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PASIKA.IBEJIMAS SU GRĮŽUSIŲ IS RUSIJOS

- Šveicaru "Neue Ztiroher Zeitung**’1 (1947. VIII. 31 d.) straipsnio apie 
padėti "anapus uždangos" paduodame svarbesnes vietas:

Norime papasakoti susitikima su vienos sovietais kaimyninės mažos 
valstybės žmogum, kuriam po daugelio metąj praleistu Rusijos Šiaurėje ir 
pietuose, pasisekė gauti leidimą iškeliauti i Europa* Tai paprastasžmoge- J 

' lis, nuo politikos visai atokiai stovis, kuris ateinant vokiečiu kariuome- 
nei buvo prisijungus prie pabėgėliu bangos i rytus ir kuriam su tūkstan
čiais bendro likimo draugu teko pakelti visokiausius sovietinius darbus.
Jam teko gerai pažinti gyvenimo sąlygas, kuriose atsidūrė vidaus komisaria
to darbams išsiųstos aukos Šiaurėje, o taip pat darbininku gyvenimu fabri
kuose ir kolchozuose pietinėse respublikose. Mokėdamas gerai rusu kalbą 
ir būdamas specialistas buhalteris, iždininkas ir sandėliu vedėjas turėjo 
proga geriau prisižiūrėti Įvairiausiu Įmonių vidaus gyvenimą.

Pažiūru nėra
4 Jam, atpratusiam nuo europinio gyvenimo, iė,karto krinta 1 akis rim

tas dėmesys, kurio Europos spauda skiria sovietinio žmogaus pažiūroms ir 
^mitingams užsieniečiu atžvilgiu. Kas Rusijoj pagyveno, gerai žino, kad 

' "pažiūru”, "siekimu”, "laukimą^ rusu tautoje, o net ir tarp sistemos ša—?'- 
liniuku, paprastu partiečiu,./valdininku ir t,t,, jau nebėra. Tik,.parti jos i 
elitas gali sau leisti '.pasakyti savo 'Auomonę.  '.Bet 'If’Jiš JJėra apsaugotas. •• • 
nuo to, kad savo pažiūrom gali užsitraukti NKVD (politinės policijos) ne
malone,. : •

Politinė policija - ji valdo milžinišką Ęusijos valstybe /taip kie- 
. tai val367-£a3”sovletū piliečiai dažnai ir pats Stalinas atrodo tik iškaba. 
Kas .turi savo rankose politinę policiją - o toks šiandien yra Berija, - 
tas, visuotiniu Įsitikinimu, nuspręs ir Stalino Įpėdini, ar tai būtu asmiO' 

. esąs už Rusijos ribų, ar,tai būtu siejama su Molotovo, Zdanovo, Bulganino 
' asmenim. Politinės policijos agentus visur Sutiksi - Įmonėse, kolchozuose, 

visuose susirinkimuose, valgyklose, parduotuvėse, poilsio namuose, klini
kose, tranvajuose, darbo lageriuose, ir niekap nėra tikras, kad nekalčiau- "• 
sios pastabos nebus perduotos centrinei. Kiekvienas, jei ne savo šeimoje, 
tai tarp savo artimu pažįstamu žinojo asmenų, kurie politikai buvo visai 
abejingi, o betgi staiga pradingdavo. Jie sudarė milijoninę darbininku ar
miją, kuri buvo verčiama kasti kanalus, tiesti kelius, geležinkelius, kirsti 
miškus, dirbti kasyklose sunkiausiomis sąlygomis. Musu pasikalbėjimo dalyvis 

•mano, kad tokiu žmonių 50% žūsta. Ir karo belaisviam skiriami tokie darbpi. 
Jei šimtai tūkstančiu vokiečiu karo belaisviu "nesurandami", tai kaltos tos 

.sunkios gyvenimo sąlygos, kurioms vakarietis negali prisitaikinti. Niekur 
žmogaus gyvenimas nevertinamas taip menkai kaip Sovietą Sąjungoje, nors so
vietinis režimas nuolatos skelbia, kad jis vienintelis yra Įvykdęs tikrąją 
pagarbą žmogaus asmenybei.

"Pritarimo" psichozes
Policijos agentą visur buvimas po trisdešimties viešpatavimo metą 

padarė, kad visa Rusija yra pripildyta vienas kitu didžiausio nepasitikė
jimo ir baimės. Šita baimė, vakariečiui visai neįsivaizduojama, užmušė bet 
kurią minti. Europietis Sovietą S-goje po trumpo laiko pasijunta kaip be-
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protnamyje: žmonas jaučia savo materialini ir moralini skurdą, jie su
pranta kiaurai propagandos aparato veiklą, bet nieko negali daryti, ži
nodami gerai, kad jie yra tik Įstatymą objektai, ir vis dėlto, kartoja 
partijos ir vyriausybės šūkius apie "laimingiausią tautą pasauly", apie 
"Stalino išminti ir meilę"; kartoja su tokiu užsidegimu, kad nuošaliai sto
vinčiam tatai atrodo psichozas.

Skurdas_
IttJsą bendrakalbis pasakojo, kad jis fabriko biure, kuriame jis dir- 

• bo, kasdien iš sienos išsitraukdavo ir išsinešdavo namo vini ant kurios 
jis pasikabindavo kepurę, nes palikęs kitą dieną jau nieko nerasdavo. Už 
tat suprantama, kodėl kaimyniniuose užimtuose kraštuose sovietą kareiviai 
su godumu puolasi i daiktelius, kurią kituose kraštuose, išskyrus Rusiją, 
netrūksta. Kai i vieną pietą Rusijos fabriką atvyko britą delegaoija, dar
bininką pietum, kuriem paprastai būdavo tik kopūstai, buvo šiuo kartu ke
turi patiekalai. Buvo sugabentos staltiesės, šakutės, baldą, kad svečiam 
parodytą "socialistinius laimėjimus". Darbininkai sakė karėtas kalbas ir 
Įtikinėjo, kaip gera Rusijoj darbo žmogui, ir nė vienas neklausydamas ne- 
sišypsojo. Arba kariai kaimyninėse valstybėse pasakoja, kaip nuostabiai 
sovietą keliai asfaltuoti, kaip visas kraštas yra elektrifikuotas, nors jie 
puikiai žino, kad tai tik maža tiesos dalelė, kad ją pųolimasis.l prekes 
jau Įsakmiai kalba apie pp ekią badą Rusijoj. . , ų .

"•Z/. rTik labai retai, kada musą, bendrakalbis Įtikindavo, kad jis užsie
nietis ir netrukus išvyksta iš Rusijos, jam pasisekė išgirsti/nusiskundimą 
skurdžiu gyvenimu. Ir tada ne tik tarp ūkininką ir darbininką, bet net 
tarp partleftią ar-politinės polieiloš pareigūną paąirodė'žniąnią, kurie pri
sipažino mielai išvyktą 1 užsieni tam, kad niekados ’.1 Rusiją negrįžtą...

■ - I ■ - - • ■ ; o ■ *. ... ' ■ *

'" ' Spaudos tiražo paslaptis,. .
Populiarus sovietinės kultūros aukštumo argumentas, kad sovietai 

pakėlė spaudos, laikraščiu tiražą. Ir tai-tiesa,•kad laikraščiai greit 
išgrobstomi - bet ne tam, kad skaitytą - laikraštinis popieriš vartojamas / 
papirosams. Jaunimas išatigęs naujame režime, nepergyvėnąs oaro laiką, griež
tai nenorėtą, kad grįžtą dvasininką laikai. Tačiau ir jame esamą Įsitiki
nimo, kad anksčiau Rusijoj gyventi buvo geriau, kad caro laiką savivalia
vimas esąs 'tik šiandieninio tetore šešėlis. ;• >

.Tautybių nuotaikos rūsam' •
Tautybių politika susilaukė pasitenkinimo dėl sudarytą socialinių 

bei kultnrinlą instituciją. Tačiau Ir tą"pažadintąją”tautą,sukilusi didelė 
neapykanta prieš visa kas rusiška. Ta neapykanta kyla iš to, kad tariamai 
autonominės ar nepriklausomos vyriausybės yrą saistomos Maskvos Įsakymą, 
kad lemiamosios valdymo aparato vietos yra rankose rusą, politinės polio!— ’ 
jos agentą.

