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' DAR SYKĮ PRIEŠ TRETINIUS.’ t • ./- .

Dėmesio verti yra šios rūšies faktai,-Sovietu vyriausybė įteikė notą 
Švedijai dėl ”ueleidimo” grįžti ’’sovietu piliečiam”. - Protestcįhota įteik
ta amerikiečiu okupaciniam organam dėl sovietą repatriacijos komisiją iš- 
kraustymo ir dėl naują pretenziją įsikraustyti į vakarą Vokietiją sovietą 
komisijai sovietiniam turtui išgauti. - Jugoslavijos vyriausybė pareikala
vo iš Austrijos, kad išsiąstą ’’namo” pabėgėlius. - Žydą tam tikros įstai
gos įteikė skundus IRO centrui’Ženevoje prieš tremtinius kaip prieš ko
laborantus ir karo nusikaltėlius. - Probolševikiškas New Yorko savaiti-. 

-.nukas yokiečią kalba ’’Aufbau” paskelbė, kad Linzo ”Jlidisohe Historische 
Documentation” įteikęs IRO sąrašą dvieją šimtą lietuvią, atsakingą liž.žy- 

-dą.žudymą ir dcankinimą. - Tas pats laikraštis išspausdino sąrašą latvią
- ’’karo , nusikaltėlią” ir ..paragino ką nors apie juos žinančius skaitytojus 

liudyti prieš-juos. - Leidžiamos pagaliau knygos apie žydą žudymus Esti
joj, Latvijoj, Liet.uvoj, atsakomybę suvergiant vietiniam gyventojam.

Šitos rūšies faktai (kai kurie detalizuojami kituose puslapiuose) lei
džia daryti išvadas: - Kominformas yra davęs instrukciją atnaujinti akci
ją prieš tremtinius visais jam prieinamais frontais. - Ją vykdo tieksovie- 
tinė vyriausybė diplomatinėm priemonėm, tiek satelitinės vyriausybės, 
tiek ir sovietam talkinančios organizacijos ar grupės. - Akstiną akcijai 
atnaujinti davė pagyvėjusi paskutiniu metu tremtinią emigracija. Tremti
niu išvykimas yra dvigubai nepageidaujamas sovietam. Viena, dingsta so
vietam viltis anksčiau ar vėliąu juos pasičiupti ir atsiskaityti. Antra, 

•tremtiniai, nuvykę į užjūrio kraštus, savaime yra gyvas liudininkas apie 
sovįetinį režimą. - Akcijos prieš tremtinius metodai ir dabar yra tie pa
tys, kuriuos sovietai šabloniškai visur vartoja. Per ’’Tiesą” ar per ra-

■ diją, kalbėdami į lietuvius, latvius, estus, skelbia, kad vargšus DP norį 
pagrobti į vergiją Amerikos ar Australijos kapitalistai plutofcrataio Tai
gi, jūs, DP, saugokitės vergijos, nevažiuokite J Kalbėdami į Amerikos ar 
Australijos visuomenę ir vyriausybę, skelbia,’, kad šitie DP esąs ši nmSt.ns, 

„liaudies ątma.tos, kolaborantai, karo nusikaltėliai. Net daugiau: tie DP 
gresią saugumui tą vaLstybią, kurios juos įsileis, nes jie ten žudą mi- 
nisterius, ruošią revoliucijas, rengią sabotažus.. Taigi jūs, dorieji vu*

u, ‘ •" v • . [Lozoraičių
■ biblioteka
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kary, kapitalistai) saugokitės ty DP ir jy nepriimkitel
Atkandusi dantį su protestais ir notom alianty vyriausybėse puolimus 

prieš DP sovietinė propaganda sustiprino Austrijoje ir IRO įstaigose. 
Nepasitikėdami savo vardu daromy pareiškimy efektyvumu, sovietai mėgina 
svetimais vardais veikti. Prieš metus mėgino tarptautinius suvažiavimus, 
net raudonyjy kryžiy suvažiavimy, panaudoti prieš DP; dabar į pirmas 
šauliy linijas išstumtos kai kurios žydy organizacijos.

Sovietiniai šūviai, serijom prieš DP leidžiami pagal bendry kominfor- 
mo direktyvy, dabar nebedaro tokio įspūdžio kaip seniau vyriausybės, ku
rios sprendžia DP įsileidimy, Bet visuomenę dar gali klaidinti. Dėl to 
galima laukti, kad kominformo veikla prieš DP dar ir toliau reikšis tuo-r 
se kraštuose, į kuriuos DP vyksta, per profesines syjungas, per spaudy, 
stengiantis atvykusius kompromituoti ir ypačiai nuteikti prieš juos dir
bančiuosius vietinius gyventojus. Taip pat nesiliaus dar tremtiniy sprog
dinimas iš vidaus. Nors repatriacinės komisijos iš amerikiečiy zonos iš
vytos, bet ’’draugas” Čepas ir kt. suspėjo sudaryti čia agenty lizdus, 
kurie turės talkinti tremtiniy niekinimo ir kenkimo akcijai. Nėra nega
lima, kad apšauks kai kur tremtinius ir komunisty veikėjais ir juos ims 
nurodinėti pavardėm, minėdami net savo verbuotus agentus, kad įtikinamiau 
Vūty ir tokiu būdu suniekinty nepageidaujamus liudininkus užjūriniy kraš- 
ty visuomenėje.

Nors pasitikėjimas soviety teigimais jau yra praeities dalykas, bet 
reikia būti p.asiruošusiem kiekvienu konkrečiu atveju atremti sovietinius 
prasimanymus, laidomus savo ar svetimu vardu, o dar svarbiau - neduoti 
visiškai jokio pagrindo tokiem prasimanymam. Žemiau spausdiname tremti
niam kaltinimus, kuriuos šiuo tarpu sovietinė propaganda leidžia žydy 
vardu.

ŽYDŲ VARDU
Ką£2_ūūsikaltėliįj._ ieško jimas_tarp_lietuyii£

— »

”A u f b a u”, New Yorke leidžiamas savaitinukas, 1949.2.28 vedamaja
me, pavadintame .‘’Neteisėti DP’s”, kaltina DP, įkeliavusius į kitus kraš
tus.- Esy jie elgiysi taip, lyg Hitleris būty kary laimėjęs, Austrijos 
pasiuntinį Dr.Hans von Becker Santiago (Chilėje) nužudęs iš Ukrainos 
kilęs gudas Sikorski. Antisemitinėse riaušėse Brazilijoje dalyvavęs lat
vis Herbert Cukurs. Tas Cukurs buvęs 1942 m.Rygoje geto viršininkas ir 
imigravęs į Brazil!j y padedamas IRO. Toliau laikraštis aiškina, kaip to
kie naciy kolaborantai pasidarę DP:
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”Po karo tūkstančiai rusą iš fašistinės Vlasovo armijos, o taip pat 
ukrainiečiu, latviu, lietuviu ir estą atbėgo į amerikiečiu zoną Vo
kietijoje ir čia buvo internuoti karo belaisviu stovyklose Linz-Weg- 
scheld ir Kleinmiinchen. Kiti, kuriem laiku pasisekė gauti civilinius 
drabužius, gyveno laisvi kaip”deportuoti darbininkai”. Dar kiti yra 
dalyvavę savo tėvynėse fašistinėje policijoj ir dirbę gestapui. 1944m. 
jie evakuavosi į Austriją, kad išvengtu bausmės nuo savo krašto liau
dies už nusikaltimus. Yra taip pat tokią, kurie 1941-43 laisvai atvy
ko į Vokietiją, kad dirbdami karo pramonėje, pagelbėtą laimėti Hitle- 
riui, kurio pergale jie tikėjo.”
Kad jie tokie buvę, rodęs ir 1945 m.pirmasis patikrinimas, kurio metu 

iš visą ukiainiečią net 60 o/o buvę išskrininguota, ir jie negalėję tikė
tis išemigruoti. Bet dabar viskas pasikeitę ją naudai. - Toliau laikraš
tis kalba apie lietuvius:

•’Neseniai,”Jlidische Historische Documentation” Linze persiuntė IRO 
sąrašą 200 lietuvią, atsakingą už žydę žudymą ir kankinimę. Ten buvo 
rasti šeši karo nusikaltėliui, kurie buvo jau pasirengę išemigruoti.

... Vienas iš ją buvo Kostas V a i v a d a si'
. ”1941-42 m. jis buvo lietuvią policijos vadas ir šiose pareigose būda

mas-, bendradarbiavo su naciais žydus naikinant. 1945 m.vienos savo au- 
, kos jis buvo atpažintas, amerįkieČią policijos areštuotas ir įkištas
į. karo nūsikaltėiią lagerį Zalcburge, kur jis išbuvo internuotas dve
jus metus. Dabar jis gyvena’Riede laisvas ir laukia emigracijos. Kaip 
jis iš lagerio išėjo, ar buvo paleistas ar pabėgo, težinoma tiek pat 
kaip ir aplinkybės, kuriom jam buvo suteiktos DP teisės ir reikalingi 
emigracijai dokumentai.” ...

Vedamasis baigiamas’išvadomis*
’’Liūdna ironija, kada IRO, kurios biudžetas iš dalies susidaro iš 
nužudytąją žydę pavogtę ir parduotę turtą įnašą, padeda emigruoti tę 
žydę žudikams. Savo skiltyje ’’Anti.Anti” 1948 m,birželio 18 d. buvome 
įspėję, kad Amerikoje tarp kitataučię sustiprės reakcionierię eilės, 
jeigu buvusiem nacię sęjungininkam pasiseks prasmukti pro emigracinį 
ty-rinėjimę”,

buvusię DP nusikaltimą emigracijoje - Sovietai 
daro pastangą ir savo agentus nugabenti į užjūrinius kraštus. Jiem dedama 
pareiga kompromituoti nauję imigrantę vardą. Buvo paskelbta apie susektą 
Brazilijoje konspiraciję prieš tenykštį režimą. Joje buvo minimi ir. keli 
lietuviai. Tai kaip tik tokię sovietinię agentę darbas. .

Dėl DP charakteristikos - Tvirtinimas, kad DP 1 a i s v a i atvykę: 
į Vokietiją, kad įsijungtą į karo pramonę, yfa tiek pat teisingas kaip 
tos pačios sovietinės propagandos tvirtinimas, kad Pabaltijo ir kitę so
vietą okupuotą kraštą gyventojai laisvai vyksta į Sovietą Sąjun

gą, kad padėtą atstatyti jos sugriautą pramonę. Žodis laisvai so
vietą žodyne yra gavęs naują prasmę, būtent: enkavedisto iš lovos nakčia 
ištrauktas, užkaltame prekiniame vagone į Rusiją atvežtas, už spygliuotą 
vielą laikomas, kulkosvaidžiais saugomas.,«

Dėl ”karo nūsikaltėiią” atpaž i n i m o Mlinchene, Augsburge ir 
kt. buvo gausu faktą,, kur .aukos a t p a ž i n o ir įdavė policijai vi- 

. sai nekaltus žmones, nieko bendra neturėjusius su žydą naikinimu. MUnche- 
ne žinomas’ atsitikimas, kada amerikiečią policija perrengė amerikietį 
ir parodė nacizmo aukom, ar kuris nepažįsta šito ’’karo nusikaltėlio”. Iš 
karto pakilo kelios rankos. Dėl šitokio ’’atpažinimo” nemaža nekaltą Žmo- 
nią buvo kankinami ištisus mėnesius ir metus.
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Dėl 19'45 m.patikrinimo rezultaty - jais'sovietinė propaganda čia pa
tenkinta, nes tikrino probolševikiška UNRRA. Dabartiniais tikrinimais 
turi pagrindo būti nepatenkinta, nes bolševiky agentam ne taip lengvai 
pasiseka įsitrinti į tikrintojas, nors ir labai stengiasi.

Dėl lietuviy kolaborantu - konkrečiai apie kiekvieną galima bus kal
bėti tada, kai pasiseks gauti žydy minimos, organizacijos sudarytus są
rašus. Bet iš anksto jau tenka pastebėti, kad už keliy dešimtu žmoniy 
darbus negali atsakyti visa tauta, lygiai kaip už tokius pat atskiru as
meny darbus' negali atsakyti žydy tauta, nors mes galime pateikti syrašy 
keliy šimty žydi;, dalyvavusiu lietuviy žudyme ar deportavime, taigi nu
sikaltusiu genocidu.

.tąrp_Įatvig
A u f b a u 1949.1,7 pirmame puslapyje antrašte ’’leškoiilni liudininkai... 
Karo nusikaltėliu syrawas”, skelbia 34 latviškas pavardes latviu, karo 
nusikaltėliy, gyvenančiu Vokietijoje: K.Agpite-, A.Blakis, Blaumanis, K. 
Blokmanis, V.Bucenieks, Celms. J.Cirulis, Daiber, Danilow-Milkowski, A. 
Eichels, E.Ernsons, Fricsons, Kalninsch, J. Laipnieks, Leczdins, V.Pape- 
dis, Parups, R.Plume, A.Priedites, Puntulies, Roskovskis, Seilitz, V. 
Skaistlauks, Dr.Sprogis, Theidemanis, Zarins, Zibolts-Pikols, Hazners, 
J.Skaistlauks, J.Bracs., Dravenieks, A.Blauberos, Runcis, Dr.Coegginger. - 
•Po to surašo, kuriame nurodytos suminėti; asmeny, eitos vokiečiu laikais 
pareigos ir da”bar gyvenamoji vieta, redakcija deda savo pastabu.:.

”Visy demokratiniu valstybių svarbus uždavinys apsisaugoti nuo Sity 
fašistinio maro bacilą'nešė j y imigracijos, jeigu visos suinteresuotos 
aferos artimai bendradarbiaus, gal būt,' pasiseks šioj srity laimėti. 
Mes skelbiame dėl to sąrašą latviy karo nusikaltėliy, kurie dabar yra 
DP stovyklose Vokietijoje. Jį gavom dėka sąjungos ”Jlidische Historische 
Documentation” Linze prie Dunojaus (Goethestr.63)”. Jo vedėjas, kuris 
pateikė sąrašą,• yra dipl.-ing-.S.Wiesenthal. .......................

Latvijos_žydy_sunaikinimąs

Tokiu vardu yra išėjusi Miinchene (.1947) Latvijos žydo Max Kaufmanno 
542 puslapiy knyga vokiečiu kalba. Knygoje ryškinamos dvi pačios stam
biosios gijos: žydu kančios ir latviy bei vokiečiy atsakomybė ūž jas.

Net apsipratęs su. šiy dieną genocidiška atmosfera negali be šiurpo 
skaityti Šiy kronikininko būdu dėstomą kruviny kančios fakty. Pakarto
sim čia tik jy rezultatus, - Prieš kary Latvijoj buvę 95.000 žydy. Vo
kiečiai rado tik 73.000, kiti pabėgę j. Soy.s-gę su raudonija armija. 
Iš ty lįkusiy Latvijoj gyvy esą ne daugiau kaip tūkstantis. Kiti nužu
dyti. Dabar Latvijoj vėl susiradę 14.000. Tai parvykę iš Rusijos. 8000 
negrįžę. Jie daugumas žuvę, kovodami raudonosios armijos eilėse..

Ųž žydy sunaikinimą autorius kaltina vokiečiy tautę, nacionalsocia
listinį režimą ir jo gestapą, wehrmachty, o taip pat latvius, net lat- 
viy visy tautę. Ne kartę po fakty autorius 'teigia: tai 

’’neišnaikinamos gėdos dėmė ne tik tautai, kuri pretenduoja į viso 
pasaulio kultūrą, bet ir latviy tautai” (96.p.).
”Mes niekados neužmiršime, ky mums yra-padarius vokiečiy tauta, bet

' ir to, kaip su mum yra pasielgusi latviy tauta” (343$.
’’Tikrai neperdėta, jei aš tvirtinu, kad kiekvienas latviškas namas 

’’ turi kruviny, žydišky daikty” (142 p,).
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Prabėgom paliesdamas Vilniaus žydus ir lietuviu adresu autorius meta 
nors ir ne tokį kategorišku kaltinimu:

“Ir Vilniaus žydai rado mirtį daugiausia vietinię Lietuvos gyventoją 
dėka“ (343p).
Sunaikinimo kaltininku atžvilgiu žydę nusiteikimus išreiškia knygoj 

atpasakojama Rygoje rabino kalba; jau antru kartu atėjus bolševikam jis, 
pakėlęs rankas, šaukė keršto už pralietu kraują. Ir autorius pritaria; 
’’Kraujas reikalauja kraujo)” (186p.). "Aš maldauju keršto žudikams”, - 
cituoja vienos mirštančiosios testamentu

”Ir aš žinau, mano brangusis kūdiki, - kalba autorius - kad tu ir visi 
kiti paskutinę savo gyvenimo minutę turėjot tą pačią mintį; dėl to aš 
jūsę testamentą įvykdysiu” (257).
Ne kartę autorius kalba apie džiaugsmą, kada galėjo atsikeršyti. Šita 

Senojo Testamento dvasia (akis už akį...) aistringai banguoja visoje kny
goje.

x x '
x

Šitą tamsią keršto dvasią galima suprasti prisimenant skaudžius ilgę 
metę autoriaus (ir kitę jo tautiečię) pergyvenimus -neteko žmonos, vie
nintelio sūnaus. Bet kaip tik .dėl tos psichinės būsenos sunku autoriaus 
išvadose ieškoti normalios logikos. Tos išvados diktuojamos ne proto,bet 
jausminio pergyvenimo, kuris dalinius'reiškinius paverčia visuotiniais.

