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Elta Įgaliota pranešti;

ĮVYKUSIAME REIKSNUNGAIE PASITARIME TARP VADOVAUJANČIU ORGANO 

I3SIAISKINTI BŪV5 NEAIŠKUMAI, PASIEKTAS VISIŠKAS SUSIPRATIMAS IR 

NUSTATYTAS AKCIJOS VIENINGUMAS.

LIGŠIOLINE® VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO PASTAN

GOMS RASTAS PILNAS PRITARIMAS. TOLIMESNEI VEIKLAI UŽSIENYJE LIETU

VOS VARDU JAM. PANAUJINTI KRAŠTO ĮGALIOJIMAI IR TIK JAM PRIPAZĮS- ' 

TAMA TEISE KALBĖTI KOVOJANČIOS TAUT.OS VARDU.

MIRĘ Jsė'EYJ § .WASHINGTONE

Liepos 26 d. 4 vai. rytą staiga mirė Dr.,Ąlfred_Bilmąnįs .Latvijos 
įgaliotas Ministeris ir Nepaprastas PasiuntInyš“jūng7~VaIsfySėms. Tas 
garbingas ir atsakingas pareigas velionis Washingtons ėjo nuo 1955 m. 
Tai buvo vienas iš žymiausiu latvlą politiką, diplomatą ir mokslininką.

Dr. A. Bilmanis gimė 188? m. vasario 2 d., Rygoje. 1908 m. jis 
baigė aukštuosius mokslus Maskvoje ir 1925 m. gavo istorijos mokslą 
daktaro laipsniVUhiaus universitete. Pačioj jaunystėj velionis ėmėsi 
Žurnalisto plunksnos. Kuri laiką redagavo didžiausią latvlą dienrašti 
’’Briva Žeme", buvo Latvijos spaudos biuro direktorius. 1925 m. jis bu
vo pakviestas dėstyti istoriją Rygos universitete.

192? m. Dr. Bilmanis pereina 1 diplomatinę tarnybą. 1929 m. jis 
skiriamas, kaip Įgaliotas ministeris, Latvijos delegatu prie Tautą 
Sąjungos. 1952 m. Dr. Bilmanis siunčiamas Latvijos pasiuntiniu i Mas
kvą, o 1935 m. perkeliamas 1 Uashingtoną. . ;■

Latviją .okupavus Sovietam, ministeris Bilmanis su reta energija 
ir nepaprastu atkaklumu kovojo už savo Tėvynės ir visą Baltijos kraš
tą išlaisvinimą. Jo mirtis yra juo skaudesnis smūgis, kad niekas ki
tas dabartinėm politinėm sąlygom negali jo pavaduoti.

Reikšdami brolišką užuojautą latvlą valstybės ir visuomenės re
prezentantam, kartu pažymime, kadmin. Bilmanio netekimas yra didelis 
'nuostolis visom bendros kovos dėl išsilaisvinimo tautom.

ELTA
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autentišku šaltiniu gaiš jonui patikrinti žinias, įvairiais ke
liais ateinanšiaa iš Lietuvos. Tenka pripažinti, kaį informacijos, ku
rias mūsų centrinės įstaigos skelbdavę apie padėtį Lietuvoje pasauliui, 
buvo teisingos, - Kraštas visu tempu boiiSevikiramau, siekiant per ke- 
1601b metus prilyginti Lietuvos gyvenimu prie tc-s padėties, kuriu Ša
riatu Sęjunga "laimėjo" per 30 metu<> Gyventojai tebedenortuojaai siu
te minga 1 ir intensyviai; kražto administravimas laipsniškai perduoda- 
riae rusento Indivldualgus ūkio sistema griaujaga, kai ant jo griūvėsiu 
gelėtu orgauifeuoti bolševikinį kolektyvinį ūkį. Sąžinės laisvi inten

syviai prievartaujama.. Šitam prievartavimui visa tauta atkakliai ir 
vieningai priešinasi. Pasipriešinimo priekyje yra judėjimas partizanu, 
kuriam, nieke kito neliko kaip tik savo gyvybėm sulaikyti ar bent pris
tabdyti, uždelsti bolševikinio prievartavimo ir naikinimo procer,?.. 

Tragiška Dovydo ir Galijoto kova Lietuvoje eina jau ketveri metai. 
Termopilu sąsiaurio gynėju heroizmas buvo didelis, ju visas būrys žu
vo taute! gelbėti. Jis pagarsėjp viso pasaulio istorijoj, Lietuvos par
tizanu heroizmą yra dar didesnis ir platesnis, nes 6ia pasiryžę žūti 
tūkstantiai; pasiryžę ne vienam momentui, bet ilgas neribotai nežino- 
gnm laikuį. Tik pasaulis jau ne bą toks, ir jame t eroj 1 nebepopu
liarus.,.'

x 3 x

i Žemės ūkyje

'Grįžę į Lietuva, sovietai atgaivint Žeaės reformų. Kurie nacionali- 
zuptąsiaa žemes buvo atgavę vokiečiu laikais, tiesa palikta dabar

Tokia pat norma palikta tiqm. kurie buvo gav$ prtĮįijat; už uolu py
liavų išpildymu vokiečiu okupacijos sotu. Gyvasis ir negyvasis inven
torius jiem buvo atimtas. Tai vadinama

"QS&UD&lDiaffl."
"HUhuožinfcc©" inventorių perdurdavo "naujakuriam" arba aovohozam. 

Partizanai leido dalyti "nubuožinama" inventorių tik tu ūkiu, kurip 
buvę, didesni kaip 50 ha. Mažesniu ūkiu inventorių, o taip pat imti 16 
j H derliu partizanai draudė.

"Nubuožinimo procedūra buvo ypašiai taikoma nuo 1946 m. apkaltinant 
ūkininkus fašistais,reakcionieriais.

Buvę dvarai apie 100 ha pavergti s o via b o z a i s. Sovohozaia 
arba kolchozais vertė taip pat dęjportuotuju ar pabėgusiu ūkius, įkur
dindami juoae rusus. Sevchozuose dažnai-stovūdavo ir kariuomenės dali
niai. Inventorių sovohozam, kaip minėta, surinkdavo 15 ūkininku arba 
Sugabendavo iš Hytprūsiu. Koledžu nėra daug. Daugiausia ju Klaipėdefl 
krašto, kur partizanu veikimas ailpniaunias. Mažiausia ju Suvalkijoj, 
Tebuvo vienas, bet ir ta patį partizanai aulikvidavo, kolchozo inven
torių "nubuožindami", o paskui ir patiem kolchozininkar. įsakydsįį; 16- 
alkraustyti. Susikibk? arkliukui, jie taip ir padarė.

Tarp individualaus ūkio ir kolchozo yra pereinamasio lĄipsnia-
" 0ES212^5_22^JŽ2S"

jose turtas dar nenusavinamas, bet tik paskirstomas funkcijos. Tai ni- 
stwnirgae pratinimas į kolchozus,

■■ Salia žemės reformos Ir nubuožiigimo, kita sėkminga priemonė ūkinin
ku klasei Likviduoti -
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Pyliavos skiriamos už dirbam* ir nedirbam* žem*. Už nedirbam*,u$‘ 
žem* t*, kurie yra deportuoti, pyliavos išsklrstomos valsčiaus ūkinin
kams, 19*5 m. nuo pyliavų buvo atleidžiami buv* raudonarmiečiai ir nau
jakuriai. Dabar tos lengvatos panaikintos. Pyliavų kiekio išskaitinė- 
jiraas neduotu tikro supratimo, ar tos pyliavos didelės ar mažos. Nor
maliais laikais jos būtų pakeliamos. Bet dabar jos nepakeliamos dėl to, 
kad ūkis jau yra neproduktyvus; trades maža, darbo jėgos maža, gyvulių, 
raguočių - tik trečdalis ketvirtadalis to, kas būdavo. Taigi ir der
lius menkas. Nepakeliamas dar ir dėl to, kad s*moningai jis skiriamas 
ne tik valstybei reikiamu glaisto produktų sudaryti, bet ir pačiam ūkiui 
ūkininku (kūlokų) klasei sunaikinti. Dėl to 19*7 m. pyliavos buvo už
dėtos po kelis kartus. 14 anksto paskelbtus pyliavų atidavimo terminus 
staiga pakeisdavo Ir reikalaudavo pyliavas Supilti anksčiau. Logiška . 
sistemos iėvada, kad neiėpylusiejl gabenami 1 Rusij* ėėšeriem metam. 
Kas nestengia išpilti javu gali duoti pakaitai* - gyvuli. Taip dainai 
Ir esti. Bet tokiu būdu naikinama pati ūkio substancija. Neiėpylusieji 
pyliavos negali vežti nieko i rink* parduoti, Už pyliavas mokama. Bet 
atlyginimas toks, kad vietoragai*as atlyginlmaę tesudarydavo vos ketu
rioliktą dattl reikiamu valstybei niokoti mokesčiu. - nupiltos pyliavos 
nesti racionaliai suvartojamos, Marlampolės sandėliuose supilti javai 
sužaliavo. Kai apžiūrėjo, mėgino juos iškeisti su ūkininkais 1, sveikus, 
už sveiku grūdu centneri duodami ? et* šužaliavusių.

Ūkis negali būti našus Ir dėl to, kad nėra
darbo jėgos.

Daug vyru yra išvežta, dalis buvo pasitrauk* i tokius darbus, ku
rie atpalaidavo nuo karo tarnybos; dalis bijodami išvežimo pasitraukė 
14 namu. 0 samdytis 14 šalies galima tik teoretiškai. Salia samdinio 
algos reikėjo už ji mokėti dar ir valstybei iki 2G0 črv. (2000 rb.). 
Tokių mokesčių ūkis nepakelia, Ir nuo samdiniu tenka atsisakyti..

Tokios ūkinės akcijos rezultatas ūkiniu atžvilgiu yra žiaurus.
“ į2ŪZJ3h._S£2Pdirbto_žę^s_ploto_buvoJW^s, įgyvento ją_maltinimas_net 

. kaime sumenkėjus. Idėjiškai tai jrra bolševizmo doktrinai laimėjimas , 
nes ūkio sunaikinimas ir žmonių marinimas turi vesti i to ūkio naują 
pavidalą jjtolekt^yinį.

Praktiškai betgi to kolektyvinio ir sumechaninto ūkio pažanga nedi
delė. Dabar M T stočių tėra tik tiek kaip 19*1 m. Arkliu - maža, trak
torių - maža.

Kuliamos mašinos nacionalizuotos. ‘
Ūkininkam skiriama dar ir kita viešoji prievolė:

iškirsti ir parvežti turi 30 erd. miško
kas turi 2 arklius, Kas turi 3, - turi pargabenti Iki 60 erd. Pažymė
tina, kad miško kirsti varo ne 1 artimiausi* mišk*, bet 1 tolimesni, o 
1 artim*jl mišk* atvaro ūkininkus 14 toliau. 19**-5 m 1 miškus dirbti 
išvarydavo dviem mėnesiam.

