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' į ^naująjį -Pus; į .Žengiant ■
Amžiai slenka slėgdami;

. ’ - • ■ • ■ ; Mes per amžius žengdami
■ ' ’ , - ■■ _ -Buvom, būsime -.laisvi...

‘ . •' ’ ' • B* Sruoga

Nuo amžių žmogus buvo ir bus jausmo ir minčių mišinys. Mišinys že
mės ir dangaus. Buvo ir bus tragiška, mirtiška būtybė, kuri gali viską 
žemėje apvaldyti, bet tik ne save. Kiek kartų taršai žmogus save pažinęs, 
suradęs žmogaus kilmės paslaptį, tiek kartę, jis buvo priverstas nusivilti 
ir vėl ieškoti ir vėl klysti. Beklaidžiodamas laiko ir erdvės platybėse, 
jis dažnai pamiršo ir vėl pamiršta savo paskirtį’, pameta savo kelius.

Dvidešimtojo amžiaus žmogui labai būdinga ieškoti, klysti ir pamirš
ti. Ieškodamas jis daug surado. Surado įvairiausių priemonių savo būviui 
pagerinti ir palengvinti, bet taip pat ir begaliniai stiprių priemonių 
visa tam sugriauti ir sunaikinti, kq, jis amžių bėgyje surinko ir sukūrė. 
Tašiau viso to eigoje žmogus pats sumechanizėjo ir savo idealus pamiršo. 
Pamiršo net tų dešimtį Visagalio įsakymų, iš kurių neišsekamo šaltinio 
sau gėrio jėgų amžiais sėmėsi anų dienų laisvasis žmogus.

Šiandienines piktosios jėgos išsiveržimas užtemdo žmonijos protų, ' 
suvaržš žmogų būti žmogumi, ir mes nūn išblaškyti pasaulio platumoje pa
tekome ant ribos, imt ribos tarp, Gėrio ir. Pikto. Mes matome ir girdime 
visų pasaulį organizuojantis,-, jo” jėgas rankantis apie du polius. Jaučia
me bręstant ir artėjant lemiantį mūšį ir toliau jaučiame, kad mums teks 
atsidurti kaip tik šio artėjančio* mūšio sūkuryje. Mes spėjame, kad Šis
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raišis išspręs, gal bdt, no tik mdsų,..bet ir ateities kartų likimų, Tačiau 
ar nes tinkamai įvertinamo ir suprantamo savo paskirtį prieš jaučiamai 
artėjantį sūkurį? Ar esamo pasiruošę sutikti tas Gėrio ir Pikto grumtynes 
ir ar esamo pasiruošę atiduoti viskų, kad laisvasis žmogus laimėtų prieš 
žmogų-žvėrį? Daug neieškodami palyginimų kitur, jei tik pažiūrėsime ar
šiau i savo, į savo bendruomenę Šia Švedijoj, - pamatysimo daug didesnių 
ar mažesnių nesklandumų, kurio Šiaip ar taip yra stambds akmenys ant to 
kelio, kurį mos, remdamiesi laisvojo žmogaus idealais, nužymėjome į mėsų 
tautos laisvę. Patys vieningomis pastangomis sukiirėne bendruomenę, išrin
kome jos organus, nužymėjome uždavinius ir darbo gaires, o kiek iš raišų 
atlikome jai bent minimalinę pareigų, kiek mes jos siekimus parėmėme sa
vo plunksna, savo įnašu? Kiek iš musų žodžiais ir mintimis stėnėme ben
druosius jos reikalus į pačių paskutinę vietų, ar tiesiog visai užmiršo
me, tašiau neužmiršdami prašyti ir reikalauti jos paramos savo asmeniš
kiems reikalams ir interesams žinoma, bdtų perdaug optimistiška laukti 
šimtaprocentinio supratimo ir įvertinimo bendrųjų reikalų. Bot deja, me
tiniai rezultatai rodo, .kadytų minimalinių tautinių pareigų bendruomenei 
atlikimas, t. y. įnešimas nustatyto solidarumo mokesčio, neapėmė nė 50$ 
bendruomenės narių.

žengdami į naujuosius motus, mes turime labai rimtai susimųstyti ir 
apsispręsti. Jeigu mos organizuotai dedamės prie raišų tautos ir demokra
tiškojo pasaulio organizuojamos lemianšios kovos dėl laisvojo žmogaus, ‘ 
dėl jo idealų, - turimo daug daugiau parodyti geros valios, daugiau įdė
ti darbo ir pastangų. Turime daug daugiau įsijungti į mdsų tautos vedamų 
laisvės kovų ir jos pastangų rėmimų turime kiekvienas laikyti savo garbe 
ir šventa prievole.

Miisų galimumai yra labai riboti. Bet jie darosi vis didesni, negu 
kad buvo praeitais metais. Juk gerai žinome, kad daugel kartų kardas ir 
klasta grūmojo raišų bočių žemei, raišų gyvenimui, tašiau jokios jėgos ne- 

__ pajėgė ..sunaikinti .mums .tėvų žodžio*. vaidilos giesmės.. Tad.no laikas, ir’ 
no vieta mums nuleisti rankas ir tautiškai ištiŽti. Mos tikime, kad iš
judėję pasaulio ^rykiai ir kintanšios politinės sulygęs sustiprins raišų ‘ 
viltis ir sutrumpins mėsų kelius, vedančius prie raišų siekimų. Tad pakil
kime ir, pradėdami naujus metus, suintensyvinkime savo tautine veiklų, ' 
sustiprinkime savo vieningumų savo tarpo ir visomis priemonėmis paremki
me kovojančios tėvynės pastangas.

