, suderinimu atskirunuomo,,- 
nių gausume.Argi mos norime rusiškai galvoti ir elgtis pagal rusiš
ka mentalitetų, siekdami, kaip jie,totaliai dominuoti ir relkaląu - 
daumi totalinio pasidavimo?

Tad sakydamiesi, jog esame demokratai, gerbkime kito skirtin
gų nuomonę, nes ne pačios demokratijos norą be nuomonių skirtumo. 
Pripažinkime, kad gali būti nesutarimų, bet kad jie dar nereiškia-, 
vienybes skaldymo, pripažinkime kito teise kritikai, nors ji ir ne
maloni būtų. Nesutarimus Šalinkime demokratiškai diskusijomis ir 
kompromi su,'vi si draugėje jieŠkodaml bendrų sprendimų, nieko iš 
anksto nesmerkdami. Sutikime su Didžiuoju Emigrantu Adomu Mickevi
čium, kad "vidine kova nėra laiko gaištas, ji nėra nenaudingą išo
res pasauliui. Kaip tik iš vidinės kovos ir laimėjimų kyla išori - 
ne joga, Vidiniai impotentiškieji žūva."

Vienybe yra jėga, bot ne vienspalvė vienybė, o tokia,kurio - 
je visos vaivorykštės spalvos derinasi mūsų tautos skaidrios ate - 
ties didžioje laumės juostojo, '

PARTIJOS ŠIAPUS IR ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS.

Pereitais motais knygų rinkoje pasirodė angliškai išverstas 
lenkų rašytojos emigrantes Marijos Kuncowicz romanas, vardu " THE 
CONSPIRACY OF THE ABSENT." Jame vaizduojama lenkų rezistentų lais
vos kova ir emigrantų gyvenimas Anglį jojo. Vertindamas knyga.'ir pa
teikdamas kai kurias jos IŠtraūkas, Amerikos lietuviu dienraščio 
"DRAUGO" apžvalgininkas (47\'nų^),$tarp kitko, rašo:

"Svarbiausias tremtinidjU žmogaus,"kuris buvo išmestas no tik 
iš savo krašto, bet ir iš savo laiko", dvasios bruožas, anot Mari
jos Kuncowicz, tai nepastovumo ir laikinumo jausmas.Viską praradus, 
tas praeinamumo pajautimas tiok perima žmogų, kad "neverta patogiai 
ant kėdes sėdėti".Bei# kartu jį sekioja begal'inls pastovumo ir jau - 
klos ramybės ilgo sya«" Žmogų s turi turėti kokių vietų, kur jis galėtu,.
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sugrįžti” . Tokia vieta. tora -ir būti tegali tik viena - te vi škė. II iu- 
zija būtų manyti, kad grižus vargai pasibaigs. Jie tik pasikeis. Ir 
grįžtantieji nebebus tokie pat, kokie buvo išvykdami, Ir namuose no
bora simo to, ka buvome • p-alinų. No tik tremtis, bet ir vergija, ”lš - 
džiovina žmonos*', bebus lengva atrasti bendra, kalba, ir del krašto 
atstatymo būdų, ''Vieni idealizuos, kas buvo, kiti, kas turėtų būti. 
Bot ar imanomn suskiu styti laikų ų praeit.\ ir ateiti?” Kalbėdama v 
apio dabartinius Lenki, jo s veiksnius užsieniuose, kurie nemato kraš
to naikinimo ir neturi apie tai aiškaus supratimo. autore sako:’’Len
kija, kokia j le reprezentuoju, dauginu nebeegzistuoja, ir niekad, ji 
nobobus tok’ia, kokia buvo..," Atrodo, kad šis teigimas tinka ne vien
tik Lenkijai.. _

0 savu rocon.zijos pradžioje ’’DRAUGO15 apžvalgininkas dar pareiš
kia: ”Po daugelio Kuncowic-z teigimu, atrodo, galėtumo ir mos pasira - 
syti”.

Ir mums atrodo, kad gal o pi ujo pasirašyti. Ir mums atrodo,kad pa
našias mintis turėtume no tik daugiau panagrinėti, ųsisąmonintibot 
ir mūsu^ gyvenimo bei veikloje padaryti atitinkamas praktines išvadas, 
Deja, musu, politine publ.LOj s Glka, kaip lygini ir didžioji lietuvių 
emigrantų spaudos dalis, Įskaitant ir pati, ’'DRAUGĄ4, tik su gana ma
žomis išimtimis galvoja ir užsienyje veikia imp. lyg tarsi Lenkija, 
no tik norą, bot ir nebus pasikol tusi, .Kitaip sakant, lyg tarsi so
vietų okupuota Liotuv?. bei jos Žmonos ir jų visas gyvenimas norą pa
sikeitus ir nebus pasikeitę a, vienų karta okupacija pašalinus.

, Vienas tokiu skirtingų nuo okųruetos Tėvynės mąstymo ir veiki
mo užsienyje atvejų yra musu, politinių partijų, reikšmes ir roles ver
tinimas. Yra neginčijamas faktas, kad sil trumpa išimtimi, kai buvo 
ruošiamasi pirmam priešbolšovininiam birželio menesio sukilimui 1941
'i ?t"isj valiau ir ypač nuo 1944 motų Vokietijoj© susitelkus didos - . 
ni ii aūsu, politinių pabėgėliu, skaičiui visokių mūsų politinę veikla, 
i ■o“; ■..nike perti jų atstovavimo dvasia, Viskas buvo paremta ne tik ” osa-

'/Litinių nnrtijų aritmetika”, bet buvo prikeltos iŠ grabo not ir 
i ■ 'S lietuvių politines partijos, kurtos ilgoka laikų jau buvo gy- 
■vi....l ..; nustojusios egzistuoti. Ir juo tolinu, juo' dauginu ta parti
ni ava šia imtinu *. ligi siaurinusio fanatizmo ome klostėti.provokavo 
pabėgėlių tarpo, niekam nenaudingus ir nieko nelssprcnužiancias ideo
logines pasaulėžiūrinės kovas, atkakliai kliudo visų realių ir akty
vių laisvos kovu pajėgų apjungimą, ir pagaliau su emigracijos bango
mis paplito po visa, pasauli,, ' . v v

Mos manome, kad atsižvelgiant i mūsų tautos išlaisvinimo užda
vinius ir visas laisvos kovų sąlygas boi. artimiausios ateities gali
mybes, ta partine rivalV-.aci ja nebuvo, noru ir greit nebus naudinga.

Savaime suprantama, kad demokratinių kraštu politiniame gyveni
mo partijos yra neišvengiamos, r o-l ka linge s ir gal būtino s. Partijų 
principo gynėjai to nepamiršdavo pabrėžti, To niokas iš kitos pusės 
norą ir ginčijęs. Atstatysimos nepriklausomos Lietuvos valstybės de
mokratinis gyvenimas bus roguliuojamas /tokių politinių partijų, ku - 
rios jame ras savo vieta, ir kurios isplaukc- is te,gyvenimo realių sa- 
lygų. Apio tai galima spėlioti,pagbidnųti, mėginti numatyti, bot nie
ko absoliučiai tikro nebūtų galimu tvirtinti.

Mūsų partijų propagandistai betgi.eina dar toliau. IB jų parols-

8



7
kimų matyti, kad užsienyje veikiančias ir "veiksnių” politikos kryp
ti lemiančias partijas jie laiko ’'amžinomis” ir jų pagal aplinkos 
konjunktūra, sudėtą sumą (toli gražu noiškristallzuotą demokratiniu! 
rinkimų metodais) skelbia esant tikrąją ir vienintele lietuviu, tau- 
t >s valia. Gal but, - bot tai dar reikes įrodyti, tai turės ąrody - 
ti išlaisvintos Lietuvos viešasis gyvenimas, ir ligi to laiko dabar
tines pretenzijos bei teigimai pasiliks tusti. y

Dabartinį okupuotos Lietuvos gyvenimu mes gana gerai žinome; 
apie ji gali pusėtinai nusimanyti ir kiekvienas išeivis, kuris skai
to rausvų spaudoje net ir mažas nuotrupas apie tenykštę padėti.Del vie
no jis gali būti absoliučiai tikras: - tos partijos, kurios užsieny
je skelbia atstovaujančios lietuvių tautos valią, Lietuvoje nei for
maliai, nei realiai neegzistuoja. Anot Kuncewlcz, "Lenkija (mes pasa
kytume Lietuva...),kokią jos reprezentuoja, daugiau nebeegzistuoja, 
ir niekad ji nebebus tokia, kokia buvo". Tai yra labai svarbus ir la
bai plačios reikšmes teigimas. Pabėgėliams baugu gal anie tai pagal
voti. Bot pagalvoti reikia ir pasidaryti atitinkamas išvadas reikia.

Pati pirmoji ir, rodos, aiškiausioji premisa yra ta, kad Lie
tuva yra okupuota, negyvena ir juo labiau bolševikineje diktatūroje 
negali gyventi laisvų demokratinių kraštų sąlygomis. Lietuvos gyven
tojų, vedančių kova prieš okupantą ar laukiančiu išlaisvinimo, tarpe 
partinio ir net gilesnio ideologinio pasiskirstymo negali dabar bū - 
ti ir norą. Kiekvienu atveju no tas yra jų svarbiausias, pagrindinis 
ir esminis rūpestis.