Miškai kertami ir gabenami net i ,T. Don-baso sritį, kol partizanu 
miškuose buvo daugiau, miškų nlkinimo planas buvo vykdomas silpniau. 
Miško gaisru niekas negesina. Kazlų Rūdos miškuose tyčiom išdegino di
deli piot*, beieškodami partizanų bunkerių.
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2. P r_a mon ė j e

Purpią gamyba triskart maženė nei vokiečiu okupacijos laikais. An
glies maža pristatoma. Dėl to ir elektros Kaune maža. Gyventojai 
mieste kuru.rūpinasi, kas kaip išmano. Dėl to skaitom net laikraš
čiuose, kaip koks sovietinis pareigūnas vyksta į kaimą, griauja ir 
gabena kurui tuščias trobas tą, kurie yra deportuoti. įstaigos turi 
pačios pasirūpinti. 1945 m. universitetas ir jo bendrabučiai visai 
nebuvo kūrenami; radiatoriai susprogo. 1945 m. gauta Siek tiek anglią, 
Neretas atsitikimas, kad sovietiniai pareigūnai vyksta 1 kaimą, su
siranda negyvenamus deportuotąją namus, nusigriauna ir vežaal i mies
tą.^ Taip organizuoja sau kuro.

-Plytą gamyba sumažėjus dėl darbo jėgos trūkumo. Roką plytinė ga
mina tik kariuotoenei. Palemonas šiek tiek dirba. Bet gyventojam ne
parduoda* nei plytą nei ėerpią. Maino paskutiniu laiku tik 1 ... ar
klius, Cemento fabriką nėra, Akmenėj - tik fabriko projektas. Taip 
pat l-r Skirsnemunėj, nors ji Įtraukta $ penkmečio planą.

- Tekstilės fabrikai Klaipėdoje nedirba. Kaune Drobė atstatinė- 
jama, Litęx dirbą. Audiniai - taip pat. Linas veikla, bet galviniai 
linai Išvežami į Sovietą Sąjungą.

- Odos pramonė laikosi, gerj.au .
' y

- Stiklas Radviliėky dirba, Aleksote - taip pat.

- Pieninės daugumas veikia.

- Maistas Kaune buvo sudegintas, bet bandoma atstatyti. Panevė
žy Maistas dirba, bet produkcija silpna. Tauragėje - sunaikintas.

- Cukraus fabrikas Mariampolej buvo daugiausiai sunaikintas, bet
jau veikia. Panevėžy - taip pat. - .

- Popierio fabrikas buvo apnaikintas, bet jau veikia,- Geležinkellą 
dirbtuvės Kaune - praplėstos. Fabrikai apskritai daugiausia gamina karo 
reikmenis, ir Ją produkcija eina 1 Sovietą sąjungą.

Bendras ūkio pajėgumas, palyginti su 1939 m., tėra mažesnis nei 
50

/ Geležinkelią ■ , 
judėjimas didelis. Kariniai traukiniai eina kas kelios minutės. Ke
leivinių. traukiniu trp Kauno ir Vilniaus - vienas per parą, tarp Kau
no ir Šeštoką - kas antrą diena. Plentai labai duobėti, niekas netai
so. Nemune laivą judėjimas mažas. Daugumas laivą buvo suspėję išplauk
ti. Klaipėdos uostas atstatomas ir plečiamas. Jame yra didelė povan
deniniu laivą bazė. Didžiausia Pabaltijy. Laivam Įrengti cementiniai 
bunkeriai. - ... ‘ <

Darbininkai ir uždarbiai
Amatininkai visi artėlėse. Individualiai dirbdamas turi mokėti di- 

delius mokesčius ir negali išsiversti.
Darbininkas specialistas uždirba iki 450 rb. Už riebalą kg, 194? m 

jis .turėjo mokėti 12 červ. ( 120 rb, ). Maskvoj dvigubai.
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1945 Bio į Maskvą, sviestu lėktuvais gabenol) Iš uždarbio išskaitymai viso
kiem reikalam didelį. Išskaičius gryno uždarbio Jieka maždaug vienam klg. 
sviesto. Gimnazijos mokytojas gaudavo lig šiol 750 rb., pradžios 600 rb.' 
Mokytojai kap ir darbininkai. iš algos negali išgyventi,. Mokytojus remia 
produktais veiku tėvai. Darbininki verčiasi ką nudžiaudami iš savo dirbtu
vės gaminiu ir juos pardavinėdami rinkoje. Paskutiniu laiku ėmėsi smarkiai 
bausti pasisavinimą iš įmonės. Didesnieji pavyzdiniai ūkiai negalėdami iš
silaikyti, šaukiasi pramonės žmonių globos. Geriausiai atlyginmas aukštųjų 
mokyklų personalas. Nuo 1936 m. jam algos pakeltos 1000-1.. .000 rb., u-to 
rektoriui 16.000.

. . Kainu svyravimas
nedidelis:19*5 m. sviestas buvo 150 rb. , 1947-120 rb.po pinigu reformos 
prekyba laisva. Bet faktiškai padėtie pablogėjo,nes pinigu nėra.Anksčiau, 
kai buvo prekyba raciunuOta pinigu.'.oį^uvo, bet prekių nebuvo, per ištisus 
metus negalima buvo gauti daugelio i.ą maisto produktu,kurie maisto korte- , 
lėse buvo išrašyti '

Darbinipku nuotikos lat& prislėgtos, nes darbininku būvis pablogėjo ke
lis kartus. Panaikinta ir pirmos okupacijos meto propagandinė ^priemonė dar
bininku simpatijai laimėt.i-įmoniu direktoriais darbininkai nebeskiria!,

Švietimas ir bažnyčia
Švietimo srityje(statistika operuojant)-pažanga.Padidėjo gimnaiju ir pro

gimnazijų skaičias.xJrogimnazijos yra net Garliavoj, Šilavote.Mokiniu skalė 
'‘lūs tat p pat padidgo.Per mokslo įstaigas turi būti perauklėtas jaunimas.Kuo 

19*6 m. vis labiau
švietimas atribojainas_nuo_yakaru.

Iš bibliotekų išimami vakariniaiontoriai, programose jie striukinami;sovie
tiniu tautu literatūros ir gyvenima^fšpleėiaiias.Vadovėliai-daugiausia verti
mai iš rusu kibos.Mokyklos turi perauklėti ir

Neminint priemonių.pažįstamu iš pirmos okupacijos;pastebėtina.j ei mokytojas 
nueina i bažnyčią,jis tardomas ir įspėjamas.Mokytoju didelė dalis j'feniįgim- 
nazijos mokytojui užtenka mokytoju seminarijos baigimo.Mokslo lygis del to 
kritąs-Didesniuose miestuose(pav.,lftine)yra išlikusios gimnazijos nekoeduak- 
cinės-skyrium berniukam, skyrium mergaitėm.

Abiejuose universitetuose studentu yra .apie 5000.Kauno U-te rusu" studen
tu nedaug,Vilniuj (universitete ir meno akstfemijoj (dagiau.Kaune paskaitos lie
tuviškai , Vilniuj lietuviu ir rusu Kba.

I_unįyersitetą_gąįi_būti_griimami tįe,kuriu Įėyai_neturi_daugiau 
kaig

Kauno universitete reikalaujama taip pat, kad kandidatas į studentus pris
tatytu vietos kompartijos, ištikimybės pažymėjimą.Universitete forsuojami 
technologiniai mokslai.Bet ir be forsavimo patys studentai eina į tiksliuo
sius mokslus;humanistiniei fakultetai studentu turi visai mažai.Ten sunkiai 
pakeliama marksisitinė-bolševikinė mokslu dvasia.Koks studentijos veidas, 
nepaisant viso spaudimo,galima sprąsti iš to,kad Kauno universitete iš 2&0ū 
studentį_komjaunuoliu buvo 13.

Spaudos 
išleidžiama daug.Bet tai vis propagandinė literatūra,kuri neskaitoma.Kaimuo
se mokytojai■įpareigoti išplatinti po keliasdešimt egzempliorių laikraščio. 
Jeigu neišplatina, turi savais pinigais sumokėti.Taip paprastai ir esti,nes 
kaime_.mažiau sovietinę spaudą skaito.Tik tuo metu,kai sovietinėj spaudoj im
ta plūsti vakariečius,kai Višinskis kalbėjo apie DP,laikraščiai buvo perka
mi gyviau. Tokie laikraščiai kaip "Tėvynės Balsas"Lietuvoje neplatinami.Jie 
gabenami tik DP.Miesteliuose ir net kaimuose yra įtaisytos skaityklos, bet 
.niekas ju nelanko... Šiom dienom šveicarulbikraščlai aprašo kuriozinį fak
tą Čekoslovakijoj.
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Eš,ą iš Čekoslovakijos ėmę gausiai bėgti žmonės i Vakarus, Pasienyje Įtai
sytas lageris, kuriame laiką sugautuosius;, Vienas laikraštis pasiuntęs ko- 

■respondentą padaryti su j is pasikalbėjimą, kodėl jie bėgė, koresponden
tas nuvvkęs, bet jam nurodytame lageryje neradęs nė vieno >abėgelio ir 
grįžęs. .Po poros dieną jis nustebęs, kai rado savo laikraštyje išspausdin
tą pasikalbėjimą su tais bėgliais, pasirašyta jo inicialais.... Lietuvoje 
tokie kuriozai nustojo kuriozą vardo. Tai kasdieninis įvykis.

' Profesoriai ir rašytojai anie savo vardus po Įvairiais'
pareiškimais patiria^post factum

Sitai tenka turėti galvoje,iš šalies vertinant Lietuvoje likusią viešąjį 
pasireiškimą.

B a ž n y č. i a 
19*5 ra. buvo palyginti toleruojama, bet jau 19*6 m.prasidėjo stiprus perse
kiojimas. Sinios apie vyskupą suėmimus, apie 80 kunigą deportaciją,apie baž
nyčią apdėjimą mokesftiais-visiškal teisingos. Vidutinė parapijos bažnyčia 
turi mokėti apie 180.000 rb.(senąją..dabar 18.000) .Prienuose, Biržuose evan
geliką bažnyčios paverstos arklidėm. 19*6 m.Kalėdas buvo uždrausta švęsti. 
Draudimas nepasisekė.’

Gyventoją judėjimas, 
senuoju statistikos sudarinėtoją vardu tariant, yra labai gyvas. Deportaci
jos vyksta planingai, sistemingai. Seniau minėtas skaičius 2000-3000 mėne
siui - gana teisingas •

' Nuo 19** ligi 19*7 m.pabaigos deportuota 120.000.

Deportuojami dabar daugumas prie Uralo 1 šiaurinę sritį. Deportavimo meto
dai - tie patys. Apie juos buvo, jau rašyta. Vadinamą masinią deportavimu 
ligi 19*7 m galo nebuvo. Gausiau vežė betgi iš Suvalkijos 19*7 m. rugpiū- 
čio- lapkričio mėn.Bet ir dabartinių. režimas iš esmės yra masinis, nes iš 
vežamos'masės žmonią. Tik jis dabar yra balsesnis,nes planingesnis, apgal
votas, atrinktas.

Partizaną ir ryšium su^gartizaną_yeikla_sun0iklntą_ir_degortuotą 
ciyl lią_žmonią_yra_iki_25. UUC0.

Į JĮenkijos_3ritįs_repatrijayo_l*0.000.

I deportuotąją, o ypač į repatrijavusią 1 Lenkiją vietas atgabenami ru
sai. Jiem kaime įsigyventi sunku, partizaną veiklos dėka ją procentas la
bai nežymus. Bet miestuose ją daugėja. Vilniuje viso gyventoją 160.000; 
iš ją 27'/j^> rusą, Kaune 126.000 gyventoją, rusą tarp ją 35m=, Tai vis medžia
ga valdančiojo aparato elitui sudaryti.

Partijos ir administracinio aparato jau rusai

Vietcmznet apylinkės komitetam vadovauja rusai.
Žydą Lietuvoje daugumas atkeliavo iš Rusijos. Jsikūrė Vilniuje, Kaune 

Klaipėdpj’, Šiauliuose, Ją yra apie l*«000. Daugumas dirba sovietą okupaci- 
nią įstaigą aparate.