Ir sunkiausiose aplinkybėse nepraraskime vilties, o tik tvirčiau ti
kėkime, kad bręstančiame Gėrio ir Pikto miišyjo laisvasis žmogus nugalės 
piktųjį ir kad mos tik tokiu biidu galėsimo vėl susijungti su mėsų tautos’ 
kamienu, ir kad tik įleidę Šaknis į gintųjų žemę galėsime tarpti ir jaus
tis laisvi tarp laisvų. ’

ELTOS BENDRADARBIO PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO IR VT PIRMETINICU

M. KRUPAVlPlūMI

. ■ - Naudinga bdt žinoti, ar ir kokių esama ginčų tarp VLIKo ir diplo
matų? Visuomenėj ir kai kurioj spaudoj apie tai kalbama.

... * *

- Tarp VLIKo ir Lietuvos pasiuntinių j o k i ų g i n č ų n e b u *• 
v.,o ir nėra. Lietuvos laisvinimo darbas dirbamas darniai ir sutar
tinai* Vieni ir kiti suprantamo, kokio's svarbos ir atsakomybės darbas dir
bamas. Juokams krėst tame darbe vietos’ nėra,, kaip lygiai.nėra vietos ir 
savo ”aŠ” kaišioti. Suprantama, čia kalbu apie principinio 
pobodžio ginčus^iNeka-Lbų apie.jatsitik'tiniųb..nuomonių "išsiskyrimus* Bet '

. ..tai skirtumai asmeniniai, kaip atskiro žmogaus atskira tuo ar. kitu klau-
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■'Simu nuomonė.. Juk jei pats, žmogus su savim nevisada sutinka ir, Sv. Povi
lo žodžiais kalbant, dažnai-daro ne tai ko nori, bot tai, ko nenori', tai 
juo labiau skirtumų gali atsirasti tarp atskirų žmonių. Bot tai no pro
blemos. ■

- Kų daugiau', pirmininke, galit paaiškinti iš pasitarimų su p. Lozo
raičiu, nei buvo delegacijos koiiunikate skelbta?

- Delegacija į Romų atvyko birželio 2 d. Apsistojo lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijoj, ‘ kur pastogę ir išlaikymų pasiūlė kolegijos rektorius 
-Dr. Tulaba. Tatai sutaupė Tautos Fondui ir delegacija jam už tai dėkin-

. •••ga,.; Birželio J d. buvo susisiekta su p* LozOraiČiu ir jis delegacijų pa-
■ kvietė pietų. Po pietų jam pasiūliau, pasitarti; Hs sutiko. Delegacijos
.. vardu.buvo pasiūlyta tokią darbų eilė: a/ pasirengimas audiencijai pas 

Sv. Tėvų, b/ pasirengimas audiencijai pas Dc Gaspcri ir ė/ išsiaiškinimas 
santykių su Lozoraičiu. Ji buvo visų priimtai Pasitdrimai truko kelis va- 

... karus. Be delegacijos ir „Lozoraičio niekas kitas pasitarimuos nedalyvavo.
■Pasikalbėjimai.vyko gana sklandžiai, tačiau nebe skirtingų nuomonių tarp 

•-delegacijos ir Lozoraičio. Bet ir vienos ir antros pusės norėta ilgų dis- j 
. kusijų vengt, neliest to, kas skiria, Surast tai, kas'jungia, kad be įta

rimų ir nepasitikėjimų galimas bėt praktiškas bendradarbiavimas. Tuo tik-
. . siu principiniai skirtingumai buvo apleisti.'Buvo apsiribota praktiško 

bendradarbiavimo projektu, kurį pateikė Užsienių Reikalų Tarnybos Valdy
tojas prof. Brazaitis; Lozoraitis su pateiktu projektu sutiko,' bot papra
šė jfpalikt goriau įsiskaityt ir apgalvot. Sekančiame pasitarime Lozo
raitis pareiškė, kad pasiūlyto projekto mintys jom priimtinos, bot yra 
įvykęs dalykas, kuris neleidžiųs jam susitarimo pasirašyti. 0.tas dalykas.
- delegacijos kažkam prisistatymas egzilinės vyriausybės nariais. Deloga- 1 
cijatai kategoriškai paneigė ir~papr aŠė'Hurbdy ti,"kas ir kam tai parolš-

. kč. Paklaustas Lozoraitis, ai* tušavo išvadų jis neremia žinute'IL P0P0L0 
laikraščio, kuris delegacija vadina Lietuvos egzilinės vyriausybės nariais 
atsakė, kad no, Kliėtis 'neišaiškinta ir nė delegacijai, nė VLIKul nppra- 

...-nešta* ;Tuo bėdų 'pasitarimai ir baigėsi: susitarta, hot.nepasirašyta.