Karo viltys ir pokario pesimizmas
Kai kilo karas ir Sovietą Sąjunga patapo vakariniu demokratiją są

jungininku, daugelis puoselėjo viltis, kad vidaus Įsitempimas atsileis. 
Tikėju, kad Jungtinės Valstybės ir Anglija padarys Įtaką Stalino policiniam 
režimui. Ir jeigu rusas kovėsi visa jėga, tai ne tam, kad parodytą Stalino 
režimo pirmenybę prieš "fašizmą", bet kad apgintą savo žemę tikėdamas, kad 
Churchills ir Rooseveltas sušvelnins Stalino despotizmą. Šita viltis pasi- • 
rodė apgaulinga. Ir šiandien atėjo didelė depresija. Šiandien rusą nuotaika 
- fatalistinė ir pesimistinė. Rusas šiandien Įsitikinęs, kad dabartinės pa
dėties niekas daugiau nepakeis.
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VOKIEČIO > BELAISVIO PRANEŠIMAS
Grižas iš rusvi nelaisvės vokietis, buvęs chemikas studentas pa

pasakojo apie belaisviu gyvenimą Rusijoj: • t
Belaisviu stovykla buvo netoli Sverdlovsko. Joje buvo 3.200 be- 

z laisvių- Iš ju i darbę galėjo eiti tik 1.200. Kiti jau nepaėjo, nusilpę 
nuo blogo maitinimo. Maistas ketveriopas pagal nudirbamo darbo kiekį. At- 

- liekantiems nustatytos normos 51-81% skiriama 400 gr.duonos, 81-101% jau 
600'gr, 101-120% 800 gr. Tačiau nustatytos normos niekas negalėdavo at
likti. Juo labiaii kas stengėsi, juo labiau išsekė organizmas. 194? m. 
sausio mėn. keturias dienas visai nedavė duonos. Ne tik belaisviam, betp' 
ir Šiaip darbininkam. Maitinimas apskritai dabar blogesnis nei 1945 m. 
kada biivo dar amerikoniško maisto. ,

-Pats SverdĮovskas išaugintas į didžiuli pramonės miestu su 1.200.000 . 
gyventoju- Apie 80% gyventoju esą visokie "poselenoal". Daugiu grįžusiu % 
iš Vokietijos nelaisvės ar net tiesiai paimtu iš karįudmepčdT<B‘ėlaisvlu 
dajis buvo varoma 1 Sverdiovsko fabrikus. Dirbama trįm- pakaitom-

"Antifašistinis aktyvas" '• '
Belaisviu lagerio viduje buvo suorganizuotas iš ja ftiu belaisviu 

"antifašistinis aktyvas". Iš esmės 1 ji pakliuvo.ne komunistai iš įsiti
kinimo, bet avantiūristai, arivlštal. Jie buvo nuvežti į Maskva, kur išė
jo 3 mėnesiu kursus ir paskui buvo gražinti į belaisviu stovyklas.. Dirbti 
jiem nereikėjo. Maisto gavo užtenkamai. Ju visas uždavinys -propaganda. 
Aktualiausia propagandinė idėja - pakelti darbingumą. Ji buvo Įtaigojama 
ne tik tarp belaisviu bet šiuo šūkiu organizuojamas visas sovietu gyve
nimas. ’ .. .

. "Antifašistinis aktyvas" pritėrčrizuodavo belaisvius daugiau nei 
rusai prižiūrėtojai.' "Kai išėjau iš lagerio, man rodėsy k-ad išėjau ne iš • 
rusu nelaisvės, bet iš vokiečiu”. Paleido iš nelaisvės ir "aktyvistus". 
Tašiau Juos paleido visai laisvai, o mus atgabeno su ginkluota sargyba.

/.• < SusitjkimaiSL su lietuviais tremtiniais
■ Kai vyko iš Sverdlovsko 17rp Maskvos ir Uralo, apie 500 km nuo Ura- , 

lo.vienoj stoty, belaisviu traukinys Sustojo greta kito traukinio, kurio 
prekiniu^ vagonu langeliai buvo spygliuotom vielom apraizgyti. Kas kelintas 
vagonaš buvo prožektorium apšviestas su stipria enkavedistu sargyba. Tuo C- 
metu vičLuj esantiem suimtiesiem dalino maistą. ‘Elektros šviesoje musu pa- ' 
sakotojas vokietis belaisvis matė viduje gerai apsirengusius vyrus, -kalban
čius lietuviškai. Salia, šito ešalono buvo dar antras tokls pat. Viso apie 
70 vagonu- - ’ -

Su lietuviais buvo tekę mūsų pasakotojui susipažinti jau dirbtuvėse, 
kur vieno' skyriaus viršininkas buvo lietuvis inžinierius, senti u išvežtas 
ir gyveno ten su žmona. Iš jo belaisviai, dirbę aname fabrike, susilaukdavę 
paramos- '■_'

LIETUVIŲ TREMELNIŲ GYVENIMAS. ■ . J

Lietuviu žurnalistu suvažiavimas
— AiW ■■ — Mf—ll iiį^— ■

Rugpiūėio JO-ji dienomis Schweinfurts įvyko antrasis lietuviu žurna
listą tremtiniu suvažiavimas..'Dalyvavo apie' 100 tremtyje gyvenanėiu lietu
viu spaudos darbuotoju. Suvažiavime dalyvavo ir pasakė kalbas'Amerikos 
lietuviu atstovai - K-V.Ealtramaitls ,ir Ė-Devenienė, pasveikindami lietu
vius žurnalistus Amerikos lietuyįu organizacijų ir Amerikos lietuviu spau
dos vardu. Sveikino taip pat IŽO direktorius Mr-Niece, lenku žurnalistu, 
sąjungos pirmininkas, ukrainiečiu spaudos atstovas ir lietuviu įstaigos- 

žurnalistą suvažiavimas garbės nariais išrinko Dr.Kazį Grinių,ra
šytoją Vydūną, prof.kun.Mykolą Krupaviėiu ir prof. Mykolą Biržiška, jie 
visa savo gyvenimą plunksna kovojo ir tebekovoja už Lietuvos laisvę ir • 
kultūrą. Bažnytinės pamaldos buvo skirtos už mirusius ir nukankintus Si
biro tremtyje ir Vokietijos kacetuose lietuvius žurnalistus.
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• Suvažiavimas nutari pasveikinti vyriausius Lietuvos išlaisvinimo * 
veiksnius, Amerikos lietuvių spauda, organizacijas, tarptautinę žurna
listu sąjungą, Lietuvos- pasiuntinius, Sv.Tėvo delegatą, BALF’ą, kaimy
ninių tautą žurnalistus ir t, t.. J naują lietuvių tremtinių žurnalistų 
sąjungos valdybą Išrinkti; A.Merkelis, J. Butėnas, H.Blazas, S.Urbonas, 
V.Trumpa, J.Cicėnas, J.Kardelis, P.Gaučys, D.Panikas. .

Lietuvių tremtinių žurnalistų, suvažiavimo proga buvo suruošta 
lietuviškosios spaudos paroda, kuri turėjo septynius skyrius,

1. gencji lietuviškoji knyga - Mažvydo katekizmas, senosios 
knygos pavyzdžiai, spaudos draudimo laikų knyga, lietuviškoji knyga prieš 
pirmąjį pasaulini karą, kur buvo natytl "Aūszra", "Aukso Altorius” ir
tĮ sa eilė kitų ano meto knygų.

2. NepriklaOsomos Lietuvos kiyga. <3ia buvo sudėta visa eilė 
Lietuvoje išleistu originalesniųjų knygų, kurias lietuviai tremtiniai 
pasėmė su savimi ir išsaugojo,

' J. Naoių okupacijos Ja ikų lietuviškoji spauda. Čia buvo labai 
gausi lietuvių pogrindžio spauda,.lietuvių viešoji spauda ir negausus 
to meto leidiniai.

4, Lietuviškoji spauda Amerikoje, Parodos organizatoriai parodė 
kruopščiai surinktus Amerikos lietuvių laikraščius ir išleistas knygas.

5» Lietuviškoji spauda kituose kraštuose. Siame skyriuje buvo a 
lietuviškieji laikraščiai ir kiti leidiniai, išleisti Argentinoje, Urug
vajuje, Kanadoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Italijoje, Svei- 
oąrljojį, Anglijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

6. Dabartinė lietuvių tremties spauda. Sis skyrius buvo pats gau
siausias. Jis vaizdžiai parodė, kad’lietuviai tremtiniai knygos srityje 
ir sunkiose sąlygose yra išvarą gilią vagą. - ■'

7. Knygos apie Lietuvą svetimomis kalto®.s. (3i.a surinkta, visa .eilė
lietuvių autorių knygų i išleistų svettmoBils kalbomis, taip pat nelietu
vių raštą! apie Lietuvą. a '

Suvažiavimas paminėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos 25 motų sukaktį, 
kuri sueina kaip tik šiais me tai s i

Buvo suvažiavę gasitaI*ii Lietuvos Raud.Kryžiaus atstovai ’
Rugsėjo mėn. 10-11 Al ienomis Augsburge Įvyko metinis Lietuvos Raud. 

Kryžiaus skyrių atstovų jeuvpžiavimas. Suvažiavime gausiai dalyvavo visų 
.trijų zonų IflK skyrių a^eto\"-4. DŠlyvav;?' ir Visi BALT‘o igalibtifelaį, 
AjUivixavlmaa--, Lamingai pritarė xJA£l’’o w^lai, kurto . arena lietuviam 
tremtiniam nepaprastai reikalinga. Išreikšta už ją x ąuėka BALK centrui, 
visiems BALF’o skyriams ir Amerikos lietuviams, kurie savo gausiom aukom 
ir pasišventimu lengvina lietuvių tremtinių vargą.

