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PROVOKACIJŲ

ELTOS BIULETENIO paskutiniame nr- buvo -minimas New Yorko AUFBAU
(1949.2.28) pranešimas,- kad ”jtldisohe Historische Documentation” iš Lin
ze esąs persiuntęs IRO sąrašą 200 lietuviu karo nusikaltėliu.
^.Šiuo reikalu BALFo įgaliotinio prie IRO Ženevoje.buvo kreiptasi į 

Eligibility skyriaus vedėję, ir gautas atsakymas:
.jokio su 200 lietuvišką pavardžių są

rašo a.r skundo Šia nerasta, i r j i s IRO
negautas,

rTiėsa, kad iš Linzo per žydę organizacijas yra atsiustas 31 pavardės 
-■ sąrašas, pavadintas LIST OF LITHUANIAN WAR CRIMINALS WO ARE AT PRESENT 
''IN DP CAMPS IN GERM.UJY (Sąrašas lietuvię karo nusikaltėlię, dabar gyve
nančiu BP stovyklose Vokietijoje). To sąrašo nuorašai buvo išsiuntinėti
ir į zonas.

Patikrinus,-
■'S. sąraše nebuvo ra^’ta nė vienos
lietuviškos, pavardės!
(Tai tos pačios pavardės, kurias buvo paskelbęs ir AUFBAU 1949.1.7 ir ku
rią kaltei įrodyti laikraštis šaukėsi liudininkę; jas esame paminėję Eltos
Biuleteny. -E.). •

Eligibility skyriaus vedėjui buvo nurodyta, kad sąraše nėra lietuvię
nė vieno ir kad tie, kurie tokį sęrašę sudarinėjo, negalėjo to nežinoti. 
Eligibility skyriaus vedėjas pareiškė, kad

jokio kito sąrašo negauta ir. daugi au 
jokię liet, u v i ę reikalą iš žydę o r g a n i - 
zacijos pusės nebuvo , keliama.
0 dėl įteikto sąrašo, tai jie nelaikę suminėtąją asmenų kaltininkais ir 
žydę organikai jai pranešę, kad neduosią eigos, kol nebus įrodymę.

Negalima prileisti minties, kad žydę organizacija, sudarinėdama sąra
šus, smulkiai minėdama kaltinamąją pareigas ir nusikaltimus, o taip'pat
nusikaltimą vietoves, nebūtą žinojusi, kad tos vietovės ne Lietuvoje, kad 
tie žmonės nelietuviai. Sąmoningas svetimąją pavardžię paskyrimas lietu
viam tenka laikyti provokacija pikta ir dviguba - Linzo žydę organizaci-

t jos ir New Yorko laikraščio 
lietuvię emigracijai,

Provokacijos
Lozoraičių 
biblioteka
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IŠ IRO GENERALINES TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS

Ženevoje 1949 m.balandžio 8 d, baigėsi antroji IRO Generalinės Tarybos 
sesija, turėjusi 15 viešy posėdžiy, neskaitant vykdomosios tarybos posė
džiy. Daiig klausimu buvo tik padiskutuota, kai kurie išsiaiškinti, kai ku- 
riais priimti nutarimai.

Ilgai buvo svarstomas

Paaiškėjo, kad iki numatytos 1950 mėty, liepos 1 dienos nepasiseks DP 
raikai y sutvarkyti. IRO sekretoriatas darė pastangy, kad taryba nuspręstą. 
IRO veikly pratęsti dar vienerius metus. Valstybių atstovai tam negalėjo 
duoti savo sutikimo. Pirma turi atsiklausti savo vyriaušybiy, o pa’rlamen- 
tai turi sutikti skirti naujus kreditus. Eilė atstovy pareiškė, kad j y 
kraštai vargiai beskirs naujas lėšas po 1950 mėty liepos 1 d. Ligi šiol 
globai įvairiuose kraštuose jau esy išleista 4 milijardai doleriy. Vienos 
JV yra skyrusios tam 2,6 milijardus (karo metu tik laikotarpy nuo 1942 m. 
liepos 1 d. iki 1943 m.liepos 1 d, JV suteikė Soviety Syjangai medžiagy 
už 3 milijardus doleriy.E,). Pratęsimo klausimas turės būti sprendžiamas 
1949 m.birželio mėn. Generalinės Tarybos posėdyje. įspūdis iš pareiškimy, 
kad IRO veikla turės būti pratęsta, jei ne visus metus, kaip nori IRO sek
retoriatas, tai bent pusę mėty. Kad būty pavesta kitai organizacijai vykdy
ti globos darby, mažai tikima. IRO turi tam savo aparaty, turi praktikę. 
Tik jos aparatas turės būti sumažintas, nes mažesnis biudžetas.

