
ELTOS BIULETENIS

AKTUALIEJI KOVOS FRONTAI

įtemptose didžiųjų rungtynėse, rungtynėse jau ne dėl bizniu, bet 
dėl žūt būt,Lietuvos klausimai tiesiogiai neliepiami.Tačiau tos rungtynės 
jau sudarė tokią atmosferą, kad dalykai dristama pavadinti tikrais vardais, 
ir dėl to Lietuva ir jos kaimynės vis dažniau ir dažniau pripažįstamos So
vietą S-gos užgrobtom valstybėm. Net santūrioji prancūzu spauda ir 
žmonės praėneka tokiais terminais (Le Monde, de Gaulle).

Vakaruose stiprėja taip.pat kova dėl žmogaus teisiu. Minint ar nemi
nint didžiausio žmogaus pavergėjo vardą, toji kova nukreipta prieš Sovietu 
S-gą. I ją dėdamiesi mūsą atsakingieji centrai .paruošė papildomą notą 
(viena buvo pernai Trygve Lie įteikta) dėl Lietuvos žmonių persekiojimo ir 
ją naikinimo Rusijoje. Ji įteikta tuo paėiu adresu. Ruošiama skubiai įteik
ti tos paėios rūšies reikalu memorandumas visą trijų Baltijos tautą vardu. 
0 ir svetima kalba spaudoje prisidėdama populiarinti faktus, kurie rodo, 
kaip elgiamasi su žmogum sovietą okupuotuose Baltijos kraštuose.

Iš antros pusės sovietai, nelaimėję Baltijos valstybių jiems pripa
žinimo en bloc, atkakliai tebemėgina-dalimi ir de'facto laimėti pripaži
nimą, braudami^si į visokias tarptautines technikines konferencijas su Lie
tuvos, Latvijos, Estijos sovietiniais atstovais. Ligi šiol visos šios ata
kos atlaikytos, nors būta ir sunkią momentą. Kai kuriais atvejais buvo į- 
tęikti ir Lietuvos atitinkamą pasiuntiniu raštai lemiamosiom vyriausybėm.

Su dar didesniu atkaklumu sovietai varo tremtiniu repatriacijos 
propagandą ir reikalavimus. Spauda, laikraščiai, radijo pusvalandžiai - 
vis. tai skirta tremtiniam prikalbėti, kad grįžtą. Paskutiniu laiku tai va
roma iki įkyrumo. Savo ruožtu sovietai išnaudoja tarptautiniu organizaciją 
(net raudonąją kryžių suvažiavimus!), kad tie reikalautą tremtinius grą
žinti. Net anglam, norintism atnaujinti prekybos derybas su rusais, kiša 
"sovietą pilieėią" grąžinimo reikalavimą. Kai negali visą baltą gauti, 
tai pastangas daro bent vaikus našlaičius išvežti. Tokie pat reikalavimai 
mainais išduoti' baltus reiškiami ir prancūzam ir belgam. Tik vis be pasi
sekimo. Daromos pastangos įsibrauti į IRO ir per jį veikti - sunkinant 
tremtiniu padėtį, nepripažįstant globos, kliudant emigraciją ir t.t.

It šiuo frontu mūsą atsakingu įstaigų yra kreiptasi tiesiai į« 
IRO ir kitur išdėstant faktine padėtį. .

Šios kovos, atskirus faktus duodame tolesniuose šio biuletenio 
puslapiuose.
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■ MSMORAKDUMAS IRO PARENGIAMOSIOS
- ĮTEIKTAS La'tZESIEC

K2Z2i§_S^į_D?
Jo Ekscelencijai Ponui Henri P o n 's o t, 
Pirmininkui de la Commission Prėparatoire 
pour 1'Q.I.R.

1. Hitlerio Vokietijos išprovokuotasis antras pasaulinis karas., 
savo ankstyboje fazėje greta Lenkijos palietė ir Lietuvą bei -kitas Bal
tijos valstybes: Latviją ir Estiją. Ribbentropo-Molotovo 1947 m. 
rugpiūėio 23 d. ir rugsėjo 28 d. slapti susitarimai buvo sudaryti Lenki
jos ir Baltijos valstybių, nepriklausomybės kaina. 1939 m. rudeni Sov. 
S-ga įsteigė Baltijos valstybėse savo karines bazes, o 1940 m.birželio 
15-17 d., kai Vakarų Demokratijų frontas Prancūzijoje gyveno sunkiausią 
krizę, didelėmis karinėmis pajėgomis okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Tas Sovietų S-gos agresijos aktas ■ ritrenkė lietuvių tautą, ištikimą Va
karų Demokratijoms ir jų gintiesiems idealams. Nelengva buvo susivokti 
staigių įvykių eigoje nei apimti visą Baltijos valstybės užgriuvusios 
katastrofos.dydį bei pasekmes. Lietuviams buvo mažai žinomi sovietų valdy
mo metodai ir praktika, Daugelis buvo linkę tikėti Maskvos padarytais 
pareiškimais ir pažadais. Todėl tik nežymus, lietuvių skaiėius 1940 m. 
pasitraukė iš savo tėvynės į Vokietiją (kitos galimybės nebuvo), kad iš 
ten išvyktų į kitus kraštus. 1941 m. pavasario įvykiai okupuotoje Lietu
voje pateisino jų pasitraukimą iš tėvynės. Nekalbant jau apie kitus so
vietinio režimo okupuotuose kraštuose baisumus, laikotarpyje 1940-1941,
t.y. per vienus okupacijos metus sovietų okupaciniai organai išžudė dau
giau kaip 5=000 lietuvių ir apie 40.000 visų socialinių sluoksnių lietuvių 
deportavo priverčiamiems darbams į Sibirą ir Altajaus kraštą. Jau tuomet 
sovietai buvo užplanavę išvežti iš Lietuvos dar 700.000 žmonių. ‘

Rudajai okupacijai pakeitus raudonąją, naciai dėl lietuvių tautos 
atkaklaus pasipriešinimo jų užmačioms-ir jų karo mašinos sabotavimo, su
ėmė ir ištrėmė į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir kalėjimus per 
2.000 lietuvių ir deportavo privalomiems darbams per 100.000 Lietuvos 
piliečių. Žymi šių deportuotųjų dalis, dar karui einant, lietuvių rėžis-- 
tencijai pradedant, slapta sugrįžo į savo kraštą.

1944 metų antroje pusėje, kai Vakarų Sąjungininkų Armijos sutriuš
kino Hitlerio karines jėgas, Sovietų S-gos kariuomenė pradėjo iš naujo 
okupuoti Baltijos valstybes. Tuomet pakilo nauja lietuvių, latvių ir estų 
tremtinių banga. Vieni jų buvo prievarta besitraukiančios vokiečių ka- . 
riuomenės evakuoti, kiti, vėl buvo priversti palikti tėvynę, nes jų pačių 
ar jų artimųjų patirtis pirmosios bolševikų okupacijos metais rodė, kad 
gresia rimtas pavojus jų gyvybei ir laisvei. Kas galėjo spruko; daugumai 
paliko vien Vokietijos kelias. Tuo laikų Lietuvą paliko 200.000 asmenų. 
Bet 1945 m. dėl staigių karo įvykių ir dėl transporto griūvančiojo Vokie
tijoje suirimo žymi lietuvių dalis buvo priversta palikti dabartinėje 
Lenkijoje ir Sovietų S-gos okupuotoje Vokietijoje. Tų nesuskubusių į va
karus pasitraukti žmonių likimas nėra preciziškai žinomas, bet yra gauta 
daug duomenų, kad dauguma jų negrįžo į savo gimtąjį kraštą, bet buvo iš
vežti į tolimas ir neapgyventas sovietų teritorijas ir patalpinti į įvai
rias priverčiamojo darbo stovyklas.

2. Šiuo laiku Vakarinių Alijantų okupuotose Voxietijos ir Austri
jos dalyse lietuvių tremtinių yra apie 66.500 asmenų, būtent:

1. Britų ok. zonoje ................. 27.000
2. Amerikos ok.zonoj e ................   32.000
3« Prancūzijos ok.zonoj e ......................... 5.000
4. Austrijoje .....................................   2.500

Aukščiau pažymėtieji skaičiai skiriasi nuo UNRRA turimų duomenų. 
Skirtumą paaiškina tai, kad nemažas baltų DP skaičius gyvena ne stovyklose 
ir nesinaudoja UNRRA'os globa.

Čia suglaustai atpasakotomis aplinkybėmis iš savo tėvynės išblaš
kytieji lietuviai tremtiniai yra tikrai nieku nenusikaltusios antro pasau
linio karo aukos. Jų padėtis vis sunkėja.
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3- Pagal amžių lietuviai tremtiniai skirstomi taip; .
a) vaiky 0~14 ......  20,2 jo
b) vaiku .14-18 .į..;.,, .o...... . 3,7 jo
o) vyry 18-50 ..... ......... .. 42,2 jo
d) moterų 11-50 ............... 33,9 %

Motery ir vyry 50-60 mėty yra apie 3.420 ir vyry per 60 mėty 
yra apie 2.232.