Antroji premisa yra ta, kad užsienyje veikiančios lietuvių pa- 
bo'.Pilių politines partijos Šiuo motu negali remtis ir neturi pagrin
do remtis realiomis krašto lietuvių visuomonbs grupėmis, nes, kaip 

ta, tos grupes Tovynojo nebeegzistuoja. Ar jos vol atgims atei - 
h t' ir kokia forma jos egzistuos, ar susikurs kitais vaidais ir ki- 
; •>-’.itinio turinio grupes, - tai yra klausimai, į kuriuos tiksliai
\ ■..'on niekas negali atsakyti,

Lietuvos ekonominis, socialinis ir kultūrinis gyvenimas per 
■ t.-.nacijų dešimtmeti yra jau tiek pakeistas ir vis toliau keičiamas, 
jog išsilaisvinimo iaikotarplui atėjus kiekvienam blaiviai galvojan
čiam pabėgėliui turėtų būti aišku, tariant minėtais "DRAUGO" apžval
gininko žodžiais, kad "ir grįžtantieji nebebus tokie pat, ko Ida buvo 
išvykdami, ir namuose noborasime to, ką buvome palike,”,Toliau galvo-' 
jant, namuose rasimo visai naujas ir skirtingas ūkines bei sociali - 
nes sąlygas, kitokio dvasinio bei kultūrinio tipo žmones. Kiek toms 
sąlygoms ir tiems žmonoms atitiks dabartinių užsienyje (daugiausia 
ant popiorio) veikiančių lietuviškų partijų programos ir kiek jos 
išreikš tautos politiną valią, išskyrus visiems bendrą punktą - ne
priklausomybes formalų atstatymą, roiketų daugiau negu tik paabejo
ti.

Beje, kaikas gali tvirtinti, kad normalus politinių partijų 
egzistavimas Lietuvoje dabar yra prievarta užgniaužtas ir kad tą 
prievartų pašalinus visos partijos atgims. Bo abejo, atgims, - bot 
ar tos pačios ir ar tokios pat, kaip yra atgaivintos čia užsienyje? 
Daugiau nei abejotina. Ir jeigu taip, tai kokią prasmę turi žaidi - 
mas, tavlsa "grupine aritmetika", tos visos pretenzijos kalbėti 
valstybes vardu, ginčytis dol vyriausybinių funkcijų, užsivožti sau
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iškilmingas kepures ar mėginti skelbti pasmerkimus tiems tautiečiams, 
kurio stovi nuošaliau partiją ar kitokiu būdu siekia to patios tiks
lo - nepriklausomybes atstatymo? ų

Mums rodos, kad tai nėra esminis dalykas. Mos tvirtinamo, kad 
tai norą reikšmingas dalykas kovojo už Lietuvos nopriklausomyoQ.Grei
čiau tai žalingas dalykas, kibk jis blaško musių energija, tuštiems . 
tarpusavio kivircamas, ardo vieninga, akcija,, silpnina viono tautiečio 
pasitikėjimo, kitu tautiečiu. Tos pabėgėliu, partines rietenos ir ko - 
vos uz "valstybes valdymo teisiu" užsienyje įsigijimą, musių partiza - 
nu, tarpe kėlė tik gilaus apgailestavimo ir rūstaus pasipiktinimo. 
Pabėgėliai turi 'žinoti, idant paskui nesi teisintu, ligšiol juos klai
dinusioms kaiklono informacijomis, jog krašto laisves kovotojai nie
kad nebuvo pritarę tiems, kurio dalinasi lokio kailiu, kol pats lo
kys dar nenudėtas. Jie mano, kad ne tam turi būti skirtas tautiečiu 
užsienyje veikimas ir no tam. svarbiausiam tikslui užsienyje renka - 
mos lietuviu visuomenes pinigines aukos.

Okupuotoje Tėvynėje Šiandien tora viona"'partija" - lietuviu, 
partija. Užsienyje laimingesni tautos valkai gali visaip pramogau - 
ti, galvoti ir projektuoti, kaip sudaryti partini, kapitala, ateičiai, 
to niokas niekam negali drausti,Bot tai norą nei realus, nei svar
biausias tikslas. Svarbiausias tikslas - visu lietuvišku rezisten
ciniu, pajėgu, santarve, kovos vienybe, didesnis lesu sutelkimas tie- * 
sioginiams laisvinimo uždaviniams,Lietuviu, visuomene užsieniuose, 
susibūrusi U Lietuviu, Rezistencijos Santarvę, tiesiogini, laisves 
kovos ir jai talkininkavimo uždavinį stato i, pirma,viota, ir ji tu - 
ros į tai nuolat kreipti dėmėsi.

REDAKCIJOS PASTABA.

Pateikdama Ši straipsni, skaitytojams, "BAMTARVE" pabrėžia,kad 
kai kurios jame i išdėstytos^minty s neišreiškia L.R,S, nusistatymo 
prieš politines partijas iŠ viso ar e samu,v lietuviu, politinių parti
jų, paneigimo .Mums runejo iškelti ir pabrėžti neabejotina, faktą,kad 
kraštas, gyvendamas Žiaurioje okupacijos priespaudoje,šiandien ne
žino politiškai partinio pasiskirstymo ir kad ilga krašto okupaci
ja neabejotinai turės Įnešti daug naujo i, būsimą laisvos Lietuvos 
politinę diferenciacija,.

Tačiau, būdama pagrista tvirtais demokratiniais principais, 
'Santarvė mano, kad normalus valstybės demokratinės santvarkos funk
cionavimas be laisvu apsisprendimu organizuotos visuomenės nėra Įma
nomas. Todėl ir užsieny j Santarvė,pasistatytųjų tikslu ribose sie
kia ir sieks glaudaus ir nuoširdaus bendradarbiavimo su gyvomis lie
tuviu politinėmis grupėmis.

' Antra vertus, Santarve mano,kad normalus demokratinės valsty
bes gyvenimas įmanomas tik tada, kai politiniu grupių skaičius yra 
minimalus.
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OKUPUOTOJE L I E T U V OJE.

BAŽNYČIOS PADĖTIS.

** , - y vv Sovetini s okupacinis režimas Lietuvos bažnyčią laiko vienu di
džiausiu, priedu ir todėl nenuostabu, kad bolševikai naudoja, visas ga
limas priemones bažnyčiai ir jos moralinei Įtakai sunaikinti.Juo la
biau, kad sunkios okupacijos^ metai savaime sustiprino religini paki
limu. Bažnyčioje ir maldose žmonos jiesko paguodos, užsimirsimo nuo 
kasdieninio,okupantą vykdomo ne tik fizinio, bet ir dvasinio perse - 
klojimo. Antra vertus, malda ir bažnyčios lankymas tora vienintele 
priemone parodyti oriošišką nusistatymą okupantui.

1945 - 1949 motą būvyje šimtai Lietuvos kunigu, buvo suimti,nu
teisti ir išgabenti Sibiran, bolševikams pakaltinus juos visokerio - 
pai padedant partizanams. Bolševikai kuone kiekviena, kunigą vadino 
jėzuitu, prikibdami jiems nebūtas kaltes. Kunigai mažai kreipė dėme
sio i, bolševiku grąsimus bei areštus ir bažnyčiose per pamokslus at
virai pasisakydavo prieš sovietini, režimą ir okupantą. Tiko j ima si s 
diena iš dienos karo Ir greito išvadavimo darė juos neatsargius,nors 
jie vienas po kito buvo areštuojami ir teisiami parodomosios© bylose.

Pasauly plačiai nuskambėjo Jugoslavijos, Vengrijos ir Čekoslo
vakijos arkivyskupu, - Stopinaco, Mldszonti, Borano ir kitu, nuteisi - 
mai, bot Lietuvos arkivyskupo M. Reinio ir vyskupu, V.Borisevičiaus, 
T.Matulionio, Ramanausko nuteisimas ir sunaikinimas dar 1947 motais, 
maža tebuvo Vakaru, pasaulio pastebėtas ir paminėtas. Jie irgi buvo 
pakaltinti teikiama parama partizanams - vysk. Borisovičius buvo nu
teistas nova už partizanu vado užregistravimą, bažnyčios tarnautoju, 
vysk. Matulionis, senasis Solovką kankinys - nova už aktyvą dalyva- 
vliiia partizanu, veikloje, už antisovietine, veiklą iš viso ir net už 
dalyvavima, prosovietinio nusistatymo žmonių nužudyme. Tie vyskupai 
teisingai gali būti laikomi Lietuvos kankiniais.

Kretingos pranciškonu, vienuolyno vadovybe taip pat buvo tei - 
šlama už partizaną rėmimą. Kunigai neretai sutuokdavo dar civiliai 
nosusituokusius žmones ir už tai buvo ir tebora baudžiami po 10-15 
motu, kalėjimo. _,,

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijai ir(Panevėzio vyskupijai va
dovauja vienintelis gyvas likęs 76 metu, amžiaus vyskupas K.Paltaro
kas. Kauno arkivyskupijai ir Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijoms 
vadovauja kanauninkas Stankevičiųs,kuris savo laiku buvo priverstas 
pasirašyti Stockholmo taikos kongreso deklaraciją ir Maskvoje,tai - 
kos kongreso,, sakyti prosovietine, kalbą. Teisiu vyskupijai vadovau
ja kunigas Mažylis.

Kauno dar tebeveikia kunigu, seminarija, bet klieriku, skaičius 
yra labai mažas - tik kelios dešimtys. Ir jie yra priversti išeiti 
marksizmo - leninizmo kursą.
v Kunigai, žinoma, jokios paramos negauname! sau, nei bažny - 
oloms išlaikyti. Jie priversti vien iš tikinčiąją auką ir patys 
pragyventi ir dideliais mokesčiais apkrautas bažnyčias išlaikyti. 
Kunigai išvaryti iŠ kleboniją ir samdosi kambarius privačiai pas 
vietos gyventojus. Lengva suprasti, kad tuo būdu jie visiškai prL-
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klauso nuo vietos vykdomųjų komitetų malones. Pastarieji lengvai 3P-- 
Ii padaryti kunigo gyvenimą^ sunkiai pakeliamą. Jis ir šiaip yra 1® - 
bai sunkus, Nors kunigai savo pamokslais^ šiandien yra žymiai atsar - 
gesni, tačiau,apskritai paėmus, jie atyęjžiai tebešokami ir pavojus ; 
būti suimtiems ar. išvežtiems jiems yra žymiai didesnis, negu bet kam 
kitam. Kunigams uždrausta ruošti vaikus prie pirmos komunijos.Tatai 
gali daryti tik tėvai. Apie tikybos dėstymą mokyklose, aišku, nšra 
ne kalbos.

