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Bevlnas apie DP

Londonas (Dena/Reuteris). Užsienių rei
kalų ministers Bevinas trečiadienį pareiš
kė, kad yra „skandalas” išvietintuosius as
menis laikyti stovyklose. Jeigu kiekviena 
tauta savo išvadintųjų dalį priimtų, ta pro
blema būtų išspręsta per kelis mėnesius.

Didžioji Britanija tame reikale viena yra 
padariusi daugiau, negu 'visi kiti kraštai 
karta paėmus yra padarę.

New Yorkas (Dena/DANS). IRO paren
giamoji komisija kartu su kitomis organiza
cijomis nuo 1947 m. liepos mėn. iki š. m. 
yisario 29 d. repatriavo arba įkurdino 
190.000 pabėgėlių ir išvietintųjų asmenų.

Pagal IRO apskaičiavimą dar 8—900.000 
tokių asmenų, kurių daugumas gyvena Vo
kietijos zonose ir Austrijoje bei Italijoje, 
turės būti rastais galutinis sprendimas.

Sukilimas baigtas
San Josė (Kostarika) (Dena / Reuteris). 

Kostarikos prezidentas T. Picado, po pa- 
iirašymo taikos su sukilėliais, iš pareigų 
pasitraukė! Prezidento pareigas perėmė 
74 m. amžiaus J. S. Herrera.

Toliau sutartyje numatoma besąlygiška 
vyriausybę rėmusių dalinių kapituliacija. 
Visi vadovaują-kariškiai ir politikai turi iš 
krašto išvykti.

Toji taikos sutartis užbaigė penkias sa
vaites užtrukusį pilietinį karą tarp prezi
dento Picados vyriausybės ir Figuereso 

\ pasekėjų.
' Vyriausybės daliniai bus nuginkluoti ir 
paleistu

Karo tarnyba svetimšaliams
Washinglonas (Dena/INS). JAV senato 

karinių reikalų komisija, diskutuodama ka
rinės prievolės įvedimą JAV, ketvirtadienį 
įsprendė priimti įstatymą, pagal kurį visi 
svetimšaliai nuo 18 iki 25 metų amžiaus, 
gyvenantieji J.A. Valstybėse, privalo regis- 
Iruotis.

Komisijos pirmininkas respublikininkas 
senatorius''Gurneys buvo tos nuomonės, kad 
turi registruotis visi svetimšaliai, bet dalis jų 
kaip, pvz„ studentai, galėtų būti atleidžiami 
nuo karinės prievolės.

Betgi nuo karinės prievolės atleisti' sve
timšaliai negalės reikalauti JAV pilietybės

’ Rymas (Dena/Reuteris). Krikščionių de
mokratų partijos vadovybė antradienį va- 

' kare pranešė, kad, jeigu jų partija laimėtų 
ir absoliutinę daugumą, jie mielai kviesis 
talkininkauti valdžioje vidurio ir kairiųjų 
partijas, ypač respublikininkus ir neprik
lausomus socialistus.

' Karštis neatlugsfa
San Rocco ai Porto miestelyje, prie Mi

lano, nežinomi asmens puolė ginklų sandėlį 
ir susirėmė su sargyba. Suimta vienuolika 
asmenų. /

Milane katedros aikštėje irgi Įvyko susi
rėmimas. Esą italų socialistai komunistų 
kalbėtoją pareikalavo nusiimti komunistų 
partijos ženklą,' ir dėl to kilo riaušės. Su
imta 24 asmenys.

Italijos vidaus reikalų ministeris aplink
raščiu visiems Italijos policijos prefektams 
nurodo, kad neleidžiama demonstracijų bal
savimo pergalei ar paminėjimui 4 metų nuo 
išvadavimo dienos ir pan. švęsti. Fronto 
kovotojams ir partizanų atstovams vis dėlto 
leidžiama padėti vainikus prie žuvusiųjų pa
minklų, jeigu ta proga nesusirenka minios.

Laukiama sukrėtimo
Čia- laukiama, kad rinkimų pralaimėjimas 

sukels/sukrėtimą liaudies fronte, pas^ komu
nistus ir kairiuosius socialistus. Politiniai 
sluogsniai tikisi permainų .'biejų partijų 
vadovybėse.
s Vienas toks nepatenkintas nurodomas G. 
Romita, kuris, spėjama, su savo šalininkais 
išeisiąs iš Nennio socialistų partijos. Dėl 
to labai sustiprėtų L M. Lombardo ir O. 
Saragato vadovaujama socialistų unija.

O. Romita, buv. viešųjų darbų ministeris 
ir vadovaująs kairiųjų socialistų ■ politikas 
Nennio grupėje ketvirtadienį pranešė, kad 
socialistai senate ir atstovų rūmuose turė
tų ' sudaryti nepriklausomą parlamentinę 
frakciją, išsiskiriančią iš liaudies fronto 
partijų. Iš Nennio bus pareikalauta aiškaus 
pasisakymo dėl Marshalio plano, kuris esąs 
vienintelė galimybė Europos atstatymo rė
muose turėti darbo. Sekantį sekmadienį 
įvyksiąs jo šalininkų susirinkimas.

Nori grįžti | valdžią
Italų komunistų partijos sekretoriaus pa

vaduotojas L. Longa stengėsi trečiadienį 
pas de Gasperį gauti sutikimą komunistų ir 
krikščionių demokratų „apvaliojo stalo” 
konferencijai, kurioje būtų aptarti nuomo
nių skirtumai ir galimybės pakantai.

„Jei mes būtumėm laimėję, tai pareika-

lautumėm krikščionių demokratų bendra
darbiauti vyriausybėje”, rašo L. Longa sa
vo ^laiške de Oasperiui. „Laikantis demo
kratinių principų, negalima ignoruoti eg
zistavimo dinaminės jėgos,\kurią mes su
darome”.

Italijos komunistų į'adas P. Togliatti per 
paskutines 24 valanda:, esą, turėjęs du ilgus 
pasikalbėjimus. Politiniuose sluogsniuose po 
pralaimėjimo laukiama jo pasitraukimo.

Trečiadienį kr. demokratų „II Popolo” 
rašo, kad tas rinkimų laimėjimas Italijos 
istorijoje pradeda visai naują skyrių. Kartu 
kr. demokratų partijai iškilo sunkios proble
mos ir didelė atsakomybė. Bet partija di
džiuojasi tuo, >r ji prieš italų tautą, kuri 
ja pasitikėjo, savo pareigas atliks. Balsavu
sieji už vyriausybės koaliciją nori tvarkos, 
taisėtumo ir darbo.

Komunistinis „Unitą” rašo, kad tas lai
mėjimas vedąs į klerikalinę amerikietinę 
diktatūrą.

Kova su nau
Italijos rinkimų rezultatai duoda pradžią 

naujai kovai, galimas daiktas, su naujais 
ginklais, išyedžioja britiį „Manchester Guar
dian”. Bet kartu didėja pavojus nuo fašizmo 
ir nacionalizmo augimo.

„Daily Express” mano, kad rinkimuose 
didelį vaidmenį suvaidino Marshallio pa
galbos programa, bet ir be jos de Gasperis 
laimėtų. Rinkimų duomenys sudavė didelį 
smūgį sovietų politikai. Tai nebus tik pa
skutinis posūkis į dešinę. Kiekviename Eu
ropos krašte socializmas suskyla į demb-' 
kratijos šalininkus ir tuos, kurie nori eiti 
akmenuotu komunizmo taku.

Naujos perspektyvos
JAV užsienio reikalų ministerį pavaduo

jąs Lovetas trečiadienį pareiškė, kad pen
kių Vakarų Europos unijos nariai turėtų 
apsispręsti ar nevertėtų pakviesti Italiją 
prisidėti prie šios unijos.

Prezidentas Trumanas dėl rinkimų pa
sekmių Italijoje išreiškė savo pasitenkinimą. 

■ Atstovų rūmų informatorius Martinas 
pareiškė, jog aritikomunistų laimėjimas Ita
lijoje ^parodo, kad perkelti Igeležinę uždan
gą į Vakarus nesiseka. Pasak jį komunizmo 
pralaimėjimu Italijoje džiaugiasi visa ame
rikiečių tauta. '

Diplomatiniai sluogsniai reiškia nuomonę, 
kad rinkimų duomenys Italijoje parodė, jog

Prancūzų spauda sveikina Italiją
Daugybė Paryžiaus laikraščių trečiadienį 

Italijos rinkimų vertinimiii paskyrė veda
muosius. „Le Epoque” rašo: „Tuose rinki-, 
muose belieka Italiją pasveikinti. Tai priar
tino mums kraštą, su kuriuo riša mus tiek 
daug gerų ir blogų prisiminimų”. Mūsų 
uždavinys dabar yra jai padėti ir grąžinti 
savitarpio pasitikėjimą.

„Le Parisien Liberale”: „Dar turi paaiš
kėti, kaip liaudies frontas, o' ypač komu
nistai, dėl rinkimų rezultatų Italijoje x rea
guos. Komunistai savo pralaimėjimo dar 
nepripažino”.

De Gasperis už taiką
Vienoje kalboje Ryme ministeris pirmi

ninkas de Gasperis pareiškė,' kad krikščio
nys demokratai bandys susitaikyti su viso
mis grupėmis, kurios bus pasirengusios nu
leisti ginklus ir demobilizuoti savo1 jėgas. 
Šiandien mes turime respektuoti kitų lais
vę ir bandyti demokratiją įkūnyti per laisvę.

jais ginklais *
Italijai yra laisvas kelias prisidėti prie 
penkių Vakarų Europos valstybių unijos. 
Šis klausimas, greičiausiai, bus aptartas 
Vakarų Europos unijos nuolatinio organo 
posėdyje šeštadienį.

Kartu reiškiama nuomonė, kad dabar bus 
išspręsti visi netikri klausimai, antai — 
Triesto problema ir buvusių Italijos kolo
nijų ateitis. ,

Pralaimėjusieji i
Italijos ministeris pirmininkas de Gaspe

ris vienoje spaudos konferencijoje pasisakė 
dėl numatomos naujos Italijos vyriausybės 
ir kad ji nori bendradarbiauti su visomis 
partijomis, kurioms šiuo metu atstovaujama 
vyriausybėje.

Dėl komunistų daromų priekaištų, kad 
rinkimai pagal Togliattj buvę sufalsifikuo
ti ir jie neparodę tikrosios tautos .valios, de 
Gasperis pareiškė, kad tai yra neapgalvoti 
sunkūs kaltinimai asmens, kuris stovi vienos 
didelės partijos priekyje. Togliatti's sako, kad 
jo partija nelaimėjo rinkimų dėl trijų ap
linkybių a) dėl užsienio kišimosi, b) dėl to, 
kad užsienis grasina karu, c) dėl Bažnyčios 
kišimosi ir įtakos.

Atsakydamas Į šiuos priekaištus de1 Gas
peris pareiškė, kad dėl pirmojo dalyko jis 
gali pasakyti, jog jis pats pasiuntė pasiun-

Sovietu turistai Suomi’oje .
Amerikos korespondentų pranešimu iš 

Helsinkio, j Suomiją atvyksta nepaprastai 
daug Sovietų Sąjungos turistų. Kai kurie jų 
Suomijos gyventojams gerai pažįstami iš 
1918 metų, kurie po nevykusio sukilimo pa
bėgo į Rusiją. Šie asmenys dabar kaip tu
ristai atvyksta į Suomiją ir lankosi po visą 
kraštą.

šie .turistai” primena gausius'vokiečių 
turistus Norvegijoj 1938 metais. Kaip žino
ma, tie. vokiečių „turistai” vėliau įžygiavo 
į Norvegiją su okupacine kariuomene.

Vilnius — Pabaltijo MVD centras t
Laisvoji lenkų spauda skelbia žinią, kad 

Vilniuje įsikūręs Pabaltijo bolševikų mili
cijos — MVD centras. Dėl jo atsiradimo 
Vilniuje pritrūko vietų kalėjimuose. Todėl 
įruošti nauji kalėjimai, net 80 namų,_ ku
rie užėmė visus didesnius miesto pastatus. 
Tačiau ir jie esą perpildyti. .

šiaip Vilnius daro išalkusio ir nuskurdu- 
j šio miesto vaizdą. Žmonių apranga esanti 

daugiau negu prasta, žmonių veidai išblyš
kę, baimingi ir abejingi. Lietuvių lenkų 
santykiai esą geru

Aiškina dingimo paslaptis
Berlynas (Dena). JAV karinės valdžios 

viešojo saugumo skyrius Berlyne trečiadienį 
paskelbė bendrą, sąrašą apie 45 asmenų 
dingimą iš Berlyno nuo 1945 m. Pagal šį 
pranešimą 17 asmenų yra dingę, kada jie 
įžengė į sovietų sektorių: ar jie buvo su
imti, ar dingę neišaiškintomis aplinkybėmis, 
yra nežinoma. O 13 asmenų buvo suimta 
arba prievarta nusigabenti asmenų sovieti
nėmis uniformomis arba rusiškai kalbančių- 
1 asmenys buvo suimti vokiečių policijos, 
geriau sakant, vokiečių agentų su savimi 
pasiimti arba atgabenti į sovietų sektorių 
ir nuo to laiko nebegrjžę.

Ištikimi demokratijai
Italijos socialistų unijos pirmininkas hi 

ministerio pirmininko pavaduotojas Saraga- 
tas savo kalboje trečiadienį per Rymo ra- 
diją pareiškė, kad rinkimų duomenys paro- 
dė italų tautos norą likįi ištikimai demo
kratinėms institucijoms, kurias ji laimėjo 
kovomis ir didelėmis aukomis.

Saragatas savo kalboje pabrėžė, kad so
cialistų vjenybė visa savo- energija kotas 
dėl žemės reformos įvykdymo, darbininkų 
atlyginimo, socialinių teisių, bet visų pirma . 
socialistų partija ketina kovoti d>_ »
panaikinimo.

Ruošiamasi persitvarkymui
Italijos ministerių taryba sekančią sa- 

vaitę susirinks paskutinio posėdžio. Gegu
žės 9 d. yra numatomi naujo prezidento 
rinkimai. Išrinkus naują prezidentą, de 
Gasperis įteiks jam savo kabineto atsistaty
dinimą.

Laukiama, kad naują kabinetą sudaryti 
bus ir vėl pavesta de GasperiuL

Komunistų reakcija
Italų komunistų partijos generalinis sek

retorius Togliattis ketvirtadienį pareiškė,-kad 
rinkimai buvo ir nelaisvi ir nedemokratiški. 
Trys įbauginimo, klastojimo ir apgaulės 
momentai paveikė rinkikus. Tai buvo užsie
nio intervencija, katalikų klero įsikišimas ir 
vyriausybės spaudimas. Komunizmas Itali
joje lieka stipresnis, kaip pirma. Liaudies 
frontas nusilenkia rinkimų duomenims ir 
nesigriebs jėgos priejnonių. z

eško kaltininkų 
tini I JAV, prašydamas Italiją paremti 
maisto produktais iki naujo derliaus. Kaip 
matome, šis pasiuntinys savo misiją atliko, 
ir JAV atvežė grūdų.