Beveik jie visi, kaip jau buvo minėta, paliko savo kraštą 1944 m. 
liepos-spalių mė-n.laikotarpy. Pat'skę i Vokietiją daugumas buvo prievarta 
Įjungti i darbą ir nešė visus sunkumus, kuriuos teko pakelti visiems sve
timšaliams tuo ar kitu būdu atsidurūsiems Vokietijoje.

4. Vokietijai be sąlygų kapituliavus, lietuviai tremtiniai pradžio
je pateko $ sąjungininku kariniu ištaigu globą, o vėliau UNRBA'os. Pa
staroji beveik visus DP apgyvendino buvusiose vokiečiu kareivinėse. Bet. 
tokiu stovyklų patalpos turėjo ir turi dideliu trūkumu. Dažnai jos yra 
apgriautos. Jose nėra langu, dury, ju kiauri stogai. Taip pat jos nėra 
tinkamai sanitariniu■atžvilgiu sutvarkytos. Žmonės jose labai sukimšti. - 
2-3 kartus daugiau, negu sanitarinės normos leistu. Kai kuriose stovyklo
se 1 asmeniui atitenka tik 2.3-3 m2. Lovos yra 2-3 aukšty. Yra atsitikimu, 
kad žmonės apgyvendinti garažuose, dirbtuvėse, rūsiuose. Šeimoms nėra at
skiru patalpų; vyrai moterys ir vaikai ir seni'gyvena drauge bendrose pe
talpose. Viena iš didžiausiu UNRRA'os klaidu buvo sukimšimas DP i netin
kamas patalpas. Laimingu iš to išimti sudaro Prancūzu okupuotoji zona, 
Kurioje beveik visi DP. gyvena privačiai "en libertė".

Maistas. UNRRA'os DP stovyklose pradžioje buvo visiškai pakankamas 
kalorijų kiekiu. Jo dideli minusai buvo, kad jis dažniausiai buvo tei
kiamas konservais, visą laiką trūkdavo šviežiu maisto produktu ir daržovių. 
Bet jau 1945 mėty vidury maisto davinys pradėjo smarkiai blogėti. Pir
moj eilėj tai galima pasakyti apie britų ir prancūzu okupacines zonas.- 
Jose gyvenantiems DP šiuo laiku teikiamo maisto norma lygi 1.250 kalorijų. 
Amerikos zonoje maistas irgi pablogėjo, bet jis visgi siekia ir dabar apie 
2.000 kalorijų, Dėl nepakankamo maisto paplito nauja liga, vadinama 
"DP liga". Nup nuolatinio nedavalgymo žmonės pradeda tinti.

UNRRA'os garbė-i reikia'pabrėžti, kad ji DP atliko milžinišką pro
filaktini darbą. Todėl' ' apkrečiamų ligų apidemijų stovyklose, galima sa
kyti, nepasitaikė. Bet visai kitokia padėtis yra su neinfekcinėmis ligo
mis. Iliustracijai patieksiu apytikrę sanitarinę statistikų lietuviu DP 
už 1946 m.

1. Kvė avimo organu susirgimų ................ 3.121
2. Virškinimo organų..... .........    3-115
3o Odos ligos ............................. .. 2.199
'4. Tuborkuliozaš (įvairių organų) .......... 1.586
5. Akių lizos . .....      1.415
6. Ausų, nosies, gerklės Ilgos ............  1.359

• 7-» apkrečiamos ligos ..............   391
’8. Širdies ir kraujo indų ligos ........... 766
9. Veneros ligų ..............   353

Tie skaitmenys r'do, kad susirgimų skaičius didėja. Tai ypačiai 
galima pasakyti apie kvėpavimo ir virškinimo organų bei odos ligas.Tasai 
reiškinys rodo, kad iki'Ai oi«nik gyveuir-.o, patalpų ir švaros sąlygos 
UNRRA'os Stovyklose buvo netinkamos.

Nemažiau traginga sveikatos padėtis yra vaikų. Kai kuriose sto
vyklose visai sveikų veikų rasta' tik 30,,; tad šitoje srityje yra reika
linga skubi ir radikali pagalba.

Žinoma, būtu neteisinga ir. nopagristr- atsakomybė už tas sąlygas, 
kuriose gyvena DP, primesti vien buvusiei UNRRA’i, nes ji dažnai yra tik 
tarpininkė ir nustatytu dėsnių vykdytoja. Bet negalima paneigti ir to,kad 
Ji dažnai tas sąlygas žinodama, nepadarė tai/, kas galima tiems defektams 
pašalinti. ' , .

Bet buvo daug neigiamybių, kurios išimtinai priklausė nuo pačios 
UNRRA’os. Pirmiausia tai UNRRA'os bendradarbių sąstatas. Teisybė, jų tarpa 
buvo nemaža aukštai kvalifikuotų, taurių asmenybių, bet žymiai daugiau 
žmonių netinkamu garbingiems UNRRA’os uždaviniams vykdyti. Pirmoji band-
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rada'rbią grupė pasišventusiai ir nenuilstamai .sielojosi DP dvasiniais ir 
medžiaginiais reikalais, Antroji žiūrėjo į D.P iš aukšto, stovėjo nuo ją 
nuošaliai, traktavo juos, kaip parijHs. Tos rūšies-OTRRA'os darbuotojams 
DP visuomet buvo tik pasipelnymo šaltinis. Dar blogiau, kad didelis skai- 
šlus tos kategorijos bendradarbiu neprisilaikė objektyvaus neutralumo link- 
DP, bet-išeidami iš savo kraštutiniu ideologiniu - politiniu nusistatymu 
traktavo DP kaip fašistus, karo nusikaltėlius, kolaborantus ir išdavikus.

- Tokio nusistatymo išdava buvo trukdymas DP kultūrinės saviveiklos, išė
jimo iš stovyklų laisvės suvaržymai, neteisingi, terorizuoju, kartais per
manentiniai screenings!, prievartirigai inspiruojama repatriacija. (5ia tu-, 
riu. priminti , kad iki 1946 m. gruodžio -mėn. lietuviu tremtiniu repatriavo 
tik 2J4 asmenys arba 0,2%.

- Musu nuomone, buv.UNRRA nebuvo tobulai organizaciniu atžvilgiu su- 
konstruuota. Jos etatai buvo nepaprastai išpusti, - atlyginimai išimtinai 
dideli. Nėra abejonių, kad buvo galime toje išlaidu pozicijoje sudaryti 
daug suteupu ir jas panaudoti DP dvasiniams ir medžiaginiams reikalams 
rūpinti. Gali būti, kad grafiškai buv. ‘UMBRA.* o s štatai buvo tobuli, bet 

'-darbas, gyvenimas ir kritiškas įvertinimas ju nepateisino.
. 1 Tik Vokietijai kapituliavus joje buvo rasti milijonai DP ir karo

belaisviu- Sąjungininku karinė administracija DP globų- ir ju savanorišką 
repatriacijų atliko su keliolika kartu mažesniu personalu, nors darbo apim
tis buvo žymiai' didesnė. Dabar visose stovyklose visus reikalus atlieka 
patys tremtiniai per savo stovyklinius komitetus. Patys tremtiniai turi 
savo tarpe pakankamai kvalifikuotu žmonių tvarkyti savo reikalams..

Ta teigimą patvirtina žemiau patiekiama statistikinė medžiaga. 
Lietuviai turi savo taps:

1. Įvairiu specialybių gydytoju......... ............... 224
2. gailestingųjų seserų ir akušeriu .............. 300
3. dantų gydytoju......................    60
4. kunigu ............. ■ ......................   200
5. Vyskupu.............. ................ • ■. ................................ 3
6. Inžinierių...................................... per 150
7. Agronomu ..................... .. ................................... .... 112
8. Aukštąją mokyklų mokomojo personalo .apie 200

’ 9» Gimnazijos ir pr.mokyklų mokytoju .............. 600
10. Teisininku ........................................... .. .... ... 100
11. Studijuojančią studentu per ..................... .2000

Be to, mes turime daug žmonių įvairiu kitu praktišku profesiją.
Pati buv. UNRRA įsitikino, kad savo vidinį gyvenimu geriausiai 

tvarko patys tremtiniai. Paskutinėmis savo egzistencijos dienomis jie viso 
gyvenimo tvarkymu perdavė patiems DP. Niekas nuo to nepablogėjo. Toksai 
statusas turėtu mūsų manymu palikti ir ateityje. Savaime suprantamą, kad 
tremtiniai pasiduotu ir instruktavimui ir kontrolei juos globojančios 
įstaigos.

Tai tokia yra lietuviu DP dvasinė ir medžiaginė padėtis.
Mes esame iš UNRRA’os patyrę kritiškame mūsų tremties gyvenimo 

laikotarpy didelį, pagalbą., todėl mes neturime noro kritikuoti jos veikla. . 
Bet jei mes iškeliame kai kuriuos jos trūkumus, tai tik grynu intencijų 
vedami. Tokio musu elgesio vienintelis tikslas yra objektyviai informuoti 
naujai besikuriančią ir perimančią UNftRA'os veiklą organizaciją. Pastaroji, 
tai žinodama,, galės darbą pasukti teisingesniu keliu, vykdyti jį kitokiais 
metodais ir pasieks geresnius laimėjimus.