' Dėl to pagrindinė knygos tezė - kad už žydę žudymę kalta visa latvię 
tauta - iš esmės yra klaidinga, nelogiškai prieita,, nes iš fakto, kad 

' tarp-latvię susidarė būriai ar batalionai žydę žudikę, logiškai nepada
rysi, išvados, kad dėl to kalba visa latvię tauta. Lygiai taip iš auto
riaus daug kur nurodomę faktą, kaip patys žydai, virtę perdėtiniais, kan
kino savo tautiečius, logiškai galvodamas nepadarysi išvados, jog žydai 
yrą kalti dėl žydę nukankinimo. Tokios išvados nedaro čia nė pats auto
rius. Lygiai taip iš fakto, kad bolševikai naikina masę tautas, mes ne
motame kalt-ės rusę tautai.

Savo tezei autorius ima ir pats prieštarauti nurodomais faktais. Kada 
latvis pakėlė šautuvą prieš geto inspektorię Krausę. žydę policininkas 
Haar išplėšė latviui šautuvą ir išgelbėjo ,vokietį (150 p.). Autorius mini 
arijas, pas kurias slėpėsi žydai (200, 393 p.); mini pavardes latvię, 
kurie sėdėjo Stutthofo KZ (443,p,). Nugi jie sėdėjo už žydę žudymą)

- ' x x •

Jeigu autorius nebūtę tiek daug pergyvenęs, jeigu tos baisybės nebūtę 
absorbavusios visą jo dėmesį., jeigu Sen.Testamento keršto dvasia nebūtę 
virtusi visos jo būties testamentu, tai ir visas žudynię ir kitę baisy- 
bię kompleksas būtę jam atrodęs daug sudėtingesnis ir atsakomybė už jį_ 
būtę tekę daug kam paskirstyti.

0 atsargiai ir objektyviai priežastim ir sykiu kaltininkam ieškoti 
faktę duoda pats autorius, plonais vos įžiūrimais pabrėžimais p/iešdamas 
žydę santykius su nepriklausoma Latvija, žydę laikyseną sovietą okupa
cijos metu, žydę sentimentus antros okupacijos metu.

Žydę rolę nepriklausomoj Latvijoj autorius'formuluoja;
. ”Iš buvusię. Rusijos guberniję - Kurliandįjos, Livliandijos ir dalies 
Vitebsko, padedant pusžydžiui Siegfried Mejerovitz, buvo sukurta maža 
Latvija” (83 p.).

’’Kai-Latvija tapo nepriklausoma, žydai buvo tie, kurie ją įvedė į
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f
pasaulį ir quasi ant koję pastatė” (35 p.). ”Krašto finansus sukūrė 
žydai (Friedmann).
Teisinis, kultūrinis, spaudos gyvenimas, universitetas - vis buvę 

stiprioje žydę įtakoje. Net rabinui Mordchai Nurokui prezidentas Čakste 
buvo pavedęs sudaryti ministerial kabinetu.

Žydę padėtis.bolševikę metu taip aptariama:
*Zydai komunistai ligi įvedant sovietinį režimę labai stipriai veikė 
nelegaliai..Įvedus sovietę kariuomenę į Latviję daugelis žydę gavo 
atsakingus postus”. ”Su sovietinės sistemos įvedimu Latvijoj pasikei
tė žydę ūkinė padėtis. Turtingieji, pvz., fabrikantai, trumpam lai
kui vis dėlto turėjo galimumę savo turtus pervesti į užsienius ir ju- 
domęjį turtę parduoti. Nejudomasis turtas buvo nacionalizuotas. Smul
kieji ir vidutiniai prekybininkai savo prekybos įstaigas ir pramonės 
įmones galėjo išlaikyti ligi karo pradžios. Šię metę bėgyje jie galėjo 
daug pinigo uždirbti. Bet pinigai jau netraukė dėmesio, jie buvo nuj.-- 
verdiami į brangenybes ir daiktines vertybes. Šiuo metu ir žydai 
turėjo tiek turto, kaip niekados prieš tai”
1941 m.deportacijas autorius aptaria*
”1941 m.birželio 14 d.sovietai įvykdė didesnį buržuazijos perkėlimę 
į Rusijos gilumę” (43 p.). Autorius paneigia teigimus, kad žydai da
lydavę sęrašus sudarant, žydai negalį būti šia kaltinami, nes ir žy
dę, išvežta 5000, t.y, žydę 5 o/o, o latvię tik 25.000, t.y. tik l,25o/o 
(Jeigu soviėtai, anot autoriaus, vežė tik buržuazinį elementę, tai 
šitas procentę skirtumas yra daug sakantis, Red*).

Kai.sovietai bėgo’iš Latvijos ”mes statėme vandens kibirus jiem 
(kareiviam) gatvėse, mes rinkome jiem maistę iŠ kaimynę ir metėme 
Jiem duonę” (48 p.), ' -

Kai sovietai pasitraukė, latviai suėmė žydus ir varydami juos 
šaukė: ”Žydai, bolševikai... nenugalimoji Stalino armija” (52 p.'.

Kai autorius galėjo pasiklausyti radijo, ”pirmiausia aš pasisa
kydavau apie Maskvę/, ir paskui apie Angliję” - (136p.).

Kai Vokietijoj iš kaceto žydus varė per miestę jau 1945 m.
”mes Rainavome sovietines.dainas rusę kalba”^(486 p*).
•. 0 žydę dalyvavimas kare - ’’Daug Latvijos žydę kapę yra prie Mas
kvos (Lenino)-ir ne mažiau prie Stąraja Russa. Šie žydai karžygiai 
savo .kūnais pridengė Maskvę nuo priešo ir davė nauję garbingę lakštę 
istorijai”. ”Iš šitę Žmonię susidarė Latvijos divizija, kuri paskiau 
gavo garbės vardę ”Latvijos gordedivizija”; ji susidėjo ne tiek iŠ 
latvię, kiek iš žydę” (529 p,), o antros okupacijos metu: "Daug vy- 
rę ir moterę matyti uniformuotę, Tarp Žydę yra aukšto rango, ir net 
demobilizuoti dėvi uniformę” (522).

Šitie autoriaus pasakymai nerodo, kad jis pats ir jo charakteri- 
zuojamę Latvijos žydę dalis būtę buvę neutralūs nepriklausomos Latvi
jos ir Sovietę Sęjungos atžvilgiu. Sentimentas Maskvai ir iš jo iš- 
plaųkięs jos naudai veikimas aiškus„ Ar tik ne šia tenka ieškoti bai
siosios katastrofos akstinol Sovietai parodė palankumo žydam, bet ne 
visiem. Tik tiem, kurie sovietinį režimę parėmė,’ Taigi sovietai juos 
vertino ne kaip žydus, bet kaip bolševizmo atrėmę. Kurie nesiderino 
su sovietine sistema, tuos ir sovietai likvidavo. Sovietinio režimo 
priešai^ėmėsi represiję prieš žydus ne dėl to, kad jie žydai, bet 
kad ję žymi dalis buvo sovietinio režimo talkininkai. Tik nelaimė, 
kuri visad kartojasi didelię sęmyšię laikotarpiais - dalis suplakama 
su visuma, ir viSuma padaroma atsakinga už dalį; žydę tauta buvo su-
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plakta su bolševikuojaučiais ir jiem visiem išlietas kerštas. Tą pa
čią fatališką klaidą daro dabar žydai - su tautos dalim, su juos žu
džiusiais nusikaltėliais, suplakdami visą tautą ir reikalaudami jai 
keršto.

Tragišką įvykią svarstymas privedė prie liūdnos išvados, kuri ne
leidžia tikėtis, kad įsiūbuota neapykanta slugtą, riedėtą išsilygini- 
mo ir susipratimo linkui, nors to ir kažin kaip pageidautum.

Knygoje lietuviam įdomus dar vienas dalykas; paliečiamas ir Lietu
vos žydą likimas. Keli transportai iš Kauno ir Vilniaus buvo nugaben
ti į Latviją šalia Vokietijos, Austrijos ir kt. žydą. Esą juo toliau, 
juo labiau Latvijos žydai tolą nuo Vokietijos Žydą. Tuo tarpu su Lie
tuvos žydais iš karto suėję į intymius santykius. Kauno Žydai pirmie
ji Rygos gete pasireiškė prekybiniais sugebėjimais, jie suorganizavo 
juodąją rinką, o "mes, Latvijos žydai, tam nebuvom tikę0 (138 p.). Lie
tuvos žydai buvo vadinami litvakais, 

"DIREKTORIJOS" VARDU

IŠŠSZ192 jFSii JJ

Šveicarijoje p,Gabrys mėgina išeiti į spaudą, iš vienos pusės nie
kindamas VLIKą ir "smetoninę Lietuvą", iš kitos save garsindamas. Štai 
žurnale "Defence de 1*Europe" išspausdintas "direktorijos prezidento 
M.Tautino" ir "direktorijos sekretoriaus užsienio reikalam Gintauto" 
vardais pasirašytas memorandumas, įteiktas JTO Sesijai Paryžiuje, prie 
męmorandumo paskelbtas ir lydraštis, kuris p,Gabrio prasimanymus ir ten
dencijas labiausiai išryškina. Jame "informuojama":

. "Prancūzijoje yra susidariusi Lietuvią Direktorija, į kurią įeina 
lietuviąįžymieji asmenys demokratai, dalyvaujant rezistencijos at
stovam, kuriem pasisekė pralaužti kelią į Vakarus pro geležinę už
dangą". - ' ' ' ■ v ■
"Lietuvią Direktorija, sudaryta išimtinai iš demokratinią elementą, 
turi tikslą atstatyti Lietuvą demokratiniais pagrindais, priešin
gai nei kiti lietuvią susigrapavimai, labai gausūs tremtoje Vokie
tijoje, Austrijoje, Italijoje ir net Jungtinėse Valstybėse, kurie 
siekia atstatyti fašistinę Lietuvą.
"Tarp ją Vokietijoje komitetas, žinomas inicialais VLIKas, suside
dąs išimtinai iŠ nacionalistą ir kurio priekyje yrakun. M.Krupa- 
vičius, siekia sudaryti"egzilinę vyriąusybę", įkvėptą diktatoriaus

' velionies Smetonos režimo. Tam tikras skaičius lietuvią demokratą 
patriotą, kad tam pasipriešintą, sudarė šią Lietuvią Direktoriją." 

Toliau pasakoja, kad VLIKo.sykiu su Latvijos ir Estijos atstovais 
įteiktas JTO sesijai Paryžiuje memorandumas nesusilaukęs jokio dėmesio, 
o jo, t.y. direktorijos memorandumas esąs labai gerai teisiškai moty
vuotas ir būsiąs įrašytas į balandžio sesijos darbą programą.

P.Gabrio neatkalbėsi, kad tokiame garbingame amžiuje negarbingą dar
bą nesiimtą. Jam belieka tik pakartoti anuos romėno žodžius; perge, quo 
cepisti... 0 mūsą skaitytojui trumpai primintina; nei direktorijos, nei 
joje rezistentą ar ją atstovą, nei demokratą,ąei įsivaizduoti fašizmo 
nei diktatūros režimo, o yra tik vienas didelis blefas ir noras - viską 
griauti, nesivaržant nei su tiesa, nei su Lietuvos gerove. Pažymėtinas 
p.Gabrio metodas: kuris jam nepatinka,tas fašistas, jis pats tai jau 
demokratas.Čia p.Gabrys yra "liaudies demokratą" mokinys.
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Jau pereitame ELTOS biuletenyje buvo pranerta apie Lietuvos pasiuntinio 
Urugvajuje komunikatu dėl p,Gabrio įgaliotinio p.Šačikausko veiklos. Aiš
kėja, kad anam avantiūristui p.Gabrys yra raštu suteikęs "įgaliojimus" per
imti . iš Dr.Graužinio Lietuvos pasiuntinybę, kadangi tas neturįs teisės 
Lietuvai atstovauti. Su savo ’’įgaliojimais” šačikauskas išsiuntinėjo už
sieniu reikalu ministerijos valdininkam ir spaudai rotatorium atspausdin
tus laiškus, prašydamas priturimo jo veiklai.

Po ministerio Graužinio komunikato Urugvajaus spauda susiorientavo ir 
Gabrio įgaliotinio, kuris prisistato kaip "Ministro Delegado del Directo- 
rio de Lituania en Exilio para America del Sud" rašiniu nebededa. Išimtį 
sudarė dienraštis "El Bien Publioo", kurio redakciją "Ministro Delegado" 
palenkė, apsimesdamas karštu kataliku. 1949.2,1 laikraštis pasisako gavęs 
dar vienę Urugvajaus Lietuviu Demokratinio Komiteto prezidento (tokiu var
du yra p.Šačikausko sudarytas "komitetas", kurio jis yra ir pirmininkas, 
o jo štabas yra to komiteto nariai) notę, kurioje "Dr.Petras Juozas Gab
rys atmeta Lietuvos Pasiuntinybės kaltinimus ir pareiškia, kad Lietuva 
Urugvajuje neturi jokio ministerio".

Šito komiteto, alias to "ministro Delegado" ir jo sekretoriaus bei 
bondradarbię, veikla yra nukreipta ypatingai prieš du ten aktyviausius 
Lietuvos intereso gynėjus - prieš Lietuvos ministerį Dr,Graužinį ir prieš 
žurnalistę K.Cibirę Verax, pagarsėjusį savo knygomis ir straipsniais uru
gvajiečiu spaudoje apie Lietuvę. Būdinga, kad šita akcija tę pačię žmpnlę 
mėginama permesti ir į Jungtiniu Valstybių lietuvię spaudę. Tik kiek jie 
Urugvajuje mėgina kai kur laimėti simpatijas prisidengdami katalikybe, 
tiek jau Jungtinėse Valstybėse suminėtuosius už ję puola. Metodas prisi
taikyti prie vietos sęlygę.

Tiem metodam, siekimam ir visam užkulisiui suprasti atkreiptinas dė
mesys į kai kurias smulkmenas. - Būtent: Urugvajuje buvo atspausdinta 
"Lietuvię Direktorijos Tremtyje Dekliaracija", datuota 1948 m. spalię mėn. 
Atspausdinta ji Montevideo įietuvį^_komunįstjį_spaustuyėjęi_kurįos_>įr_ad- 

s]^štgs2kom^išt^23įrbti_sg&ūštuyės~3arb įninkąs?
- Tokie yra p,Gabrio bendradarbiaiJ

Apie naujo modelio penktjjg kolonu

Jeigu p.Gabrio rašiniai pateko į šveicarę antikomunistinį laikraštį, 
tai dėl to, kad sunku svetimam žmogui susiorientuoti, kur čia tiesa, kur 
tik vandens pylimas ant sovietinio malūno. Neliktę kitos išeities kaip 
tik suklaidintuosius tinkamai painformuoti. Bet štai ir patys šveicarai 
žurnalistai dešifruoja p.Gabrio veiklos pobūdį, siedami ję su ant visos 
Europos užtrauktu sovietinės provokacijos tinklu,

"Die Tat" (1949.3,10) str. "Penktoji kolona - naujas modelis" plačiai 
pasakoja apie sovietinio OBO (Osobyj Banditskij Otdjel) Vilniuje ruošia
mus ir į tremtį siunčiamus diversantus, kūrię uždavinys kenkti tremtiniu 
organizaciniam gyvenimui, prisidengiant, kur reikia, ir patriotizmo kau
kėj

"Tie žmonės gauna specialias instrukcijas. Dalis platina klaidingas 
informacijas apie padėtį Rytuose; kiti griauja vadovaujančiu tremti
niu autoritetę ir sprogdina ję interssę atstovybes, kultūrinius komi
tetus ir t.t. Diversantai prezentuojasi visada kaip sovietinio teroro
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aukos ir tam tikrais atvejais parodo pažymėtinu "patriot in j.” ir anti
komunistinį veiklumu*.