Dėl antrojo priekaišto de Gasperis pa
reiškė, kad italų tauta žino skirtumą tarp 
tariamosios „imperialistinės” Amerikos, ku
ri grasydama karu nori, girdi, įsiviešpatau
ti Europoje, ir tarp Amerikos, kuri galvo
ja atstatyji Europą, pasinaudodama nuošir
džiu bendradarbiavimu. i 1
a Dėl trečiojo priekaišto tenka pareikšti, 
kad Bažnyčios įtaka buvo grynai dvasinė. 
Bažnyčia aiškiai matė, kas įvyko su kuni
gais ir Bažnyčia kituose kraštuose ir, sa
vaime suprantama, buvo susirūpinusi išsau
goti savo egzistenciją. Žinome juk, kam ko
munistai žiauriai puolė Bažnyčią, todėl su
prantama, kad Bažnyčia gynėsi.

Užtenka kalbų apie vienybę
Washingtonas (Dena/INS). „Washington 

Daily News” savo vedamajame pradėtųjų 
Londono pasitarimų proga dėl Vakarų Vo
kietijos rašo, kad produkuojanti Vokietija 
yra Vakarų Europos atstatymo programos 
pasisekimo raktas. Svarbiausias klausimas, 
kuris neatidėliotinai turi būti išspręstas, yra 
trijų vakarinių zonų sujungimas. Kai prieš 
du mėnesiu Londone trys Vakarų valstybės 
susirinko spręsti Vokietijos ateities, visuoti
nai buvo laukiama, kad Vakarų Vokietijos 
sujungimas bus įgyvendytas lygiagrečiai su 
Marshallio planu. Paruošiamieji pasitarimai 
Berlyne nedavė jokių praktiškų rezultatų. 
Nuo pat pradžios Prancūzija prieš Vokie
tijos klausimo sureguliavimą iškėlė du ar
gumentus: baimę nuo atgijusios vokiečių 
jėgos centralizavus valstybę ir abejones dėl

eventualaus Vokietijos ūkio -atstatymo vaka
rinių kaimynų sąskaitom

JAV nenori ūkiškai stiprios Vokietijos 
Prancūzijos sąskaita, tiktai Vakarų Vokieti
jos įtraukimo į bendrąjį Europos ūkį. Pran
cūzijos atstatymui tai yra ypač svarbu. 
Mums įkyrėjo kalbos apie vienalytę Vaka
rų zoną. Metas jau yra pernoKęš.

z Liūdnas jubiliejus

Ypatingieji įgaliotiniai Austrijos taikos 
sutarčiai paruošti trečiadienį susirinko šim- 
tojo posėdžio. Tačiau ir tame jubiliejinia
me posėdyje nepadarė jokios pažangos. 
Ypatingieji įgaliotiniai iki šiol buvusiuose 
posėdžiuose, kurie vyko New Yorke, Pa
ryžiuje, Maskvoje, Vienoje, Potsdame ir pa-

... . 11

Italijos rinkimo, duomenų santykiai

galiau Londone, galėjo susitarti tik dėl vie
no taikos sutarties, straipsnio.

Jugoslavų vyriausybė pranešė, kad kitą 
pirmadienį ji įteiksianti memorandumą, ku
riame bus išdėstyta Jugoslavijos pažiūra dėl 
Austrijos sienų.

Išardė komunistų būstinę
Baris (Dena). Pasak Reuterį, po įvykusių 

muštynių tarp krikščionio demokrato bur
mistro Ventolos ir komunisto atstovo Asse- 
nato, didelė žmonių minia ketvirtadienį už
puolė komunistų partijos būstą Terlizoje, 
prie Bario, ir pridarė žymių nuostolių. Vis
kas kilo dėl to, kad komunistai nenorėjo 
pašalinti nuo namų sienų savo rinkiminių 
plakatų.

40 graikų komunistų už . šnipinėjimą su
kilėlių naudai pasmerkti mirti, 19 nuteisti 
iki gyvos galvos, kiti 9 kalėjimu. (D/R).

Sustreikavo angliakasiai šiaurės Prancū
zijoje. Jie reikalauja didesnių atlyginimų.

Darys reformų
Prisiminęs Togliattio kaltinimą, jog rin

kimai nėra buvę laisvi, de Gasperis pa
reiškė, kad yra labai įsidėmėtina, jog krikš-
čionių demokratų partijos balsų prieauglis 
visame krašte buvo toks didelis. Visos par
tijos turėjo visapusiškas teises tikrinti rin
kimų rezultatus.

Italijos ministeris pirmininkas pabrėžė, 
kad Italijoje skubiai reikalinga žemės ūkio 
reforma ir darbo apsaugos įstatymų. Tai ir 
bus artimiausioji didžiausia problema, ku
rią turės spręsti nauja Italijos vyriausybė.

Jei norėtų karo...
Jeigu Amerika tikrai norėtų karo, pareiš

kė de Gasperis, tai ji nemestų milijardų do
lerių Europos paramai, bet šiuos pinigus 
sunauduotų karui pasiruošti.

JAV didins kariuomenę. Senato ginkluotų 
pajėgų komisijos pirmininkas Gurneys ^tre
čiadienį pareiškė, kad prezidento Trumano 
patvirtinta tautinės apsaugos programa nu
mato 790.000 kareivių ir karininkų armijoje, 
522.000 laivyno pėstininkijai ir 453.000 vyrų 
orinių pajėgų. (D/R).

Viaur špionažas. Šiuo metu Liublianoje 
vykstančioje byloje, kur teisiami 22 jugosla
vai ir 3 austrai už tariamą karo nusikalti- 

pirmą kartą „amerikiečių 
™gybą” apibūdino kaip „organizaciją”, 

tarnyboje buvę ir keli ‘ teisiamieji. Italijoje dvejus rūmus.

Iš 1948 M. IR 1946 M. Į ATSTOVŲ RŪMUS
Partijos Balsų skaič. % visų Balsų sk. 1946 m. % visų Balsų sk.

1948 m. balsų į tautinį susir. balsų 1948 m. 
į senatą

Krikščionys demokratai 12 681 527 48,7 8 830 208 35,2 10 740131'
Liaudies frontas (komu ■l

6 955 229nistai ir Nennio soc.) 7 995 601 30,7
Kommunistų partija — — 4 342 722 18,9
Saragato socialistai 1 848 826
Tautinis blokas 999 166 ą
Respublikininkai 650 017
Monarchistai
Italų social, sąjūdis

729 283

(Neofašistai) 542 967
Tirolio taut, partija ( ' 122 781
ūkininkų partija 93 980
Krikščionys socialist. 71 024
Sardinijos akcijos partija 64 201
Nacionalistai 56 078
Unijos partija ' 36 109

1946 m. buvo išrinktas tautinis susirinkimas, kuris priėmė konstituciją ir įvedė
JAV karo aviacijos lėktuvas milžinas XC 
lais arba 300 ligonių su slaugymo person: 
skridimo metu.

99, kuris gali paimti 400 karių su gink- 
ilu. Lėktuvas virš Kalifornijos bandomojo 

(Dena—NYT—Bild)
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Austrijos pasiuntinys JAV Kleinwaechte- 
ris perdavė JAV užsienio reikalų ministeri
jai ir abejiems rūmams austrų vyriausybės 
ir tautos padėką už Europos atstatymo 
programos priėmimą. (D).

AIRIJA
Smarkiai puolė komunizmą Airijos minis- 

teris pirmininkas J. Costella Dublino uni
versiteto studentams pasakytoje kalboje. Vie
nintelis patenkinamas ir pastovus visuome
nės pagrindas yra krikščioniška valstybė. 
Demokratija nesanti atgyvenusi pažiūra.

jž ARGENTINA
Argentinoj vyriausybės potvarkiu iš Ar

gentinos ištremiami kairiosios pakraipos 
' graikai, kurie buvo apibūdinti kaip Graiki

jos vyriausybės priešai. (D/R).
, AUSTRALIJA

Pirmas emigrantų perkėlimas j Australiją 
lėktuvais, pasak ^Australijos radiją, prasidės 
gegužės pradžioje. Emigrantai bus iš Rymo, 
Paryžiaus, Briuselio ir Atėnų oro keliu ga
benami į Australiją. (D).

BRAZILIJA

. Suėmė konferenciją. Brazilijos policija 
suėmė komunistų miesto komiteto konfe
renciją — areštavo 8 asmenis. Vienas ban- 

' dė papspruikti pro langą. (NF).
BULGARIJA

Bulgarijos rašte J. Tautoms sakoma, kad 
Bulgarija, raginant JT Balkarfų komisijai, 
ir vėl užmegs diplomatinius santykius su 
Graikija, jei pastaroji gerbs Bulgarijos sie
nas. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
Dar nepabėgo. Čekoslovakijos Cetekos ži

nių agentūra oficialiai paneigė gandą, kad 
esą, Čekoslovakijos seimo pirmininkas Da
vidas pabėgąs j Vokietiją, amerikiečių zoną.

O kitas vis dėlto pabėgo. Būvąs Čekoslo
vakijos patikėtinis maitinimo reikalais 
Kwetko pagal „Mlada Frontą” ' laikraščio 
pranešimą pabėgo j užsieni. Jam prikiša
ma kad jis, esą, sabotavęs Čekoslovakijos 
žemės ūkio reformą. (D).

Reikalauja atšaukti 3 prancūzų ambasados 
Prahoje tarnautojus, (karo attaches pava
duotoją, prekybos attache ir prekybos sky- 

' riaus tarnautoją), kurie padėję bandyti pa
bėgti mns. Sramekui ir tėvui Halai. (NF).

Čekoslovakijos užsienio prekybos ministe- 
. ris pareiškė, kad Čekoslovakija yra labai 

suinteresuota prekyba su Vakarais. (D).
. D. BRITANIJA

Skyrybų skaičius JAV 1947 m. sumažėjo 
25% palyginus su 1946 m. (NF).

4 JAV karo laivyno vienetai, pasak AFP, 
lankysis Kopenhagos uoste draugiškumo 
vizito nuo gegužės 4. iki 8. Su šiuo lai
vynu atsilankys ir JAV Viduržemio jūros 
laivyno vadas admirolas Connollys. (D).

Pereinamosios pagalbos metu JAV patie
kė Prancūzijai, Italijai ir Austrijai 99.000 
tonų kviečių, 360.000 t. miltų ir kitų maisto 
dalykų. (D/R).

JUNGT. TAUTOS

JT spaudos ir informacijos laisvės konfe
rencija 30 prieš 7 balsus dviem susilaikius 
priėmė Prancūzijos siūlymą įsteigti nuola
tinį organą spaudos klausimams studijuoti.

Norvegų delegatas JT pilnatyje. F, Moe 
yra išrinktas politinės komisijos pranešėju. 
Moe yra Norvegijos atstovu JT nuo 1946 
m. Vėliau jis buvo politiniu Trygve Lie 
patarėju. (D/R).

KINIJA
Generalisimui Ciangkaišekui įteikė savo 

kredencialus keturi užsienio atstovai: švedų 
pasiuntinys T. Hammarstroemas, graikų pa
siuntinys A. Argyropou!osas; Filipinų — 
Sebastianas ir Indijos pasiuntinys S. Panik- 
karas. (D).

PRANCŪZIJA

Sveikina. Prancūzijos min. pirmininkas 
Schumanas italų' ministeriui pirmininkui de 
Oasperiui rinkimų .laimėjimo proga pasiun
tė telegramą. Jis rašo: ,,Jūsų laimėjimas 
yra mūsų laimėjimas, nes tai yra laimėji
mas jėgų, tarnaujančių laisvei, socialiniam 
teisingumui ir taikai.” (D/INS).

VOKIETIJA

' Bizoną iš’ĘRP fondų 1948/49 ūkio metais 
gaus 437,4 mil. dolerių ir 658 mil. dolerių 
iš JAV kariuomenės lėšų, iš viso 1095,4 mil. 
dol. (D).

Susisiekimas vandens keliais iš britų zo
nos i sovietų zoną sustabdytas dėl tos prie
žasties, kad sovietai paskelbė naują pasų 
sistemą. (D).

Susprogdintos V2 įmonės Raderache, 
prancūzų zonoje. (NF).

Sovietų zonos CDU partijos pirmininkas 
Kaiseris ryšium su krikščionių demokratų 
partijos laimėjimais Italijoje pasiuntė Itali
jos ministeriui pirmininkui de Gasperiui 
sveikinimo telegramą. (D).

Valiutos reforma ir Marshallio planas yra 
svarbiausi veiksniai atgaivinti vokiečių 
ūkiui, pareiškė ūkio Administracijos direk
torius Dr. L. Erhardas. (D).

Antradienį Londone prasidėjo šešių vals
tybių konferencija Vokietijos klausimais. D.

/

Per Europą eina dvejopas judėjimas: 
Rytuose komunistai be atvangos laimi vis 
naujas pozicijas, o Vakaruose nustoja jų. 
Tat aiškiai rodo rinkimai. Danijoje, Švei+ 
carijoje ir Prancūzijoje. Anglijoje komu
nistų partija nuo 50.000 sumažėjo į 40.000 
šalininkų. Komunistų ir jų sąjungininkų 
skaičius Ryme nuo 38% nukrito į 33%. 
Paskutiniu laiku Suomijoje jie neteko daug 
vietų. Žinoma, tai nėra žlugimas, bet ma
žėjimas galia aiškus. Abi Europos dalys vis 
labiau tolsta nuo viena antros.

Sis antikomunistinis stangrumas Prancū
zijoje ypačiai jaučiamas. Išvadavimo me
tu, 1944 m., niekas nedrįso nieko pasakyti 
prieš komunistų partiją. Dabar ji smerkia
ma atvirai ir visuotinai.

Tiek vienu, tiek kitu atveju tai yra iš es
mės jausmu paremtas elgesys ir dėl to pa
vojingas. Susiduriant su partija, kuri aistrą 
sukelia ir remiasi ja, reikėtų būti šalta
kraujiškiems. Baimė, beatodairiškas palan
kumas ir šventuoliškas stebėjimasis, rodo
mi šiai partijai, yra tie jausmai, dėl kurių 
žmogus pasmerkiamas būti nugalėtas iš 
anksto. Aiškumas ir savitvardas yra pirma
sis komunizmo nugalėjimas.

Rezistencijai pasibaigus ji ėmė. preten
duoti buvusi vienintelė partija, kovojusi su 
okupantu. Dėl to nekuklumo ji neteko kiek 
šalininkų. Kilo skandalų dėl komunistinity 
celių organizavimo įmonėse ir įstaigose. 
Prasidėjus rinkimams ir pasirodžius pir
miesiems tarptautiniams sunkumams, pakėlė 
galvą ir senoji antikomunistinė opozicija. 
Tačiau šviesuomenės tarpe buvo labai daug 
komunistų šalininkų.

1946 metais prasidėjo nauja raida. Ko
munistų partija pradėjoTcritikuoti vyriausy
bės priemones, nors pati dalyvavo kabinete 
ir tas priemones tvirtindavo savo parašais. 
Tokia elgsena begalėjo trukti ilgai. Nesuta
rimai seime padidėjo dėl metropolijos san
tykių su kolonijų tautomis ir kitomis pro
gomis, kada komunistai remdavo Sovietų 
S-gos politiką. Pagaliau ’komunistai, ryžosi 
pereiti į opoziciją.

