
Du dalykai paskutiniu laiku pravėrė ' •.
emigrantinės lenkiu spaudos lupas, ir išgirdome 
nedviprasmiškus jų pasisakymus Lietuvos atžvil-. 
giu. Tai Eykoleiėtko pareiškimas dėl Curzeno Ii--

•’ • • unijos bei rytiniu Lenkijos sienų ir Wladyslaw
« . Wielkorskio knyga ’’Polska a Litwa, pasirodžiusi

. yV 1947-m. Londone.Wielkorskis,Lietuvos lenkas,buv.
’ . Vilniaus lenku un-to docentas,kurio nusistatymu

>■ jau iš anksto galim nuspėti, . mum ne tiek svarbus ■ ■/- 
su savo nuomonėm, kiek mum svarbi nuomonė spaudos, ■ *' 
jau reiškiančios platesnės visuomenės nusistatymu? '>«

7 pareikšta tos knygos pasirodymo proga. Lenkų spaudos’
?*". pasisakymus duodame’, nedarydami jokių savo išvadų, *

,4 < net neatsakydami ten,kur akivaizdžiai' iškreipiami•-
istorijos faktai (E). •

I o
Kaip atgaivinti Jcgailiečių tradicijos?
liauja lenkiškai - lietuviškoji synttfžž . r-

Walerijonas Charkiewicz'TDziennik polskij Dziennik Zolnierza" 
1947.X.24 rašo: Amžių eigoj lenkų--lietuvių santykiai yra nepaprastai 
Įdomūs ir pamokų, kaip dviejų tautų tiesiamų kelių ir tragiškųjų klyst
kelių pavyzdys. Per penkis šimtus metų bendro lenkų-lieuuvių sugyvenimo 
laikotarpis dalijasi 1 periodus,'kurių kiekvienas stebina savo turiniu.

Pirmas periodas apima beveik 200 metų - 1385-1569 - tai statymo 
periodas. Tai, kų Jogaila ir jo padermė iškišo j prieki kaip pagrindinę 
sųlygų sugyventi dviem tautom, kurios skyrėsi dvasinės ir medžiaginės 
kultūros lygiu, t.y. remtis krikščioniškųja meile (’’Nepatirs išganymo, 
kas nesirems meile...”), tai galutinai akceptavo ir priėmė proanūkių 
karta su Zigmantu Augustu priešaky. Unijos_aktas — tai ne gudrių diplo
matų laikinis sumanymas, tai ne karal’ių~ir-E’ūnigaikšėių diktatoriškoji 
valia, - genialioji oolitinė ir krikščioniškoji mintis ,siekian&ioji 
žmonių sielų~gelmių~ir_prašivefžlan-čioji uabar-fies Ir rief~mūšų Isik'ų_ 
Sįžvįlgįu_įštįsais šimtmečiais pirmyn.

Nub_meilės_ligį_neapykantos
Paskui seka antrasis periodas - pavyzdingo sugyvenimo vieno 

didelio valstybinio organizmo ribose. Sis periodas baigiasi po 200 
metų su viršum gegužės mėn. 5 d. Konstitucija, kuri patvirtina bro
liškų lenkų ir lietuvių tautų susiliejimo įvykusį faktų Lenkijos avan
gardinės sargybos.

Netrukus po to seka naujas šimtmetis - Lietuvos spinduliavimo 
periodas, kuris pradeda tragiškų, bet vienkart ir puikių kovų "už 
jūsų ir musų laisvę”. Lietuva tuo metu prasimuša į priešakį, duodama 
Lenkijai eilę gabiausių vadų ir tobuliausių savo susijungime kūrybinių . 
jėgų... Kosciuška, Jasinskis, Mickevičius, Filomatų ir Filaretų ple
jados, puikus Vilniaus universitetas - tai vis reiškiniai ne paprasti 
ir svetimam stebėtojui nelaukti. Lenkijai krenta smūgis po smūgio, , 
ji vis eina silpnyn, negali turėti patraukiamosios jėgos, ir štai šįuo

'r-WliK.. ' ' ■ ‘
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metu Lietuva rampa urki-Lenkiją ir kovoja ir kuria imponuojančiu užsi
mojimu ir ištverme o

0 po 'to... seka ketvirtasis Je nku-lietuviu santykiu periodass" 
lietuviu (teisingiau pasakius žemaičiu) Lenkijos neapykantos periodas, 
paniškoji balno no lenku kardo? bet lenku dvasios, iš kurios Lietuva 
gavo sayp j ėgpĮb,

Kaip prie to prieita? Kas yra kaltas dėl to? Kaip išeiti iš sus 
durusios būklės? -S 1 %'tena parašyta daug disertaciją ir knygą.

Lenkai gali nurodyti du pagrindinius leidinius lcnką«»lietuviv 
santykiu klausimu.

- Pirmas rinktinis leidinysr pavadintas taip - "Lenkija ir-Lietuva 
istorijos santykiuose*-, išleistas 1914 m. Horold^s 500 metu sukakčiai 

x paminėti. Tam leidiny buvo rimtos pagrindinės studijos rimSiausiu mG.su . 
mokslininką, kaip Wl.Abraham, J.Fijalck, J.Rozwadoski, L.Brtlkner, VI. 
Senkowicz ir:St.Kutrzeba.

Antras leidinys didumu daug kuklesnis sintetinis clroYladislovo 
Wiclhorskio darbas ■> ’’Lenki ja, ir Lietuva'. Tarpusaviai santykiai isto-- 
rijos eigoj"oJxaiSiQįStas Londone prieš mėnesį laiko.

ūti ateity ' . ' ■,
ko savo tyrinėjimu rezultatus, kurio liečia 

sausio mosukilimo (1-193 psl.)^ir padavė 
štai įdomius patyrimus, liečiančius naujau- 
valandos (199-367 psl.)o
ypatingai brangi, nes duoda daug naujos 

pergalvoti ir padaryti išvadas at-eičial..
. ir^.savo dvasiną, kultūros 

y n uajL&a nusikalto savo priesaikai ir i 3d avė š avo sakra-’- 
Iinę~^eĮlęy'Kufibuvo unijos pagrindas» ir suslrįsojsu Lenkijos_C o tuo 
I>atim_įr 14,3Šyv93.-; pavojingiausiais priešais Sąvo’“prazSčialo' 

‘”*gDro“'(?TeIHcrškfš"*" ” _ i “ '___
tovas istorine pjasme, kalba apie sla udžiausius klausimus su didėliu nuo
seklumu ir tuo pat metu neslepia žiauriausios tiesos. Prie naujos ”Kau— 
niškės) Lietuvos lopšio, kaip dvi piktosios laumės, stovėjo Vokietes ir 
Maskolius. .Taryba buvo vokiečiu- praras. Lietuvos valstybingumo ir stlpr’--.

TaJ5 V5kiciip ir "baltąją* rusą garnį- 
yriškoj kovoj su bolševikais, lietuviai 

_ _ __ __ i.. Kai lietuviai
Tedras pakvietė vokiečius ir maskolius, bet tik 
savo tautiečiu, sieloms sustiprinti lietuviai iŠ 
kaip pardavikas Jonušas Radvila, ir nors patys' 

šv.,krikšto aktą pradėjo vertinti kaip nelaimiu pradžią..Q 
alsuotos r. ra ei t- iną_ lietuviai pastatė pramanyta. tikrovę 'l-r 
n^tl^Įrasdąm^'yk^ <ge^U)JVKa*ąst5oTą' ’Irf^azSfYesT nSir* 
ąs a-’s lietuyiii ^‘kfip~veiksm^^yraZ±ap 
hor’sK'l's' obTtTKtxjigaT' IrbesaTIš'Eai šrato 'priea—sAaltyiolo' 

akis taip netolimos praiit±eš“: vaizdus, veda jį per pavojinga įspėjimu 
ir kartumo labirintu ir pagaliau pastato prieš pagrindinį klausimą ~ 
kas turibūti ateity?^ 

T“W~Kl'aiTšimą''atsakyitias yra aiškus -^pakanka. siekti mintinai atgal 
kai žmonės“* turą j o' “sfrSyša .ulevo' baime . o ran£oj~lalk’5’ Saida'-’ "kuri o 
na buvo Kryžiaus termos.
“ Bf7‘^le'lHbrskxcT’darbas vertas visiems žmonėms pdžinti , kuris
žvelgia toli į ateit’, o ypatingai visiem be išimties lietuviam 
tiems- kurie savo veiksniais mažina savo vardą, ir tiems'? 
niu vardu norėtą apglėbt amžius ir meile apjungtus plotus

Dr. Wielhorskls Sutrauk 
lenką-li.■.■tuviu santykius ligi 
nepaprastai nuosavus, nepapras 
šią periodą ligi gyvenamosios

Šita leidinio dalis yra 
medžiagos ir verčia gili [ 
Lietuvą, kuri .turi, -tįū t L yžvg av 9. ka 1b os ",
I ŠZal2ym§jX'ė nkl j a s ta iga^iiušlkaltosavcT priešai

p. i

enkij a staiga nu

laį3,.. °lai o'
Sulas “Klaus ibio“ žinovas7”vleias'*5?’I'ietuvi^5’ at?

jimo metu Lietuvos mieštuose st o^ 
zonai. Kai Lenkija kraujavo didvy 
su bolševikątfiU3§.z«š jIagginQSLprX-et^lyat^s^- nutartis 
Įkūrė" um vers Ivo Lay' jj ’lTkXc7dr a s pakvietė vokiečius ir 
ne lenkus, iš praeities 
kasė tokius”didvyrius* Į 
yra katalikai 

Ant su

kriminalo k ei
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do gob pačios

luti skaitome tokias 
s, kurios pasakoja mums 

.ir.ūs vykstančius kartu kartomiss"be 
o Laisva?, ir organiškai rutuliojosi san- 

".gainiui 
;a galutinas lenkiuku 

p kuris paruošė taip vėšlią 
vienas tobuliausią isto~ 

Tačiau žinoma? kad ir čia išėjo aikš- 
nką-lictuvią abipusiš-

•tB^aąa ii'. : ..