. - Tinkamai lietuviu tremtiniu reikalams tvarkyti mės leidžiame sau 
pareikšti keletą sugestiją (pageidavimu);

1. IRO organizacijos vadovybėje turėtu būti atstovaujami vienu ar 
kitu bud u patys DP. Baltą valstybių DP yra tam reikalui sudarą bendrą ka- 
ritatyviną organizaciją. Baltą tremtiniu, Vokietijoje ir Austrijoje yra 
apie 250.000 asmenų.

2. IRO organizacijos administracinis aparatas DP stovyklą tvarkymui 
turėtą būti iki maksimumo suprastintas. J jį pageidaujama iš DP matyti 
kvalifikuotus ir prityrusius. ,

3. IRO apsaugotu DP pilietiškas teises ir užtikrintu tremtiniams
kultūrinio gyvenimo ir veiklos galimybes. 1
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4. Suburti lietuvius tremtinius -didesnėmis grupėmis.
5. Austrijoje gyvenančius-lietuvius perkelti i Vakaru Vokietija 

ir tuo bfidu juos prijungti prie visos lietuviu tremtiniu masės.
6. Emigracijos atveju lietuvius tremtinius, gyvenančius Austrijoje

ir prancūzu okupuotoje zonoje, prijungti ori e lietuviu tremtiniu,esančiu 
Britu ir Amerikos nonose. , ■

7. Pagerinti higienine stovyklų padėti.
8. Sudaryti sąlygas šeimoms su vaikais gyventi atskirose patalpose,
9. Tremtiniams silpnos sveikatos ir ligoniams duoti galimybę gy

venti- privačiai , neatimant iš ju teisės į IRO aprūpinimą ir kitokią globąį
10. Maisto kieki pakelti bent iki 2.000 kalorijų dienai. Jie tu

rėtu būti įvairinamas ir pritaikintas tautiniam skoniui. Taip pat yra 
būtina atsižvelgti į vaiku ir ligoniu reikalavimus.

11. Sudaryti sąlygas tremtiniams Įsijungti i darbo procesą ir 
Įgyti profesinį pasiruošimą.

12. Apsaugoti tremtiniu tautinius reikalus.
13. Apsaugoti tremtinius nuo priverstinos repatriacijos.
Mes pilnai tikime, kad IRO organizacija padės tremtiniams atgauti 

visas žmogaus teises. Tam tikslui turėtą būti patikrintas efektyvus bend
radarbiavimas IRO su tremtiniu atstovais. Tokį bendradarbiavimą numato 
IRO konstitucijos paragrafas 2, straipsnis 2, raidė f ir §73 Charter 
O.N.U. Tasai bendradarbiavimas pageidaujama pradėti nuo pat pradžios IRO 
/eikime. Savaime suprantama, kad tremtiniu organizacijos, bendradarbiau
jančios su IRO, yra ne politinio pobūdžio organizacijos. Tremtiniu or
ganizacijų atstovai fūfetū'Ieiff i "Comite's Consultatifs", sudarytus 
prie IRO. Tasai bendradarbiavimas turėti; būti Visur (ė tous les echelons). 
JU uždavinys būtu patariamoje fermoje atstovauti DP reikalams. Tos mūsų 
(sugestijos) pageidavimai remiasi tuo, kad niekas kitas taip gerai negali 
žinoti kasdieniniu tremtiniu reikalu, kaip jie patys. Neabejotina, taip pa- 
kad įtraukus pačius DP į stovyklų administraciją, bus daug sutaupyta ir 
pasiekta geriausiu rezultatą. Kiekvienos tautybės tremtiniai sudaro mažą 
tautiniai-kultūriną bendruomenę ir visomis savo kukliomis pajėgomis 
stengiesi save nariu vargą pašalinti.

Mes norime tikėti, kad UNO, išeidama iš savo humaniškos ir demo- . 
kratiškos konstitucijos, sukurs IRO, kuries pagrindiniai tikslai ir. sie
kimai yra tarptautinės pagalbos priemonėmis palengvinti DP išgyventi 
nepaprastai ju sunkią dabartį ir padėtį jiems vėl įsijungti į kūrybingą 
žmonijos gyvenimą, ir tuo būdu, tapti pilnaverčiais žmonėmis. ■ 1 - 

Mes tikime, kad. mūsų sugestijos bus objektyviai Įvertintos ir 
palankiai mums išspręstos.
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18 PRANCŪZIJOS .... : .
Lietuva tarptautiniamejnoteru kongrese_Parjržiujs-

Į947 m.rugsėjo 28^d.- spaliu_l^d.
Sis kongresas buvo ruošiamas tarptaut ini o prancūzu moterų judėjimo" 

iniciatyva "Entante mondiale pour la Paix". Kongreso posėdžiai vyko U.N.E.- 
salėse.

Svarbiausieji Kongreso programos punktai buvo šie:
. 1. Ekonominės problemos- 1) Tarptautinė maitinimosi padėtis;

2)’ TarptauūIne-pagaI5a~vaikamš. ■
II. Socialinės problemos- 1). Moters Vaidmuo, kaip motinos ir kaip 

darbininkėš~šefmojė“ir'ūž''šSimos ribų, 2) Vaiku teisės.
III. Taikos problemos-'!) Tarptautinės organizacijos - UNO, IRO, 

UNESCO, EA0"eūc7;. 2J"Savffarpinė tarptautinė pagalba, 3) Masių infor
macija ir žurnalistu atsakomybė, 4) Tendencingos istoriniu faktu inter
pretacijos padariniai.

IV. Taikos sąlygų, problemos - 1) Rietu Amerikoje padėtis, 2) Arti
muose ir tolimūose“fiytūose'"pa3ėfis, 3) Organizuotas žiaurumas-pavojus 
taikai.

V. Moterų atsakomybė tarptautiniuos reikaluos - 1) Pilietinis auk-- 
Įėjimas, 2r“Konsfi:uKfyvinis“jeminižmaš7
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Šio kongreso garbės pirmininkė buvo M-me Vincent AURIDL. (Prancū
zijos prezidento žmona), o pirmininkė -M-ms Georges Bidault (Prancūzijos 
užs.reik.ministerio žmona).. faktiškai kongresui pirmininkavo M-me Jeanne 
Picard (vadi gausingos prancūzu moterų darbininkių organizacijos) ir urna 
Malaterre-Sellier. Kongreso atidarymo dalyvavo M-me Paul Ramadior (Pran
cūzijos ministerio pirmininko žmona).

Kongresu sveikino ONU generalinis sekretorius, M-me Bidault, Mrs. 
Roosevelt bei tarptautinis moterų organizacijos ir UNESCO direktorius.

Siame kongrese "La fenmw de la Pa'ix" dalyvavo 48 tautu delegacijos. 
Reikią pastebėti, kad kongrese nedalyvavo Sovietu S-gos, Bulgarijos, Ju
goslavijos ir Lenkijos motoru delegacijos, nors ir šią kraštą moterys 
buvo kviestos dalyvauti kongreso.

■Iš Baltijos tautą kongrese tedalyvavo Lietuva, kuriai atstovavo 
]3. 0 BA0KIĖNErEietūvIą“SaIp6s_£iraūgiJos Prancūzijoje”VaI3yBos"vicš-pIrm-ki-.

ĘlėfūvaJBūvoJĮtFaūęja'TJdalyyayūšIū ^°^r®feJkra5tIj”sgrag|"Ir~EIe- 
t2Z2S_a5§į2Žf ūąiyyayo_baIšayĮmūosei_kada_Islys ŠŠHįŠSį^šII^ūvoJkyįeJfū-- 
moš~bąlšūoti7 Liėtūvoš~atst6vėi~komiši ją~pošSdHūošė~buvo~parėikSta~ypaū 
ĮE^ngą~šrmpatijū~£5šą~taūtoš~įr~taūtIeclą^ken5ianSiū~a^žvrigiu.

Kongreso nuotaika buvo vieninga ir jauki, nors kiek liečia Sovietu . 
S-gą ir ryšium su ja tarptautine padėti - buvo vengiama kalbėti bei. opes
nius klausimus liesti.. Drąsiausiai kongrese opiaisiais klausimais pasisakė 
hercogienė ATHOLL savo pranešime "Organizuotas žiaurumas - pavojus taikai". 
Pranešimui daviniai buvo vartojami ii Lenkijos gyvenimo.

Visu kraštą delegates priėmė Paryžiaus miesto tarybos pirmininkas', 
ir delegatės svetimėalės, ju tarpe ir Lietuvos, pasirašė i aukso knygą.

Kongreso užsibrėžtiems planams bei uždaviniams vykdyti buvo įš-• 
rinkta Vykdomasis Tarptautinis Komitetas ii 16 tautu.atstoviu, būtent: 
Anglijos, Argentinos, Belgijos,Čekoslovakijos, Egipto, Graikijos, Italij.osj 
J.Amsr.Valstyb., Kinijos,Liberijos,01andijos,Norvegijos.Suomijos,Francu- , 
zijos,(Turkijos ir Vengrijos. Vykdomojo tarptautinio komiteto centras lie- i 
ka Paryžiuje ligi kongreso. To komiteto pirmininkė išrinkta prancūzė M-me ; 
PICARD.