I Vokietiją atvykusį ^aneįikos lietuvių veikėja E.Devenienė lietu
vių tremtinių spaudai sutelkė keletą pasikalbėjimų.’ Ji pareiškė, kad 
jas pagrindinis tikslas yra aplankyti lietuvius tremtinius, gyvenančius 
visas© trijose Vokietijos zonose ir nuodugniau pažinti lu gyvenimo są
lygas. Prieš atvykdama į Vokietiją, ji lankėsi Švedijoje, kur aplankė 
tris lietuvių kolonijas ir susipažino su tenykščių lietuvių gyvenimu. 
Švedijoj darbo gauna visi. Tremtiniams medžiaginės sąlygos Švedijoj# bitų 
neblogos, įei nebūtų vieno "bet". Tas "bet” - tai sovietų artumas ir 
švedų nuolaidumas jiem. Lietuviai tremtiniai dėl šios priežasties Svedi- . a 
joje nėra ramūs ir saugūs. Jie nori, išvažiuoti į kitus kraštus. Lietuvių 
Švedijoje yra apie 400, - ’ '

. Tcliau E.Devenienė pažymėjo, kad,Amorikos lietuviai per BALF’ą 
dės visas pastangas lietuvių tremtinių gyvenimui palengvinti

4



- 5 -
* ’ ' • •BALF’o Įgaliotiniu gasi tari ma©

Rugsėjo 12 d. $vyko BALF’o Įgaliotiniu Vokietijoje^pasitarlmae. 
, Pasitarime dalyvavo visose trijose Vokietijos zonose esantieji BALF’o 

Įgaliotiniai t Lietuvon Raudonojo Kryžiaus ir Lietuviu Tremtiniu Bendruo
menės Variausiojo Ke&j&etc> pirmininkai. Vieningai konstatuota, kad 
vlenerlu^etu darbo njhulviKa parodė, jog EALF’o pirmiifinko kun.Dr.j.p. 
Končiaus nustatyti santykiai tarp EALF’o Įgaliotiniu ir Lietuvos Raud. 
Kryžiaus buvo naudingi BALF’ul ir nepaprastai naudingi Raudonajam Kryžiui 
Ir visai lietuviu tremtiniu bendruomenei*

LRK atspausdino 100.000 ženkleliu su užrašu:wginok, Tautieti, ir 
atmink,kad ši gerybė yra B.’jLF’o dovana”. Šie ženkliukai bus segami prie 
kiekvieno 1A BALF’o gaunamo daikto, ji atiduodant t rentiniams.

Prancūzu zcnoa BALF’o Įgaliotinis Db.A .Trimakas savo pranešime 
pažymėjo, kad vieeb BALF siuntos eina per Prancūzija ir prancūzu sopa. 
Įgaliotinis jės išgauna ir perduoti a LRK*. Iš New York© BALF siuntos LRK 
sandėlius pasiekia per 4-6 sayaites. Per 1-2 savaites daiktai paskirstomi' 
atskirom lietuviu kolonijom vs^ęse Vokietijos zonose ir Austrijoje. 
Bendradarbiavimas su BALF’o centro vado vybe geras.

Apie BA&F Įgaliotinio veikla amerikiečiu zonoje pranešima padarė 
tos zonos Įgaliotinis P.Mlnkūnas. Pradžioje teko rūpintis siuntu išga- • 
vlrnu iš.-VNRRA ir NOWC sandėliu.. Santykis i su NCWC Įstaigomis buvo Salti* 1 
Vėliau, ELXF’o centrui pi darius.atĮtinkamu žyglu> BALF Įgaliotinio san
tykiai su NC7/0 pasidarė labai geri. Studentu stipendijom skirti yra su
daryta speciali studentu šalpos' komisija. Stengiamasi susipažinti su 
lietuviu studentu būkle kiekviename universitete. A p

Apie BALF Igalietlnie darbus anglu zonoje pranešima padarė L* - 
Pymėa. Anksčiau, kai jis buvo paskirtas E ALF’ o Įgaliotiniu, BNRRA -pra-• 
nešė, kad BALT’© veikla nėra oficiali, ir BALF’o Įgaliotinis negalės - 
naudotis jokiomis lengvatomis. Dabar britu zonos valdžios Įstaigos paA - 
mažu pripranta prie BALF’o vardo Ir jau keliuose oficialiuose aplink
raščiuose figūruoja ir B.iF'o vardas.

Įgaliotiniai vieningai konstatavo, kad B-LF’c veikla turi di
delės reikšmės tremtiniu gyvenimui. Nutarta B^LF’o centrui daugiau pa-, 
tiekti informacinės medžiagos apie B..LF’© šalpos reikšme ir. apie tos 
reikšmės Įvertinimu tremtiniu bendruomenėja- I Amerikos lietuvi* spaudu 
tėte klausi -is bus parašyta straipnuitf.

įgalioti i i .••atrėžė| kad jį it_At iii.*., -ižo tšslėokėil-o, 
dtžnal nutolusio nuo tremtiniu mašes, BALF’o veikla tre <x&iu tarpe 
didžiai vertinama.

♦ i . • • • 2 * — — — • e

TREMTINIAI IR IRC
jnfgrmącįjos^agie^iRO

Ansbaehe buvo sušauktas Dt stovyklą adninistratoriu ir tautybių • 
komitetu pirmininku suvažiavimas, kuriame’ IRO pareigūnė Miss F. Green 
paaiškino IRO uždavinius. IRO darbas skiriasi nuo UNRRa'os. IRO turės 
iš savo menke biudžeto mokėti už ivetrlua jb tarnavimus ir prekes, už 
kurias UNRRAi nereikėjo mokėti. Susitarimas tarp IRO ir amerikiečiu ka
riuomenės rodo, kad ateityje j® kariuomenė’, bet pati IRO spręs, kuris 
išvietlntas asmuo turi teis* j tos organizacijos aprūpinime. IRO iki 
šiol dar nėra paruošusi tam reikalui jokiu nustatė.

Esu numatoma, kad IRO tremtinius skirstys 1 tris kategorijas: 
kurie iatys pa j ėgi a apsirūpinti ir kuriem DP status reikalingas tik tam, 
kad emigracijos atveju galėtu išvykt iškart u su kitais DP; kuriems bus 
reikalinga tik dd, inė parama, pa v., teisinė pagiba, bet ne pilnas ap

rūpinimas; kuriems reikalingas illnas aprūpinimas. IRO pareiga būsianti 
aprūpinti DP maitinimu, o?kariuomenė turėsianti rūpintis DP teisine, 
saugumo ir sanitarine padėtimi stovyklose. IRO iš savo lėšų nemokės tik 
už ta DP asmenims teikiama'maistą, kuri jie gauna vokiečiu normalaus '
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vartotojo apimtyje. IRO turės mokėti, ką DP gaus virė vokiečiams ski
riamu normų. Kadangi IRO organizacijai stinga lėšų, yra pi vesta stovyk
lų administratoriams ir komitetų pirmininkams patikrinti dirbančiųjų 
sųrašus, norint sumažinti stovyklose dirbančiųjų skaičių.

Toliau pranešėja* palte tė repatriavlmo ir emigracijos klausimus. 
IRO uždavinys esųs dveįo^as; repatrijuoti tuos, kurie laisva valia, 
to nori, ir pastoviai įkurdinti tuos DP, kurie atsisako^repatrijuoti. 
IRO yra numačiusi v< kti iki 1948 m. liepos 1 d.

Baigdama pranešėja pareiškė: "aš nenoriu primesti jums savo nuo
monės, kų jūs turite daryti, kad paskatintumėt savo tautiečius išvykti 
i vienų ar kitų kraštų. Bet jus blogai > pa aitarnausite, jei sakysite,kad
vienų dienų Įvyks koks stebuklus, ir viskas pasikeis. Aš_žinau, kad tos 
išvykimo galimybės, kurias jums siūlo, nėra telkiamos EflSanlstfnlals” 
pagrindais7”6et“IS_paprasfo apš££fčIavIfi6"Ir”n6r6~l8lgy1;I'ra&f66~J5g6s 
8avo"RrašĮį6"filčIuIZ'’NererRIa-pašI5ū6fI’JoEIom'IIIūžIJom aple”fa!7 Zad“ 
vBIIaū"ISvlellnllems asmenims .prasivers kokios aiškesnės perspektyvos”.

Rugpiūčio mėh. Mūnchene Įvyko LTB MUnehene apygardos apylinkių 
atstovų;suvažiavimas. Iš atstovų pranešimų paaiškėjo, kad kai kuriose " 
stovyklose IRO pareigūnai žodžiu yra Įsakų visiem darbingiem stovyklų 
gyventojam vyram ir moterim, turintiem 18.40 metų amžiaus, iki lapkri
čio 1 d. užsiregistruoti darbams 1 Belgija, Prancūzija;ar Olandija- 

.NeužsĮregistravę po lapkričio 1 d. IRO tebus globojami.
Tremtiniai neskuba registruotis vykti darbams 1 Belgija, Prancūzija 

■<,p.r Olandija ne darbo vengdami, bet todėl, kad verbuojami tik visiškai 
.-sveiki vyrai, mažiau darbingi ašmens, o taip pat šeimos, neimamos.;

^Busianti_tęslama UNRRAes pradėtejl_tremtinių_grąžįnįne_proęrama
Vokiečių žinių agoitūra skelbia IRO vyr.būstinės Vokietijoje pra

nešima, kad iki š.m. galo vienas trečdalis išvietintųjų galėsiu Įsikur
ti kituose kraštuose. Būsianti tųsiana UNRRAos pradėtoji tremtinių gra
žinimo programa 1 kilmės kraštus. IRO apskaičiavimų, kiekvienų mėnesi - 
grįšiu i savo tėvynes vidutiniškai po. 2.500 asmenų 
vimai jau ne syki pasirodė klaidingi. ELTA.) i

r. *

n tC
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^š įietuvos ’* \ ‘ Hit:“’"-';
*TĮVYNĮS_ĮALSA§”_ĄRBĄ_^AUJĄS-RĘPATglAęĮ^Ę3^AGĮTĄ0IJ0S..,n... $ c .