___ Bolševiku, varoma akcija pries kataliku, bažnyčią ir šiandien te
bėra labai stipri. Čia ypač aktyviai .pasireiškia visojo Lietuvoj© 
plačiai veikianti propagandine - bolševikine organizacija, vadina - 
moji politiniu, ir moksliniu, žinių skleidimo draugija, kuri paskai - 
tomis varo plačia ir įžūlią, prieš kataliku, bažnyčia nukreiptą pro
pagandą. Vatikanas kitaip neminimas, kaip pikčiausias lietuviu, tau
tos priešas.

Tačiau tai nesulaiko žmonių, nuo bažnyčių lankymo, daugiau,ne - 
gu bet kada anksčiau. Bažnyčių lankymas nėra varžomas ir visos pa - 
maldos lankomos labai‘gausiai. Bet bolševikiniai agentai stropiai 
seka lankančius ir naudoja visas terorizavimo priemones žmones nuo 
lankymosi pamaldose atbaidyti.Pastebėti lanką bažnyčias mokytojai, 
tarnautojai, komjaunuoliai,kuric dažnai tora.varu Įrašyti i, komjau
nimą,, tardomi, partijos komitetu, Šaukiami aiškintis, o kiekvienas 
žino, kuo tai’galutinoje išvadoje grųsia.

Bažnyčių, uždarinėjimas ypatingai sustiprėjo 19^9 - 1950 metu 
žiemą, Kaune uždarytos šios bažnyčios: - Jėzuitu., Kunigu, seminar! - 
jos(kunigu seminarijoje savo laiku stovėjo kaž kokie rusu, daliniai) , 
Sv.Trojybo's, Benediktinų, Šančių ir Mokinių, Si pastaroji uždaryta 
vėliausiai. Nebaigtojo Prisikėlimo bažnyčioje įrengtas baldu, fabri
kas ai* gretimojo gatve j e..esamo baldu, fabriko sandelys. Veikia , įgulos 
ir senoji Prisikėlimo bažnyčia Aukštaičių gatvėje.

Vilniuje' daugelis bažnyčių buvo uždaryta tuoj po karo-pasinau- 
.dojant proga,kad jos karo motu buvo nukentėjusios. Aušros Vartai ne
paliesti ir neuždaryti. Tačiau šia gatve leidžiamas auto susisieki - 
aas ir, iš viso, respokto Aušros Vartams nerodoma. Pro juos nere
tai praeina dainuodami maskolių kareivių būriai. Bot būna, kad pra
eidamas rusąkarininkes nusiima ir kepure. ' „

Kauno, Žaliakalnyje,Šv. Antano bažnyčios klebonas kun,Želvys 
kurą laika, slapstosi, bot pagaliau buvo suimtas ir likviduotas.

Panašiai uždavinėjamos bažnyčios ir provincijoje.Bet.: išrauti 
tikėjimą iš lietuvių šivdžiu, 1»>1 š<>vjka’ vjr.vion nopajagla.

SUNAIKINTA TJKTWof! ŠVENTOVE.

Viena brangiausių lietuvių tautos šventovių buvo Nežinomojo 
Kareivio kapas ir kuklus., iš kautynių laukuose niirinktiųakmoriu,pa - 
minklas žuvusioms del Lietuvos Laisves Kaune, Karo Mūzojaus.vėliau 
Vytauto -Didžiojo Muzejaus, sodnelyje. Ton pat Laisves Statula,Lais
ves Varpas Muzejaus bokšte, Nežinomojo Kareivio kapą ir paminklą 
supu tautiniai^kryžiai, lietuvių tautos žymiųjų vyrų biustai.

Tl^ai bolševikai nedrįso viso to paliesti, tačiau 194-9 - 1550
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metų Žiema jie nusistatė šią kiekvieno lietuvio Širdžiai brangią 
šventove likviduoti. Pašalinta Laisves Statula, visi žuvusioms del 
Lietuvos Laisves paminklą, supe,vkryžiai, žymiųjų vyru, biustai ir su
naikintas pats paminklas ir Nežinomojo Kareivio kaęas.v

To vieton pastatyti Dzeržinskio ir i, ji panašiu žmonijos bu - 
dolių biustai. Lietuviu, tautai šventa vieta okupanto suprofanuota. 
Sodelyje palaidota Salomėja Nėris. Sodelio sienoje įmūryti palai - 
kai vadinamųjų, koturių komunarų: K.Požėlos, Garno, G-iędrio ir Grei- 
fonbergo, kurio 1925 m. Maskvai'vadovaujant rengė bolševikinį per - 
versmą Lietuvoje ir teismo sprendimu buvę nuteisti mirties bausme.

Maža tautinio beliko i r pačiame Vytauto Didžiojo Muzėjuje. 
Vieton Vytauto Didžiojo statulos stovi Stalino statula.

Kronika.

* Varydama akcija, pries Kataliką bažnyčią , sovietine okupaci
ne spauda šlykščiai puola Vatikana ir Lietuvos vyskupus - kankinius. 
Laikraštis "Sovietskaja Litva" Nr.'117, 1951.V.20 straipsny "Vatika - 
nas pikčiausias Lietuviu, Tautos priešas" rašo:-

"...Kai kurio vyskupai liko ir pradėjo vesti ardomąjį antita
rybinį darbą. Vatikano tarnai - vyskupai Reinys,Matulionį s,Borisevi- 
čius pokariniais metais tapo buržuazinio nacionalizmo padermes orga
nizatoriai s, reiškiančios valia, JAV ir anglu imperialistu,".

Suprantama, kad sovietiniai budeliai tuos lietuvius vyskupus-
kankinįus sunaikino.

* Žinomi šių gatvių, pavadinimų 
Ukmergės plentas 
Prūsų gatve 
VI.Putvinskio gatvė - 
Kanto gatve 
Laisvės alėja 
Vytauto prosnektas - 
Miskų gatvėj 
Lukšio gatvė

pakeitimai Kaune:
Raudonosios armijos prospektas, 
Lietuvių gatve, 
Salomėjos Neries gatve, 
Majakovskio gatve, 
Stalino prospektas, 
Lenino pros-nektas, 
Puškino gatvė, 
K.Požėlos gatvė.

* Buvusi prezidentūra Kaune gyvenama rusų kareivių.
* Kauno kapines Vytauto prospekte^oftotaliai,uždarytos. Jose 

laidojami išimtinais atvejais tik bolševikines įžymybės. Kapiniu 
vaizdas baisus. Kapai apdraskyti, apleisti, kryžiai nudaužyti,skie
puose metaliniai karstai nelaužyti, išplėsti.

* Karui pasibaigus, bolševikai Lietuvoje daugelyje vietų atkas
davo vokiečių karių kapus, su šakomis ištraukdavo jų lavonus ir su
mesdavo bondron duobėn, o ju vieton laidojo savo raudonuosius karius.'-:t- * *

"SANTARVĖS" Nr. 1 pateiktos žinios apie ekonomine, būkle Lie
tuvoje mūsų skaitytojuose šukele tam tikrų klausimų.Atsakant į juos 
tenka nurodyti, kad palyginti su 1946 - 1948 metais,kai miestuose 
vargiai begalima buvo gauti duonos ir nebuvo įmanoma įsigyti kokio 
drabužio, miestiečių būkle 1950 - 1951 metais yra pagerėjusį.Pagerė
jusi okupuotos Lietuvos, bet ne Vakarų pasaulio sąlygom!s.Kolekti - 
vizacijos išdavoje ūkininkų būklė žymiai pablogėjo. Kolektlvizaci -
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jos pragaištingos išdavos jau ima raikštis ir miestuose.Miestuose 
tačiau tenka skirti aug'štesnių įstaigų ir įmonių tarnautojų,augštų
jų mokyklą personalo, žodžiu privilegijuotųjų buklų nuo būkles že - 
mosniųjų tarnautojų ir darbininkų, atlyginamų ligi 400-500 rublių 
į menesį. Pavz., paštininkas gauna 370 rublių brutto i menesį. Šių 
pastarųjų ekonomine būkle yra nepaprastai sunki.

Ateinančiame biuletenio numery pateiksime platesne, dabartį - 
nes ekonomines būkles Lietuvoje analize.

* # * '
ATITAISYMAS. _ ,

"SANTARVĖS1* 1 Nr.,10 nsl^ Įsivėlė korektūros klaida,Parašyta: 
"1950 metų pirmoje pusėje išvežimu buvo." Turėjo būti:"1950 m............
išvežimų nebuvo^" (

Čia turima galvoje masinius išvežimus.Šiaip išvežimai mažu 
mastu vyksta kasmet. Daugiausia pavasari.Žmones kiekvienų pavasarį 
pasirengia išvežimams, susikrauna reikal'ingus daiktus ir atsarginį 
mai sta.

tokių išvežimu, buvo ir 1951, metų pavasari .Buvo išvežtos, at ski- 
ros šeimos 'iŠ Šiaulių ir Kauno, iš Kauno daugiausia buvo išvežtos 
Lietuvos žydu šeimos.

’ if- «
LIETUVOS OKUPANTAS APIE MUS.

Norint pažinti Lietuvos okupantą, ir jo metodus, reikia sekti 
jo kalbas ir rašinius. Čia pateikiame okupuotoje Lietuvoje, leidžia
mo "kultūros" žurnalo "Pergale" 1949 m. Nr,7, straipsnio ištraukų. . 
Straipsnis parašytas vieno įtakingiausių bolševikų, bolševikų par-' 
tijos Lietuvoje CK sekretoriaus, V. Niunkos. Jis rašo:

"Buržuazinio nacionalizmo ideologai skolbe,kad lietuvių tau - 
ta galėsianti pasiekti augštesni kultūros lygų tik tada, kada' ji iš
moksianti "europietiškai galvoti". "Europietiškas galvojimas" reiš
kė, akla,, pamegdžio j ima viso to,kas buvo reakcingiausią Vakaruose.Tai 
fašizmas politikoje, 'reakcinis idealizmas, misticizmas - moksle bei 
filosofijoje, dekadentinis estetizmas, formalizmas - literatūroje 
ir dailėje,.