-- Ar galima to susitarimo tekstas paskelbti? ?■’ •• -■ ’ i

' - Kodėl j ne? Tatai nėra jokia laisvinimo organizacijos ar veiklos pa
slaptis. Prašau: :•■■••.. ■ “ • • >. '
,. "a/ Keistis bent kartų,per mėnesį žiniomis apie nuveiktus ar supla-
* nuotus darbus minėtose srityse (politinėj, diplomatinė j, InformacinėJ);

■ b/ pranešinėti vieni .antriems iš anksto ir laiku rengiamų domarsų 
ar žygių sumanymu® ir tekstus/ įteikiamų vyriausybėms ar tarptautinėms 
organizacijoms notų, - memorandumų .ir'pan. projektus, prašant-:dėl jų pas i- 

.. sakyti; ... ' .. .. . ■ . . . '■ : a- " '
o/ galimai - .‘per io diškai susitikinėti ir žodžiu aptarti Bictuvob lais

vinimo akcijų liečiančius klausimus/ ypač, svambesnių tarptautinių kon-
... ferenoijų išvakarėse ar eyojatualių tarptautinių įtampų atvėjais;
""' j . 'd/ pabrėžti<..v.isur,--f.kųr -reikia, ,organizacinį lietuvių vie’ningumų ir 

Vadovaujančių veiksnių santykių--sklandumų; : ■ ' a ■-
■' ■&/. neatidėlio jant ..pradėti keistis sumanymais ir atliktais darbais-

, ryšium su pasiruošimu eventualiai taikos ar kitokiai konferencijai', ku
rioje biitų sprendžiami Vokietijos ir jos sienų klausimai.”

-Ar-nėra nesutikimo- tarp VLIKo' ir diplomatų egzilinės.vyriausybės 
-.. klausimu? ...-■ ; > ;

— Gal egzilinę vyriausybę paskelbus ir atsiras tų'nuomonių skirtumo. 
Bet kol ji neskelbiama, tad negali bėt dėl jos ir nesutikimų. Nei VLIKas

, pats pasiskelbti-egziline vyriausybe, nei Vykdopųjų Tarybų egziline vy-
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. riausybe paskelbti dar. nčra taręs. Tan teisę VLIKas turi. Tatai ir diplo
matai Pirmojoj ir Antrojoj Konferencijoj jam yra pripažinę. Tad atitinka
mą sprendimą d61.egzilines vyriausybes VLIKas padaryti gali. Bet ar yra 
reikalo, kitas klausimas.

7 Koks skirtumas tarp VLIKo ir Vykdomosios Tarybos iš vienos į>us6s 
ir cgzilinds vyriausybes is antrosios?

- Esminio kokio skirtumo as ncsugaudau. Man, daug teko susidurti su 
užsionią žurnalistais ir tais klausimais aiškintis, išaiškinus, kas yra 
VLIKas ir kas Vykdomoji Taryba, jie padaro išvadą, kad tai egziline.vy
riausybe. Tik įsakmiai prašant palieka misą pačią vartojamus pavadinimus.

Tai, ką nes dabar turime, tai yra VLIKą ir Vykdomąją Tarybą, su ją 
vykdomom kompetencijom, su ją turimu miisą politiškai organizuotos visuo
menes pripažinimu, kitaip traktuot, kaip egziline vyriausybe negalimai 

. Egziline 'Vyriausybe privalo kitą valstybią pripažinimo. Bet svarbesnis 
■yra savąją, kad ir tik moralinis pripažinimas.-,0 tas moralinis pripažini
mas be';jokio abejojimo turimas, nes Viši norį laisvos ir nepriklausomos 
•Lietuvos, ir visos politines grupšs ir kovos organizacijos, visa-lietuvią 
tauta anapus ir šiapus ’’Geležines uždangos” VLIKą ir Vykdomąja,, Tarybą, šu 
ją kompetencijomis yra pripažinę* Jei atsiranda atskirą žmonią grupele, 
kuri esamą organą nepripažįsta, tai visai nesvarbu. Ir Lietuvoj ir dažnoj 

■valstybėj taip pat buvo, asmeną, 'kurie nei valstybes, nei jos-vyriausybes 
.. /'nepripažįsta”. Toks nepripažinimas dalyką nekeičia. Nepripažinimo moty

vai ;t a ip pat reikšmes neturi.

- Spauda.rašo, kad Sidzikauskas TV skelbia apie V. Vokietijoj veikian- 
- Šią Lietuvos vyriausybę... Kaip -Tamsta .tai vertini?-

- Ką p. Sidzikauskas kur skelbia - nežinau, žinau, kad užsidnioma eg
zilines vyriąusybes pavadinimas suprantamesnis negu VLIKo ar Vykdomosios 
Tarybos, nors Lietuvos atvčju tatai yra iš esmes tas pats. Lietuvis TV 
dažnai savo "ienę”, ”ytę” ar "aitę” pakeičia vyro ar tivo pavardds;.gaili
ne,' kad amerikiečiui neatrodytą koki susimetčliai dil nevienodą pavaldžią 
galiinią. Tur bit panašiu sumetimu, kad nereikėtą ilgo aiškinimo, Sidzi
kauskas VLIKą ar Vykdomąją Tarybą bus vadinęs egziline vyriausybe. Manau, 
kad jo motyvai ir intencijos nekitokios-buvo. Esmėje jis tuo nieko noiš- 
kreipe ir nosuklaidino.

Vargiai teisingas jam priekaištas, kad tuo siekia valdžios. Viena, 
kad jis jau.išsiskyręs su."valdžiomis”, o antra, jei VLIKas ar Vykdomoji 
Taryba butą perkrikštyta egziline vyriausybe, tai institucijos turinys 
nepasikeistą, o "ministoriams".reiktąkaip ir dabar "valdytojams" ir kam
barius pasišluoti ir malką parsinešti, o kišenėse vėjelis Švilpautą ir 
nipostis tebegraužtą, kaip galus su galais suvesti ligi menesio •pabaigos’. 