- - - - •’ T**"*"*'**!^ "•/•'\*V

Tarp tremtinių plątinamas naujas sovietinis laikrašti#/skirtas • 
specialiai tremtiniam,•• leidžiamas Vilniuje Lietuvos Tarybinių'Rašytojų 
Sąjungos vardu. Piųpas nr. išleistus rugp.5 d. Jame vijįo »yra’~4 b.tr,Pirmi 
trys kalba apie tuos pačius, dalykus/- ragina grįžti , niekina tariamai-*1 *uxyo a.ajuC Oj;xc uuua yasj.ua, uaįJMJB. - XTUgXHa UX.eJS.XnS. S tiri amai-' ‘ ’ ■. V’įKįn?
atkalbinėjaučius nuo grįžimo,, informuoja apie tarybihib gyvenimo laimėjimUš t̂T

Grįžt autiem Paleckio ir Gedvilos atsišaukimas žaHtf--1 ’ r.laio'
nepersekioja grįžtančiųjų lietuvių ir neatskiria'-j ų-nųo^ šeimų'''.2-}"J*gr '
tantiem suteikiama medžiaginė parama” , J) ” jieės 'suteikiama galimybė, « * 
pasirinkti savo specialybės darbų” ,'4)’." tie, kas- turėjo ūkius ar namųb/jv3: r 
nepriklausančius nacionalizacijai, atgauna juos atgal. J’^i^tf-.ą^ailma-’ jitfcdtš 
gražinti aenųjl ūk$... jie turi teisę gauti .kitų lygiaverti Ūkį ligi 
15 ha". 5) "Jie gali gauti iš valstybės paskalų trobėsiam pasistatyti, * 
inventoriui ir gyvuliam Įsigytf6) "tarnavę vokiečių kariuomenėj, o ■ 
taip pat"vietinėse rinktinėse” ir kituose kariniuose junginiuose eiliniais

A.”
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■ ir karininkais* taip pat policijoj* nėra traukiami už tai atsakomybėn. 

Jie gali grįžti ten, kur gyveno ligi karo, ir dirbti... Tai liečia ir 
tuos, kurie dezertyravo ifir Tarybinės Armijos”.-

Laimėjimai
Tarybinės Lietuves laimėjimu laiko reikalinga suminėti: 1) "iš 

pagrindu pasikeitė Lietuvos kaimo veidas”; Baugiau kaip 86.000 gave žemės, 
2) mokiniu skaičius išaugęs iki 265.000, tiražas lietuvišku knygų 
išaugęs iki 9 mil. egz.r 3) veikia 12 teatru; 4) kuriamos lietuviškos 
filmos - "dokumentinė filmą” - "Tarybų Lietuva” ir apie ”lietuviu tau
tos didvyrę" Marytę Melnikaitę; 5) "visai eilei meno ir mokslo veikėju 

. j suteikti garbės titulai. Keliasdešimt tūkstančiu darbininku, valstie- 
-, čiu ir inteligentu apdovanoti ordinais, medaliais ir garbės^ rastais";

.. 6)- "visiem laikam išnyko darbo žmonėm netikrumas dėl rytojaus... Lietu
vos liaudis pirma kartę savo istorijoj pati, tapo savo žemės, savo li- 

. kimo šeimininku, savB" laimės kalvių... ” Atsišaukimas baigiamas pažadu; 
"Tarybinė vyriausybė užtikrina jums laisvę ir neliečiamybę”.

Kąs_ta_
Kas kliudo tremtiniam grįžti? "Ta juodoji ranka tai lietuviu 

tautos atšaižos, shetonišku dvaru, geru bizniu, grynai savo kišenės 
patriotai... Tai žmonės, kurie tarnavo Hitleriui, kurie... išdavinėjo 
tautos interesus, kurie parėmė reakcija ir'atvedė Lietuvę prie fašizmo, 
kurie 1941 ii. padėjo Įsistiprinti hitlerininkam, e vėliau ragino įeiti 
$ vokiečiu kariuomenę ir Įvairius fašistinius karinius junginius... 
.Tai karo nusikaltėliai, perėjūnai' ir avantiūristait\suinteresuoti', 
kad jūs negrįžtumėt namo... Kaip šlykšėlausi lietuvi išgama, tiesiog 
savo tautos apgavikę,, ir pardavikę ČĮą reikia suminėti K. pakštę. Šitas 
vokiškųjų fašistu "geopolitikos".' apaštalas jau dvidešimt metu'dirba 
tiktai tam, kad lietuviu tautę iš savo tėvynės deportuotu... Dar tada, 
kai Lietuva nebuvo tarybinė, prieš keliolika metu, kas gi, jei ne K« 
Pakštas, užsieniniu eksploatatorių pasamdytas, tikru baltu vergu 
pirkliu pasivertęs, slampinėjo po Afrika, ieškodamas lietuviu tautai 
Afrikos džiunglėse vietos, tarytum lietuviai neturėtu savo tėvynės - 
Lietuvoj". Šitas susijaudinimas prieš. Pakštu pratrukęs ryšium su emi
gracija, kurios laikraštis nenori labiau kaip naujo karo.

’!_■ Priminkim dar Aug.Griciaus "Kaip gyvena Tarybų Lietuvos rašy
tojai" ir Putino'eilėrašti "Visa Lietuva”. Būsim tiksliai painformavę 
turini ir stilių to laikraščio. Sąmoningai plačiau painformavom, kad 
tremtinys žinotu, kas jam sakoma. Mes nematom jokio reikalo slėpti 
tegul ir plepalu, nes savo tremtinio nelaikome tokiu naiviu nenusima- 
nėliu, kaip ji vaizduoja "Tėvynės Balsas”, kad jis lengvai galėtu 
duotis suklaidiniamas ar suviliojamas,.

Kaip.vertinti tokio laikraščiopasirod^nę? • ' .
1) Būdinga jau tai,' kad nepasisekus sovietam tremtinius prievar

ta išgauti, jie ryžosi bent individualiai juos laimėti dviem būdais - 
prikalbinti, kad savo noru grjžtū7~patelkti alianvam sęrašus žmonių., 
kurie turėtu būti gražinami, kaip kare nusikaltėliai, koliaborantai.

2) Tremtiniam perkalbėti nepasitenkino specialiais organizuo
jamais laiškais iš Lietuves, nei gausiais siunčiamais ’’Tiesos" ir Pa
leckio brošiūrų pundais. "Tiesa" skirta Lietuvoje gyvenantiem, atsi
dūrusi tarp tremtiniu pasiekia priešingu rezultatu. Tremtiniai nato 
kad tame laikraštyje lietuviška telikusi tik pati kalba (ir :ta pati 
smarkiai rusiškais terminais sudarkyta). Savo keliamais-klausimais tai 
lietuviška maskviškės "Pravdos" laida. Dar blogiau; joje pilna pavar-~ 
džiu, kurios rodo, kad Lietuvos įstaigose ir dažnuose ūkiuose vis ru
sai ir rusai. Dėl šitų priežasčių ir reikėjo tremtiniam išleisti spe
cialu laikraštį, kuris grotu tremtiniam patriotizmo stygom.
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3) Jeigu ir tikėtume nuoširdumu Paleckio ir Bedvilos noro, už
tikrinti laisyę ir neliečiamybę, tai niekas nepatikės, kad jy galioje 
yra įvykdyti tai, ką jie žada. Jie ir patys žino, kad jie yra~tik-KKVD 
marionetės, kuriom pačiom nėra užtikrinta nei laisvė nei neliečiamybė, 
(juk jau ne vienas ir komisaras dingo). Mes apie juos geriau galvojam, 
negu jie apie save skelbiasi. Būtent, mes laikom, kad Lietuva adminis
truoja, terorizuoja, naikina, žudo, kolonizuoja Maskvos Agentai, o Pa
leckiui, Gedvilai yra tik aną? rankose bevaliai įrankiai, kurie pasi
traukti atgal nebepajėgia. Jeigu nuo ju priklausytą ka nors užtikrinti į 
tai jie turėtu prisiimti ir visa atsakomybę už 1940-1 mėty, deportacijas, 
už dabar tėvynėje vykdomus žūdymus, deportavimus už badu ir žalčiu ma
rinimu Rusijoj ižvežty. Mes, berods, teisingiau galvojame, sakydami,kad 
tautos naikinimu lemia ne Sniečkai, Gedvilai,- Paleckiui, bet Maskva ir 