Kąrinė_yaldžia_pP_neglobos
IRO gen.direktorius turėjo pasikalbęjimy su generolais Clay, Konigu, 

Robertsonu. Jie pareiškė, kad po 1950 m.birželio 30 dienos karo vadovybė 
negalės perimti DP globos. Tfcm ji neturi kredity. Generolai patarė IRO pra
dėti derybas su Austrijos ir Vokietijos vyriausybe dėl DP materialinės glo
bos. Tik juridinė politinė globa galinti būti DP teikiama alianty.

Ryšium su IRO veiklos sustabdymu buvo siūloma 
nustatyti terminus DP reikalam baigti 
IRO gen,direktorius Mr.Tuck rekomendavo: 1) ligi 1950 m.sausio 1 dienai 

baigiasi Eligibility pripažinimas, 2) ligi 1950 m.balandžio 1 d. turi kiek
vienas DP apsispręsti, ar jis pasirenka repatriacij y, ar pasirenka įkurdi- 
nimy ir kurį, būtent, ar pasisako liekys vietoj, įsijungdamas į vietos ūkį. 
Ir šitas terminy klausimas, kaip ir-IRO mandato pratęsimas, liko neišspręs
tas ir atidėtas į birželio 22 d. sesijy. I •

Dar_200.000 kardidaty j DP
Po Vokietijos valiutos reformos privačiai gyvenusieji pabėgėliai padavė 

prašymus, kad jiem būty pripažintas .Eligibility ir globa. Dabar per mėne
sį išsprendžia 8-9000 byly. Dar reikės iki tam tikros datos išspręsti arti 
200.000. Tokiu būdu prie dabartiniy 500.000 DP skaičius gali paaugti iki 
700.000. Australijos atstovai' reikalavo pagriežtinti Eligibility pripaži
nimo reikalavimus. Šis pagriežtinimas gali paliesti pirmiausia tuos, kurie 
dabar atvyksta iš Ryty Europos, ar tuos, kurie čia yra atsiradę ne dėl 
politinio persekiojimo, o dėl ekonominiu apskaitymy, atsigabendami net 
vertybes, kaip minėjo JV atstovas Warren, arba kurie čia atvyksta ’’infil
tracijos” tikslais, kaip minėjo D.Britanijos atstovas.-

i Įkurdinimo_tem^a's_turėty_didėtį
IRO aparatas iki šiol nesugebėjo vykdyti emigracijos pagal nustatyty 

plany, neturėjo pakankamai laivy. Piety Amerikos .valstybė imigracijy visiš 
kai ar dalinai sustabdė.. Dabar duotos instrukcijos įkurdinimy skubinti,
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USA, Australijos, Kanados imigracijos įstaigos pagreitino byly svarsty
mu, atsirado'daugiau laivy. Taigi emigracija vasara-rudenį turėtu eiti 
sparčiu tempu.

Ryšium su emigracijos spartinimu, Eligibility griežtinimu, terminu nus
tatymu laukiama'prasėdėsiant tautybių rungtyniavimo. Iš IRO centro patir
ta, kad

daugiausia lig šiol įkurdinta Izraelio valstybėje. Nuo 1947.VII. iki 
1949.II.1 dienos Izraelio valstybėje įkurdinta 86.384, tuo tarpu D.Bri
tanija su visom dominijom yra įkurdinusi tik 81.365. DPI Vien tik-IRO 
parama įkurdinta 11.875 žydy. Neseniai žydy organizacijom IRO išmokėjp 
4 mil.doleriu. Iš IRO pranešimą paaiškėjo, kad iš visy pavojingą pasau
lyje vietovių pirmiausia buvo išgabenti žydai, pvz. iš Kinij'oš (Shanghai) 
iš 12t.OOO bėgliu 3000 buvo žydy. Iš ty 3000 žydy 2800 išvyko į Izraelį, 
200 pageidavo grįžti į Austrljy ir Vokietiją. Jy noras patenkintas.• Tokį 
žydy išvykimy į Izraelį kitos tautinės grupęs sveikina, nes jom liks dau
giau vietos kitose valstybėse, iš kitos pusės nuogystauja, kad jiem įkur
dinti bus išleisti visi IRO turimi įkurdinimo reikalam kreditai. Yra ži
nia, kad žydai gali laisvai ir legaliai išvykti iš Lenkijos ir kity sovie- 
ty okupuoty valstybiy. Jewish Agency pranešimu, iš Lenkijos vyksiy į Pa- 
lestiny 60.000.

.Nagrinėjant biudžeto iš žydy organizacijom įkurdinimo reikalam papil- 
dpmy kredity klausimy, Prancūzijos vyriausybės atstovas iškėlė klausimy, 

kodėl taip labai privilegijuojama 
viena' tautinė grupė, t.y. žydy ir kas nus
tato j y Eligibility.

