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PABĖGĖLIAMS VIS NAUJOS PINKLĖS 
pARYŽIUJE atsibuvo konferencija Britų, Amerikos ir 
* Prancūzijos atstovų aptarimui karo belaisvių pa-
liuosavimo klausimo. Karo belaisviai turės buti grąžin
ti į Vokietiją iki Spalių mėnesio šių metų. Prancūzijo
je karo belaisviai Vokiečiai buvo statomi į darbus ir iki 
šiol išnaudojami kaip vergai; Jiems bus leista sugryžti 
namo, nes ir taip perilgai karo belaisviai laikomi. 

Kartu buvo apkalbėta ir tai kad Prancūzijai pri
trūkstant darbininkų šalies atstatymui, karo belaisviai 
Vokiečiai galės buti priimti j darbus kaip laisvi darbi
ninkai. Ar daug tokių Vokiečių iš 620,000 karo belais
vių rasis sunku pasakyti. 

Bet kadangi Prancūzijai reikės laisvų darbininkų 
dirbti ukėse ir kasyklose bei miestuose, priimta planas 
kad Prancūzija galės # įsileisti išvietintus asmenis dar
bams savo šalyje, į vietą paliuosuojamų Amerikos ka
ro belaisvių Vokiečių, kuriuos Amerika buvo pavedus 
Prancūzams globoti iki šiolei. 

Apie 20,000 iš vie tintų žmonių, esančiu Vokietijoje, 
galės gauti leidimą įvažiuoti į darbus angliakasyklose 
Belgijoje. 

Prancuzijon įsileidimui išvietintų asmenų labiausia 
dabar prieštarauja Prancūzijos komunistai, kurie sti so
cialistų pagalba įsigalėjo valdžioje. Maskvos įsakymu 
jie kiek galės prieštaraus kad Į Prancūziją nebūtų įleis
ta nei vienos šalies išvietinti asmenys kurių reikalauja 
grąžinti Rusai. Sovietai gi reikalauja kad visi išvietin
ti asmenys iš sovietų sąjungos — ypatingai Ukrainiečiai 
ir Dono slėnio pabėgėliai, taipgi iš šalių kurias sovietai 
užėmė karo metu — Lietuvos, Latvijos, Latvijos, Lenki
jos, Rumanijos, ir Vengrijos — butų pavesti sovietų šni
pams sugaudyti ir deportuoti atgal į jų šalis. 

UNRRA virš ininkai  Amerikos  zonoje,  kur ių  g lobo
je yra išvietinti pabėgėliai, verčia juos gryžti į Rusų val
domas sritis, darydami prižadus kad sovietai nesiimsią 
jokių baudimo priemonių prieš juos. Tie pabėgėliai ku
rie patys nevažiuoja ir ragina kitus negrvžti, prašalina
mi iš stovyklų kad jie negalėtų kliudyti ŪNRRA vykdo
mo pabėgėlių grąžinimo darbo. 

Socialistai Skubiai Stip
rina Komunizmą 

/KAIP iš visų davinių matosi 
Europos šalyse kur tik socia
listai susideda išvien su komu
nistais sudaryti vyriausybes, 
socialistai pasitarnauja komu
nistams tik prie durų numesta 
pašluoste. Taip sakant, komu
nistai per socialistus lipa savo 
numatytų laimėjimų siekti. 

Bet keista matyti kaip pa
viršutiniai socialistai kovoja ir 
nesutinka su komunizmu ir ko
munistais. Tas matosi ir pas 
musų Lietuvius socialistus ir 
pas Amerikos socialistu* ben
drai. 

TAČIAU, »nors socialistai to 
viešai neiškelia, jie patys ma
to ir ,susirupinę kad komunis
tai juos išnaudoja. 

Socialistai nori įrodinėti kad 
jie yra \demokratai ir kad jų 
nusistatymas yra griežtai prieš 
komunizmą. Tuo pačiu laiku 
gi jie tiki į Marksą ir į raudo
ną vėliavą. 

Dirbdami išvien su komunis
tais socialistai betgi prisideda 
prie komunistų parėmimo ir 
padarymo jų svarbiais, prie 
pavedimo jiems žymių vietų 
valdžiose, ko be socialistų ko
munistai beveik niekur neat
siektų, ten kur šalys dar nėra 
sovietų okupuotos. 