Tarp kongrese priimtųjų rezoliuciją mums įdomiausia pati pirmoji, 
pasiūlyta hercogienės dL.THOLL apie individo teisiu apsaugojimą. Ji iš 
esmės yra nukreipta prieš visiems žinomą tu teisiu laužytoją. Autorės re
dakcija sukėlė nerimo tarp pafeiu Anglijos dolegačią. ir jas suskaldė., Ta
čiau nepaisant diskusijų rezoliucija buvo priimta tik su mažais pakeitimais. 
Štai ji ;

Kongresas rekomenduoja viso pasaulio moterų organizacijoms ir vi
soms moterims, dalyvaujančioms politiniame gyvenime, daryti Įtakos savo 
vyriausybėm, kad būtu uždraustą visomis Termomis: kankinimas, ištrėmimas, 
išvežimai, priverstini darbai, koncentracijos stovyklos, nežmoniškas kiek
vieno kalinio ar kiekvieno asmens traktavimas dėl politiniu, rasiniu ar 
religiniu motyvu. 1
' Tam kongresas siūlo šias kontrolei priemones:

1) dueti teisę visoms aukoms ir nežmoniškai traktuojamiems kreipeis 
i Tarptautini Teismą,, priklausantį nuo Jungtiniu Tautą;(

2) Įsteigti tarptautinę kontrolę kiekviename krašte tautiniam teisy
nam ir kalinimo administracijom;

3) sudaryti tarptautinei kontrolei pajėgas,, kurios priverstą nepa
siduodančias vyrjausybeš šių direktyvų laikytis.

. Nors Prancūzija buvo nepaprastai atsargi ir pačiam kongrese buvo 
stengiamasi jautriuosius klausimus palikti nuošaliai, tačiau šitos rezoliu
cijos duoda kongresui pobūdi, priešingą moterą kongresui Švedijoj ar perei
tais metais Luksemburge. Ten aiškiai vyrav sovietinė propaganda. Paryžiaus 
kongresas jau yra revanšas. Kad ir nedrąsus, atsargus.- nepalyginti su ener
gingu tame pat Paryžiuje moterą katalikių kongresu šiemet (kur Lietuva 
taip pat buvo atstovaujama ir net labai aktyviai!), bat vis tiek tai jau 
atospyrio ir net aiškios ofenzyvos žingsnis prieš sovietą propagandos ag
resiją.
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"Dsmokratlnį'ą'2._moteru_maskaradas
S.m.rugsėjo 20 d. Stockholm© susitinko 19^5 m. isikurusi "Pasau

linė demokratiniu moterų sąjunga" keturiu diėną meditacijų. To maskarado, 
kaip ta suvažiavimu vadina socialistą-aindikalistą dienraštis "ARBETAREN" 
rugsėjo 18 d. nr., rengėjos buvo "Kairiųjų Švedu moterų sąjungą". I pasi
linksminimu atvažiavo gana narsios moterys,, čia atvyko ir garsioji ispanu 
komunistė Dolores Ibarruri, žinoma La Pasionaria vardu, ir Tito partiza
nė Mitra Mitrovič, dabartinis Jugoslavijos švietimo miisteris, ir M-me 
Pragierova, Lenkijos vice-darbo ministeris,. ir Mna Popovą, sovietu pro
fesiniu sujungu moteriškasis generalinis sekretorius, ir abi garsiosios . 
prancūzės, fizikė Eugėnie Cotton, tos sąjungos pirmininkė, ir parlamenta
rė Marie-Claude Vaillant-Couturier, na ir daug kitą "demokračių".

Kad susirinkusios damos buvo narsios, paaiškėjo iš pirmojo pasima
tymo su spaudos atstovais. Kai. vienas iš laikraštininku paklausė La Pa- 
sionarios, kokį kraštą ji laikanti labiausiai atitinkantį demokratijos 
sąvoku, karštoji senė ispanė susijaudino ir suriko ant vargšo žurnalisto: 
"Mes ėia susirinkom ne tam, kad mus egzaminuotu tokiu įkyriu budu!"

Iš minėtos"demokraftiu kompanijos" aiškus visiems pasidarė ir ju 
plaukas. Visuomenė, žinoma, negalėjo nereaguoti, ypač prieš patį impresa
rio - tu švedu moterų organizaciją, kuri, būdama grynai komunistinė,dangs
tosi įvairiais demokratiniais šūkiais. Pirmasis gana stipriai reagavo so- 
‘ ialistu sindikalistu dienraštis "Arbetaren". Rugsėjo 18 d. vedamajam 

Demokratiškosios” moterys jis rašo:
"... Kairiųjų švedu moterų sąjunga yra organizacija, kurios tikslas, 
sako, esąs "dirbti už aiškiu ir atsakingumą jaučiančią demokratija, 
įkūnytą liaudies sąmonėje ir supratime, įstatymo leidime ir visuome
niniame gyvenime”, yra įsijungus į 19*5 m. įsikūrusią Pasaulinę demo
kratiniu moterų sąjungą, kuri savo ruožtu yra pseudoorganizacija bol
ševikiškąją! politikai.

Ir tos pseudoorganizacijos kažkokia komisija susirinks posėdžio 
parlamento patalpose.Parlamento patalpų užleidimas tai bolševikiškai 
pseudoorganizacijai bolševikiškai diktatūrai populiarinti yra taip 
pat laiko, ženklas. 0 gal tai tarp socialsemokratijos ir bolševizmo 
aug&nėio intymiškumo ženklas? Bet švedu tautos didžiuma kažin ar..su
tinka su tuo dosnumu demokratijos priešams. Tokio: :. organizacijoms 
nereikia pašalpos, už savęs jos turi tokius ekonominius išteklius, . 
kad pačios gali patalpas išsinomuoti.

Tą spektaklį, kurį švedu moterų organizacija.reiškianti preten
zijų esanti demokratinė, pristatys tą bolševikinė pasaulinę sąjungą 
diktatūrai palaikyti kaipo demokratinę, mes laimėms'nemandagiu ir . 
politinė apgavyste. Toji mūsų charakteristika nepasikeis. Bus ir vie
nas viešas posėdis, kur kitu kraštą bolševikės moterys mokys stock- 
holmiečius demokratijos...” • . . .

To maskarado šeimininkė švedė Andrea Andreėn spaudai pareiškė,kad 
tai sąjungai priklauso ir tie kraštai, kur demokratija nėra be negalavimu, 
kaip pav., Šveicarija,kur moterims neleidžiama balsuoti, arba Amerika su 
negru problema. Tas pats dienraštis tą pareiškimą vadina demogogija, kuri 
paprastai patiekiama iš bolševiką kontroliuojamos pusės. Kaip ten bebūtą.- 
su demokratija Amerikoje ir Šveicarijoje, bet tie kraštai turi tikrai de
mokratinę konstituciją, taip kad visos organizacijos gali viešai dirbti 
tai dem-kratijai pakeisti ir labiau sudemokratinti. .*

"Bet visai kitšip su rusą moterų organizacija, kuri beveik 
viena ir sudaro tuos organizacijos (pasaulinės demokratiniu moterą 
sąjungos. Red.) 82 milijonus nariu. Rusijoje negali egzistuoti kitoks 
politinis veikimas, kaip tik bolševikinis. Organizacija, kuri norėtą 
dirbti tikrąja! demokratijai Rusijoje įveoti, tuojau būtą sukišta į 
kalėjimą arba koncentracijos stovyklas, o jos nariai priskirti vergą . 
kastai. Rusijoje negali egzistuoti kitos organizacijos, kaip tik tos, 
kurios išpažįsta karaliaujančią diktatūrą, kuri ištrina bet kokią.de
mokratiją. Kiekviena organizacija Rusijoje kontroliuojama diktatūros 
politinio kontrolės aparato ir prižiūrima valstybinės dėkos.Kiekvienas
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nuo diktatūros nukrypimas skaitomas vd kimu pries valstybes saugumą 
ir aitriai baudžiamas. Kiekviena organizacija yra diktatūros padaras 
ir kaip organinė dalis įjungta i tą diktatūrą. Todėl logiškai yra 
visai negalima, kad rusų motorą organizacija, įsijungus į pasaulinę 
s-gą, galėtą savo įstatuose būti demokratinė arba dirbti demokratijai. 
Dėl tą specifišką rusišką sąlygą ji turi veikti rusą diktatūrai ir 
jcs politiniams tikslams.

Todėl visai logiška ir aišku, kad tarptautinė motorą s-ga, 
dirbanti dem kretijai, negali savo nariu priimti organizacijos, dir
bančios diktatūrai. Iš tikrąją tą tarptautiną moterą s-gą sudaro dik
tatūrinė rusą racterą s-ga, kuri verbuoja demokratines sekcijas kituo
se kr štu'.se, sekcijas, kuriose dominuoja pelitinės vištos arba žmo
nės, kurie nė siek nesiskaito su savo politine garbe, c yra tikros 
diktatūros iškamšos ir savo darbdavį laike demekretu".