Plusta iš Rusijos taip pat ' . .
’'bezprizorni^ąi'j-ir Jjmįešočinįnkai"
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Antrieji prisielgetauja, prisiskabo varpu ir vėl leidžiasi atgal į Rusi
ją. Pirmieji yra.didesnis krašto gyventojam pavojus, lie liekasi kraš
te ir sudaro daugiausia kriminalistini, elementą. Sovietinė sistema yra 
išmokusi besprizorninkus sunaudoti savo galybės aparatui: juos verbuo
ja 1 enkavedistu®. Tam darbui jie psichologiškai yra parengti, nes jie 
neturi jokio sentimento tėvam ar kitiem šeimos nariam; tas natūralusis 
šeimos ryšys ją psichikoj yra suardytas; jie jaučia pagiežą visai kitai 
visuomenei, kuri juos kaip šunyčius buvo išmetusi i gatves ir šiukšly
nus. Čia yra sovietiniam žmogui sukurti puikiausia medžiaga... Jis ir 
valdo sovietu Įtakoj esančius kraštus. '

Pasirodo Lietuvoj ir iš vakarą pusės elgetautoje

- įį_5XtE£Ūsiu,_net iš_Karaliauėiaus.

Pasinaudodamos ( nes daugumas tik moterys) tuo, kad siena tarp Lietu
vos ir Rytprūsių nesaugojama, jos keliauja i Lietuvą maistellautl.Kar- 
tais pas ūkininkus lieka ir ilgesniam laikui padirbėti už maistą iki 
sužino vietos valdžia. Tada skuba keliauti toliau, kad nebūtą bėdos nd. 
ateivėm nei ūkininkam.

Frat er-nj za ei j os su atėjūnais Okupantais kaime visai nežymu. Dau
giau jos neįvairiuos okupacijos-metu miestuose. Patys aukštieji parei
gūnai čia duoda ’’pavyzdi" (Žiugžda rusą vedąs). Bet masė lieka atspa
ri ir gryna. Vedybų skaičius sumažėjęs, nes sumažėjęs vyru skaičius, 
netikra padėtis. Sumažėjęs dėl to ir prieauglis.

Apskaitoma, kad 194-6 m. prieauglis teįstengė padengti nuostolius 
^išvežtuosius ar natūralia mirtimi mirusius). Gyventoju visoj Lietuvoj 
dabar anie $.500.000. Tiesa, Pomeranijoj, Maklemburge ir kitose Vokie
tijos dalyse atkirsti tremtiniai Lietuvoj nepasirodė.

bet kokiai tautos gyvenimo pažangai yra dingusios. Šias sąlygas ge
rai atvaizduoja mieste vakaras. Vakare visur namuose durys ir lan
gai uždarinėjami užbarikaduojami. Žmonės įslbūį’inę užpuldinėjimą. 
194-5 m. buvo užpludusi iš Rusijos banga vadinama"Šęrųa gau
jos. Vakare prie durą iš lauko pusės ima kniaukti "katė. Atidarius .du
ris, keli banditai čiumpa už gerklės, įsiveržia į vidą ir išplėšia vi
sa, kas jiem patinka.

Dabar tokis triukas žmonią jau negali apgauti. Bet vakare sute
mus gatvės taštėja. Kas gatve slenka - tai arba sargybiniai arba par
tizanai, aplankę miestą, ar plėšikai. Iš teatro ir kino grįžtantieji 
susimeta būriais, kad pakeliui nebūtą išrengti ir apiplėšti. Vien® va
karą kaž kuris teatralas grįžo vienas iš spektaklio, žemaitės ir Vi
šinskio gatvią kampe jį sustabdė automatu ginkluotas pareigūnas ir įšau
kė "rasdievatsia" (išsirengti). Užpultasis nusivilko apsiaustą ir pa
dėjo ant žemės. J klausimą ar užteks, pareigūnas ragino nusivilkti ir 
švarką. Neužteko ir švarko, kurį užpultasis padėjo ant žemės kitoj pu
sėj. Besiaunant kelnes, pasigirdo kažkieno žingsniai. Pareigūnas įsa
kė skubinti, o pats užsimetė automatą ant pečią ir čiupo nuo žemės ap
siaustą ir švarką. Kai jis lenkėsi, užpultasis čiupo automatą ir kita 
ranka stipriai smogė užpuolikui. Padėtis netikėti! pasikeitė. Užpuoli
kas laikė rankas aukštyn iškeltas, o užpultasis be švarko ir be kelnią, 
bet su automatu. Šitokioj padėtyje užpultasis nusivarė užpuoliką į 
trečiąją nuovadą. Budėtojas nustebęs priėmė atvarytąjį ir uždarė jį į 
daboklę, o užpultajam grąžino drabužius.
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Kai užpultasis paprašė pasakyti užpuoliko pavardę.ir kitas personalijas, 
budėtojas nuramino; - Draugas sa'v; pilietinę pareiga atlikai ir gali 
keliauti namo, o jau toliau

mes tvarkysiu šitą^reikalą.
Po kelią dienu užpultasis vėl nuvyko į tę‘pačią nuovadą ir pamatęs išsi 
žiojo r

-čia budėjo tas pats, kurį įįs buvo_ėia__atyargs_kaįg_pįėsiką.
Tokie nakties didvyriai daugiausia yra sovietu kariai ir administraci
jos pareigūnai. Bet jie ir dieną pasiarkauja. Prie -didžiąją universi
teto rūmu Kaune sustatydavo studentai dviračius, ir nuolat dingdavo dvi 
ratis tai vienam, tai kitam.. Pradėjo sekti ir susekė: priešais kitoj 
Gedimino gatvės pusėj (Polovinsko namuose) yra.MVD įstaiga, ir jos.pa
reigūnai pasiįjndavo studentą dviračius "pasivažinėti”. Kitu sykiu įst. 
taigos pareigūnas atvykęs i, kitą Įstaigą ir atlikęs reikalus, nęberado 
savo dviračio ir nuvyko pranešti apie tai milicijos viršininkui. Tąsai 
jį nuramino; žinok drauge, kad mes turim daug svarbesniu reikalą. Ga
liu drauge užtikrinti, kad dviratis nepranyks iš Sovietą Sąjungos ri
bą. 0 ar juo važinėsi draugas, ar kas kitas - ar mum ne vist.iek.

■ Pridėkim dar '■
visą pergyvenama nęliiią , _kąda_ kurįs_bus

suimtas ir .išsiųstas.
Nuo to jausmo nėra laisvas nė vienas.- ’’Laisvė nuo baimės”,- apie kurią 
kalbama keturiose laisvėse, Lietuvoj yra fikcija. 1946 m, buvo suimtas- 
net Kauno miesto ir apskrities partijos komitetas už buržuaziniu nacio- ■ 
nalistinią interesą rėmimą': jie buvo įteikę memrnrandumą, kad Lietuvoj' - ' 
bolševikinimo metodą reikia keisti ir prie lietu-vią eiti respektuojant 
ją tautinį individualumą. Sniečkus juos viešai pasmerkė. Ir visi buvo 
išvežti į Rusiją.

Susirenka dailininkai, apžiūrinėja naują paveikslą-kuriame vaiz
duojama rugiapiūtė, ir vienas susimąstęs pastebi. - 0 kas šiame paveiks
le yra tarybiško?Ką tu pasakysi,kai tave paklaus?-Nejaukiai visi susi
mąstė. Jau žinau pertraukė autorius;-pasakysiu, kad rugią kirtėjai... 
matai, jie dainuoja, taigi pasakysiu, kad jie dainuoja tarybinę dainą... 
0 vienose iškilmėse Kaune jau įsilinksminus įmonės direktorius pradėjo 
kalbą apie ištikimybę partijai ir.Stalinui, bet partijos centro komite- ■ 
to narys Preikšas kalbėtoją nutraukė:

- Neplepėk; žinom mes, kad jūs velnią galvojat.Bet spjaut mum-į 
tai.Jus vergaujat mum ir toliau vergausit, nors ir velnią savy nešiojat...

Kokios kaime nuotaikos,galim, spręsti iš to, kad nėra šeimos, kuli 
ko nors negedėtą. Išnyko vakaruškos, pasilinksminimai; nebeskmba ir su- 
batvakariais dainos. Tyliai prislėgtai skamba naujos partizaną dainos.

P_a„r_t_i z a n a I
Pasipriešinimas vergijai aktyviai prasiveržė partizaną sąjūdžiu. 

MVD oficialiai buvo pranešęs, kad “ ■
52i222i_5®S_lg2_12.000_esą_sunaįkinta

Šitie skaičiai ištikrąją nėra padidinti . Viename tik valsčiuje -yra 
žuvę 240 vyrą. _ ■

Kova yra žūtbūtinė. Mus. pasiekusios yra fotografijos, iš kurią ma
tyti, kaip emkavedistai stengiasi išniekinti lietuvią partizaną kūnus, 
kaip terorizuoja kitus šeimo.s narius.. Kada partizanas A. buvo kulkosvai
džiu nušautas, jo senelį tėvą atitempė prie lavono, paklupdė ir privertė 
įkišti ranką į sūnaus žaizdą prikaišiodami, kokį banditą jis išauginęs. 
Moralinio teroro ir fizinio varginimo suimtas tėvas neatlaikė ir taip pat 
mirė. Tūkstančiai tokią^pavyzdžią. ' -■

Kad pamiškiam nebūtą atsakomybės,partizanai yra išsižadėję visą ry-
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siu su legaliai gyvenančiu pasauliu. Jie "neturi" nei tėvu nei giminią 
Kai liktu neatpažinti,-sužeisti ar apsupti ir negalėdami pasitraukti, 
jie susisprogdina. Mum pažįstamas yra faktas, kada MVD apsupo vieną 
partizaną bunkeri, iš kurio nebuvo jokio išėjimo. Emvedistai negalė
dami i bunkerį įeiti, iš lauko granatom sprogdino bunkerio žemes: kada 
bvo pramušta skylė, aplinkiniai žmonės išgirdo sklindančius iš bunke
rio .giesmės garsus ir paskui juos nutraukė didžiulis trenksmas - visi 
8 bunkeryje buvę partizanai susisprogdino.

.MVD yra įkurdinusi kiekviename valsčiuje dalinius po Jo - 40 žmo
nių partizanam naikinti. Jie turi įsitaisę bunkerius, kad partizanai ib 

. užpultą. Šilavotą tokį bunkerį buvo aptvėrė dviem eilėm vielą ir tarp 
ją paleidę šunį, To nepaisant bunkeris išlėkė į orą.

Emvedistam duotas įsakymas pastebėtą partizaną nepaleisti iš akią 
ir juos sunaikinti. Kitaip dalinio viršininkas atsako savo galva. M-nes 
kaime pastebėtus partizanus emvedistai sekė ir jiem sunaikinti pasitel
kė iš apskrities miesto. Šešis vyrus apsupo keli šimtai. Mūriniam tvar
te įsitvirtiną 6 partizanai gynėsi visą dieną. Kai išbaigė šovinius,gy
vi bebuvo tik trys. Tada gyvieji prasiveržė iš savo "tvirtovės",priš
liaužė prie.artimiausią nukautą rusą, paėmė ją ginklus ir toliau gynėsi, 
iki .granatom buvo visi Išžudyti. Tose kautynėse žuvo Prieną MVD virši
ninkas ir per 60 rusą.