"Buržuaziniai nacionalistai kultivuodami Lietuvoje dekadenti
nę buržuazine kultūrų, faktiškai talkininkavo užsienio imperlalis - 
tams,padedami jiems idėjiškai nuginkluoti lietuvių tautų, kovojančių, 
del savo tikros nacionalines laisves, del savo išsivadavimo nuo už
sienio imperialistų jungo. Neatsitiktinai todėl tokie "universali - 
nes europietiško s kultūros", buržuazinio idealizmo, dekadentinio 
ęstetizmo skleidėjai, kaip Pakštas, Biržiška, Kairys, Krupavičius, 
Žakevičius, poetai Kossu-Aleksandravicius, BrazdŽionis, dailininkas 
Galdikas išsigimė į gėdingus savo tautos išdavikus. Šie išsižadėjo 
savo tėvynės benamiai valkatos, stengdamiesi įtikti naujiems savo' 
šeimininkams - Amerikos imperialistams,, niekina lietuvių tauta už 
tai, kad ji nusikratė savųjų ir užsienio, i’mperialistų jungų ir da
bar kuria naujų, laisvų tarybinį gyvenimų",

Niunka užmiršta pridurti,kad lietuvių tauta "nusikratė" tuo 
jungu, raudonajai armijai prikišus durtuvus jai,į krūtinę ir "lais
va" gyvenimų kuria išvežimų,areštų,kankinimų ir šaudymu verčiama.
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IŠ LIETUVIU GYVENIMO UŽSIENYU

LIETUVIU POLITINES KONFERENCIJOS REIKALU.

Spaudoje pasirodė žinia, kad VLIKas numato sušaukti vadovaujan
čiu, veiksniu, konferencijų, kurioje bus aptarta visu, pozityviu, jogu 
konsolidacijos, Lietuvos vadavimo ir lietuvybės išlaikymo klausimai. 
Šioje konferencijoje "TREMTIES" žiniomis, dalyvausią VLIKas,Lietu - 
vos diplomatai ir Amerikos lietuvišku, organizacijų, atstovai.

Šiandien vargiai kas galėtu, abejoti, kad lietuviu, politines 
konferencijos užsienyje klausimas yra seniai pribrendę s.Vienu jau
čiama, kitu žinoma,jog lietuviu, politiniuose sluogsniuose užsienyj 
esama toli nuėjusiu,, giliu, ir principinių ne sutarimu, pagrindiniai s 
klausimais, kad nėra vieningumo darbuose ir vieningo ar bent sude - 
rinto vadovavimo Lietuvos bylai. Lietuviškame vežime užsienyj atsi
rado rūdžių. Tai savaime turi įkelti ir kelia dideliu lietuviu visuo
menes suslrūoinima^.Nora prasmes šiuo atžvilgiu ramintis ir kitus ra
minti - tai juoda 'ant balto pripažino Lietuvos minister!s Londone 
B.K.BALUTIS laikraščio "BRITANIJOS LIETUVIS" 23 Nr. straipsnyjo,skir
tame sibirinių išvežimu, dešimtmečiui, nedviprasmiškai konstatuodamas 
tas rūdis ir kviesdamas visus valandėlę stabtelti ir apsimastyti:

"...Tos rūdys, metams beslenkant, tai čia, tai kitur jau pra - 
deda reikštis. Joms įžiūrėti noreik nei akiniu,. Prieš dešimt metų 
didžiausios nelaimes laikai s, visa lietuviu, tauta - taip namie,kaip 
ir emigracijoje - viena mintimi galvojo, viena Širdimi plako,,vicna 
kalba kalbėjo ir vienu glaudžiu frontu prio vieno tikslo ėjo:žūtbūt 
atkovoti Lietuvai laisvų!

"Šiandien, deja, jau notaip gerai atrodo. Tlkcir^borods, visi 
ta patų ir dabar turimo. Bet mūsų strategija, kovos būdai, pradeda 
šlubuoti, ir ligi„šiol vieningame fronte taikia, tai ten pradoda 
reikštis plyšiu. Salia vienos minties vis aiškiau atsiranda ir kitų: 
e.j • išlenda partijų interesai, ten asmeniškos ambicijos; čia kivir- 
š-il dėl vadovybes, ton kitokios, dar perankstyvos varzytj.no s^.dėl 
garbes; čia savanaudiški išskaičiavimai, ton paprastos vaikiškos in
trigos. Tai Šia, tai ten šitokios ir panašios hydros pradeda galvas 
kelti. Pasekmėje, nors Babelio bokšto dar ir neturimo, bet viena kal
ba susikalbėti darosi vis sunkiau, išrodytų lyg ir sumūsų širdimis 
kaž kas pasidaro - jau lyg nevienodai plaka, straksėti pradeda...

"Bet lietuvių tautos širdis organiškai sveika. Visi šitie no - 
gerumai - tai tik paviršutines besirenkančios rūdys; rūdys, atsira
dusios daugiausia todėl, kad būsimo primiršę visa tai, kas atsitikt) 
prieš došimti, metų. Jas nuvalyti reikia. Privalomo tai padaryti, 
kad tautos valia -'atkovoti Lietuvai laisvų ir vol spindėtų nenuga
limu pasiryžimu ir vieningomis pastangomis..." _ #

Mes visiškai suvtuo sutinkamo ir manome,kad tų rūdžių nuvaly - 
mui, mūsų laisvos vežimo užsienyj remontui, kaip tik turėtų patar - 
nautl lietuvių politine konferencija.Kad nesutarimai ar skirtingos 
nuomones gali būti - tai labai natūralu. Vidiniai sunkumai^atsira
do no šiandien, jų buvo ir seniau, tašiau šiandien pasidaro visiš
kai aišku, kad toliau taip tęstis negali, kad didis metas taisyti 
tai,kas but ira ir galima pataisyti .Reikia mūsų kelyje iųlaisvų stab
telti .valandėlei ir apsimųstyti". Juk mūsų tarpe yra žmonių jau do-
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šimtų motu esančiu-tremtyje. Ir nuo to laiko, kai VLlKaš buvo" pas&ol 
bus, jog kovoje del Lietuvos išlaisvinimo ir del valstybinio suvb-rc 
nuao vykdymo atstatymo prieita lemiamoji faze, irgi praėjo jau bemaž 
5 actai, ir kas žino, kiek dar jų prabėgs, iki ta lemiamą fazę i b 
tikrųjų pasieksime. Jei visą. laiką, buvo skirtingų nuomonių, tai su - 
prantama, bet nesuprantama ir neatleistina, kad iki šiol nebuvo imta 
si rimtų ir kietu, žingsnių bei priemonių, demokratiškai tas skirtinga 
nuomones ir nesutarimus aptarti, juos suderinti ar nušalinti.

Todėl mes tegalimo sveikinti lietuvių politines konferencij - 
jos minti, ir pradėtus preliminarinius pasitarimus. Mes nemanomo,kad 
esamas rudis ir plyšius pasiseks lengvai pašalinti, bet manome, kad 
ta kryptimi turėtų būti padėtos visos pastangos. Pagaliau turėtų pa
aiškėti, dol ko nesutariama, kas skiria, kas jungia ir kur yra ne
sutarimų priežastys. Ir visuomene turi pagaliau žinoti, ar šia kal
tas paprastas neisšiai akinimas, ar tiesos iškreipimas, ar klaidin * 
gas esamos padėties i vertinimas, skirtingi ar klaidingi veikimo me
todai, politine aritmetika, partine ambicija ar kas kita.

Tuja pmsne konfronci.ios sušaukimas bus didelis žingsnis prie
kin. Bot ji turi būti ne tik sušaukta. Ji turi įnešti aiškumą ir bū
ti vaisinga. 0 tai priklausys nuo to, kaip ji bus sušaukta,lygiai 
kaip ir nuo jos dalyvių geros valios boi Lietuvos interesų statymo 
augšČiau uŽ bot kokius kitus reikalus. Tos konferencijos sušaukimo 
nereiktu uždelsti, bot, antra vertus, jai reikia iš anksto gerai ir 
rimtai pasirengti, rodant tikrai gerą valią. Tatai primename nto
dėl, kad bet kieno gera valio, abejotum©, nes mūsuose neturėtų būti 
vietos tiems, kurio galėtų būti Įrodyti neturi geros valios.Mes ti
kimo, kad nežiūrint visų rūdžių, 'dar galimo sugebėti vienas kita, ros 
pektuoti ir vienas kito tiek klaidas, tiek teisinga nuomone pripa - 
žinti. Bet randame reikalinga tni priminti dėlto,kad netolima pra - 
eitis tąja prasme mus moko, ko reikėtų išvengti, norint, pasiekti 
tikrų ir' pozityvių rezultatų.

' Nuo’1945 m. iki šiol užsienyj yra buvę trys svarbiausios lie
tuvių konferencijos ar pasitarimai: 1946 m. Berne, 1947 m. Paryžiu
je ir 1948 m. Badon Badene. Ne visų jtųrezul tatai buvo tokie, ■ kokių 
buvo laukta. Ir tai del tam tikrų priežasčių, kurių aį kartų reikė
tų būtinai išvengti. 1946 n. Berne VLIKo narių tarpo nebuvo' LLKS 
atstovo VLIKo K.Drungos, faktas,, kuri apgailestavo Dipl.Sefa'S. Ir 
suprantama, nes LLKS buvo viena stipriausių rezistencinių organiza
cijų vokiečiu, okupacijos metu, ir pats K.Dranga vos pries koletą 
menesių buvo 'atvykus iŠ krašto. Valstiečių Liaudininkų atstovas * 
VLIKo atsirado Berno tik po griežto Valstiečių Liaudininkų pareiš
kimo, kad jei ju atstovas nedalyvaus, jio pasilieka laisvas rankas 
visų konferencijos galimų nutarimų atžvilgiu,.