Užsimindamas apie minėtos sąjungos rezoliuciją, kurioje pabrė
žiamas "respektas pagrindinėms žmogaus laisvėms", laikraštis klausia;

"Kada, kur ir keip toji tarptautinė meterą s-ga raikai a- 
v c arba bent pareiškė savo norą, kad rusiškoji diktatūra respektuotą 
pagrindines žmogaus laisves? Lygybė prieš įstatymą, t.y. lygybė pa
šiau ti diktatūrai, nėra jokia "laisvė", nėra taip pat ir jokia 
"teisė", prie pagrindinią žmogaus teisią reikia priskirti minties 
laisvą, žodžio laisvą, koalicijos laisvą, spaudos laisvą, sąžinės 
laisvą ir t.t. Tik'abscliuftiai nenusimanąs durnelis gali teigti,kad 
t mis teisėmis rusas pilietis pasinaudoja.

' . Yra pasaulyje daiktas, vadinamas jrekią suklastojimu. Prekės
siūlomos suklastotu pavadinimu, kad tuo. galėtą pagauti paprastus 
žm.nelius ant kabliuko t-ms prekėms pirkti, prekią suklastojimas yra 
gana kriminalus veiksnys ir teisiškai baudžiamas. O tokios prekės 
yra didelis perteklius jau ir taip, o be jcs didelės dalies galima 
visai apsieiti. Ir jeigu bolševikinė diktatūra patiekiama kaip de
mokratija, ar tai nelygus veiksmas prekią suklastojimui? Tikrai keis- 
ta, kad rusą diktatūra suranda tiek norinčią "intelektualą" , tuo 
darbu užsiimant".

Ryšium su tuo kongresu, reagav. ir žinomesnės švedės moterys vei
kėjos iš liberalinio sparno, Advokatė Ruth Stjernstedt dienraščio "Dagens 
Nyheter" rugsėjo 20 d. numery aiškiai nurodė tos švedą organizacijos, kuri 
yra to k'ngreso šeimininkė, susikūrimo istoriją ir jcs užmačias, net 
sarkastiškai pasijuokdama iš jos kilnią tikslą užtikrinti demokratiją vi
suose kraštuose, taigi:

"Diktatūrinis kraštas Rusija atstatys dem'-kratiją diktatūri
nėje Ispanijoje. Demokratija, kaip sakoma įvairiuose kraštuose įvai
riai pasireiškia. Sov. S-gcje ji gi įgijus diktatūros formą, gal būt • 
daug stipresnę, negu kad V ki.tijoja buvo".

Neatsiliko ir kiti laikraščiai, vadindami tą maskaradą "1947 m. 
demokratija".

Aprašytasis "maskaradas", kaip praneša ELTOS bendradarbis, tai . 
vienas iš įvykią, rodančią, kaip Švedija šiandien virsta dvieją srovią 
arena. Viena stengiasi demonstruoti "dem-kratiją", antroji ima šaukti 
-■rieš "dera'kratiją". Vyriausybė: parodžiusi praeityje tylaus klusnumo 
"demokratijos" užnugaryje stovinčiai Scv. S-gai, ir dabar laikosi tyli, 
prisitaikanti. Tuo pačiu --risitaikymo menu pasižymi ir Švedijos atstovas 
JTO. Visuomenėje vis daugiau tiesume ir atvirume. Miesčioniškoji spauda, 
tiek dešiniąją - konservatyvią, tiek liberalinė smulkiosios buržuazijos 
save skiltyse išvysto gana piktą toną. Ypač plačiausiai skaitomas "Dagens 
Nyheter" gana tiesią liniją paėmęs.

Tačiau visos vidaus naujienos blanksta prieš įvykius Suomijoj 
taiką pasirašius. Komunistai turi Įsakymą privesti kraštą iš vidaus prie 
te, kas įvyko Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, iš šalies ir atvirai spaudžiant. 
Didysis streikas momentui pašalintas. Valstybės vyriausybė "ramumą" pa
keitė į infliaciją, bet ir to negana. Nors vyriausybė pakėlė algas-12,% 
komunistai vis tiek nepatenkinti, nes jie ko kito nori. Susirūpinimas 
tuo didelis ir Švedijoj,
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IS ITALIJOS
"Stalinas su Molotovu dirba Pabaltijo kraštuose"

Tekiu vardu yra Įdėtas italu dienraštyje didžiulis-pcrveikslas, 
kuriame prie stulpo Pririšti retežiais baltai, kiti surakinti ir sulinkę 
varomi, o Stalinas per visu paveikslu užsim jęs su kirviu: mažesnio maste 
Molotovas vienu persivertęs' su peiliu pjauju.

L’Osservatore R-mano 194? m.rugsėjo 15-16 d.nr. įsidėjo dviejų. 
skilčių“lnformačlnl'š?raipsnl, antrašte lietuvių tremtinių religinio 
gyvenime eąlyg.s Vokietijoje. Jame labai kcnkreėiai statistiniais skai- 

■ dials ir išsamiai apžvelgiamas religinis, organizacinis ir spaudos gyve
nimas, Tik klaidingai sumažintas bendras lietuvių tremtinių.skaičius iki 
46.500; tikrai jis siekia 68.500.

Lį-Amico della Gicventi 1947 m.rugp.20 d. išspausdino B.Rutkauske 
apyeakaifę”"Ponartrš'T'7~ApysBkaitė iliustruota. Vertė V. Mincevičius. Tai 
vienas iš musų tautiečių,uoliausiai skelbiančių ar verčiančių lituanistikų 
italų spaudoje,
sasS33t8=»=s aessssssssacsssa-stastssMiasas s»=5s= = =s = »«s sEtsss^saausss =s ssasass^sassssesssss t jisasĮpas

IS AMERIKOS
£į_E® Y£_ į®

Tokie-antrašte "Chicago Daily News" Įsidėjo ilgokų buv.Lietuvos 
Įgalioto ministeric Berlyne p. Škirpos laiškų, -kuriame šis atsako i te 
peties laikraščio anksčiau įsidėtų žinių "Sovietu priešas ketins atvykti 
į JV". P. Škirpa pasipasakoja save gyvenimų nuo i 1916 m. ir save vaidmenį 
1210-1944 nuo t; “eto, kada vokiečių vyriausybė, pataikaudama sovietams,w /M w
labai neteisinga įtarti mane, nes aš, gindamas savo krašte teisę į laisvę, 
rizikavau savo gyvybę atlikdamas savo pareigą kaip lietuves patriotas, vi
siškai pagal iškilmingus didžiųjų demokratijų pasižadėjimus atstatyti mažų
jų tautų, taigi ir Lietuves, laisvę ir nepriklausomybę sutriuškinus Hitlerio 
Vokietiją".

”NYHĮ".skaitytoįai_dėl_Baltijcs_valstybių
"New York Herald Tribune" reporterių grupė skelbia reportažų seriją 

"Už geležinės uždangos". Tarp kraštų, esančių už tos uždangos, Baltijos 
valstybės neįtrauktos. Laikraščio Įsidėtam žemėlapy Baltijos valstybės pri
skirtos sovietams. B. Delille iš Briuselio laikraščiui primena, kad JV nie
kad nepripažino neteisėto Baltijos kraštų prijungimo ir kad žemėlapio pie- 
ėjas, jeigu turėjo abejonių, galėjo išsiaiškinti paskambinęs valstybės de

partamentui. Kitas skaitytojas, Peteris Asmens, klausia, ar Baltijos valsty
bės per mažos, kad dėl jų likimo tylima, ir pastebi, kad tai nesuderinama 
Su Atlanto Charta-.

’2Sustabdykit_tą_terorą"
"The New Yrk Times" 1947 m.rugs.6 d.'rašo: - Tarptautinė moterų ta

ryba gavo iš buvusios Lietuvių Moterų Tarybos pirmininkės* dabar esančios 
tremty Italijoj atsišaukimą, kur Jungtinės Tautos prašomos "sustabdyti tero
re rėžimą" Baltijos valstybėse.

• Ponia Nunburnhclme, vicepirmininkė Tarptautinės Tarybos, pirmą kartą čia 
po karo susirinkusios, perskaitė pęnios Vincentės Lozoraitienės, buvusios 
Lietuvių Moterų Tarybos (kuri risidėje prie Tarptautinės tarybos 1930m.) 
pirmininkės, atsiųstąjį prašymą.

Laiškas buvo paskelbtas viename iš preliminarinių susirinkimų,būtent, 
"moterų Statuso" sekcijoj. Ašaros riedėjo iš akių kai kuriems Europos tautų 
delegatėms, besiklausančioms laiško.

"Šiandien, kada tarptautinė moterų konferencija susirinko laisvės šūkio 
ženklan, - rašo ponia Lozoraitienė,- Lietuva drauge su Latvija ir Estija yra 
sovietų okupacijoj. Lietuvių moterys ir visa lietuvių tauta nesidžiaugia nei 
laisve, nei elementarinėmis žmogaus teisėmis ir gyvena nevaržome teroro są
lygose'' .
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Ji'rašo, ked 1941 m., esant "-Irmai sovietu okupacijai", 50.000 lietu
viu buvo deportuota "i Sibire arktikos regionu koncentracijos stovyklas', 
o nuo 1944 m.,"antros sovietu okupacijos", vėl 100.000,-ju tarpe tiek 
dvisavaičiu vaiku, tiek senu 90 metu vyru bei moterų, buvo deportuota.