Nurodęs, kad su ta veikla siejama Šveicarijoje leidžiama lietūvię kalba 
•Tautos Sargyba”, o taip pat prancūziškas "Messager Balte'; rašo:

"Baltę sluoksniai OBO veikiamu vakaru Europeje sieja su vienu lietu
viu pabėgėliu Šveicarijoje, kuris prieš keletą savaičię tariamai su
darė net ’’egzilinę vyriausybę” Prancūzi.'.o je ir jos vardu jis pats, 
pasirašinėja įvairiais pseudonimais... Iseudonimai priklauso Lietu
vos rezistencijos žuvusiom kovotojam ir ypatingais kanalais buvo pa
tirti Šveicarijoje.
"Netektą nustebti, jeigu Šveicarijoje būtę susekta diversantinė or
ganizacija ar jos padalinys, nes panašūs reiškiniai yra žinomi ir 
šiaurės Europoje. Švedijoje, kaip patiriame iš kitę šaltinię, tarp 
tenykššię latvię pasirodė agentai, kurie buvo paruošti Siguldoje Lat
vijoje panašioje mokykloje kaip vilniškė. Pranešama kaip pat iš Vie
nos ir Romos apie diversantę atsiradimę tarp naujosios emigracijos 
iš. visos eilės centrinės ir pietę rytę Europos kraštą, ypatingai iš 
Bohemijos.
"Aliarmo balsai iš daugelio viena kitos nepriklausantię vietę turėtą 
mus^nuteikti įtaringai; šiaip ar taip ateinantiem mėnesiam reikia 
didžiausio .dėmesio”.

šio įtakingo dienraščio informacijoje pažymėtina tik viena stambesnė 
klaida: "Messager Balte” ir "Tautos sargybos” leidėjas nėra joks trem
tinys. ’ r - • -

Šveicarę dienraščio informaciją tenka ELTAI papildyti dar vienu faktu, 
kuris rodo, kaip sovietai mėginę įfiltruoti savo ag&ntus. Garsiojoj so
vietę notoj švedę vyriausybei dėl pabaltiečię persekiojimo labiausiai mi
nimas estas Suurvaeli, kuris dirbo archyve prie 'švedę mokyklę valdybos. 
Jis buvo švedę policijos suimtas dėl neleistino žinię perdavimo. Tardo
mas prisipažino dirbęs sovietam. Sovietą nota reikalauja jį paleisti ir 
grąžinti į tėvynę.

* *

REPATRIACIJOS VARDU

22^umentas_apie_sovietin2_faĮsifikaciją

L.T.B. 1949 m.vasario mėn,17 d.
EICHSTAETTO - REBDORFO 
APYLINKES KOMITETAS

LTB Muencheno Apygardos Komiteto
Ponui Pirmininkui 

ir LTB C/Komiteto Atstovui prie IRO 
vyr.būstinės. 

įįęSia; Politinę provokaciję ir parašę suklastojimą.
1948 m.X.19 d. mūsę stovykloje lankėsi Sovietę repatriacijos kari

ninkai, lydimi amerikiečią kariuomenės atstovę. Keletą dienę prieš tai, 
t.y. 1948.X.11 d. stovykloje įvyko'informacinis susirinkimas, kuriame be 
kitę reikalę stovyklos gyventojai buvo painformuoti apie numatomę Sovie
tą karininkę atsilankymą. Ta proga buvo viešai gyventojams pabrėžta, kad 
kiekvienas stovyklos gyventojas pats gali laisvai apsispręsti, ar jam 
kreiptis, ar nesikreipti į Sovietę karininkus, nes stovyklos komitetas
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šiuo telkalu laikysis neutraliai, t.y. nei vieno neskatins ir nei vie
nam nedraus kreiptis. Negana to, stovyklos administratorius be to dar 
atskiru raštu, o karininku atsilankymo metu ir žodžiu, įspėjo stovyklos 
gyventojus laikytis ramiai, nedaryti jokiu obstrukcijų, išsišokimu, nes 
už tai gresia didelės bausmės. Gal dėl tos priežasties kalbamu karinin
ku atsilankymo metu gyventojai elgėsi ramiai, kultūringai. Nors kalbamie
ji karininkai išbuvo ilgoku laiku, bet norinčiu į juos kreiptis neatsi
radus, jie išvažiavo, ir tuo šis reikalas buvo užmirštas.

3 mėnesiam po šio įvykio praslinkus, t.y. 1949.1.20 d, į mūsų sto
vyklų atsilankė iš Sub Area’oa Ansbach p,Field Supervisor su Sub Area 
emigracijos skyriaus viršininku ir pasikvietęs stovyklos komiteto pir
mininku ėmė kalbėti, kad esu jo turimomis žiniomis stov,komiteto pirmi
ninkas ir stov.administratorius sovietu repatriacijos karininku atsilan
kymo metu organizavę obstrukcijas ir platinę grasinančio turinio trumpus 
atsišaukimus į stov.gyventojus, raginančius nesikreipti į atvykstančius 
Sovietu karininkus. Kai p,Field Supervisor’iui buvo pareikšta, jog tai 
netiesa, .tai jis tuoj parodė tokio atsišaukimo foto nuotrauką su stovyk
los komiteto pirmininko P.Ličkaus ir stov.administratoriaus P.Jokūbaičio 
parašais. Palyginus tuos parašus greit teko įsitikinti, kad jie yra pa
dirbti, suklastoti (ypač ryškiai buvo matyti suklastojimas p.P.Jakut si
čio parašo).

Kadangi nei stovyklos komitetas nei administratorius panašiu atsišau
kimu nerašė, neplatino ir juo labiau nepasirašinėjo, tai į tę dalyku ten
ka žiūrėti, kaipo į biaurię provokaciję, padarytu blogos valios fiziniu 
ar juridiniu asmenų, siekiančiu politiniu tikslu ir norinčiu diskredituo
ti ne tik stov.vadovaujančius asmenis, bet mus globojanOię IRO organiza
cijų ir net karinę valdžių*

Mes nežinodami, kas tie provokatoriai yra, prašėmė atitinkamu raštu 
Sub Area’os (Ansbache) p.Field Supervisor padaryti reikiamu žygiu,, kad 
tokie pr< V katoriai, būtu surasti ir išaiškinti, nes tu reikalu taip pa
likus galua ateityje susilaukti dar blogesniu ir labiau vykusiu provo
kacijų* Pvz,,, galima padarius reikiamu tekstu ir iškirpus iš kurio,-,nors 
rašto tikru parašę, foto pagelba sumontuoti neva autentišku dokumentę 
su neva tikrais parašais.

Nors ši provokacija, kaip labai aiški niekam nekelia abejojimu ir 
galėtu būti užmiršta, bet mes norime per Jus atkreipti dėmesį IRO vyr. 
būstinę, kad tas dalykas būtu iškeltas tinkamoje šviesoje ir, kad būtu 
užbėgta už akiu galimom kitom panašaus žanro provokacijom.

Komiteto Pirmininkas
Sekretorius

Repątrįąntu.Įągęrįs

Repatriacijos komisijos iš amerikiečiu zonos pašalintos. J u agi
tacija baigta. Tremtiniai pažįsta, kę jie žadėdavo ir ku tebežada 
sovietinis radijas. 0 kas dedas su grįžtančiais jau anapus uždan
gos, netikėtai gaunam patirti iš vieno žurnalisto, kilimo dano, 
Voldemar Hoeffding, kuris 1945 m. balandžio 4 d. buvo Berlyne su
imtas, kuriam teko 1946-7 m. sėdėti Brandenburgo kalėjime ir susi
durti su repatriantais. 1948 m.rugsėjo 5 d. jam pasisekė iš sovietu 
pabėgti ir savo pergyvenimus jis pateikė "Neue ZUriohe Zeitung*.

Kiek liečia repatriantus, atpasakojamo jo pareiškimus:
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1946 m.birželio 4 d. H. sykiu su dviem rus? moterim, motina ir duk
terim, lydimi ruso leitenanto ir dviejų kareiviu, ginkluotu automa
tiniais šautuvais, buvo pervežti sunkvežimiu iŠ Potsdamo į. Branden
burgo kalėjimu. Prie kalėjimo, kol leitenantas atlikinėjo formalumus, 
buvo proga apsidairyti. Tai buvo imposantišKas statinys, Hitlerio 
pastatytas 1936 m. 7000 žmonių. Naciai gyrėsi, kad tai ne tik didžiau
sias, bet ir moderniausias kalėjimas visoje Europoje, jei ne visame 
pasaulyje. Keturkampis, kurį sudarė aštuonis metrai aukščio sienos, 
teturėjo tik vien? įėjimu. Vartai buvo atidarinėjami ir uždarinėjami 
elektra. Pro vartus buvo nuttėsti geležinkelio bėgiai, kuriais paskiau 
bus progos prisižiūrėti ištisus transportus atvežamu ir išvežamu. Vir
šum sien? kilo 5-6m-paties kalėjimo namai! visuose keturiuose kampuose 
kaip paprastai bokštai su kulkosvydžiais ir prožektoriais, įeidami 
trys bendrakeleiviai į šit? nauj? kalėjimu tik žvilgsniais atsisvei
kino* Hoeffdingas pateko į trečiąjį blok?. Mat visi kaliniai buvo su
skirstyti blokais pagal’j? nusikaltim? ar įtarimus,X blokas - buvo 
skirtas ’’sunkiai kaltinamiems ”, kurie turės stoti prieš karo tribuno
lu. III blokas vadinosi "repatriacijos lageris”, Jis buvo skirtas 
"mažiau kaltinamiem", kurie- buvo tik įtariami ir kuri? nusikaltimas 
nebuvo tokis^ dėl kurio galima būt? formaliai kelti byl? karo tribu
nole. čia režimas buvo, palyginti švelnus. Galėjome viduje daryti, k? 
norėjome. Kalėjimo viduje nebuvo ir sargybos. Ji pasirodydavo tik nuo 
22 valandos. Mus"sušaukdavo, suskaičiuodavo, IV bloke buvo tie, kurie 
buvo skirti į "darbo batalionus’’.

-?$iame kalėjime buvo tikras internacionalas, šalia rus? čia buvo 
ypačiai gausu iš vadinam? ryt? liaudies demokratij? - Lenkijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos, Jugoslavijos. Repatriantai iš t? krast? turėjo 
būti perduodami t? krašt? policijai. Net NKVD, matyt, nelabai jomis 
pasitikėjo ir patys repatriantus tikrino. Daugumas Brandenburgo repa- 
triant? buvo iš vakarinės Vokietijos. Vieni j? savu noru atvykę, kiti 
buvo išduoti'. Tačiau ir savu noru keliavusieji pakliuvo (Brandenburgo 
kalėjimu. Juos' tikrino NKVD SMERTŠ skyriaus valdininkai. Tardomieji 
pasakojo, kad valdininkai pradeda terdym? su mintimi, jog kiekvienas 
normalus žmogus negali norėti grįžti į sovietinę valstybę. Jeigu jis 
vis dėlto grįžta, tai jis turi kažkokį? paslėpt? mintį, tikriausiai 
parsidavęs užsieninei žvalgybai. Kiekvienas buvo individualiai išti
riamas iki smulkmėn?. Skubintis nebuvo ko. Vidutiniškai kiekvienas 
čia sutrukdavo apie pusmetį.

Ypatingai tragiška padėtis buvo t? nerus?, kuri? tėvynės Soviet? 
Sąjungai pateko 1929-40 metais, kai Hitleris sudarė pakt? su Stalinu, 
-ryt? Lenkijos sritys, Rumunijos. čią-prikįauso_įr_vis?_trlj?^pabal- 
ljįJ2_X^5j£12iJLPįįiėčiai. Daugelis~ši? §moni?”į~v6kiėtij?"būvo’"pfie- 
varta~i§gabšnti,~kiti-būvo pabėgę nuo antru kartu einančios raudono
sios armijos. Pirmais metais po karo jie dar delsė namo grįžti. Bot 
nam?, palikt? šeim? ilgesys padarė savo. Dažniausiai nulemdavo dar 
soviet? misij? karinink? užtikrinimai, kad jie galėsi? laisvai į savo 
kraštus ir -į savo šeimas grįžti. Užuot pakliuvę į tėvynę, jie atsidū- 

’rė už aukšt? Brandenburgo kalėjimo sien?,x Čia jiem buvo -priminta, kad 
jie nuo 1939-40 met? jau yra soviet? piliečiai. Toliau jie sužinojo, 
kad kaip tik dėl tos priežasties, atidėliodami savo grįžim?, jie virto 
savo valstybės išdavikais, ir jiems taikomas soviet? baudžiam?J? nuo- 
stat? 58 straipsnis. Tik rodant jiems didelį palankum? prieš juos ne
keliama byla, o jie baudžiami NKVD admini&traoiniu būdu - jie skiriami 
į "darbo batalionus" ir ištremiami į ąiaurės^Rusij?, Sibir? ar centri
nę Azij? be vilties kada nors pamatyti savo šeimas savo "išvaduotoje" 
tėvynėje.
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••Mūsų kalėjimo pastatuose - pasakoja Hoeffdingas - buvo apie du Šim

tai -latviu, daugiausia jauni vyrai, kurie patikėjo sovietinių karo misi
jų užtikrinimais ir sutiko leistis iš vakarų Vokietijos DP lagerių į 
kelionę tėvynės link. Ir jie sustojo Brandenburgo kalėjime. Buvo kalba
ma, kad jiems bus rodoma ypatinga malonė, ir jie užuot siunčiami su dar
bo batalijonais j. Rusiją, būsią į jų tėvynę statybos darbams. Ar tai 
buvo tiesa, ar tik gandas jų moralei pagelti, nežinau. Tačiau daugelis 
iš jų, kalbėdamiesi su manim, pareiškė savo kartų nusivylimą ir apgai
lestavimą, kad davėsi suviliojami ir pasitikėjo sovietų atstovam; ir 
per savo kvailumą, kaip jie sakė, jie neteko laisvės. Ir šitie latviai 
vieną dieną buvo uždarais vagonais, užrakinti, ištransportuoti nežinoma 
kryptimi”.

”Jeigu keliai, kurie vadė į, Brandenburgo kalėjimą, buvo labai įvairūs, 
tai priešingai, keliai, kurie vedė iš mūsų ’’repatriacijos bloko”, buvo 
tik trejopi. Tie, kuriems tardymo ir perfiltravimo metu pasisekė rea
bilituotis, buvo perkeliami į artimai stovintį už kalėjimo ’’repatrijan- 
tų lagerį”. Kad skirtųsi nuo mūsiškio, jis buvo pavadintas civiliniu 
lageriu. Buvo sakoma, kad jie galės grįžti į tėvynę Sovietų Sąjungoje, 
Tačiau ir tie ”laisvieji'’ tuo tarpu sėdėjo už spygliuotų vielų ir trans
portuojami buvo užrakintuose prekiniuose vagonuose, griežtos sargybos 
lydimi. Pabėgti praktiškai buvo neįmanoma. Sitų ”iaiminguju iš III blo
ko būdavo maždaug 20 o/o.

Antra grupė tai tie, kuriems buvo skiriamos bylos kariniame tribu
nole, Suprastintu keliu Jie buvo baudžiami nuo 5 iki 25 metų, priver
čiamojo darbo. Tokių buvo 10-15 o/o.

Daugumas - 65-70 o/o tai tie, kurie buvo mažiausiai pakaltinami ir 
kuriems formaliai negalėjo būti sudaromos bylos. Tie buvę siunčiami į 
”darbo batalionus”. Darbo batalionai buvo skiriami viešiesiem darbam - 
kanalam kasti, geležinkeliam tiesti, pylimam ir pan. Šitiem ’’nepakal
tinamiesiem” nebuvo skelbiamas nė jų nusikaltimas, nebuvo pranešama 
nei kuriam laikui jie siunčiami su ”darbo batalionais” į Rusijos gilu
mas. Blogiausia, kad šitie nelaimingieji ir baigę savo bausmės laiką, 
negalėjo persikelti į Sovietų Sąjungos pasienio sritis (g£ie_tokįįį 
prikįąuso_ir_yisos_trys Bąltijos_respublikosj.Jie negalės~taip"pat ap
sigyventi" didmiestyjej imtis pramoninio darbo, kuris kokiu nors būdu 
susijęs su ginklavimu ir t.t. Jų šeimos visai suardomos.

kelionės joo„Ameriką.

VLIKo pirmininkas M.Krupavičius ir vykdomosios Tarybos pirmininkas 
V.Sidzikauskas Jungtines Valstybes pasiekė sausio 27 d. New Yorko ae
rodrome juos sutiko fotografai,seilė laikraščių bei spaudos agentūrų 
atstovų, lietuvių atstovai sykiu^Lietuvos konsulu p,Budriu bei jo 
bendradarbiais. Nuo to pat momento prasidėjo pirmininkų veikla, kurios 
atskirus žygius galima sugrupuoti: pasikalbėjimai su spaudos atstovais, 
kolonijų lankymas su prakalbom, vizitai.