Visi prisimename 1946 - 1948' motų skaudų ir gal dar nelem - 
tesnių pasekmių atnešusį,dar ir šiandien neišgyventą nesutarimų 
tarp vadinamos Stockholmo lietuvių akcijos ir VLIKo ir vigus VLIKo 
ir vienos politinės sroves paskelbtuosius "pasmerkimus", Siam nesu
tarimui, lygiai kaip su juo susietam svarbiausiam veiklos klausimui 
apsvarstyti bei išspręsti tiksliausias ir' demokratiškiausias kelias 
būtu būvąs tos akcijos atstovus pakviesti ų 1947 metų Paryžiaus kbn-
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ferencijų. Tas klausimas buvo VLIKe iškeltas, bet pritarė cik vienas 
balsas. Kitų buvo nubalsuota nekviesti,^ir nesutarimas liko nei iš - 
aiškintas, nei išspręstas. Ir pati Paryžiaus konferoroija reT.ltn tų 
nedavė. Išryškėjo principiniai, iki šiai dienai neišspręstieji, ne 
sutarimai tarp VLIKo ir Lietuvos valstybes suverenumo nestovu - Įga
liotuoju ministorių. Nebuvo susitarta net del. bendro komunikato. 'o 
kai kurie, gal patys svarbiausi klausimai, susieti su StockholĖo ak
cija, visai nebuvo svarstyti.

6 m. Baden Badene konferencijon nebuvo prileistas Diploma
tijos as, joje nedalyvavo kiti asmenys, kurie turėjo būti pakvies
ti, nedalyvavo net paties VLIKo tokių didžiųjų grupių, kaip tautinin
kų ir laiudininkų. atstovai. Nežiūrint to, konferencija,pradžioje nu
matyta, kaip paprastas informal jnls na s5 tarimas , padare esminiu, vals
tybes reikalus iieciarJSiu nu barimų, Lietuvos Įgaliotųjų ministerlų ne
atsiklausus. Jos atgarsia'l jr rezultatai kai kam yra žinomi. Jie nė - 
ra ir nebuvo teigiami ir ineše didelių sunkumų, Tatai nieko stebinti 
neturėtų. Naudojant savotiškus metodus', gaunami ir savotiški rezulta
tai. v v

Primename tai, blaiviai Įvertindami realybę ir nuoširdžiai ti
kėdamiesi, kad ši karta, bus išvengta tokiu, klaidų ir kad visų bus 
siekiama nuoširdžiai išsiaiškinti su visais ir visais skaudamais 
klausimais, teturint prieš akis vienų tikslą, - Lietuvos valstybės 
ir lietuviu tautos interesą.

' -:(■ «• #

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS IR VLIKo SUSITARIMAS.

Mažosios Lietuvos klausimo svarba yra neabejotina. Lietuvių vi
suomenė užsieny yra ypatingai tuo klausimu jautri, gerai suprasdama, y 
kad Mažosios Lietuvos su Karaliaučiumi ateitis yra labai dideles,reiks 
mes Lietuvai. Visos pastangos turėtų būti padėtos,kad Lietuvos išlais
vinimas reikštu taip pat ir Didžiosios ir Mažosios Lietuvos apsijun - 
girna vienojo valstybėje. Todėl lietuvių visuomenė jautriai reagavo, 
patyrusi, jog VLIKas Mažosios Lietuvos Tarybos darbų neremia ir MLT 
atstovo VLIKan Įsileisti nenori, o taipgi ir liūdna faktų, kad tas 
klausimas buvo naudojamas partinės politinės aritmetikos sumetimais. 
Naudotas argumentas, jog nesą, pagrindo Įsileisti MLT atstovo, kaip 
nėra pagrindo Įsileisti Pilviškių ar Tryškių atstovo, niekam garbės 
nedarė ir nieko neįtikino. v

Todėl visi su'dideliu pasitenkinimu sutiko žinių, kad visuomenės 
ir tam tikrų faktorių spaudimo dėka, MLT atstovai buvo pakviesti pa
sitarimų ir kad susitarimo pasiekta. Buvo laukta komunikatų.Tačiau 
lauktieji komunikatai pagristai daug kų apvylė. MLT Prezidiumo 1951. 
V.19 d. nutarime skaitome, jog nežiūrint pasiekto susitarimo, "MLT 
Prezidiumas pabrėžia, kad toks paskyrimas (MLT atstovo 1 Vykdomųjų, 
Tarybų) nereiškia MLT at£i_sakymo_nuo_t ei^ė s įųrėti_savo J2iįnate,i^i_ 
atstovų, pačiame VLIKo sustato.Tuo būdu, paKlu pagrindiniu klausimu - 
MLTarybo s atstovo priėmimo i, VLIKų klausimu - taip ir liko nesusitar
ta-- MLTarybos atstovas VLIKan nėra Įleistas.Vadinasi, buv.V.T. pir
mininko V.Sidzikausko 1948 m. D.B.L.S. visuotiname suvažiavime pa -
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roisklras, kad JILT atstovu? nega.ll būti priimtus i, VLIKe del poli
tinės partijų aritmetikos tebegalioja. VLIKo Politines Komisijos 
pirm. Dr.Karvelis savo interview, duotame ryšium su įvykusiu susi
tarimu, paprasčiausiai tu klausima, nutyli,konstatuodamas tik,kad 
šis susitarimas dabar ne visus 100,patenkina.Del to tenka apgai
lestauti, bet reikia tikėtis, kuo. iv būsima numatomų konferenci la
bu s pakviesti ir -i'SrT^rvbos atstovai ir kad joje ir tas klausimas 
bus galutinai išspręstas.

Kas gi buvo susitarta? Buvo sutarta VLIKui ir MLT Trezldįū - 
mui rinktis bendriems posėdžiams įvairiems klausimams svarstyti. 
Taip pat buvo susitarta, kad MLI deleguoja savo atstovų į Vykdomų
jų Taryba, naujai Rcvendikuoj amu (atgautinų) Sričių Tarnybai vado 
yauti. Ateitis parodys, kaip toks susitarimas realizuosis gyveni - 
me.Bet ir šiandien jau aišku štai kas:

Vykdomoji T \ryba tėra VLIKo vykdomasis organas. Savaime tad 
aišku, kad ML1 ir toliau lieka išjungta iš galimumo dalyvauti, spren
džiant tuos Lietuvos laisvinimo klausimus,kurie yra sprendžiami 
VLIKe.

VLIKo Politinės Komisijos komunikate kalbama,kad Lietuva tu
ri rev’endikuojamų sričių tiek vakaruose,tiek rytuose.Visuomene pir
ma karta, girdi, kad Lietuva turi pretenzijų i, tam tikras sritis ry
tuose. I, kūrins sritis? Kiek toli jos siekia? Lietuvos sienos yra 
nustatytos 1920 metų Maskvos sutartimi. Tos sritys priklauso Lietu
vos valstybei, jos yra Lietuvos valstybes ribose, ir Lietuva negali 
reikšti pretenzijų i, tai, kas jai jau formaliai ir šiaip priklauso. 
Mes žinome .aiškiui' savo sienas rytuose ir niekam neleisime jų gin
čyti . Klausimo negalima statyti vienoje plotmėje su Mažosios Lietu
vos sritimi, negulima patiems sutikti, kad Lietuva rytuose neturi 
valstybinių sienų, kaip tai 1948 metais kuone buvo pripažinęs buv, 
Vykdomosios Tarybos pirm. V. Sidzikauskas. Tęsimas V, Sidzikausko 
kitąsyk paimtos linijos, reiškiančios dvejojimu, del Lietuvos rytų 
sienų teisėtumo, būtų Lietuves reikalams pražūtingas.

LIETUVOS REIKALO ŽLUGDYSIĄS.

Visiems žinomo, kokios milžiniškos reikšmės ir svarbos Lie
tuves bylai yra faktus,kad Baltijos valstybių aneksija Didžiųjų Va
karu Demokratijų nebuvo pripažinta ir tebera nepripažįstama,ir kad 
Vakaru sostinėse reziduoja ir veikia oficialiai tebepripažįstami 
Nepriklausomos Lietuvos valstybes atstovai - įgaliotieji ministe - 
rial, šio fakto didžiulei reikšmei įvertinti užtenka pagalvoti ko
kio1© būklėje atsidurtų Lietuvos(;neprlkl.auscmybės klausimo visuma, 
ei°Lietuvos aneksija, būtų pripažinta ir Lietuvos pasiuntinybes, 

ypač Vašingtone ir Londone, būtų uždaryto s ir likviduotos.
Nuo 1940 metu,pirmosios Lietuvos okupacijos pradžios ir Lie

tuvos Įgaliotųjų ministerių garsaus protesto vyriausybėms,prie ku- 
yiv He'buvo akredituoti, Lietuvos pasiuntiniui ir įgaliotieji mi
nisterial ,sėkmingai gindami Lietuvos valstybės interesus sunkinu-
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ainis dideles Vakaru valstybių su Sovietu, Sąjungą bičiulystes metais, 
išsaugojo formalia Lietuvos valstybes nepriklausomybę nuo Ves ja pa
kibusio Damoklo kardo - galimo Lietuvos aneksijos prjpa..jnim o.Tas pa
vojus buvo labai rimtas dar 19^6 mė sai s.

Nesunku supra sti.kodėl tad ir pavergtos lie ouvių* tauto s mintys 
pirmojo eilėje krypsta i Lietuvos aini storius. Krahtap žino ir supran
ta; kol Lietuvos ministerial tebėra oficialiai pripažįstami,tol Lie
tuvos išlaisvinimo viltis nėra užgesusi.