IRO repatriajacijos ir įkurdinimo skyriaus vedėjas Jacobsen paaiškino, 
kad Eligibility nustato pačios žydy organizacijos. 
(m.p.E.). Tokios privilegijos neturi nė viena tautinė grupė. Ji savaime 
suprantama atsižvelgiant į' tai, kad IRO centre atsakingose pareigose yra 
gausu šios' tautinės grupės žmoniy.

I?i^£4^2..gąį’i5ybės_negausėja

Visy atstovy nuomonė, kad nereikia turėti daug vilčiy dėl pramatomo 
JV byliaus pakeitimo įsileisti 400.000. Tokiu pakeitimu abejojama. Iš ki
tos pusės yra visai konkrešiy žiniy, kad galimybės emigruoti į. piety Ame
rikos- valstybes mažta. Argentina, Brazilija ir kt. nori įsileisti kelis 
milijonus italy, vokiečiy, austry. Dabartinis DP elementas blogai asimi- 
li-uojysis, esys fiziškai ir moraliai pavargęs, savo, kraštuose gyvenęs ge
resnėse- socialinėse sylygose, kilęs iš aukštesni y socialiniy slucksniy. 
Daug iš DP apsimetę darbininkais, ūkininkais, o atvykę neiny į provinci
ja, nesiimy pasižadėty darby ir lieka miestuose. Es.ys net sudarytas pro
jektas paimti visus iš Jugoslavijos išvarytus vokiečiy ūkininkus. Nepasi- 
tenkinimy atvykusioms DP reiškia ir Piety Amerikos spauda.

Posėdžiy metu Australijos delegatas gener.Galleghen pasiūlė padidinti 
IRO numatyty tam kraštui kontingenty nuo 100.000 iki 200.000. Kui IRO 
buvo nuomonės, kad tokio didelio skaičiaus per trumpy laiky dėl laivy ir 
pinigy stokos negalima bus pergabenti, Australijos atstovas .pakartotinai 
tikino, kad susiras ir laivy ir pinigy. Jei negalima iki 1950 mėty liepos 
1 dienos, tai reikia terminę pusmečiui pratęsti. Rėmėsi karitatyvinia; 
argumentais - reikalu gelbėti nelaiminguosius.
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• ■ Fondas liekantiem gelbėti

. IRO padalino 15.5 Bilijonu dolerlą iš reparaciją fondo. Pagal Pary
žiaus konferencijos nutarimą žydai gavo iš jo 90 o/o .ir būtent? 9.845. 
745 dol. Jewish Agency.', for Palestine ir 5.246.580 dol. American Joint 
Distribution Commitee. Likusią sumą 214.133 dol. gavo nežydiškos orga- 

_nizacijos.
Švedija ir Šveicarija iš likdiduoto ją kraštuose vokiečią turto įmo

kėjo 18.541.000 dol. - .
' Prancūzijos vyriausybės delegato pasiūlymu yra sudarytas ’’nenumaty

tiem reikalam” specialus fondas iš 1 mil.dol. Jis paliekamas .tiem, kurio 
po 1950 m.liepos 1 d. negalės emigruoti arba vietoj įsikurti.’Tai tik 
pradžia tos rūšies fondui. Dabar dar negalima nustatyti, kiek negalės 
emigruoti. Spėliojama, kad gali siekti '140-180.000 žmonią.

- : . 1 ' ' \ v • •’ ' ■' •

‘N^u^i-ĮROjnąriai - 'k , ‘ ;
_ . • , - ~ ’ r į •

i i Pirmą kartą IRO konferencijoj dalyvavo Šveicarijos ir Italijos atsto
vai. Naują narią įstojimas pagerina piniginius reikalus. Ypač Italijos 
įstojimas sveikintinas, nes per jos uostus keliauja daug DP ir užtai 
nereikės doleriais mokėti, •

^SiEėdiebiai^galiJsūtijpP
Sesijos metu buvo padaryta, žygią Eligibility if Review Board skyriuose 

dėl Klaipėdoj krašto liėtųvią. Šios įstaigos užtikrino, kad Klaipėdos 
krašto lietuviai., nors jie tarnavo vokiečią kariuomenėje ir turėjo Vokie
tijos pilietybę, yra laikomi ir pripažįstami lietuviais ir yra Eligibili
ty. Nustatant, ją DP teises, reikia kiekvienam atskirai kreiptis į Eligi
bility Officers, pateikiant anglą kalba verstus dokumentus, o ypač 
lie t u v i ą kilmės įrodymą. Tokius įrodymas galėtą, susita
rus su M.Lietuvos Taryba, .išrašinėti LTB, buvę Klaipėdos krašto valdi
ninkai ar jau pripažinti DP Klaipėdos krašto lietuviai. Jei Klaipėdos 
krašto lietuviam nebuvo pripažintos DP teisės, t.y. jie buvo išskrynin- 

■guoti, jie turi kreiptis į pirmas apeliacijos instancijas zonose, pra
šant pripažinti DP s t at tisą, t.y. peržiūrėti bylą. Jei ir pirmoji instan
cija atmetė, tai tenka kreiptis į vyriausią instanciją Ženevoje (Review 
Board, Gėnėve, palais des'Nations) , Kiekvienu atveju, kreipiantis į zo
nos- ar į centrinę apeliacijos įstaigą, reikia visus dokumentus ir pra
šymus rašyti ar išversti į anglą kalbą (kitaip, reikalas ilgai nebus 
sprendžiamas.’ ) Paduodant pirmą kartą apeliaciją į zonos instanciją, rei
kia būtinai visą dokumentą nuorašus siąsti ir į Ženevą (Review Board).