RAŠO JEAN-PIERRE DUBOIS-DUME

Tub pat metu padidėjo antikomunistų 
veiklumas, kurie tarptautinėje politikoje jau
tėsi Drąsinami. Trumano politikos. Tad Ro- 
madier buvo nesunku 1947 m. gegužės 4 d. 
komunistus išstumti iš kabineto.

Tai buvo piriųoji pastraipa. Antroji pra
sidėjo savivaldybių rinkimuose spalio mė
nesį Komunistai tada patyrė savo partijos 
istorijoje Prancūzijoje negirdėtą pralaimė- 
jiirją. Padariniai yra tie, kad nė vienos bur
mistro vietos nebeturi didžiuosiuose mies
tuose.

Sis posūkis įvyko! ryšium su įvairiais tau
tiniais ir. tarptautiniais įvykiais. Neabejoti
na, kad antikomunistinės nuotaikos susti
prėjo atgaivinus kominterną ir, dar labiau, 
nekaltai pasmerkus Petkovą.

Išvarius komunistus iš kabineto ir dau
gelio savivaldybių burmistrų postovių, pra
sideda jų gujimas iš profesinių sąjungų. 
Pagrindinis jų ramstis yra CGT (generalinė 
darbininkų konfederacija), kurios branduolį 
jie sudaro. Ne daugiau kaip šu dviem mili
jonais savo šalininkų jie įvairiais, itin gu
driais, manevrais paėmė į savo rankas tą 
organizaciją, kuri turi 6 mil. narių. Lap
kričio ir gruodžio mėn.. streikuose iškilo 
krizė, kurią dabar išgyvena CGT. Labiau 
auganti mažuma vis sėkmingiau ima sukti 
nepolitine linkme. Streikų paskirties ir rin
kimų pobūdžio (komunistai remia bolševi
kinę „demokratiją”) klausimais tos dvi gru
pės pasirodė priešingų pažiūrų, ir įvyko 
skilimas. Nuo komunistų atskilusios prof, 
sąjungos narių skaičius sunku nustatyti, bet 
jos įsteigimas yra labai svarbus žygis.
,-Sis darbininkų klasės, bent jų aiškiausiai 

galvojančiojo elemento, perversmas prieš 
tariamai jų reikalams atstovaujančią partiją 
yra pats didysis pavojus' komunizmui Pran
cūzijoje. Tačiau jis nėra nevykusiai veda
mos antikomunistinės propagandos vaisius! 
Šiandien komunistu partiją ardo ne gen. de 
Gaullės arba dešiniųjų partijų veikla, bet 
vidujinė krizė.

Prancūzijos komunistų partija turi apie 
900.000 narių. Bet tą branduolį lig šiol gau

bė anie 4 milijonai, kurie, nepriklausydami 
prie partijos, reguliariai balsuodavo už ją 
ir iškeldavo į „pirmąją Prancūzijos parti
ją”. Si masė krinka. Ji nėra tokia tąsi, kaip 
partijos nariai, ir sunkiau tepakelia takti
nius posūkius ir vingius ir visą pertemptą, 
Maskvos primetamą, politiką.

Bet nukenčia ir pats branduolys. Visuo
tiniame komunistų partijos kongrese, dar 
prieš rinkimų pralaimėjimą, Thorez pa. 
reiškė, kad sumažėjo į partiją stojančiųją 
skaičius. Politiniame pranešime centro ko. 
mitetui nurodė, kad partija pridariusi daug 
„taktinių” klaidų, buvusi „neryžtinga” ir 
„svyravusi”, ką išnaudoję reakcininkai.

„Švelnieji” (M. Thorez, J. Duclos), par
lamentinių metodų • šalininkai, nugalėjo 
„šiurkščiuosius” (L. Mauvais, A. Marty, 
Cazanovą), smurto, revoliucijos šalininkių. 
Pirmieji manė valdžią paimsią laipsnišku' 
laimėjimais — spaudos kontrole, celių n. 
darymu administracijoje, suvalstybinfmaii, 
dominavimu seime ir kt. Dėl pasireiškusioi 
atžangps reikėjo keisti taktiką. Revoliuci
jai kelti jie buvo per silpni — tat geni 
žinojo patys. Bet reikėjo pavadžiais laikyti 
savo narius, o taip pat išbandyti vyriausy
bės stiprybę. Todėl vyko praėjusių metą 
sabojAžai, neramumai ir smurto veiksimi, 
kuriuos kai kas paskubėjęs palaikį komu, 
nistų bandymu ^paimti valdžią.

Tad tiesioginio komunistų pavojaus nėn 
Prancūzijoje. Bet negalima ir teigti, lai 
komunistų partija jau mirusi. Ji turi vado
vaujamų politikų. Viena po kitos ėjusios 
vyriausybės krizės parodė, kad Prancūzi
joje beveik nebėra atitinkamo formato po
litikų. Neliečiu gen. de Gaullės, kurio 
žmogiškosios kokybės nekelia klausimo, M 
jo politiniai gabumai ginčijami. Leonu 
Blumas po de Gaullės yra žymiausias, bet 
jis veikiau yra doktrininkas, nekaip tikrasis 
„šefas”, o, be to, 76 m. amžiaus. Tiek pat 
metų turi Herriot. Robertas Schumann ją 
taurus vyras: tai yra nepaprasta Ir labai 
reta, bet to nepakanka. Reynaud yra nuos
tabiai iškalbus, bet ne visi tetiki, kad jii 
išgelbėjęs Prancūziją 1940 m. O komunisl.

Du, deimantais papuoštus kardus, priklau
siusius Wellingtono hercogui ir kaštavusius 
kelis tūkstančius svarų, pavogė iš Alberto 
muziejaus Londone. (NF).

Nevartos „bananų”. Britų karo ministeris 
E. Shinwellis žem. rūmuose pareiškė, kad 
jis uždraudė kvotų karininkams Vokietijoje 

- tolimesnį vartojimą guminių „bananų”. D/R.
Britų žemųjų rūmų pirmininkas Morriso- 

nas atmetė pasiūlyiną paskirti iš visų par
tijų komisiją, kūpi turėtų’ ištirti kai kurių 
darbiečių siųstos sveikinimo telegramos 

. Nennio socialistams. Morrisonas pasiūlė tą 
klausimą savybėje tirti. (D/R).

Kreiserio vizitas. Į Triestą iš Maltos at
vyko D. Britanijos „Phoebės” kreiseris.

Manevrai. Vykdant laivyno manevrus 
Siaurės jūroje nuo gegužės 13 iki 15 virš 
šimto lėktuvų drauge su povandeniniais lai
vais darys laivyno puolimo bandymus. D/R 

Reforma. D. Britanijos karinės pajėgos 
Viduriniuose Rytuose pertvarkys savo kari
nes pajėgas. Vyriausioji vadovybė bus pa
dalyta į dvi grupes. (D/R),

Nuginklavo nacionalistus. Glasgovo poli
cija, iškrėtusi „Jaunosios Škotijos orgahi- 
tacįją”, turinčią kraštutiniškai nacionalisti
nius tikslus, konfiskavo du sunkvežimius 
sprogstamųjų medžiagų ir daugybę doku- 

• menių. (NF).
ITALIJA

Pasitikėjimas grįžta. Krikščionims demo
kratams laimint Italijoje rinkimus, antradie
nį žymiai pakilo vertė visų rūšių vertybės 
popierių. Laisvoje devizų rinkoje už dolerį 
ir svarą mokama mažiau lirų, negu prieš 
kelias dienas. (D/R).

Iš VISUR
Kostarikos prezidentas, Teod. Picada, pa

sirašęs sutartį su sukilėliais, atsistatydino.
Beiruto uosto įstaigos sulaikė amerikiečių 

7000 tonų prekinį garlaivį „Exford”, kuris 
gabeno 600 tonų ginklų, amunicijos ir 
sprogmenų, kaip spėjama Palestinai. (D/R).

Užpuolimas. Vieną kariuomenės stovyklą 
netoli Paragvajaus sostinės antradienio va
kare užpuolė nežinomi užpuolikai, ginkluoti 
kulkosvaidžiai^ ir bombomis. (D/R).

Antikomunistinė rezoliucija. JAV, Chilė, 
Perus ir Brazilija pasirašė pareiškimą* prieš 
komunizmą, kurį jos nori pateikti Paname- 

■^rikos konferencijai. (D).
JAPONIJA

Gyventoją skaičius. Iš pereitais metais at
likto Japonijos gyventojų surašymo matyti, 
kad šiuo metu Japonijoje yra 78.000.000 gy
ventojų. (D).

j JUGOSLAVIJA

Visiems užsieniečiams uždrausta be ypa
tingo leidimo keliauti pietinėje Makedonijo
je ties Graikijos siena. (D/R).

Seimas priėmė (statymą, kuriuo tarnybos 
laikas motorizuotose ir šarvuočių kariuo
menės dalyse sumažinamas nuo 3 iki 2 me
tų. (D).

J. A. VALSTYBES

Grįžo ekpedicija. Amerikos* Antarktikos 
ekspedicija iš 21 asmens grižo į New Yor- 
ką. Ji ištyrusi, kad Antarktika esanti vienas 
žemynas, o ne dvi didelės salos. (NF).

Angliakasių vadas J. L. Lewis paprašė 
darbininkus, kurie protesto ženklan nėjo 
J darbą dėl jo nuteisimo, vėl grįžti i darbą. 
Streikuojančių buvo apie 200.000. (D/INS).

Peršovė žymų darbininkų veikėją, JAV 
jungtinių auto įmonių darbininkų, pirminin
ką W. Reutherį. Prie Jo namo privažiavo 
automobilis, iš kurio buvo paleisji šūviai. 
Policija ieško nusikaltėlio. Ligoninė, ku
rioje Reutheris gydosi, stipriai saugoma 
policijos. (D/R),

eilėse priešingai — yra daug vilką su didi-

PaMiį® centro tamitetų pirmininkai Eiicome
Balandžio 15 d. trijų Pabaltijo Centro ko

mitetų pirmininkai įteikė EUCOMui memo
randumą dėl tremtinių iškėlimo J saugesnę 
vietą eventualaus sukrėtimo atveju. Memo
randume nurodoma, kad tokiu atveju trem
tiniai daugiausia nukentėtų. Juo labiau, kad 
ir dabartinė emigracijos politika, atrenkanti 
sveikus, ir pajėgius vyrus ir paliekanti mo
teris su vaikais, senus ir invalidus, dar la
biau šį klausimą sukomplikuoja.

EUCOMo atstovas davė raminantį atsa
kymą. Jo mahymu, šio metu pavojaus ne
są, tačiau rimtesniu eventualumo atveju 
tremtiniai nebūsią užmiršti. Memorandumą 
pažadėjo perduoti aukštesnei vyriausybei. 
Toliau buvo iškeltas maisto atsargų klausi
mas. Kaip žinoma, ryšium su svetimų va-

1 Praėjusio karo slaptieji dokumentai rodo, 
kad geįeralisimas Francas geriausiai numa
tė ir nurodė Sovietų S-gos pokarines užma
čias.

Neseniai paskelbtas pasikeitimas notomis 
tarp Ispanijos valstybės galvos ir sir Sam. 
Hoarės, D. Britanijos ambasadoriaus,' 1943 
m. Iš to susirašinėjimo matyti, kad Fran
cas numatė komunizmo viešpatavimą vidu
rinėje ir rytinėje Europoje. Jis jau tada 
reikalavo, kad Vakarų valstybės 
karui baigiantis imtųsi tinkamų 
idant sulaikytų Sovietų S-gą jos

Iš Britanijos ambasadoriaus
kad D. Britanijos vyriausybė visiškai klai-

liūtų deponavimu, po tV/15 galima laukti 
kratų stovyklose. Centro Komitetams yra 
žinoma, kad darant-,-didelio masto kratas 
stovyklose, vokiečių policininkų esti atima
mos maisto atsargos, cigaretės ir t.t. EUCO
Mo atstovas atsakė, kad esą duoti nurodymai 
IRO, o taip pat Care pakietų kilmės maisto 
atsargų belaikyti spekuliacinėmis prekėmis. 
Deponuotą užsienio valiutą galima prašyti 
pervesti savo giminėms JAV.

Paklaustas dėL.biliaus priėmimo kongre
se, EUCOMo atstovas atsakė, kad ligi šių 
metų birželio mėn. jis tikrai būsiąs priim
tas, ir didelė dalis mūsų tautiečių galės at
vykti Į JAV.

Ta proga EUCOMo atstovas pabaltijie
čiams pasiūlė stovyklose sudaryti liaudies

Ispanija perspėja

dar prieš 
priemonių, 
ribose.
sužinome,

„Jei negyvuotų Vokietija, tat turėtumėme 
atlikti mes. Yra juokinga manyti, kad jos 
vietą galėtų užimti latvių, lenkų, čekų ir 
rumunų federacija. Toks valstybių junginys 
veikiai atsidurtų sovietų valdžioje”.

Britų ambasadorius, be kita ko, savo 
1943 m. vasario 25. d. atsakymo notoje nu
rodęs, kad Ispanijos valstybės galvos bai- 
mėjimuiąi nesą „jokio realaus pagrindo”.

Sir Samuelis Hoarė toliau rašo:
„Aš negaliu sutikti su teorija, kad po 

karo Rusija sudarytų grėsmę Europai. Taip 
pat aš atmetu mintį, kad baigusis mūšiams 
Rusija galėtų pradėti politinę kampaniją 
prieš Vakarų Europą.

meno dirbinių kooperatyvus. Kur ' veikia 
atskirų savininkų ar šiaip palaidai, turi 
persiorganizuoti. Tos kooperatinės dirbtu
vės ar artelės turi būti vokiečių užregist
ruotos. Jeigu dėl kurių kliūčių vokiečiai at
sisakytų registruoti, per savo Centro Ko
mitetą reikia pasiskųsti EUCOMui. Įsilėga- 
lizavusioms kooper. dirbtuvėms ar artelėms 
amerikiečiai išduos per Joint Export — 
Import Agency Hochste eksporto — importo 
licenziją, kuri galės dirbinius pardavinėti 
doleriais, eksportuoti juos į JAV ir iš ten 
gauti reikalingą medžiagą. Per Centr. 
Kom-tą EUCOMui skubiai reikia pristatyti 
savo sąmatas už pusę metų doleriais. Dėl 
vaizdo pilnumo ir orientacijos pageidauja
ma pateikti žinias apie gamybą per š. m. 
pirmą ketvirtį taip pat doleriais. Visas tas 
žinias ĘUCOMas nori gauti š. m. gegu
žės 2 d. LTB Centro komitetas prašo vi
sas liaudies meno, audinių ir iš kitokių 
medžiagų (pav. odos) dirbtuves kaip galima 
greičiau pristatyti pageidaujamas samatas.