TA PATI ISTORIJA SU GEN. MARSHALL'U 
A MERIKOS spauda daro kaip tik vietoje patėmijimus 

apie naująjį Valstybės Sekretorių Gen. Marshall, 
kad ir jis kaip Jiyrnes užėmė savo vietą tokiose pat są
lygose, ir paskiau daugiau laiko praleido Londone, Pa
ryžiuje ir Maskvoje negu savo šalyje, Washingtone. Jis 
negalėjo pašvęsti daug laiko ir dėmesio į šalies vidaus 
reikalus ir į Valstybės Departmento reikalų eigą. State 
Departmentas gi karo metu buvo pasidalinęs į priešin
gas pažiūras, ir toks tebėra. Vieni aukšti State Depart
mento valdininkai vedė Maskvos politiką, kiti daro ki
tokius nenaudingus darbus. Amerika negalėjo turėti 
vienodos, pastovios pasaulinės politikos, ir, sako spauda, 
neturės iki State Departmentas nebus perorganizuotas, 
pertvarkytas ir pajaunintas. 

Gen. Marshall, tik ką patekęs State Departmen
to sekretoriaus pareigose, ruošiasi kelionei į Maskvą, 
ir galvodamas apie Austrijos ir Vokietijos taikos klau
simo išsprendimą neturi kada nei apsidairyti kas dedasi 
svarbiausioje šalies raštinėje, nei kokie tos raštinės tar
nautojai yra. Iki šiol State Departmentas buvęs išda
lintas į paskiras geografines grupes, sudaro tokių mai-
šatienių kad Amerikos pozicija išstatyta pajuokai. 

State Departmentas, be visų kitų trukumų, nėra 
pasiruošęs išsprendimui pokarinių pasaulinių problemų, 
ir jo tarnautojai susideda ne tik iš silpnų, nežinančių 
ką veikia, bet ir iš šaliai kenksmingų gaivalų. 

Paveizdan, šiomis dienomis paskelbta kad* pradin
ga® State Departmente nekurie labiausia saugoti slapti 
dokumentai. Tarp tų dokumentų buvo paties State De
partmento -viršininkų ir tarnautojų surašas apie jų pa
žiūras, ryšius ir palinkimus. Tik ką buvo paskelbta kad 
sudaryta nužiūrėtų komunistų ir jiems palankiu tarnau
tojų sąrašas, ir tas sąrašas pavogtas. 

Jei State Departmente bus laikoma tie kurie jau 
aiškiai nurodyti kenksmingais elementais, išdavikais ir 
sovietų tarnais, tai laikui atėjus bus pavogta ir kiti dar 
svarbesni dokumentai, kurie šaliai bus tiesiog pražūtin
gi. Jei Gen. Marshall turi vykti iš Washingtono, pastebi 
Amerikonų spauda, jis privalo padaryti pareiškimus 
kaip visi reikalai privalo buti tvarkomi ir tada palikti 
tas pareigas patikimiems padėjėjams. 

KOMUNISTAI KIŠA SAVO NAGUS VISUR 
^MERLKOS Veteranų Komitetas praneša kad įremtu-

nistų partija pralaimi savo užsimojime užvaldyti tą 
komitetą savo pasalingu įsiveržimu į ja vaidybą ir į pa
čią ta organizaciją. 

Tas pasalingas komunistų užsimojimas pasijungti 
didžiausią ir veikliausią II Pasaulinio Karo organizaci
ją buvo atkaklus. Kaip kada tik tas dalykas pasiekė ir 
visuomenę, kuomet Franklin D. Roosevelt Jr. (mirusio 
Prez. Roosevelto sunus) nesenai tuos "įsiveržėlius" vie
šai pasmerkė. Dabar tos organizacijos vadai, su jaunu 
Rooseveltu priešakyje, praneša jog raudonuosiu^ jau 
sulaikė jų užsimojime ir palengva nugali juos. 
v - Amerikečiai komunistus pažysta tik kai nudega sa

vo nagus nuo jų. Jaunasis Roosevelt pajuto pavojų ko
kį lemia komunistai šiai šaliai. Bet jo motina per visą 
laiką buvo viliojama į komunistų jaunimo suvažiavimus, 
įvairiais vardais paslėptų organizacijų. 