8Qvt,£ažin Žoltouski ”Wiadomoėcitt 
knV$KS*0&Ž& J - f- ; i n J ' ■ ~ “ ■'■E ? 2 ""B

■ •^■7^^MGyvęnaami '.pasaulyje? kuriame vyrauja jėga ir visuomenėje nuo- 
laTos laikomos ;.mėthaTl&kos priemonės j su palengvėjimu skaitome tokias 
kHtgai? kaip* pšėkutinis profo^ieLborsklo veikalu;?- 
apjė ilgui*ir .paslėptingus pakibėji 
pTX§j$3$§$> ■J^įsvĄg batrACš * 
tykiai, ^arp -Lanki j ės ir "Lietuvos nuo pirmo j o unijos akto, o 
toįlč.lalbvė ne-bĮėša?- bet kaskart toliau ryškėjo 
elementu su lietuviškai-rusiškela sušlliojl:yass ] 
dlrv%J^a£ą kultūrai sukU stotiį buvę?' t-irbu'

užrašytą tos rūšies procesą
: t&n -fcicgdtui veiksmu nepastovumas'.bei riVdvumas 
ka asimiliacija-nesieketos Lietuvos.visuomenės sluoksnio? kuris praei- 

’..tyje notai t'abuvo šdugiėmaš, 1. aktyvu 'daly vavimą isteriniuose įvykiuose į 
ir tas sluoksnis išlaikė liaudies kalbos> papročiu bei folkloro formą; 
tarytUri palikimą Xbs Lietuvos? kuri buvo liesu jungta su Lenkija ir ne
apimta slenku įtakosi Tas visuomenės sluoksnis XIX amž« staiga pabudo - ' 
ir ėzi^tkcvlfl dėl savo teisią? ieškoti tariamąją skriaudą atitaisymo 
ir puoselėti savo planus bei ambicijas* ■ - ’ 1 ’ ; ė-innie e.a.lrfb'v

* :Taigl knyga apie 11 ot'uvią-lęnką santykius > nors siekia -miglotą t 
praeit j.? o paskui-pažvelgia oil? ne visad laimingą? tačiau niekai lie- 
tuvi§Liėnką trynimosi Msonansu nesudrumstą amžią, «•; nusibaigia malonia 
^d'ida? ii4s pabaigoje aprašoma aistringus mėginimus perskirti tai? ką?

■ -buvo-sįjungęs o ■ '-■■■'■ - 1 :'>-n
5,flR w ^ypa5 giliai analizuoja klausimą? kaip praeityj®f-s --n
atrodė: toji' tauta i kuri davė' savo va rd a plotams j-basi tęsiantiems nuo fJ 

. Baltl'jną iki Juodosios juros' ir kurią šiandien matome susitelkusią ?7
■ taip mažoje- palyginti? teritorijoje* Tikrumoje lietuviu gyvenamasis

- plėtės ją didžiijūąią istoriniu laimė j imą motu nebuvo daug didesnis už 
šLandionlnįc Tiesa j prof0 ■ Wiclhurskis nustato? kač rrėsą Lietuva ir 
^uva'ttnj kraštas If-'.'i plotai; kuiliuos Lietuva savo laiku kolonizavo? ta-- 
diau/'ir tie-laimėjIXat ? anpt j-®? niekad neišplžtė lįctuvią-žcmaiėią i. 
kalbės ploto per -5^*000 kii<:L palyginus su pirmykščiais 6?ę009o Tas u 
plotas gi labai greitai tirpti, Prof* fcielhorskis pasakoja* kaip ,/.• 
l^tuviškasis elementas? kuris apsigyveno kryžiuočiams Leidus (lE) -r 
Rytp?u8i’Jo3ęs nuo Šytpr^sią šėkui.larizaoijos buvo pradėtas sistemingai 
germanizuoti? dėlį ai kb su laiku jis gerokai sumažėju*.

Jttiimi ypatingai' įdomu ir politiškai svarbu tai? ką autoorius 
sakė .apie senovės lietuviu.-rusu ir Iietuviv.-lcnku tautinius gyventoją 
santykius (šiosunki ludnbšėo'Rij; nes tai dabar yra didžiausiu lietuviu 

•fidšiskundtimj bei pretenzijų Sa-I-tinis0 Norint suglausti profoWielharskio 
pažiūras, kurios yra paremtos sąžlniuginuslais apskaičiavimais? galima 
pę.yąrtu>i formulę? primygtinai karto Janą didžio istoriko? rašiusio apie 
'•^tšneuzijos istorijos-pradžią? valzduojandią santykį tarp franką ir 
dalijos; no lietuviai įkūrė DidžoLiėtuvoa .kunigaikštiją? bot lieturią 

' "dinastija* Aišku; tai nereiškia? kai prie Lietuvos .kunigaikštijos ritą 
praplėtimo nebūtą prisidėję? pav0 ?. lietuvių kaiiuomcnės daliniai „Tačiau 
ne lietuviai pirmoje eilėje sudarė politinę jungtį-, kuri surišo lidžv 
Kunigaikštijoa plotus0 Gyventoją tautinis naši skirstymas nedavė tari 
pagrindo? be to? tlkr^si .* Lietuvos gyventojai kilp tik tais laikais? 
kai ją kunigaikščiai žytuosu nukariaudavo.naujas Zones? buvo užsiėmę 
Vakaru :sc mirtina kova su kryžiuočiais.-.

• *' ■ Iš pz-:.f * W-iulhurBkio knygas akai Vyte j as sužino?-kad tikroji Lie- 
tiftež'Siitidhugu ĮalkaišjUD netgi' ir vėliau turėjo apie SCi't-OOJ gyventoją* 
Nu^sėnū* Jau daugclla aplinkybių silpninu Lt et u;*-i:' P-tnlnę vienybę* 
Gyventojai užsiėmę-karo žyglalis? netekdavo saviŠkįą; tuo tarpu sistemingai
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Į savo kraštą gabendavosi ' elaisvi# voras: kas sudarydav.- vertingiau
sią grobį o Ir taip visiškai ne save valia- lenkai- ėmė skverbtis iš 
Mozūru, o net ir iš Mažosios Lenkijos į Lietuvio Mokslininkai apskai- 
oiuoja, kai lenku, dar prieš unija paimt# į nelaisvą skaičius sudarė 
mažiausią ICOoOuO,. o tai jau didelis skaičius, palyginus su Lietuvos 
gyventoju 'skaičiumi. Lietuva turėjo taip pat nuolatini# nuostoli# ir 
■sunaikinimu nuo garsiųjų kryžiuočiu antplūdžiu. Šiuo atveju did. kuni
gaikščiai sėmėsi žmoni#., re servus -iš j Jams prlklausanfiiu, tačiau etnid- 
kai^švėtiii# Lietuvai plotu* Taip aiškinama rusiškojo elemento skverbi- 
ŽEtt#3s$ .'tieturą. Bet kai lenkas belaisvis užmiršdavo savo kalbą ir ti- 
kėtsmą? '’-no tarpu, rusass didž.kunigeikščic valdinys, pastūmėdavo savo.', 
K'JfVĮas Į Vikarus j pasilikdamas tas, kas buvo ir palaipsniui mažinda
ma s~tiKrosios Lietuvos plotą*- .Pagaliau dar sv&fc&la Kijevo oivilizaoi- 
josJtradicija taip stipriai veike jo naujus valdovus, kad jie greitai 

-pasisaviną is jo papročius ir kalbą* Tas persiformavimas prasidėjo nuo 
visuomenės viršūnių; kunigaikščiu ir- did.kunigaikščiu dvaru, vėliau / 

ėpėraimetė ir į .-bajoriją Ir greitai pakeitė Lietuvos imperijos oharak--- 
-tėrįišdalydama iš-jos ne tiek, lietuviu, kiek rus# valstybę. Jeigu ne- 
kančioąeįkartose aukštesnieji lietuviu visuomenės sluoksniai turėjo 
pasiduoti -lenku įtakai, tai .lietuvybė neturėjo dėl to nuostolio, nes c,., 
j ir jau 1 anksčiau buvo rus# įtakos išstumta. .