EUCOMo atstovas pabaltijiečius painfor
mavo, kad po 4—6 savaičių čia atvyksiąs 
iš JAV didžiausias teatrų impresarijas Hu- 
ragšas, kuris galėsiąs užangažuoti geriau
sias mūsų teatro jėgas į JAV. Kadangi DP 
tarpe esą daug puikių solistų, muzikų, šo
kėjų (čia jis priminė Augsburgo liėtuvių 
baletą, kuris, jam, padaręs puikiausio įspū
džio), tai pabaltijiečiai turį sudaryti sąrašą 
tokių savo teatrinių jėgų ir jam įteikti.

Pasikalbėjimas truko per pusantros va
landos ir praėjo nuoširdžioje nuotaikoje.

L. T. B. I

liu patyrimu. Be to, jie turi galingą apaudą, 
didelius lėšų išteklius.

Tačiau ar ne svarbiausias jų ginklas bu 
— lankstumas. Po rezistencijos pabaigoejie 
dėjosi Jabai 'prancūziška partija, tuo budi 
įsigijo šalininkų. Tačiau Maskva niekais 
pavertė tas pastangas. Prieš kelėrius jute 
buvo didelė viltis sukomunistinti Prancūzi
ją, o dabar ji dingo. Kadangi Prancūzijair 
Italija negali atsidurti kaip trabantai Rusi
jos orbitoje, /tai jos yra paliktos saugų ko
voms.

Dabar Maskvai nebereikia turėti gausi', 
ir mėgstamą pertiją; jai verčiau lankstį 
klusni ir be tautinių saitų partija. Mano
vas J. Duclos kominformą steigiant Balsto
gėje pasakęs: „Man verčiau patinka 15'1 
komunistų Prancūzijoje, bet tikrų komu
nistų”.

Visas politines problemas Prancūzijoje 
komplikuoja ta aplinkybė, kad partijos at
stovauja ne tik ideologijoms, bet socialėui 
klasėms. Tada darbininkus nuo komunistų 
teskiria labai plona sielelė. Suprantama,kad 
komunistai išnaudoja tą būklę. Kol šis sa-i 
tapimas nebus ■ sulaužytas, tol komunistų 
partijos jėga, nors ir patirdama nepasise
kimų,- liks didelė. Nesiimant veiksmingų 
ūkinių ir socialinių priemonių, negalima 
rasti nė komunizmo problemos pradžios. 
(„Frankfurter Hefte”).

Hitleris bet ne Adolfas
■ Prieš kurį laiką vienam Paryžiaus bau
džiamajame teisme buvo didelė spūstis 
Kaltinamasis buvo ne kas kitas, o Hitleris, 
bet ne Adolfas, o Filipas. Kilimo ne S 
Braunavo, bet iš Elzaso. Jis buvo kaltina
mas 300 kg odos vagyste. Teisme jis buvo 
labai bailus ir neturėjo jokio panašumo | 
savo garsųjį bendrapavardį.

dingai vertino Rusijos intencijas ir labai 
pelvertino savo įtaką Europai.

1943 m. vasario 21. d. Hoarei nusiųstoje 
notoje Francas dėstė štai ką:

„Jei karo eiga nepasikeis lemiamai, tai 
sovietų armijos įsiverš giliai į Vokietiją. 
Jei tai atsitiktų, ar šie įvykiai nepaprastai 
nepakenktų Europai ir Anglijai?

„Komunistinė Vokietija atiduotų Rusijai 
savo karines paslaptis ir karo pramonę. 
Vokiečių technikai ir specialistai įgalintų 
Rusiją sukurti milžinišką valstybę nuo At
lanto ligi Ramiojo vandenyno.

„Aš klausiu, ar yra vidurinėje Europoje, 
tame nesutariančių rasių ir tautų konglo
merate, kurios nuo karo yra nuskurdusios 
ir nukraujavusios, ar yra galybė, kuri ga
lėtų sulaikyti Stalino siekimus? Ne, jos 
nėra!

„Mes galime būti tikri, kad visi šie kraš
tai anksčiau ar vėliau pateks į komunizmo 
valdžią. Todėl padėtį mes laikome nepa
prastai rimta ir prašome britų tautą rim
tai apsvarstyti būklę. Jei Rusijai bus leista 
užimti Vokietiją, niekas nepajėgs sulaikyti 
goviejų veržimosi.

„Tamsta konstatavai, kad. komunizmas 
sudaro didžiausią pavojų mūsų žemynui ir 
kad rusų pergalė padės triumfuoti komu
nizmui visoje Europoje. Mes esame tamstos 
nuomonės.

„Argi po šio karo kokia tauta — pati 
viena — gali viešpatauti Europoje? Rusi
ja bus užsiėmusi savo atstatymu, o tame 
dalyke ji priklauso daugiausia nuo Ameri
kos ir D. Britanijos paramos. Kovoje dėl 
pergalės Rusija neturi vadovaujamo vaid
mens. Karinės pastahgos yra visiškai vie
nodos, o pergalę sąjungininkai iškovos visi 
kartu”.

Savo samprotavimus apie pokarinę raidą 
sir S. Hoarė toliau dėsto šiaip:

„Žemyną užims didelės amerikiečių ir 
britų armijos. Jos bus sudarytos iš pirmos 
rūšies karių, o ne kaip rusų daliniai ap
daužyti ir nusilpę.

„Aš drįstu pranašauti, kad britai bus 
stipriausia karinė pajėga žemyne. Britų 
įtaka Europai tada bus tokia pat didelė, 
kaip ir Napoleono žlugimo dienomis. Pa
remta mūsų karine jėga mūsų įtaka bus 
jaučiama visoje Europoje, ir mes dalyvau
sime Europos atstatyme”. (INSJ,

Sovietai neduoda garantijų Austrijai
Bad Nauheimas (Dena). Ypatingieji įga

liotiniai austrų valstybinės sutarties suda
rymui savo posėdyje Londone negalėjo jo
kiu klausimu susitarti, kadangi Sovietų Są
jungos atstovas Koktomovas, sprendžiant 
Austrijos nepriklausomybės ir išvietintųjų 
asmenų iš Austrijos pašalinimo klausimus, 
buvo kitokios nuomonės, negu kiti atstovai.

JAV atstovas Reberis, nagrinėjant '-Aus
trijos nepriklausomybės klauzulę, pabrėžė, 
kad Austrija jau vieną kartą buvo netekusi 
savo nepriklausomybės. Jeigu dabar naujo
je sutartyje nebūtų suteikta nepriklausomy
bės garantijų, tai tat sukels austrų tautoje 
rimtą nepasitikėjimą.

Anglijos ir Pranczijos atstovai pritarė 
JAV atstovo nuomonei, o Spvietų Sąjungos 
atstovas teigė, kad tokios garantijos yra ne
reikalingos.

Buvę gestapo šnipai tebeveikia?
Belgradas (Dena/Reuteris). Austrijos žur

nalistas komunistas Presterlis viename Slo
vėnijoj -teismo 'posėdyje ketvirtadienį pa-

reiškė, kad viena Vakarų valstybė perėmi 
visą gestapo šnipų tinklą Dachavo koncen
tracijos stovykloje. Presterlis drauge su ki
tais 14 teisiamųjų kaltinamas valstybės iš
davimu, šnipinėjimu ,sabotažu ir karo nusi
kaltimais.

Presterlis savo pareiškime nurodė, M 
gestapo agentų sąrašas, kurie dirbo tarp 
suimtųjų Dachavo koncentracijos stovyklo
je, yra pakliuvęs į vienos vakarų valstybės 
rankas, ir ši valstybė, grasindama agento 
perduoti juos teismui, pavertusi juos Šni
pais. Pats Presterlis buvęs' pasamdytas šni
pinėjimo darbams Vienoje vieno anksčiau 
buvusio Dachavo stovyklos kalinio, kažko
kio generolo Stillfriedo, kuris šiuo metu va
dovaująs užsieniniams šnipinėjimams Vie
noje.

Presterlis prisipažįsta, kad jis susižinojęs 
su kitais agentais Jugoslavijoje ir jiems vė
liau perdavinėjęs įvairius įsakymus sabota
žo veiksmams vykdyti.

Clijirchillis l Norvegiją vyksta aleMI 
mėnesį. (NF).
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LITUANISTIKA PADARĖ MUS SĄMONINGA TAUTA . . .
Pasikalbėjimas su profesorium Vaclovu Biržiška

Gyvename sunkiuoju metu. Lietuvių tauta 
kenčia negirdėtas kančias. Mūsų žmonių 
daugybės dingsta be žinios rytų totalizmo 
žudomi. Tautinės, kultūrinės ir ūkinės ver
tybės naikinte naikinamos. Šiai baisiajai 
grovybai galo nematyti. ■
labai svarbu peržvelgti mūsų lituanis
tinius reikalus ir susimąstyti kur mes, 
lietuviai, esame ir ko siekiame. Todėl 
ir Jūsų bendradarbis kreipėsi į žymųjį 
lietuvių mokslininką, lituanistą-bibliografą 
profesorių Vaclovą Biržišką —

— Kaip gyvenate šiuo tremties metu ir 
kuriuos mokslinius ir pedagoginius darbus 
dirbate? Ką planuojate ateičiai?

— Gyvenu kaip ir kiti dypukai. Seniau 
maniau, kad blogesnių už mūsų-pinebergie- 
čią-gyvenimo sąlygas visame pasaulyje nė
ra, bet, aplankęs mūsų artistų barakus 
Augustdorfe prie Detmoldo, įsitikinau, kad 
čia tie menininkai žymiai blogiau gyvena ir 
aš stebiuosi, kaip jie ligi šiol iš proto 
neišsikrausto ...

Mano paties darbo sąlygos neblogesnės 
už kitų tremtinių, o kai kuriais žvilgsniais 
net geresnės. Kambaryje gyvename tik 
dviese- aš ir mano bičiulis studentas. Turiu 
lovą, rašomąjį stalą ir net rašomąją ma
šinėlę. Darbo metu temperatūra kambaryje 
žemiau aštuonių laipsnių šilimos dar ne
buvo nukritusi. Tolu gražu ne visi mano 
darbo Įmonės šitaip patogiai įsitaisę ... 
Dirbam kasdien nuo ankstyvo ryto ligi vė
lyvos nakties. Kaip ir visi mūsų universi
teto profesoriai ir studentai esu laikomas 
nedirbančiu ir gaulnu nedirbančio maisto 
davinį, kuris, kaip visiems gerai žinoma, 
mūsų zonoje keliais šimtais kalorijų ma- 
iesnis už kitų zohų tremtinių davinį. Tiesa, 
man mokama šiokia tokia algelė . . . Taigi 
gyventi galima, nes vis dar esu gyvas ...

Lyginant su kitais, esu laimingesnėje pa
dėtyje, nes galiu dirbti savo tikrąjį darbą, 
liek dėstydamas kad ir nedideliam studen- 
tų-lituanistų būreliui, tiek rašydamas šį bei 
tą savo mokslinio darbo srityje. Be straips
niu iš lietuvių knygos praeities, tilpusių 
1947 metų ,,Žingsnių” žurnalo numeriuose, 
rašinėjau „Lietuvių Žodyje”, „Pėdsakuose”, 
Amerikos lietuvių „Naujienose” ir kitur. 
Šiuo metu renku mūsų rašytojų biografijų 
papildymus.'Pagrindines jų datas buvau at- 
spaudęs „Rašytojų Kalendoriuje” ir jau prie 
1149 biografijų esu pririnkęs 760 naujų. 
Parašiau „Senųjų lietuvių knygų istoriją”. 
Tai pagrindiniai perdirbtas ir išplėstas ma
no 1930 m. „Lietuviškų knygų istorijos 
bruožų” leidimas. Dabar rašau penktąjį to
mą mano „Aleksandryno” — pradėjusių ra-

Sitokiu metu

šyti prieš lietuvių • spaudos uždraudimą se
nųjų rašytojų biografijos, bibliografijos įr 
biobibliografijos, taip pat nuolat papildau 
senuosius jo tomus naujomis žiniomis. Be
dirbant man pasisekė čia Pineberge atrasti 
net keletą iki šiol bežinotų XVII-jo amžiaus 
pabaigos lietuvių rašytojų ir išaiškinti, kas 
yra buvęs Ruigio minimas „šaunusis Kau
no burmistras”, rašęs XVII-jo amžiaus pa
baigoje lietuviškiis eilėraščius. Pagaliau, 
kiek turiu medžiagos, rašau naują, visiš
kai perdirbtą mano „Lietuviškosios biblio
grafijos” leidimą. Rašinėju ir mažesnių da
lykų. Antra vertus, neturiu vilties, kad ku
ris nors iš šių mano darbų būtų greitu 
laiku atspaustas, tai kitų didesnių darbų ne- 
pradedu ir pradėjęs smarkiai į priekį ne
varau.

Klausiate dėl mano ateities planų? Ne
turiu jokių duomenų artimiausiai ateičiai 
atspėti, todėl negaliu ir kalbėti apie savo 
ateities planus. Esu jau senas žmogus ir 
planuoju surasti kokį ramų kampelį kur 
nors kapinėse ...

— Kurias kliūtis sutinkate savo svarbia
me darbe?

— Be kliūčių nėra gyvenimo. Daug jų 
minėjau, bet svarbiausioji mano darbo 
kliūtis - lituanistinės medžiagos trūkumas. 
Šios medžiagos surenku tik dideles kliūtis 
nugalėdamas.

— Ar pakankamai turite savo darbo tal
kininkų?
m— Tiesioginių talkininkų neturiu ir jų, 
rnntai imant, niekad neturėjau, nes biblio
grafijos moksle maža kas dirba. Šiaip 
bendradarbių man niekad netrūko. Vieti
niai, pinebergiečiai, lituanistai nuolatos da
linamės savo žiniomis bei sužvejotomis kny- 
gomis ir, be to, tikriname vienas kito dar

us spaudai, nes mums visada trūksta šal
tinių ir pasitikėti vien savo atmintimi ne
galime, Čia susidarė labai artimas bendrą 
darbą dirbančių lituanistų būrelis - mano 
brolis Mykolas Biržiška, J. Puzinas, P. Jo
nikas, V. Maciūnas, Pr. Čepėnas, A. Rūkša, 
o seniau ir J. Balys. Kartais apie Meną ki
tą, atsitiktinai pastebėtą knygą gaunu la
bai įdomių žibių iš visai pašalinių geros 
valios žmonių. Bet daugiausia man rimtos 
medžiagos - suteikė nenutilsiąs „Žingsnių” 
redaktorius Petras Butėnas. Naudojuosi 
proga visiems šiems mano darbo pagalbinin
kams ir ypač P. Butėnui pareikšti viešą 

visus ir to- 
biblio- 
siunti-

ypač P. Butėnui pai 
mano padėką. Maloniai kviečiu 
liau manęs neužmiršti ir patirtomis 
grafinėmis žiniomis mane remti bei 
nėti man'lietuviškų knygų.

Knygų leidybos sunkumai
— Kaip sekasi Jūsų lituanistinių darbų 

išleidimas?
— Pats knygos išleisti dabar besugebu. 