_ tik Maskva, o jos užtikrinimas visada buvo ir yra kupinas klastos, to
kios budingos aziatam valdovam.-

Taip, Paleckio-Gedvilos atsišaukime, be abejo, padiktuotame tos 
pačios Maskvos, nuoširdumo nebaugiau kaip ir tiesos. -Tik atkreipkin 
dėmesį į jy džiaugšmū7~ka3~tletūvoj-išnykūš-netilčrūmas dėl rytojaus, 
kad Lietuvos liaudis virtusi savo likimo kalviu. Tuo, be abejo, netiki 
ir patys Paleckis su Gedvilą - ir vis dėlto tai tyirtina. Jeigu galėtu
mėm bent vienam momentui Paleckį, Gevilu, Šimkų palaikyti konradiškoj.i 
valenrodiškom figūrom apsimetimu įsibrovusios į Lietuvoj naikintoju 
eiles, kad patį naikinimą._sustabdytu, tai pasakytum: jie tyčiomis į * 
savo atsišaukimu pridėjo tokiu visiem žinomu prieštaravimu tiesai ta;i, 
kad įspėtu tremtinį, jog ir kiti ju atsišaukimč ar laikraščio tvirtini

mai yra tokios pat vertės, t.y. reikia suprasti atvirkščiai. Deja, tai 
ne herojai; tai tik smulkios Maskvos marionetės, kurie drebėdami dėl 
savo kailio, vienas pasirašė 40.000 deportavimo aktu, antras jį vykdė 
sutartinai su NEITO, o trečias sykiu su enkavedistais sunkvežimiu važi- ? 
nėjo po lietuviu butus nelaimingųjų gaudyti ir gabenti į Sibiru. Kai 
jie dabar išgamom, nusikaltėliais ir kitais višinskiniais terminais va
dina tuos lietuvius, kurie rūpinasi, kad emigracijos sąlygos lietuviam 
būtu žmoniškesnės į Ameriką, galim suprasti, kokia yra ta sovietinė v 
moralė, kuriu taip garbina dabar ’’Tiesa" ir kita sovietinė spauda.

~ 4) Kaip reikia suprasti ’’Tėvynės Bals o’’ pažadus nurodo ir tas 
faktas, kad gausūs pažadai viską dovanoti ir apdovanoti atsirado tik į 
po to, kai amerikiečiu spaudoje buvo nurodyta: jei sovietinėje spaudoje 
tre.stiniai kolicjami fašistais, karo nusikaltėliais, koliabcrantais, 
tai jie žino, koks būtu ju likimas, jeigu jie panorėtu grįžti. Tik tada 
sovietinė propaganda apsižiūrėjo, kad ji pati baido tremtinius nuo grį
žimo, ir dabar kolic jami tik tremtiniu vadai, o įe tys tremtiniai vaiz
duojami nesusipratėliais, apmulkintais, nieku nekaltais, galinčiais 
grįžti. _

5) Kaip reikia suprasti pasigyrimus, kad tarybinėje Lietuvoje ., 
pakilęs spaudos tiražas, veikiu daug teatru, apdovanoti menininkai,net 
fiIna apie Melnikaitę sukama, atskleidžia "Tiesa", nurodydama, kokią 
tai spauda ir kokie teatras (1947.Ui. 19 d.); \

"Svarbiausias literatūros uždavinys yra'prisidėti, prie socialią-'" 
tinėS-Sęnonės auklėjimo (ri.įy.)... Sitcckias idėjas skiėpijanti“Iitčra- 
^Gfa~ypatIngai~reiKaIinga~Tary5u Lietuvos visuomenei, kur daugelio žmo
nių sąmonė tebėra užteršta buržuazinio fgalvojIne sąvokomis".

Tas pat dėl teatro:
"Partija pareikalavo, kad būtu sfkkurti dabartinio meto tarybiniai 

veikalai, kad, jie būty persunkti social:izmo idėja..."
Taigi, kai" skaitome apie padidėj-ssį spaudos tiražą, teatro akty

vinimą, filnos kūrimą, turime suprasti -padidėjus sovietinę propagandą 
per literatūrą, meną, teatrą, filmą. So“vietinė akcija eina dviem kryptim; 
iš vienos pusės stiprinamas bioliginis -tautos naikinihas deportacijom, 
iš antros, spartinamas "perauklėjimas" “tu, kurie dar pasilieka.

I
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Duokite šen- Mr_»A-6imbą
(Binbog apgautas žmogus pasakoja)

- Jei pasiseks antra karta mano gyvenime pasiekti Amerikos 
krantus, pirmiausia, susirasiu sena pažįstama Mr.Bimbą ir paklausiu, 
už ką jis mane ir dat daugelį Amerikos lietuviu darbininku taip skau
džiai apgavo?

Taip pradeda savo gyvenimo romaną pasakoti retas DP egzenplio- 
- ‘ rius, jau trisdešimt metu nematęs Lietuvos, Juozas B. u d o n i s,da

bar. gyvenas Schwabisch-Gmund stovykloje. • •
- Gimiau 19o5 mt.sausio mėn.25 d. Panevėžio apskr. ir vai., Rėk

liu kaime. Mažas būdamas Likau našlaitis. Ganiau pas kaimynus bandų, 
tarnavau pas apylinkės ūkininkus. Turėjau dėdę JV. Kai buvau 15 mt.amž- 
tas dėdė atsiuntė man "šipkartę" ir aš atsidūriau Čikagoje. Dykinėti 
Amerikoje neteko. Dirbau gyvuliu skerdyklose, kirtau medžius miškuose, 
kasiau ir anglis. Visokiu darbu teko dirbti. Kol pramojau kalbėti ang
liškai, teko gerokai pavargti. Žinoma, to, vargo’, kuri dabar vargstam,
su Amerikos vargu lyginti negalima. Ten aš buvau laisvas žmbgus: norėjau 
dirbai, norėjau gėriau... Niekas manęs varu iš vienos stovyklos 1 kita 
nevarinėjo, niekas mano praeitimi nesirūpino, niekas neklausinėjo apie 
ka aš galvoju....

Kai pramola u angliškai, gavau visai gera darba viename Chicago 
mašinų daliu fabrike ir 1927 metu nradžioje turėjau susitaupęs apie 
J.000 doleriu... - t —■ *

Budonis atsiduso, nusispiovė ir sako;
- Jei ne tie prakeikti bimbininkai, šiandien būčiau galėjęs ir 

•tau affidevita atsiusti...
- Bedirbdamas fabrikuose susipažinau su Amerikos komunistais. 

1926-1927 -mt. tie komunistai ėmė labai girti darbininku gyvenimu Rusijoje 
ir raginti mus rašytis savanoriais į- Rusija. Palclausiau. ir aš birai įninku. 
Užsirašiau savanoriu, atidaviau iš anksto visas sutaupys, sėdau į laiva 
ir išplaukiau i darbininku rojų so/ridli etinės statybos vykdyti. Kartu
su manim važiavo dar apie šimtas įvairių tautybių, mulkiu- Iš to džiaugs
mo, kad galim ištrukti iš kapitalistų .nagu, visi kaip vienas suplėšėm 
savo amerikoniškus pasus ir, atsisakėm JV pilietybės.

■Tiesa, bolševikai mus gražiai pasitiko, prakalbu-pasakė "vodka” 
pavaišino ir nuvežė į Ukrainą. Ten K e r s o n mieste-parodė sugriau-" , 
tą pilietinio learo metu fabriką ir pareiškę, kad su tuo fabriku mes 
galim daryti ką norim, valdžia mums jį dovanoja. Mes turėjom savo tarpe 
visokių specialistu ir tuoj pat ėmėmės darbo. Už darbą mums niekas nie
ko nemokėjo, bet mes nieko ir ne r ei. kalavom. Juk dirbom patys.sau. Sta
tėm modernišką plytinę.? • .. .

Viskas ėjo gerai, kol tą fabriką statėm. Kai pradėjom gaminti 
plytas > šerpes ir kitokius molio gaminius, į mūsų fabriko reikalus ėmė 

5 .kištis įvairus profsojusai”, "pramsojuzai” ir komisarai. Mūsų koopera
tyvo nariam tas, nepatiko: padarėm susirinkimą,, išsirinkom”.deputatus"ir' pasiuntem ą-Maskvą pasakyti, Kao. niekas nesikištų 1 musųvbizriį".

Kai tie deputatai į Maskvą išvažiavo, taip daugiau į fabriką ir 
nebesugrįžo. Mums pranešė, kad tai buvo ne darbininką ’atstovai, bet šni
pai ir sabotažninkai. Negana to, atvažiavę čekistai p?adėjo ir mus tar
dyti ir daugelį suėmę išs_ ėžė. Visuš fabriko reikalus pradėjo tvarkyti 
komisaras. Mums amerikonams,pradėjo mokėti mažesnį atlyginimą, varyti 

. prie sunkesniu darbų ir visaip spausti, kad tas fabrikas yra mūsų pasta
tytas, kad viskas nupirkta už mūsų pinigus, nebuvo galima nė prisiminti. 
Už vieną žodį tuoj pat, kaip "sabotažninką" griebdavo ir tas žmogelis iš
nykdavo, kaip kamparas... Vienas po kito ėmėm iš to prakeikto fabriko 
bėgti. Spiovęs į savo sunkiai uždirbtus dolerius, mėžiau fabriką ir aš. Nu
važiavau į Nikolajevo miestą ir ten, kaip'mechanikas, gavau darbą mašinų 
■fabrike.