- >ąr .Dalykas, kurs daugeliui prof.Wielhorskio skaitytoju, turbūt, 
atrodys' naujas,' tai ypatingas pabrėžimas Lietuvos miestu vaidmens 
persiformavimuoae« kuriuos Lietuva perėjo. Taigi, anot autoriaus,jau 
Gediminas siuntė į Lenkiją agentus pirkliams ir amatininkams, kuriu 
lietuviu, tarpe dar nebuvo, verbuoti. Plūdo į Lietuvą ir kitu tautu 
šLuiSpėcialybiu.atstovai, ypač vokiečiai. Bet po unijos, suprantama, 
lenkai atsidūrė privilegijuotoje, padėtyje. Nors unijos nuostatai drau
dė ,jiems įsigyti Lietuvoje -žemes nuosavybę bei būti valdininkais,tačiau 
nedraudė nei Įsikurti miestuose nei atlikinėti įvairius veiksmus,kurie 
nesirišo su žemės nuosavybės turėjimu. Ir taip lenku miestelėnai sudarė 
Lietuvos miestuose ypač seną tradiciją. Pagaliau verta priminti, kad 
po Lietuvos.krikšto pasaulinė dvasiškija ir vienuoliai buvo ilgesni 
laikęuišimtinai lenkiški ir aišku, nepasiliko be įtakos aplinkai.

.'j a .Tuo būdu ypatingai ryškiai, stoja mums prieš akis Lietuvos su j> 
Lenkija ir Lenkijos su Lietuva susijungimo pradžia, o įsivaizdavimai 
tariamųjų istorini# skriaudą kurias esą lenkai padarą Lietuvai, staėiai- 
išnyksta. Neįmanoma tiksliai referuoti faktais turtingos bei dažnai 
autorf-aiis refleksijomis perpilamos knygos. Jau aukščiau pasakyta,kad 
aut drift's labai realiai (rrzcczowo) traktuoja XIX a. .gimusį lietuvi# 
tautinį’ judi j imą ir kaip jo konsckvenciją kilimą mūs# laikais Lietuvos 
respublikos / tačiau nepraeina nepastebėjęs, kad tas judėjimas yra per-' 
sisunkęs neapykanta Lenkijai. Todėl prof. Wielhorskio, kurio negalima 
įtarti kokiom nors ‘’atžagareiviškom* tendencijom, veikale yra verta 
dėmėsio pastaba, kad lietuvi#'tautinio judėjimo pionierių ^nesubren- 
dimas* nemaža prisidėjo-prie antagonizmo paaštrėjimui lenk# atžvilgiu,/.' 
ir-'tdi, >kad be .paveldėtos kultūros žmonės improvizavo politinę doktriną 
neigiamai-atsiliepė j# veiksmam. . • . z . -
- '.f'’ '• Manome, kad ji (knyga E) pasitarnaus ateityje lietuvi# lenk# . 
santykiams susiklostyti* Ne todėl, kad manytume, jog knyga galima daug 
laimėti ten? kur politinės aistros įsiliepsnojo. Bet ten, kur istorijos' 
įvykiai jau prabilo galingu balsu, išėjimas is fikoinio
pasaulio ir įžengimas į turtingos istorinės tikrovės sritį gali tik 
teigiamai paveikti.

— - m. -. ’ *' ■ ‘ ' ■"

‘.4> c ’’ t. • - - ,.
Mikoloj £ i ka smerkia
t-JOf «*,<. • i-, v--.'W *— r — •>

Į Mikolalčiko pareiškimą, kad jis pripažįstąs uurzono liniją, 
taigi'iš Lenkijos teritorijos išskiriąs Vilnį# ir Lvovą, karštai, rear?

. gavo lenk# emigrantinė spauda ir org-jos.eDziennik Polski i Dziennik 
Ždlnieza* 19T7.il.18 persispausdino iš Amerikos lenk# spaudos straipsni, 
tokio pavadinime;
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C New TorkoJ’Novy Swiat" II lapkričio nr. deda straipsnį, ant
rašte "Meškos patarnavimas? r kuriame nagrinėja Mikolai5iko pasisakymus 
jo duotame *jsiannik.<1£ Wazyatkioh* pasikalbėjime. - ' - '

Neturėdami-to pasikalrėjimo pilno teksto, šiuo tarpu >pasiten- .? 
kinšime tuo, kas paduodama laikraščio ”Nowy Swiat”.

w.». Esame pažymėję ankstesniuose Straipsniuose, kad kelias į 
nepriklauscmybinį lagerį Mikolaioikui nėra uždarytas ir esame pareiškę 
nuoširdi# Ižisudsmą, kad jam pavyko išsigelbėti gyvybė.

- . peranku’fy.'aš ir nepergalvotas pasikalbėjimas, duotas lyg tai
Folini jai. /Bufališkiam ’L’ziąnnik'ui dla Wszystkich”/ jau iššaukė grieži
mą. ■ - - " 1 ' J
t» . Jau na ,rin'Jnmi jo žodžiai iš duotojo pasikalbėjime, kuriame 
tarp kitką sakoma ■■ "Nepakeičiau taip-pat ir savo pažiūros į ryti#

I -.ribas. Žinodamas dabartinę lonkišjąją tikrenybę ir tarptautina situa- * 
ciją, manau kad ne laikas da'ar liesti šį klausimą. Tai ir skiria mane 
nūo„kitą emigrantę., kuria dar taip neseniai šaukė, kad aš esu išdavikas b* 4*

3 tai p.Mikola iėlkui turimo atsakyti aiškiai - mes taip pat 
-•‘nesam pakeitę saw nuomonės apie rytines Lenkijos Respublikos sienas. 

Manome su visa Amerikos Fotonija ir su visa karo lenkiškąja emigracija, 
kad Lenkija be rytį, žemią, be Lvvo, Vilniaus, naftos ir rytą, žemią 
/krėsi#/ mišku , !ę

. ' NEGALI GYVENTI KAITO NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE.
Per ankstyvas ir nepergalvotas Mikolaiėiko pareiškimas sužadinę., 

tiesa, entuziazmą ’’Lzlennik dla Wszystkich”, tačiau milžiniškoj Polo- . 
bnijos didžiumoj sukėlė nerime, ar Mikolaiėiko esimas mūsą tarpe nepa
darys naujos skriaudos Lenkijai'. ’ -

■ *r> ' Pabaigoj te nerimą keliančio pasikalbėjimo, Mikclaiftikas pa
reiškė nuomonę, kuri baugina jau ne tik Polc&iją, bet ir visą šios 
šalies antikomunistinį frontą - n Nenorėliau, kad mano išvykimą iš 
Lenkijos aiškintą tuo, kad rengiuosi pradėti antisevietinę akciją ar 

-stoti prieš lenką-sovietą susitarimą ir bendradarbiavimą..
...ė Tai nėra kelias nei į nepriklausomyblnį lagerį nei į Ameriką, . > 

kovojančią su komunizmu galutinai ir definityviai.
. Tai nėra kelias į Amerikos Poloni jos .širdis, kuri turi geriausios 

v.a'lios ir intenciją gyventi taikingai ir bendradarbiauti su kiekvienu , 
‘lenku iš Lenkijos. Bet na bet kuria kaina.

■ ‘ Ne rytą žemią kaina, ne pasyvaus - lanką tautos kankinimo ste
bėjimo, ką Mikolaičikas vadina ’’lenku-sovietą susitarimu kaina. Geriau 
būtą,’-kad tokio pasikalbėjimo nebūtu buvę. . . - '

y. s;." 1c'• JT* jgr.__4p_s su Mlkolaičiku • ’ >
fIAIO. pranašą, kad lenką pelitinėje orients-sijoj e pasireiškia vie- 

nlng’Viąs Lgękljcs bėkarą si.-'hą.klausimu, betgi ryškus skilimas rytą ’ 
šieną Klausimui

La.. Tarp esančią Vokietijoje lenką Ir.- ukrainleėią vadovaujančią 
iiolitihlą veiksmą per ppfa metą vyko pasitarimai, kurie vėliau išsivystė 
į^.Ollę rimtą diskusiją tremties ąpsudojė. Neseniai tas diskusijas savo 
skiltyse apžvelgė nfosrikoa ukratniaėią dienraštis "Švo’-oia" (Ukrainie- .' 
bią Tautinio gąaivįcn.tjfi!: .šu 4’:.UuO nerią, organas. Jersey City, N.J.), 

.Ukrainiešią ya..aį, kurie palaiko artimus santykius su lietuviais, pri- 
vaoiai nušiskunlė, kad noru Vokietijoje esantieji-lunkai rodo daug po
litinės išminties, tačiau ją vadui L >n;one 'ir -Amerikoje tebegyvena di
dybes.ir irneėsializmo svajonėse.