. -..Todil asmeniškumai, išrokavimai, pasipelnymai reikia išskirti. Tol' ir pa- 
•.čiarne VLIKo dšl egzilinis vyriausybes paskelbimo yra skirtingą nuomonią, ‘ 
tai išeinant iš naudos Lietuvos laisvinimui. Pagal išeivi jos 'balsą'jau se
kliai reikėjo egziline .vyriausybe pasivadinti. Pagrindinis argumentas pri'oš 
kad tam reikia turšti svetimąją pripažinimas. Be abejojimo, toks pripaži
nimas svarbus daiktas, bet svarbiausiai - Savąją noras ir pasiryžimas tu- 
ršt išlaisvintą, Lietuvą. Svetimąją pripažinimui reikalingas įvykęs faktas. 
Reik teršt vaŲcas, paskum tik jį galina krikštyti. Aš linkęs manyti, kad 
tik partiniais motyvais remiasi tie, kurie prieš pasivadininą egziline ' 
vyriausybe pasisako, Mano nuomone, šiandien, dar galim gyvent su-dabar tu
rima kepure, bet ryt gal jau teks ją iškeisti į ogzilines vyriausybes ke
purę* _. JXV i. . -.\ ■

-■+ * -••'fui, j . . i, J J j. lOįįi >'i- wv. ;.r .! ••-.r-*; !»?.• '--0 • <• '
ą - Kaip vertinat, pirmininko, mūsą-spaudos .ir šiaip visuomenių prie- • 

. kaistus partijoms, kad jos osą per daug visur kišasi, kad jos nesu-
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•bario, net Lietuvos laisvinimo klausimais ir ginčijasi, kari kur at- 
sisėstiį kas ką kaip turi tituluoti? ■

'- Partijos yra tokios, kokia yra pati visuomenė. Partija yra visuome
nes dalis. Jei partijos serga, tai jų nepagydysi pačios visuomenės nopa- 
gydęs. Partijų žmones nėra importuoti iš užsienių. Gal biit, kad tremtis • 
partinguną sustiprino. Gal bdt, kad partijos kartais peržengia savo' veik- 

. los natūraliąsias sienas. Partijų sritis - politika“ valstybes tvarkymas“, 
kova dėl politines krašto 'laisvos ir 1.1.. Bet jei kas sakytų;, anoji, ve, 
partija yra tokia ir tokia, maniške kas kita - angelas, tai pasirodytų 
tikrai partiskesnis už kitus. Be partijų nėra demokratinės tvarkos. Kur 
viena partija, ten’ne-demokratija, bet diktatlira. Verčiau partinės rung
tynes demokratijoj“, nekaip vienpartinis diktatūrinis viržis. Pasisakymas 
prieš'partijas rodo tik arba politinį nesubrendimų! arba maskuotų totą- ' 
lizmą. ’’Nepartinis” žmogus politikoj yra fikcija, žinoma, praktinėj poli
tikoj susiduriam ir su .’’nepartiniais” Žmonėmis.- Šiuo metu mėsų partijos 
turėtų pasekti Europos valstybių pavyzdžiu. V. Europai atsidūrus pavojuje; 
valstybes jungiasi, tam aukodamos net savo suverenumo 'dalį. Ir miisų par
ti join dabar ne metas savo partines programas demonstruoti. Šiuo metu par
tijos ”aš” turčtų sutapti su bendruoju lietuviškuoju ’’aš”. Bot Šioj vie- 

■■ toj norščiau pabrėžti, kad konsolidacija ne mažiau yra reikalinga ir mėsų 
•’’nepartinei” visuomenei, kufi kitais'pagrindais gal ne mažiau susiskal- 
džius ir įsiaistrinus negu politines partijos. Vardan Lietuvos ir ji turi 
į vienybes kelių patraukti. •

Ar tikrai partijos nesuranda bendro žodžio? Bdkim objektyvds ir no- 
pcrdčkim., Lietuvos laisvinimo srity partijos bendrų žodį suranda'ir tuo 
pagrindu jos sugeba dirbti vienoj institucijoj - VLIKe. Tai yru ne tik 

, . mėsų perti jų politinio subrendimo liudijimas, bet ir Lietuvos laimė.* Dau
gelis bolševikų pavergtųjų kraštų tokios vienybes nėra pasiekę. Kai kuri 
iatisų spauda ir kai kuri. visuomene dažnai partijų atžvilgiu yra neteisia-* 
ga. Savo tūlžį visuomenė kartais įinkus išlieti ant partijų tik dėl to! 
kad nežino ant'ko kito išlieti galėtų. Partija dažnam atleidimo ožys* Jai 
.primetama visa, kas kitur netelpa; Kad partijos siekia valdžios - natūra
lu, nes tokia jų prigimtis. Bo valdžios“, be parlamentinės daugumos parti
ja savo programos neįvykdys. Programos įvykdymas - partijos tikslas. Gal 
mos turime per daug partijų. Gal kai kurios bo realaus pagrindo visuome
nėj.- Anglosaksų partinė sistemų mums labai praverstų. Bet partijų kiekį 
išspręs tik išlaisvintoji Lietuvą. '■ •

" Dėl priekaišto, kad partijos šiokia įtakingesnių vietų, tinka tas/ 
kas pasakytą^dėl partijų siekimo valdžios. Tai natūralu, -žinoma, tas sio- 