Tame fabrike dirbo apie 25.000 darbininkų. Aš, palyginus su ki
etais, uždirbdavau neblogai, gaudavau virš 400 rublių į mėnesį, bet pi
nigų vos užtekdavo vienam pragyventi. Visą laiką dėvėjau iš Amerikos at-

' •'. , ' i
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sivežtus drabužius; Nauju nusipirkti visiškai nebuvo.
Apie 1935 metus Rusijoje prasidėjo vadinamieji Ešovo laikaivVi- 

suose fabrikuose atsirado kadru skyriai, kurie pradėjo "liaudies prie
šu” medžioklę. Ukrainiečius vežti į Sibirą pradėjo tūkstančiais. Kai 
aš užpildžiau keliu lapu anketa ir parašiau, kad iki 192? metu gyvenau 
Amerikoje, man pranešė/ kad ir aš esu liaudies priešas. Tuoj pat be jo
kiu dokumentu išvarė iš fabriko, liepė kasdien registruotis nri 1 i ei joje 
ir niekur iš Nikolajevo nebeleido išvažiuoti. I darbu niekas‘niekur ne
bepriėmė. Kol turėjau šiokiu tokiu daiktus vargais negalais mait-Lnansi 
ir gyvenau. Kai daiktai išsibaigė, pradėjau badauti, kaip benamis šuo../ 
Tokiu kaip aš buvo tūkstančiai, iširusius iš bado gatvėse rinkdavo specia
lios komandos. Net ir dabar klaiku prisiminti^

Draugai patarė apsimesti bepročiu ir kaip nors išeiti iš miesto ir 
• apsigyventi kokiame nors kolchoze. Taip ir padariau. Iš Nikolajevo išė

jau pėsftias Lietuvos link. Būtu ilga istorija, kaip mane tampė po viso
kius kalėjimus ir kaip beproti galu gale vėl paleisdavo. Vargais negalais 
dasikasiau iki Minsko, bet per "rubežiu" negalėjau pralįsti. Labai stip
riai su šunimis saugodavo. Jsitaisiaū viename kolchoze bernu ir baisiuo- ■ ' 
sius badmečius ten iškentėjau. Maisto neužtekdavo ir kaimuose, bet vis 
duonos plutgali būdavo lengviau surasti, negu dide.liame mieste.

Užėjo Rusijoje traktorių karštligė.-Truko tiems traktoriams aptar
nauti specialistu. Paėmė mane, kaip mokanti anglu kalba, vertėju«- Aš va
žinėdavau su amerikiečiu instruktoriais po traktorių ir mašinų stotis ir 
aiškindavau kolchoznikams traktoriaus valdymo ir taisymo paslaptis. Zi- ' 
noma, prieš tai turėjau pasirašyti, kad nieko amerikiečiams instruktoriams 
nei apie sav®, nei apie gyvenimu Rusijoje nepasakosiu. Liežuvį prikandęs/ 
žinoma, ir tyleS-jau, nes dar nesinorėjo be jokio reikalo mirti... garas 
mane užtiko Kersono mieste. Atėjo VdkžJeėiai. Šie vėl mane viena naktį . ' 
čiupo ir kartu su ukrainiečiu būrįūi-imarindami badu, atvežė į Viena ir ’ 
pristatė/ dirbti. Tampė po visa Vokietiją/ kol pašibaigė'karas. Tik ka
rui pasibaigus atsiskyriau nuo ukrainiečiu ir susiradau lietuviu stovykla.

Po 20 metę pertraukos sužinojau, kad mano sesuo gyvenusi New Yorke 
jau prieš dešimt metu numirė. Nei vienam žmogui mano laikais Rusijoje į 
užsienius rašyti valdžia neleisdavo. < . " :

, .Keip matai, darbininku Rojuje begyvendamas pražilau, susenaų ir ;
visko nustojau. Lietuvos nemačiau jau JO metu- Nežinau, ar bėra,nors vie
nas gyvųjų tarpe, kuris mane ten prisimintu...

- Dabar norėčiau dar kartą,pasiekti Ameriką ir susitikti Bimbą? 
Mokėčiau su juo pasikalbėti.

Išyyko_i Lietuvą , . ' ' .
I Lietuvą išvyko buv. dramos artistė N._Vosyliūtė Dauguvietienė, 

kurios vyras jai rašė laiškus, vis ragindamaš/grjžti.’ 'G-aHĖia~IaūEfI_pasi- 
rodant jos vardu pareiškimu.'

Iš_šysicaru_spaudod

KADA .DEMOKRATIJOS KEBETOLKRUOS STALINO HITLERIO

S4JUKGO3 VAISIŲ ’ - -
i 1 ■■ i" •“ — — — — i» ■ . a*. ** —. i -

Šveicaru dienraštis "Die Tat" (194?.9.16) parašė straipsni apie 
prancūzo Henry de Chambon knyga "Baltijos kraštu tragedija". Jame Balti
jos Kraštu okupaciją laiko tarptautiniu klausimu, prie kurio -aiškėja, '

- ar didžiosios tautos renkasi jėga ar teisę tarpusavio santykiam.
"Brutali rusu praktika siekia visu spartumu sunaikinti Baltu tau- „ 

tas, kol dar Vakaru taikos meilė nesikonkretizuoja veiksmais, - šiar-dięli.' 
ji daugiau sveria, kaip gera teisė, kuri negali būti -parauta kumsčia. ' 
Chambono knygos tikroji vertė iškils ateityje, jeigu bus prieita ligi to,,, 
kad bus pašalintas ir kitas karčiausias Stalino-Hitlerio susitarimo vaisius
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eta gludi trijų Baltijos valstybių tragiką ir principinė reikšmė: 1939 d- 
tarp Rusijos ir Vakarų nepasiekta susitarimo, nes Vakarų valstybės at
sisakė įmesti į Rusijos nasrus Estiją, Latvi jų įr_ Ljjituvą. Tada Stalinas 

. ir Molotovas kreipėsi į Hitlerį, kuris norimų 'parašų mielai .davė. Bat- 
tijos valstybių išprievartavimas šiandien yra vienintelis dalykas, kad 
liko iš Hitlerio sukurtų aktų. Vakarų pasaulis, kuris 1939 nu buvo Įl

ėkęs ištikimas teisei ir labiau rizikavęs susilaukti Eitlerio-stal5.no 
sąjungos bei iš jos einančio karo, nekaip paaukoti šias tris taikingas 
tautas . - šiandien vis-dėlto tebetoleruoja šit^tebesitęsiantį nelemtos 
Hitlerio-Stalino sąjungos p darinį". '

Toliau laikraštis nurodo glaudžius kultūrinius ryšius tarp Pran- 
cūžijos ir Estijos, Latvijos ir ypač katalikiškos Lietuvos. Anglijoj, 
Italijoj šie kraštai taip pat esą gerai pažįstami iš vertimų, tik Svei- 
cąfija esanti pavyzdingo "apšviestoj'©" nežinojimo rolėje (E*) 2 c

Is'prancūzų spaudos
f i -r ^^CŪ^_G^UZĮĄSĮ_2L_yEĮ^y5_SU_DP j ‘

Prancūzų rimtas dienraštis "Le Monde" (1947*9«5) nusĮšžun^Žia,. š'j’- 
kad pramatyta italų imigraci ja į Prancūzijų nepasisekusi, pagal įtarti? ~ 2 
turėjo atvykti 200.000 italų, po l?000 kas mėnuo. Tuo'tarpu atvyks tor ne’ 
daugiau kaip 4.000 per mėnesį. Darbo jėgą galėtų' Prancūzijoj papildyti 
DF. 1945 m. rugpiūftio mėn. prancūzai buvę sudarę sutartį su amerikiečiais 
įsivežti 55*000 DP. Tebuvo įvežta tik 2.500 DP. ' 77, .y : n

Laikraštis ieško priežasčių kodėl taip maža... priežastys, pirmiausia 
politinės: generalinės darbo tnrybcs buvo priešingos užsipniej&Lųs ver- ‘ 
buoti, nes j^e esą "nepakankamai demokratiški". Taip pat-Varšuvos,vyriau-x .