Leidėjai, matyt, bijo rizikuoti kad vėl ne
susilauktų tokios pat „recenzijos”, kaip ma
no „Rašytojų kalendorius”. Todėl šiuo me
tu rašau tik sau ir mano pineberginiams 

'bičiuliams, negalvodamas apie mano knygų 
atspaudimą. Tik pastaruoju metu mūsų 
universitetas savo 47-ju leidiniu atspaude 
anglų kalba mano „Kulvietį”, kurį kiek ki
ta forma 1946—47 metais buvau paskelbęs 
„Pėdsakuose”. x

— Ar nereikėtų svarbesniuosius veikalus 
išleisti Čia, tremtyje, kad ir sunkiausiomis 
sąlygomis? Kaip iš viso atrodo mūsų kny
gą leidyba tremtyje ir užjūriuose? Kaip 
leidžia knygas latviai ir estai?

— Žinoma, svarbu būtų išleisti naujas 
laidas gerų knygų čia, tremtyje. Dabar, 
nors nemaža spausdinama, bet vertingų lei
dinių galia nedaug. Leidėjai yra linkę 
spausdinti daugiausia tik poezijos ir vaikų 
literatūros dalykus, bet ir tų neperdaug te
pasirodo. Kitiems raštams leidėjų mažai 
atsiranda. Knygų leidimo sąlygos mums 
neblogesnės, kaip latviams, bet jie rodo 
šiame darbe daugiau sumanumo ir judrumo. 
Daugiau ir geresnių knygų išleidžia. Estai 
savo knygas daugiausiai spausdina Švedi
joje, kur gana daug estų prisiglaudė.

Mūsų knygų leidybą neigiamai veikia 
tai, kad net normaliniais laikais Lietuvoje 
mažai turėjome privatinių knygų leidyklų 
ir net leidėjų. Vienas „Sakalas” suvaidino 
mūsų knygos gyvenime kiek žymesnį vaid
menį. Praktiškai nebuvo kur parengti lei
dėjų kadrus. Tremtyje šiuo metu veikia 

, rimta knygų leidimo firma „Patria”, bet įi 
viena negali visos knygų leidybos aprėpti. 
Kartais kiti privatiniai asmens pradeda šį 
sunkų darbą, turi daug ir gerų norų, bet 
jiems trūksta prityrimo, daro klaidas ir 
savo veikloje susipainioja. Kiti ką tik dar
bą pradėję, jį meta, pamatę, kad iš knygų 
leidybos turtų nesusikraus. Nors dėl įvai
rią visiems žinomų priežasčių leidybos są
lygos ir nėra lengvos, bet prityrę .leidėjai 
visuomet sugeba sunkiąsias kliūtis nuga
lėti.

Lieka iki šiol neišnaudota dar viena ga
limybė - Amerikos lietuvių knygų leidyba 
Vak. Europoje. Turint galvoje realinę dole
rio vertę ir vietos knygų spausdinimo są
lygas, galima suprasti, kad pas mus knygų 
leidyba bent 20 kartų pigesnė, kaip Ameri
koje, kur ir knygos tiek pat kartų bran
gesnės. X

Visuomeninio pobūdžio leidyklos čia daug 
padėti negali, nes joms dabar sunku ko
voti su įvairiomis kliūtimis ir konkuruoti su 
privatiniais leidėjais.

Jeigu turėtume daugiau nuolatinių leidy
klų, tai ir mūsų knygos produkcija pakiltų 
keletą kartų. Rašytojai ir mokslininkai rašo 
gana daug ir gerų veikalų, bet visa bėda 
su leidėjais.

— Kurie veikalai leistini pirmoje eilėje?
— Jei aš į šį klausimą pamėginčiau at

virai atsakyti, tai esu tikras, kad mano nu
rodytų knygų neleistų nei viena leidykla.

— Kaip tremtyje tvarkomi bibliografiniai 
reikalai? Kurios bibliografinės įstaigos vei
kia? Ar palaikomi ryšiai su kitų tautų ir 
tarptautiniais bibliografiniais institutais?

metais buvau paskelbęs

Tarnyba Memmingene. Kitos dvi — Biblio
grafinis Archyvas Šveicarijoje ir Pabaltijo 
Bibliografinis Institutas Pinneberge dau
giausiai maitinasi Memmingeno Bibliografi
nės Tarnybos darbu ir energija. Si Tarny
ba palaiko ryšius ir su kitomis tautomis bei 
tarptautinėmis bibliografinėmis įstaigomis. 
Dar prieš porą metų, dėl tam tikrų prie
žasčių. aš gana skeptiškai žiūrėjau į Bib
liografinės Tarnybos darbą, bet dabar tu
riu pripažinti, kad čia vienas žmogus at
liko daugiau, negu visi kiti drauge. Visų 
trijų įstaigų darbas tikrai remtinas.

Be šių bibliografinių įstaigų, yra dar ke
letas privačių asmenų, kurie savo lėšomis, 
darbu ir iniciatyva surinko labai gražias 
tremtinių spaudos kolekcijas. Šių kolekcijų 
lituanistinė vertė taip pat didelė.

— Ar daug yra Vakarų Europoje lietu
viškų knygų?

— Kas ten jas besuskaitys? Aš nuolat 
gaunu (vairius paklausimus apie lituanisti
kos knygas, reikalingas tam ar kitam moks
lo darbui ar disertacijai parašyti ir tik la
bai retai galiu nurodyti, kur prašomų kny
gų rasti. *

Vakarų Vokietijos universitetai, Anglijos 
ir Prancūzijos mokslo įstaigos lituanistinių 
knygų turi labai mažai, nors kartais ir pa
vyksta čia kokią retenybę sumedžioti, be- 
grrozdžiant iš eilės visose bibliotekose ir 
dažniausiai tarpininkaujaint mūsų šaunie
siems studentams.

Vienoje didelėje lietuvių stovykloje atsi
rado ir stambesnė lietuviškų knygų biblio
teka, bet dabar jos beveik neliko, nes vis
kas, kas tik buvo čia vertingesnio, išnyko 
pas nesąžiningus skaitytojus. Pvz. mums, 
pinebergiečiams lituanistams, tik didžiausiu' 
vargu pavyko trumpam laikui sumedžioti iš 
kelių zonų paskirus „Lietuviškosios encik
lopedijos” tomus, bet ir tai ne visus. Yra 
žmonių šį bei tą iš Lietuvos atsivežusių ar 
čia gavusių nusipirkti, bet žinodami, kaip 
daugelis mūsų žiūri į paskolintas knygas, 
bijo jas ir trumpam laikui is savo rankų 
fialeisti ir neskohha kad ir labai jų reika- 
ingam mokslininkui. n

Pinebergiečių laimei mūsų didelis bičiu
lis profesorius E. Frenkelis išsaugojo dalį 
savo lituanistinės-kalbinės bibliotekos, ku
rioje yra kiek ir retenybių. Sis garbingas 
mokslininkas teikėsi savo brangių knygų 
dalį laikinai deponuoti mūsų universiteto 
bibliotekoje ir tuo būdu leido* mums visai 
patogiai šiomis knygomis naudotis. Prof. E. 
Frenkelis maloniai leidžia naudotis ir ki
tomis jo nuosavos bibliotekos knygomis. 
Visi lituanistai ir kiti profesoriai esame 
šiam brangiam savo kolegai dėkingi.

Vienas antras energingesnis Lietuvos 
mokslo įstaigos vedėjas laiku pasirūpino 
pasiųsti Vakarų Europos bibliotekoms savo 
įstaigos leidinius ir dabar gali jais laisvai 
naudotis. Bet šitokių atsitikimų, deja, buvo 
labai mažai. Bedirbdami! ramiai Lietuvojė, 
iš dalies dėl Valstybės Kontrolės reikalavi
mų, kurte dažnokai stabdydavo kiekvieną 
gyvą darbą, padarėme didelę klaidą-savo 
mokslo, meno ir literatūros leidinių siųsda
vom Vakarų Eurajoos mokslo įstaigoms tik 
labai ribotą ekzempliorių skaičių ir tai dau
giausiai į Vokietijos rytus ar į slavų kraš
tus. Dėl šios klaidos mes • dabar dažnai 
vargstame.

Tarnyba Memmingene. Kitos dvi —

kų knygų Vakarų Europoje yra, bet jų toli 
gražu mums nepakanka.

— Ar Amerikos lietuviai daug knygų pri
siunčia ir kokios jos vertės?

— Amerikos lietuviai stengiasi mums, 
kiek galėdami, visur pagelbėti. Keliais at
vejais jie atsiuntė mums didelius kiekius 
knygų. Jų skaičiuje mūsų universiteto bib
lioteka gavo daug labai vertingų angliškų 
knygų. Bet tarp atsiųstų lietuviškų knygų 
yra labai nedaug tinkančių mokymo ar 
mokslo darbui, nes, atrodo, ir patys siuntė
jai jų nedaug teturėjo. Šiomis dienomis man 
teko padėti rinkti tinkamas knygas mūsų 
universiteto bibliotekai iš didelės ameriko- 
ninės siuntos, ir lituanistinių knygų galė
jau surasti vos porą dešimčių. Kitos visai 
pasenusius ir neskaitytihos knygos. Kai ku
rių šių knygų ir kalbą dabartinis mūši} jau
nimas negalėtų suprasti. Atsiųsta daugiausia 
knygos, kurios įvairiuose sandėliuose užsi-

gulėjo beveik nuo spaudos draudimo pa
baigos — 1902—04 metų. Už vįsas atsiųs
tas knygas broliams Amerikos lietuviams 
tenka pareikšti širdingą padėka ir negalima 
daryti jiems kokių priekaištų, nes jų jau
nesnioji karta iš viso lietuviškų knygų ne
pažįsta, o vyresniojo amžiaus lietuviai žiū
ri vienodu pietizmu į visas lietuvių kalba 
knygas, o tūlas gal ir su ašaromis jas mums 
siuntė. Jų tokius gražius jausmus mes tik 
pagerbti galime! Jie negalėjo pastebėti tos 
milžiniškos pažangos, kurią padarė lietu
viškoji knyga per paskutiniuosius 30 metų. 
Bet šiuo pačiu keliu mūsų tremties bibliote
koje atsirado ir keliolika pagarsėjusios 
„Saulės” įvairių knygų su dar įvairesnėmis 
„istorijomis”, spausdintomis prieštvanine 
rašyba ir tokia kalba, kuria nei vienas lie
tuvis niekados nekalbėjo, o jų turinys 
vo taikytas visų tamsiausiam senosios 
tuvių išeivijos elementui.

bu- 
lie-

Lituanistikos vaidmuo ir prieauglis
rinkti ir bendrai1 svarbesniuosius lituanisti
nius reikalus aptarti?

— Būtų labai sveika susirinkti jei ne. vi
siems, tai bent žymiai daugumai /lituanistų, 
— pabrėžė gerbiamas profesorius, — ir ap
tarti visus dabar lituanistams rūpimus klau
simus. Sakau „žymiai daugumai”, nes bijau, 
kad iš šio suvažiavimo neišeitų tas pats, kas 
išėjo iš profesorių suvažiavimo ir jų įsteig
tos organizacijos. Susivažiavo maža dalis 
profesorių, išrinko vadovybę, ir ši vadovy
bė pradėjo visų lietuvių profesorių vardu 
kalbėti bei nedalyvavusiems suvažiavime 
pinebergiečiams savo valią reikšti.

LTB Švietimo Valdyba turėtų pradėti rim
tus parengiamuosius darbus visų sričių li
tuanistams suvažiavimam sukviesti ir grynai 
lituanistinę darbotvarkę numatyti. Lėšų šiam 
reikalui nereikėtų gailėtis.

— Kaip jūs, pone profesoriau, vertinate 
informacinius leidinius, pasirodžiusius iki 
šioj tremtyje? Kaip vertinate politinio, ūki
nio ir istorinio turinio knygeles? Ar leistina 
juose srovinė tendencija?

— Palyginus šiuo metu išleistus informa
cinius leidinius su tais, kurie buvo išleisti 
įvairiuose kraštuose L D. karo metu, 
1914—18 metais, kuomet mes .turėjome 
dešimteriopai mažiau intelektualinių pa
jėgų ir prityrimo rašyti, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad anais metais ne mažai buvo 
padaryta. Ypač buvo parodyta daug entu
ziazmo, gerų norų ir net pasiaukojimo. Tuo
met neturėjome šiuo reikalu specialinių įs
taigų bei organizacijiL... Ligi šiol man ne
teko matyti nei viencP leidinio, kuris'infor
macijos požiūriu galėtų mus visiškai paten
kinti. Šiuose leidiniuose gana dažnai krinta į 
akis politinis vienašališkumas, kuris ir už
sienio akyse mums gero vardo nesudarys. 
Jei tie tendenciniai raštai, kartais besisten-
...................... ' '- ■' p

1926 m. gruodžio mėn. 17 d. perversmas,' 
yra skelbiami mūsų atsakingų visuomeninių 
įstaigų už sudėtas visų tautiečių lėšas, tai 
šitos rūšies propaganda yra tikrai neleistina.

Tačiau visai kas kita, jei šitokius raštus 
leidžia patys atitinkamų srovių atstovai, to
kios rūšies leidiniai yra visiškai suprantami 
ir neišvengiami, juo labiau, kad panašius dar 
lykus daro ne vienos kurios grupės bet visų 
srovių žmonės.

— Šis pasaulėžiūriniai - politinis tenden
cingumas neišvengiamai ne tik informaci
niuose, bet ir kituose leidiniuose. Rašyda
mas apie dabartį rašytojas negali jos kitaip 
vaizduoti, kaip tik savo protu ir akimis, sa
vo požiūrų ir nusistatymų šviesoje. Kadan
gi kiekvinnas atitinkamo viešojo darbo da
lyvis turi tas ar kitas politines pažiūras, tai 
šis srovingumas savaime ir jo raštuose at
sispindi. Jei to nebūtų, tai kartais ir pats 
darbas atrodytų blankus ir neįdomus. " 
ties skaitytojo reikalas tas tendencingas 
žiūras priimti ar atmesti ir patį darbą 
vaip vertinti.

— Kaip yra su lituanistikos atžalynu?
— Naujo lituanistinių mokslų atžalyno 

reikalu padėtis ypač sunki. Lietuvoje šį 
brangų atžalyną nėra kam ugdyti ir pati 
mūsų jaunuomenė verčiama kalti savotiškus 
politinius katekizmus ar klausyti sufalsifi
kuotos Lietuvos istorijos dėstymo. Čia daž
nai ir rusų carai vaizduojami tikrais Lie
tuvos geradariais ...

Tremtyje mūsų jaunuomenė nuolat ragi
nama rinktis praktiškąsias profesijas, tai net 
Pabaltijo universitete studentų lituanistų 
labai maža, nors jiems čia studijuoti ir spe
cializuotis mokslinimosi sąlygos yra daug 
geresnės, kaip kur kitur. Studijuojantieji 
dažnai neištveria ir skuba bėgti ieškoti 
duonos kąsnio kur akys mato, kur kojos 
neša.

Lituanistiniu atžalynu ir prieaugliu rei
kia visiems ir labai rimtai pasirūpinti.