Marlampolėje labai smarkavo vietinė administracija. Vienos tarnauto
jos sužiedotuvėse, kuriose dalyvavo, ir minėtos administracijos viršūnės 
-apskrities komiteto pirininkas, tardytojas, vadinamas stalo viršininkas 
komjaunuoliu aktyvo pirmininkė ir kiti, vienas partizanas sulikvidavo 

, visus, išskyrus muzikantą. 1947 m. tokią teroristinią veiksmą buvo pa
čiame Kaune, ,

Idealas, vardan kurio partizanai savo gyvybę aukoja, yra laisvė. 
Uždaviniai, kuriuos jie vykdo, tik iš dalies gali būti suminėti. Jie 
kovoja • •

' ' dešifruoja ir naikina M V D ir M G B
šnigą_tįnklą,^sudrausmina nataikunus, ag- 
0ąug2ią^gjVentoįus_nuo jgĮėšimą_ir_vagjs-_i

■ • i_a.r_taį_glėšikautą_sovietą kariai, ar
įslEebiteliai_ar_Į>ąĮ>rąstį_plėšikai.1_išaugę ,

0 'tokią atsiranda.,Ypačiai pradžioj, kada partizaninis judėjimas dar 
buvo chaotiškas, buvo atsiradę ginkluotą plėšiką gaują. Ilgai partiza
nai turėjo vargo, iki jas susekė ir sulikvidavo. Panemunės valsčiuje 
vieną ūkininką užpuolė trys raudonarmiečiai, norėdami pasiplėšti. Lai
ku pastebėję partizanai juos nuginklavo, aptsarkė, uždarė į rūsį ir 

.įsakė pranešti milicijai, kad plėšikai sugauti,ir uždaryti. Kada rytą 
milicija atvyko, pasiryžusi plėšikus aptvekytii iš rusies buvo išleis
ti ir dienos šviesoj pažinti raudonarmiečiai, vienas net majoras.

■Partizanai yra atlikę ir politinią uždaviniu. Kada Lietuvoj pačią 
sovietą informacijom balsavimuose dalyvavo mažiausias procentas iš visą 
sovietinlą respubliką - tai čia partizaną nuopelnas; jie aktyviai įsi
jungė į rinkimą eigą ir savo pėdsakus aiškiai paliko. Lygiai ją dėka 
nepasisekė nei peticija su padėka Stalinui už Lietuvos išlaisvinimą; 
ją.dėka suyra raudonosios gurguolės ar panašios prievartinės demonstra
cijos.

Lietuvos partizanai tai vienintelis toks kietas pasipriešinimo bran-

G22i££_vlž21S_2į2E221!i_ S^2_i222i2i2 •
Kais vokiečiu okupacijos metu Lietuva buvo vienintėlė šalia T.enki.4•=..
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kuri pasipriešino SS legiono organizavimui: taip ji dabar vie
nintelę, kurioj part±zanš>-is judėjimas yra virtęs atkaklaus p&- 
sipriešinimo prieš bolševikinimę nugarkaulia» čia net ir Lenki
ja supasavo. nuo 1947 m, netekusi centralizuotos rezistencijos.

Tai yra
giynai tautinis pasipriešinimas.

Kai kariuose šveicarą ir net amerikiečiu. laikraščiuose praneši
mai, kad Lietuvos partizanai savo ideologu laiko Rozenbergą; 
kad oficialioji ją kalba - vokieČią.- kad vokiečiai kaulai įiem 
vadovauja, kad net kažkeno svetimi lėktuvai jiem, ginklus metą,, 
—visos tos žinios yra sovietiniu šaltiniu padarąs. Pasipriešini— 
•mas sovietam varomas lietuvi.šfcu krauju ir-gyvybėm. Lietuvos par
tizanai. galėtu atvirai, ir nuoširdžiai. pasakyti visiem. Vakarams 
Su bolševizmo viską naikinančia oangaf srūvančia į Vakarus? mes 
stojome kovoti be atodairos- kai jos eu bolševikais buoiavotes 
ir kai nuo bolševiką pabėgusius išdavinė jot- ją tortūrom; savo 
kraują ir gyvybę aukojasi. ne tik dhl savo t-autoa^ laisves, kada 
jus dėl tautą laisvėe tik šūkius laidote ir bolševizmo potvynį, 
kuris jau ima jus gąsdinti- norite užpilti tik pinigą sauja,..

7. g a r 1 11 1 a i__p a S i r u o š i m a i <

Šitokio 
nusivylimo vakarais .• ...... - ■ •• -—-—*-rs-——r- . .. ..... i

ne vienas jaučia? realiai vertindamas padėtį ir nesi.tikėdamas, 
'staigmeną. Ir dėl to kova vi rsta desparacine, kurioje lieka vie
na išvadas žūtį greičiau kuo daugiau su gavįa nuslr.ešant, bet 
kartais priverčia pagalvoti apie konflikto arta Jimą, pačią sovie
tą pasiruošimai. 1947 a. nuo pavasario iki rudens vien Kazlą Ku
dos geležinkeliu buvo pergabenta Į Vakarus apie dvi tanką armi
jos - tik pabūklai,- be žmoni ą. Lauko aerodromai, kurie buvo nuo 
1941 m.ąpleisti,. 1947 m. atnaujinti ir pagerinti. Prie Vilniaus  ̂
prie Mažeikiu, prie Prienų ruošiami raketiniu lėktuvą aerodromai. 
Nuo Prieną pašęs galima laukti ir "V" sviedinįą. Kaune ir Vilniu
je veikia parašiutininką mokykla s.(Kaune ją mokomasis personalas 
S vena kunigu seminarijos rūmuose, mokiniai Fredoj). Pasaukti at- 

kti karo prievolę 3 metu gimi.mo vyrai (1927, 1928, ir atsiliku
sieji iš 1926). Visas tris laidas apmoko Lietuvoje ar Prūsuose 
(prie Tilžės) , Apmokymas trunka metus. Komanda ir apmokymas ru
są kalba. Atsilikusieji iš 1926 metą apmokomi apskricįą miestuo
se. Bet jie dirba savaitėj tik 4 dienas, kitas tris išleidžiami 
į kaimus"ppsiubagauti"< nes jiem bloga su maistu ir net unifor
mą jiem neduoda. Mobilizacine parengtis nuolatine. Universitetai 
ir kitos aukštosios mokyklos nuo 1946 m. eina ir karo mokyklą 
pareigas: įvesta karinio apmokymo po 6-8 valandas. Apmokomi vy
rai ir moters. Taip paruošiami atsargos karininkai, Geriau iš
laikę egzaminus gauna atsargos kapitono laipsnį; silpniau atsar
gos leitenanto. Kariniam paruošimai Kauno universitete vadovau
ja gen. Vitkauskas. Vilniaus-gan,Karvelis; šalia jo kariniam da
lykam. mokomojo personalo dar 7 žmonės. 1947 m. sustiprinti mobi— 

i ■ lizaciniai tikrinimai - išduoti nauji bilietai.,1947 m. privežta 
? naujai amunicijos, ypačiai prikrauti Kauno sandėliai.,įkuria anks

čiau buvo tušti. Pasienio bunkeriai, kurie buvo paruosti 1941 m., 
nebeatnaujinami. Pajūris labai stiprinamas.. Pajūrio bazės yra
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Kronštates, Talinas ( 2 karo mokyklos)3 Paldiski ('T' ir kitokiu pabū
klu požeminiai įtvirtinimai),- Liepoja, Klaipėda. Piliau? Klaipėdos uos
tas, kaip minėta, padidintas ir sustiprintas; atnaujinti ir praplėsti 
betoniniai bunkeriai povandeniniam laivam?

Klaipėda tai svarbiausia galtjjos 
pajūry povandeniniu laivu bazė.

Žvejam išplaukti į juru buvo galima tik su palydovais? Balandžio mėn. 
šiemet buvo gauta žinių, kad iš Klaipėdos visai sustabdę civilinį plan- 
klojimu jūrose.

Ar visi tie pasiruošimai reiškia pasiruošimu karui, ar tik šantažui 
- Lietuvoj nežino taip pat niekas kaip Ir šiapus uždangos, e toji

geležinė uždanga
yra užleista tik nuo Vakaru. X Rytus galima nukeliauti Iki Maskvos be 
kliūėią, tik reikia turėti komandiruotę, netaip jau sunkiai gaunamu, o 
Vakaruose jau Mariampolės, Vilkaviškio apskrityje gyventi reikalingas 
specialus leidimas (šia yra pasienio milicijos centrai). Siena saugoja
ma nuo Lenkijos pusės, NUo Rytprūsių nėra jokios kontrolės. Kontrolė 
eina tik pagal sieną, kuri Potsdame buvo nustatyta tarp Sovietu Sąjun
gos ir Lenkijos. Nuo sienos per 800 metru visi gyventojai iškelti. 
Atokiai 20 - 50 metru nuo sienos yra išartas, išakėtas laukelis 12 me
tru platumd. Per keliasdešimt metru nuo jo žemai nutiesta signalinė 
viela, kurią palietus išėauja raketa*

Per porą šimtu metru vielų siena.dvieju metru aūkššio su užriestu 
viršum. Už kitu poros šimtu antra vielų tvšra, spygliuota, plati, kaip 
karo lauke* Tarp tu. vielų yra stebėjimo bokštai kas 250 metru. Prie sle 
nos įtaisyti bunkeriai, priderinti šaudyti į visas puses. Juose laiko
mi dieną šunes, kurie paleidžiami naktį. Suneš ganiau šeriami nei sar
gybiniai. Sargybiniai nuolatos kaitaliojami. Viskas paruoštą taip, kad 
zuikis nepralįstu, - ne tik žmogus,

0 vis dėlto negalimi dalykai daros galimi tam, kas pasiryžta.
I/II///I//////'//////'//''////"/////////////'11/11////t////////////////////// ////>////////////f 
\Cxxx* x^xxxxxxxxvxxxxXTxxXXxxxx’xXXXXXXXXXXXXXX x\XXXXxXxxxTsx*xXXXxxxTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\v\\

LITUANISTIKA ' ■ SPAUDOJE

Itel.U„s2audoj.

Italu krikšėionią demokratą partijos suorganizuotas propagandos 
organas Comitate Civico, turįs savo skyrius visose Italijos vietovėse, 
pradėjo leisti "Collegamento", sumaniai žurnalistiškai padarytą iliustr 
truotą mėnesinį laikraštį, kurio publicistikos strėlė nukreipta'į so
vietą bei tarptautinio komunizmo agresiją. Tofeidinio liepos m.nr.tarp 
užsieniniu atsiliepimu į antikomunistinę italą krikšė, dem. rinkimą kam
paniją minima informacija, paskelbta lietuviu laikraštiuose - "Žiburiai’ 
(įdėta iškarpos klišė) "Mūsą Kely", Minty", Amerikos "Drauge",

Taip pat paskelbta dalis laiško, kurį Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas ir Inf^Maciją Tarnybos valdytojas pasiuntė Comitate Civico pir
mininkui prof. Geddai, dėkodami už itin apstą lietuviškojo rsikalo gar
sinimą gaustose komiteto publikacijose ir pareikšdami lietuviu tautos 
vienybę su krikšėioniėkąja Vakarą civilizacija.

Lietuvos bolševiku dokumentai prancūzą spaudoj
Prancūzu APE (gen. de Gaulle sąjūdžio) darbininką sektoriaus orga

nas " Le Rassemblement ouvrier" liepos 3 d. nr.didžiulėmis antraštėmis 
įcidėjo du dokumentus iš pirmosios sovietą okupacijos Lietuvoj: Guzevl-
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Claus Įsakymą " antišovieMniam ir socialiai nepatikimam gaivalui sekti' 
ir garsiąj? deportacinęSerovo instrukciją. (Salimais paskelbtos tą do
kumentu originalo nuotraukos rus? kalba.) Redakcija pasisako tuos"li- 
guistus dokumentus" ("oes documents hallucinantl") gavusi iš "savo" 
'draugu - Lietuvos išlaisvinimo sąjūdžio nariu"* įžangoj rekomenduodamas 
tuos dokumentus savo skaitytojams, "Le Rassemblement ouvrier" tarp kit
ko rašo;

"Gerai įsižiūrėkit tuos baisius aplinkraščius, pačiu budeliu 
pasirašytus...