.. kimus neturi bdt kenksmingas bendram reikalui. Pasigėrėdamas ir pasidi
džiuodamas galiu- konstatuoti, kad tremty tokių Lietuvai kenksmingų užsi
mojimų nebuvo. ;" .-

Priekaišto partijoms, kad jos nesutaria,- kaip ;kas turi bdti titu
luojamas, aš‘iš viso nesuprantu ir jam faktų nežinau. AŠ esu palyginti 
iau nojaunas parti jos’žmogus. Jau nuo 1905 m. buvau politikas ir partijos 

. žmogus, žinoma tokia prasme, kokia tais laikais buvo Lietuvoj partija ir 
politika. Tame darbo toko dirbti ir’žemose ir aukštose vietose. Bot neat
simenu nė vieno atsitikimo,, kad bdtų kovojama dėl vardo, dėl titulo, ku
riuo vieni kįtus’turėtų tituluoti. Tremtyje teko girdėti, esu X-as rašęs' 

• Y-ųi, kad pastarasis .pirmąjį- vadintų tokiu titulu,- tada pirmasis-pastarų- 
jį vadinsiąs anokiu titulu. Man. tatai atrodo toki juokingi ir vaikiški 
dalykai, kad nė nepąsistengiau patirti, .ar 'tai faktas, ar tik anekdotas. 
Titulai apskritai lietuvio dvasiai svetimi. Dar studentaudamas Dovydaitis^’ 
kalbėdavo, kad įvairios žvaigždės kepurėse ir titulai reikalingi tik tiem“, 
kurių protuose ir moralėj© esu plyšių. Plyšiai vis kuom nors apkamšomi. 
Apie Kolumbijos universiteto rektorių Eisenhovorį teko skaityti tokios 
pastabos: savo rektoravimo pradžio’j jis pasiteiravęs profesūros dekanų 
Carmaną, kaip ką turėtų vadinti. Universitete esą 16 įvairių sekcijų. Jų
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kiekvienai vadovauja dekanas ar direktorius. Kaip.jie vadintini: deka
nais? direktoriais? profesoriais? Į tai Carmanas paaiškinęs, kad vadinti 
juos galima ar dekanais, ar direktoriais, kartu paklausdamusLiscnboverį, 
kodėl jis nenorįs jų vadinti vardais ar pavardėmis. Nuo to pasikalbėjimo 
naujasis rektorius universiteto personalų ..ir ’’tituluoja'1 tik vardais ar 
pavardėm, pats pasilikdamas įprastuoju Iko. Tikrai kartais koktu klausyti^ 
kai pro titulus kas mano pavardės ne įžiūri r ir ima .pagunda manyti, kad tie

• tituluotojai jaučiasi išmaldos esu reikalingi. ..Jei titulų mėgėjų ir pasi- 
. taiko, tai su partijomis jie tikrai nieko bendro neturi.

- Ar VLIKas ir toliau numato pasilikti Vokietijoj?
- VLIKas nusistatęs-likt Europoj, arčiau Lietuvos, dėl kurios išlais

vinimo jis veda atkaklia^ kovų. Pastoviai su ■ jokiu kraštu VLIKas nėra su-
■ siriŠes. Dabartinė VLIKo būstinė, anaiptol nesuteikia jam visų jo darbui 
roikdlingų, sųlygų. Oia jis lig Šiol prisilaikė' tik dėl to, kad jo ištek
liai labai kuklus. Jis neturi užtenkamai lėšų reikalingiausioms Lietuvos 
laisvinimo darbams. Tad •gaunama i§ IRO parama. DP titulu ir apskaitai-pi
gesnis pragyvenimas nei kur kitur'Europoje, daug lėmė VLIKo būstinės pa
sirinkimų. Bot IRO materialinei paramai atkritus ir Vokieti jos ’’pragyveni-’ 
mo kainai artėjant prie kitų kraštų lygmens, VLIKas- oriontuosis pagal rei
kalų. Jis gali pasirinkti■ir kitų kurių-Nuropos valstybę, kuri jam teiks 

■■•asilio teisę ir veikimo" laisvę. • • • ••:.-
- Ar turi VLIKas ryčių su Lietuva ir kokios iŠ ten žinios?

■- Nors esu atviros politikos šalininkas, bet ne visi dalykai galimi ' 
' plačiajai viešuma-i išnešti. Nė laiku ir no vietoj kai kuriuos dalykus iš
nešus, -galima ne tik pakenkti, bet ir palaidoti.. Tad ir pastarasis klau- 

’ S imas jidudingiau■bus pro'Salį praeiti. "

• • ■ -’Daumanto "Partizanai uŽ geležinės uždangos" pateikia daug ir įdo
mios medžiagos apie laisvės kovų Lietuvoj. Ar ta medžiaga neprama
nyta? • .