Tarp .dokumentą lietuviškumui įrodyti galėtą būti šie: 1) kilmės pažy
mėjimas, 2) pažymėjimas, kad karo metu nesinaudojo vokiečią privilegijom. 
Tokius pažymėjimus galėtą išrašyti komitetai, buvę valdininkai, buvę tuo 
metu Vokietijoje lietuviai arba ir nelietuviai (tik ne vokiečiai).

IRO turi sąrašus visą repatriantą, gavusią-Vokietijos pilietybę ar 
net kompensacijas, ir dėl to pastangos nuslėpti repatriavįmo faktą gali ' 
susilaukti nepageidaujamą rezultatą.

Apskritai klaipėdįškią klausimas Ženevoje gerai išaiškintas, suprastas 
ir rado palankumo. Reikia tik turėti.gerus įrodymus, kad suinteresuotasis 
yra tikrai lietuvis, o ne juo apsimetęs vokietis. Dėl to labai rimtai 
tenka žiūrėti į duodamus liudijimus, kad vienas neatsargus faktas nepa- 
kirstą pasitikėjimo.

Latyią_memorandumąs_dėl_karią
Latvią ministeris Feldmanis Ženevoje įteikė Vyk.Komitetui (kurį su

daro 9 vyriausybią - Jungt.V., Britanijos, Australijos, Kinijos, Belgi
jos, Kanados, Čilės, Prancūzijos, Norvegijos, Venecuelos - atstovai ir
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IRO generalinis direktorius bei skyrię vedėjai) 23 puslapię memoranda- 
mę apie skryningus ir apie buvusius latvię karius. IRO vadovybė jį pa
vadino Eligibility of Certain Baltic Refugees. Memorandumas paradytas 
griežtu tonu ir sukėlė didelę gen.sekretoriato audrę. Buvo nagrinėjamas 
keliuose slaptuose Vykd.Komiteto posėdžiuose. Diskusiją rezultatas išė- 
jo pabaltiečię-naudai. Ne pabaltiečiai turės įrodinėti, kad jie nebuvo 
koliaborantai ar esesininkai, bet jeigu dėl to-kils IRO pareigūnam-įta
rimu tai bus ję reikalas įrodyti tikrinamojo-nėcihkamumę. • •

4 • ' ' ’ Pabaltiečię pozicija gera ' . ,
Po visos eilės,žygię per Vykd.Komiteto narius,-per IRO centro .žmo

nes pabaltiečię.pozicija yra sutvirtėjusi. Su jais daugiau negu su'kitais 
išskyrus žydus,.skaitomasi..IRO sekretariatas žino, kad pabaltiečiai yra 
gerai susiorganizavę, turi savo veiklius atstovus prie IRO. Pabaltiečiam 
daug palankumo yra rodę JV, Kanados, Prancūzijos, Belgijos atstovai. 
Šioj sesijoj nedalyvavo didelis DP ir ypač -pabaltiečię bičiulis Domingo 
respublikos atstovas. Lenkę pozicija yra tuo tvirta,- kad jieturi savo 
žmonię Vatikano misijoj, o taip pat ir IRO sekretoriate.-. Blogiau yra 
jugoslavam, rumunam, ukrainiečiam ir kt.

IRO sekretoriatas taip sutvarkė šioje sesijoj, kad tremtiniu ir šal
pos organizaciję atstovai į salę įeina pro kitas duris ir sėdi prie ki
tę stalę. Tokiu būdu apsunkinta pertraukę metu jiem -pasikalbėti su kon
ferencijos-nariais. '