; ^ąsęni^i lenką p.-litinią nudmunią skilimas išėjo aikštėn. Buvęs 
Andcjrso II .ArmLjon-org^nos "Crzel Tiuly", dabar leidžiamos Belgijoje, 
ląpkrišii'prsdžl "ju įdėjo vilniečio redrktorieus vodampjį, kuriame 
įrcdin-3juma, k-?.č p. nVijA>o sienos vakaruose ■•įurinčies eiti Oderio-Neisės
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lininė-;'’o, rytubšfe tuMndie’e būti Rygos sutarties (l^Slm.) nustatytos 
slenc’-.?-(t;y;l>-39'mi rugsėjo 1 do) su Vilnium ir Lvovu, nes tiktai tos-"' 

.si’enža "apsaugo Lietuvą irdaitijcs valstybes"; bet'kokie pasitarlStsl - 
su ukrainiečiais ir baltgudžiris'esą bergždi, nes ne jie sprendžia tą 
reik* lą - "rwniisti.čk«i Vertinant” . ! /’"**• '-A

♦ -Dėt štai, lapkričio-29'laidoje tas pets 1'.ikrai t is idėjo 3 ilgu 
skllėi?- štrMpsftį - "Lenk?-Ukrt:inieėiu Diskusijos”, - pasirašyt.? Klaudi
jaus'Hr^byko. Straipsnis npt'ria "Vokietijos teritorijoje" vykusius po
sit mfmūs' ir pitlekis mums įdomiu doviniu* Atrodę, kad nbi’pusl "pribrendo 
prtčtvisiškdl r-maus Ir protingo j? ateities likimo sv'rstymp", "abi-pusi 
pripažįsta nepriklausoma valstybingumo teist# viena kitai ir abieju nepri- 
klaus&AyS^* l-.ike pagrindine sąlyga ateities tvarkai" Europoje.-Skirtumai, 
esą nepksii’eiških esmini'■is klausimais. Ukrainiečio! įtaria "lenkiškąji- 
impori-’lf zftą7*'p.ntys p'reikėdami imperialistiniu pretenzijų ir kratydamįes ♦ 
• rtfmcsdi^ ryšiu su kitom valstybėm. Girdi, ukrainiečiai griežtai laikėsi 

•"Į^šenūsio sttverenumo «šsnio, kuris prieštarauja žiu laiku tikrovei".
Iš kitos pusės,'ukrainiečiai organizuoja Sovietu pavergtu tautu blok?. 
"AEN" ? gi 'lenkai 'i'liką tokį reiškinį pavojingu, nes centrinė Rusija visut- 
m® t-.stengtųsi ilgainiui "atgauti” teritorijas Azijoje- ir Europoje (kaž 
kodėl»prmfršdami toki? pat-tenderio!j? neabejojai, kilsiant Vokietijoje 
Cderlc-Neisis sienų atveju). Tolinu p-žymi, kad ukrainiečiai tremtiniui 
iš Rytu Ukrainos i’30 metu vilk? maskolišką jungs, tėbeišl-ikė tautinę 
orfentaoij-į betgi', kiek kitaip gali būti šu kitomis tautelėmis; Autorius 
pritaria I ’isvės sieki-nči? t^’utu bloko idšj'.i. laisvę atgavusios,-tos ' 
t-.utos "taptų savistoviais partneriais viso pasaulio sąjungoje, kuri turi 
būti kuriama teisingumo nnti-lmperializmo pagrindais, be jokiu dirbtinu^ 
komtinaclJ?"L'‘Lenkija ir Ukraina sudarytu "du svarbiausiu nariu tome pl«fc 
te, kai|ę-'ukf^iniėši i'buvo f r bus likime bendrinink-is”. • *:•.!-

~ Po‘to šdc4 du pažymėtini įvykiai.’.- . . - - ..i
fif Londone, kr.ip praneši "Orzel Riuly” gruodžio 6 laidoje, 

DzienniJę Pols’ki**flapkrioio 24 laidoje) paskelbė pasikalbėjimu su Mikola^ 
šiku’Ryt? sienų klausimu. Mikoleiftikas pareiškė; "Nei klek nepakeičiau 
sayo nuomonės rytu slėnu klausimu. Žinodamas dabartinę lenku tikrovę ir 
^•.*rptr?u5inę.'būklę manau, k d dabar ne laikas t? klausim? liesti. Ola glu
di pagrindinis skirtum's t'1 r p manęs ir emigracijoje'veikiančiu grupi?, <’ 
kuries ne taip seni-i rėk'vo, kad aš esąs išdavikas. Aš manau# kad reikią 
gelbėti’ žmonės-, nes tai kaip tik lemia lenku tikrovės sąlygose. Lenkijai 
yra/ svarbu y k-d milijonai lenku, kuriems g-* Įėjo grėsti išvežimas į SdvioT 
tu gilumą ir kurie dar tenai tebėra, galėt? išlikti bei sugrįžti tėvyn.i$ 
joje apsigyventi ir galop pradėti ramu gyvenimu".

(2) Tuo p'-t metu; Anglijoje veikiančios dvi Sąjungos - "Si'urže 
Ryt? Žemi? Sąjunga" ir ”Piet?-Ryt? Žemiu S-gos Vyriausioji Taryba" - 
griežtai.pasmerkė Mikolaišiką už "Atlanto Cartėrio dėsni? paneigimu”, 
"Lenkijoj* ė išdraskymą", "nuolaidu politiką", "iš eilės rezignuvimą iš 
sričių į" rytus nuo Vilnl-us ir Lvovo, vėli:u iš Vilniaus ir kit? žiemį?* 
ryt? siejiijĮ, g'lop iš rytinės Mažosios Lenkijos ir Lvovo”.

/,*Tqs diskusijos vėliau persimetė Amerikon,. Sar lepkričio mėnesį' 
Amerikos lenk? Kongresas viešai vaizdavo Mikolą!čiką kaip ”angl?-ameri- 
kięčt?.politikos atstovą”, gi Lenk? Kilmės Amerikieėi? Komitetas (KNAFEj 
karčiai smerkė ’tą tariamąjį "išdaviką” (zdrajoa).
’ * ;• Tačiau staiga L nk? Kongreso pirmininkas Rozmarck gruodžio 15 d. 

sukvietė Čikagon .pasitarimą su MlkolaiSiku ir kitais atbėgusiais Lenkijos 
valątlėčiū paz'tijcs atstovais. Viešai pareikšta, kad pasitarimas buvęs 
reikalingas išsiaiškinti tikrovę lenk? interesu labui ir abiej? pusi? 
veiklai suderinti sų .Kongreso pažiūra, kuri remiasi ar rėmėsi teze:
"LdnięUu. turinti būti laisva, stipri ir nepriklausoma, su vakarinėmis 

sienomis-'pagal ’derį ir Kels? ir ryt? sienomis iš 1939 m." pasitarimo, 
pasekmėje sutarta- jėgas ,subendrinti'"Lenkijos nepriklausomybės atgavimo , 
kryptimi". peštajam KongrešoeMikolaičiko susitarimo punkte pabrėžiama, 
kad "Jaltoje, Lenkijai nedalyvaujant, sudarytas paktas pripažįstamas
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buvęs didžiausia blogybes juo lą'iau, kad netgi to pakte nevykdymas 
. atėru| iš Lenkijos nepriklausomybeir todėl Amerikos L^-nku Kongreso 
atstovai ir Lenkijos Valstiobią partijos Frozidijusaas įsipareigoja veikti 
tai blogybei pašalinti50

Kiek kitaip tas susi*.'arimas apibudintas nelenkiškai spaudai. 
Naudojantis tais pačiais Lenku Kongreso šalt-iniaiš, perkoštais Čikagoje 
veikiančio Jiuro laikraštininku, "The New York Times’ gruodžio 13 laidoje 
atspausdino- anglišką susitarimo tekstąs Mums įdomus du to susitarimo punk
tai, kuris skiriasi nuo lenkiškos redakcijos ("Nowy Swiat” gruodžio 12 
laidoje) ir kuriu vieno pasigendame lenkiškame tekste. Būtent;

. Jaltos paktas, kurį sudarant Lenkija neturėjo balso.- buvo visu 
blogybių pradmuo, ir jo nuostatu dėl laisvu ir nesuvaržytu rinkimu ne
vykdymas atėmė iš Lenkijos nepriklausomybę.

”4, Lenkijos vakariniu slėnu gynimas yra visu lenku pareiga, ne
paisant politiniu įsitikinimu. Turi luti pabrėžiamas pavojus Jungtinėms 
Valstybėms, Lenkijai ir visam pasauliui;- kuris susidarytu vokiškam impe
rializmui atginus".