Spauda

Su išlipimu iš lėktuvo jau susidūrė su spauda. Fotografijos ir pa
reiškimai buvo gausiai paskleisti iš to pirmo susitikimo. Rytojaus die
ną, sausio 28, New Yorke buvo sukviesta pirma konferencija. Dalyvavo
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8 spaudos agenttirę ir o laikraščiu atstovai; tarp ję vienas lenkas, 
vienas ukrainietis, vienas serbas, kiti anglosaksai.- Sidzikauskas čia 
padarė pranešimą apie Lietuvos laisvinimo organizaciją, Krupavičius 
apie kelionės tikslę, plačiai paliesdamas bolševizmo pavoju apskritai 
ir Jungtinėm valstybėm specialiai. Konferencija truko dvi valandas. Bu
vo daug- paklausimu.. Net baigus konferenciją kai kurie norėjo skyrium 
pasikalbėti. Konferencija laikoma pasisekus. Vasario 1 d. jau Vašingto
ne Lietuvos pasiuntinybėje buvo panaši konferencija.. Dalyvavo 9 spaudos 
agentūrą ir laikraščiu atstovai. Tarp jg ir valstybės departamento spau
dos skyriaus atstovas. .Eiga ir pasisekimas panašus kaip New Yorke. Vie
niem laikraščiam ar spaudos įstaigom buvo padaryti vizitai ir padėkota 
UŽ ligšiolinius straipsnius (NCWC spaudos skyriaus direktoriui, "The 
Tablet1* redakcija); kiti patys susirado (New Yorko "Herald Tribūne**, 
kuris savo didumu stovi antroj vietoj po "New York Times" ir kt.).

Vasario 2 d. Krupavičius padarė vizįtę NCWC spaudos skyriaus direk
toriui Frank Hall. Čia duotas interview buvo išsiuntinėtas 30 kataliku 
laikraščiu redakcijom. '

Apskritai Amerikos spauda svečiam skiria nemaža dėmesio, provinci
jos spauda ypatingai mielai deda žii/ię apie pirmininkus ir jį kelionės 
tikslus. Dažnai tokios žinios pasirodo spaudoje ir be ję žinios. . Ta pro
ga jie paleidžia žihię ir iš kitę, šaltiniu. Vieni svečiu pareiškimus 
deda ištisai, kiti praleidžia žinias apie bolševizmu, beveik visi domisi 
Bažnyčios padėtimi Lietuvoje. Agentūrų paleistos žinios rado atgarsio 
ir dalyje prancūzę, italę, šveicaru. švedę spaudos.

- '?£SkaĮbos
• -

• Nuo Vašingtono pirmininkai persiskyrė, M.Krupavičiui teko lankytis 
kolonijas apie New Yorkę, Sidzikauskui apie Ohicagą. Paskui juodu susl- 
keis. Pirmos kalbos pradėtos nuo B-iltimorės,: Turimom žiniom, lig šiol 
aplankyta Philadelphia, Masfetas, New Yorkas, Newarkas, Thomsonas - Ma- 
rianapolis, Lawrence,Haverhill, Cambridge (Mass), Norwoodu, Brocktonas, 
Vaterbury, Worcester, Patersons, 1'1 .i.prbetas,

-J prakalbas susirenka daugiausia tie patys senieji klausytojai, jau
nimo maža. Ir su aukom sunkiau. Žmonės pavargo, išsisėmė. Juo labiau 
suprantamas išsisėmimas, kad prieš pirmininkus jau buvo pora ankstes- 
nię rinkėję, o čia dar BALFo rinkliava. Juk jau nebe pirmi metai, kai 
jie Šelpia tremtinius ir aukoja Lietuvos reikalui. Tačiau žmonės auko
ja, kiek pajėgia. Yra ir tokię patriotę, kaip kun^Mendelis, kuris įtei
kė 700 dolerię.

Numatoma, kuriam laikui pertraukti koloniję lankymę Jungtinėse Vals
tybėse, aplankyti Kanadę, o paskui grįžus dar vykti į Pensilvanijos 
kasyklę rajonę, Detroitę. Clevela^dę.

Vizitai

Kiekviename mieste, į kurį nuvyksta pirmininkai, -daromas vizitas 
miesto burmistrui, spaudai,- lietuviu' veikėjam. Politinio pobūdžio vi
zitas buvo Vašinfeton valstybės departamente vasario 2 d. Laikas nebuvo 
patogus, nes kaip tik buvo pasirodęs Stalino interview, kurisusukėlė 
tam tikro karščio, ir Achesonas tuo metu buvo "labiausiai užimtas viso
je Amerikoje". Jo pavestas pirmininkus palankiai priėmė Europos reikalę 
vedėjas ir artimas Achesono patarėjas. Per jį buvo įteiktas ir Lietu
vos bylos eigę nušviečięs didysis memorandumas. Mandagumo vizitas buvo
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padarytas taip pat rytų Europos reikalu vedėjui.
Krupavičius taip pat aplankė Vašingtono arkivyskupu 0.Boyle, kuris 

gra didelis lietuviu bičiulis, BALFo idėjos sumanytojas ir jo didelis 
šelpėjas. Aplankė taip pat NCWC vyriausi? direktorių mons.Carroll. Pa
sikalbėjime jis rodė didelio susijaudinimo, kad ligi šiol taip maža 
tremtinių atvyksta. Pažadėjo imtis žygių.

Čia pat minėti ir pasitarimai su Lietuvos ministeriu, p.Žadeikių, 
konsulais p.p.Budriu ir Daudžvardžiu, su ALTu ir atskirų laikraščių 
redaktoriais.

Tarp vasario 5 ir 20 d. Krupavičius tris kartus kalbėjo per radijų 
lietuviam. *

IŠ KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIMO

Kąs_yadovąuja

Vasario 6 d. Filharmonijos salėje buvo šeštasis lietuves Komunistų 
Partijos suvažiavimas. Dalyvavo 466 delegatai sprendžiamuoju bal^u ir 
74 patariamuoju. Atidarė centro komiteto sekretorius Sniečkus. Prezi
diume buvo 39 nariai - Bagramjan su savo pavaduotoju Rogovu ir Pabal
tijo srities NKVD viršininku Voroninu, Efimovas, Krasnobajevas, Pisare
vas, Smirnovas, Kožuchovas, Trofimovas, Fedorovas, šupikovas ir kt.

Fedorovič (iš Šiaulių) pasiūlė 17 žmonių mandatų misijų; Vasilenko, 
Vetrov, Agarkin, Olev, Qlikov ir kt.

Smirnov pasiūlė 11 sekretorių: Baranov, Biškovskij, Mironov, Mos- 
kvinov ir kt.

Litvinenko - 12 narių redakcinę komisijų: Volkov, Smirnov, šinkov 
ir kt.

Plačių apyskaitų padarė Sniečkus. Suminim jo pranešimo įdomesnius 
momentus.

Kom2ąrtijos_nuopęįnai
Tik viena kompartija kovojusi su vokiečių okupacija. Komunistų par

tizanai nuleidę 364 ešalonų, 300 garvežių, sunaikinę 18 įgulų,10.000 
kerių, K°munistų pravestos propagandos dėka ūkininkai nedavę duoklių, 
darbininkai sabotavę darbų (1 Red.). 1944 m,gruodžio buvo suformuota 
Lietuvos Šaulių divizija, į kurių įstojo daug lietuviškų komunistų kaip 
politiniai veikėjai, "kurie traukė kovotojus pirmyn”. Divizija laimėjo 
garbę kautynėse prie Kursko, Oriolo ir Gudijoj. Klaipėdos divizijoj yra 
12 S.S, didvyrių, 12,000 apdovanoti ordinais ir medalais. Iš viso meda
liais už Vokietijos pergalę apdovanoti 32.870 sov.Lietuvos piliečiai. 
400 komunistų buvo nužudyti vokiečių ir "lietuviškų buržuazinių nacio
nalistų”.

4

"Partija sudavė triuškinamų smūgį buržuaziniam nacionalistam, kovoje* 
prieš reakcinę katalikų dvasininkijų, mobilizuoja liaudį prieš buožes" 
(kulaki). "Žemės ūkio mokesčiai savo smaigaliu nutaikyti prieš buožes”.
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Vpkiečię okupacijos metu sumažėjo arkliu 42 o/o, raguočiu 41 o/o, kiau
lių 60 o/o. Per dabartinius trejus metus arkliu padaugėjo 28 o/o, kiau
lių 7 o/o, karvių 25 o/o, avię 26 o/o. - Yra 104 sovehozai. 1948 m.vi
duryje 47 sovehozai dirbo jau su nuopelnu (kiti teduoda nuostolius). Tik 
23 sovehozai atidavė duokles ir pyliavas.- Kolvhozę 1948 m.pradžioj buvo 
20, metę pabaigoje 524, o ligi partijos suvažiavimo 926. (1949.n.5. 
"Tarybą Lietuvos” vedamajam buvo minima tik apie 800, Latvijoj 1090. E.) 
Juose sujungta 22.868 ūkiai. Yra dar 561 iniciatyvinės grupės.Baugiausia 
kolchozu Šiaulię ap. - per 100. Antroj eilėj - Mažeikiu ap. Kai kuriuose 
valsčiuose visi ūkininkai kolchozuose.’’Kiekvienam kolchozui reikalingas 
gausus aktyvas ir budrumas, kad į kolchozus^neįsibrautę buožinis elemen
tas.**

Pramonė M,
Vokiečiai padarė pramonei nuostoliu už 2 miliardu rb., 2/3 pramonės 

gamyba buvo sumažinta. Dabar atgaivinama maisto, ypačiai mėsos ir pieno 
pramonė. 1945 m.į pramonę buvo įjungta 36.000 darbininkę. 1948 m. 60.000. 
Darbo rezervę mokyklos išleido 14.000 nauję darbininkę. Trūkumai dideli: 
- 1948 m,vietinė pramonė iš 24 gaminię rūšię planę įvykdė tik 5. Kokybė " 
neatsako pareikalavimam; lengvosios pramonės iš 20 gaminię rūšię planas 
įvykdytas tik 5. Ypatingai blogai dirba statybos ministerija. 1949 m. 
turi būti persilaužimas. Valstybės plano komisijoj perdaug liberaliai 
įžiūrima į įmonię vadovus.

Prekyba

"Išstumiama individualinė prekyba”. 1948 m. vienam valstiečiui par
duota pramoninię gaminię 291 o/o daugiau negu 1945.

§Y2^£i22_J:£_222įa1-į2įLį

Ligoninėse ir sanatorijose 9.448 lovos, t.y. 3225 daugiau kaip per 
penktęjį suvažiavimę 1940 m. Paruošta 400 gydytoję. 1949 m. dar bus 267. 
Bet gydytoję dar trūksta. Trūksta medicininię priemonię. Sveikatos punk
tam trūksta kuro, patalpę, transporto. Sveikatos ministerija tuo nesirū
pina. Medicinos pagalba nemokoma, bet yra biurokratinię ir nežmoniškę 
faktę. Kai invalidas Apockis su 6 vaikais paprašė pašalpos, šiauliškis 
išpolkomas dėjo rezoliuciję: "laukti tris ketvirčius metę”. Kėdainiuose 
išmesta iš buto Baranovičienės šeima - du vaikai - už nuomos nesumokė- 
jimę, nors pati Baranovičienė buvo tuo metu ligoninėj.

Ide2į2gįhė_

"Uždavinys ideologiniame fronte - kova su buržuazinio nacionalistinio 
auklėjimo’liekanom. Mum reikėjo sukurti vietinius kadrus? Respublikinę 
dveję metę partinę mokyklę baigė 289, mokosi 268. 827 baigė 9 mėnesię 
teorinius kursus prie CK. Per dvejus metus vakarines partines mokyklas 

' baigė 1834 ir mokosi 2745, politmokyklę baigė 8995 ir mokosi 10.385. Vil
niuje ir Kaune vakarinius universitetus baigė 758, mokosi 2390,
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"Atskiros partinės organizacijos neįvertina idėjinės veiklos, nėra 
reiklumo nedirbantiem”. 0 "reikia baigti si apsimetimu ir plepėjimu, 
reikia demaskuoti tariamųjų tautos nepriklausomybę ir vieningumų buržu
azinėj santvarkoj... Turime 25.000 agitatorių iš 722 agitkolektyvų. 
Reikia nešti liaudžiai bolševikinės tiesos žodį, Bet mes neturim reika
lingo lankstumo ir veržlumo. Reikia mobilizuoti masesįįlemiamų kovę su 
pasilikusiais prietarais ir demaskuoti katalikų dvasininkų reakcingumę. 
Reikia masėm auklėti draugiškumo su rusų tauta dvasių,"

’’Turim 2780 klubus - skaityklas, 88 kultūrinius namus, 350 liaudies 
bibliotekas su 1.5 mil.knygų, 30 muziejų, kurie visi varo didelį kolek
tyvizacijos darbų. Tašiau žymi dalis kultūrinių bei švietimo įstaigų 
silpnai susitvarko su uždaviniu socialistiškai pertvarkyti kaimų. Tėra 
formaliniai santykiai. Daugelis valsčių ištisais metais nemato kino ir 
komiteto agitatoriai, skirti kultūriniam reikalam, nieko nevadovauja 
arba vadovauja tik formaliai,., 1939 m. buvo 66 kinai, dabar 240, bet 
planas nevykdomas, valsčių plačios apylinkės liekas nuošaliai. Radijo 
tinklas blogai sutvarkytas. Politinio švietimo sąjungą suruošė 1500 
paskaitų 1948 m. ir turėjo 300,000 klausytojų, bet šita veikla visai ne
išplėtota tarp kaimo gyventojų ypačiai religiniam prietaram demaskuoti. 
Kai kurios paskaitos buvo nepakankamai aštrios? - "Partinėm organiza
cijom reikia išplėsti veiklų prieš apolitiškurnu, prieš nusilenkimų su
puvusiom vakaram, prieš buržuazinės nacionalistinės ideologijos lieka
nas'. Kai kurie draugai rodo rimtų paklaidų: puola visų senųjų inteli-. 
gentijų apskritai, laikydami jų visų priešinga sovietinei tvarkai. Kaus 
ne buvo pjudomi padorūs žmonės, nors yra ir tokių inteligentų, kurie pri 
sidengia veidmainiavimo kauke".

Spauda

"išeina 49 laikraščiai ir žurnalai., viso 650.000 egz.... Laikraščiai 
demaskuoja katalikų dvasininku reakciigumų. bet respublikiniai laikraš
čiai nepakanakamai kovoja su buržuaziniais įpročiais".

Per 4 metus išleista 1500 pavadinimų leidinių. Išversta 95 marksiz
mo leninizmo klasikai. Masiniu tiražu iškeistas Marksas, Engelsas, Le
ninas ir Stalinas.o o Leninizmo veikalu leidimas atsilikęs. Išversta 
daug rusų literatūros, bet knygų pardavėjau blogai dirba.

Mokyklos

Aukštosiose mokyklose 9236 studentai. "Tačiau Vilniuje nekokia dis
ciplina. Kai kurie profesoriai nepakankamai kovoja su buržuaziniais 
įpročiais, tiriamasis darbas atsilikęs. Kai kurios disciplinos dėstomos 
iš supuvusio buržunzinio požiūrio. Iš pagrindų reikia pagerinti darbų 
biologijos srity, paskutiniais metais akademijos darbas kiek pagerėjo. 
Yra 11 tiriamųjų institutų, muziejų, laboratorijų, turtinga biblioteka. 
Žemės ūkio institutas labai lėtai pereina į mičurininę dvasių. Ekono
mikos institutas neparodė jokios pagalbos laudžes, ūkio problemom." 

"194s/49 m.m, buvo 3421 pradžios mokyklos ir apie 300.000 mokinių, 
370, gimnazijų ir progimnazijų, 26 vakarinės mokyklos, 63 vakarinės gim
nazijos ir progimnazijos suaugusiam su 11.000 mokinių, paruošta 1400 
mokytojų ir 6,000 mokosi? Bet "Visuotinio mokymo įstatymas lieka neį
vykdytas. Eilėje vietų istorijos, konstitubijos, literatūros, geografi
jos ir gamtos dėstymas nepakankamai formuluoja marksistinę leninistinę 
pasaulėžiūrų ir nedemaskuoja buržuazinės nacionalistinės ideologijos.
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•jntž-in r i n i jima ,q dėstomas silpnai. Nepanaudojamos veiksmingos priemonės 
•kovai su r-eirl^iniaj^-prįe-tarais... Perėjimas į. 11 metę mokslu patenki
no plačias mases. Rūsy, kalba atidaro visur duris. Mokymo centras turi 
būti rūsy kalba. Jis virto svarbia priemone Cvirkai, S.Neriai ir kt.”