Ji i Tarybą apeliavo dėl penkių daluku- Ji prašė,kadi 1) Taryba kreip
tųsi i Jungtiniu Tautu vyriausybes "sustabdyti teroro režimą ir deporta
cijas Lietuvoj, o taip pat Latvijoj ir Estijoj"; 2) "panaudotu savo įtaką, 
jog butu sukliudytas tarptautinis Lietuvos inkorporacijos i Sov. S-gą pri
pažinimas, nes jokia vyriausybė neturėtu pripažinti kriminalinės akcijos, 
priešingos žmogaus teisėm ir tarptautiniam įstatymui: 5) "bitu imtąsi žygiu 
deportuotuosius grąžinti i ju namus"; 4) "tarptautinės šalpos organizacijos 
vadėtų Baltijos valstybių deportuotiem į Sibirą; 5) kad Baltijos valstybių 
pabėgėliai Vakaru Europoj gautu pakankamą aprūpinimą, o moterys .pabėgėlės 
butu atstovaujamos Tarptautinėj Pabėgėliu Organizacijoj".

"Mes jaučiame, kad tik dėl paskutinio punkto galime imtis akcijos" -. 
pareiškė ponia Nunturnholm, pirmininkavusi "motetu statuo" sekcijos susi- ‘ 
rinkimui, kuriame dalyvavo 75 delegatės bei stebėtojos, atstovavusios 25 
tautom.

, Išklausiusi to laiško, sekcija rekomendavo rezoliuciją, prašančią, 
kad moterys pabėgėlės butu atstovaujamos 130. Rezoliucija bus balsuojama 
kitos savaitės bendruose susirinkimuose.

Oficialioj brošiūroj, organizacijos išleistoj, buvo pažymėta, kad 
tarybos, kurios atlikinėjo puiku darbą, dabar nebeegzistuoja, Bulgarijoj, 
Jugoslavijoj, Estijoj, Rumunijoj, Latvijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj, Vengrijoj ir Japonijoj". -

' ‘ "Sovietu_ibegėdiškumo_diena"
Tokia antrašte JV-žurnalas "Destiny" š.m. rugpiūčio nr. įdėjo.Lie

tuvos konsulo Čikagoje.Retro DLUDZVARDZIO pusantro puslapio straipsnį, 
skirtą sovietą agresijos, įvykdytos Lietuvoje 1940.6,15, aprašymui. Kon
sulas sugretino sovietu žygius Lietuvoje su ju analoginiais šių metu veiks
mais Vengrijoje.

"Kaip dabar sovietu Sviridov yra tikrasis Vengrijos valdytojas, 
■taip Sov.S-gos užs.reik.komisaro pavaduotojas Dekanozov buvo paskirtas- 
faktiniu Liet .vos tvarkytoju"... Begėdiška sovietu išdavystė, kuriąją . 
pasekė naciai, atsiejo Lietuvai per -į mil. žmonių ir pagaliau įvedė į 
Lietuvą atitinkamą skaičių rusu kariuomenės, policijos agentu bei kolo
nistu 'Lietuva visais Įsivaizduojamais budais yra naikinama', nutautinama ’ 
ir nukrikščioninama. Lietuvos okupantai yra pasiryžę.suredukuoti lietuvius

■ gyventojus iki nereikšmingos mažumos ju savam kraštu".
Toliau iškeliama, kad lietuviu nepriklausomybės troškimą remia JV 

vyriausybė, ir daugelis kitu laisvu bei teisę gerbiančiu kraštu. Trimin- 
damas JV valstybės departamentas 1940.7.25 pareiškimą, smerkiantį Sov.S-gOs 
a resiją prieš. Balti j os valstybes, a..torius pažymi, kad šis pasmerkimas ir 
šiandien tebelaikomas Baltijos_valstybiu_lalsyės charta. Pąjįašu sovietu 
prievartos Vengrijoj pasmėrkfmū-nššenlal-pa3arąš’prežl3entas Trumanas ir 
valstybės departamentas.

Šie pareiškimai deklaruoja tautinės nepriklausomybės ir teritori
nio integralumo doktriną;'jie iškelia teisės klausimą prieš jėgos panau
dojimą" .

Lietuviu tauta visa širdimi remianti šią doktriną ir tikisi,kad ši0 
teisės bei teisingumo doktrina galiausiai išstums jėgos ir brutalumo dok- 
.triną.-

Pažymėtina, kad žurnalo redaktorius straipsnio pradžioj įdėjo pa
stabą, smerkiančią britu užs.reik, minister!© pavaduotojo Ghs.Mayhew pa
reiškimą, padarytą š.m. gegužės 25 d,.ryšium su žinomais parlamento deba
tais Baltijos valstybių reikalu. Ten Mayhew,pasakęs. kad britu vyriausybė nuėjusi vieninteliu protingu Keliu - prlpažifiti faktinį rusu valdymą Bal
tijos valstybėse. "Teapsaugo_Dieyas_mus nuo anglosaksą lyderiu,kurieprin- 
eįpą ąukoįa_patogumūi'7_o-?eišingūmą”''poll5iRai7-Br7"f7EaūSžvardIš“ė|škrai 
apra£6~šovietū'vaISymo~niėksyTiės"šavame'Srėš€e"ir“paroa6"gaIuf;InI-fnčsTą 
gabaf5Infii;Rūšrj'5s-srSĘfffiū“E&f5ĖęjT'nrBfrt®-nrf5-rftTV"i5ėgaiI"f5v5nŽ5T-55= 
sakomyHJš už flronfSEūš Kremliaus va3u“aEfūš,"kIIūšIūš"3ėL''mūšū-tęštInSŠ_ 
"aggeęšeEenf^BSZi-^BŠf^I“" ~ ~~ " “
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"lietwa ■■ agresijos auka"

f', Daudzvardis laikė paska? c? JV mies,;..Slmkurso vienęs amerikiečių 
organizacijos susirinkime apie rusu agresija Lietuvoj. To miesto laikraštis, 
"The Elmhurst Press" 1947.3'. 19 įsidėjo čia minima antrašte tos-paskaitos 
santrauką, a-oimenėią pusantros skilties. Autorius, iškėlęs Lietuvą, kaip 
naoių-s^vietų konspiracijos ir agresijos auką, jos gyventojų nuostolius, 
paminėjęs pasibaisėtinas ekonomines. socialines, politines -r- lul.urines. . 
sąlygas Lietuvoj, reikalauja, veiksmu del Bslyijos.valstybių iŠ visu, kurie 
tiki į laisvą, teisę ir teisingumą. Tai iieeia-ne tik agresijas ir ne,tei
singumo aukas, bet pasaulio padorumą ir moralinę atsakomybę". rabrezęs tūks
tančių Lietuvos jaunimo kova už "gyventi ar mirti", dabar vykstančia Lie..- 
voi. Konsulas baigia: "Lietuviu tauta maldauja, kąa tų grumtynių baisumai. - 
ir jai padarytu bolševizmo neteisybių, žiaurumai buoų parodyti pasaulio opi
nijai ir Lietuvos laisvė at'.tatyta:. - 
=5= = =:= = = = = = = = =:== = =: = = — = . == = = = = = = «= = = •=—“ — =====— — — ======== — = = = = - —

IS ANGLIJOS ■
k cento 15 žmonų anglai įau įmokėįo 4 veikus

Foreign Office spaliu 9 d. atsakė i Sov, S-gos notą ir sovietų.spau
dos priekaištus anglam, kad 100 "rusų vaikų" esą laikomi britų zonoj ir 
negrąžinami. Tuos priekaištus buvo iškėlę pirmiausia, pries kelis mėnesius, 
sovietu, parlamentarai spaudos konferencijoj savo atsilankymo į angliją 
proga .'įziada jie buvo klausiami, kodėl sovietai neleidžia, išvykti iš Rusijos 
britų 'žmonų-rusių. Oficialioje sovietu notoje birželio mėn. buvo taip.pat 
priminta, kad tų moterų išleidimas esąs susijęs.su "rusu vaiką" negrąži
nimu iš Vokietijos. Savo notoj, sovietai suminėjo 120 vaikų skaičių, tačiau, 
pavardėm jie galėjo pavadinti -tik '5- Britai keturis suminėtuosius perdavė, 
sovietam, ištyrę, ked jų tėvai ar artimiausi giminės tikrai gyveną Sovietų. 
Sąjungoje. . . .

Šveicaru "Neue ZUroher Zeitung" (1947.10,10), tai pranešdamas, pa
aiškina :

"Reikalas sukasi apie vaikus, kurie karo metu į Vokietija atsitūpė, 
ar buvo atgabenti iš Baltijos kraštu. Konfliktas kilęs dėl klausimo,, ar 
Britų vyriausybė laikyš~aii;ū6s”vai'E-us Sov,S-gos piliečiais ir tokiu budu 
netiesiogiai pripažins teisėtu dalyku ir Vaitįįos kra4tu_aneksijg. Iš prin- 

■ <5ip6-f?rr?5“vyfIau3yBS"iaIKosi’“nusis5a^ym67-ta;. šita aneksija yra neteisėta 
ir kad Baltijos valstybės piliečiai'■ jokiu būdu prieš jų vaite negali būti 
■nripažinti S'.vietų piliečiais.. 0 del išvietįntujų vaikų Britų vyriausybė, 
niipąžįsta Sovietų pretenzijas tuo atveju, jeigu .vaikų. tėvai (kurie grei--' 
kiaušiai jau mirę) ar bent giminės gyvena Sov.S-goje ir repatriacijos nori.