Vadinasi, rytu sienų klausimas ne lenkam skirtoje spaudoje lieka 
n-aiškus - ir, kaip matome, tas pats susitarimas nevienodai vaizduojamas 
lenku visuomenei ir Amerikos visuomenei. ~ •

Viena išvada, vis dėlto, galima padaryti: Mikolaiėikas neatrodo 
išsižadėjęs save pažiūru Lenkijos rytu sienų klausimu - Ourzcno Linija 
Jam tebėra prii . "skarų slėnu klausimu visi lenkai yra vieningi. Nėra, 
tačiau, aišku - Amerikos lenkai taip, kaip Londone "pulkininkai", to
liau tebereikalau's 1939 metu sienos rytuose?. Jei ju nusistatymas darytųsi 
nuolaidesnis, tai toji tendencija apsu^kinįjųLondono Lenkijos Vyriausybėspadėt 
ir vestu prie glaudesnio lenku bendradarbiavimo Amerikoje- su lietuviais 
ir ukrainiečiais ' ,
=:======—======== = = = = = i==—=-=====-===-i===x= = ====:=—======= = = =, = = ==:=====r,===c-

APIE SOVIETima LIETUVA •į...
’Mokslas_pagaį J?olščvikįnįJurgelį"

"El Pueblo", X.4,1947 paskelbė straipsnį: "Latvija,Lietuva ir Es
tija yra’dingę juodojoj-pasaulinio sukrėtimo nakty, 1 Nickcno
nesutramdytas smurtas suvargusioje Europoje leido sovietinei Rusijai - 
žiauriai ir nepermaldaujamai silpnesniu atžvilgiu - įsibrauti ir pavergti 
ši-tas mažas, bet pavyzdingas tautas. Jos dingo iš politinio senojo pa
saulio žemėlapio. Tačiau nedin'go jose nepriklausomybės troškimas, ir tebėra 
gyvas .kerštas noras išsivaduoti. Lietuviai, estai ir latviai tremtyje 
kovoja už išsilaisvinimu. Šiuo metu, kai renkasi posėdžio Jungtinės Tautos, 
kai svarstomas klausimas, kad reikalinga gerbti kiekvienos tautos suvere
numus - didelės ar mažo,s - pravartu prisiminti šituos tris kraštus.Galėjo 

•rusu užmačia savo neribotos karinės mašinos pagalba šitas darbščias laitu
• ' bendruomenes užgrobti, tačiau pasaulis negali ir neprivalo ju užmiršti. 

Teisinga - kai keliama apie teisingumą - ii’ šituo klausimu nukreiptinas 
dėmesys į sovietinę propagandą, kad šitos tautos grįžtu Į bendruomenę vi
sais laisvės atributais apdovanotu tautu ir prisidėtu prie bendro darbo, 
kuriant ateities taikos rūmus".

Toliau eina straipsnis api. "mokslą pagal bolševikinį kurpalį"; 
medžiagai imamas ^Tragiškas Lietuvos pavyzdys".

"Civilizuoto pasaulio piliečiui labai sunku suprasti iki kokio 
laipsnio sovietinė diktatūra įspraudžia visas gyvenimo sritis Į savo po
litiniu tikslu vežimą, Gia duosime savo skaitytojams pavergtos Lietuvos 
konkrečius faktui iš kuriu bus aiškiai ratona, kaip-tenai pastatytas 
mokslas, vykdomas pagal bolševikini kurpalį,

turim, prieš akis oficialu vyriausybės organą "Tarybą Lietuva", 
kuris savo Nr,51/4fc apraše Kauno Universiteto kvietimo Konferenciją,kuri 
buvo pravesta sekančia darbotvarke; 1) Nuoseklus draugo Stalino murksią- 
tinip-lcrAnist1-1> mokslo pritaikymas apie karus; 2)Marksistinss-lcninia-
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tinis draugo Stalino mokslo pritaikymas krizės klausimais; 3) Draugo' 
Stalino mokslas apie socialistinę valstybę: 4) Draugo Stalino mkslas 
anie socialistinės ekonomijos vystymąsi; 5) Draugas Stalinas apie so- 
vlūti?4 svi.timą ir perspektyvos jo vystymuisi; 6) Draugas Stalinas apie 
bels vikų užduotis epochinio tėvynės karo motais”. Meno nuomone,atrodo 
n-reikalinga butų komentarai apie darbotvarkės išvardytus punktus. ... 
Stalines.. o. Stalinas. n <. Stalinas. . . Universalaus žinojimo šaltinis.

Ir taip dažnai girdimas diktatoriaus Stalino kultas,kad,rodos, 
.nogplimr jokiu tema universitetinio kurso, bu pagyrų n-paminėjus jo 
vardo, 'r tai bus politinės ekonomijos paskaita, ar analitinės matemati
kos - profesorius privalo rasti orogą paliaupsint! Staliną, partiją ir 
sovietinę snntvorEą?‘Tedengi"priešingu atveju jo darbas bus iškrypęs iš 
generalinės partijos linijos ir dėl jo ’’politinio atsilikimo”, arba kaip 
jie srko - ”už skleidimą buržuazinių idėjų” privalės brangiai užmokėti.

Dėl to gamtos, geografijos ir istorijos mokslų viskas privalo t 
būti taip pasukto, k'd ’’derintųsi su generaline partijos linija”. TTodėl 
tai 6io lietuvių komunistų organas ’’Tiesa” savo 280/46 n-ry rašo su/pa— 
sipiktinimu opi.. tūlą mokytoją Miką, kuris dėstydamas vienojo Vilniaus 
gimnazijoj a g^ogr-.-fiją, praleido žodį "sovietinė” Lietuve , paminėjęs tik 
vieną žodį. Lietuva, kad tai "ra žemės ūkio kraštas, kuriame auginami 
gyvuliai”. ‘ ‘ ■

Pagal minėtą dienraštį, mokytojas privalėjo pasakyti savo mokiniams 
•’anie',nepaprastus atstatymo darbus, kurių pilnos ukėici.inės ir kultūrinės 
mūsų respublikos sritys, ir anie naują Stalino penkmečio planą", mokiniai 
"nežino, apie kurią epochą jie mokomi geografijos; juk no gi dėstoma 
apįc Smetonos Lietuvą". . 'v. ■ *? ’ *•*'

Al. ' ė Tuo tarpu Ii tuvių/laukai bolševikinis sist mos dėka iš dėriin—‘•"'-■'Į 
glausiu plotų pavirto dirvonais,. sėjamos žemės kiekis katostrofalinini 
sumažėjo, todėl mokytojai privalo meluoti, sakydami, kad "vyksta nepapras
ti atstatymo darbai”, b-t nekalbėti apie artojus ir raguočių auginimą, 
n paminint Stalino ir jo penkim-šio plano... Tokia tai yra geografija 
pagal partijos liniją... . . .7.177-3

Ta pati ”Tiusa" dar labiau puola istorijos mokytojus, kurie aiš
kina istorinius faktus priešingai partijos linijai. Šia proga sovietinis 
dienraštis susiremia su Lietuvos karaliumi Mindaugu (šis Lietuvos kara
lius gyveno XIII š. ir visą savo g yvenimą karlavo"su Maskva, ,pastatydamas 
Lietuvą anais laikais aukščiausių valstybių tarpan). Kaip atrodo iš ko
respondencijos minėto sovietinio laikraščio, jis piktinasi, kad jaunimui 
’’įteigiama” ,laikraščio žodžiais”, lietuvių buržuazinė propaganda" .Pagal 
bolševikinį žodyną istoriniai faktai esą tušti "įžeidinėjimai prieš 
bolš. viklng ■>'u-ų tautą,su kuria nuo amžių mus riša draugingumo saitai” 
("Tiesa"-2-30/46). Šitie "draugingi saitai" pasireiškė 500 metų nuolatl- ” 1 
nėse kovose prieš rusiškąjį imperializmą, tašiau šitas faktas turi būti 
pavaizduotas visai priešingoje šviesoje. Taip reikalauja pagrindinė 
partijos linija... ■ ' ♦ 7'~

Lietuvos komunistų partijos centro komitetas (kurs faktiškai auk-’ 
ščiau stovi už vyriausybę, pav., skelbiant įstatymus, visuomet rašoma 
formulė: "Partijos centro komitetas ir sovietini vyriausybė skelbia" to
kius ir tokius įstatymus...) ’’Tiesos” 280 n~ry skelbia dekretą apie ko- 
.unistiną propagandą mokyklose, kuriuo draudžiama "mokyklose skleisti S 
tautin, ideologiją” ir įsako "krcip.ti ypatingą-3Tmusį į marksizmo-leni
nizmo" teorijų dėstymą,kadangi, pasak jos, "pagrindinis sovietinis mo-ib a 
kyklos uždavinys įgyvendinti Lenino-stalino iškultus klausimus’. Visa 
tas, kas nėra komunistiška, tenai laikoma "tautiškai buržuazine ideolo
gija" ir periodinės spaudos pagalba įspėjama, kad mokslas mokyklose. • 
butu ąkvl n-i nrižitr’mas, kadangi, pasak jos, "klasinis priešas labai ’■:' 
gerai suprant : mokyklos įtaką 1 • A da pa:.’■■angas jon įsibrauta Buržu
aziniai tautininkui yra remiami kunigų r akcioni '.rių, kuriu taip pat 
visais būdais steng’*""'! jon įsiskverbti kad ’’^nuodyti jaunimą;
r-.Ilginiais garais" ("i. .280/46). 4
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"privalo būti pašalinti iš mokyklų sienų visi priešiški lementai, 
prasiskverbę į mokytoju eiles, kurie stengiasi paskleisti mokyklose 
tautiškai-buržuazines mintis4, sako tas pets 1 :ikraštis kitoje vietojo.