. sybės• d©maršas, kad lenkai nebūtų verbuojami. Tik 1947 m. vėl imtą-DP 
verbuoti prancūzų zonoj. Ligšiol įvežtą esą 5*500. Ir dabar gen.darbo

• taryba kliudo:- esą BUhl ir pastate iš 150 savanorių, vieną dieną prisi
stačiusių, nebuvp priimta nė dešimties. Tikinėsi esą geresnių yąis-įU 
amerikiečių ir angių zonose, į kur prancūzų misijos vėl vykstančiąs?
Tačiau anglai norį sau geriausias jėgos pasilaikytį. prancūzai esąr.-pasi
vėlavę. Pavėlavimas kaltas* kad žemės ūkiui darbo jėgos šiem metamipran- . 
cūzai jau negaus. > , '

Pagaliau paskutinė priežastis - nepamiršta prancūzų opinija,. ‘ ’ ’z,’ , 
Masėje sudaryta opinija, kad DP nepageidaujami -■ mat jie -būsią konku-.':, '/:' ' 
rentai.' Profesiniai organai, užuot kovoję su ta nuomone, dar skleidžia 
žinias, kad DP tai "respublikos priešų kovos trupės", kuriom reikią-: už
daryti sienas. Laikraštis kritikuoja tokį nusistatym), nes jis priešin
gas Prancūzijos reikalam. Priešingai, reikią suintensyvinti DR' verbavimą 
ir jiem patikrinti Prancūzijoj palankų priėmimą* "Galima būtųiorganizuo- 
ti jų intencijai savo rūšies socialinę tarnybą, kuri palengvintų jų pri- *

- sitaikymą ir padėtų įsiterpti į visuomenę... Tuo būdu mes Veiktume, r sude
rinamai su mūsų tikrais interesais ir, be to, atliktume žmogišką dar- 
bą(E). ' a,-..;-;';.. .....-
pš švedų spaudos

SGVIETnĮ_STĮŽRĮJL.SĮ_ĘSTIJOS_UOSTUOSĘ •
Pietinės Švedijos laikraščiai rašo, kad sovietai pagreitintu 

tempu stiprinasi Estijos uostuose, kur ruošiami požeminiai aerodromai 
ir kiti kariniai įrengimai. Didelė reikšmė skiriama raidiški (Baltischport) 
uostui. Laikraščio "Lr.ndskrbne Fosten" žiniomis, Raidiški uoste statomi- 
kelių aukštų požeminiai rūmai, įruoėiamos didelės salės, tiesiami pože
miniai tramvajai, gabenamos patrankos ir statomos didelės skysto kuro 
cisternos. Apie pačius darbus laikraštis taip rašo;

"Prie požeminių angarų'ir aerodromų dirba tik rus M . įgabenti į- , 
Baltischport iš .labai tolimų sričių. Jie gyvena požeminėse kareivinėse 
ir visai nebendrauja su kitais. Jiems uždrausta kalbėtis su pašaliečiais.
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Darbus pabaigus, jie perkeliami į kitas dalis..1 Paskutiniu laiku pa
sirodė nauja darbininku rūšis. Jie dėvi anglu uniformas ir anglu karei
viškus' batus . Žmonės dirbu prie tu sutvirtinimo dar1 j transporto, ja- 
dihfl *juos "anglu belaisviais". Tikrumoje tai yra buvę Vlasovo kariai, ki 
kertu su vokiečiais buvo anglu paimti i nelaisvę ir, pasiremimyt kaž
kokia sutartim, atiduoti rusams. Sustiprinimo darbams vartojamos ameri
kiečiu kasamosios mašinos, gautos iš Amerikos karo metu".

e

"Neužmiršk, kad_Stalinas_yra^bedieviu vadas"
Švedu dienraštis"Smalanningen" rugpiūčio 20 d. įsidėjo vedamąjį, 

pavadint® "Krikščionybė ir komunizmas", kuriame rašoma, jog tai kas 
įvyko paskutiniaisiais metais Rusijoje ir jos kaimyniniuose kraštuose - 
žodžiais išreikšti negalima. Nebus perdėtas tvirtinimas, kad kankynės 
ir šiandien visu žiaurumu tebevyksta.’Kai kur labai nustembamu, kai i- 
mama kalbėti apie kankynes ir krikščionybės persekiojimu iš komunizmo; j 
pusės. Bet visai tikra, kad toks persekiojimas nė tik.tebesitęsia, bet-7 
dar ir aštrėja. Komunistinio jaunimo organizacija, vienintelė Rusijoje 
leista jaunimo organizacija, šiomis dienomis išleido nauju laidu 
"Dešimties komunizmo įsakymu"> kurie nuo pradžios iki galo yra kova prieš 
krikščionybę. Dešimtasis įsakymas baigiasi žodžiais :"Remk bedievybę sa
vais pinigais, ypač"užsienio propaganda. Neužmiršk, kad Stalinas yra 
bedieviu vadas ne tik Sov. S-goje, bet ir visame pasaulyje".

Toliau laikraštis rašo, kad Lietuvoje paskutiniaisiais mėnesiais 
buvo areštuota ne mažiau kaip 80 kunigu, vienas vyskupas nuteistas mirti 
o kitI‘’du”Iš?rem?I*‘5-ŠI5irū~-TfyŠ avša7n3š~£ūnlgū ’"semlnarljoš~ūžaary^os 
ĮBažnyėIos~ir~kunigIJe~ap(fe3amI~Tiū£šūšo~‘moSrščiaiš7~£ūriū~3iš~negaIf už^ 
mokėti, ~ūžlal~6nžnyčlos'*konf Iš£ūoJamoŠ~valštybei7 '

• x Pabalti e čiu P5.bėgėliu_klaiB imas _Svedi joje
Krikščioniškos minties švedu dienraštiš "Svenska I^orgdhliiĖsdet" 

rugp.16 d. numeryje nagrinėja pabaltiečiu pabėgėliu Švedijoje atsira
dimo ir buvimo priežastis. , 7.7 •

Švedai į? baltiečrius pabėgėlius sutiko su užuojauta. Visuomenė 
nesigailėjo auku. Pabaltiečiu problemų Švedijoje sukūrę sovietai, pradė
ję statyti savo reikalavimus. Sovietu propagandos pasėkoje ir Svedijo-" 
je atsirado.balsu, tariančiu, kad pabėgėliai švedams yra našta, drum- ’’ 
sėia santykius su sovietais ir 1.1. 160 pabaltiečiu pabėgėliu atidavimas 
sovietams ir švedu visuomenės pasireiškimas kartu su atidavimu pasiekė 
kulmi n°einį taškę tiek už pabaltieėius, tiek prieš juos, pabaltiečiu ’ 
reagavimo būdas subėga į vienu taškę — sovietu baimė. Švedu nuolaidos 
sovietams jiems priminė pabaltiju valstybių nelaimingusias 1939 m. die
nas. Visa dalyku raida Švedijoje pabaltiečiams pabėgėliams yra Rusijos 
pozicijų pastūmimas toliau į Vakarus, ir Švedija, -j u manymu, nebeduoda 
jiems šimtaprocentinės apsaugos, iabaltiečiamš' pabėgėliams yra nesu
prantamas švedu nenoras pasimokyti iš to, kas ištiko kraštus-aname 
Baltijos jūros krante. Laikraštis, pritardamas pabaltiečiu galvosenai, 
rašo, kad baimė sovietu yra svarbiausias veiksnys ju gyvenime.

Toliau laikraštis rašo, kad pabaltiečiai Švedijoje elgiasi - 
labai padoriai., jie nesipriešina prieš bet kokį jiems siūlomu darbu. 
Trūkstant darbo jėgos, pabaltiečiu pabėgėliu darbo įnašas švedams ‘la- 
bai naudingas. Si® vasarę pabaltiečiai pabėgėliai gražiai pasirodė 
baptistu kongreso Kopenhagoje, suruoštoje parodoje, kur jie turėjo savo 
skyrių. Laikraštis šiltu straipsnį baigia priminimu Švedijos krikščio- : 
nims, kad pabaltiečius pabėgėlius reikia suprasti, atjausti ir/jppdėti.

Rusiškasis nacionalizmas
. Švedu darbininku laikraštis "Norlandsfolket” ražo: "Maskviškė 

"Pravda" prieš kokiu savaitę įsidėjo straipsni, kuris turi būti lai-
7 komas budinga naujojo rusiškojo nacionalizmo išdava...
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”Ir labiausiai atsilikęs sovi-etinls žmogus yra visa gal va -aukš
tesnis Až labiausiai išsivysčiusį kapitalistinio pasaulio žmogą, nes 
šis pastarasis yra kapitalizmo vergas”.

Daug idiotiškumą buvo rusą valstybės išnuomotą rašeivą patiekta, 
bet šį trantą vargiai ar kas jerviršys.

Taigi, kiekvienas rusas, kad ir didžiausias idiotas, stovi auk
ščiau už bet kurį vakarietį dėl to, kad idiotas rusas yra gimęs Rusijoj. 
Tas vakariečio išmisllngumas yra bevertis tik todėl, kad jis gyvena 
privataus kapitalizmo vergijoje, o tuo tarpu rusas idiotas turi privi
legiją būti dešimteriopai blogesnio valstybinio kapitalizmo vergu.

Iš to galima pasijuokti, bet dar labiau reikia verkti”

■ Komunistą kiršlnlmas prieš užsieniečius-Švedijoje
Švedą socialistą sindlkalistą organas "Arbetaren” aštriai atkerta 

komunistiniam švedą dienraščiui ”Ny dag” už jo varomu kiršinimo kampa
niją prieš užsieniečius,. Laikraštis rašo, kad "Ny dag” puola užsienie
čius, esą jie beveik visi yra susimetą. Stockholme ir dėl tos- priežasties 
Stockholme jaučiamas didelis butą trūkumas.