Komunistai veikia sulyg įsakymų' ir planų iš M&gk 

AMERIKOS socialistų vadas 
Norman Thomas pradėjo raši
nėti laikraščių redakcijoms lai
škus įrodinėdamas kaip socia
lizmas yra demokratiškas. Vie
nas rašytojas jam pasteBi kad 
vietoje to, jis turėtų rašyti j 
Attlee, Ramadier, Blum ir ki
tus Europos socialistus ir pa-

1 sakyti jiems kad socialistams 
jau laikas imtis darbo — pa
daryti ką nors demokratiško 

civilinės laisvės. Dabar, ko
munistai socialistų paremiami, 
visur skubinasi panaikinti de
mokratiją ir civilinę laisvę. Be 
to socializmas pasidarė jau ne
atskiriamas nuo komunizmo. 

ANGLIJOJE, kur socialistai 
vieni dar valdo, bet irgi vyk
do komunizmą, unijų socializ
mas paėmė tos šalies s u ban 
krutavimą į savo rankas. 

Nėdryedami diktatūriniu ke
liu nuslvinti ir suvalstybinti 
Anglijos industrijas ir viešų 
reikmenų įmones, socialistai 
įtraukė šalį į didesnes skolas 
virš karo skolų, pirkdami vi
suomenės pinigais tas įmones. 

Parodymui kad jie yra dar
bininkų draugai, socialistai tu
rėjo kaip kur užsileisti unijų 
reikalavimams, o to pasekmėje 
Anglijos suvalstybintose indu-
trijose gamyba nupuolė. Nie
kas iš idealizmo nedirba socia
listinėje tvarkoje padauginti 
gamybą. Tas matyti Rusijoje, 
tas pasirodė ir Anglijoje. 

Kaip tik įdrąsės, Anglijos 
socialistai įves darbininkų dik
tatūrą — kaip Rusijoje — ir 
tada darbininkai bus prievar
ta verčiami dirbti. 
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SOVIETUOSE žmonės ap-
gavingai auklėjami, visuose 
mokyklų rankvedėliuose įrodi
nėjant kad visus pasaulyje iš
radimus padarė Rusai. Elek
trą išrado Koks nors Ivanov, 
orlaivius išrado žukovsky, ir 
netrukus be abejo įtalpins sa
vo vadovėliuose kad ir atominę 
bombą išrado koks nors Zalop-
sky. Dabar sovietuose išleis
ta pašto ženklas paminėjimui 
šimto metų sukakties nuo "Ru
sų aviacijos tėvo? Nikolai Žu
kovskio gimimo, 

Musų bolševikiški redaktoriai, 
kurie apie jokį Žukovskį kaip 
aviacijos išradėją Rusijoje, nie
kad nėra girdėję, pradės rašy
ti ir savo laikraščiuose apie jo 
nuopelnus aviacijai.... 
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JAPONIJOJE po karo pra
dėjo pritrukti maisto labiausia 
todėl kad dauguma ūkininkų 

S K A I T Y M A I  

užtikrinimui demokratijos ir:maisto produktus slapstė. 

kvos, užkariavimui Amerikos darbo unijų,..visokių or
ganizacijų, kurios pasitarnautų atsitikime pasikėsinimo 
pravesti čia komunistinę revoliuciją. Net pačios val
džios įstaigos pilnos komunistų ir jų ištikimų pakalikų, 
kurie visi dirba vienam tikslui — įvedimui sovietų Ame
rikoje, — tačiau trumparegiai Amerikiečiai visa tai ne
mato, o tie kuriems tas eina į naudą, randa, valdžioje vis 
protekcijų. Bent taip buvo iki šioleL ^ -

Republikonų Kongresas skelbia visokius tyrinėjimų 
vykdymus — klausimas ar daeis iki nuodugnaus apsi-
valyfiio nuo komunizmo nuodų šioje šalyje, ar ir patys 
tyrinėtojai bus tais nuodais užmigdyti. 