Sovietiniu mokytoju-lietuviu suvažiavimas Vilniuje 19.-20 ir 21 
rugpiūčio 1946 m. apsvarstyti mokymo ir auklėjimo klausimam, priėmė to
kius nutarimus: "Mokyme darbu ir auklėjimu pakelti iki to laipsnio,kad 
mokiniai suprastu ir persiimtu marksizmo pagrindais.

"Stropiai scktiJTail JoRi’ū~KeIiū“į Jaunimą neprasiskverbtu prie-* 
šiškos nuotaikos ir mokykla būtu išlaikyta sovietinės ideologijos aukš
tyje..

"Užbaigti sovietines mokyklos suformavimu, skrupulingai apvalius 
ju nuo visokio prieš sovi-ctinic elemento ir marksistiniu idėjų priešu**• 

"Organizuoti ir padėti mokymo darbuotojams pagilinti ir įsisąmo
ninti marksizmo-l.ninizmo mokslu, kaip baz* (pagrindu) savo darbe ir kovai 
su idealistinėmis apraiškomis”.

Šitie nutarimai, kuriuos sekė vėl nauji areštai ir kalėjimai su 
kryžiaus keliais į Sibiro stcp.s daugybė mokytoju, parodo, ką reiškia 
sovietiniuose režimuose stereotipiniai šūkiai; ’'Tegyvuoja sovietinis 
mokslas. T.gyvuoja bolševiku - komunistu partija. T.gyvuoja mylimas 
mokytojas ir vadas, draugas Stalinas!!”

Negalima ramiai tūnoti, turint prieš akis tokius faktus. Visas 
jaunimas, kurs gyvena Europos širdy; nuo Kauno ir Vilniaus iki Budapešto, 
Sofijos" ir Belgrado yra išduotas bolševikams. Kai milijonax jaunu širdžių 
yra užnuodytu, sužalotu ir iš ri~i ptautu, pasaulis n.? ali užmerkti akiu 
prieš tą klaikiu tikrovę. Vien tiktai suraminimu neužtenka. Suraminimus 
privalo lydėti kova. Sprendžiamoji valanda at’jo."

Dr.Ričardo Triumpf.

"Kas įvyko, -. įvyko”
’’Noūvelles de France” 1946,1.11/12 įsidėjo prancūzu diplomato 

ir buv.ministerio pirmininko J.Puul-Boncour straipsnį, kuriame jis 
ryšium su Londone Kunieleacxj-'s iširimu samprotauja:

"Betgi tas iširimas neacZjo nelauktai! Nuo pat išlaisvinimo 
dienos toks susipykimas atrodė k^sd^en galimas... Gal būtu buvę geriau, 
jeigu A». glija ir JV jau anksčiau tai būtu supratusios ir nebūtu leidusics 
Rusijai užimti Europoj tokiu pozicijų, dėl kuriu šia dien jos pačios 
nerimsta ir jaučiasi verši mos aplinkiniais keliais nustumti žalu".

Toliau J.Paul.Eonccur rašo:
”Bet kas. įvyko - įvyko. Amerika tiek pat tegali grąžinti nepri

klausomybę Lietuvai arba LatvijalJ KfeR'Rūšija ■IiežašūIT~lranctižū*’polT- 
TiSas Tk-uina’7Ūkarū“gaiyEes šūsi'ĖūrlT’Ir"tūo 55ūū~geiEėtis, nes tik 
susibūrus esą. galima tikėtis, kad sovietai pasijus priversti susitarti. 
Jeigu gi tekio-susitarimo nebebūtu, tai susibūrus ir tada lengviau pa
kelti smūgius.

’’Trys agonijoj besiblaškančios aukos”
įtakingas šveicaru laikraštis ’’Journal de Geneve” paskelbė Jean 

Martin straipsnį - Henri de Oaumbon knygos ”La tragėdie des nations bal- 
tiques” įvertinimą. Straipsnis pradedamas;

’’Kątik karui pasibaigus buvo laikas, kada atrodė stačiai bloga 
valia kalbėti apie politinį Baltijos valstybių nužudymą; argi sovietai 
nebuvo nusipelnę daug pagarbos priešinda.-.iesi Hitlerini* Ax nebuvo no
rima save įtikintik^d jie pasipuošę bendradarbiauti su anglosaksu 
pasauliu ir VakoEuropa,; netaktas tvirtinti (mes betgi nie
kad nebuvom liovęsi tai darę), kai Maskva Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybę suniokojo ir kad Rocseveltas su Churchilliu tuo metu 
buvo akli, kad leido tai padaryti. Šiandien šydas jcu suplėšytas, ir bol-

9



"Tssėtvators Loriano” 194” n® 1 nr® paskalbš sąrašą diliom-'tų, 
kurie dalyvavo protokolinėje iškilmingoje N®Motu audiencijoje pas Popie
žių Pijų HIo Dalyvavo visas diplomatinis komisas - 12 ambasadorių, 
16 pasiuntinių ir C ohsr^ė d’affaires,'pavadavę sergančius ar išvykusius 
sav"' diol mutinių misijų šefus- Sąraše yra ir Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministoris p®St.Girdvainis.

Tas pats "ė s servą t’or ė IVnano”, gru. džic 29/?0 d.d. nr. ’’faktų ir 
•'rĮnalpų” skyriuj nagrinėdamas tar'tautinio •»ri?ažinirto klausimų, Lie
tuvą ima kaip pavyzdį, kada valstybė, ri ažįste.ia, nors nėra teritori
nės bi-zės, kur vyriausybės galios galėtų būti vykdomos. "Nuo pat absor— 
bavimo į Scv®S<»gą Lietuva turf, savo diol matinę atstovybę Vašingtone 
kaip Išraišką vyriausybės, kuri .egzistavo, kai ši valstybė dar nebuvo 
užpulta ir kai jos nepriklausomybe’dar nebuv: siaurtu paglemžta”.

”Liotuva sovietus tempia į Nurnbergą” t’ I . —v®^ «’><..*•»»* .4- *>4 >••*•— • A »!-•—• — —«x®*——» • —* —
Kiladelfljcj išeinąs Amerikos lenkų katalikų laikraštis ”Gwia2d6> 

1947^X11.21 įsidėjo strai snį ’’Lietuva, Latvija, Lstija”,kuriame be 
kitko rašo;

"Amerikos diplomatija savo rankose turi galingą ginklų. Jis va
dinasi Lietuva, Latvija, Lstijai

Katalikiškos Lenkijos atžvilgiu nepalankiai nusiteikusiuose 
sluoksniuose, tai ■ pat tuose sluoksniuose, kurio buvo pasidavę antilen* 
kiškai *’ro'agandai (jų varė vokiečiai, maskoliai ir - žydai), a ie 
Lenkiją buvo kalbama, esą, tai ’’landiordų”, stambių dvarininkų - krašr 
tae, kurį valdą pulkininkai, c liaudis gyvenanti tamsoj kaip taboka 
mašnej... 3et Lietuvos (norą ji, kai ir Lenkija, katalikiška, tuo tąr-'M 
kai Latvija,ir Estija protestantiškas> taip juodinti neįmanoma dėl tos 
.paprastos priežasties, kad tam nėra nei krislo pagrindo*

Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj pc 1S19 m. nebebuvo dvarininkų, 
nes radikali žemės reforma visiškai .anąikinc stambiąją nuosavybę; ne
buvo aristokratijos, nes ji išnėrė į Lenkiją bei Vokietiją, (Lietuvos 
lenkų aristokratai, Kuršo baronai); nebuvo nulkininkųr nes nebuvo ka- 
riucmcnės o kiekvienas vaikas 5 .... k .d tų kraštų valdži s žmonės no 
tik buvo kilę iš tos pačios liaudies, no tik buvo j's kietai kontroliuo
jami. b * su * ? i bud i« bpvo rjaniškai suaugą gyvenimo būdu ir galvoj tani-

Laikraštis prieina rle Raitijos kraštų skundo, įteikto JTO 
^rieš sovietinį gen'aidą, ir rašo; 'J

"P.ausmė (sovietams) tegali būti viena; tekia, kokia buvo paskir
ta NUrnbergo'bylojs Mažytė Lietuva šaukia sovietų Rusiją prieš NUrnborgo 
tribunolą U JTO tą Ll,etuvos,’sSū3?7 ir'kaltinimus “tilrči'evursfyTI7 ar 
3I~norI~ar nenori”.