Tai tikra raudonoji knyga apie sadizmą ir žmonių bestiališkūmą...
Geros valios prancūzai darbininkai, savo išdaviku vadu šetoniš-

- kos propagandos apakinti,... dar laikas jums praregėti... Per JO 
metu Sovietu S-ga savo koncentracijos stovyklose likvidavo daugiau 
kaip 20 milijonu žmonių,-keturissyk daugiau kaip Hitleris. Niekas 
neišsprunka; senoji bolševiku gvardija išskersta, buožės depor
tuoti; totorių, kelmuku, Volgos vokiečiu, lietuviu, latviu, estu 
respublikas ištrintos'iš žemėlapio. Šiandien eilė Tito, rytoj bus 
tavo eilė,- tik laiškaityk aplinkrašti; naikinami raudonojo kry
žiaus veikėjai, esperantininkai, filatelistai. Tas procesas eina, 
kol buržuazinės demokratijos triukšmą pakeičia "pažangioji" kapu 
tyla".

Sveiearu_Įaikraš4io_pagaįba_Įletuviui 
berniukui

Šveicaru žurnalas "L’lllustrė" birželio 3 d. nr. buvo kreipęsis 1 
save skaitytojus prašydamas streptomicino vienam lietuviui berniukui, 
gyvenančiam Ansbacho DP stovykloj, išgydyti. Iniciatyva kilo, kai žur
nalo redakcija apie ligos kazusą sužinojo iš Šveicaru gydytojo Dr.Duby, 
lankiusio tremtiniu ligonines Vokietijoj. I kreipimąsi šveicaru publi
ka dosniai atsiliepė, ir buvo suaukota 8J gramai' streptomicino, 10 am
pulių oidiumicino 101 ir 192,80 šv. franku pinigais. Vaistu pakako dar 
ir antram tos pačios Ansbacho stovyklos vaikui gydyti. Dr. Duby lėkraš- 
ėio redakcijai pranešė, kad lietuvio berniuko sveikata gerėja. BALFo 
atstovas Šveicarijoj konsulas S.Garbačiauskas "L'Illuetrė" redakcijai 
ir per ją Dr. Duby pasiuntė nuoširdžios padėkos laišką.

Z£dai_puola_imigracijos_istat£mą

New Yorke leidžiamas, žydą laikraštis vokiečiu kalba "Aufbau" nr 
Kurt Hellmer str."Iš PG i DP" aitriai puola JV tremtiniu įsileidimo 

įstatymą, duodantį pirmenybę įvažiuoti į JV Baltijos kraštą * . 
tremtiniara."Daugells tu DP Hitlerio laikais buvo PG" (naciu partijos na
riai) , kartoja seną ir jau pernelyg įsakmiai sugriautą istoriją žydą 
publicistas.Toliau jis rašo: ,

"Gausūs naciniai dokumentai ir liudininkai Nurenbergo karo nu
sikaltėliu byloj kalba apie savanorinį latviu, lietuviu, estu ir 
lenku bendradarbiavimą su naciais žydams naikinti,naciu priešams

■ gaudyti ir darbo vergams rekrutuoti.Pačiu naciu grupės žydams'ir 
partizanams persekioti palyginti buvo negausios ir dėl to turėjo 
remtis aktinga vietiniu koliaborantu pagalba", e <■"

Tam teigimui paremti žydą laikraštis cituoja keletą dokumentu bei paro
dymu ištraukų

"Aufbau"publicistas toliau puola N.Dakotos senatorių William Langer, 
propaguojantį vokiečiu tremtiniu įsileidimą;kun. D.J.Heichenbergerį.ku
ris Brooklyno kataliku "Tablet"bei 3t. Paul "Wanderer"pasirodęs su "an
tisemitiniais" straipsniais ir esąs vadovybėj "Vidurio Europai atstaty-
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ti asociacijos1 ,kuriai priklausė ir Dr. Eduard Von Rothkirch, "dabartinis 
į Ameriką atvykusio buvusio Lietuvos premjero gen. Jono Černiaus globėjas'1

Straipsnis baigiamas teigimu, kad. pagal tremtiniu Įsileidimo Įsta
tymu i JV gali Įsmukti žmonių, " kurie svetimom kalbom kalbančiųjų gru
pėse Amerikoj sustiprins reakcionierių eiles ir prisidės prie atmosferos 
nuodijimo", .

” ■JV_kataLi-kai_patenkinti_DR_bilium

"New York Times’’ praneša, jog apie liepos vidurį New Ydrke įvyko 
JV kataliku tautinės- tarybos-tremtiniais įkurdįriti konferencijai

Jai. pasibaigus tarybos pirmininkas monsSwanstrom pareiškė:
, "llė"vienas iš vadovaujančiu kataliku'organu,ar kompetetingiį-tary

bos atstovu nėra pnreiškęs);kadįkongveso'įtj.£ittasis'’Dpį'?tątymąs:antika- 
talįkiškas;.. :Bėnt 55 prėol įsileisimą asmeny'yra "katalikai".-. Tačiau mons. 
Swanstrom pridūrė, jog delegatai ketina prašyti kongresą, kad tremtiniu 
Įstatymas būtu pakeistas - kad į JV būtu įsileisti asmenys, priimti i, DP 
stovyklas ligi 194? m. balandžio m., o. ne ligi 194-5 m gruodžio 22 d., 
kaip dabar numatyta.

Turi-akis^-bet-nemato.

' Dallin ir Nicolaevsky savo išgarsėjusioj knygoj apie darbo vergiją 
Sovietuose be kitko paminėjo- kad ligi vidurvasario sovietai iš Baltijos 
kraštą deportavo apie 200.000 žmonią. Britą liberalu "Manchester Guar
dian" ilgametis korespondentas Maskvoj Alexander Werth savo laiške " The 
Neu Statesman and Nation " (kairiąją darbiečią organui) anuodu autorius 
autoritetingai suniekina: "Kuo jie grindžia savo teigimą? Gi nieku". Jis, 
Werth, buvęs Murmanske ir darbo vergą nematęs; be kitko jis žinąs, kad 
darbo vergą ten iš viso nesą, o darbo stovyklose tesą 1,5 - 2 milijonai 
"nusikaltėliu". - Kitas žurnalistas, amerikietis Walter Kerr ("New York 
Herald Tribune "), per karą buvęs prosovietlškas, savo knygoj "The Ru
ssian Army " pasakoja, kaip vieno britu laivo, kuriuo jis atplaukė į Mur
manską įgula bandė sukelti ovacijas uosto darbininkams, bet šie"pasiliko 
niūrūs ir.klaikiai tylėjo". W, Kerr priduria: "Netrukus mes susekėm, ko
dėl rusai neatsakė’į mūsą sveikinimus:tai buvo darbo vergai-kaliniai,bet 
toli, nuo’savo namą, saugomi policijos su’šautuvais ir durtuvais". A. 
Werth,to nematė. '■ ■ ’ • ’ ” / , ’ : i.. .-

•» Bailin' savo'.ląiške"The New Statesman".. .ryšiuml. su'tais ginčais ra
šo :"Mūsą'nelaimingame pasauly tinkamai tenubaudžiami smulkūs"nusikaltimai 
prieš žmogą ir žmbniškumą. Didieji gangsteriai turi gerus:gynėjusį įr juo 
didesnis,.nusikaltimas, juo geresnis gynimąsi ..Nąva;ą''’-.b’lsksjimodernįeji -dar
bo vergai><randa sau advokatą, o vergija kaip. .■soci.a-li'n§ilhšiituoi'ja;’'rahda 
gynėją. Nelaimei, tokią gynėją atsiranda tarp, .žmonią* kurie dedasi esą 
sl-lberalal- '-ir?^žan‘gū^r? ... ■ • .... t-,‘. - • -
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SOVIETŲ KARINIAI PASIRENGIMAI. LIETUVOJE

Čia ištisai j»duodane įtakingo politinio prancūzu žurnalo ” Rėvue 
penlementaire " (liepos 15 d, nr) pranešimą apie sovietu karinius paai- 

xtengimus Lietuvoje;
" Garniu miške, 2 km. nuo Lydos (Rytu Lietuvoj), įrengta didelė 

priešlėktuvinis gynybos bazė. Ten Įkurdintas speoial.ua valstybės saugu
mo ministerijos orinės apsaugos štabas, J vakarus nuo miesto ( nuo ge
ležinkelio stoties 2,800 metru i pietus, Volkovisko link, apie 700 me
tru nuo geležinkelio) pastatytos kelios sunkiosios priešlėktuvinės ar
tilerijas baterijos, iš viso 27 pabūklai. Tu ugniavietės gerai užmas
kuotos. Yra požeminės slėptuvės personalui ir šaudmenims.
- 1945 m, vokiečiai buvo sunaikins buvusia lenku karo avlaoljos ba

ze Lydoj, kur stovėjo 5-ais aviacijos pulkas. Tarp 1946 m. balandžio ir 
1947 m.rugpiūčio m, rusai buvo atgabens "darbo batai!jonus", iš viso 
23-.-8OO žmonių, tai buvo daugiausia rumunu ir austru karo belaisviai, be 
to j buvo politiniu kaliniu Iš Kazakstano Ir šiaurės Kaukazo (inguėai ir 
kt.). Tuos kalinius MVD buvo atgabenusi iš Klrovo (buv, Viatkos), Su- . 
ohaja, Bezvodnaja ir Viazmos stovyklų. Dirbantieji buvo visiškai atskir
ti nuo civiliu gyventoju. Lydos apylinkėse jie statė būstus ir sandėlits. 
Buvo pastatyti ir tell gelžbetoniniai būstai, kuriu kiekvienas turėjo 
po tris išeigas. Išeigos gerai maskuotos ir iš tolo ar iš aukšto atro
do kaip parastas vieškeli s i

-I947 m. liepos m. rusai iš Karaliaučiaus atgabeno priešlėktuviniu 
greivo šaudymo pabūklu ir dvi amerikietinio tipo radaro stotis. Sakoma0 
kad radaro prietaisai gaminami daugiausia Leningrado Kuibyševo srityse.

Juodosios apylinkėje, netoli Vilniaus, Assoviachim pradėjo staty
ti požeminius naftos rezervuarus. Tie rezervuarai aprūpins skystu kuru 
sovietu karines pajėgas Lietuvoj, Lenkijoj ir Karpatų Ukrainoje.

Vilniaus priemestį Zakretą griežtai izoliuotu saugo sovietu oro 
pajėgos, Tarp Konarskio ir Legijono gatvių Įrengti sandėliai vairuojamų
jų sviediniu (patobulintu vokišku V 1 ir V 2) varomajai medžiagai. Gali
mas daiktas, kad zakrete laikomi slaptieji rusu ginklai. Vienas iš to
kiu ginklu yra lėktuvinė bomba "Thermite", 50 kg. svorio, vadinama. 
PTE-VE, ir padegamosios bombos "Vaniuša" ir "Katiuėa". "Thermite" bom
boj yra apie 380 kapsuliu* Tos kapsulės sprogdamos sukeliančios tempe
ratūrų ligi 2.5000 C, kurios veiksmingumas siekius 39 metrus.