■ Galima kelti klausimą, ar šitas kompromisas gali būti pagrįstas 
.else'. Tačiau aiškiai korektiškai atsjsckytą išauoti kitus vaikus, į ku
riuos sovietai negali savo pretenzijų pagrįsti, 0 pagrįsti sovietam juo ’ 
sunkiau, kad jie. dažniausiai negali nurodyti net vaikų pavardžių, nei ki~ 
limo. .

Sovietų įtūžimas yra užtenkamai suprantame/,. Jis remiasi, žinoma, 
ne humaniškai, bet tik politiniais ir materialiniais išskaičiavimais. Tas 
akmuo, už kurio Sovietų vyriausybė, užkliūva, tai-faktas, kad anglosaksai 
vis dar nenori pripažinti sovietam jų užgrobtųjų Baltijos valstybių.Šito 
ginčo propagandinis piktnsudojimas yra būdingas komunistiniam metodam.° 
"Manchester Guardian" sovietu tvirtinimą, kai. A. glij- norinti "kai kuriuos 
latvių vaikus padaryti vergai-",1' pavadino "viršūne niekšingumo vyriausybė!, 

-kuri sau agentus iš Vienos, Berlyno, Vengrijos ir kitų valstybių yra’prie
varta sudęporta.vusl"..Blberalų dienraštis tuo,, be abejo, yra išreiškęs vi
soj Anglijoj vyraujančius nusiteikimus”.

Baltų vaikai - kliūtis ekonominėm derybom
Šveicarų "Ba.aler liachrichten""-I947.IC .-;ĮV42S, rašydamas apie-britų 

pastangas kaip nors s'umegs.ti p-'sįtan. mus su sovietais dėl prekybos sutarties 
primena įvairias kliūtis susikalbėti.. -Tarp jų mini ir ne su pratimus del 
Baltijos krėstų vaikų išdavimo iš britų zonos stovyklų, o taip, pat 15 anglu 
žmonų-ruslų neiįleidimų iš Rusijos , - .
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Konstatuodamas britu pastangas sovietam įsiteikti; laikraštis 
primena epizodą 14 1943 metą, kada Stalinas, kominterną, anot laikraš
čio, buvo padėjęs į šaldytuvą-. Tada.vihėiu gaivinamas Edenas buvo Įvedęs . 
užsienio korespondentams cenzūrą, būtent, buvo uždrausta kalbėti apie 
"rusu agresiją prieš Suomiją" jį. n^jmojokaro metu, o taip pat buvo ui-' 
draūSta skelbti, jog Sov. S-ga rafe "prisijungus Baltijos valstybes prie
varta."

Kelertą metą praktika parodė,: kiek Edeno viltas buvusios iliuzoriš
kos. "Vardai kaip Zilliaeus, i'ritt, Platts-Mils, o taip pat sūnus žinomojo 
rašytojo Priestley ir Keutenbury dekanas Hewett Johnson, dabar jau turi 
būti laikomi eksponentais - jei nesakysime agentais - tos ideologijos, 
kuri yra griebtai atmesta ir su kuria kovojama tiek darbo partijos, tiek 
konservatorių, tiek ir liberalu".

Nors tiek pažangos jau padaryta anglą-sovietą santykiuose, tašiau 
14 savo nusės tonka pastebėti, kad anglą kompromisu metodas yra išlikęs 
gyvas ir dabartiniuose ju santykiuose su sovietais (E).

Šveicarą laikraštis"DĮe Tat" praneša iš Londono: Fermeriui L. R, 
Lorwall, Vfimstend lourt, jo bernas jau visą laiką sudarė keistoką įspūdi, 
Dabar jis sužinojo priež-.stį, Būtent', nustatyta, kad jo bernas-esą Jonas 
Černius, buvęs Lietuvos ministeris-pirmininkas ir lietuviu kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas, j.įs turėjęs savo tėvynėj du_ dvarus, esąs • 
diplomuotas inžinierius ir mokąs septynias kalbas. Kaipo ūkininko bernas 

jis dabar uždirba per savaitę 2 svarus, 12 šilingu ir 6 pensus, o jo žmona 
kaipo tarnaitė 2 svarus ir sūnus kaipo paprastas darbininkas 25 šilingus 
per savaitę. "Tašiau, pareiškęs Černius, mes visi dėl to esame laimingi, 
■fed galime kartu gyventi ir praėjo koncentracijos lagerio dienos".

"Nouvelle de- Erance" prie panašios informacijos apie geli.Kerniu 
deda tokią pastabą:

"Tiek daug valkat® karo metu pasidarė turtuoliais ir dykaduoniais, 
kad pusiausvyrai atstatyti keletas didžiūnu turėjo užimti aną vietą". 
••■•■••ini.3=3=3c: = = = ==u:=.-=:= = = ==5 = - = • = = = = ;= =: = = ~ — = = - - = ——~ — =
SOVIETICŽ.

KHE-6i2®_S!ž£2s_soyietu_vaikui
Sūkiu "Gelbėk rusu vaiką!" buvo šveicaru darbininku (komunistą) 

partijos iniciatyva suorganizuota akcija aukom rinkti. Surinkta 174.000 
šveio.franku pinigais ir už S5.000 fr.daiktą. Aukos buvo numatytos Sov. 
S-gos vargstantiem valkam sušelpti, ypač Moldavijos respublikoj. Šveicaru 
spaudos pranešimais, dabar visa eilė Darbininku Partijos pareigūnu suareš
tuota. Jie kaltinami nuslėpę žymią auką dalį savo partijos ir laikraššio 
"Vorwb.rts" reikalams; be to, jie pasisavinę 5-000 franku asmeniniams 
"deficitams*' padengti ir išleidę "administracijos reikalams 69-000 frank.', 
taip kad iš surinktą auką belikę vos gj.OQO franku (E)-.

Kas_yaldo_ bulgarus^
"Neue Ztlroher Zeitung" praneša: Bulgarija šiuo metu valdoma žmonių> 

kurie gimę bulgarai, bet .pirmoj eilėj save laiko sovietu piliečiais ir 
todėl savo klusnumu svetimai valstybei dar praneša.buvusius nacizmo šali
ninkus Bulgarijoj. Tiek'Dimitrovas, tiek ir laikinasis Prezidentas Kolaro- 
vas, viceprezidentas Kostovas, krašto apsaugos ministeris pamianovas ir 
generalinio štabo viršininkas Kinovas yra sovietu piliečiai (E).

įš_kur žydai_Vokietij_oį_ ir_ką_jio_veikia
"Neue Ziireher Zeitung" 1?47:»9.29 kartoja Exchange žinią: )'Nuodug- 

niose kvotose nustatyta pagrindinis žydą masinio bėgimo iš Europos prie-. 
Žastys, Sov.S-ga, .paaiškėjo, aktyviai remia šią emigraciją. -Šimtai tūks
tančiu Rytu Europos žydu padrąsinami, dalira i net verčiami slaptais ke
liais veržtis į britu zoną Vokietijoj. Kiti būriai Įkeldinami į laivus 
rusu okupuotuose Baltijos juros uostuose arba Rumunijoj! ir Dalmaoijoj.
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Tuo’•pat laiku emigruojantieji žydai panaudojami Vokietijai apiplėšti. 
Jiem iš Rusijos išsikeliant atimamas visas turtas ir - apmokamas didžiu
lėm reichsmarkių sumomis, kurias spausdina patys sovietai. Šiais pini
gais išeiviui nusiperka Vokietijoj prekių ir brangenybių, kurias vokie'ė-ų 
šeimos parduoda, kad turėtu iško papildomai nusipirkti juodojoj finkoj 
maisto produktų. Brangenybes rusai iš' lydy vėl supCTkair išveža 1 Hu- 
siją arba pardavinėja už dolerius ar kita pastovia valiutą. amerikie®įamš, 
šveicaram, švedam, kuriu Vokietijoj ’’medžioja retenybes ir suvenirus". 
Savo akcija sovietai pasiekia keletą tikslu 14 karto; ųie sudaro britam 
sunkenybių, žlugdo Vokietija ir - lengvai ir pigini nusikratė nepageidau
jamais žydais (E).