- Mano, gestapo iš Lietuvos iŠVožė 19^2 n. Ginkluotos laisvės kovos 
tiesioginis liudininkas aS negaliu bdti. Tačiau gerai, pažindamas rašinio 
autorių, žinodamas jo vaidmenį toms kovoms, esu visai tikras, kad savo
„rašiny jis pateikia no fantazijos, bot išgyventos tikrovės vaizdų. Šiuo’ 

-’ •metų tai • gal vienintelis tos rūšies.-dokumentas apie Lie tėvų. IŠ savo pu-’ 
sėę’aš tegaliu nuoširdžiai rekomenduoti kiekvienam suituo rašiniu susipa
žinti. Tik jį’ gerai įsiškaiČius, galima suprasti -ta- dvasių ir-tų nelyg-. * 
štamų pasiaukojimų savo tėvynei, kuri krašto laisves kovų kovojančiam lie
tuviui yra brangesnė už^viskų. Daumanto rašinys yra nepamainomas tėvynės 
meilės sultinis. Kas j į"skaitys, negalės nepajusti, kų reiškia.taip voik- 

'•■' liai mylėti Lietuvų, kaip jie kad myli ir bent Šešėlį jai aukoti to, kų ' 
;:jie jai aukoja. Jie aukoja, kas žmogui brangiausia - šeimų,: laisvę, krau- 
: jų ir gyvybę. Gyvenimo sųlygos is musų dar kol kas tokios aukos nereika
lauja. Bet jos reikalauja ko kitd - gyventi tėvynei ir jos laisvei pir
moj eilėj, o sau pačiam - tik antroj eilėj, ne. atvirkščiai. Kas gyvena.- 

<&tvirkšČiai, tas ne lietuvis su Maironiu tariant, - baigė VLIKo ir Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas M. Krupavičius. ;

(Paimta iŠ ELTOS biuletenio nr. 12 1950.XI.20.)' m
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VLIKO IR VYKDOMOSIOS TARYBOS PIRMININKO

SVEIKINIMAS

Beartėjančių Švenčių proga VLIKo vardu sveikinu visų Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir jos vadovaujamus organus, linkėdamas kuogreiČiausiai • 
išsirikiuoti į plieno kietumo bendruomenės rikes ir stoti lietuvis į lie* 
tuvį, be lyties, amžiaus, tikėjimo ir partijos ^skirtumo į atkaklių zdtbd-' 
tinę^kovų už Lietuvos laisvę ir lietuvybę; mesti visa tai, kas mus skiriaį 
ir iškelti į gyvenimo praktikų tai, kas mus jungia, ištvermingai kontro
liuoti save, ar nepradedame nutausti. Nutautimas prasideda prasideda ne
juntamai,^ dažnai juokais pradedama darkyti savo kalba svetimais žodžiais. 
Kas lietuviškai kalbėdamas margina savo kalbų svetimybėmis - tašėmis, 
strytais, deženavimais ir 1.1. jau eina nutautino ir savo kalbos negerbi
mo ir niekinimo keliu. Lietuvybės klausime jokios nuolaidos. Geriau kiek 
nusidėti mėsų sųlygose šovinizmu negu internacionalizmu ar tautiniu abe
jingumu .- *'man vis tiek pat, man vis tiek pat”, čia kapais kvepia. Lietu
va ir lietuvybė pirmoj eilėj, o paskui tik ”aš”. Kas tų eilę keičia - tas 
slysta iš lietuvių šeimos. Maironis tų pavadintų ”tas ne lietuvis”. Lin
kiu taip pat greičiausia susilaukti laisvosios Lietuvos, išlaikyti atspa
riai visas audras ir pagundas, kurias mums toks išgyventi pakeliui į lais
vųjų Lietuvų, ir sugrįžus dar pajiegėsniems, negu-buvom savo tėvų Žemelę 
apleidę, atlikti jos atžvilgiu savo pareigas vertingai ir garbingai. 
Dieve padėk.

M. Krupavičius' 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos Pirmininkas

Petras Vaičiūnas

LIETUVOS S N tf S

Lietuvos laukų mes siįnds
Dogam meile Lietuvos i' 
Nebaisus mums joks siaūbdnaš,' . 
Kai nebijom mirt dėl jos.

Plaukia Nemunas nuo amžių 
Toks galingas per laukus.' 
Audros vyro .nesuglamžo, 
Dėsim Lietuvai auka s i

■ . .

Plieno, rankoj laisvės kardas, 
0 širdy kovos malda...

- Lietuva mums aukso vardas..i
• Dėl tėvynė s mirt saldu i...
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;r4... PAVESTOJE LIETUVOJE

J. Stokus včl puola bolševikinius kritikus

"Literatūros ir Mono" 10 (176) numeryje rašytojas J. Sinkus, vykdy
damas Maskvos direktyvas, perkrato daugelio lietuvių rašytojų darbus ir ‘ 
visus juos užpuola, smarkiais žodžiais. Ypatingai šia proga daug tenka "ta
rybiniams kritikams", kurie, Sinkaus žodžiais, esu žymia dalimi nukrypę 
nuo stalinines linijos, kaip jų yra. nurodęs TSRS rašytojų sųjungos gen. 
sekretorius drg. A. Radio jovus, susišaukęs į Maskvų visų tarybinių tautų 
rašytojų atstovus. Tame suvažiavime dalyvavo ir J. Stokus su K. Korsaku ' 
bei V. Valsiūnicne. Deja, kaip prisipažįsta J. Stokus, lietuviškieji bol- 
ševikšliai turčję raudonuoti prieš ruselius, kurie su bolševikine kritika 
daug toliau nučję. -Todčl esu ir "drg. Fadieievo pranešime kritikos padė
tis Tarybų Lietuvoje buvo paliesta toli gražu no teigiama prasme". ■