"Valstybės teatrui 1947 m.buvo suteikta Stalino premija už Gorkio 
"Vragi". Esminiai trūkumai literatūroj: nėra knygy apie kolchozy gyve
nimu meniniais vaizdais, nepakankamai demaskuojama buržuazija ir kata- 
liky dvasininkijos reakcingumas, Apleista vaiky literatūra. Jau Lietu
vos CK penkioliktasis suvažiavimas buvo nurodęs šiuos trūkumus.,. Mūšy 
dailininky darby rimtai kritikavo sovietiniy dailininky suvažiavimas. 
Ligi šiol nesukurta pjesė apie socialistinį kaimo persitvarkymę. At
sakomybė tenka meno reikaly valdybai, žurnaluose ir kino kronikjiose 
žiauri klaida - nerodoma stachanoviečiy daržo, nei kolchozinės kūrybos, 
o muzikinis"apipavidalinimas žemas. Kai kurie klausimai nušviečiami 
silpnai, ypačiai kataliky dvasininkijos rolė. Ligi šiol neparašyta Lie
tuvos komunisty partijos istorija. Nesukurtas Lietuvos istorijos vado
vėlis. Vertinant literatūrinį palikinę nutylima klasinė kova, užtušuo
jama atskiry rašyto j y reakcinė ideologija. Žemaitė buvo progresyvi ra
šytoja, neteisinga į j y žiūrėti smulkios buržuazijos požiūriu. Užtu
šuojamas lietuviško proletariato augimas, kad lietuviška buržuazija 
sparčiai išsigimė į reakcinį lietuviy darbo klasės priešę ir kunigy 
velniavę - tai reikia parodyti,"

"Goslitizdatas” vadovaujamas,be principy; Buvęs vyriausias reakto
rius Drazdauskas prašmugeliuodavo buržuazinę ideologiję. Pelėdos, Valan
čiaus ir kt. veikaluose buvo nemaža reakciniy požiūriy ir religiniy 
prietary.”

"Tvarkydamas kultūrinį palikinę, lietuviy kalbos institutas išleido 
lietuviy kalbos žodyno du tomus, parašytus klerikaline frazeologija, 
bažnytine ir feodaline kalba, Lietuviy kalbos institutas visiškai nesi
moko dabartinės lietuviy kalbos”.

Api i?m£-

"Viena iŠ seny idėjy yra kosmopolitizmas, kurį platina engloameriko- 
niški imperialistai, palaikomi dešiniyjy socialisty. Jis yra svetimas 
marksizmui - leninizmui. KosmopolitEmo esama ir mūšy respublikoj, bet 
Lietuvos CK kosmopolitizmui neskyrė reikiamo dėmesio."

Komunisty_organizacIja

’’Komunistę skaičius Lietuvoje, palyginti su 1940 metę suvažiavimu, 
padidėjo penkis kartus (Latvijoj 11 kartyj E.), o partiniy organizaci- 
jy - 7 kartus”. ’’Dar karo metu SSSR buvo sudarytas komunisty rezervas 
1300 žmoniy. 1945 m.sausio 1 d. vadovaujančiu vietom buvo paslysta 12C0 
komunisty, jy skaičius buvo papildomas demobilizuojamais ir evakuoja
mais, bet nebuvo pakankamas. Dėl to mūšy prašomas visasęjunginis CK 
atsiuntė savo vadovaujamus kadrus vietiniam kadram paruošti”.

Komjaunuoliy skaičius nuo 1940 mėty padidėjo 10 karty ir išaugo iki 
35.287, mokėsi rateliuose 29.000* 75 o/o jy mokosi bendrojo ir speciali-* 
nio lavinimo mokyklose. Yra 330 jaunimo, brigady, jaunimas suorganizavo
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185 kolchozus.- 1949 m. buvo 123 komjaunimo organizacijos kolchozuose, • 
372 apylinkėse, 43 MTS. Didelis trūkumas - mažai dėmesio jaunimui Šva
žuose” (aukštosiose mokyklose} ir technikumuose.

ELT0S_pastabos

Sniečkaus kalba patvirtina mūsę ligšiolines išvadas apie padėtį 
Lietuvoj, Būtent:

1. - Lietuvoje komunistę pajėgos per silpnos, o dar svarbiau - jom 
nepasitikima. Tad teko "prašyti”, kad atsięstę. kadrus iš Rusijos. Iš 
čia ta daugybė rusišku pavardžių visuose vadovaujamuose postuose,

2. - Bolševikinimo ir rusinimo varžtai vis labiau veržiami, iš vienos
pusės kovojant prieš "buržuazinį nacionalizmu.” ir "supuvusį vakarietiš- 
kumę”, iš2kitos - ugdant "marksizmu leninizmu” ir pagarbu rusiškąją! 
kultūrai. . .

3. - Didžiausi ję likviduotini priešai - "buožės” (kulaki), kuriem 
sunaikinti vykdoma sparčiu tempu kolektyvizacija, o jie patys ("buožės") 
nepriimami į kolchozus ir deportuojami. Antras priešas (Sniečkaus prane
šime suminėtas net 9 sykius!) yra kataliku dvasininkija,

4. - Visoje sovietu propagandoje labai linksniuojamas mokyklą ir spau
dos gausumas, didesnis nei nepriklausomoj Lietuvoj. Mokyklą gausumas ro
do, ne tai, kad bolševikam rūpėtu mokslas, bet kad jiem rupi politika 
(jie tiesiai taip ir sako, puldami tuos, kurie mokslu mėgina nuo politi
kos atriboti) ir ję. "religija” - perauklėti jaunimu pagal savo "tikėji1- 
mę”. Nuo pat pradžios mokyklos iki universiteto - visos tos mokyklos
yra grynai "konfesinio” pobūdžio.

5. - Sniečkus nieku neužsiminė apie nepageidaujamo elemento (ūkininku 
ir kunigu) likvidavimo būdus - masinio ir individualinio likvidavimo.ne
užsiminė nė apie partizaninę rezistenciją. Bet visas jo pranešimas yra * 
didžiulis nusiskundimas, kad lig šiol nepasisekė jiem savo priešu nu
veikti ir konstruktyviniu tikslu pasiekti - paversti gyventojus tikrais 
bolševikais ir rusais. Ir pagausintas mokyklą skaičius ir pundais pila
ma spauda neduoda laukiamu rezultatu: bolševikinimo nuodai neveikia ko
vose ir priespaudose imunitetę įgijusios lietuviškos visuomenės. Anot 
Sniečkaus,kaimas ir inteligentas lieka šalia. Juo labiau dėmesio 
vertas nusiskundimas, kad aukštosiose mokyklose bolševikai neturi pasi
sekimo. 0 juk į universitetus patenka tik išrinktieji su kompartijos re
komendacijom. Didesnis skaičius komjaunimo kolchozuose. Bet iš kity. šal
tiniu pažįstam ję pavardes. Jos vis daugiausia rusiškos. įspūdis - lie
tuviu tauta tebėra lyg tas Zauerveino "ęžuols drūts prie Nemunėlio”. Su
prantamas dėl to Sniečkaus irzlus baigiamasis žodis - kovoti ir kovoti.

LIETUVOJE 1948 metais

Ąpįe.Vilniįį

1948 m.lapkričio 21 d. grįžo iš Lietuvos karo belaisvis-vokietis X 
ir suteikė šias Žinias apie Lietuvę.: .
1/ Vokiečiai belaisviai^LigtuyoJe, 1946 metais spąlię mėn. X buvo at- 
keltaš~ii“RŪšijoš“gilūmos”į”Vilniaus belaisviu stovyklą 7195/2, kuri 
buvo Subačiaus gatvėje. Čia jis kaip aute mechanikas dirbo prie MVD
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garažo, taisydamas automobilius. Šioje stovykloje jis išbuvo ligi 
1947 m. spalių mėn, ir nuo to laiko buvo perkeltas į belaisviu stovyk
lą Nr. 7195/1, kuri buvo Antakalnio gatvėje prie kareivinių ir kalė
jimo. Jam atvykus į. Vilnią 1946 m.spalių mėn. galėjo būti apie 1500 
vyrų. Dalis belaisvių buvo paleista, kiti politiškai neištikimi buvę 
išsiųsti į Donbaso anglių kasyklas ir į. Kaukazu kelių tiesti.
2/. Beįaįsyįų_dąrbas.Vokiečiai karo belaisviai buvo naudojami įvairiem 
darbam. Vilniuje Gedimino gatvėje prie Nr.17 belaisviai per 2 metus yra 
pastatę didžiulį CK /'U£S'of 5-ių aukštų namų. Dalis belaisviu dirbo prie 
elektros stoties atstatymo, viena komanda kasė durpes Nemenčinėje /apie 
20 km į šiaurę nuo Vilniaus/, kita komanda Valkininkuose kirto miškų, 
trečia dirbo prie naujo aerodromo statybos.
3/ Paskutiniu metu belaisvis dienai gauda-
vęs7-67O-gr7dū6n6š,“9OO~gr.bulvių, 5 gr.riebalų, 10 gr.miltų ir 17 gr. 
cukraus. Kai-.kada gaudavę 5 gr.tabako. Nors belaisviam ir buvo nusta
tyti atlyginimai, bet praktiškai jie nieko negaudavo, nes už davinį ir 
patalpų būdavo atskaitoma 460 rb. mėnesiui. Beveik niekas virš šios 

. normos neuždirbdavęs.
Sovietų kareivis ne kų geriau gyvena už belaisvį. Jo alga 30 rb. mėne
siui, atitinkamas maisto davinys, 10 gr. machorkos ir 10 mėn. vieni ba
tai, Eilinis kareivis beveik neturi laisvalaikio ir visų laikę pririš
tas prie kareivinių,
4/ Viįniaus_miesto_yaizdas.Paskutiniu metu Vilnius daręs gana teigiamų 
įspūdį. Griuvėsių nėra, veikia vandentiekis, nors ir šlubuodama veikia 
elektros stotis, kuriai naujų turbinų nesenai parvežė iš Berlyno AEG 
įmonių. Vilniaus miestui elektros energijų be atstatytos E-jėgainės 
dar teikia trys amerikiečių traukiniai, kurie gamina energijų. Vienas 
šių traukinių nesenai susprogo. Mieste taip pat kursuoja autobusai. 
Mieste gana gyvas judėjimas,_ daugumų gyventojų sudaro rusai, nes lietu
viai stengiasi išvykti į Kaunu, o lenkų Vilniuje kaip ir nėra. Mieste 
didesnė dalis bažnyčių veikia, kai kurios paverstos garažais ir dirb
tuvėmis /šv.Rapalo bažnyčia/. Miesto krautuvėse esama gana daug prekių, 
bet kainos yra aukštos. Didžiausias magazinas yra VUM /Vilniaus Univer
salinis Magazinas/, kuriame galima visko gauti. Ši prekybos įmonė buvo 
įkurta per pirmų bolševikmetį ir veikė vokiečių okupacijos metu.
5/ Vilniaus įgula. Vilniuje stovi dvi divizijos lietuvių ir rusų kariuo
menės. Šnipiškių kareivinėse stovinti 4-ta lietuvių šarvuočių divizija, 
Gedimino kalno apačioje esančiame parke yra pristatyta daug barakų ir 
čia esanti 17-ji pėst.divizija, kurios štabas yra tame pat parko pasta
te, kuriame buvo lietuvių 1-os div.itabas, 
Antakalnio kareivinėse yra rusų dalinys Nr.2301 /pėstininkai/, o sava
norių prospekte buvo NKVD kavalerijos dalinys.