BAKŪŽĖ KALNUOSE 
$ 

Kalnuos, lyg taškelis, bakūžėj 
vėjai kalnuos alkani — 
patamsvj, prie lango, palūžę, 
mudu, našlaičiai, vieni. 

Jfiešėliai praslinko pro uolą; 

jsys gal? gal sapnai? 
Tikrovė, kaip laimė, prapuola -— 
sunkiai kankina kalnai. 

#Patamsiuos jie slenka prie lango; 

graso — far mums taip klaiku: 
aplinkui bakūžę jie rangos, 
veržia dygiu vainiku. 

iirdis, lyg paukštelis sugautas; 

uolos — dvelkimas šalnos: 
gyventa, tikėta, keliauta — 
rasta: bakūžė kalnuos. 
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Tokie, mes našlaičiai, bejiegiai, 
jie milžinų milžinai! 
Už ką, musų širdį prislėgę, 
ppjkiai kankinat, kalnai? 

^ . * 

Kalnuos, lyg taškelis, bakužč, 
vėjai kalnuos alkani — 
pa tamsy j, prie lango, palūžę, 
verkiame tyliai vieni. 

Kastytis. 

A. Merkelis* 

LIETUVIŠKAI K NYGAI 
400 METŲ 

ŠIAIS, 1947 metais sukanka 400 metų, kai 
buvo išleista pirmoji Lietuvių kalba knyga — 
Martyno Mažvydo Katekizmas "Catechismusa 
prasty Szadei", 1547 m. šis įvykis musų tau
tos kultūriniame gyveliime buvo nepaprastai 
didelis ir reikšmingas. Turbut perdaug nesukly-
sime tvirtindami kad pirmosios Lietuviškos kny
gos išleidimas per pastarus 500 metų musų tau
tos istorijoje yra pats didžiausias ir reikšmin
giausias įvykis. Su šiuo įvykiu musų tautos kul
tūriniame gyvenime prasidėjo naujas laikotar
pis. Musų tautai į rankas buvo įteiktas didis 
ir galingas kulturinės pažangos įrankis, su ku
rio pagalba musų tauta ne tik pajiege išsaugoti 
savo senasias kulturos vertybes, bet taip pat 
galėjo kurtis ir naujų ir savo kultūrinėmis ver
tybėmis atsistoti šalia kitų kultūringųjų Euro
pos ir viso pasaulio tautų. 

Norėdami šio svarbaus įvykio nepaprastai 
didelę reikšmę suprasti pamėginkime įsivaiz
duoti, kas butų Įvykę su musų tauta, jeigu ji ir 
šiądieną dar neturėtų savo spaudos, arba jeigu 
ji jos butų susilaukusi keliais amžiais vėliau. 
Be savo spaudos mes nebutume pajiegę ne tik 
atstatyti savo nepriklausomos valstybės, -bet 
taip pat mes nebutume įstengę net išlaikyti sa
vo tautinės kulturos, savo gimtosios kalbos, 
savo tautinių papročių. Mes, kaip tauta jau 
butume sunykę senai ir mokslui tepalikę savo 
turtingą karo žygiais žilą praeitį. Mes butume 
ištautėję: dalis musų tautos butų virtusi Len
kais, kita dalis Rusais, trečia Vokiečiais. Savo
ji spauda mus Įgalino išlaikyti savo tautinę kul-
turą ir energingiau kurti savo tautines dvasines 
ir medžiagines vertybes ir tuo budu savo tautai 
laiduoti šviesesnę ateitį. 

Šią didžiai reikšmingą savo kulturinio gy
venimo sukaktį mes minime musų tautai nepa
prastai sunkiose sąlygose. Mes minime tuo lai
ku, kai iš musų tautos išplėšta brangiausias jos 
turtas — laisvė, kai jos kulturinės vertybės oku
pantų negailestingai naikinamos, kai pati tau
ta išblaškyta ir negailestingai naikinama. Aiš
kus dalykas kad tokiose baisiose sąlygose mes 
šios brangios sukakties kiek tinkamiau pami
nėti negalime. Tačiau šiose sąlygose ši sukak
tis mums darosi dar brangesnė ir reikšmingesnė. 
Juk spauda yra vienintelė galinga priemonė ku
ria mes galime ginti savo prispaudėjų mindžio
jamas teises ir ryžtingai kovoti dėl savo tautos 
laisvės. Spaudos pagalba mes galime įamžinti 
savo tautos kančias. Spaudos pagalba mes 
galime išlaikyti busimosioms kartoms savo su
kurtas ir dabar kuriamas vertybes. 