-T-.-.be,t_ jįĮ_atstovavimas_silps-ta . .
Trentinię organizaciję atstovavimas savaime kiek silpsta, nes. pasi

traukia aktyviausi veikėjai, ypač iš sehęję diplomatę, kurie turi, da.ug 
asmeninię pažinčię.1 Jau nuo 1946 in. pasitraukė min.3,Turauskas, prieš 
pačię šię sesiję pasitraukė energingas lankę .atstovas Potulickis, pasku
tinį kartę dalyvavo latvię min.Feldmanis, kuris išvyksta į Jungtines 
Valstybes vietoj veikusio Latvijos pasiuntinio Bilmanio. Felmanio- pasi
traukimas ypač apgailėtinus, nes jis parodė daug’energijos gindamas ne 
tik latvię, bet visę pabaltiečię reikalus, turėjo įtakos savo šernu pa
žintim, labai bičiuliškai'bendradarbiavo su lietuviais. Sunku jį bus bet 
kam kitam pavaduoti. Tačiau galima džiaugtis ir laikyti bendru pabaltie- 
čiu laimėjimu, jeigu jam pasisekė atsistoti į nauję dar svarbesnį postę 
Vašingtone,

Resgektas š alpo s j o rg an i z a c i jom-

Daugiau respekto Šioje sesijoje parodyta šalpos organizacijom. Sesiję 
atidarant pirmu kartu jos prisimintos, paminėti ję organizaciję atsto
vai, ję dalyvavimas žymėtas protokoluose,'jie buvo viešai pasveikinti 
ir padėkota jiem už dėlyvdvimę. BALFo vardu šioj sesijoje dalyvavo BALFo 
atstovas p.S.Garbačiauskas, kurio rūpestingai ir energingai globai yra 
pavesti ir visi -liet.uvię tremtinię.'reikalai Ženevoje.

" Laukiant naujės sesijos, kuri įvyks birželio 22 d, ir išspręs termi
nus ir IRO mandato pratęsimę, ..tenka pasidaryti praktiškas išvadas;
1. Kas turi_kur_įsikurtii_nederėt^_atidėliotį..,.
2/ -Kaš’neturi ir aori_gauti~pp_štątusę”tūrėtę_taig__.gąt_skubintis.
3. Visus reikiamus tam dokumentus_išsiysrsti_į_ąnglę_kalhę.
4. Atitinkamom mūsę įnstitacijom_tenka_stębėtis_kąip_vietose_bus_vykdo2  

mos IRO Generalinės_Tarybos_instrukoijos2_kad_laiku_ir_reikitmai_mū2 
sę tautiečiu bylos būtę paglpbpjamos.
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■ OP JUDĖJIMAS BRITŲ ZONOJE

•' . Kiek dabai1 yra . .

. >-1949 m.balandžio 1 d.. Britę. zonoje buvo 12*494 -lietuviai r 
10.872-- DP stovyklose,

1..622 - už stovyklą ribi^, šu DP teisėmis
• Be to, tęi dieniu buvo 1.050 liėtuvip. tranizitinėsc stovyklose - pake

liui į emigraciją*
Tuo pačiu metu Brity. zonoje buvo 164.192 tremtiniai, jy tarpe
25.417 latviai, ■ 5.957 estai, 73,773 lenkai.. Be. to, 12.612 tremti

niu buvo tranzitinėse stovyklose - pakeliui į emigraciją,.
• Kiek_emigrąyo ’

1949 m.kovo mėnesi iš Brity. zonos, emigravo . 261.lietuvis;
136 - į Australiją, ■' , • ' ’

'• 112 - i Kanądęi, “> -h. į ■ .k’.
5 - į Braziliją, . •'

• 3 - i U.S.A.,
. . - 2 - į Angliję, ‘ ■
- - 2 - i Prancūziją.. ‘ . . •

Tę pat mėnesį iš Britai zonos emigravo viso 3.992 tremtiniai, ję tar
po 532 latviai, 133 estui, 2.296 lenkai. . .

Per pirmuosius 1949 m. tris mėnesius iš Britę zonos emigravo 930 lie
tuviai. • '

-Per.,t.ę Pūtį laikotarpį iš Britę zonos emigravo viso 11.322 tremti
niai, ję tarpe 1.573 latviai, 378 estai, 6.194 lenkai.

1949 m.kovo mėnesį iš Britę zonos repatrijavo 5 lietuviai.,
T9 pat mėnesį iš Britįi zonos repatrijavo viso 21 tremtinys, ję tarpo 

6 latviai, 1 estas. .
Per pirmuosius 1949 m. tris mėnesius iš Britę zonos repatrijavo 10 

lietuviu.
Tuo pačiu laikotarpiu iš Brit9 zonos repatrijavo 321 tremtinys, ję 

tarpe 17 latviu, 1 estas, 200 lenkę.