• Prie Vilniaus vandentiekio, esančiuose pastatuose esu buvusi lietuvių 
2-ji divizija.
6/ Aerodromai. 9 km į pietus nuo Vilniaus yra Kirtimų /Porubanek/ ae
rodromas. šio karo.metu vokiečiai jį buvo išplėtę, ir jis buvo *Ein- 
satzflughafen” prieš Pusijų. Nuo 1945 m. šiame aerodrome dirbo daug 
šimtų vokiečių belaisvių, kurie pastatė naujų keturių km ilgumo auto
stradų. Šie darbai buvo baigti 1947 m. 1948 m.vasarų buvusi aviacijos 
gyva veikla, ir ore atlikinėdavo pratimus rusų kovos lėktuvai, rusų nai
kintuvai tipo JAK ir dvimotoriniai bombonešiai su skeltu liemeniu, pa-
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našūs į. vokiečių "Fuke Wulfrt lėktuvus. Pažymėtina, kad Vilniuje yra ga
na daug, lakūnų-moterų.
Visiškai naujas aerodromas su moderniais radio ir prožektorių įrengimais 
buvęs^ruošiamas prie vietovės Baltoji Vokia /Baltoji Vokia yra apie 10 km 
į. vakarus nuo Vilniaus Kaulio link/. Kitas paslaptingas aerodromas .buvo 
rengiamas Jonavos-Guižūnų-Karmelavos rajone. Belaisviai šių vietų vadin
davę "Luisb.ėrg", bet tiksliai jos niekas nežinojęs. Belaisvių stovykloje 
7195/1 buvę žinoma, kad šios stovyklos komanda dirbanti "Lager Luisberg", 
Esu ten buvo pastatyta apie 30 įvairių pastatų, nauja radio stotis su 
4-iais stiebais ir kiti modernūs įrengimai. Prie šio aerodromo statybos 
dirbdavę tik neištikimi politiškai, kurie neturėjo galimybės grįžti į 
Vokietijų. Jau 5 km.prieš statybos vietų medžiaga būdavo iškraunama ir 
niekas pašalinis aršiau negalėdavo prisiartinti.
pastaba{Galima prileisti, kad X minimas "Lager Luisberg" yra ne Jonavos- 
GaiSūnų rajone, bet Išlaužęs dvaro rajonas tarp Kauno ir Prienų, kiti 
belaisviai vadino "Luisberg".
7/ Myp_pareįgūnal.X po to kai buvo perkeltas į Vilnių belaisvių sto- 
vyklų”719572 užsirekomendavo kaipo geras šoferis-mechanikas, MVD garažo 
pareigūhai dažnai naudodavosi jo patarnavimais, o kai jis buvo perkeltas 
į stovyklų 7195/1, tapo tos stovyklos šoferiu. Jam dažnai yra tekę ve
žioti aukštus MVD belaisvių pareigūnus. Jis tvirtina, kad šoferiaudavęs 
pas MVD ministerį pavaduotojų gen.Drošinų. Gen.Drošinas buvo atsakingas 
už belaisvių stovyklų maistų ir aprūpinimų Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Su gen.Drošinų jis važinėjęs po visų Lietuvų. Ypač dažnai būdavęs 
Valkininkuose ir Alytuje. Iš čia buvo tiekiamos bulvės į Vilniaus be
laisvių stovyklas. X taip pat važinėjęs ir su gen.Daoe /MVD generolas 
rusas iš.Sibiro/, šis generolas yra buvęs visų suimtųjų, tiek belaisvių, 
tiek civilių ypatingojo skyriaus viršininkas ir vykdydavęs belaisvių 
bausmes, perkilnojimų ir kitas teisines funkcijas. Jo štabas buvęs Vil
niuje Kalvarijos gatvėje prie .išėjimo iš miesto naujose pastatuose, . 
Vilniaus miesto MVD pabaisa buvęs maj.Nazarov, žio pareigūno visi bijoję. 
Gen.Dače turėjęs dvi’ žmonas. Su viena turėjęs du ir su kita tris vaikus. 
Joms X kas rytas veždavęs iš stovyklos pienų. 1948 metais prieš X-uil 
išvykstant iš Vilniaus,belaisvių administracijoje įvykę pakeitimų*, vy^ 
riausioji belaisvių būstinė trims. Pabaltijo Valstybėms buvusi iškelia 
į Minsku. Minske yra likusi didelė belaisvių stovykla, kurios žmonės sta
tė plentų Minskąs-Maskvai
8/ Visų gyventojų pasai .tikrinami kas 4-ios savaitės.
Jmonėše-paŠaI“šur6nkami ir nunešami į milicijų perregistruoti. Taip pat 
būdavę perregistruojami ir belaisvių dokumentai. Jeigu gatvėje patikri
nimo metu nerasdavo reikalingų pase atžymėjimų, tai toks pilietis būda
vo suimamas. Neturint reikalingų dokumentų mieste sunku išsiversti, nes 
kontrolės dažnos ir milicijos daug. |%lniaus milicijos štabas yra Trakų 
gatvėje Nr.21. '•
9/ Pe22££ąci,Įos. Iš Vilniaus Lukiškių lalėjimo kas trečiadienį būdavo 
išve3amoš~I7 5-3000 žmonių grupės į stotį ir iŠ čia transportuojamos į 
Rusijos gilumų, suimtųjų kolonų lydėdavo labai stipri apsauga ginkluota 
net kulkosvydžiais. Vilniuje- yra net 23 kalėjimai, iš kurių- suimtieji 
vežami į Sibiru. Apie masinius trėmimus X-ui neteko girdėti. 
Pastabą^ Nesenai sužinota, kad prieš kurį laikų perbėgęs į. britų zonų 
rūšų'dezertyras papasakojo, kad 1948 metais rugsėjo mėn, 25 d. iš. Rosto- 
ko ir kitų vietovių išvyko į Lietuvų ir kitas Pabaltijo Valstybės daug 
MGB pareigūnų. Esu tai esanti pagalba vietinei MGB administracijai įvyk
dyti' naujų deportacijų iš Pabaltijo*
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10/ Partiz ana i . X, būdamas aukštojy. pareigūnę šoferis, su jais yra dažnai 
lankęš~vllnxaus stovyklai priklausančias vokiečiu belaisviu stovyklas 
Valkininkuose^ Dižonyse ir Alytuje. Valkininkuose ir Dižonyse buvo mal- 
kę ir miško medžiagos gamybos komandos. Alytuje buvo Vilniaus belaisviu 
stovyklos bulvię depo. Šiyi kelionių metu jam ne kartę tekę susitikti su 
lietuviais partizanais. 1948 metę, rugsėjo mėn,viduryje jam būnant Valki
ninkuose į vokięčię belaisviu stovyklą - būstę užėjęs vokięčię kapitonas 
/Ritterkreuztrhger/, kuris kvietęs visus vokiečius eiti su juo į miškę 
pas Lietuvos partizanus. Be vokięčię uniformos jis dėvėjęs ant kairės 
rankovės lietuviškę trispalvę, kaip lietuvio partizano zenklę/ P.S. Tik
riausiai, tai buvo provokacija sovietę išgalvota, nes musę žiniom, par
tizanai yra tik lietuviai, išmėginti ir visais atžvilgiais patikimi. Ki
tokie irpriimamio E./. Ypač stipriai partizanai pasireiškia Prienę miš
ke. Per Šį miškę visi transportai ir atskiri rusę automobiliai yra lydi
mi rusę tankėčię, nes be apsaugos mašinos yra sunaikinamos. Niekam ne- 
paslaptis. kad rusai partizanę labai bijo. 1948 m.rugsėjo mėn.Prienę 
miškus valė rusę daliniai. Jie turėjo didelię nuostolię, partizanai ma
žai nukentėję. Partizanai esę gerai ginkluoti kaip sovietiškais, taip ir 
vokiškais ginklais, Prienę kautynėse jie vartoję net minosvaidžius.
X tvirtina, kad į pietus nuo Vilniaus apie 20 km rusai yra nesaugūs, nes 
šis rajonas yra stiprus partizanine veikla. Manoma, kad partizanai turį 
ryšį su Lenkijos rezistencinio sąjūdžio organizacija,
11/ Žinios _iš_Klaipėdos Krašto.Iš rusę karo belaisvės 194> m. yra grįžę 
šie klaipėdiškiai": RamonaitišI Klumbys, Nelaimiškis, Barčas, Leo. Jie da
bar gyvena Usėnės apylinkėje, Pagėgię bpskr.
Svareitkiemę dvare, kur rusai yra įsteigę Kolchozę, dirba šie asmenys; 
Milkeraitis, Gibiš, Butner, Gustav ir Kiauker iš Autleičię. Buvęs žydo 
Dimbinskio dvaras Usėnuose taip pat paverstas kolchozu.
Pagėgiuose, Šilutėje ir Tilžėje būna turgui. Kainos esančios labai aukš
tos. Litras degtinės kaštuoja 150 rb. Gyventoję nuotaikos esančios blogos 
Pastaba^ Gauta pakartotiniu žinię, kad Vokietijos rusę zonoje yra pa
kartotinai registruojami visi buvę Kl’irėdcs Krašto gyventojai. Nesire- 
gistruojantiem gręsinama didelėm kalėjimo bausmėm. Užsiregistravusieji 
būsię gręžinti į savo kilmės vietas.
12/ Geležinkeliai. Visi Lietuvoje esantieji geležinkeliai yra vienbėgiai 
ir rušiš£o”platumo. 1948.X.3J X buvo pervežtas į Kaunę, kur buvo belais- 
vię atleidimo stovykla. Iš čia buvo sudarytas transportas, kuris vyko 
šiuo maršrutu: -Kaunas-Vilnius-Baranoviči-Brest Litovsk-Varšuva-Posen- 
Frankfurt a.O.-Erfurt-Hailigental-Friedland-Mlinster. Ligi Bresto vyko 
rusiško platumo vienbėgiu geležinkeliu, Breste buvo perkelti į vokiškę 
ešelonę ir iš čia per Lenkiję dvibėgiu geležinkeliu ligi Oderio pasiekė 
Frankfurtę a.0. Rytę-rusę zonoje ligi britu zonos geležinkelis yra vien
bėgis normalaus platumo.
13/ Autostrada Kaunas-Vilnius. Autostrada Kaunas-Vilnius galutinai yra 
užbaigta-1947"“metaiš7“PrIe jos statybos iš abieję galę dirbę po 5-7000 
vokiečię kuro belaisvię. Tai nėra autostrada vokiška prasme, bet geras 
10-12 metrę platumo plentas.
14/ Kainos. Paskutiniu metu Lietuvoje buvo šios kainos: jautienos 1 kg 
- 12-15 rb., kiaul'ėnos 1 kg - 20-25 rb., lašinię kg. - 45-50 rb., cuk
raus 1 kg - 12 rb,, sviesto 1 kg - 50-55 rb., pieno 1 litr. - 5 rb., 
kvietinię miltę 1 kg - 10-12 rb., 1 litr.grietinės - 20-25 rb., rugię 
centneris /50 kg/ - 120 rb», bulvię 50 kg - 40-50 rb., ilgi batai - 800rb
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pusbačiai su gumpadais - 180-200 rb., kostiumas nuo 300 rb. - rusiškas, 
ligi 1500-europeiškas, žieminis paltas-ligi 1500 rb., 1 litr.degtinės - 
100 rb., tabako 100 gr. - 6,80 rb., 1/2 litr.alaus - 6 rb., tabakas lapais 
1 kg - ligi 25 rb. /vietinės gamybos/, vokiškas laikrodis ’’Tiele” - 175 rb. 
/ilgiausiai eina kelius mėnesius/, kambarys ’’Bristolyje” viena para - 20- 
30 rb./Z’a’nos ne visur sutampa su W.H.informacija.E./. X-so teigimu produk
tu Lietuvoje yra užtenkamai, tik trūksta pinigu. Senu papročiu vyksta tur
gui ir ūkininkai atveža savo produktu parduoti.
15/ Karo_propaganda_ir kiršinimas^ X-ui esant Vilniaus belaisviu stovyklc- 
je, kartais atvy£davę“i§-iiaškvos politiniai komisarai, kurie įrodinėdavę, 
kad rusę kareivis esęs nenugalimas. Apie būsimu karę jie kalbėdavę taip, 
lyg rusai jau būtę jį laimėję. Ję teigimu, per dvi savaites rusiškos šar
vuotos divizijos būsiančios prie kanalo, ir Anglija būsianti sunaikinta. 
Europos užėmimas teesęs keliu savaičių reikalas.
Nežiūrint tariamai vokiečiams palankios politikos ir toliau vyksta kirši- 
nimas prieš vokiečius. Tam tarnauja filmos ir teatras. Prieš X-ui išvyks
tant iš Vilniaus, mieste buvo demonstruojama filmą, kurioje buvo vaizduo
jama, kaip vokiečiu kareiviai plėšo per pusę naujagimius vaikus užimtuose 
kraštuose.

Grįžo iš Lietuvos vokiečiu karo belaisvis, kuris visę savo nelaisvės 
metę nuo 1945 m.balandžio mėn.10 d. iki grįžimo namo buvo Lietuvoje belais
viu stovyklose: Radviliškyje, Šiauliuose ir Šilutėje.

Jis suteikė šię žinių: • ’
1/ buvo sudaryta iš apie 600 vyru, kurie dir
bo ĮVairIausiūš-darbūš7-Jiš'būvo patekęs 103 vyru grupėn, kuri su specia
liu ešalonu važinėdavo tarp Radviliškio ir Tauragės, pakelyje stotyse su
rinkdami medžius, skirtus Radviliškio stiklo fabrikui. Ešelonę sudarė 30 
vagonu ir jį saugodavo 11 kareiviu ir 1 karininkas. Atvežtus medžius per
duodavo stiklo fabrikui, kuris dirbo trim pamainom. Stiklo fabrike didžiū
nę. darbininku sudarė vokiečiu belaisviai. Jo tvirtinimu, 2/3 Radviliškio 
miesto nukentėję nuo karo. Pasiliko sveikos visos geležinkelio dirbtuvės, 
kuriose remontuojami vagonai ir garvežiui. Jo tvirtinimu, geležinkelio 
tiltas per Dubysę prie Lydavėnę yra atstatytas medinis ir dabar naudojamas.

Radviliškis, ir dabar yra svarbus geležinkelio mazgas, kur vagonai yra 
perstatomi nuo plačiu ant siauresniu bėgiu atvirkščiai ir iš čia jie ■ 
nukreipiami ar rytu ar vakaru kryptimi. Iš jo pasakojimo gaunasi vaizdas, 
kad Lietuvoje yra vartojami abieju rūšių geležinkeliu bėgiai, rusiški ir 
europiniai. Esę pagrindinės geležinkelio šakos, turinčios dvibėgį geležin
kelį, turi vienę šakę rusišku ir vienę šakę, normaliu bėgiu* Tai patvirtin
tu tas faktas, kad kada j u ešelonas, kuriuo jie vyko iš belaisviu stovyk
los Šilutėje per Šiaulius, Radviliškį, Jonavę, Lentvarį, Vilnių, Brest- 
Litovsk, Varšuvę į Frankfurt a.0., Brest-Litovska jie turėjo iš šio eša- 
lono perlipti į kitę traukinį, kuris stovėjęs ant normalaus platumo bėgiu* 
Esę. rusai, palikdami vienoje šakoje dvieju rūšių bėgius, gali išnaudoti 
vokiškus garvežius tolimesnėse distancijose.
2/ ^S2-įYkiai_su_įietą];inįs= Tik lietuviu dėka, ne tik jis, bet ir šimtai jo 
draugu yra likę gyvi 1945-46 met.žiemę, kada maistas stovyklose buvo nepap
rastai blogus. Vietiniai gyventojai kiekviena proga, kada tik nematydavo 
sargybinio akis, visada pateikdavo kęsnį duonos išbadėjusiem vokiečiam.
Jo nuomone, beveik 95 o/o vietiniu gyventoju galėję būti visiškai palankūs 
vokiečiu belaisviam ir nekentę rusę okupantu, kurie visiškai nualinę kraštę.
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3/ Kainos. Kainos prieš valiutos r e f orinę, ir po reformos buvo: 1 kg duo
nos - 20 rb. prieš reformę ir 10 rub, po reformos; 1 kg kviesto - 130- 
150 rub. prieš reformą ir 70-75 rub.po reformos; 3'kiaušiniai - 10 rub. 
prieš reformą ir 6 rub. po reformos; 1 kg. lašinię - 120 rub. prieš re
formą ir 60 rub. po reformos; 50 gr. ’’Feinschnitt” tabako - 5 rub. prieš 
reformą ir tas pats po reformos; viena cigaretė ligi 2 rub.Už peiliuku 
jis gavo 35 rub., o už laikrodį jam lietuviai siūlydavo ligi 1500 rub. 
Po valiutos reformos kainos sumažėjo 40-50 o/o.

Vietos gyventojam trūksta visko, pradedant nuo apavo ir baigiant pra
monės gaminiais.
4/ Mainę_ir_juodoji prekyba Lietuvoje gyvena klestėjimo dienas. Už gėrę. 
vokie8ię-kareivio~milinę-jis gavęs; 2 kepalus duonos /vienę baltos irx 
kitę juodos/, 1 kg sviesto, 2 kg lašinię, 15 kiaušinię ir 100 gr.tabako. 
Už švarkę jam ūkininkas sumokėjęs 450 rub.
5/ Jo_tvirtinimu_Lietuvoje_maisto_netrūksta ir žmonės yra pavalgę, ta
čiau maistaš-neįvairūš?-Dirbantieji daugiausia valgydavo sausę duonę 
su lašiniais, užkąsdami raugintu ar žaliu agurku ar svogūnu*
6/ Ąįgos_nei darbininkę^ nei_tarnautoję_nėra_aukštos.Prieš 1946 m.Ka
lėdas vienas-darbininkas-jam pasakojęs,"kad u5-višę”mėnesinę algę jis 
negalėjęs nusipirkti vienos žęsies.
7/ Nuotaikos_gyventoję, su kuriais jam tekdavo susitikti geležinkelię 
dirbtuvėse yra visiškai antikomunistiškos.
8/ Rusai iš savo nelaisvės visai nepaleidžia šię vokiečię;

a/ SS ginklo tarnybos vyrę, b/ SD, c/ Supo - buv.viešosios policijos 
pareigūnę, d/ NSDAP narię. Sovietai sako, kad šię kategoriję belais

viai turi dar palaukti.

Latvijoj •

Rugpiūčio 24 d. iš sovietę karo nelaisvės per Miinster belaisvię pa
leidimo stovyklę grįžo K.D.’, kuris nelaisvėje buvo kaip vokietis. Jis 
yra gimęs 1914 m.spalię mėn.22 d,, iš profesijos tarnautojas, baigęs 
Lietuvos nepriklausomybės laikais veterinarijos puskarininky, mokykię, 
šio karo metu dirbo kaip veterinarijos technikas. Vokiečię armijoje jis 
pradėjo tarnybę, įstodamas į V-jį lietuvię batalijonę. 1945 m.sausio 
mėn. V-tas bat,buvo 'išformuotas už tai, - kad vienas postas, kuriam 
vadovavo viršila Macijauskas leido plaukti latviam į Svediję. Viršila 
Macijauskas ir 6to posto kareiviai buvo sušaudyti, o batalijono liku
čiai po triję savaičię internavimo buvo išskirstyti į 13-jį ir 256-tę 
bat., kurie stovėjo prie pertos vietovės netoli Skuodo. K.D. su būriu 
vyru pateko į 256 bat. ir su juo gegužės mėn. kapituliavo. Po kapitu
liacijos batalijono ryšio karininkas K.Pišers jam išdavė vokiškus doku- 

"mentus, kurie leido jam kaip vokiečiui pakliūti į sovietę nelaisvę. Nuo 
1945 m.birželio ligi 1946 m.kovo mėn. jis dirbo prie laivę iškrovimo 
ir prasime .a, kad atplaukdavo Suomię laivas ’’Aleksandra”. K. D. dirbo Vent
spilio uoste. Nuo 1946 m.kovo mėn. Ilgi 1947-m.sausio mėn. jis dirbo 
viename kolchoze prie Džiugtes vietovės, paskui Sesavoje prie Mintaujos 
ir po to buvo gręžintas atgal į Džiugstę. Nuo 1948 m.kovo ligi birže
lio mėn. jis dirbo Irlava kolchoze ir po to buvo perkeltas į R’*gę, kur 
atstatinėjo mielię ir tabako fabrikus. Iš čia po dvieję darbo savaičię 
buvo nukeltas į Mintaujos pereinamęję stovyklę, iš kur 1948 m.rugpiūčio 
mėn. 4 d. su gręžinĖ. .ais vokieČię belaisviais maršrutu Mintauja-Joniš-
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kis-SiauliaiTKėdainiai- Jonava-Gaižiūnai-Lentvaris-Vilnius-B-arnovičiai- 
Brest-Litovsk-Varšuva-Pozen-Frankfurt a.O buvo atvežtas į britą zoną.