DABAR žvilgterėkime kokią pažangą Lie-
taviškoji knyga per tuos keturius šimtus metų 
yra padarius. Nors Lietuviškai knygai tarpti 
sąlygos iki pat nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo buvo ir labai nepalankios, tačiau Lietuviš
koji knyga per tuos keturis šimtus metų ir kieky
bišku ir kokybišku atžvilgiu yra padarius nemažą 
pažangą. Ji yra ryškus musų tautinės kulturos 
kilimo rodyklis. Tatai mes matome i& Lietuviš
kos knygos bibliografinių duomenų. 

žymiojo musų bibliografo prof. Vaclovo Bir
žiškos duomenimis Lietuviškų knygų ž^yiikmi 
buvo išleista: 

XVI amžiuje išleista 34 knygos. 
XVII amžiuje išleista 58' knygos. 
XVIII amžiuje išleista 304 knygos. 
1801 - 1864 m. išleista 926 knygos. 
1865 - 1904 m. išleista 3,320 knygos. 
1905 - 1914 m. išleista 3,632 knygos. 
1915 - 1918 m. išleista 1,102 knygos. 
1919 - 1939 m. išleista 16,721 knygos. 
Iš visk) nuo 1547 metų ligi 1939 m. pabaigos 

išleistų Lietuviškų knygų yra žinomos 26,097 
knygos. Prof. Vaclovo Biržiškos nuomene, šis 
skaičius nėra galutinis ir jis galjs dar padidėti 
apie 10/f. Jo nuomone, per 400 metų esą iš
leista daugiau kaip 30,000 Lietuviškų knygų. 

Koks yra tų knygų tiražas, nors ir apytik
riai skaičiuojant, neįmanoma pasakyti. Leidžia
mų knygų tiražas svyruoja nuo kelių šimtų eg
zempliorių ligi kelių dešimtų tūkstančių egzem
pliorių. Vidutiniškai imant Lietuviškos knygos 
tiražas 2,000 — 3,000 egzempliorių. 

Iš 400 metų Lietuviškos knygos statistikos 
duomenų matome kad per 20 nepriklausomo gy
venimo metų Lietuviškų knygų išleista kuo ne 
dų syk daugiau, negu jų buvo išleista per 300 
metų, gyvenant svetimųjų priepaudoje. Tatai 
rodo, koks brangus jurtas yra m 

kad tik laisva tauta, savoje nepriklausomo|e 
valstybėje tegali išugdyti savo kūrybines f#*' 
jiegas ir kurti kulturinės vertybes. 

KATALIKYBĖS ir #protestantizmo kovus 
Lietuviškąją knygą pašaukė gyveniman. Pro
testantams pradėjus spausdinti religines knygas 
Lietuvių kalba, po kiek laiko sukruto ir katalikai. 
Katalikiškos Lietuvių kalba spaudos pradininku 
yra laikomas žemaičių vyskupas Merkelis Gied
raitis (gimęs apie 1537 m. ir miręs 1609. V. II). 
šio žymaus Lietuvių politiko ir patrioto iniciaty
va buvo išspausdintas Lietuviškas Canisiaus ka
tekizmo vertimas (1585-1589), 1595 m. kan. Mi
kalojaus Daukšos katekizmas ir 1599 m. "Pos-
tila Catholica" su garsia patriotine Lotynų kal
ba prakalba. 