— Kaip jūs, pone profesoriau, vertinate 
lituanistiką lietuvių tautos kultūriniame ir 
politiniame gyvenime?

— Tiktai lituanistika įvairiomis formomis 
ir padarė mus sąmoninga tauta, kuri gerai 
žino, Į kur ji eina ir ko siekia. Be litua
nistikos jau seniai būtame išnykę nuo žemės 
paviršiaus kaip savaiminga tauta.

‘— Kaip vertinate lituanistiką Lietuvos iš
laisvinimo kovose?

— Lituanistika - lietuvių kalba, Lietuvos 
garbinga istorija ir geografija, tautinis me
nas, literatūra, tautosaka, dorieji papročiai 
lydi mūs žingsnius ir darbus šiuo sunkiuoju 
metu.

— Kurios lituanistų darbo sąlygos trem
tyje?

— Lituanistų darbo sąlygos ypatingai
sunkios dėl gyvosios lituanistinės medžiagos 
stokos, dėl nebuvimo ryšių su gyva lietu- .
vių tauta ir kraštu, su Lietuvos jau nykstan-' .gią,, pateisinti kad itr_ tokius veiksmus kaip 
čia gyvąja tradicija ir didele atsarga dar 
moksliniai neišnaudotų bibliotekų ir archy
vų. Vien tik karo meta mums atsidūrus 
Vilniuje, susirado plačiausia dirva išnau
doti mokslo reikalams lituanistikos šalti
nius ir anksčiau nuo mūsų slėptųs archyvus.

— Kokia yra žymesniųjų lituanistikos vei
kalų apsauga? Ar nereikėtų lietuviškas kny
gas koncentruoti vienoje saugioje vietoje?

— Vargu ar kur pasaulyje yra dabar sau
gi vieta bibliografinėm vertybėm laikyti. 
Knygas geriausiai saugoja ne jų centraliza
cija, bet decentralizacija. Antra vertus, mes 
tremtyje nedaug turime kokių lituanistinių 
brangenybių, nebent vienas antras asmuo

t atsitiktinai pasiėmė iš Lietuvos kokią sau 
. brangesnę Knygą. Žinau tik vieną tikrai 
. vertingą knygų kolekciją, kurią mūsų me- 
. nininkas karo audrų metu sugebėjo išvežti 
. iš Lietuvos, gabendamas dideliais vargais 
, vietoje kumpių ir lašinių sunkiai, kilnojamą 

i' savo biblioteką. •
į — Ar nereikėtų visiems tremtyje gyvenan- 
. tiems lituanistams artimiausiu laiku*' susi-

Pa- 
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— Yra bent trys lietuvių bibliografinės Dar lietuviškų knygų yra pavienių moks- 
įstaigos. Visų veikliausioji tai Bibliografinė liniukų ir bukinistų bibliotekose. Lietuviš-

Praeities klastojimas
— Tremtinių spaudoje pasitaiko ir afsa- 

kingesniųjų asmenų tvirtinimų a la Z. Pa
tirto, dr. E. Sudūvio ir kitų, kad, esą, tik 
vyskupas Valančius pavedė spausdinti ir ga
benti iš Mažosios Lietuvos knygas, kad, esą, 
daugiausiai kunigai buvo knygnešiai ir t. t 
Kaip jūs, pone profesoriau, vertinate šito
kias lituanistines tendencijas?

— Yra dviejų rūšių praeities klastojimas. 
Viena — istoriniai faktai sąmoningai iš- 
krepiami, antra — tie faktai vienašališkai 
nušviečiami, operuojant tikrais, o ne prama
nytais duomenimis, nepatinkami faktai visai 
praleidžiami.

Tremtinių tarpe pirmos rūšies klastotojų 
neturime. Jei tūlas mūsų praeities tyrinėto- 
i’as kartais kokius faktus ir iškreipia,, tai1 be 
rlogos valios, bet ar dėl to, kad jis kitų 

faktų ar aplinkybių iš viso nežino, ar tie
siog neturi savo darbui reikalingos medžia
gos. Kas liečia Lietuvos praeitį, šiuo at
žvilgiu klastojime ypač pasižymi įvairūs mū
sų priešai. Štai neseniai pasirodžiusioje vil
niškio Wielhorskio knygoje apie lenkų ir 
lietuvių santykius, kurią gana palankiai re
cenzavo net tremtinių laikraštis „Im Aus- 
land”, yra, pavyzdžiui, ir tokių „perlų”, kaip 
tvirtinimas, jog rusų carinė valdžia ypatin
gai rėmė lietuvių tautinį atgimimą (Ar 
draudimu ir žiauriu persekiojimu lietuvių 
spaudos lotynų raidėmis, nepabaigiamu siun
timu lietuvių tautinio atgimimo veikėjų į Si
biro katorgą, Lietuvos kolonizavimu didžia
rusiais per garsųjį Vilniaus valstiečių ban
ką ir t.t.?l), kad slaptąją Maskvos lietuvių 
studentų draugiją įsteigė garsusis rusų re
akcininkas Katkovas, o iš tos draugijos iš
ėjo toki lietuvystės šulai, kaip Jonas Basa
navičius, Jonas Šliupas, Petras Leonas, Ka
zys Grinius, Jonas Jablonskis ir daugybė 
kitų, kad bermontininkai buvę lietuvių są
jungininkai kovoje prieš lenkus ir kiti'pa
našūs „istoriniai” p. Wielhorskio „faktai".

Arba vėl 25, o ne 30 metų Sovietų 
jungos sukakčiai paminėti Berlyne išleista
me 1947 m. „Illustrierte Rundschau” Nr. 24 
įdėti visi} sovietinių respublikų „sostinių” 
atvaizdai, jų tarpe ir Vilniaus miesto su pa
aiškinimu, kad esą, amžiams bėgant, Vilnių 
daug kartų puldavę ir griaudavę švedai, len
kai, prancūzai ir vokiečiai, nors niekados 
nei vienas ginkluotas švedas, puolimo tikslais 
mieste nebuvo pasirodęs, bet tuo metu, ka
da švedai siautė pietų ir vakarų Lietuvoje, 
rusai septynerius metus (1655—1622) degi
no, griovė, plėšė Vilnių ir jo gyventojus 
žudė, bet šis laikraštis visa tat nuslėpė, 
prancūzai 1812 metais Vilniaus visai nede
gino, gi lenkai, kuriems tiek daug _ galime 
padaryti priekaištų dėl mūsų senojo Vil
niaus, daugiausiai gali' būti kaltinami tuo, 
kad jie perdaug myli šį miestą... Dabarti
nėje Lietuvoje nuolat falsifikuojama mūsų 
praeitis, mūsų istorija. ,

Kaip minėjau, kita praeities klastojimo rū
šis yra vienašališkas jos faktų nušvietimas. 
Tuo iš dalies esame nusikaltę ir visi litua
nistai. Dažnai parenkame paskirus lietuvių 
veiklos bruožus, juos surišame ir mezgame iš
tisinį ir nenutrūkstantį per ištisus amžius 
lietuviško darbo ir kūrybos vaizdą. Pamirš
tame paminėti arba tik prabėgom pažymime 
greta buvusį, žymiai stipresnį lenkų, vokie
čių ar Mažosios Lietuvos lietuvių tautinį 
darbą ir tuo būdu duodame gana nepilną 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo praeities vaiz
dą. Tuo būdu faktų neiškreipiame, bet pa
čią praeitį savotiškai klastojame.

Kiti, jų tarpe ir Tamstas minėtieji, gry
nai savo sroviniais sumetimais tą patį pra
eities nuvertinimo metodą perkelia į grynai 
lietuvišką darbą. Pvz., jie parenka tik vie
nų kunigų darbą, piešia vienpusiškai lietu
vių lietuviškosios kovos vaizdą, nutylėdami 
ne tik kitų visuomenės shiogsnių analoginį 
darbą, bet ir tai, kad ligi 80-jų metų pa-

Są-

baigos, kada J Lietuvos kunigų eiles pradė
jo įsilieti sąmoningas ir tikrai lietuviškai 
nusiteikęs elementas iš Seinų ir Kauno dva
sinių seminarijų, 99% mūsų kunigų lietuvių 
veikloje visai nedalyvavo, nes buvo prolen
kiškai nusistatę. Šiuo atveju labai būdingas 
tos jaunos susipratusių lietuvių kunigų kar- ’ 
tos atstovo pasisalQrmas — atsišaukimas reli
ginio turinio knygelės „Szauksmas Balandė
lio” priede. Knygelė išleista 1891 metais su 
1862 metų kontrafakcija ir aš ją turiu savo 
rankose. Šiame atsišaukime jaunas kunigas- 
lietuvis gražiais žodžiais kviečia visus su
lenkėjusius kunigus, kurių jo liudijimu yra 
absoliutinė visų Lietuvos kunigų dauguma, 
susiprasti ir įsijungti į bendrą lietuviškąjį 
darbą, nes esą —

„didžiumas dar to nesupranta ir ne
liaują svajoję apie baltąjį ereli, kuris 
į Lietuvą daugiau jau neparlėks, nes 
jau czion atsimainė klimatas, ir toks 
dalikatnas paukzstis, kaip baltasis ere
lis, pas mus negali gyventi”...

Bet tos pačios rūšies, nors griežtai prie
šingų įsitikinimų, yra žymaus lietuvių isto
riko darbai. Jis praeityje rinko tik faktas, 
nušviečiančius grynai neigiamą kunigų ro
lę lietuvių atgimimo kovose, parinkdamas 
dokumentinius įrodymus vien apie kai ku
rių kunigų atsidavimą rusų caro valdžiai, 
apie klebonų laikytas karčiamas in pan. 
Ir kiek skaitytojas iš Patirgo. Sudūvio ir, 
kitų raštų susidarys^ įspūdį, kad vien tik 
kunigų darbu Lietuva išliko gyva ir atgavo 
nepriklausomybę, tiek skaitydamas knygelę, 
„Kunigai ir 1831 metų revoliucija” ir kitas 
šio autoriaus darbo knygas, laikys, lead tik 
vieni kunigai ir trukdė Lietuvai atsistatyti. 
Šie priešingų pažiūrų autoriai praeities. fak
tų neiškreipia, bet juos savaip parenką, to
dėl jų raštus netenka laikyti istoriniais vei
kalais, o grynai publicistiniais darbais. Tu
riu pabrėžti, kad tie patys autoriai, jeigu 
kada prisimena, jog jie yra istorikai ar litua
nistai, sugeba parašytį ir moksliniai vertin
gų darbų.

Įnašas karo metu ir tremtyje
— Kurie svarbesnieji lituanistikos veika- 

lai išleisti karo metu Lietuvoje ir tremties 
laikotarpiu užsieniuose?

— Karo metu lietuviška knyga labai nu
kentėjo. Gražiai bujojusi iki 1940 metų, 
staiga sustojo ir pakriko. Lietuviškas kny
gas pradėjo svetimieji atbulomis rankomis 
tvarkyti. Lituanistinių veikalų vis mažiau 
išvysdavo dienos šviesą.

Nešu iki šiol matęs nei vieno antrajame 
bolševikmetyje Lietuvoje išleisto lituanisti
nio darbo. Jų spaudoje nuolat kartojami tie 
patys, tariamai, spausdinamų knygų sąrašai, 
kurie buvo minimi ir prieš ketverius metus. 
Neseniai jų vienas „oficiozas” išspausdinu, 
pasikalbėjimą su p. Vaitiekūnu apie Valsty
binės leidyklos veiklą. Ten išvardinta visa 
eilė spausdinamų lituanistinių ir nelitua- 
nistinių veikalų, žymia dalim verstų iš ru
sų kalbos. Bet jei tuose sąrašuose yra tiek 
pat teisybės, kiek chlestakoviškuose p, Vai
tiekūno pasigyrimuose apie jo vaidmenį 
„Lietuviškąją enciklopediją” beleidžiant, tai 
visai galimas daiktas, kad tariamieji gau
saus sąrašo leidiniai yra tik tuščias muilo 
burbulas. Juk p. Vaitiekūnas buvo tik mano 
sekretorius enciklopedijos redakcijoje ko
rektūroms taisyti ir ryšiams palaikyti su 
spaustuve ir icinkografija, bet ir tada su
gebėdavo ištisus enciklopedijos sąsiuvinius 
paleisti be korektūrų, o pasikalbėjime nu
duoda buvęs mūsų enciklopedijos moksliniu 
ir kalbiniu redaktorium, nors iš tikrųjų 
šiai enciklopedijai neparašė ir neištaisė nei 
vienos eilutės. Siems reikalams buvo visai 
kiti žmpnės. P, Vaitiekūno minima p. Va- 
lušytė pradėjo dirbti redakcijoje tik pir
majame bolševikmetyje.

Tremtyje svarbiausius lituanistinius dar
bus atliko mūsų garbingieji menininkai. To
kių darbų, kaip Jonyno, Galdiko, Augiaus, 
Rato, Petravičiaus, Valio, Vilimo, iš dalies 
Kasiulio, Dargio ir Ribakovo neturėjome in 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Reikia pripažinti, kad mūsų _ dailininkai 
prikišamai parodė, ko galima būtų buvę ir, 
kitose lituanistinėse srityse pasiekti, jei bū
tų turėta daugiau entuziazmo, sumanumo, 
kūrybos ir organizacinių gabumų.

— Kas reiktų daryti, kad šitokių kūrinių 
dažniau ir geresnių pasirodytų?

— Reikia daugiau galvoti apie Lietuvą, o. 
mažiau apie savo asmeninius reikalus.

— Ar nebūtų svarbu visus geresniuosius 
lituanistinius kūrinius premijuoti ir studen
tams lituanistams skirti didesnes stipendi
jas? '

— Sudarykite sąlygas lituanistams spaus
dinti savo raštus ir jie pakankamai pri
rašys ir be premijų. Kiekvienas žino, kad 
premijai gauti kartais svarbu ne tiek para
šyti gerą darbą, kiek mokėti paveikti j po
litinius ir visuomeninius jausmus tų, kurie 
premiją skiria. Šito dauguma lituanistų 
tikrai nesugebės padaryti ir todėl nebus 
jokios garantijos, kad gaus premijas tikrai 
premijuotini darbai.

Man atrodo, kad skiriant studentams- 
lituanisįąms 'didesnes stifiendijas, sudary
tume jiems tokias darbo sąlygas, kuriose jie 
neskubėtų ieškoti siuvėjo ar kirpėjo darbo 
kokioje nors Grenlandijoje ar kur kitur.

— Kaip vertinate periodinę tremtinių ir 
užjūrio lietusių spaudą?

— Dabartiniais laikais sunku daugiau iš 
mūsų periodinės spaudos reikalauti. Ji savo 
uždavinius puikiai atlieka.

Viena norėčiau palinkėti — sustiprinti 
kritikos ir recenzijų skyrius, nes šie skyriai 
dabar neapsaugoja mūsų spaudos nuo ma- , 
kulatūros ir rimtiems žmonėms silpnina no
rą dirbti.

— Ką daugiau galėtumėt, pone profeso- , 
riau, pareikšti lituanistiniais ir mūsų viešo
jo tremties gyvenimo reikalais?