Kigk_skrynįnguota . ■'
Iki 1949 m.kovo mėnesio IRO skryningo, komisijos Britę zonoje apklau

sinė jo 1,5.154 lietuvius, gyvenančius DP stovyklose; IRO globai priim
tiną. rado 14.454 asmenis. Be to, apklausinėta 2,310 laisvai gyvenančiu 
lietuviu, ję tarpe IRO globai priimtinu rasta. 1.599.,

Viso skryningo komisiją, apklausinėta 162.126 tremtiniai DP stovyklo
se, IRO globai priimtinu rasta 156.241’. Laisvai gyvenančiu tremtiniu 
apklausinėta 49.733,- DP teises suteiktos 37.487 asmenims., Latviu apklau
sinėta 28.620 asmenys DP stovyklose ir 1*827 laisvai gyvenantieji;-IRO 
globai priimtinu-rasta 27.876 stovyklose, ir 1.425 laisvai gyvenančiu 
tarpe. Estę apklausinėta 6.669 DP stovyklose ir 748 - už stovyklą ribę. 
DP teises suteiktos 7/. 098 asmenims.
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ĮnaŠai_į_bendrg ko v g

iš pirmu^hlc? misijos

Kovo-balandžio mėn.VLIKo pirmininkas M.Krupavičius liko Jungtinėse 
Valstybėse, toliau lankydamas lietuviu kolonijas, o Vykd.Tarybos pirminin
kas V.Sidzikauskas išvyko lankyti Kanados lietuvię.

Nuo kovo 9 iki balandžio 18 dienos M.Krupavičius aplankė Easton, Pa; 
Bayonne- N.Y. Elisabeth, N.Y., New Yorkę, Rachesterį, Lynn, Maas, Lawrenca, 
Mass. Pasakė dešimt kalbę, neskaitant pamokslu,- kuriuos taip pat naudojo . 
patriotinėm temom. . • ,

”Taikos_konferencijos"_grog&
Kovo 25-27 d.' sekė komunistę suorganizuotę tarptautinę taikos konferen

cija New Yorke. Žinia apie tg konferenciją sukėlė ant kojy, patriotinę Ame
riką. Subruzdo jai priešintis pirmiausia karo veteranai katalikai, anti- 
bęlsevikai ir pavergtęję tautę Amerikoje gyvenę žmonės. Dalyvavo ir lietu
viai, su vėliava ir'plakatais. Į kai kuriuos lieįuvię plakatus buvo atkreip
ta ypatingo dėmesio. Vyriausybė nenorėjo leisti ‘'piketuoti", bet nusileido 
o-pinijai. pasipriešinimo komitetui ten New Yorke VLIKo pirmininkas savo ir 
Vykd.Tarybos pirmininko vardu įteikė atitinkamu raštę ‘(jl^buvo išspausdin
tas pereitame ELTOS BIULET3NY.). Čia pat užmezgė santykius su valstybės de
partamento kai kuriais •žmonėmis ir su įvairię tautę atstovais.Valstybės de
partamentas is suvažiavusiu į taikos konferenciję pareikalavo po konferenci
jos tuojau iš JV išvykti. ŽurnalasrtLife"įdėjo konferencijos da'lyvię feto- 
grąfiję. Tai vis aukšti intelektualai, tarp ję nemaža un-tę profesorię su 
Einšteinu prieky ir metodistę aukštu dvasin?aku. Yra ir stambię kapitalis- 
tę. Tai vis tie bolševikę simpatikai. .. . •

Vykdomosios Tarybos pirmininkas kove 24 d. nuvyko į Montreaįį,•Kanadoje, 
aplankė tenykštes lietuvię įstaigas ir kovo 26-27 d. dalyvavo Kanados lie- 
tuvię organizaciję seime. Seimui skilus, Vykd.Tarybos pirmininkas’darė pas- 
tangę surasti bendro darbo bazės. Pastebėjo ir vienoj ir antroj pusėj gėrę 
noru išlaikyti organizacinį vieningumę. Kovo 29 d. p’.Sidzikauskas buvo Ot- 
tawoje. Aplankė Lietuvos generalini konsulę Kanadai r>ulk.Grant-Suttie ir 
jo lydimas kovo 30 ir 31 d. turėjo pasimatymę su dviem Kanados vyriausybės 
nariais su užsienię reikalę ministerijos Europos departamento direktorium, 
su parlamento opozicijos lyderiu George Drew, kuris 1938 metais buvęs Kau
ne, Rygoje ir Taline, ir kt. Pasikalbėjimuose buvo paliestas Lietuvos Vals
tybės laisvinimo reikalas. Kanados parama kovojančiai Lietuvai, teisinis 
Lietuvos valstybės statusas ir musę generalinio konsulo padėtis, imigraci- 
nię nuostatę sušvelninimas ir atvykAsię bei atvykstančię Kanadon lietuvię 
padėtis, Kanais vyriausybės narię buvo pakviestas į parlamento posėdį, 
kur-p,Sidzikauskas ir pulk.Grant-Suttie buvo pasodinti.diplomatę ložėje. 
Aplankė kitom dienom Toronto ir Hamiltono lietuvius.