K.D.papasakojo;
1/ G^įSŠįnkeliai_Lietayo je_ir_Latyijoje, Jo tvirtinimu, • esą visas Lietu
vos ir Latvijos geležinkeliu"inklaš yra likęs tik vienbėgis rusiško 
platumo. Jis teigė, kad prie geležinkeliu antros šakos nuėmimo daug kur 
dirbę vokiečią karo belaisviai ir nuimtieji bėgiai buvę išvežti į. Rusi
ją. Tuo pačiu vagonu ir tuo pat ešelonu iš Mintaujos jis pasiekė Brest- 
Litovsk ir tik čia perlipo į kitę traukinę, kuris važiavo europinio pla
tumo bėgiais.
2/ Kęgumo_eĮektros jėgainės buvo teikiamą energija kai kuriom Lietuvos 
sritim. Dabar laidai nuimti ir energija nėra teikiama.
3/ Kariniaį_įrengimaį_Latyijoje.Jis. girdėjęs iš kitę pasakojimą, kad Bal
tijos pajūryje yra įrengta pakrahčią artilerijos lizdai (betonuoti), o 
pabūklai vienas nuo kito stovi maž-daug kas 500 m. Jis pats girdėjęs, • 
kaip naktimis buvo atlikinėjami šaudymo pratimai.
Lancenieką miške buvr lauko aerodromas, kuriame rusę aviacija atlieka ko
vos pratimus: mėto bombas ir šaudo iš kulkosvydžią į ten paliktus vokie
čiu lėktuvus-, '
Nuo Džiugstės 4 km. prieš Bobelę iš kairės, pusės yra miškelis, kuriame 
yra municijos sandėlis ir ten stovi ;’K:tiušos".
Apie 5 km nuo Mintaujos turgavietės tarp Šiaulią ir Dobelės plentą esan
čiame miške yra didžiulis šaudmeną sandėlis, kuris tęsiasi apie 2 km iš
ilgai Dobelės plentą. Šis sandelis yra nepaprastai griežtai saugojamas 
ir ant svarbią vietą yra pastatyti bokštai, kurią sargyba yra ginkluota 
kulkosvydžiais ir prožektoriais. Apie 3,5 km į pietus nuo Mintaujos tur
gavietės yra aerodromas, kuriame stovi sovietą dvimotoriniai bombonešiai. 
Čia dieną ir naktį vyksta skraidymai, iš ko pasakotojas sprendžia, kad 
ten gali būti lakūną mokykla. Jis taip pat tvirtino, kad ten yra apmoko
mi ir parašiutininkai, kurie kai kada grupėm ligi 20 žmonią atlieka šo
kimo pratimus. Dažniausiai šoka vienas - du per dieną. 1943.VII.18 ne
atsidarius parašiūtui užsimušė vienas sovietą karininkas.

Apie Ventspilį rusai jau 1946 m.paruošė atitinkamas duobes, kuriose 
turėtą būti padėtos minos Ventspilio uostui išsprogdinti.
4/ Judėjimas. ^igi paskutinio meto vyko didelis aunkvežimią judėjimas 
tarp Leningrado ir Rytprūsią plentu Karaliaučius-Tilžė-Tauragė-Siaulini- 
Joniškis-Mintauja-Riga-Pskovas-Leningradas. Daugiausiai važiuodavę tokie 
pat amerikoniški triją ašią sunkvežimiai, kokius jis čia matęs Vokieti-’ 
joje. Šios mašiną kolonos gabeno visokį turtą iš Vokietijos į Rusiją. 
Pravažiuojantieji šoferiai, būdami stabdomi prneivią, sustodavo ir už 
tam tikrą atlyginimą juos nuveždavo į norimą punktą. Iš Lietuvos pasie
nio nuo Joniškio ligi Rigos šoferiai imdavo 20 rublią. Tokiu būdu ūki
ninkai ir prekybininkai veždavo maisto gaminius iš Lietuvos į Rigą, o iš 
ten gabendavo visokius pramonės gaminius ir rūbus. Dabar spekuliacija la
bai varžoma ir už menkiausią nusikaltimą baudžia ligi 5-6 metą kalėjimo.

5/ Pąrtizaną_judėjįmąs_Lątyijoje.Jo pasakojimu Latvijoje didesnio rėžis---—t 
tenčinio'šąjudSio nešama."pasitaikydavo, kad vieną kitęi latvį komunistą 
ar įkyrėjusį rusą komunistą partizanai nužudydavo. Dažniausiai partizanai 
veikia mažom grupėm, persirengę rusiškom aukštesnią karininką uniformom, 
kas jiem palengvina uždavinį vykdyti.
6/ BggĮsįgggioA-5 sąjūdis Lietuvoje. K.D.dar šiais metais yra turėjęs 
kontaktą~šu partizanais,"veikiančiais Lietuvos-Latvijos pasienyje, par-
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tizanai skundėsi, kad. jiems trūksta medikamentię_ir įvarstomosios_me- 
džiagos.Jie buvę ginkluoti rusiškais“glūkiaiš”ir7""kaip~jiė’šakėsi,“tu
rėję pakankamai rusiškę šaudmenę. Partizanai daugiausia veikia tik sa
vo valsčiaus ar apskrities ribose, palaikydami ryšį per savo patikimus 
ryšininkus su kitom sritim. Partizanę nuotaikos dėl ilgai neprasidedan- 
Sio konflikto ir neaiškios padėties nėra šviesios. Jie mano, kad dar ko
ki metę galėsię išsilaikyti.
7Į Deportacijos, Per Sekmines gegužės 15-16 d,d. buvo vykdomos masinės 
stambešnię. ūkininkę dęportacijos į Rusiję. Šios deportacijos metu buvo 
ištremta apie 15,000 zmonię, kurię artimieji arba partizanauję arba 
dingę, atsieit, pabėgę į Vokietiję. Trėmimo metu ypač aktyviai pasireiš
kė partizanai išsprogdindJimi tiltus ir puldami tfportuojamę ešelonę ap- 
saugę.
8/ Įjį2tuvą_įr_Lątvįja_soyietę_okupąęijos_dėka_nuąįintos, Lietuvoje ir 
Latvijoje"žmonės-yra~nepaprastai nuskurę7~neš“per“puškutiriuosius 8 me
tus nieko negali gauti nusipirkti. Turėtieji rūbai susidėvėję ir Lietu
vos ūkininkai pradėjo vėl namuose austi sau medžiagas, kad galėtę pasi
siūti drabužius. Labai dažnai matyti, kad žmonės vietoje batę dėvi vy-

- žom. Batę ypač trūksta, ir ję kainos siekia iki 800-1500 rublię.
K,D.grįždamas iŠ sovietę nelaisvės į Vokietiję pakelyje geležinkelio 
stotyse yra matęs daug nuplyšusię ir suvargusię žmonię. Sis vaizdas 
ypač ryškus Vilniuje. Važiuojant per Lenkiję nuplyšusię žmonię tiek 
daug nematyti ir ję apsirengimas žymiai geresnis. Galima matyti žmonię, 
kurie dėvi iš tos pat medžiagos ištisę eilutę, ko negalima matyti Lietu
voje ir Latvijoje. .
9/ SžPSlH’ijąYusįę-įįkimaSj^sekimaS-turinčię-ryšį-SU-Vakarais. Vienas 
pažįštamaš~latvIs~K7D7pašak6jo7~kad~1948“metaiš llūpoš~mėn7“pabaigoje ■ 
tik kę repatrijavęs latvis pas savo šeimę Mintaujoje buvo Mintaujos 
stotyje suimtas NKVD /MVD/ ir deportuotas į Rusiję.

Sovietę slaptoji žvalgyba labai seka susĮrašinėjimę tarp likusię na
muose ir vakarę Vokietijoje gyvenančię artimęję. Suradę šeimę, kurios 
artimieji yra šioje geležinės uždangos pusėje, atneša parašytę'tckstę, 
versdami jį skaityti per radiję arba rašyti laįškę.
10/ ?^sįrengimas_mobilizacijai,K,D.pasakoja, kad Lietuvoje ir Latvijoje 
į valšBiūš atvykštanBičš sovietę kariškos komisijos, kurios labai pa
viršutiniškai tikrina sveika^tę nuo 18 ligi 55 metę vyrę, Się mobilizuo- 
tinę vyrę sęrašai paliekami valsčiuje. Paskutiniu metu sklido gandai, 
kad paskutinię keturię metę gimimo vyrai būsię pašaukti atlikti karinę 
prievolę Sovietę Sęjungoje.

Sovietę armijoje, kaip jam pasakojo rusę kareiviai, tarnyba nėra 
apibrėžta ir tarnaujantieji nežino, kada bus paleisti namo. Yra tam-- ' 
vusię ilg/iau kaip 4 metus,

Estija ■

Jtvirtinimę darbai Taline ir apylinkėje nuo 1948 metę pavasario vyk
domi pagreitintu tempu. Sovietai apie šię darbę tikslę ir užbaigimo lai
kę neišsitaria'žodžio. Visi Taline esantieji ir naujai pastatyti ba
rakai yra perpildyti pėstininkais ir šarvuotiniiikais.

Ant salę DagSlr Gesei nepaliktas nė. vienas vietinis gyventojas. Šio
se salose sovietai įrengė slapčiausias karinio pobūdžio dirbtuves. Mil
žiniškas kiekis cemento laivais buvo gabenama į salas. Niekas iŠ civi- 
lię, .juo labiau iš belaisvię nenaudojamas prie šię įrengimo 'darbę.
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Nužudant, kalinant, ištremiant ar kitom priemonėm persekiojant ją 
Seimą narius ar artimuosius giminaičius.

Nustatyti, kuris lietuviu tremtiniu gyvenančiu Vokietijos vakarinė
se zonose procentas yra netiesiogiai paliestas pirmosios 1940-41 m. 
bolševiku okupacijos laikotarpyje, t.y. nužudant, kalinant, ištremiant . 
į. tolimąjį. Sibirą ar kitom NKVD priemonėm persekiojant ją šeimos na
rius bei artimuosius giminaičius, Lietuvią Tautinės Martirologijos sky
rius eilės lietuvią DP stovyklą gyventojam yra išsiuntinėjęs atitinkamas 
anketas.

Pastaruoju metu yra gauti ir pageidauti .atsakymai, kuriuos suteikė
16,694 lietuviai 'tremtiniai iš šią 26 vietovią;
Stovyklos Netiesiogiai Stovyklos Netiesiogiai
pavadinimas paliestą o/o pavadinimas paliestą o/o
1.Augustdorf 49,8 14. Itzehos 41,1
2,Blomberg 56,1 15. Kassel-mattenb. 54,5
3»Bonn 82,3 16. Kiel 10,0
4,Dedelsdorf 56,4 17. Klein Wittensee 62,7
5.Dillingen/D. 55,6 18. Lehrte 55,3
6.Dornst adt/Ulm 56,1 19. Meerbeck 55,0
7,Eutin 51,2 20. Memmingen 64,5
8.Gottingen 52,3 • 21. Mlinchen-Freimann 61,0
9.Craven 51,8 . 22. Oldenburg/bld. 63,8

10.Gross-Hesepe 67,3 23. Rottenburg 42,2
ll.Hallendorf 46,3 24, Uchte 64,1
12.Hanau/M. 52,5 • 25. Watenstadt 12,0
13,Ingolstadt 61,7 26. Wehnen 52,6

Turint galvoje, kad apie bolševiką nužudytus, kalintus, ištremtus 
ar pan. NKVD organą persekiotus savo artimuosius teikė žinias tik su
augusieji minėtą lietuvią bendruomenią nariai, netiesiogiai paliestą 
bolšgviką teroro 1940-41 m, lietuvią tremtinią Vokietijoje procentą 
reikalinga laikyti 53,1 o/o.

Kaip pavyzdj. pailiustruosime Ingolstadto /US zona/ lietuvią tremti
nią stovyklos 1948 m,gegužės mėn. 18 d. turėjusios 782 gyventojus, su
teiktas žinias. Pagal patiektus atsakymus, tos lietuvią bendruomenės 
nariai davė parodymus apie 512 savo šeimos narią ar kitą artimąją gimi- 
naičią /pusbrolią, pusseserią, brolią ir seserą vaiką ir t.t*/.

Bendoji IngoLstadtorLietuvią stovyklos žiniją santrauka atrodo šiaip;
Tiesiogiai Nužu- ''"'Kali— '"Lštre- Kitom. Viso
paliesta: d ant. nant. mi’uit. pr.p.

Žmonom vyrą 2 7 ' 5 12 26
Vyram žmoną — — — 4 4

1 1 21 1 24
Brolią .12 11 18 4 45
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Vaikam tėvy . 2- 2 5 1 10
Vaikam motiny . - — 2 — 2
Tėvam sūny 1 3 2 — 6
Tėvam duktery — — 1 — 1
Kity šeimos nariy 
bei giminaičiy 22 5 367 - 394

Viso: 40 29 421 22 512

Bendras visose g6 stovyklose gyvenančiu tremtiniu - lietuviu suteiktu
Ištremtyj y į. Sibiru tarpe yra buvę 82 mažamečiai vaikai ir 11 seneliu.

žiniy balansas:
Tiesiogiai Nužu- Kali- Ištre- Kitomis Viso
paliesta: dyta nant. miant. pr.p.
žmonom vyry 29 120 99 96 344
Vyram žmony 5 6 71 28' 110
Seserų 9 7' 277 20 313
Broliy 100 ' -- 166 438 55 759
Vaikam tėvą 22 57 129 21 229
Vaikam motiny 5 1 89 23 . 118
Tėvam sūny 37 62 211 14 324
Tėvam duktery 
Kitą šeimos

' 1 3 159 20 183

nariy bei gimi
naičiy 203 188 4878 80 5349.-
Iš v i s o; 411 610 6361 357 ' 7729

Nužudytąly tarpe yra buvę 3 mažamečiai vaikai ir 7 seneliai, kalin- 
tįLjįi - 13 seneliy, ištremtąją - 1264 mažamečiai vaikai ir 192 seneliai 
ir kitom priemonėm persekiotąją tarpe 1 mažametis vaikas ir 3 seneliai.

Viso buvo paliesta-1269 vaikai ir 215 seneliy.
Pagal patiektas žinias nužudytieji, kalintieji, j>er-se—,

Motieji kitom priemonėm, profesijom skirstosi šiaip-:
Nužudyta Kalinta Ištremta Kitomis Viso

Amatininką 25 28 93
pr. p.

■ 20 166
Darbininką 3 21 86 30 142
Dvasininką 17 8 16 . 2 43
Kari y 42 55 225 18 340
Medicinos perso
nalo 9 9 50 5- 73
Mokytoj y 10 51 303 28 392
Studenty-mokslei- 
vią 36 36 290 23 385
Prekybininką 8 11 51 11
Tarnautoj y 80 163 571 71. • 885
Ūkininką 94 84 848 84 • 1110
Zurnalisty-rašytoją - 1 5 2 8
Kity profesiją 85 143 3813 63 4104

Pagal suvo^kiLimp-^ri^tPves žinias suteiks—dnremtiniai apskritim yra 
miskiratomi šiaip: . ...

Kaunas 13,3 o/o "Raseiniai 5,9 o/o
Vilkayižkis 13,2 o/o Sakiai 5,9 o/o
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Šiauliai 9,3 o/o Panevėžys 5,3..o/o
Marijampolė 7,4 o/ o Telšiai 4,4 o/o
Tauragė 4,3 o/o Ukmergė 2,2 o/o
Kretinga 3,8 o/ 0 Tbakai 2,1 o/o
Mažeikiai 3,8 o/o Kėdainiai 2,1 o/o
Rokiškis 3,3 o/o ' Zarasai 2,0 o/o
Utena 3,3 o/o Vilnius 2,0 o/o
Alytus ■ • 2,4 o/o Šeiniai ; 0,8 o/o
Biržai 2,3 o/o Švenčionys' 0,5 o/o
- 9 Klaipėda 0,4 o/o

pastaba: Medžiaga, karia remiantis yra sudaryta ši statistika yra 
•perduota į. JAV atatinkamom mūsą institucijom tolimesnei 

•apsaugai,
Roma, 1949 m,vasario mėn, 15 d.

LT Martirologijos Skyriaus Ve-dėjas.

Genocido bylai eiga

JTO ūkinei ir socialinei tarybai Amerikos Darbo Federacijos atstovė 
Sender įteikė -parodymus liudininką, i š-d, rūkusią iš sovietą darbo stovyk 
lą. Sendervpaskaitė parodymus belaisvio Mąrgolįno, kuris buvo suimtas 
1940 m.birželio 19 d. ir su 6 50 kitą belaisviai išgabentas į šiaurės 

Rusiją, Jis buvo pasmerktas 5 metam, kadangi jis neturėjo sovietinio 
paso. Jis paliudijo, kad mažuma lageryje yra Žmogžudžiai, vagys, apgavi 
kai, bet daugumas yra politiniai kaliniai. Tarp pastarąją dvi kategori
jos. Viena, kurie kaltinami sabotavę, režimą kritikavę, gyrę kapitaliz
mu, kiti tiktai įtarti neištikimybe režimui, pvz., buvę ’’buožės” /ku- 
laki/, šeimos nariai politiniu belaisviu. Apie stovyklą darbą, maiti
nimą papasakojo, kas mum seniau žinoma.