Pagal pasakojimus, padegamųjų bombų veiksmingumas esąs 9 km. Pa
būklai įmontuoti šarvuotuose penkių tonu sunkvežimiuose: kiekvienas pa
būklas turįs šešis vamzdžius. Modelis patobulintas ir išbandytas 1947 m. 
birželio-lapkriėlo m, Bombos gali būti panaudotos prieš kariuomene ir 
prieš įtvirtinimus. Rusai sako, kad tie ginklai itin veiksmingi, pozi
ciniame kare, ir giriasi, kad mi amerikiečiai, nei britai nieko pana
šu neturi. Tai būsiąs standartinis, kad ir slaptas, sovietu pėstininku 
apginklavimas,

Palemono aviacijos bazėj, netoli Kauno, nuo 1947 m, rugpiūįįe m. 
įrengti keturi požeminiai skysto kuro rezervuarai. Jie apdengti metali
niu plokščiu skydu ir užversti 4 metru storio žemės sluoksniu. Skydai 
atgabenti iš garsiojo Vorkutos kombinate. Špionažo karininku liudijimu, 
tie rezervuarai aprūpins skystu kuru Kretingos-Klaipėdos srities bombo
nešiu eskadriles, Kauno aerodrome stovinčius naikintojus ir Biržų rajo
ne esančius aerodromus.

Nuo 1947 8,gruodžio m. buvęs Pcrubaneko lenku aerodromas (ties 
Vilnium) pavestas komsomolo aviacijos klubo parengiamąja stovykla. Yra 
instrukcija parinkti tinkavus kandidatus Vilniaus lakūnu ir parašiuti-
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ninku mokyklai- kurios mokiniai technikinį apmokymą gauna Panertu ir 
Porubansko aviacijos stovyklose”o.

IS Latvijos minėtasis prancūzu žurnalas praneša, jog ligt 194? m. 
vasario apie 10o000 lietuviu, latviu ir lenku politiniu kaliniu dirbo 
statybos darbus Ventpilio uosta, kurio vandenyse vokiečiai specialis
tai rusus moko dėlioti ir sprogdinti vandens minas. Liepojos uosto apy
linkėse pristatyta požeminiu aerodromu ir laivu remonto dirbtuvių.
■ ■ i ■ • ' - ■ . 1-

"?asaults_turi_2asirij^ti.iio’’

” Dissidenoe 40" liepos 4 d. nr, aprašo susirinkimu, įvykusį bir
želio 25 d. Paryžiuj paminėti velionį Gustave Gauthėrot, buvo "Unijos, 
pavergtoaioms tautoms ginti" pirmininku, kuris praeitu žiemų suorgani
zavo garsųjį Wagramo mitinga. Kalbėjo tos misijos dabartinis pirminin
kas, buvęs ministeris j,Le Tixier - Vignanoourt, F. de Romainville ir 
Franoois - Martin. Ypatinga įspūdį susirinkusiems (tarp kuriu buvo aps
tus būrys pirmaeiliu užsieniniu korespondentu) padaręs Tixier-Vignan- 
oour pranešimas apie Lietuvę, Latvija ir Estija. "Pasaulis turi pasi
rinkti", kalbėjo jis, "arba laisvę visoms tautoms, arba vergija visiems!

įįžl’iYįW_įudėjimas_britu_zonoį

Viso lietuviu . . ....
1948 m, birželio 1 d. britu zonoje buvo 15*944 lietuviu tremti

niu stovyklose ir 768 lietuviai' (su DP teisėmis)’ už stovyklos ribų. 
•/Bet o, Britu zonoje yra keli Šimtai Didžiosios Lietuvos ir keli tūks
tančiai Mažosios Lietuvos lietuviu be DP teisiu.

Visu tremtiniu britu zonoje birželio 1 d. buvo 208.651 asmenys, 
jU tarpe 90.430 lenku, 51.661 latviu ir 7-=746 estu.

atskirom grupėm lietuviai tremtiniai suskirstomi šitaip:
'. . Vaiku iki 16 metu amžiaus.........................  32,1;/,,

Keičiu moterų ir motinu su vaikais“į jį, 11,4^ 
Senu, ligoniu, invalidu ............................6,7^)?
Darbingųjų.....................   49,8,4,

Šiais metais 14 britu zonos 
emigravo ■ r e p 'a t r i j a v d '• ' 1 ■ ■

sausio mėn. - 515 lietuviu Sausio menesi 22 liet.,57 latv.,2 ėst. 
vasario - 218 " ■ vasario " 55 " 46 " -' 5 ' "
kovo " - 367 " kovo " • 24 ■ 27 " ' 0
balandžio" - 298 " balandžio " 81” ’’ 45 " ' 2 "
gegužės*"- 256 , " gegužės ", -136 ■ ■ 56 ", ■ ,12 "

Viso <1454 lietuv. Viso;- 298 Liet.211 latV.21 ėst. .
goreerįĮpgo veiklą .

Iki gegužės 15 d. screeningo komisijų buvo apklausinėti 11494 
lietuviai. I.R.Oglobai nepriimtinu terasta 18 asmenų. Iki tos pačios 
datos buvo apklausinėti 1J17 lietuviu,gyvenančiu už stovyklos ribų. 
Id to skaičiaus 855 asmenys buvo priimti į I.R.0 globę.

Tręmtinįu_maisto_kaloringumas_priįygintas_yra_yįkieėįį_normoms_
ir Šiuo metu yra šitoks;kudikiam nuo 0 iki 1 m.amž.1.200 kalorijų dien. 
nS6”I“IlčI'3-m.amž72I7220 kai. dn., 5-6.mt.amz.-1.450 kl.dn., 6-10 m.amž,.
-1.720 kai. dn.,10-20 m. amžs -Dirbančiam 1.950, sunkiai dirbančiam - 
2,525 ir nedirbančiam 1.550 kalorijų dienai.

Vokiečiams gyvenamųjų patalpų ploto minimumas 
yra nustatytas 8,9 kv. yardai vienam asmeniui. Tuo tarpu tas minimu
mas tremtiniui tėra 4,4 kv., yardai.

. - - O - ■ — ■■
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A Ii T laiškas demokratu partijai
Amerikos Lietusiu Tarybos Prezidiumas liepos 7 d. pasiuntė ši 

Išlėkę senatoriui Francis J.Myers. demokratu partijos tautinio konvento 
platformos komiteto pirmininkui;

"Mielasis Senatoriau,

Mes su džiaugsmu patyrėme, kad jūs esate demokratu partijos tauti
nio konvento platformai parengti komiteto pirmininkas, ir pagarbiai at
kreipiame Jūsų dėmesį 1 didelio piliečiu skaičiaus pageidavimus.

Nuo to laiko, kada sovietai 1940 m. užėmė Lietuvą, Įvairiu poli
tiniu bei religiniu Įsitikinimu Amerikos lietuviai ( be komunistu) suda- 

• rė Amerikos įietuviu Tarybą savo tautiniam veikimui derinti, kad padė
tu laimėti karą ir sukurti teisingą bei patvarią taiką.

Vidaus klausimais mūsų Tarybos atstovaujamieji rinkikai balsuoja 
pagal savo Įsitikinimus, kuriuos jie turi kiekvienu klausimu, ir už kan
didatus, kurie palaiko tam tikras pažiūras.

Užsieniu politikos klusimais mūsų rinkikai praktiškai yra vienin
gi. Iš patyrimo, kuri gavom per pastaruosius aštuonerius metus pareikfl- 
daml bei perduodami ju pažiūras, mes esam tikri, kad mūsų pažiūros vi
siškai sutampa su mūsų Tarybos atstovaujamu rinkiku pažiūromis, kurias 
reiškia keliasdešimt dienraščiu, savaitraščiui dvisavaitiniu ir mėnesi
niu laikraščiu bei žurnalu.

Mes esam dėkingi prezidentui Trumanul ir jo administracijai už nuo- 
Ištini atsisakymą pripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos užkariavimą 
bei aneksiją. Mes energingai palaikėm ir toliau, palaikysim politiką, pa
gristą pasipriešinime Sovietu Rusijos agresiniams veiksmams.

Bet mes negalim pritarti pasyviai nieko neveikimo laikysenai ry
šium! su vienašaliais Sovietu Sąjungos aktais, kuriais ji pažeidė savo 
pačios iškilmingai prisiimtus tarptautinius Įsipareigojimus bei sutar
tis su kitomis valstybėmis. Vien žodinis pasisakymas už principus, lydi
mas visiško Jungtiniu Valstybių atstovu neveiklumo tarptautinėse konfe
rencijose, neatstatė ir neatstatys taikos, pagarbos žmogaus vertingumui, 
demokratijos ir savarankaus valdymosi. Jis neužkirto ir neužkirs kelio 
genocido nusikaltimui, kuri nuolat vykdo sovietu valdžia. Jis nepadėjo 
ir nepadės pavergtosioms Baltijos bei kitoms tautoms ju nelygioj kovoj 
su savo kanklntoj eis.

Dėl to mūsų rinkikai nori ryžtingos veiklos pavergtųjų tautu la
bui - kad būtu Iveiksminta Atlanto Charta lygini kaip ir Jungtiniu Tau
tu Charts. Dabartinė abieju jnrtiju pripažįstamoji politika .privalo bū
ti atbaigta veikimu.

Mes prašom pateikti demokratu tautinio konvento platformos komite
tui apsvarstyti pasiūlymą, kad demokratu platformos užsieniu politikos 
pagrinduose butu įrašyti šie penktai;

1. Pareiškimas, kad Lietuva, Latvija, ir Estija buvo sovietu ne
legaliai likviduotos kaip valstybes ir kad Jungtiniu Valstybių vyriausy
bė ir toliau atsisakys šį nelegalu aktą pripažinti;

2. Kad Jungtinės Valstybės privalo atvirai ir energingai pasmerk
ti sovietu tuose trijuose kraštuose varomą vietos gyventoju naikinimo 
politiką - genocido nusikaltimą;

3. Kad Jungtiniu Valstybių atstovams Jungtinėse Tautose būtu pa
vesta pačia pirma proga iškelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos suvereni
niu teisiu atstatymo klausimą;
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4. Kad Jungtinės Valstybės atsisakytu išvien su soviet# vyriausy- 

be daryti visuotinį taikos sutvarkymą, Jeigu minėtosioms Baltijos tau
toms nebus grąžinta laisvė ir nepriklausomybė.

Mes užtikrinames kad tu ar panašiu įsipareigojimu buvimas ar ne
buvimas turėo didele įtaką. keliolikai milijonu rinkiku, kilusiu iš Siau
rės Rytu, Vidurio ir Pietį Europos. Tatai tikrai ^apspręs lietuvi# kil
mės rinkiku nusistatymą.

Mes būtume dėkingi, jeigu jūs teiktumėtės tuo reikalu pasisakyti.
Reiškiame pagarbu.