— Sugebantieji dirbti — tedirba daugiau 
lietuvių tautos gerovei ir tesirūpina mažiau 
savo asmeniškais reikalais ir reikaliukais.

Tuo ir baigsiu, nes ir taip jau pasakiau, 
per daug!

Jūsų bendradarbis palinkėjo profesoriui 
Vaclovui Biržiškai geros sveikatos, ištver
mės ir sėkmės visuose jo taip svarbiuose 
lietuvių tautai darbuose. Rimas Kemeklis
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Vėl aktualėja pabaltiečių klausimas Švedijoje AKIMI RKSNIU KROKIKA
MOŠŲ BENDRADARBIO ŠVEDIJOJE

Ar tai didesnis tajitautinės padėties įtem
pimas, ar galingojo rytų kaimyno piktesnis 
maurojimas, ar ypatingas kartais švedų uo
lumas įrodyti stipresniam ar piktesniam sa
vo neutrklumą, ar pagaliau, vidaus politinės 
varžybos, — žiūrėk ir vėl iškyla tas vad. 
„pabaltiečių klausimas”. Taip ir šį kartą: 

. laikraštis „Štockholms-Tidningen” (liberalų 
organas), š. m. balandžiai mėn. 5 d. numery, 
gan sensacingai, paskelbė žinią tokiu pava
dinimu — „15.000 pabaltiečių Švedijoje yra 
įrašyti Į bažnyčių knygas, kaip sovietų pi
liečiai. Užsienio reik, ministeris davė di
rektyvas”. Iš to informacinio straipsnio aiš
kėja tokie iki šiol nuo visuomenės nuslėpti 
faktai:

Pabaltiečiai, kurie po 1947 m. sausio 1 d. 
registravo savo gyvenamą vietą bažnyčios 
knygose (Švedijoje yra privalomas registra
vimas savo parapijose) ir atitinkamai buvo 
Įtraukti į valst. statistikos Įstaigos gyvento
jų registrą, buvo pažymimi kaip sovietų pi- 
čiai. Šitokia nauja pabaltiečių pabėgėlių re
gistracijos tvarka (iki to laiko jie buvo re
gistruojami kaip ,buv. Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos piliečiai arba kaip „be pilietybės”) 
buvo nustatyta visai’patylomis, besiaiški
nant valst. statistikos įstaigai su Švedų užs. 
reik, ministerija pabaltiečių pilietybės klau
simą. Taigi, atseit, pagal, užs. reik, m-jos 
■direktyvą. Šito fakto iškėlimas viešumon 
susilaukė gan gyvų ir palankių komentarų 
veik visoj švedų spaudoj (išskyrus soc.-dem. 
ir komunistų organus). „Dagens Nyheter” 
(liber.) tilpo net labai palankus vedamasis 
tuo klausimu, kuriame sakoma, kad „Unde- 
no formalizmas, siekiant Įtikti sovietams, 
yra mūsų kraštui kompromituojąs”. Laik
raštis toliau siūlo, kad, jei nėra įmanoma 
reikalą sutvarkyti pagal humaniškumo prin
cipus, reikia tada nedelsiant suteikti pabal
tiečiams pabėgėliams švedų pilietybę ir rei
kalas būsiąs išspręstas. Vedamasis baigia
mas žodžiais: „Tai yra ne registracijos, bet 
moralinis klausimas”. Šitos spaudos akcijos 
pasėkoje, ištikimas pabaltiečių bičiulis ir jų 
teisių saugotojas Švedijoje, Rigsdago narys 
doc. E. Hastad (konserv.), įteikė užsienio 
reik, ministeriui interpeliaciją tuo klausi
mu. Dabar tiek švedų visuomenė, tiek ypač 
pabaltiečiai! pabėgėliai Švedijoje su nekan-

1 trumu laukia švedų vyriausybės atsakymo.
Taigi ŠĮ- kartą „pabaltiečių klausimas” yra 

iškeltas pačių švedų ir, ryšium su prasidė
jusia priešrinkimine kampanija spaudoje, 
išnaudojamas kaip argumentas prieš social
demokratų vyriausybę. Šito klausimo forma
linis iškėlimas tokiu momentu, kada Švedi
ja randasi Stalino žiūronų akiratyje ir, iš 
kitos pusės, ekonominės padėties verčiama, 

• ji yra priversta respektuoti Vakarų politinę 
liniją, Švedijos vyriausybei yra itin nepa
togus. Zitaoma, čia vargiai begalima laukti 
kas naujo. Dabartinė švedų vyriausybė grei
čiausia ir ŠĮ kartą pasirinks grynai forma- 1 
linĮ „rankų nusiplovimo” kelią. 1

šia proga norėtųsi pasakyti keletą žo- ■ 
džių bendrai apie vad. „pabaltiečių klausi
mą” Švedijoje: kame yra to klausimo esmė 
ir kokie faktoriai palaiko jį nuolatinėje ak
tualumo padėtyje?

Kaip žinome, pirmą kartą pabaltiečių 
klausimas iškilo 1945 metais, ryšium su 167 
pabaltiečių išdavimo rusams byla. Kiek
vienas pabaltietis atbėgęs į Švediją dėl po
litinių motyvų, pagal švedų įstatymus, gau
na asylio teisę, kaip politinis pabėgėlis. 
Atitinkamai išduodami dokumentai — švedų 
svetimšalio pasas, įrašant pilietybės grafo
je „lietuvis” resp. „latvis”, „estas” arba 
„buv. Lietuvos pilietis”, o kartais ir „be pi
lietybės”. Svarbiausia tačiau yra tai, kad 
tas pasas neanuliuoja nei buvusios piliety
bės, nei duoda be pilietybės (statslos) sta
tusą. Taigi pabaltietį su tokitr pasu gali 
savintis kas tik nori (ar kas daugiau jėgos 
turi...). Esmėj tie 1945 m. įvykiai ir buvo 
neaiškumas šitoje savotiškoje teisiniai — for- 
malinėj pabaltiečių padėty. Ta neaiški pa
dėtis tęsiasi ir toliau, ir šiuo metu nėra 
nieku pasikeitusi. Skirtumai yra tik tas, kad 
pabaltiečai pradedami registruot’i kaip „so
vietų piliečiai”. Estų Komiteto Švedijoje 
mėginimas šitą teisiniai — formalinį klau
simą išaiškinti švedų vyriausybei (Komitetas 
praeitų metų rudenį yra Įteikęs Švedijos vy
riausybei atitinkamą memorandumą), iki šiol 
jokių rezultatų nedavė.

Kadangi švedų vyriausybė nesuteikia Pa- 
baltės valstybių pabėgėliams Švedijos pi
lietybės ar bent „be pilietybės” statuso, o 
iš kitos puses sovietai dėl mums supranta-1 
mų priežasčių nėra linkę „atimti” mums sa
vo pilietybės (Švedija juk yra pripažinusi 
„įsijungimą”), tai pabaltiečiams Švedijoje 
susidaro „atvirų durų” padėtis kurios tar
pais tik prisjveria', bet niekad neužsidaro. 
Tai ir yra „baltiečių klausimo” esmė. Tuo 
ir galima paaiškinti tokius kurioziškus įvy
kius, kaip pvz. mėginimą pritaikyti sovietų 
įstatymą, uždraudžiantį sovietų piliečiams 
vestis su svetimšaliais, pabaltiečiams pabė
gėliams Švedijoje. Dėl to prisiėjo net, keisti 
Švedijos vedybų Įstatymą ...

Kokios tačiau yra priežastys, kad „bal- 
tiečių klausimas” palieka nuolatinėj neiš-

sprendžiamoj padėty? Tos priežastys yra 
dvejopo pobūdžio: vidinės ir išorinės. Sta 
keletą pagrindinių:

1. Jau spėjęs pagarsėti ir švedų tautoje 
tradiciniai įsišaknijęs pasyvus, pacifistinis 
neutralumas, kurį vyriausybė šio meto si
tuacijoj labai vykusiai išnaudoja savo neu
tralumo politikai paremti. Šitą patogaus gy
venimo iššauktą neutralumą ir atitinkamai 
vyriausybės vedamą bejėgiško neutralumo 
politiką, vienas švedų laikraštis yra gan 
vykusiai charakterizavęs, duodamas tam 
vardą — „neutralumas iki mirties”. Tokia 
pasyvaus neutralumo politika konsekven
tiškai veda prie nuolaidų 
niajam.

2. Stoka drąsos, ypač 
sybę sudarančiai politinei 
Taip pvz. soc.-dem. organas 
Tidningen” (kuris nėra oficialiai skaitomas 
oficiozu) ne tik kad griežtai atsisako dėti 
straipsnius apie Pabalti, bet net neišdrįsta 
dėti pvz. norvegų min. pirm. Gerhardseno 
(soc.-dem.) antisovietišką kalbą ir net iš 
viso tą faktą suminėti, tuo tarpu kaip kiti 
visi laikraščiai plačiai apie tai rašė ir ko
mentavo.

3. Beveik kaimyninė padėtis su Sovietų 
Sąjunga ir to iššaukiamas gan vienpusiškas 
švedų „neutralumas”.

Dėl šitų priežasčių vargiai galima tikė
tis, kad esamose sąlygose ir prie esamos 
vyriausybės „pabaltiečių klausimas” Švedi
joje galėtų būti išspręstas teigiama mums 
prasme. Takiau, iš kitos pusės, nėra' pa
grindo ir perdideliam pesimizmui, kad esa
mose sąlygose, ypač kol pabaltiečių reikalą 
tvirtai rems ir užtars Amerika ir D. Brita
nija, galėtų įvykti koks masinis pabaltie
čių pabėgėlių išdavimas rusams, 
pagaliau pareis nuo to, kiek ir 
Švedija galės išlaikyti dabartinę 
dėtį ir nepakeis į Sovietų globą.

Algirdas

politikos stipres-

šio meto vyriau- 
srovei (soc.-dem.).

„Morgoh-

Viskas 
kaip ilgai 
savo pa-

KauniškisTobuliausio žmogaus idealas
(JAUNIMAS PAGERBĖ VYDŪNĄ)

generalinio štab 
reikšmės knyg 
kad Lietuva ga 
Autorius, remda.

MUMS RAŠO
L. Rašytojų Tr. Draugijos pirmininkas St. 
Santvaras, kad „Minties” 18 ir 28 nr. nr. 
neteisingai nušviestas BALFO jury komisi
jos nutarimas paskirti literatūros premiją 
„Kryžių” autoriuj.

Jury komisijos protokole atžymėta: „Vie
ningos nuomonės prieiti nepavykus, pagal 
premijoms skirti nuostatus, nusvėrė pir
mininko balsas, ir premija paskirta Ramo
no „Kryžiams”. Tą protokolą pasirašė visi 
BALFO jury komisijos nariai, tad tą premi
ją paskyrė ne vieijas komisijos narys, kaip 
buvo teigta. Tuo protokolu remdamosi, ta 
pati jury komisija surašė aktą, kurį pasi
rašė pirmininkas ir, vienas komisijos na
rys.

Visi jury komisijos surašyti dokumentai 
yra tikri ir teisėtu Redakcija

KAS PAŽĮSTA ŽUVUSIUS LIETUVOS 
JURININKUS? *

Liet. Jūrininkų Sąjunga Užsienyje prašo 
atsiliepti visus tautiečius, kurie turi žinių 
apie žuvusius lietuvius jūrininkus.

Prašome nurodyti žuvusio e jūrininko pa
vardę ir vardą, gimimo vietą ir datą (jei tai 
yra žinoma), laivo pavadinimą ant kurio pa
skutiniu metu plaukiojo ir kokiosę pareigo- 

•,se, trumpą biografiją, žuvimo datą ir ko
kiose aplinkybėse žuvo (jūroje-audroje, oku
pantų KZ lageryje ir t.t.).

Visas žinias prašome siųsti šiuo adresu: 
P. Mažeika, (24) Flensburg, Munketoft L, 
Seefahrtschule. 1

MINTIES Postschliessfach 

pakeistas iš Nr. 110 I Nr. 2. Laiškus 

adresuoti prašom: MINTIS, 

(13b) Memmingen, Postschliessfach Nr. 2.

S. m. kovo 22 d. Dr. Vydūnui sukako 80 
metų amžiaus. Sukgktuvių išvakarėse Au
gustdorfo, prie Detmoldo, lietuvių stovyk
loje Įvyko Dr. Vydūnui pagerbti iškilmės 
Sukaktuvininkas susilaukė žodžiu ir raštu 
daug sveikinimų, kuriuose iškeliami dideli 
jo nuopelnai mūsų tautai ir reiškiama jam 

' nuoširdi pagarba.
Iš daugybės tų sveikinimų ypatingą dė- 

mesį į save traukia mokslus einančio jauni- 
‘ mo sveikinimai.

Minėdamas savo 80 metų amžiaus sukak
tį, Vydūnas gali draug minėti ir savo 60 
metų sukaktį, kai jis įsijungė į mūsų tau
tos kultūrinĮ darbą ir tą darbą jis dau
giausia dirbo su jaunaisiais.

Iš visų mūsų tautos veikėjų kan. Juozas 
Tumas-Vaižgantas ir Vydūnas bene bus 
daugiausia įtakos turėję jaunimui. Dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Vydūnas plačiai bu
vo žinomas ne tik Mažojoje, bet ir Didžio
joje Lietuvoje. Kai kas net tvirtina, kad 
Didžiojoje Lietuvoje Vydūnas buvęs popu
liaresnis ir plačiau žinomas, negu Mažojo
je Lietuvoje. Gal taip iš tikrųjų ir buvo. 
Didžiojoje Lietuvoje Vydūnas buvo plačiai 
žinomas ne tik mokslus einančiam, bet ir 
kaimo jaunimui. Kur kaime buvo skaitoma 
lietuviškoji spauda, ten galėjai rasti ir Vy
dūno raštų. Kiek Vydūno raštai Lietuvoje 
buvo paplitę, rodo jau ir tai, kad daugu
mas jo filosofinio turinio veikalų susilaukė 
net dviejų laidų.

Jaunimo sveikinimuose Vydūnui pirmiau
sia atžymėtinas nuoširdus jaunimo susiža
vėjimas 'tauria Vydūno asmenybe ir jo kil
niomis idėjomis. -Dar labiau atžymėtina tai, 
kad Vydūnas ir savo asmenybe ir idėjomis 
jungia visų srovių mūsų mokslus einantį 
jaunimą. Ir šviesininkai ir ateitininkai jį iš
sirinko garbės nariu. Dar nepriklausomoje 
Lietuvoje Vydūnas buvo išrinktas Jaunosios 
Lietuvos Garbės nariu. Džiugu, kad savo 
tarpe turime žmogų, kuris yra mūsų jauni
mą Vienijanti Širdis. >

Mokslus einančio jaunimo Vydūnui skirti 
sveikinimai, kuriuos mes žemiau spausdina
me, rodo didelį mūsų jaunimo idealizmą, 
pasiryžimą siekti to, kas kilnu ir didinga, 
įsitikinimą, kad Lietuva sulauks laisvės.. 
Vydūnas mokslus einančiam jaunimui to
buliausio žmogaus idealas,, kurio pavyzdžiu 
jis yra pasiryžęs sekti.