Lietuvos skundas ycroip amerikiečius, apsigalvoti
"Now York Herald Tribūno” New Y rk: laida 1947.XII.17 įsidėjo 

Šį Th-raas «T® Mergins on laišką;
Vienas iš įd'minusių lydimųjų reiškinių ryšium su didėjančia 

įtampa tara Rusijos ir mūsų krašto ;JV) yra daugelio mūsų nusiteikimas 
su didesniu dėmesiu palyginti komunizmą ir fašizmą. Daugelis st kitėjų - 
ariksėiau būdavo linkę pirmąjį laikyti hunrni š?... •'niu, tekini pažiūrai 
paremti nurodydami, kad rasis S:vietų S-goj šviesiau traktuojamos*

Kaltinimui sovietams, kuriu s Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone 
neseniai įteikė JTO, turėtų po skatin'’"’ mus tai porgalvovl® Stengdamasi 
pav-rgti tą-mažytę tautą, kur . AUu su Estija ir Latvija Ševiotų 
Sąjunga paglemžė ■-* j ilk. šių valią, ji vii vartoja žinomuosius 
totalistinius metodus - mėsinius suėmimus bei žudymus ir nlašių gyven
tojų sluoksnių išvežimą į vergų darbo stovyklos® Aišku, kad laisvę
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br-nginahšlal lietuviui tout.i naikinti n>_-sivaržcm’. ■ naudoti metodus, 
kurie kadaise buvo L'ikemi išimtine fašistu nucs vybė.

Tctalizmns ir ” -r^leturiatc dikt : ture s”, vardu eina savuoju keliu. 
Sutramdyta ir diskredituota Vikarą Eur-p:j, hitlerinė ^rcoudūra, deja, 
.u.'bekl.sti an-, pus geležinės uždangos”« ■ • ' , .......

Xi^^=. = = =: = ===x^:t5»=z=i=; = =si=S5=====:2==rx=:=sx; = = .-.•ssaaAJsa ====:=:==

IS SKjL.DINkVZ jos . . :
Lietuviškai, nėr švedą_radl-ją

Nauju metu vakaru tarp 23-24 vai, Dr.J.LBGIS per švedu radijo 
pasveikino lietuviškai S^e'iijcj gyvenančius lietuvius. Po kalbos buvo 
transliuota lietuviška plokštelė "Kunlygūs laukai”, įdainuota Lietuvos 
karo mokyklos ohoro.- Jo kalbos tekstas;

Mieli lietuviai Bvedl jcjęi _ j
Prieš mus atsiskleidė Nauju Metu uždanga. Musu jėgos kaupiasi 

naujam darbui, naujiems uždaviniams. Nedalia išsklaidė mus po visus pa
saulio pakraščius. Mes lietuviai, kurie radome užuvėją ir prieglobstį 
šioje laisvosios šiaurės šaly, esame daug laimingesni už savo kitus li
kimo brolius. Švedu tauta sutiko mus kaip žmones ir davė nrogos kaip 
žmonėms Įsijungti į ją malonią visuomenę, o mes savo pozityviu darbu 
stengiamės nors menką grūdą Įkrauti į krašto aruodą. įžengę 1 naujuosius 
darbo metus, dar su didesniu atsidaumu ir sąžiningumu atlikime mums pa-r 
tikėtą darbą. Tai bus mūsą padėka, mūsą atpildas už mus priglaudusios 
švedą tautos vaišingumą. Ji įvertins tą rausą įnašą.

Su Naujais Metais ateina ir nauji troškimai,_naujos viltys. Kaip 
ir visais nedalio metais, taip dar ir šiemet visi musą lūkesčiai, visos 
mūsą v*1 tys subėga į vieną troškimą, į vieną tikslą - į tėvą žemės.laisvą.

Likime ir toliau tvirti viltyje, nepalužkime Laukime.- Mūsą troški
mas išsipildys, nes teisybė ir teisingumas mūsą kovos sąjungininkai. 
Sukaupkime jėgas naujiems uždaviniams paprašykime Ąukščlausio j o pal'.imoš 
savo darbams ir žygiams, ištvermės hesuklupti sunkiame pabėgėlio kely, 
ir Naują Metą varpams sugaudus, tarkime k: rtu su tremties poetu:

Dieve Tėve mūsą, globoki mūs tėvynę ; J
Ir uju ja 1.-j4-■; uždek jos danguje, ’
Tėvą gimtojcn žemėn tegrįžtu vėl tremtiniai,

- ' Kur teka amžią kraujas, kur šaukia Baltija. /

S., vx-tr’ reikalauja išduoti gabultiečius_ . ;; ■■
‘ pūEig'ė’lIūs ■ Dani'Joj*e u #

1947 m. gruodžio 23 d. švedą dienraštis ”Stookiiolms-TiIningen” • 
įdėjo savo korespondente Danijoje straipsnį apie pabaltieėius Danijoje. 
Jo santrauką mūsą bendradarbis Švedijoje praneša; -

Lyg kokia grėsmė būti išduotiem sovietam apėmus visus pabaltie- 
čius pabėgėlius Danijoje, o-* grėsmė daro pabaltiečius nervingus, ir iš 
to kyla.nuolat konfliktą tarp stovyklą vadovybės ir ją. Joks atsakingas . 
pabėgėliu glebes asmuo apie tokį reikalavimą nė vienam, iš pabaltieėią 
neprane'šė. Taip pasielgta visai sąmoningai, nes tam nebuvo jokio pagrindo*, 
o visai paprastai dėl to, kad tokios grėsmės visai nėra.

Bet faktas lieka faktu, laikraščio korespondentui pasisekė pa
tikrinti, kad sovietą noras repatrijuoti vokiečius pabėgėlius iš Danijos- 
į sovietą zoną Vokietijoje yra surištas su pabaltiėoiais, Tiesiog buvo 
pastatyta sąlyga, kad už tą maždaug 100,000 Danijoje dar tebesančią 
vokiečiu pabėgėliu buvo reikalauta išdubti p n1j?ltlešius. Dėt Danijos 
užs.reik.ministerijos šis reikalavimas buvo kategoriškai atmestas, 
sutariant tiek buvusiai, tiek dabartinei vyrlaūšy5ef7~pūarlamen?o"'par±i--’ 
joms ir visai tautai.

Bot pa balt iečiai apie tai nežino, nes, turint galvoje tuos dide-■ 
liūs ekonominiu? ir maitinime sunkumus,Auriuos-vokieči’’ p'f-ėgėlią buvimas 
sukelia Danijoje,klausima? yra 1 nbad Jautrus. • - « » f
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. Dabartie’lai teisingai spėjo, kad sovietai reikalauja juos 
išduoti, bot jiems niekada nebuvo pranešta, kad taip niekada neįvyks.

Gana rimtas kaltinimus meta ja baltieciai danam. Neseniai 
’’StockhoLtns-Tidningen’* iš patikimų pabaltiečių šaltinių. Švedijoje gavo 
pranešimų, kuriam netrūksta aštrumo.

5000 Danijoje esančių pabaltiečių pabėgėlių atvykę 1945 m* prašė 
azyliaus teisės, bet ligi šiol negavo. jokio atsakymo, Jie yra visai 
beteisiai, neturi jokių danų išdubtų asmens pažymėjimų, jiems’taip pat 
netaikomi apsigyvenimo nuostatai. Savo asmenį įrodyti jie tegali tik 
savo jau nebegaliojanėiais pasais, kas dažnai sukelia nesusipratimų, 
tuo labiau, kad jie labai retai susikalba daniškai, ir kas keisčiausia - 

■ danų kalbos kursai pabaltiečių stovyklose uždrausti, vokiečių kalba 
nekenčiama, c rusų kalbos danai nesupranta.

Pabaltieniai pririšti savo stovyklose, iš jų išeiti gali tik 
kiekvienų teartų gavę tam tikrų leidimų. Daugelis stovyklų, p-v., Juns- 
trupe, yra aptvertos spygliuotų vielų tvora. Karts nuo korto galima 
dirbti ir už stovyklos ribų, gyventi pas darbdavį jo kontrolėje, bet 
-darbų baigus, vėl turi grįžti atgal į stovyklų..Už išlaikymų pabaltie- 
čiai turi mokėti 3-g kronos parai, bet valgis yra blogas, barakai nešva
rus, šalti, nehigieniški. Kiekvienos st-vykios komendantas gali bausti 
pabėgėlius, juos areštuoti ir pasiųsti į baudžiamųjų stovyklų Esbjerge. 
Toje stovykloje pabėgėliai gali būti krečiami, kada administracija tik 
panori.

Legali emigracija dažnai sabotuojama iš danų pusės. Išvažiuoti 
vizos neišdu-’'■’n-'R, uždelsiamas emigracinių dokumentų išsiuntimas, o 
tuo tarpu sovietai pi-t “’tuoju jprieš nelegalias keliones ir reikalauja* • 
kad pirmiausia turi būti durtus Sovietų pasiuntinybės leidimas norint 
legaliai išvykti. _ .