Nepasisekę subolšcvikinjjiai

Eilč lietuvių rašytojų ir kritikų bandę subolševikinti kai kuriuos 
"buržuazinius" rašytojus. Taip, kritikas B. Pronskus dmęs nagrinčti V. Ku
dirkų ir mčginti perdirbti ant bolševikinio kurpalio. Deja, Kudirkos pasi
rodyta ir dabar nemažiau kieto, kaip caro laikais: B. Pranskaus darbas nu
ėjęs niekais. Eilč rašytojų šokusi padčti Pranskui. Deja,-ir tie nieko ne
padarę. Nepavykę subolševikinti ir Binkį, šį darbų dirbęs Vongrys , reda
gavę J. Stokus, T. Tilvytis ir A. Žukauskas. Nepasisekimo priežastis esan
ti -ta. -kad rašytojai vis dar neišmokę "politgramatos"» Be to, šia pasireiš
kusi žalinga įtaka buv. leidykloj vyr. redaktoriaus Drazdausko, kurisj 
kaip jau žinomo, pereitais motais buvo iškeiktas draugo su A. Miškiniu, ' 
nušalintas, ir, gal būt, sušaudytas. Toliau J. štokus prisipažįsta: "Mums 
dar nepavyko atsistoti ant kojų taip, kad teisingai išspręstumam tokius 
svarbius klausimus, kaip Valančiaus kūryba, išsivaduojamojo nacionalinio 
sųjūdžio pradžios literatūra, Vaičaičio, Vaižganto, Kudirkos ir eilčs ki
tų praeities rašytojų literatūrinis palikimas".

Nežino kų daryti su buvusiais "buržuaziniais" rašytojais

Dabar jau bolševikams beveik pakankamai prisitaikę ir jų dūdon pučių 
V. Mykolaitis-Putinas, J. Grušas, I. Paukštelis, P. Vaičiūnas, K. Inciūra 
ir St» Anglickis, praeityje pasireiškę vis dčlto "toli gražu ne revoliu
cinas literatūros kryptimi... Jaunimui kyla klausimas: rašytojas tai ta
rybinis, o kokie jo kuriniai, kaip jis pats dabar vertina tuos savo pra
eities veikalus?" Kaip su jais pasielgti,neišmano ir pats J. štokus.

Naujos plunksnos - sena dvasia

iškoneveikęs gyvus bei mirusius kritikus ir rašytojus, drg. štokus ' 
kiek ilgiau sustoja prie tarybinių rašytojų bejčgiškumo. Esu nemaža jų da
lis nieko daugiau neįstengiu, kaip tik perdirbinėti ant bolševikiško kur
palio savo Nepriklausomos Lietuvos laikais parašytus kūrinius. Ypač daug• 
karčių Žodžių tenka J. Marcinkevičiui:" Jau minėjome J. Marcinkevičiaus 
romanų "Nemunas patvino". Kų autorius su juo padarč? Pačmč praeityje pa
rašytų boidčjinį, kriminalinį veikalų ir lengva ranka čmč jį "pordirbinč- 
ti". Rezultato isčjo knyga, kuri suprofanavo, suklastojo eilę lietuvių 
liaudies rovoliucinčs kovos momentų (jeigu nekalbėti daugiau), o mūsų kri
tikai tokį "kūrinį" sutiko kaip teigiamų reiškinį. Be partijos CK kriti
kos mos nosugobčjomo tų klaidų pamatyti". Panašiu būdu buvusi perdirbta 
ir K. Jankausko knyga "Bcržčnų stoties kūrikas", kuri "pagaminta iš nopa- 
Žongios kpygutčs, parašytos.Jburžuazinčs Lietuvos jaunimui".
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' Sian labai dažnam "perdirbinėjimo" momentui Sinkus teikia daug dėme

sio: "Su tokiais perdirbimais, kai iš praeityje reakcinio veikalo dabar 
bandoma padaryti revoliucinį, esmėje padarant tik schematinius pakeitimus, 
paliekant senus vardus ir pavardes, vietovardžius bei kitą butaforiją, - 
literatūros kritika turi griežtai kovoti. Tai no kūryba, o spekuliacija, 
ir tuo ji slykštesnė, kad bandoma spekuliuoti idėjomis ir tokiu būdu ra
miai iš buržuazinės praeities įaugti į ... socializmą,"

Tenka ir K. Korsakui
Nemalonią žodžių tenka ir pačiam lietuviškojo marksizmo "klasikui" 

Korsakui (dabar jis, kad-ir nebaigęs universiteto, padarytas "profesorium^ 
Korsakas "no didžiojo tėvynės karo nesiėmė ..nagrinėti nė vieno, gyvo rašyto
jo naujo kūrinio, kad ir kaip reikšmingas būtą, nedavė nė vieno išsamesnio 
straipsnio, kuriamo būtą apibendrinančiai.- nagrinėjami nauji mūsą-literatū
ros reiškiniai". • ' ;

(Paimta iš ELTOS biuletenio 1950.XII.5» nr 13).-

LAISVAME PASAULYJE

VLIKo memorandumas rado atgarsį
’ •. ii .