Amerikos Lietuviu Taryba
(parašai;) Leonardas SIMUTI 8>Pirmininkas

. ... . DroPijus GRIGAITI S,Sekretorius
Mykolas VAIDILA, Iždininkas

Liepos pradžioje prasidėjo . . ; anglikony. vyskupu konfersnoi-
ja, vad, " Lambeth Conference ", kurioje dalyvauja apie 300 aukštyje 
protestantu dignitorių ne vien iė Anglijos, bet ir iš kit# protestantiš
ku kraštu. Jos pirmininkui Škotiškoji Europos Laisvės Lyga liepos G d. 
pasiuntė šį raitas

SCOTTISH LEAGUE BOR EUROPEAN FREEDOM
,, president the Earl of Mansfield
V' ' ■■!■■■ . , < ' ' ■j.'įį Georgs Street-', ‘ t.. -

n- ■' ’ Edinburgh (2J ■
194° m.liepos 6 4» • ‘

Jo Malonybei
Canterbury Arkivyskupui 
Lambeth Palace
London, S. E«

'’tTusu Malonybe -

Musu Lyga yra nepartinė, nssektantiėka ir perdėm humanistinė. Jos 
tikslai yra: palaikyti krikščioniškumą ir krlkšėioniškąj# civilizaciją, 
kelti gyvenimo stanaarta, atstatyti laisvę ir nepriklausomybę visoms ša
lims, Ifl kuriu tai buvo atimta nuo 19JD m.; grąžinti tėvynėn visus dar 
gyvus likusius tremtinius; sukliudyti agresija ateity? pritaikyti Atlan
to išbartos principus. Žodžiu savo tikslais ir vaikimu’mės benlcm, daryti 
tai, ką musp manymu darytu Kristus. Aš Jus prašau Lambeth konferencijoj 
labai įsakmiai iškelti klausiu®, liečianti žiaurios b'edievinės galybės 
įsigalėjimą krikščioniškojoj Europoj, ir imtis itin energingos veiklos. 
Aš tikiu, kad šis klausimas nebus atidėtas į šalį dėl įprastinio pasi-» 
teisinimo, kad "tai politinis klausimas, o Bažnyčia nsprivalo kištis į 
politiką". Aš taip pat tikiu, kad jis nebus aplenktas dėl to, kad jis 
nėra įrašytas į darbu tvarka.

■^_2S!LZ22tl2Si_£:£?::®:J_2?i2£8“ES5:;_u2stoti_tris_Baltl;Ios_yalst£- 
2®®_Z_5®2įi%i_Latyiį#_iT_Lietuvji_iri_koL_1įu_gyveE.toįal dar_nėra išnai- 
kįntįį i-22 gelbėti.(m.poE.)« Aš tuos kraštus puikiai pažinau dar prieš 
£ar57-Tlė7visI"gfIIai krikščioniški bei religingi, o socialinėj, kultū
rinėj ir ūkinėj srity yra toli pralenkę daugumą kity. kraštu, tarp j# ir 
mūšy šalį. Juos sovietu Rusija žiauriai absorbavo, ir neįmanoma, kad Jūs
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nežinotumėt tų baisių deportavimų, kūr|ų aukos yra Šimtai nekenksmingų 
ir nekaltu vytų, moterų ir vaikų, išvežtų į Sibiro vargu stovyklas, iš 
kur ųiskas negrįžta, kur išskiriami ir'Jau niekad nabssusitinka tėvas£ 
motina ir vaikais, kur likę gyvi vaikai mokomi bedievybės ir neapykantos 
viskotį; už ką pasisako kiekviena oivllizaoija0

JŠ214_^5į29Z22i_S2£-iSZS_^§į22_^'Z2-.SZxt3įžč.~Ę£įįŠžį2SXįŽ2_2Xįx32» 
BlElį£2_2622įl21_122_§2E^§£l_YS^®Eg_įE_iS_E®laZ^l£_B2gSl^2EA-.įE-^SžSZs

• šauksmo neiSklausėj. kiek žinauc išimtį, tesudarė Katalikų Bator
ais kardinolo Hinsley ^smeng_ir maža-_bet narai Laisvoji Škotijos Baž
nyčia, (m»p<>Ec) Kai 1941 eu abu agresoriai sąjungininkai, Vokietija ir 
Rusija, tarp savęs susinlovė, Molotovas atvyko į mūsų kraštą gauti Bal
tijos valstybių inkorporavimo į Sovietu S-gę pripažinimo, Tada a3 krei
piausi į visų Britanijos bažnyčių galvas, saukiamasis pagalbos; be minė
tųjų dviejų bažnyčių daugiau nė viena neatsakė, Anųometinas Canterbury 
arkivyskupas atsakė nurodydamasjog kištis būtų netinkama* , A.t neina-■ 
nau, kad taip būtų atsakę,? .Kristust jeigu aš fį būčiau prašęs pagalbos.

Skyrium nuo grynai komunistini j požiūri o, aš daug sykiu buvau via. 
Sai nurodęs, kad vadinamu olvilizuotųjį vyriausybių neprieĮrengimas pro
testuoti prieš sovietų veiksmus pakurėtya agresiją ir įves Europą i tą 
padėti, kurioje šiandien ji jau yra atsidūrusi, AŠ nepretenduoju į. ypa
tingą išmanymą, bet visą, ką aS buvai numatęs, tiksliai išsipildė. Tatai 
galėjo pramatyti bet kaaf rimtai studijavęs oaristinšs bei sovietinės 
Rusijos istoriją ir rusų oligarchijos veiksmus nuo revoliucijos.

Su visa pagarbą tenka pareikšti, kad bažnyčios neišpildė savo aiš
kios pareigost"o jų tslslnisissls ’’politika" privedė prie to, kad milijo
nai žmonių žuvo, buvo nukankinti bei gyvena, neapsakomam skurde, Jeigu 
bažnyčios būtų užėmusios stiprią poziciją tiek prieš vokia Ši ų f tiek prieš 
rusų ’agresiją, ag tvirtai tikiu, kad viso ta būtų buvę galima' išvengti. 
Ypačiai būtų buvę galima sukliudyti klaikųjį aziatinį. antpuolį prieš ci
vilizuotąją Europą su visais pasibaisėtinais jo. rezultatais; aaŽuJll 
l^įti jos_val8tgbį§_Į>asi£rįeėinlma3 rauįcn2sl03_axmi_įnvazijgį_22£2ūė, 
S£į2_į225ZS_į$iS-.52X2_T2£!c£_E'ūS13iį_2!ž2_ :ES€2E2S:i (a° p °e° >

•Šio mano įsakmaus kreipimosi į Lambath konferenciją pirmutinis tiks
las yra įreikšminti krikščioniškųjų Baltijos tautų gelbėjimą nuo -dabarti
nių kančių ir nuo spartaus išnaikinimo, kad toms puikioms šalims būtų 
grąžinta laisvė.

Sovietai, yra aiškiai užsimoję taa tautas liną i kinti ir jų vieton 
įkurdinti laukinius,mongolus bei kitas Rusijos Tolimųjų Rytų tautas, A3 
esu priminąs Jums tūkstančių estų, latvių bei lietuvių deportavimuss įvyk
dytus neaprašomo siaubo aplinkybėmis, Jų Žalys dabar yra geležinio sovie
tų bato pamintos; visas ^viešasis 'ir privatus turtas atimtas, kasdien vyks
ta prievartavimai, žmogžudystės ir plėšimais - bet ir tai bažnyčių sąži
nės negalėjo pajudinti, AS kątik gi vau žinių apie paskutinius orutualutno 
aktus toms tautoms išnaikinti£ kadangi tos žinios daugiausia liečia tikė
jimą, a-3 nenustoju visiškai vilties, keū sąžinės pagaliau bus. padilgin
tos ir kad, bažnyčios imsis veikimo.

Mūsų Lyga be kitko rūpinasi .visais tremtiniais, atgabentais į musų 
kraštą dirbti, o taip pat tais, kuriuos ji gali pasiekti okupuotoj Vokie
tijoj bei Austrijoj, Tarp jų yra vyrų, kurie pabėgo nuo rusų, bet kurių 
žmonos turėjo-pasilikti. Sovietai išleido potvarkį,_kad tokiį„asmen«_san~ 
tuokos_panaikinamos, _o_motervs verčiamos_t3_kė"£i už_puslaukinlų£_kuriuos 
rusai atgabeno iš TolcRytų ir įkurdino teisėtųjų savininkų ūkiuose.(m,p«E) . 
Jeigu tai nepajudina pasaulio sąžinės, tai jos jau niekas n e-b epą judins; 
reikšdamas visą pagarbą, tariu, kad pirmoj -eilėj bažnyčios turėtų ją ju
dinti, Tikiu, kad jūsų Malonybe Sį klausimą ifikslsit konferencijoj ir kai
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ai panaudos visas savo turimas gali asų o jos dalyviai? grižą į savo
• kraštus; sukels savąsias bažnyčias®

Belekiu pagarbą0
(pas.) Jp ?„ S t e w a r t, 

Pirmininkas

Hagoj įvykusio Europos kongreso pirmininkui buvo įteiktas Sis 
rhėtas, kurį pasirėdė Baltijos federallstinią sąjūdžiu Paryžiuj atsto
vas Jį L a n s k a r o n s k i 3 ir Baltijos tarybos (Stckholme) gene
ralinis sekretorius Andre Holai

Ponui Europos Kongreso Pirmininkuio
Baltijos kraštą federalistinią sąjūdžiu delegacija, dėkodama už 

priėmimą dalyvauti Europos kongrese; šia proga pasinaudoja Baltijos tau
toms įjungti i bendrą tikrai suvienytos Europos kūrimo darbą. Jums, Po
ne Pirmininke, tarpininkaujant ji turi garbę pareikšti Kongresui štai kąs

1. Lietuviu, latviu ir estą tautos, sąmoningai suvokdamos, kad jos 
priklauso Europai tiek save geografine padėtim, tiek visais civilizaci
niais ryšiais, jau nuo seno yra iperaiėmusios Europos bendradarbiavimo 
mintimi. Tasai bendradarbiavimas tegali būti tik naudingas ją ūkiniam, 
socialiniam, kultūriniam augimui tautinės autonomijos rėmuose, suderin
tuose su ją uždaviniais bei pireigomis, kylančiomis iš naujais pagrin
dais sukurtos Europos, kurioje senoji visiško suverenumo koncepcija tu
rėtą būti apribota bendro aukštesnio organo naudais

2. Si delegacija visiškai prisideda prie visu pareiškimą, iške
liančią principą, kad tik visa Europa tegali būti .tikrai suvienyta ir 
kad Rytą Europos tautas palikus už Europos Unijos, ribą sprendimas būtą 
netobulas ir daugiu daugiausia laikinis?

5» Si delegacija su pasitenkinimu sveikina baigiamojoj rezoliuci
joj pareikštą principą, kad"tokia unija turės būti atvira visoms demo
kratiniu režimą tautoms'1, ir jams mato paskatinimą Baltijos tautoms vi
sas pastangas nukreipti į tokio režimo sudarymą” o

4, Si delegacija yra giliai įsitikinusi, kad kai tik pasibaigs 
svetimoji okupacija, laikanti Baltijos tautas totalistiniame valdymą, 
tos tautos negaišdamos pasinaudos laisvą žmonią teise laisvai susiorga
nizuoti tikrai demokratine-prasme ir nuoširdžiai bei pilnutinai prisi
dės prie visą Europos tautą bendro darbo®

( Parašai) J.Lanskoronskis,
Baltijos federal!stinią 
sąjudžią atstovas(Paryžiuj)

Anre Holm,
Baltijos Tarybos generalinis 
sekretorius ( Stokholme )
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Gudai_reikalauįa_negrikla’.’3omyb‘ė3

Tremtyje leidžiamas gudą laikraštis "Backaušėina" (Tėvynė) 1948 m. 
liepos 4 d. paskelbė Gūdy Liaudies Respublikos Tarybos suvažiavimo nu
tarimus, Ją antras punktas skamba;

" Visomis jėgomis stengtis atnaujinti Gudijos demokratinę vals
tybę, paskelbtu 1918 m, Gudijos Liaudies Respublikos Tarybos aktu.