Dėl pabaltiečių teisinės būklės Danijoje tenka pasakyti, kad sę*- 
jungininkai susitarė ir priėmė terras taisykles, k:ip elgtis su vadina
mais ’’displaced persons”, '‘unija, kaip viena iš.tokių tautų,, turi tų t i- 

' 'Syklių laikytis, ko Švedija nėra įpareigota.
Priežastis, kad danų kalbos kursai nepropaguojami, y ta ta, jog 

nenorima, kad pats’’-’-4. 44 • •< pasiliktų Danijoje, o rekomenduojami vykti 
į JV ir Kanud.,> roji emigr cija apsunkinama tuo, kad daugelis kraštų 
neduoda pabuitiečiams vizų, negaudami iš danų pusės pažado, kad pabė
gėliai^’ tam tikrais atsitikina is- jėl ūt.ų priimti atgal.

maltiečiui labai susijaudinę ir nervingi, bijodami, kad neiš
duotų sovietams, Pabaltiečių atstovas laikraščio korespondentui pasekė.:. 
’’Mes turime suprasti ] arijų, bet Danija turi ir mus suprasti. Teisybė, 
mes ėjome pries Rusijų, Danijos sųjungininkę, ir tuo automatiškai atsi
dūrėme vokiečių, Danijos priešų, pusėje. Dėt kadangi tokiose aplinkybės’: 
mums buvo negalima kovoti prieš rusu ir vokiečių įtakų, mes turėjome 
pasirinkti ■ . ' ųir pasirinkome ..tų pri .šų, kuris atrodė mums pavojin
giausias. '

Mes suprantame, kad danai nenori, c gal nedrįsta, kad pabaltie- 
čiai įsijungtų į darų visuomenę, kaip paprasti piliečiai. Mes žinome, 
kad tūkstančiai danų gyvena daug blogesnėse sųlygcse, negu mes. Mes taip 
pat sutinkamo, kad pabaltieėiai turi paklusti įstatymam ir turi būti 
baudžiami, jei juos peržengia,, bet jie negali nej.austi, kad juos trak
tuoja, kaip priešus. -Danai, atrodo, užmiršta, kad jie(pabaltiečiai) yr_ 
mažų tautų narini, kurie kaip ir Danija. tetrokšta tik taikos ir kariavo 
už taikų. Savo laisvės kovose po rusų revoliucijos nūs daug paramos su- 
eilaukėme Iš Danijos, to mes niekada neužmirštam-D. Bet dabar mos esame 
nervingi dėl įvykių raidos. Tiesa, žinoma,. Danija atsisakys mus Sovie
tams išduoti, kas mums būtų blogiau negu mirtis... B^t po to, kai.mes 
miškų matėm ir pergyvenom, negalime nepaklausti: ar Danija pajėgs ir 
.toliau atsisakyti mus išduoti? Ar negali atsitikti taip, kad mes būsime 
Danijr areštuoti. e o v gal būt-dar ir rusų poliui i o“?
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PoBo famo korbsnocdento pran.dim^ panaudotos j> 1948, Nr.l8(31) .nios^ 

Dgbar pabėgėlią padėtis Danijoje yra atsli 
gunąl sauvaliavimui suv Idyti. Komun.istuc j ,nvxa ua«j.>į>iiv--s> —» sto

vyklą v.dovybis itluistas (E).
J£tą pusokoįimas , ■'

' ’’Išsyk komunistai manė,kad iš visą Baltijos tautą lietuviai jiems 
dr ugiški-.usl. Tokią pažiūrą jie buvo susidarę ryšium bu atkakliu lietu
viu rezistencija nricš vokiečius.Bot raudoniesiems okupantams teko labai 
greit nusiviltiįlietuviai ją n-.kenšia k in ir bet kuri kita ją tironijos 
smaugiama tauta.Lietuvos miškai pilni pc.rtizuną,ir pasipriešinimas rau
doniesiems ten"ii”i‘eTgi'“st‘“prė"š‘'Iš"~k~Ip LstIJčE~“r"T?.. tvIJoj'”o’"’^i narši“!?” 
nepa Junglumu” Tu uKT'glna’ s ~vb" “laTsvę"’’nuo“e I'd’zl’aūšl'o“šūvo 1st ori joje pikto, 
ir raudoniesiems v_-rgą gauuytojams ilgai dar nesiseks pasiekti žymesniu 
rezultatu’ •

Taip liudija,pcsuk”The Baltic Keview" žinią tarnybos (Nr.50jl947» 
XII.JI),devyni estą jūrininki i ,kurie l>47m»g uodžio 7 d0 žveją laivu 
"Merituul" slapta atplaukė į Paludden uostą Gotlande. Jie buvo išplaukę 
iš Klaipėdos ,kur M skvos.įsakymu sutelkti visą Baltijos valstybių žveją 
1- iv'-l. Iš 40 trolerią, žvejojnnSią Klaipėdos vandenyse, 13 nominaliai 
priklauso tarybą Estijai, kiti - Lietuvai ir latvijei. Visi tie trole- 
riai pain.ti iš vokieėią, vienodi •- anie 200 toną, dvistiebiu!y su ga
lingais motorais. Pavadinti jie estiškai,latviškai,lietuviškai; Eeri- 
tuul" reiškia ‘’jūrą vėją”Klaipėnos žvejybos bazės viršininkas rusas 
kaip ir daugumas jo tarnautoją. Sovietai labai epasitiki perusals žve
jais ir prekybos laivyno jūrininkais, bet nesant rusą priversti panau
doti kitus* Paskutiniu metu net į žvejybos laivyną grūde vis daugiau men- 
gclinią eziatą,. Pirmenybė duodama komunistą partijos nariams ir nė vienos 
svtimos kalbos ncm kautiems.Jūrininkams griežtai draudžiama svetimuose 
uostuose su bet kuo ūraugautiš, bet liepiama stebėti visa, kas naudingą' 
sovietą špionažui. . - <- -- ; ‘

’’Mums buvo leidžiama žvejoti netoliau kalu 20 jūros mylią nuo 
kranto”, pas koja pabėgėliai, ‘Mu- laikė apsukę pakrancią sargybos l&ivąį, 
tarp ją daug greitlaivią ir net gana diūelią karo laivą. Jeigu žve^ą 
laivui p; si taiko peržen-ti ribą, sargybiniai tuoj lipa ant kulną, šaky- ■ 
darni grįžti. Mums tepasisekė pabėgti tik dėka tiršto, rūko gru d’žio’ 5 d.” .

Pabėgėli.! teigia,kad iė 1,1 mil.Estijos gyventoją likę iiOO.OeU. 
(Sveūą wDagens Nyhetęr” skelbiu, jog pusė buvusią Estijos gyventoją iš
tremti arba pabėgę). Pabėgti į užsienius dabar jau esą nebeįmanoma,ta- , 
ėi>. u atsiranda drąsuoliu, kurie xė .operacijos rizikuoja. Repatrijavu- ' 
šioji DP be ceremoniją iėgr. benami į Sibirą, kad niekam negalėtą papasakoti 
apie buitį Vakaruose. Estijoj dabar gyvenimas einąs taip, tarytum be 
Sov.S-gos dougiuu pasauly nieko nebebūtą, Dau ,elis estą, grįžusią ar Grą
žintą iš Sve lijęs, gelbėdami savo kuilį įstoja į _KVD ir visu gerkle 
šaukiu, kaip jiv kapitalistams. Tremtinius Vakaruose komunistą
spauda ir radijas vadina išuaVikiia■ estui neg. lį ..tsistebėti, k ip tą 
p fiią sovietą prop g: nd a. s-ldži la žodžiais vilioja DP grįžti njmo. 
Tėvynėj lik* <.st i nė kiek nepyksi-, nt s ve t utieėią tremtiniu,tik 
tr’kšti, k. d jie p s:-uliui išaiškintą, kokioj klaikumoj skendi ją tėvynd. 
Tuoj po k ro buvo tikim , k ū taikos konferencij podurys tv-.rk, ir 
raudonuosius tironus privers išsikr ustyti. Debar V s tikėjimas sukrėstas, 
bot žmonės iš nevilties tikįsi, k: d didžiosios d'cmckr tinės v Istybės, 
vis dėlto r- lizuos s vo -skelbtus aukštuosius principus. Tas tikėjimas 
ir tep'laiko žmones'• - Netoli Klaipėdos es nėios -jot kelios koncentracijos 
stovyklos s kuriose sugrusti ne tik kalini i iš pačią E Itijcs kr štą,bet ir 
vlasovinink i tei'nub usti vokiui*ą įavl.ii* - ’’Daguns Nyheter”
duodu pa 'ildoiją duomeną:tuk?t-"nėi’ i estą mobilizuoti, bet no į k riuomenę, 
o į 'burba b toli j onus Estijoj ir kitur .yisi buvę uli. i ištremtis kad ngi 
d'ugelis■ūkininką tuvo šaulį i,t .1 "at .r nrovii cijoj lruku . rbuose tom- 
tyti veik i, moterys ir seni i.-Vidutinės darbirln'-.o n-j urnos 3-400 rb.per. 
mėnesį .Šviest a arba t ūką kg.k štucja 100-120 rt.už ■1 • .cuž^Ui eilutę,jei 
gausi, moka JOGO rublią. ‘ ‘
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