VLIKo dokumentuotas memorandumas dėl TSRS vykdomo genocido- mūsą 
tautos naikinimo - rado platų atgarsį pasaulio Visuomene jo."Amerikos Bal-« 
sas" (Voice of America) savo pranešimuose rusą ir kitomis kalbomis nekart 
tą atkartojo jo mintis'ir patiekė davinius. Eilė įtakingą laikraščių - 
"New York. Herald Tribune", "The Now York Times" ir kiti suglaustai paskel
bė jo mintis, pažymėdami, kad jį įteikė, draugo pareikšdamas Lietuvių tau
tos protestą, Lietuvos mihistoris Vašingtone p., Žadoikis. Ir Jungtinių 
Tautų Organizacijoj memorandumas'padaręs įspūdį.; . ■

Gili ir Bolivija už Pabaltijo kraštus
L ’ ’ ' ' ....... .. i. i >»

Jungtinių Tautų plonumo posėdyje- Gili .valstybės’ delegacijos pirmi
ninkas ambasadorius Horman Santa Cruz pasakė' kalbą, kurioje aitriais Žo
džiais puolė Sovietų Sąjungą dėl jos vykdomos agresijos Korėjoje. Ambasa
dorius pareiškė, kad nesą davinių, kad toji agresija sustotų. Kaip vieną 
didžiausių agresijos pavyzdžių jis nurodė TSRS padarytą didžiausią notei- 
sybe^ - Pabaltijo kraštų okupaciją.

Panašų pareiškimą pora' dienų vėliau padarė ir Bolivijos: atstovas 
Mr. Matienzo. (Paimta iš ELTOS biuletenio 195O.XII.5. ar 13)•

Amerikos Lietuvių Taryba persiorganizuoja į Bendruomenę
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, įvykęs New Yorke lapkričio • 

17 ir IŠ dienomis, galės būti laikomas vienu is svarbiausių įvykių Ameri
kos lietuvių visuomenės gyvenime, jeigu'jo nutarimas bus veikliai ir rū
pestingai įvykdytas. .....

Suvažiavimas nutarė taip praplėsti Tarybos veikimo sritį ir būdą, • 
kad tikrai butų ko plačiausiai atsiliepta į visus šiuo motu kilusius pa
geidavimus bei neatidėliojamus reikalus. Štai tų svarbiųjų nutarimų bruo
žai:

1. Taryba iš esmės pritarė bendruomeniško susior^anizavimo idėjai ir 
pripažino, kad to reikalo nebegalima atidėlioti neribotam laikui;

2. Taryba pripažino, kad tą problemą išspręsti ir išsprendimo įvykdy
mu rūpintis yru jos pačios pareiga; ’•
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3» Taryba pripažino, kad tų problemą tegalima ----------- i
išplosiant jos pačios uždavinių programų ir organizacinį struktūrų, būtonij 
į darbų programų įtraukiant visus Amerikos lietuviams (ir iš viso lietu
viams) bondrus reikalus, o organizacinę struktūrų išplečiant taip, kad ji 
ko tampriau apimtų visus čia gyvenančius tautiškai sqmoningus lietuvius, 
arba apimtų bent kiek galima daugiau, vadinasi, kad toji organizacinė 
struktūra galėtų siekti ne tik 1 jau organizuotus, bet ir ligi šiol.organi
zacijose nedalyvaujančius tautiečius.

Todėl Vykdomajam Komitetui yra pavesta draugo su Chįcagojo jau jo 
sudaryta ir veikiančia bendruomenės problemos studijų komisija iki 1951 m. 
sausio 15 dienos galutinai nurengti Amerikos Lietuvių Tarybos statuto ati
tinkamų projektų, kuris turės "būti patiektas ratifikuoti Tarybų sudaran
čių organizacijų centrams taip, kad naujasis Amerikos Lietuvių Tarybos 
statutas -.Amerikos lietuvių bendruomeniško susiorganizavimo statutas - 
gaištų būti jau paskelbtas ir pradėtas vykdyti nuo 1951 motų vasario 16 d.

(Paimta iš DIRVOS 1950.KI.2J. nr.,4?)

ĮVAIRIOS ŽINIOS..
V •'

ELTA įgaliota pranešti:
1/ Kad lietuvių vadovaujantieji sluogsniai, patyrę iš spaudos, kad 

į lenkų geni.Anderso sudarinėjamus karių sąrašus esą kviečiami ir lietu
viai kariai, laiko šios rūšies verbavimą nenaudingu lietuvių tautos inte
resams.

2/ Dėl gaunamų pasiteiravimų, ar spaudos žinia apie tariamų lietuvių 
karininkų grupės iniciatyvų lietuvių ginkluotų pajėgų reikalu atitinka 
tiesų,ir ar tai daroma VLIKui pritarus, kad tuo klausimu nei pritarimo, 
nei pavedimo kam nors JV ar Kanadoj VLIKas neturėjo reikalo duoti; jis tu
ri tam reikalui savo organus ir kai reikės, jie imsis iniciatyvos.

VLIKo delegacija Bonon
. VLIKo sudaryta delegacija Šiomis dienomis vyksta Bonon, kur su Vaka

rų Vokietijos vyriausybės atitinkamais pareigūnais bus aiškinamasi -lietu
vių ir Lietuvos reikalais.

VLIKo memorandumas
VLIKo didysis memorandumas prancūzų kalba jau atspausdintas ir išsiun

tinėtas.

Lietuviai Vakarų Vokietijoj
Vakarų Vokietijoj dabar gyvena 11.4-0Š lietuviai: anglų zonoje 6.367, 

amerikiečių zonoje 4.525 ir prancūzų zonoje ^96. Anglų zonoje stovyklose 
gyvena J. 192 ir privačiai - J. 195'.

Leidžia; Švedijos Lietuvių ; Adresas; Litauiska Fdroningen i Sverige

• V Bendruomenės Valdyba . ' Hantverkargatan 59/II, Stockholm
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