Nėra reikalo Čia daug kalbėti apie Lietuvos mini sterku.teisėtu 
ir oficialių, svetimu valstybių pripažintų Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atstovų dažni ausini tylia^ ir nematomą veiklų, apie tos 
veiklos rimtų Lietuvos bylai reikšme. Svetimoms vyriausybėms jie 
reprezentuoja nepriklausomų Lietuvos valstybę, kurios vardu jie 
kalba,Bet štai pastaruoju metu mūsų emigraciniuose sluogsniuosg ir 
spaudoje, ypač Amerikoje, galima pastebėti labai pavojinga reiškinį - 
nesuorantamų norą, nuvertinti Lietuvos įgaliotųjų ministerių ir Lie
tuvos Diplomatijos Šefo vaidmenį bei reikšmę, paverčiant juos nė 
daugiau,ne mažiau, kaip paprastais valdininkais, lutai 'NAUJIENOSE 
1951 m* gegužės 29 d. numeiyje, straipsnyje 'Laisvosios Eui'opos lie- • 
tuvių grupe",ryšium su Lietuvos Pasiuntiniu Vašingtono įgal, minis- 
teriu Žadeikių,kalbama apie pasiuntinius, kaip apie pareigūnus - 
valdininkus, "kurio nėra Seimo ar žmonių rinkti ir no kieno dabar 
nekontroliuojami." Kurios valstybes įgaliotieji ministerial ir ne- 
paprasti pasiuntiniai ar ambasadoriai renkami Seimo ar žmonių - te
galėtu atsakyti "NAUJIENŲ" galvočiai,kurio vieni tosugebatų,turbut, 
atsakyti ir į tai,kas, be valstybes galvos ir teisėtos vyriausybes, 
gali Įgaliotuosius ministorius kontroliuoti. Lietuvos pasiuntinių 
sub or elin avima s kokiam politiškai visuomeniškai emigraciniam organui 
Šiandien galėtų baigtis katastrofa, nes tuo atveju vyriausybe, prie 
kurios Lietuvos pasiuntinys akredituotas, gale-tų atsisakyti jį to
liau laikyti Lietuvos Respublikos oficialiu ir teisėtu atstovų.^

Tos pačios "NAUJIENOS11 1951 m.balandžio 6_ d. numery nurašo ir 
Lietuvos Diplomatijos Sofo saskaiton: '...kai del buvusio Lietuvos 
mlnistorio Italijai p,Lozoraičio, tai jisai, nors £>ats jokių diplo
matinių pareigų seniai noboeina... tituluoja savą Lietuvos diplo - 
matų šofu".Tačiau Lietuvos įstatymams tokia įstaiga visai nežinoma.

Laisva spauda yra laisva snauda, dėlto joje dažnai nurašoma ir 
nusirašoma, tačiau "NAUJIENŲ", neabejotinai patriotiško Amerikos 
lietuvių laikraščio, pastangos griauti nutari teta Llotu'-ps ministo- 
rlų ir Lietuvos Diplomatijos Sofo, kuris kaip toks pripažįstamas ne
tik savo kolegų, bot oficialiai ir JAV Valstybes Departamento,ir ku
rio sveikinimas Lietuvai per Amerikos Baisa s.m.vasario men.17 d.bu
vo parduotas pirmuoju, įsakmiai nurodant kaip Lietuves Diplomatijos 
Šefo ir buv.Lietuvos Užsienio reikalų ministorio, yra daugiau,nogu 
keistos ir naudos Lietuvos reikalui tikrai neneša.

Bet ši bėda būtų dar,palyginti, nedidelė. Tačiau visai jau 
rimtas reikalas yra tai, kad taip nurašo no tik "NAUJIENOS", bet 
kad taip nutarė VLIKo "teisino" komisija ir, nurašo Amerikoje ilgi
na kai kurie partiniai biuleteniai,kad panašiai nusvarsto ir pats 
VLIKas "teisinės" komisijos nuomone "priimdamas dėmesin."
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Ir visai jau bloga, kad su VLIKo pirimininko žinia,tad vadi
nasi, su VLIKo pritarimu ir jo vardu, už Lietuvos ministorio Vašing
tone pocių, nukaltojo JAV Valstybes Departamente VLIKo delegatas 
Amerikoje, V. Sidzikauskas, jut i kine dama s svetimos valstybes vyriau
sybę, kad Lietuvos Diplomatijos Šefas nėra nei sofas nei miništoris, 
o paprastas oolitinis pabėgėlis, atsieit, kaip ir DP. Tikslas ais.- 
kus - Lietuvos Diplomatijos Sofa, nugrūsti į fabriką juodai duonai 
užsidirbti, pakirsti jo veiklos galimumus, ir tuo būdu išspręsti 
rimtus ir principinius nuomonių skirumus tarp Lietuvos pasiuntiniu, 
ir VLIKo.

"NAUJIENŲ" galvočiams ir VLIKo "eksportams", žinoma, nekilo 
klausimas, kad, j oi Lietuvos Diplomatijos Šefo institucija nežino
ma Lietuvos įstatymams, tai kokiam Lietuvos įstatymui žinoma ar nu
matyta por 10 motu, besitęsianti Lietuvos okupacija, kokiam istaty- 
mui žinomas pats VLIKas ir koks išstatymas numato jo "teisinos" ko- ■ 
misijos teisę suręsti dalykus, liečiančius Lietuvos įgaliotus mi.- 
nistorius - teisėtus,oficialiuosius Lietuvos valstybes atstovus?

Bot no tai pagaliau svarbu. Svarbu tai,kad šitokiais žyginis 
pas svetima vyriausybę pakertamas tiek paties VLIKo moralinis pres
tižas, tiok visu, lietuvių prestižas, įr kad tie žygiai negali nebū
ti kitaip vertinami, kaip didžiai pražūtingi Lietuvos reikalui.

Taip VLIKas, viena ranka siekdamas dorybę su Lietuvos Diplo
matijos Šefu ir, kalbėdamas anie tautinę vienybę, siūlydamas susi- 
tartį.zir bondividai-biauti, kita, ištraukęs peilį, smeigia jam nuga- 
ron. Šitokio metodai musu akyse yra daugiau negu negarbingi.Kelda
mi prieš tai, kų mes laikomo stačiai Lietuvos reikalo išdavimu, 
griežta protestą tikimos, kad, kol dar novelų, tokiems žygiams boi 
metodams"bus padarytas griežtas galas.

LIETUVIU, R E Z I S T E N C I J A.

(Šis strainsnis parašytas vieno Lietuvos Lais
vos Kovotoju, Sųjungos steigėjų,žymioj o mūsų 
rezistento,kuris maloniai sutiko ji Spausdin
ti "SANTARVĖJ". - Redakcija.)

Pirmieji žingsniai.

Lietuvos Laisves Kovotoju, Sąjunga, - kurių tolinu sutrumpin
tai vadinsime LKS raidomis, - pirmuosius savo žingsnius pradėjo 
1940 m. gruodžio men. 26 d. Tai buvo pilamosios bolševikino s oku, - 
nacijos motu, kada būrelis jaunesnio amžiaus asmenų sutarė pradė
ti o°r g a n i z u o tos rezistencijos darbų ir konkrečiai ruoš- 
tis ‘bolševikinio jungo nujio'tiJiui • Tam palanki aplinkybe buvo i žiu- 
rimą ar bent nujaučiama, kilus laukiamam sovietų vokiečiu karui.

Tuo metu pogrindyje gimusi LKS nestato sau,kitų politinių už
daviniu,knin tik tų visų lietuvių vieningai trokštamų tikslų - bol
ševikines okupacijos pašalinimų ir Lietuvos valstybinės nepriklau - 
somybes atstatymą^.
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Rezistencinę valla,

Svetimžodis "rezistencija" reiškia pasipriešini- 
m o veiksmą arba ištisą tokią veiksmą grandine,. Bet šio antrojo pa
saulinio karo motu rezistencijos žodis įgijo tam tikros konkrečios, 
pelitines prasmes. Jis ėmė ypač reikšti pavergtos, okupuotos tautos 
visokeriopa,pasipriešinimą pavergėjui, okupantui. Kartu jis ėmė reiks 
ti aktyvia^ vali?\ vėl išsikovoti prarastą laisvę, tiek įvairiais bū - 
dals paraližv.ojant okupanto pastangas politinėje, ūkinėje ir dvasi - 
nėję srityje, tiek ir ginklu pogrindžio ir atviroje kovoje su Juo 
rungiantis, Tas prarastos laisvės troškimas ir kova dėl jos tuo pat 
laiku gimdė valią ir ilgesį okupacija pašalinus, naujais teisinges- 
niais ir geresniais pagrindais atstatyti ir perorganizuoti savo tė
vynių politines ir socialines santvarkas, _ „

z-odis 'rezistencija" visuotinis ir net madingas pasidarė ypač 
vakarą ir pietą bei siaurės Europoje,kur vokiško nacizmo 194-0 me - 
tais ir vėliau pavergtos tautos pradėjo visuotiną ir atkaklią išsi
laisvinimo akciją. Bet lygiai tuo pat metu pasipriešinimo sąjūdžiai 
ir rytą Europoje,pirmiausia Lenkijoje. Tik ola įgijo kitą pobūdi., y 
nes rytą Europos tautos turėjo vesti kovą ne pries vieną, bet pries 
du priešus - prieš vokiškąją ir bolševikiškąjį, imperializmą,

Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės, l$4o metais buvo 
bolševiku okupuota. Sveikai politiškai mastanti patriotinga mūsą vi
suomene, iš karto skaudžiai parausta ir perblokšta, netrukus prade - 
jo atsigauti. Taip gimė lietuviškos rezistencijos sąjūdis prieš rau
donąją okupacija,. l$10 m, gruodžio mėn. 26 d. gali būti skaitoma tik 
formalia LKS atsiradimo data. Pasiryžimas pačioje tėvynėje organizuo
ti laisvės Kovos akcija, kilo ir prasidėjo anksčiau, netrukus -pc oku
panto įsibrovimo.

Ruošima si s partizaniniams veiksmams.

Pirmieji LKS žingsniai nukrypo i, pasiruošima partizaniniams 
veiksmams. Buvo aišku, kad negalima pasitenkinti priežbolševikines 
akcijos vedimu, vien per žodinę ar rašyta pronagaadą, bet kad kartu 
reikia ir reikės realiu, fiziniu, pajėgą tramdyti NKVD smurtui ir 
eVentaiiai dalyvauti tautos ginkluotame sukilime, tikslu, palankio
mis aplinkybėmis susidėjus, išvyti iš Lietuvos okupantą.