Lietuviškoji knyga gimusi katalikybės if 
protestantizmo kovų sukuryje, ligi 19 amžiaus 
pradžios daugiausia buvo religinio turinio: ka
tekizmai. giesmynai, maldaknygės ir šiaip jau 
įvairaus religinio turinio knygos ir knygelės. 
Mažojoje, arba Prūsų Lietuvoje, daugiausia 
tarpo protestantų Lietuviškosios knygos, o Di
džiojoje Lietuvoje — katalikų Lietuviškosios re
liginės knygos, nors XVI-XVII amžiuje Didžio
joje Lietuvoje greta katalikiškųjų knygų kisk 
pasirodydavo ir evangelikų reformatų -knygų,, 

Ligi 19 amž. pradžios, t.y. per 250 metų 
Lietuviškų knygų teišleista apie 400. Per tą 
laikotarpį Lietuviškoji knyga negausi savo skai
čiumi, neįvairi ir savo turiniu. Ji daugiausia 
tenkino tik žmonių religinius reikalus. Tačiau 
pažymėtina kad juo toliau juo labiau didėjo 
Lietuviškos knygos pareikalavimas. * Tatai rodo 
didėjantį musų tautos raštingumą. T© laikotar
pio knygos šiądien mus tedomina tik kalbiniu po-
žiuriu. 

19 amžiuje, ypač antrojoje jo pusėje Lietu
viškoji knyga pradeda klestėti, šalia religinės 
literatūros atsiranda ir pasaulinio turinio knygų, 
net grožinės literatūros veikalų pilna to žodžio 
prasme. Per devynioliktojo amžiaus pirmąjį 
pusmeti Lietuviškų knygų buvo išleista dvigu
bai tiek kiek per pirmuosius du ir pusę šimto 
metų. Tuo metu, būtent 1832 m. Mažojoje Lie
tuvoje Fridricho Kelkio buvo pradėtas leisti ir 
pirmasis Lietuviškas periodinis leidinys — lai
kraštis "Nusidavimai apie Evangelijos praplati
nimą tarp žydų ir pagonių". 

Tuo metu Lietuviškąją knygą ištinka ir 
skaudus smūgis: caristinė Rusų vvr i a u s y b ė, 
stengdamos Lietuvių tautą surusinti, 1865 me
tais Lietuviams uždraudė spausdinti knygas Lo
tyniškomis raidėmis! šis draudimas buvo smar
kus smūgis Lietuvių tautinei kulturai. Tačiau 
visa Lietuvių tauta energingai pasipriešino šiam 
Rusų valdžios barbariškam žygiui ir ryžtingai 
kovojo del savo spaudos tol kol Rusai pralai
mėję karą Japonams pasidarė pavergtosioms 
tautoms nuolaidesni ir 1904 m. Gegužės 8 d. 
Lietuviams spaudą sugrąžino. 

DEVYNIOLIKTAJAME amžiuje prasidėjęs 
Lietuvių tautinis atgijimas smarkiai plėtęs Ir 
kovą dėl savo pavergtos tautos kulturinės ir 
politinės laisvės didėjo ir smarkėjo. Tų, kurie 
trukdė musų tautinį atgijimą ir slopino musų 
tautos kovą dėl savo laisvės, pastangos buva 
tusčios, nes, anot poeto Maironio, nebeužtvenksi 
upės bėgimo, nors ji sau eitų ir pamažu, nebsu-
laikysi naujo kilimo, nors jis pasveikint but ir 
baisu. Lietuvių tautinis atgijimas, lyg pava
sari sutraukius ledo varžtus ir ištvinus iš kran-
upė skubėjo priekin, griaudamas pakelyje su
tinkamas kliūtis. 

Lietuvių tauta, negalėdama savo knygų 
spausdinti Rusų pavergtoj Lietuvoj, perkėlė jų 
spausdinimą į Vokiečių pavergtą Mažąją Lietu
vą, ir čia išspausdintas knygas slapta per sieną 
gabeno į Didžiąją Dietuvą ir jas slapta platino. 
Nors toks Lietuviškų knygų platinimas Rusų 
valdžios ir smarkiai buvo draudžiamas bei bau
džiamas, nors dėl draudžiamų knygų platinimo 
ir skaitymo daug Lietuvių buvo išvaryta į Sibi
ro katorgą, tačiau tatai Lietuvių neišgąsdino,-
jų pasipriešinimo nepalaužė. Mažojoje Lietu
voje pasirodė visa eilė laikraščių (1883 m. "Auš
ra", 1887 m. "Šviesa", 1889 m. "Varpas", 1890 m. 

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš "Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje 