Kanadoje priskaitoma lietuvię 16-20.000. Išję apie 5.200 naujai atvyku- 
się. Veikloje ir organizacijoje dominuoja naujai atvykę. Veiklūs ir 1926- 
29 metę ateiviai. Visos Kanados lietuvię organizacijos veikliai/'fesęlygiš- 
kai remiu VLIKę ir Vykd.Tarybę bei ję darbę. Jie' pageidauja glaudesnię ry- 
šię-su centru. . '

Nuo balandžio 6 dienos p.Sidzikauskas vėl įsijungė į akciję Jungtinėse 
Valstybėse.

JTO ir pavergtę tautę mitingas
Be lankymosi po kolonijas, be susitikinėjimę su amerikiečiais, su spau

dos žmonėm, pirmininkam dar tenka eilė pareiškimę daryti, padarytas^areiš-
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kimus ryšium su taikos konferencija, o ryšium su JTO sesijoje svarstyti 
numatytu genocido klausimu yra pateiktas vėl Lietuvos-Latvijos-Estijos 
memorandumas su naujausiais daviniais apie Pabaltijo kraštu deportacijas. 
Gegužės 5 d. abudu pirmininkai yra pakviesti į. antlkominforminį pavergi 
tyjy tauty mitingy.

Kąį2_2riima_.Amerikoje
Spauda yra visur palanki ir paslaugi. Ypač provincijos miestuose ir 

miesteliuose. Žurnalistai net nekviečiami susiranda ir egzaminuoja jiem 
rūpimais klausimais. Jdedu į laikraštį, dažniausiai visa, ky pasakai. Kur 
yjpa radijo stotis, gauty interview paskaito ir per radijy.

Provincijos miesty burmistrai mielai priima. Nors burmistrai dažnai 
politinės įtakos neturi. Bet pasitaiko tarp j y' ir aukšto išsilavinimo ir 
didolio-svorio žmoniy. Pvz., Baltimorės burmistras yra buv. parlamento na- 
.rys itališko kilimo Alessandri.

Patys lietuviai Jungtinėse Valstybėse jautrias lietuviškajam reikalui. Kai 
kurie tiesiog entuziastai. Bet jie pailsta jau beaukodami. 0 aukos iš jy 
renkamos visokiem reikalam. Pasitaiko, žinoma, ir tokiy, kurie yra nutolę 
nuo Lietuvos ir jos reikaly supratimy. Pvz. VLIKo pirmininkas nuvyko į' 
lynn (Mass) piliečiy klubo susirinkįmy ir pasiprašė leidžiamas kalbėti. Po 
kalbos pirmininkas pareiškė, kad jie apsvarstysiy ir pranešiu, ar jie ga« 
lės skirti ky Lietuvos laisvinimo akcijai. Rytojaus dieny pranešė, . kad bal
savimo keliu nusprendę nieko neduoti, nors girdėti", kad tas klubas bąnke 
turįs 50-60.000 dol. Tos rūšies kluby, turtingy, bet nedosniy, pasitaiko 
ir daugiau. ’ Ateičiai- --

Ateičiai labai aktualu bus imtišlakeijos lietuvybei palaikyti tarp mū
šy emigranty, lygiai aktualu suderinti ir išlaikyti vienybę tarp senyjy 
emigranty ir naujai nukeliavusiy. Ir vienu ir antru reikalu patys tenykš
čiai lietuviai imasi iniciatyvos. New Yorko kataliky seimelis sudarė net 
komisijy lietuvybės palaikymo klausimui išstudijuoti.

Balandžio pabaigoj ir gegužės pirmoj pusėj numatomas maršrutas itin 
tirštas. Beveik kasdien prakalbos. Jos baigsis gegužės 22 d. Paskui abudu 
pirmininkai dar turės svarby pasitarimy su min.Žadeikių, ALT ir kt. svar
biom instancijom. Grįžti numato birželio vidury.