Tam tikslui labai slaptai buvo pradėtas organizuoti plates - 
nis nariu, tinklas, c ju konkrečiam instruktavimui pradėtas leisti 
Lietuvos Laisvės Kovoto’ją Sąjungos instrukciją biuleteni s. To hok* 
tografuoto biuletenio tiražas pradžioje siekė tik 100 egzempliorių, 
nes buvo skiriama r.e visuomenei, o tik patikimiems ir vadovaujan - 
tiems asmenims. Vėliau padidėjo iki ’fOO egzempliorią. Jo turinį su
darė priošl>oLsęvikini«:.i straipsniai,užsienio įvyktą informacija bei 
komentavimąse Šalia to, - tikslios, konkrečios instrukcijos parti - 
zanines kovos pasiruošimams ir atskiru prievolįą- vykdymui.
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Tinklas platėja.

Organizacijos nariu, tinklas plėtosi taip sėkmingai,kad ligi 1941 a. 
kovo mon.nradŽios jau buvo suorganizuotas stiprus branduolys Vilniaus 
ir Kauno miestuose bei npylinkese,Kazlu,-Rūdos rajone,Šiaulių-Radviliš
kio rajone,išilgai Kauno-Žara su, magistrales ir Kaišiadorių^-Žaslių ra
jono. Sudaryti stipresnius branduolius laukiamiems partizaniniams 
veiksmams Šiuose punktuose pirmiausia skatino militariniai samprota
vimai. Būtent,Kauno miestas ir apylinkes buvo svarbios kaip centrinis 
dvasinis ir veiksminis židinys visam priešbolsevikiniam sukilimui ir 
kaip strateginiu, magistralių, kryžkele.Kazlrų-Rūdos mišku rajonas^ turė
jo būti naudingas,kaip gera išeities baze partizanu,veiklai ypač tuo 
atveju, jei didžiųjų karo veiksmu, frontas greitai Lietuvos neapleistu,; 
be to, iŠ čia būtu, buvę, patogu šachuoti svarbu, Kauno-Kybartu, geležin
kelį ir Kauno-VilkaviŠkio plentą,.Radviliškio rajone dar ypač domino 
Linkaičiu, ginklu Įmones ir sandeliai.Čia LKS įgaliotiniams pavyko per 
trumpa laika išplėsti nariu, tinklą pačiame Įmonių personalo_tarpe. 
Plačiau šiuo motu pavaizduoti tinklo plėtimąsi saįygu dar nėra. Taip 
pat dar negalima atskleisti tu, rezultatų,kuriuo sėdavo 1941 m.birželio 
men.sukilimui teisingai suplanuotas branduoliu išdėstymas.

Lietuviu, Aktyvistu, Frontas.

Lietuviškojo rezistencijoje tuo pat metu nauja, stipru, vaidmenį 
pradėjo vaidinti kita kovine organizacija - Lietuviu, Aktyvistu, Fron
tas /LAF/. LAF formaliai gimė omigracijoje,Vokietijoje 1940 m.lapkri
čio men.17 d. Jo branduolį sudaro steigėjas,Lietuvos pasiuntinys Ber
lyno gon. št.pulk.Kazy s Škirpa ir dešimtys lietuviu, pabėgėliu^ iš čku - 
puotos Lietuvos. LAF taip pat pasistato tikslo, veiksmu atkovoti Lie
tuvos nepriklausomybę,išnaudojant laukiamo rusu-vokiečiu, karo atvejį. 
Emigrantinis LAF būre visus be išimties geros valios ir^ kovingos nuo
taikos lietuvius,nežiūrint kuriai politinei grupei anksčiau ji s/būtu, 
priklausąs.Tuo pat motu vyriausioji LAF vadovybe emigracijoje mėgino 
išdirbinėti bendruosius to n.aujo sąjūdžio politines struktūros prin
cipus, taktiniais sumetimais atsižvelgdama į įvairius veiksmus ir ju, 
pozicijas Europos kare, su kuo tšiokiu ar tokiu atveju,butu, tada rei
kėjo, skaityti s.Tačiau,bendrai paėmus,emigrantinis LAF buvo tikrai bc- 
partino, virŠpnrtino arba,j-ei nori te,nuoširdžiai koalicine organizaci
ja,buri anti visas pozityviąsias pajogas,pasiryžusias kovoti už Lietu
vos valstybines nepriklausomybes ats ta tyma,.Netrukus po savo įsistoi - 
gimo Berlyno, LAF užmezgė ryšius su Lietuva ir Čia ligi 1941 motų pa
vasario suspėjo suorganizuoti taip pat gana platų jaunuomenes ir ka - 
riu, tinklą, sukilimui ruošti ir vykdyti .Vyriausio ji LAF vadovybe buvo 
griežtai nopartiŠka ar plačiai koalicine,gi Lietuvoje į LAF pagrin
diniu. padaliniu, politini, vadovavimo, skverbusi asmenys,kurie,kaip vė
liau faktiškai paaiškėjo, ture j o tikslo, no vien vykdyti lietuviška, 
prlošbolŽovikine, rezistencija,bet kartu buvo nusistatę ja, panaudoti 
vieno siauro politiškai ideologinio - krikščionių demokratų - bloko 
specialioms partiniams uždaviniams vykdyti,įsitvirtinti būsimoje re-, 
voliucincjc valdžioje.

(Bus dauginu)
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ORGANIZACINIAI- REIKALAI^

LRS SKYRIŲ IR BRANDUOLIŲ ORGANIZAVIMAS.

LRS skyrių ir branduolių organizavimas visur ten,kur yra akty
vių ir rezistentiškai galvoj ančių lietuvių, yra vienas iš svarbiųjų, 
musų uŽdaviniių Esame informuoti, jog visur yra tokiu, lietuviu,kurie 
galvoja taip, k[\ Santarvės statutas suformulavo, bet jaukiasi vieni
ai, palaidi, nežino kur ir kiek tuvi bendraminčių.

LRS Europos Laikinasis Komitetas ir Amerikos Sekretariatas šia 
prasme yra užmezgė eile kontaktų ir suteikė nurodymų apie skyrių bei 
branduolių Įkūrimų. Tačiau dar labai daug lieka padaryti ir organi - 
zacijų plėsti, ypač Amerikos kontinento sektoriujo,kur yra apsigyve
nusi didžioji lietuvių dalis.

Tam tikslui reikia veikti be per didelių formalizmų. Yra vietų, 
kur Laikinasis Komitetas ar Sekretariatas nėra' pasiekę, bet kuriuos ' 
gali pasiekti kiti LRS nariai.iš tyru s padėti,kur galėtu,būti suorga
nizuotas LRS skyrius ar branduolys,veikla nedels*.ant informuoti apie 
tai savo skyriaus vadovybe /kuri., suteiks žinias Sekretariatui ar Lai
kinajam Komitetui tolimesniems žygiams atlikti.

Nauja skyrių ar branduolį, steigi ant, reikia mažiausia turėti ir 
i'šstudijuoti LRS steigimo aktų ir statutų. Skyrių ar branduolį, įstei
gus, nedelsiant informuoti savo zonos Sekretą r luta, ar Laik.Komitetą.

Europoje—- LRS skyrių bei branduolių organ i žavimas vyksta- pa
tenkinamai, bet daug pavienių rezistentų, pritariančių Santarvės 
platformai iv linijai, dar neapjungta. v

Amerikoje - LRS skyrių bei branduoliu organizavimas siu metų 
pradžioje buvo dar tik pradėtas ir nėra pavarytos tiek,kiek realios 
galimybes leistų'. Su visa eile stambių liotuvlškų kolonijų ūar ne
nustatyti reikiami ryšiai. Juos teks plėsti ir pradėtuosius stiprin
ti,Plačios ir geros perspektyvos yra Jungtinėse Amerikos Valstybes©, 
Šia turės būti vienas svarbiųjų LRS centrų. Panašios,nors siauresnio 
masto galimybes yra ir Kanadoje.Tačiau šia pradėti pirmieji žings - 
niai,kuriuos tenka visu rūpestingumu stiprinti,Kontaktų, sumezgima s 
su Pietų Amerikos rezistentais taip pat neišleistinns iš akių.

Australijoje j. kur yra veiklių ir LRS pritariančių asmenų,kon
taktai pradėti, bet del nuotolio dar nepakankamai išplėsti.

Minėtose vietose skyrių ir branduoliu steigimas yra tiesiogi
ne sokretariatų organizacinių skyrių užduotis.Santarvės bendrasis^ 
biuletenis tam tikslui yra pasirengus skirti daugiau vietos.Bet bū
tu gera, kad atskirų zonų Sokrotariatai ar Lai k,Komitetai laikas 
nuo laiko leistų specialius direktyvinius ir organizacinius biule- 
tenukus,kurie sutaupytų laika, informuojant skyrių 5r branduolių va
dovybes.

LĖŠŲ TELKIMAS SANTARVĖS UŽDAVINIAMS.

Lesu sutelkimas Santarvės uždaviniams vykdyti,savaime supran
tama,turi 'būti vienas iš mūsų pagrindinių rūpesčių.Ji turime dažnai 
svarstyti skyrių ir branduolių pasikalbėjimuose, numatyti visas ga~

23



22

linns priemones ir,svarbiausia, isi sąmoninti pirmiausia patys atlik
ti pareigų, Sąžiningas ir punktualus mokesčių'imokojimas. ir" aukų su
rinkimas, greitas jų persiuntimas i, nurodytas vietas labai palengvins 
darbų visiems Santarvės pareigūnams ir leis greitai orientuoti s,kiek, 
kur ir kokiu būdu Santarve yra pajėgi vykdyti savo darbus.

Pirmiausia Šia proga turime pabrėžti,kad pinigu telkimas San - 
tarves uždaviniams nėra konkurencija ir ”jėgų skaldymas'1 kitiems fon
dams bei organizacijoms,kurios renka Įvairiems politikos,kulturo s ar 
šalpos tikslams aukas is lietuvių visuomenes užsieniuose.Savo narius 
ir rėmėjus mes neraginame nutraukti aukų teikimą, bot kuriems kitiems 
ir organizacijoms,vjei tik ir kiek tik jų finansinis pajėgumas-lei - 
d'žia. Tiktai pabrėžiamo, kad pirmoje vietoje mes turime prieš akis 
LRS reikalus Ir tuo atžvilgiu visuomet drausmingai turėtume stengtis 
atlikti savo pareiga,. Kovine, rezistencija, pirmiausia turime ir- gali - 
me savo lėšomis remti mos patys.