Sovietai ir iš belgu reikalauja DP
Briuselis.- Belgija ligšiol priėmė apie 20.000 Di darbininkų. Jų 

ijungimaš"I-3af5o procesą tašiau kai kur susiduriąs su sunkenybėmis. Ke
letas nežymiu incidentu, kaip praneša N.Žiircher Zeitu'ng, sukėlė sovietu 
i p jugoslavu spaudoje smarkius puolimus prieš belgu vyriausybę. Incicdnentų 
priežastis esanti ta, kad prie vežamu Baigi jon .darbininku transportu dėl 
negana griežtos kontrolės prisiplakė gaivalu, kurie iš pat pradžių nė ma
nyt nemanė laikyti pasirašytąją darbo sutartį. Be to, belgu kalnakasybos 
ministeric pareiškimu, transportuose susekta agentu ir provokatorių. Visi 
šie asmens pagal susitari mą grąžinami Vokietijon, o kadangi kai kurie ju 
bandą pasislėpti ir nelegaliai pasilikt! Belgijoj, jie būvą paimti svetim
šaliu Policijos globon. Rusu ir jugoslavų spaudos puolimai perdėti esą iš
pusti ir melagingi. '

DP klausimas dar kitu atveju apsunkina-belgų-rusų santykius.Belgu 
vyriausybė kartotinai darė žygiu Maskvoje išlaisvinti keletą šimtu belgu 
piliečiu, kurie vis dar laikomi rusų karo belaisviu stovyklose, Šie asmens 
yra kilę iš Belgijos pasienio Eup.eno, Malmedy ir St .Velto’ sričių ir save- 
laiku buvo varu paimti į vokiečių wehrmaohtą. Ju paleidimą iš nelaisvės 
sovietai daro priklausomą nuo ’’sovietu piliečių" D P. grąžinimo iš Belgi
jos i Rusiją. Sovietai remiasi 5eI;7'J-sovietū~sSVartimi 1945m, dėl DP grą
žinimo. Belgų vyriausybė pareiškia, kad Belgijoj nesą nė vieno, DP,kuri3 
butu trukdomas savo noru grįžti namo (E).:»

5Š!ir.23®te_5Š!J42bį0įi_Kryžiaį
Raudonųjų kryžių Lygos’konferencija Belgrade rugsėjo .pabaigoje'1 

priėmė nutarimą kviesti nacionalinius Raudonuosius Kryžius paskubinti; 
grąžinimą DP,ypatingai vaikų. Toliau raginami Raudonieji Kryžiai flema’s— 
kuoti "Karo kurstytojus". Remti-pirmiausia tuos, kurie buvo virtę nacizt- 
mo aukom.

Visus_tuos nutarimus sovietam pasisekė pravesti. Tik kai jau' tie; 
siog sovietai pasiūlė papeikti britų, amerikiečių, švedų ir olandų Raųd.o- 
nuoslus Kryžius, pasiūlymas buvo atmestas (E).. j. :

V. Kravėenko priskaito, kad Sov.'C-g’os lageriuose - politinių kaliįiių ' 
esą .20 mil.Emigrantė Ekaterina Kuskova laiko,kad tas skaitmuo aiškiai i>er-, 
dėtas. Ji sako, kad kalėjimų ir prj-?&r4iamųjų darbų stovyklose esą ne ųlau-'; 
giąu kaip ,10.000. Buvęs raud-asrmlfstls Va.silij Petųviioy, sibirietis,reįsli—' 
kuodams Kuskovfei , pažymi ,kad 1943 m. gale Sibiro konclageriucss buvę -prii' 
skaitoma 24 mil. Tai.pripažinusi ir vyriausybė. Tai daugiausia iki 98>Į po- 
Įititįįaįfaliniai .Lagerius, kuriuose jie kalinami,Sibiro 1

Daugiau liudijimų yra davę lenkai, kurių sęvieta: 
mil.Tačiau 1942m. Kremliaus ir g.m.ĖikpįsŠo sutartimi, 
str.il 4 lenkų armiją. Patekę ' ' ‘
medžiagos apie kiekvieną lagerį. Iš 14.000 lenkų parodymųipatvirtj 
s-aika, aiškėja,kad jiem'žinomupse lageriuose tada buvo.14 mil.

G— —O'J . ę,
Taigi vidutinis kalinio 
visi keliniai ir kalėjimai 
"•liaudies priešais".

vadina" mirt i eg: 

buvo išvežę ajtie
, tie lenkai galAj-o 

-nku deportuotieji į Londoną davę užtenkaimai 
Iš 14.000 lenkų parodymų,.patvirtintų pirle-

G’JLAGc (Glavncje'Upravleni.ia Lageri imi j lageriuose mirtingumas lž%'. 
gyvenimo ilgumas 8 matai., Par tįck laiko išmirtu ‘ 

ktu tušti,jei jie nekištu papildomi naujais:
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- i* - \ 1947, Nr.22

Karo metu i konclacerius buvo nugabenta aie mil Ser.C 
belaisviu, anie tiek japonu, ir apie 3 mil.rusu kareivio u- umoc-^ ±o 
vakariniu pietiniu sričių, o taip pat repatriavusiu it kaimyniniu kraštu, 
kuriuos sovietinė vyriausybė palaikė dezertyrais.

Remiantis tais šaltiniais, galima visiškai prileisti, kad dabar 
Rusijos konolageriuose yra apie 20 ar net daugiau rail.(Deio-Truda-Pro- 
baždenije) 1947m.rugs.Nr.22, New York).

13 LIETUVOS
Pa £2

S.m.kovo mėn.lietuviu partizanai su lenku partizanais užpuolė Cip- 
liškiu(Seinu aps.)polioijos būstipę ir valsčių. Užėmė palaikė apie 4 vai,, 
auku neturėjo, pasiėmė kas reikalinga ir pasitraukė. Lenku poličistus par
tizanai' surinko,atsivežė i polio.bustu, nuginklavo, paėmė drabužius ir 
paleido. Pusbrolis Vytautas pasakojo man, kad 1946 m. ' ■ ’ .* •
geg.birželio mėn.Lietuvos partizanus prie Kalniškiu puolė' sovietu NKVD ir 
istrebiteliu daliniai. Toje vietovėje buvo'nemenkas partizanu dalinys,ku-. 
rie narsiai gynėsi ir pasitraukė su mažais nuostoliais. Sovietai ten tu-, 
nėjo dideliu nuostoliu- 

1946m. pabaigoje Lietuvoje Sangrūdos ir Būdviečio vai.Lazdijų aps. 
apylinkėse slapstėsi nedidelis Liet.partizanu dalinys. Partizanu dalinio 
vadas buvo apsirengęs sovietu Itn.uniforma ir sužinojęs,kad sovietu ka
riuomenės ir istrebiteliu dalinys atvažiuoja nuo galiniu km. ju gaudyti 
laukė su partizanais ju atvykstant. Sovietu kariuomenės ir istrebiteliu 
dalinys atvyko rogėmis. Tuo momentu liet,partizanu vadas (persirengęs rusu 
ltn.unif.) prisistatė sovietu atvykusio daįinio vadui, pareikšdamas,kad 
jis atvykęs iš Sangrūdos su istrebiteliais jam pagalbon ir liepė jam su 
daliniu važiuoti 'vieš, o jis (liet.partizanu vadas) eis su daliniu iš 
kitos pusės. Kada pajudėjo sovietu dalinys, tada lit.part.vadas su savo 
vyrais atidengė ugni ir sovietu dalini sulikvidavo neturėdami savo nuosto
liu.

Iš vieno ūkininko Panevėžio ap. buvo paimta 60 ha ir paskirstyta 
tarp naujakuriu-Daugelis pastarųjų neturėjo nei sėklų žemei apsėti nei' 
Įrankiu jai apdirbti. Buvęs savininkas pasisiūlė apsėti ir apdirbti su 
naujaisiai žemės valdytojais susitardamas .dėl derliaus pasidalinimo.Kai 
atėjo laikas nuvalyti laukus,vietiniai komunistai ėmė kurstyti naujakuriais, 
kad "buožei" nieko neduotu.Kai kurie pasidavė kurstomi ir atsisakė nuo 
ankstyvesnio susitarimo.Atrodė,kad bolševikam pasisekė sukiršinti ir suar
dyti žmonių sugyvenimą suskaldant 1 kovojančias "klases". Apie nesusipra— 
timę patyrė partizanai.Jie tuojau sušaukė visu naujakuriu susirinkimu ir 
paaiškino,kad susitarimu laužymas yra okupantu atneštas bolševikiškas me-— 
todas,bet Lietuvos Įstatymu laikomas nusikaltimu.Naujakuriai visiškai pa
klausė, ir vėl ūkininku vienybė sugrįžo

Ūkininku kilnojimas
Nors ūkininkas ilgiausiai ištveria su ;t=istu, bet jau dabar yra 

ūkininku, kurie badauja pilna šio žodžio prasme. Ūkininkę sugriauna ne tik 
nuolatinės pyliavos ir egzekucijos, bet ir kilnojimas. A': attinka,kad bol- ' 
ševikai atvažiuoja pas ūkininkę ir praneša,kad jis per šešias valandas 
privalo iš jo valdomo ūkio išsikelti i kitame valsčiuje esamę tusčię ūki,. 
Pasiimti nieko neleidžiama. J nauję ūkį nusikėlęs ūkininkas ten dažniau- 
šiai nieko neranda, nes yra seniai apleistas iš jo pabėgusio, nužudyto ar 
ištremto ūkininko. Naujas nusikėlęs ten nė pavalgyti iš ko neturi. Jis 
turi ubagauti pas kitus.

Vilniuje spaliu 16 d. mirė rašytojas ir kacetinįnkas Balys SRUOGA. , 
Palaidotas s-altu 18 d. Vilniuje. (1'
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