Laikraštis rašo, kad visiems yra aišku, ko komunistinis laik
raštis siekia. Jam širdį, spaudžia pabaltiečiai, kurią nemaža dalis į. 
Švediją atbėgo jau tada, kai Stalinas susidėjęs 1939-41 k* su Hitleriu oku
pavo Pabaltijo/ valstybes. Dabar pabaltiečią Švedijoje yra apie 30-000-' 
Jie čia atsirado bėgdami nuo rusą ir vokiečiu diktatūros. Spvietą vy
riausybė pabaltiečius laiko savo piliečiais* taigi rusą nuo savybe, todėl 
jie turėtą, būti gražinti pas tėtušį Staliną>»k« Pabaltiečlai gi atslsa-

• ko būti rusais, nes jie nepripažįsta rusą vyresnybės. Kiekvienas kurs 
nėra valstybinio idiotizmo pagautas, kad valstybė turi absoliutiną 
teisę žmogui, negali šio argumento paneigti. Iš kitos pusės jie Čia yra 
pabėgėliai. Ją dokumentai buvo švedą valdžios peržiūrėti, ir jiems bu
vo duotas leidimas apslgyvsrenti.' Negalima pasiduoti bolševiką kiršini- 
mui aiškinant juos fašistus esant', ka'd tuo būdu būtą patenkintas savasis 
ponas Kremlius. Kad pabaltieji ai bėgo nuo sovietą, n^a ko stebėtis, 
nes dešimtys'tūkstančią lietuviu, latvią ir estą jau pirmosios - okupaci
jos metu buvo sukišti į kalėjimus arba vergą darbams ištremti l ’Sibirą^E)*

Lietuviai tarptautiniame bendradarbiavime

LIETUVA.TARP 40 TAUTU

1947 m. liepos 25d. - rugp. 20 d. Prancūzijoje įvyko-pirmosios 
"Tarptautinės studiją savaitės”. Jas suorganizavo prancūzą kataliką 
studentą federacijos sekretariatas, remiant ir globojant Par Romane - 
pirmininkui, Kanados ambasadoriui,-Prancūzijos ambasadoriui prie Sv, 
Sosto Maritain, eilei kataliką fakultetą rektorią'ir Prancūzą akade
mijos narią. palyvavo-lietuvią, prancūzą, olandą, šveicarą, čeką, 
italą, rumuną, lanką, norvegą,- austrą, vengrą, ispaną,kanadiečlą... 
viso apie 40 tautą atstovais

Lietuvai atstovavo Ateitininką Federacijos, atstovus p. Vilutls.
Po kiekvienos paskaitos buvo sudaromos komisijos, kuriose buvo 

persvarstomos paskaitose iškeltos mintys ir ieškoma išvadą. Lietuvos 
atstovas dalyvavo vieūblikoje komisiją. 0 komisijoje, kur buvo svarsto-, 
ma apie politines sroves, Lietuvos atstovas nušvietė komunizmo pavoją 
Europos kultūrai ir civilizacijai. Kitą tautą atstovai tam gyvai pri
tarė. -- -

Paskaitos metu prof. Masson Ourcel, kalbėdamas apie "Laiką ir 
Erdvę”, Lietuvą prisiminė tris kartus, pažymėdamas, kad lietuvią kalba 
esanti artimiausia senajai indoeuropieftią kolbai, o paskui iškėlė lie
tuvią tautos šiandieninį pranašumą tarp kitą laisvą tautą, kaip tau- * 
tos,, kuri šiandien herojiškai kenčia dvasinę, kultūrinę ir politinę 
priespaudą.
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Viena diena buvo vavadluta""Ta^tą-Diena”! Si 1947, Nr.l0(23) \ 

tautybės atstovas darė pranešima apie‘savo kraštą. i A -
skaitė referatą "Kataliku Bažnyčias padėtis soviet! . r
Paskaita susilaukė kerštą plojimą ir gilios užuojautos kehsianSiai 
lietuviu tautai. Austru atstovas Lewandowski pažymėjo, kad jo tautos 
padėtis esanti irgi Jabal sunki, bet ne taip standžiai sunki kaip Lie
tuvos. Lenku atstovas ZoSczcepanski, kalbėdamas apie Varšuvos sukilimą,pvimi‘ 

/r kad Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila vedė Jadvygą, lenkaitę, ir 
valdė Lietuvą ir Lenkiją, o toliau kalbėdamas apie rusą klastą, taip 
pat pareiškė}>kad komunistai baigia likviduoti ir lietuviu tautą.

Pilies, kur vyko suvažiavimas, biblioteka naudojosi visi daly
viai, Jai Lietuvos atstovas ja dovanojo eilę knygą apie Lietuvą, ati
tinkama literatūra birTo apdovanotas ir kiekvienos tautos atstovas.(E)«

Ift tarybinės spaudos

Saįy&os mokslui
"Pereita žiniją visa eilė musu, krašto mokyklą buvo labai blogai 

aprūpintos kurą, ir moksleiviai negalėjo intensyviai mokytis.
"Baigiasi vasaros atostogų, matas, ir mūsą mokyklos neturkus yėl 

turės pradėti savo darba. Yra visa eilė mieštą, apskričiu ir valsčių., 
kurią vadovai jautrūs mokyklos reikalams. Bet yra*apskričiu ir vąlsėią, 
kur mokyklą paruošimas busimiesiems moksl-o metams nepatenkinamas- payyz- ; 
džiai, Alytaus apskrities Ir vale šią tarybiniai vadovui tiesiog pamir- 
60... ir ten mokyklos velk niekur neremontuojamou, kuru visai neaprūpi
namos. Panaši padėtis yra Prieną, Siaulią ir kai kuriose kitose apskri-? 
tyąe.

"Daugelis mūsą miestą mokyklą, neišskiriant Vilniaus ir Kauno,iki, 
Šiol mankai teaprūpintos kuru. Pąv., Kai ’Ladorią, Joniškio į Traką apskr. -■ 
mokyklas dar visiškai nepradėtos aprūpinti kuru.

"Daugelyje mūsą’ pradiniu mokyklą'dar lapai nenormali padėtis su 
mokykliniais baldai^, ypač su suolais. Pav., Alytaus apskr. mokyklose 
šiuo metu dar trūksta 1194 suolą". ("Tiesa", 194?m.) (e).

. '* * . / ' ’ * ■' ■ . ■. X ’
Ką svarsto švietimo darbuotojai

Liepos 25-24 d. Įvyko apskričiu ir miestą kultūros švietimo dar
bo skyrią vedėją pasitarimas. Po pirm—ko Račo pranešimo apie švietimo 
ištaigą uždavinius diskusijose nusiskąsta, kad niekur, 'išskyrus Kauną, 
kultūros parkai nesutvarkyti, silpnai organizuojamos lektorią grupės 
valsčiuose. Panevėžio'apskr.lektoilai 1 valsčius visai neišvykšta. Me
todinio kabineto lektorius teisinasi,kad darbui mėgina kenkti "praj iridę 
1 kultūrines igtąigas buržūazinial nacionalistai- Taip, pav., patikri
nimas parodė, kad Baisogalos valsč. Paloną apylinkės klubo skaitykloje 
buvo iškabintas netinkamas lozungas, o keliuose klubuose - skaityklose . ■ 
Utenos apskr. klerikalui nacionalistai buvo susi sukę sau lięzdus organi
zuodami gegužines pamaldąs" ("Tiesa", 1947.7.2?). Dalyvavo ir instruk
tavo partijos centro komiteto kultūros-švietimo sektoriaus vedėjas 
Lisinas (i). (E). • .

'• Javus valant
. Visi laikraščiai pilni raginimą javus suvalyti valstybei ati^. 

duoti. Bet pasirodo, kartais nėra kur ją dėti.
"Štai patikrinus apskrityje (Traką) 21 gandelį, 19 rasta dar ne

suremontuota- Penkiuose iš ją nesutvarkytos grindys, lubos, nėra rei
kiamo inventoriaus- Likusiuos© sandėliuose neatlikta dezinfekcija- Tuo 
pačiu kyla pavojus, kad supilti grūdai gali užsikrėsti kenkėjais-

"Panaši padėtis ir Lentvario MT3 (maėiną-traktorlą stotis )san- 
r diliuose. Čia iš 7 sandėliu neparengtas dar nė vienatį. Kai kurie oi iš 

jū kiaurais stogais, sienose, didžiuliai plyšiai ir pan.... Padėtis Tra- 
kuose yra labai įimta, .lte. .. daugelis valstiečių jau suvežė javus į 

-kluonus,tačiau sandeliai čia dar vis neremontuojaml>Susidaro pavojus,kad 
prasidėjus grūdą paruošoms,greit nebus kur ją supilti" ("Tiesa"194?<,?.27) 

' 1 - . •' (E)-x

14


	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0001
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0002
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0003
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0004
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0005
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0006
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0007
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0008
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0009
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0010
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0011
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0012
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0013
	C1B0003685972-1947-nr10-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0014