Kaip įprasta galvoti, šiuo atžvilgiu gausiausio le'ėu, sutelkimo 
laukiama iŠ Amerikos Jungtinėse Valstybėse gyvenančiu lietuviu,. Set 
šiame sektoriuje lesu, surinkimas tuo tarpu tikrai nėra reikiamoje 
augštumojo,Amerikoje nusigyvenusių lietuviu politiniu, emigrantu, eko
nomine padėtis yra,reliatyvini imant,geriausia.Daug kas juos tačiau 
pakaltina,kad musu tautiečiai suogoistiškoj o,pasidaro savanaudžiai 
ir t.t, Tam tikra dalimi tai tiesa.Bot per smarkūs kaltinimai būtrų 
ndtoislngi. Naujieji atvykėliai gana daug,ir gausiai aukoja svnr - 
biems visuomeniniams ir kultūriniams boi šalnos reikalams.Tačiau yra 
faktas, kad daugelis musu Žmonių, tiek išbarsto savo aukas įvairiau - 
sioms draugijoms, Įvairiausiems tikslams, Įvairiausioms pramogoms, 
jog rezultate jio padaro savo mėnesiniame biudžete gana daug išlai
du, sakant, daug aukoja, tik tos išsklaidytos aukos per plačiai pa
siskirsto ir kartais nustoja tikrosios prasmes. Neminėsimo čia kitu, 
išlaidu,kurias '’tremtiniai" nuolat daro pramogoms,piknikams ir vajX 
šcms.Joi bent puse tu, lesų eitų rezistencijos uždaviniams,susitelk
tų stambios sumos pinigų. Tai primsname iškėlimui minties, kad ir nau- 
iu'ių atvykėlių finansine padėtis Amerikoje norą bloga ir kad jie yra 
bendrai imant pajėgus sutelkti rezistencijos reikalams žymiai stam
besnes sumas,negu tai buvo padaryta ligšiol.

Antras dalykas, kuri, visu rimtumu pabrėžiamo, yra ta s, kad LRS 
savo narius nosikrc.ipia su aukų maldavimais, su jautriais prašymais, 
su pažadais jiems už aukas iškilmingai per spaudų padėkoti, paskelb
ti už" tai dideliais veikėjais, geradariais. Tėvynes gelbėto jais.No, 
taip nebuvo ir nebus.Mėnesinių mokesčių ^mokėjimas ar kitos aukos 
yra savaime suprantama, laikomos lietuvio ir rezistento normali 
eiline pareiga savo Tautai ir laisvės kovai,uz kuria niekas nepriva
lo laukti specialių padėkų ar ičliaupsinimų. Daugelio mūsų, apllnky - 
beini s tai yra vienintele proga ir galimumas savo Rezistencine paroi- 
„n atlikti^. Ir tos pareigos atlikimas norą išreiškiamas vienu kitu 
ntVit-kt-‘nu centu bei vionu doleriu,betpastoviomis,reguliariomis ir 
galinpi "stambesnėmis aukomis. LRSantarve neelget-vo ir neelgetaus. 
Per dnup- svarbiems ir rimtiems uždaviniams telkiamos mūsų 16 so s, kad 
čia galėtume mėgdžioti kitas organizacijas.Rezistentai,įteikdami sa
vo m^nos j nl mokesti Santarvei,atlieka savo eiline ..pareiga,bet svar -
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"blf\ pareigą,kuri yra rezistento vardo pateisinimas.
LRS regionaliniuskomitetu, finansiniai skyriai nedelsiant tu

ri nustatyti, pagal Statuto atitinkamus str. teisingą finansiniu, 
prievolių paskirstymą visiems Santarvės nariams įvairiose vietose, 

-)<■ # it
LRŠantarvcs Laikinoji Vadovybe reiškia padėka visiems prisi

dedantiems prie 11 SANTARVĖS" leidimo. Ypatinga padėka reiškiama ben
dradarbiams, redakcijai ir techniškiems darbininkam s, kur i e biulete
nio parengimui, spausdinimui, ekspedicijai ir kitiems su leidimu 
susietiems reikalams aukoja no tik savo trumno poilsio po sunkaus 
darbo fabrikuose valandas, bet priedo, ir asmeninius, sunkiai pel- 
ny tu s sk a t i fru s, _ v

LR.Santarvos darbas ir biuletenio leidimas reikalingi Ibsą. 
LRSantarve negauna ją iŠ jokią fondą ir, savo uždavinius vykdyda - 
ma, turi remtis vien savo narią duosnumu.

Reikšdama pad.&ka^ uz ligsiolinq paramą, LRSantarves Laikinoji 
Vadovybe apeliuoja visus kovingos, dvasios lietuvius prisidėti sa
vo nors ir kukliausiu piniginiu įnašu prie Santarvės vykdomu svar
biu ir atsakingu darbią. '

L.R.S-ves Laikinoji Vadovybe.
«■ * #

NUOMONES.

"SANTARVĖS" 1 Nr. sukolo gyvaK skaitytoju reakcija,.Redakcija 
yra gavusi oilą pareiškimu,aptariančią biuletenio pasirodymą.

Susumavus gautus atsilionimus,paaiškėjo,kad daugumas skaity
toją prikiša 1-am "SANTARVĖS” Nr, Šias nuodėmes; biuletenis bespal
vis,neužimta klota,aiški ir bekompromisino linija esamą "vidaus po
litikos" negerovių atžvilgiu, mažai ir tik užuominomis tepaliestl 
aktualioji "vidaus'politikos” klausimai,nedrebia tiesa, i, akis,node- 
maskuojami esamąnegorovią kaltininkai ir nekeliami viešumon ju dar
bai darbeliai.

Į. tuos priekaištus "SANTARVĖS" Redakcija tegali atsakyti Šiaip: 
eidama LRS-ves politikos gairėmis, "SANTARVE1' vengia jr vengs tuščios 
polemikos.Tiksliai žinodama esama, lietuviu užsienyje politine, būkle,, 
3,vertindama visas esamas negeroves ir imatydama pragaištingus esamos 
būkles padarinius Lietuvos bylai, LRS-ve yra pasiryžusi visomis iš - 
galemis prisidėti prie lietuviu užsienyje politiniu tarpusavio san - 
tykiu išgydymo. Tačiau LRS-ve nemano, kad esamos būkles smailinamas 
būtą pats tinkamiausias kelias tam tikslui pasiekti.Todėl daug ir 
daug ka, laikinai tenka nutylėti,
„ Ši užimtoji pozicija anaiptol nereiškia,kad LRS-ve neteiks vie
šumai "SANTARVĖS" skiltyse savo nuomones,paremtos faktais ir dokumen
tacija, jei iŠ esmes demokrate ūkuoju keliu einant, tai atrodys reika
linga ir naudinga. Tai nereiškia taipgi, kad LRS~v5 visuomet tenkin - 
sis tik Švelniais pasisakymais, kai,jos nuomone,negerovėse bus nuei
ta per toli, kai nutylėjimas,negerovių nuslėpimas,padaro daugiau ža
los,negu naudos, - ji pasisakys visu kietumu ir griežtumu. LRS-včs 
nuomone, to reikalauja tiek Lietuvos byla, tiek normalus domekrati - 
uis gyvenimas. AtslŽvoi gdan-.a i, sknityteją davimus, "SANTARVĖS"
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Redakcija taip nat yra nusistačiusi, pradedama 3-ju biuletenio Nr,, 
įvesti "laisvosios tribūnos" principu nuolatinių skyrių,- "NUOMONES", 
k'urinme,nagai galimumą, bus dedami skaitytoju atsiliepimai ir nuo - 
^onės visais aktualiais klausimais.

Ra&i'Įai, atsižvelgiant Į autorių, pageidavimus, bus dedami, 
pažymint pavarde, slapyvardžiu, inicialais ar kt. , tačiau, siunčiant 
pakinius Redakcijai, būtina pateikti savo tikrąją pavarde ii* adre- 

kurie Redakcijos bus laikomi griežtai sjantai.Nepranešus Redak- 
_/iai pavardes bei adreso, anonyminiu autorių rasiniai nebus spaus-

"SANTARVĖS" Redakcija kviečia visus skaitytojus aktyviai ben
dradarbiauti biuletenyje, tuo pačiu ji, gyvinti, aktualinti ir stip
rinti* , 5

Rasinius prašoma siusti šiuo adresu: ■
A. Balelei s,

40,Fosse Rd.,Central, 
Leicester. ENGLAND.

BIUIETFNIO LEIDIMAS REIKALINGAS LESŲ. NUO TIKS

LAUS IR GREITO GAVĖJŲ ATSISKAITYMO UZ GAUNAMABIULETE

NIO EGZEMPLIORIŲ^ PRIKLAUSO JO LEIDIMAS IR TOBULINIMAS. 

VIST BIULETENIO GAVĖJAI PRAŠOMI NEDELSIANT UŽ JĮ ATSI

LYGINTI PLATINTOJAMS. PLATINTOJAI IR ATSKIRI GAVĖJAI 

pinigus siunčia žemiau nurodytu adresu:
BIULETENIO K.A I N A:

JAV-be so,Kanadoj ir Pietų Amerikoje - 1 dol.,
D.Britanijoj ir Australijoj - 2/6,
Prancūzijoj - 100 f r,.,
Vokietijoj - 2 Dm.,
Švedijoj - 2 sv.kr.,
Šveicarijoj - 2 sv.fr.

AUKOTOJUI PAGEIDAUJANT IR NURODANT BUDĮ, JO 

AUKA BUS PAKVITUOTA BIULETENYJE.

PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU: V. R u p i n s k a s, 
192,T7hito Kirke Str. 
Nottingham, ENGLAND.
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