" Si Gudijos nepriklausoma valstybė turį! apimti visas etnogra
fines gūdy sienas, be to, dar Rytprūsiy rytinę dali su.Karaliaučium; 
tatai turi būti teisinga kompensacija už visus milžiniškus sunaiki
nimus Gudijai ir gudu,tautai, padarytus hitlerinės Vokietijos an
trojo pasaulinio karo metu; tatai įgalintu Gudiją pasiekti jūras, 
būtinas jos ekonominei raidai,. Šitas siekimas pateisinamas dar ir 
tuo, kdd į Rytprūsius s dabar prijungtus prie Sovietu sąjungoė, vo
kiečiu valdymo metais buvo prievarta perkelta daugelis gūdy gyven
toju iš etnografinės Gudijos',’
Toliau taryba pasisako.už revizijų Curžono linijos, kuri atrėžysi 

gudu etnografines žemes. Lenkijos naudai, - Reiškia tikėjimą, kad Gudi
ja atgaus laisvę tik bolševizmui griuvus ir Rusiją išskirsčius į na
cionalines valstybes tu tautą, kurias dabar Rusija yra pavergusi.Tarp
valstybiniuose santykiuose pasisako už valstybių Moką, kuris sudary
tu jėgą pasipriešinti rusu ir vokiečiu imperializmui ir skatintu 1 . 
bloką įeinančias valstybes sėkmingai plėsti jy. politinį ir ūkinį gyve
nimą, Tokį bloką gaišty sudaryti gūdy - baltu -’skandinavu valstybės,

Gudijos valstybėj būtą apie 20 mil. gyventoju.

G2Sil22_2:rkeįĮ;įs_tąi_Į,ietuva

Tarybos nutarimuose ribos su Lietuva neminimos. Bet jas precizuoja 
to paties laikraščio vedamasis, paaiškindamas, kas yra jy suprantama 
.etnografiniu žemiy vardu.

" Pagaliau reikia pažymėti, kad istoriškai ir etnografiškai 
VILNIUS ir Balstogė, Smolenskas ... tai nuo amžių mūšy žemės;j eigų

' -jos debar ir atsidūrė už vadinamosios Sovietinės Gudijos riby, tai 
ne savo noru, o "gera valia" mūšy neprašytu valdytoju".
0 str. vardu T'Raktinė Gudijos padėtis Europos rytuose" tame pat nr. 

paaiškinama pati Gudijos sąvoka ir jos istorinė reikšmė:
"Gudijos valstybė savo geopolitinės padėties Ryty Europoje dėka 

nuo pat savo istorijos pradžios ligi 18 amžiaus galo, ligi sunykimo, 
buvo "viena'iš-svarbiausiu valstybių ryty Europoje.

Turėdama centrinę padėtį Europoje, Gudija ilgus s®-tus buvo pyli
mas iš vienos pusės prieš galingas mongoly-totony gaujas; o joms 
sunykus - prieš jungtines Maskvos kunigaikščiu jėgas, ir iš antros 
pusės - priešinosi agresivėm savo vakarinio kaimyno - Lenkijos - 
užmačiom,".
Priminęs Maskvos veržimąsi į Baltijos jūrą svarbiausiu jos pastan

gą- tramdytoju laikraštis laiko gudus:
" Prie caro Jono IV kilo naujas Lietuvos - Maskvos karas dėl 

Pabaltijo, vadinamasis Livonijos karas, kuris su pertraukom truko 
nuo 1558 iki 1582 metą. Karas baigėsi visišku gūdy kariuomenės lai
mėjimu, nors Maskvos pusėje kovėsi Krimo totoriai.
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" Bitoj vist:j reikia priminti. kai istorinis vardas 
"Lietuva” j'Lįtv*; buvo nacionalinis gudą tautos pavadinimas 
ligi 18 anžans gale ,. Rusą carai, o ypašiai Ekaterina II; ži
nomais politiniais sumetimais pavergti Lietuva ir prijungti 
ja prie maskoliuos, pakeitė valstybini pavadinimą 11 Litrą” į 
administracini "Bielarus** (Gudija), o maskviniam žmonėm davė 
vardą "Russki je’’«« . •

Svetimšalis ir ligi .dabartinio laiko negali suvokti 
šitaip užmaskuotos istorinės tiesos ir istorini gudą tautos 
vardą identifikuoja su dabartini.u. valstybiniu. Lietuvos vardu. 
Dabartinė etnografine Liptuva buvo nazyal Didžiosios Lietu
vos valstybės dalis. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kal
ba buvo gudu kalba. D.L.K. herbas - Vytis - lenkiško kilimo. 
Beveik visi'istorikai ir etnografai - ne tik gudai.f bet ra-, 
sai ir leąkaį - tikina, kad Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė 
buvo gudiška®,

Grfinwaldo kovos laimėjimas daugiausia priklausęs nuo gudą ka
riuomenės. Tada sudaryta siena vakaruose buvusi išlaikyta ligi 
18 amžiaus galo- ligi Lenkijos ir G u_d i j o s (m.p.E.j- pada
linimo. ’ *

Vytautas gudą, kunigaikštis .

Gudą skautą rotatorinis laikraštis sSkautrt 1948 m Kr. 1 jau
nimui prieš akis stato tautiną ■ gudą herojų... Vytautą Didįjį;

" Vienas ie geniali augią gudu musą istorijoj buvo kunigaikš
tis. Vytautasdel jo galybes ir’ garbės palikuoniu pramintas 
didžiuoju- Vytauto laikais mūsą neprė.klanscma valstybė pasie
kė pasaulin:'.:' gars: ir garbės, užimdama:erdvą nuo Baltijos li
gi. Juodąją marią.o. ' :

Vytautas pagal anuos laikus buvo šviesus ’žmogus. Be 
gudą kalbos- kusi jam buvo gimtoji ir valstybinė. Jis-mokėjo 
dar vokiškai, lenkiškai, žemi tiška! ir not totoriškai’.- ’

Gudą! link Vakarą.

Sovietine “Llteraturnaja Gazeta" 48.5.12 skundžiasi, kad po
karinėj© gudu literatūroje 1945-47 pasireiškianti separatistinė 
tendencija, noras perorientuoti gudu liaudį vakarą kultūros link
me;. noras sukelti tautiną gudą srovę, beoiota, Borboevskis, Ri- 
pinakis, Jerskis .ir kiti i lealizuc ją-Gūdį jos išgyventus laikus 
Lietuvos Didžiojoj kunigaikštystėje. Už šias tendenoijas gudą ra
šytojus sovietinis laikraštis kaltina "istorijos klastojimu", 
"vakarą buržuazinės kultūros” skleidimu, separatizmu nuo rusą 
tautos kamieno. "Tarptautinės reakoijos’agentūra Gudijoje visą 
laiką garbina eanapinėu Lenkijos ir smetoninės Lietuvos kultūrą. 
Stengdamiesi atplėšti gudą tautą nuo rusą, reakcionieriai - na
cionalistai savo laiku sugalvojo gudą "aukso amžiais" legendą, 
kuri, ją manymu, siejasi eu lenką'ir lietuviu magnatą įsigalėji
mu Gudijoj!! Laikraštis reikalauja, kad gudą literatūros darbuoto
jui mestą savo mitą, išeitą iš naėionalinic atsiribojimo rėmu ir 
daugiau nagrinėtą gudą ryšius su rusą ir kitą acvietinią kraštą 
literatūra-, ^Eik ryžtingoje kovojo bu buržuazinio nacionalizmo 
rooidivom ir vergiška vakaru kultūros garbinimu gudą sovietą li
teratūra gali išvengti atsilikimo”.
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1948, Nr.41

lavados gudu judėjimo reikalu c
dcr*C/

Pačią gudą, pareiškimai ir šori.etiniai vertinimai _ —
ryti tekias išvadas* .

1/ Guluose - tiek emigracijoje, tiok krašte - ima reikštis 
tautinio atgimimo sąjudio. kuris veda į valstybinį, nepriklauso
mumu. To atgimimo žymės yra tokios pat’kaip ir kitose atgimstan
čiose tautose. Pirmiausia aštrus atsiribojimas nuo tą kaimynu, 
kurie yra pavojingiausi tirpindami savyje gudą elementu - nuo 
rusą ir nuo lenką. Gudai nuo ją orientuojasi į vakarus, kuriuos 
preoizuoja politinio^bloko forma - į baltus, į skandinavus. An
tras budingas tautinės sąmonės ženklas - savos praeities ideali
zavimas, "aukso amžiaus" kūrimas. Jį. identifikuoja bu Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste.

2/ "Aukso amžiaus tautinėje romantikoje gudą veikėją nueinama 
iki naivumo, perdėtos fantazijos, Lietuvos kunigaikščius ir Lie
tuvos kunigaikštystę paverčiant gudiška, Gudija paverčiant Lietu
va ar atvirkščiai, Lietuvos kunigaikščius gudiškaisiais. Susida
ro įspūdis, kad gudai sšvo stiprybei imasi, pasisavindami is Lie
tuvos karūnos na tik atskirus brangakmenius, bet ir pačiai karūną 
perdeda ant gudiškos galvos.

3/Patį gudą tautinį sąjūdį lietuviam tenka sveikinti is visos 
Širdies. Jis mum yra geriau suprantamas ir atjaučiamas nei kam 
kitam. Ir gudą pastangos sukurti savo tautinę valstybę etnogra
finėse ribose togali susilaukti iš lietuviu pritarimo ir paramos. 
Ne tik dėl to, kad lietuviai jaučia sentimentą buvusiai istori
nės Lietuvos valstybės daliai, bet ir dėl to, kad stoja už visą 
savarankiškam gyvenimui subrendusią ir tam apsisprendusią tautą 
laisvę.

4/ $ gudą veikėją išvedžiojimus apie Gudijos aukso amžią, į- 
tezesj kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvūsi gudiška - ga
lima žiūrėti su atlaidumu tiek, kiek tie teigimai liečia gudą 
v i d aus reikalą,t.y., kiek tie teigimai padeda kelti^gudą 
valstybinio savarankumo sąmonę. Juos galima vertinti panašiai, 
kaip vertiname lietuviu tautinio atgimimo laikais aušrininką tau
tinio priklausomumo ekspansinius samprotavimus.

5/ Kiek tie gudą patriotą ekspansiniai samprotavimai jau virs
ta u z s i e n i n i u reikalu, t.y. kiek jie dedami pagrindu 
santykiam tarp nepriklausomą Lietuvos ir Gudijos valstybią-tenka 
juos kategoriškai atmesti nosileidžiant į jokią polemiką, nes re
alus bendradarbiavimas negali remtis naiviom fantastinėm prielai
dom. Gudą veikėjam dar reikės ilgesnio laiko, iki išgyvens patrio
tinę romantiką, visada susijusią su tam tikru imperializmu. Ji 
gali laikinai sunkinti jiem susipratimą su kaimynais, net ir su 
jiem labai draugiškai nusiteikusia Lietuva. Jau ir anksčiau to
kio sunkumo praktiniuose santykiuose sukeldavo kai kurie gudą 
veikėjai Vilniuje, reikšdami pretenzijas laikyti gudą etnogr&fi- 
nem žemėm teritoriją net iki pat Vievio.

6/ Bealaus bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Gudijos 
išryškės ir konkretizuosią, kada gudą veikėjai konkrečiau jasisa- 
kys, kaip jie vaizduojasi savo santykius su Lietuva; ar tokius 
pat kaip su Lenkija, Latvija, Estija; ar čįa jie vaizduojasi kito
kius ryšius^ prisimenant kitokį a istorinę praeitį ir dabartinius 
interesus.Is mūsą pusės gali būti parodyta, draugiško bendradarbia
vimo padedant jiem tais klausimais apsispręsti.
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