Liudininkė p.Esther Witkowska buvo suimta Lietuvos Ęrastoj 1939 m., 
kada ji atsisakė priimti. SS pilietybę. Ji buvo nugabenta į šiaurės Ura
lą, į vario kasyklas. Karo metu turėjo dirbti dviem pamainom po 11 va-, 
landą kiekviena. Per'.tą 11 valandą gaudavo tik sykį valgyti - juodos 
duonos ir vandens. "American Federation of Labor” skunde yma_dvylika 
panašios rūšies parodymą, o taip pat tam tikros vyriausybės nurodymas, 
kad iš Rytą Vokietijos yra paimta 50.000 - 100.000 vokieSią prievartos 
būdu į Urano kasyklas.

Ten pat yra atsidūręs ir VLIKo bei kitą dvieją kaimyną skundas dėl 
genocido, sovietą vykdomo Pabaltijo krantuose. Ūkinė socialinė taryba 

klausimą keloi.-artamiau^djaj> JTO sesijoj,

--------------r

l • -
l 
» 
I 
J

I
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QiY®ES5z2iįi£2_±iS5^§^istika_P.Ąmerikos_spaĮido j

Dr.Ricardo Triumpf, kurio rašiniai dažnai pasirodo Piety Amerikos 
spaudoj, dideliame Montevideo(Urugvajuj) dienrašty ”E1 Bien Publico” (ka
taliku) per 19 atkarpy paleido reportažą "Aš mačiau raudonąjį roją”. Re
dakcija pastebi, jog autorius dėl ypatingą priežasčią prisidengęs slapy- 
varde. Dr.Triumpf pasisako sovietinę tikrovę pamatęs Baltijos kraštuose, 
apie kurią tragediją jis šiame reportaže ir rašo, atskleisdamas visą nuo
gąją sovietinio teroro tikrovę.

Tas pats ”E1 Bien Publico” žymioj vietoj įsidėjo žinomo lietuviy pub
licisto C.Verax-čibiro, gražiai besireiškiančio Piety Amerikos spaudoj, ' 
pranešimą apie vysk,Matulionio likimą: ”Kaip pirmaisiais krikščionybės 
laikais Sibire nukankintas mirė lietuviy vyskupas”. Kitas įtakingas Mon
tevideo dienraštis, liberalą ”E1 Dia”, trim tęsiniais paskelbė to paties 
Verax straipsnį ”Ką slepia Stalino uždanga”. Tą patį straipsnį įsidėjo 
ir Buenos Aires (Argentinoj) dienraštis ”E1 Pueblo”, Toliau, ”E1 Pueblo.” 
per du numerius paskelbė Verax pranešimą ’’Katalikybės persekiojimas Lie
tuvoj”.

Trijuose straipsniuos ”E1 Dia” dienrašty Verax demaskuoja komunistinę 
veiklą tarp lietuviy emigrantą Pietą Amerikoje ir parodo, ko iš tikrąją 
siekia sovietą propaganda, ragindama lietuvius emigrantus užsirašyti so
vietą piliečiais.

Dokumentai_apie_nutylimą_nefeisg

Abu pasauliniai karai buvo vesti tautą laisvės ir apsisprendimo var
dan. Sunaikinus vokiečią totalizmą tarptautinės konferencijos iš naujo 
patvirtino mažąją tautą teises. ’’Tačiau yra neteisė, dėl kurios mirtinai 
tylima,.. Turim galvoj neteisę, kurios aukos yra nelaimingosios Baltijos 
valstybės. Jas iš eilės naikino vokiečią ir sovietą armijos; po to jos 
buvo tylom išbrauktos iš pasaulio žemėlapio. ’didžiosiom demokratijom” 
nė neprotestuojant.”

Šiais žodžiais plačią (8 puslapią) apžvalgą apie ’’Baltijos tautą kan
čios kelią” pradeda prancūzą kataliką žurnalas ’’Cahiers d’Action Reli- 
gieuse et Sociale” Nr.40. Apžvalgai duomenys daugiausia paimti iš VLIKo 
ir estą bei latvią politinią vadovybią memorandumo Šv.Tėvui bei vakari- 
nią galybią galvoms; pasinaudota ir kitais VLIKo raštais, o taip pat trem-i 
ty esančią Lietuvos vyskupą atsišaukimu į viso pasaulio kataliką vysku
pus. - Šią apžvalgą iš prancūzą Žurnalo ištisai išsivertęs įsidėjo ir vo
kiečią kultūros, religinio bei soęialinio gyvenimo žurnalas ’’Dokumente” 
1949 m.Nr.l.

v BQisus_ Pys atbudimas
11 " j

Šveicarą kataliką dienraštis ’’Thurgauer Volkszeitung” š.m.kovo_mėn_
4 ir 5 d. d. numeriuose po visą puslapį paskyrė plačiam pranešimui apie''“’” 
”Lietuvą sovietą valdžioje”, pranešimas apima visas gyvenimo sritis;
jausti, kad apsčiai naudotasi ^Lietuvos kataliką laišku Šv,Tėvui, pabai- 
^cde rašoma: j

CLar keli metai, ir mūsą tautos nebebus... Atrodo, kad laisvosios 
t aut bukjne pažįsta komunizmo tikslo - sunaikinti visokią krikščioniškąją 
.kultūra Mes^^ietūvini>^esar.

29



30 - 

vienintelė kataliku tauta šiaurėj. Dažnai mes būkščiai save klausiam - 
kur gi yra tie šimtai milijonu krikščionių? Ar jie užsimerkia prieš šiur
piąją tikrovę, kad Sovietą Sąjungoj naikinami jų broliai ir seserys? Ar 
jie liuliuojasi saldžioj svajonėj, kad azijatinės hordos pasitenkins nūs 
sunaikindamos? Du šimtai milijonų pavergtu žmonių dieną naktį kala bai
sius ginklus pasauliui užkariauti. Baisus kartę bus nūn snaudžiančios 
Žmonijos atbudimas!”

' I?^2S2y2-_l'!i£2£2?»SL2Š2i^2^X4X

Iliustruotas ispanę meno ir mokslo žurnalas ’’Estilo” š.m. 3 nr. įsidė
jo Victor Andresco penkių puslapių straipsnį apie lietuvię menę liaudies 
architektūros šviesoje. Autorius trumpai, bet šiltais žodžiais primena 
lietuvię kaip senos tautos, turinčios savitę kultūro, pobūdį ir patyrinė- 
ja lietuvię pastatus. Straipsnis iliustruotas septyniomis nuotraukomis. - 
•’Estilo” š.m, 4 nr. tas pats Victor Andresco rašo apie lietuvię heramikę, 
įdėtos šešios iliustracijos, tarp ję dvi Mikėno mozaikos. ”J dabartinę 
didžiąją Europos mozaiką Lietuva neri įjungti tris pagrindinius buities 
akmenukus - laisvę, taikę ir nepriklausomybę”, baigia savo studijėlę au
torius.

Victor Andresco ir anksčiau yra rašęs apie Lietuvę ispanę spaudoj. I- 
’liustruotam'savaitrašty ’’Semana” jis yra paskelbęs gražiai iliustruotą 
•straipsnį apie ’’Lietuvę - gintaro imperiję”,

Austrijoj leidžiamas ūkinis-politinis biuletenis ”Qst-West Dienst” 
paskelbė pranešimą ’’Treji tarybinio valdymo metai Lietuvoj”. Redakcija 
pastebi žinias gavusi iš lietuvio tremtinio., kuris 1948 m.buvęs nuvykęs 
į Lietuvę ir grįžęs iš ten atgal. Pranešėjo liudijimu Lietuvos gyvento
jai nuolat biją išvežimą, nes pagal gandus esąs slaptas įsakymas išvež
ti 1,5 mil.lietuvię. Nors trečdalis dirbamos žemės dirvonauja, tačiau 
ūkininkai ir miestiečiai, turį giminią kaime, nebadauję. Pernai spalię 
m,normalus vartotojas gavęs kasdien 300 gramą duonos ir per mėnesį 300 
gramą riebalą, iš 300 valsčių 30 esę visiškai ištuštinti. Ypačiai palies
tos esančios Ukmergės, Panevėžio ir Kauno apylinkės. Rusą darbininkę 
su šeimom esę atgabenta apie 350,000, be to, apie 130.000 rusą dirbę ad
ministracijoje.

Didelis iliustruotas italę kataliką savaitinis žurnalas ”11 Focolare” 
veik kiekviename numeryje duoda dailiai iliustruotos lituanistinės me
džiagos. Š.m.sausio 16 d. visas puslapis paskirtas Nicola di Girolamo 
'straipsniui ’’Vilnius”. Mūsą sostinę autorius apibūdina kaip ’’Lietuvię 
Romą, miestą, kuris susintetina didžios Baltijos tautos tradicijas, gyve— 
nimę ir kultūrą”, ir rašo, jog lietuviai, rengdamies minėti jo įkūrimo 
625 metę sukaktį, laukia, kada Vilniaus bažnyčią varpai paskelbs Lietuvos 
laisvės atgimimą.

Vasario 13 d. ”11 Focolare” viršely įsidėjo nuotrauką, vaizduojančią 
ministerį žadeikį, apsuptą tautiniais drabužiais apsirengusią lietuvai- 

_-čių, Toliau, įdėta V.Mincevičiaus išversta vienaNc^jasUM^al^kidrė^ttegend-, 
o du viduriniai puslapiai paskirti šiLtairūnspiortaŽui apie dabartinę lie
tuvių laisvės kovę, papuoštam aštuoniomis nuotraukomis, Viena ją vaizduo
ja lietuvius partizanus. Tuo būda italę laikraštis atžymėjo vasario 16 d, 
šventę.

Lietuvos nepriklausomybės šventę Romoje, kurioje dalyvavo To Em.kard. 
Pizzardc, įgal.ministerial Girdvainis ir Lozoraitis ir būrelis aukštą 
svečią, vasario 20 d. arti 200 eilučių pranešimu paminėjo Vatikano orga
nas ’’Osservatore Romano”, ”11 Giornale d’Italia” ir kiti italų laikraŠ- 
■či ai —ATI nostro t-empn” į aidėjo platoką prajie^imą apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. ;— --------'
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?ąS22įi3_gęrdaug_užsiėm2s_kuo_kitu

šveicarę "La Tribune de Genėve" š.m.Nr.13 savo korespondento pranešime 
iš Stokholmo bando praskleisti geležinę uždangą, nusileidusi“ ties Bal
tijos kraštais. Jau vien tai,.kę laikraščio korespondentas spėjo pamatyti 
pro siaurutį, plyšelį.'tame geležinės uždangos sektoriuje, jam įkvepia min
tį., kad čia glūdi didžiausi pavojai pasaulio taikai. Korespondentas (Ro
ger du Pasąuier) būkštauja, ked dar keletas metę, ir Baltijos tautos -gali 
būti galutinai išnaikintos. "Mes jau esam apie tai kalbėję savo skaity
tojams, tačiau pasaulis, perdaug užsiėmęs kitomis problemomis, veik nė 
nepagalvoja apie tę vienę iš skundaiingiausię pokario dramę; tad gal ne
kenks, kad ję dar kirtę keliais žodžiais priminsim.'*

VLIKo pirm.monsinjore Krupavičiaus duotę spaudai pasikalbėjimę apie 
padėtį. Lietuvoj savo žinię tarnyboj atpasakojo ir religinės informacijos 
agentūra CND. Tę pranešimę įsidėjo kai kurie ir iš didžięję šveicarę • 
laikraščię ("Die Tat", "Basler Nachrichten").

"Lietuvį;', vieninteliai..."

"Il Giornale della Sera" š.m,kovo 13 d. nr. paskelbė ilgę pranešimę 
apie Lietuvos padėtį, pranešimo autorius Nicola Di Girolamo nuoširdžios 
simpatijos kupinais žodžiais lietuvię tautę apibūdina kaip daugiausia 
po praeitojo karo kenčiančię ir kovojančię dėl krikščioniškosios Vakarę 
civilizacijos ir rodančię-neprilygstamo gyvastingumo. "Lietuviai vien-'' 
teliai anapus geležinės uždangos konkrečiai priešinasi Kremliaus smur
tui", rašo N.Di Girolamo ir toliau apibūdina lietuvię partizanę susitvor- 
kymę ir laisvės kovas, pranešimas baigiamas šia pastraipa;

"Balsas šię karžygiškę laisvės ir žmogaus teisię gynėję, šiandien be
viltiškai kovojančię giriose prie Baltijos, iš vienos pusės pasmerkia 
"pažangiosios sovietinės demokratijos" metodus, iš antros gi yra despera
tiškas šauksmas, kad laisvosios pasaulio tautos juos suprastę."

’’Pavasario vėjąi]_’_BąĮti jos_kraštąms_J/ondonę

"Times" š.m.vasario 23 d. nr, įsidėjo išsamę straipsnį "Baltijos 
valstybės'-' su Baltijos kraštę žemėlapiu (Vilnius pažymėtas Lietuvos teri
torijoj ).-apibūdinęs dabartinę padėtį, "Times" pastebi, jog' "nepalanžtę 
(Baltijos tautę) dvasię įrodo gausūs partizanai, tebeveikię tėvynės gi- 

»riose, ir dažnas sovietę radijo pabrėžimas, jog Baltijos tautę svajonės 
apie nepriklausomybę yra absurdiškos". - Politiniai stebėtojai Londone 
pažymi; užpernai toks straipsnis "Times" buvo iš viso neįmanomas; pernai 
jis būtę reiškęs revoliuciję; šiemet jis rodo, kad Londone Baltijos kraš
tams pradeda pūsti švelnesni pavasario vėjai.

ELTOJE dar galima gauti: —''
„tįįe^įithuanian People - apie bolšęvdlcę ir vokiečię 

okupacijas. ~ ~ p
Lįthuanįą - Lietuvos istorinė ir kultūrinė apžvalga

.for Freedom - lietuvię Wa dėl laisvės iki pat 
antro jo—bolševikmečioT

+. Hearken_then judge - apie tremtinius
5. Lithuania through the^^Agjaa----- r-erpi^v^ntac/iriė. .1,1 j usT.rnota knyga
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ji^ąS-Britįį-ZonOjį

1. 1949 m. vasario 1 d. Britą zonoje buvo lietuvią:
11,780 DP stovyklose

1,481 už stovyklą ribą (su DP teisėm) . ,
.1,077 .tranzitinėse stovyklose (pakely i emig^aciją)

2. 1949 m, sausio ^.ėnesj emigravo 246 lietuviai:
Į Angliją..................... . .6

? Australiją............
i Braziliją...............
> Prancūziją............

.101

. , .4

. .11
i Kanadą......................
Į U.S.A. ...............

m.sausio mėnesi repatrijavo

.116

. . .8
3. 1949 2 Lietuviai
4. 1948 metais iš Britą zonos emigravo 3880 lietuviai

t Angliją....................... 97į
j Australiją................ 8Q2
i Argentiną....................56

' Belgiją..........................10
į. Braziliją..................... 61
į. Prancūziją... .... .172

. i Kanadą..........1651
i Olandiją.........................8
į U.S.A...............................70

Kitan..........................79
5. 1948 metais repatrij-avr~474 lietuviai; sausio - 22, vasar-izi__n-3^? 
kovo 34, b-aLandjžio - 81, gegužės 1367~b<Lrž.61io - 92, liepos - 23, ?_ 
rugpictčio - 14,-rugsėjo - 9, žbaLią - 10, LapkrLdio-JLD, ginonžto^K^-

6. 1947 metais emigravo 6,163 lietuviai, repatrijavo 166.
7. Iki 1949 m.vasario 1 d. iš įritą zonos emigravo 10,289 lietuviai, 
repatrijavo 642 lietuviai. i
8. Iki 1949 m.vasario mėnesio s'kryningo komisijos Britą zonos apklaus 
sinėta 14943 lietuviai, IRC globai priimtiną rasta 14285. Beto lais
vai gyvenančią apklausinėta 2211 lietuviai, DKjteisės suteiktos-1,516 
asmenims.
9. Kai kurie skaičiai palyginimui:

a) 1949 m.vasario 1 d. Britą zonoje Viso buvo 172^513-tnemtnniją< 
137,381 DP stovyklose ir 35,232 už stovyklą ribą. Be te, tą > 
dieną buvo 11,429 tremtiniu Tranzitinėse stovyklose.

b) Iki 1949 m.vasario 1 d, Britą zonoje skryningo komisijos buvo 
apklausinėta 157,581 tremtinys. IRO globai priimtinu rasta 
151,758. Be to buvo apklausinėta^4*77453 laisvai gyvenantieji^

x x
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