Bonnos universiteto studentų:
Didysai Žmogau,
Piktojo genijaus veiklos iš Tėvynės iš

guiti lietuviai studentai, savo studijas tę
sia Bonnos universitete, jaučiasi laimingi, 
galėdami Tave Tautinės Lietuvių Sąmonės 
Žadintojau Mažojoje Lietuvoje ir Žmogaus 
Tobulėjimo Skatintojau, pasveikinti, turi
ningos Tavo Žemės Kelionės 80-ties metų 
sukakties sulaukus, ir palinkėti dar ilgus ' 
metus ugdyti mumyse Gėrio, Grožio, Tie
sos, Tėvynės ir Artimo meilės idealus.

Drauge su Tavimi, Kilnusai Lietuvi,. Di- 
dysaj Mintytojau ir Našusai Kūlėjau, mes,

I lietuviai studentai 'Pareinyje, esame riepa- 
. judinamai Įsitikinę, kad ateis diena, kai 

Tiesa ir Šviesa triumfuos, įveikus piktąsias 
galias, o mes, Lietuvos vaikai, Tavo buities 
metus Tavo draugėje švęsime panemuniais 

i ir paneriais, Rambyne ir' Gedimino pilies 
pa unksmėje.

[ Gyvuok, šviesk ir stiprink 
ilgai . .

Kolno Universiteto Lietuvių 
Atstovybė 

linki „savo šviesiu gyvenimu 
mums pavyzdžiu. Tamstos nemirštami kū
riniai visados žadins mus siekti gėrio, gro
žio ir tiesos”.
Anglų Zonos Lietuvių Studentų Atstovybė 

linki,
kad ir toliau Jūsų neapleistų jėgos įgalinu
sios Jus pakelti tokią gausią vargų ir kovų 
naštą. Jūsų užsibrėžti tikslai ir ryžtas bus 
kelrodžiu mūsų ateities darbuose”.

Studentų organizacijų • ir sambūrių 
sveikinimai:

Didžiajam Lietuviui
į Dr. Vydūnui — Storastai.

Šiame pusiausvyros nustojusiame pasau
lyje žmogaus asmenybė ir jo vertė nustelb
ta materijos ir blogio. Tą aiškiai įrodė pa
skutinis pasaulinis karas, kurio 'išdavoje 
štai ir mes esame be Tėvynės ir artimųjų.

Tamsta, Didysai Lietuvi, nepasilsdamas 
visą laiką skiepijai mūsų širdysna Gėrio 
pajautimą, kėlei žmogaus vertę, padėjai 
mums nusivalyti nuo svetimųjų ir pikto 
dulkių ir aiavei mums pajusti pulsuojantį 
vertingą ir teisingą žmogaus gyvenimą.

Tamstos didžių minčių šešėlyje mes, Lie
tuvos jaunimas, brendome prasmingam 
rytojui ir šiandien, atsidūrę Vakarų, kultū
ros sferoje, rungtyniaujame dvasiniame 
forume kaip lygūs su lygiais. Jeigu mes 
šiandien, pajėgiame vesti sunkią dvasinę 
Tautos egzistencijos ir laisvės kovą, tai 
yra didelis Tamstos, Didysai Mąstytojau, 
nuopelnas..

Tamstos ilgas ir turiningas gyvenimas 
tebūnie mums kelrodys j dvasinių lobių pa
saulį, į gražų tautų sugyvenimą ir į numy
lėtą mūsų šalį — Lietuvą, dėl kurios tiek 
daug sielojais! praeityje, dėl kurios ne
pailsti ir šiandien.

Šios reikšmingos dienos proga priimki, 
mūsų, Bonnos universiteto Akademinio lie
tuvių jaunimo sambūrio „Šviesos” skyriaus 
nuoširdžiausius sveikinimus \ir linkėjimus. 
Tegu Jūsų Didžios Mintys dar ilgus metus 
gaivina suvargusias mūsų širdis.

„Šviesiečiai prisimindami Jūsų, Daktare, 
žodžius, kad „kiekviena asmenybė yra Kū
rybos auginta žmoniškumo žiedeklė, nors 
kartais visai ajadulkėjusi, aptiškusi, arba 
labai menka, o gal dar nepilnai atsivėrusi”, 
yra pasiryžę kovoti už pilnai 
žmoniškumo žiedą asmenybėse, o 
šia mūsų lietuviškose širdyse”, 
minės Jaunuomenės Sambūris 
Centro Valdyba).

Erlangeno šviesiečiai:
„Giliai įvertindami Jūsų nepailstamas 

pastangas įžiebti lietuvio širdyje meilę tam, 
kas kilnu ir gera, linkime dar ilgai būti 
mums pavyzdžiu ir kartu su mumis grįžti 
prie laisvo Baltijos kranto”.

A. J. S. „Šviesos” Tūbingeno 
skyrius linki Vydūnui „dar daug daug me
tų būti švyturiu į sąmoningesni žmogaus 
gyvenimą”.
Freiburgo universiteto „Šviesos” skyrius 
.Vydūną sveikino telegramą.

mus ilgai

Studentų

ilgai būti

atsivėrusį 
svarb’au- 

(Akade- 
„Šviesa”

Iš klaidų mokomės
Pradžioje keletas faktų

Prieš pat pirmąją bolševikų invaziją Į Lietuvą vienas mūsų 
pulkininkas, V. D. U. docentas, parašė lietuvių tautai gyvybinės 
„Kaip laikytis priešui kraštą okupavus”. Knygoje buvo tariama', 
būti okupuota ir kad tai okupacijai reikėtų iš anksto pasiruošti,
masis gausiais pavyzdžiais, plačiai išnagrinėjo okupanto vėsimą politiką užimtam 
krašte ir siūlė savo projektą, kaip turėtų tauta laikytis eventualios okupacijos a 
veju ir kiekvienu jos pobūdžio atveju. Knyga buvo parašyta, deja, dienos šviesos 
neišvydo, nes jos dvasia^ nesiderino su valdžios vedama herojine — optimistine po 
litika ir atrodė netgi tautai žalinga, kaip kelianti pesimistines nuotaikas bei nepas 
tikėjimą savo ar savo karinėmis pajėgomis. Knygos autorius pateko Į. nemalonę, 
vietoj šių realių minčių visuomenei buvo patiekta miego miltelių dozė. „Lietuvos 
galimybės karinio konflikto atveju” (dėl pavadinitpo galiu ir klysti — A. C.), ku 
buvo išvedžiojama, kad būsimam kare neliksime vieni, kad priešas niekada negale 
prieš mus pasiųsti žymiai pranašesnių jėgų, nes kausis keliuose frontuose, kad mes 
esame pakankamai stiprūs ne tik gintis, bet ir pulti. Taigi, negalima net ir tar 
bet kokos minties apie okupaciją.

Bet atsitiko kitaip. Buvome begėdiškai kaimynų išduoti, palikti vieni ir oku 
puoti be šūvio. Okupacija užklupo nepasiruošus, niekas nesakė ką daryti, ko griel 
tią. Tauta apglušo, blaškėsi ir tik vėliau, kai Įvyko nebeatitaisomų ir skaudžią da 
lykų, atsikvošėjo, šoko organizuotis. Bet buvo jau per vėlu. Tada, manau, ir ti 
dėl kurių ana knyga nepasirodė, gailėjosi, kad nebuvo paskleista tautoje milijonin' 
tiražu.

Pirmosios bolševikų okupacijos metu turėjome aktyvų ir. visam kam pasiren 
gusĮ pogrindį. Veikėme, rizikavome ir tarėmės turį vadovybę, kuri, atėjus laiku 
pasakys ką daryti, koqrdinuos ir vadovaus tautos žygiams kovoje dėl laisvės 
Laukta, valanda atėjo. Pogrindžio vyrai ir visi, kas ryžosi mirti dėl laisvės, išsikas 
ginklus ii; laukė. Laukė ir nesulaukė tikėtosios vadovybės ženklo pradėti. Ties 
signalas buvo duotas, bet tai ne vadovybės nuopelnas. Centrinės vadovybės ne 
buvo. Kovotojai buvo palikti savo valiai ir veikė, kaip kas išmanė. Todėl nenuo 
stabu, kad buvo gausių bereikalingų aukų. Suprantama, jog tada tautos pasitikėt 
mas vadovaujančiais organais buvo apviltas.

Trečią kartą buvome apvilti vokiečių okupacijai besibaigiant. Visą okupacija 
metą mūsų pogrindis veikė pavyzdingai. Pogrindžio vadovybės nurodymų buv 
klausoma ir vykdoma. Neklystant galima sakyti, kad tikrasis tautos vairuotojas 
buvo pogrindžio vadovybė. Ir jei pradžioje nevienas, pirmosios okupacijos pogrin 
džio vadų apviltas, dar žiūrėjo skeptiškai, tai ilgainiui anas neskanus prisiminimas 
užsimiršo ir visi vieningai vėl tikėjo, kad reikiamu momentu bus pasakyta, kaip elg 
tis. O, vis dėlto, ir šj kartą tauta buvo palikta savo valiai. Buvo įtikinėjama, kai 
bolševikai į Lietuvą niekada nebegrįš. Netgi tada, kai jie žengė per Lietuvps sieną 
vis dar buvo raminama. Ir dauguma tikėjo. Tikėjo, kad reikalui atėjus bus padėt 
apsispręsti — bėgti ar liktis. Deja, šito taip ir nebuvo sulaukta. Nenorėčiau fvir 
tinti, kad šioks ar toks nurodymas būtų atnešęs išsigelbėjimą. Tikrai, aiškų spren 
dimą tokiu momentu padaryti ir neatsargu, ir sunku, bet nors objektyviai nu 
šviesti padėtį ir pasakyti — tesielgia kaip kam atrodo geriau, vis tiek priderėjo. Ne 
abejotina, kad optimistinė propaganda ir informacijų stoka lemiamu momentu, bu 
kaltininkė, kad išlėkėm iš namų strimagalviais, pasiimdami ne tą, ką turėjom pasi 
imti, ko dabar taip stokojam. Pagaliau, dėl to mūsų čia nedaug, dėl to žymi pa 
bėgėlių dalis buvo atkirsta Rytprūsiuose.
, Šiais faktais nenorima nieko kaltinti ar prikaišioti. Tenorima pasakyti, kai 
ketvirtą kartą bręsta ta pati padėtis, kad ir vėl esam raminami tais pačiais žo 
džiais. Ir todėl nestebėtina, kad tremtiniai nerimsta ir skeptiškai' ar net su ironija 
klauso vadovaujančiųjų veiksnių patikinimų, jog viskas daroma eventualaus pavojam 
atvejui. Patyrimo pamokyti turime teisę rezervuoti vietą abejonėms, kaip turime 
teisę norėti, kad anos klaidos nepasikartotų. Nemanome, kad būtų pagrindo nėr- 
vintisj bet blaiviai apsvarstyti, kad vėl nebūtume užklupti, niekada nebus peranksti. 
Ar tokie klausimai dabar viešai diskutuotini nesiimam spręsti ir todėl nereikalan- 
jame, kad mūsų vadovaujantięji veiksniai čia pat atidengtų kortas, bet priminti bu
vusias klaidas randame esant reikalingu. Tesinori, paprašyti — budėkite ir neap
vilkite. Nes jeigu dar kartą liksime'apgauti, tenekaltina niekas ateityje dėl nepasi
tikėjimo. . A. CIOCYS

Ateitininkų Federacija Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba:

„Mes didžiuojamės turį tokių asmenybių, 
kurios mums jauniesiems gali būti pavyz
džiu ir kelrodžiu”.

Baltijos Universiteto Lietuvių Studentų 
At-kų Valdyba.

— Didžiai Oerb. Dr.' Viliui Storastai — 
Vydūnui, Lietuvių Studentų At-kų Garbės 
nariui.

Garbingasai Tautos Veterane,
Sveikiname Jus švenčiantį saVo aštuo

niasdešimtąją gimimo dieną. Teneša Jums 
Aukščiausias visokeriopos palaimos toli
mesniame gyvenime.

Didžiausiose nelaimėse. — laimingos tos 
tautos, kurios turi didžių žmonių, nuolat 
žadinančių jas naujam prisikėlimui.

Brangusis Tautos Žadintojau, esame lai
mingi, turėdami Jus Didžiuoju mūsų žmo
gaus pavyzdžiu.

Skausme ir varguos išugdytas, išlaikąs 
visus' Dievo siųstus ■ bandymus, esate 
mums, ypač jauniesiems, tobuliausio žmo
gaus idealas.

Jūsų paskleistos ir tebesklėidžiamos mei
lės, taurumo ir tolerancijos idėjos, tegul šia 
proga dar giliau prigyja mūsų širdyse.

Visa tai lai būna vienintelė, bet nuoširdi 
-dovana, kuribs Jūs visuomet laukiate iš 
savo tautos vaikų.
Lietuvos Akademinių Korporacijų Neo- 
Lithuania, Filliae Lithuaniae ir Jaunoji 

Lietuva Vykdomoji Taryba 
„laimingai pragyventi tremties metus, grei
tai sulaukti laisvon Lietuvon sugrįžimo — 
taip mūsų visų trokštamos valandos ir dar 
ilgus metus ugdyti lietuvių tautoje prąkil- 
nų žmoniškumą”.

Moksleivių Kudirkiečių Organizacijos 
Centro Valdyba

„Šiandieninėj sugriautoj Europoj, tarp 
sudaužytų miestų ir širdžių, tarp sugyvu- 
lintų ir sudaiktintų žmonių, J ūš mums 
liekate nuolatinis žmogaus vertės reiškėjas 
ir mūsų mokytojas. Su giliu džiaugsmu 
mes sutikome kadaise žinią apie Jūsų bu
vimą su numis, tremtyje; su didele pagarba 
ir širdingumu mes sveikiname Jus, aštuo
niasdešimties metu sulaukus. Jūsų raštai ir 
Jūsų gyvenimas švies ir ateinančioms kar
toms, o mūsų linkėjimai lydės Jus trem
tyje, darbuose ir grįžtant Į prabočių žemę”. 
LTB Augustdorfo gimnazijos abiturientai 
„kad Tavo paskleistos didžios idėjos būtų 
išgirstos ne tik mūsų tautos, bet ir visos 
žmonijos.

Tebūnie mums leista džiaugtis iš Tavęs 
sklindančia šviesa dar ilgus ilgus metus”.

A. M.

LIETUVIŲ-LATVIŲ VIENYBES METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lūbeckas. Balandžio mėn. 12 d. Įvyto 
lietuvių — latvių vienybės skyr. susirinki
mas. Pranešimą padarė p-kas O. Liepini 
Naujon valdybon išrinkti — p-ku P. Glem- 
ža, vice-p-ku — O. Liepini, sekt. - VI. 
Pauža, ižd. Urdzė, Valdybos nariu — K. 
Žūtis.

Susirinkimas praėjo -širdingoje Tluotaiko- 
je, buvo aptarta visa eilė organizacinių rėk 
kalų, iškelta naujų sumanymų ir minčių.

V. P.
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