LIETUVIŲ MOTERŲ RAŠTAS TARPTAUTINEI MOTERŲ 
ADVOKAČIŲ FEDERACIJAI ‘

To
Fifth Annual Convention of the Federation 
of Women Lawyers

Los Angeles
Lietuvės moterys dideliu susidomėjimu Sutiko žinię apie Tarptautinės 

Motery Advokačiy Federacijos suvažiavlmy gražiame Los Angeles mieste. Visa 
širdimi sveikindamos šį garbingy suvažlavimy ir linkėdamos jam kuo didžiau
sios sėkmės, mes kreipiamės į Jus, kaip į Teisės ir žmoniškumo saugotojus, 
prašydamos pakelti savo balsy prieš tas skriaudas, kurios dabar yra daro
mos tolimam Lietuvos kraštui. Jau penki metai, -kai Lietuva yru užimta ko
munistinės Soviety Rusijos, kuri sulaužė nepuolimo sutartį, panaikino Lie
tuvos Valstybės nepriklausomybę, dešimtimis.tūkstančiy vaiky, motery, senc- 
liy, vyry ištrėmė į Sibiry, o kitus dešimtimis tūkstančiy savo metody bai- 
•sumu privertė palikti savy Tėvynę ir išsiblaškyti po visy pasaulį. Ši ne
apsakoma neteisybė negali būti ramiai pakelta teisinės pasaulio syžinės, 
kuriai jautriausiai kaip tik ir atstovaujate, Jūs, Moterys Advokatės, Tegul 
tad šis Tarptautinis Suvažiavimus, apimys visas Taikę ir Tiesy mylinčias
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tautas, taria užuojautos ir užtarimo žodį, šaliai, kuri nieko daugiau ne
trokšta, kaip tik to, kad jai būtų leista mylėti savo žemę, turėti savus 
namų židinius ir ramiai kurti savų kultūra Tikėdamos, kad toksai žodis 
iš tikro bus tartas ir kad Jūsų lūpomis pasaulis pasmerks smurtų ir grobi
mu, mes, lietuvės moterys, dėkojame Jums už jautrių Jūsų širdį ir už gilų 
mūsų skaudaus reikalo supratimų, įgalinusį mus būti dalyvėmis šio puikaus 
didelio suvažiavimo. Tegul jo darbai, pažymėti taikinga moteriškąja dvasiat 
pralaužia rūsčių dabarties grėsmę ir prisideda prie žmoniškesnės pasaulio 
santvarkos.

Jums nuoširdžios lietuviu moterų 
atstovės:.

.. . pas.B.Novickienė, A.Grinienė

LllgUVIV TREMTINIU DAV.BININKg IR AM.ZTININKH PROFESINES 
SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS į PASAULIO DARBININKIJĄ

BESAULIO D..RBININKES IR DARBININKAI!
Mes, Lietuvos darbininkai ir amatininkai, netekę savo gimtosios žemės 

ir savo namų ir dabar visame plačiame pasauly paženklinti dviem raidėm 
- DP antrų kartę, kreipiamės į laisvosios darbininkijos gėrę valių ir. su
binę.

Praėjusių, metų Gegužės, pirmosios proga, mes savo-bendros profesinės su
jungęs atsišaukime į jus pasaulio darbininkai (ės), ir taip pat į Jūsų gar
bingas profesines sujungus, papasakojome jums didžias ir skaudžias mūsų 
mažos tėvynės nelaimes, mūsų pačių vargus ir kančias, mūsų kraštui ir mūsų 
tautai bolševikiškų ir naciškų tironų padarytąsias skriaudas, papasakojo
me, kaip bolšėvizmas, ciniškos apgaulės būdu, sukūrė istorijoje neturinčio 
pavyzdžio despotijų, prieš kurių aziatiškųjy Chingis Katino ordų šiurpus 
siautėjimas tebuvo tik šešėlis. Nusakėme, kaip bolševizmas begėdišku būdu 
išdavė darbo žmonių reikalus ir kaip b ivo "susovietintas" pats žmogus ir 
sunaikinta ^o gerovė ir egzistencija..Mus nurodėme siautėjančius anapus 
geležinės uždangos šiurpias baisybes, žvėriškų slaptosios policijos ir ko
munistų partijos vykdomų terorų, bei nesiliaujančiai ten plūstantį kraujų, 
ašaras, sielvartų ir skausmų ir apie visų tai, kų gali papasakoti tie, ku
riems kartų likimas lėmė būti uždarytiems už geležinės uždangos ir patiems 
pergyventi visas bolševikines baisybes, kurių civilizuotus pasaulis, bolše
vikinės sistemos nematęs, negali nei suprasti nei įsivaizduoti.

Bet anas mūsų atsišaukimas ne visus jus pasiekė ir nevisų jis buvo tin
kamai įvertintas. Mes suprantame, kad sunku yra patikėti nepalankiems liudi
jimams apie bolševizmų ir Sovietų Sųjungų tiems, kurie dar tebėra užliu- 
liuoti Maskvos propagandos, sukūrusios mitus apie sovietinę demokratijų, 
gerovę ir -laimę, tiems, kurie bolševizmų laiko aukščiausiu socialinio idėjų 
įgyvendinimu, o Sovietų Sujungę šalimi,"kur taip laisvai alsuoja darbo žmo
gus" ir kurie sovietinę tikrovę tepažįsta tik išrafinuotos Maskvos propa
gandos, niekinančios tokius liudijimus, kaip "kapitalistinių karo kursty
tojų ir fašistų šmeištus", nugalėjusio socializmo šalies atžvilgiu.

Praėjo metai. Daug kas pasikeitė ir Vakaruose ir čia jaū geriau supran
tami komunistų tikrieji kėslai, bet mums, savo, akimis mačiusiems ir savo 
kailiu patyrusioms sovietinę, tvarkų, tai atorodo nepakankama. Mes tebesamo 
čia gyvi liudininkai tokių baisenybių, kokių pasauly iki šiol nėra buvę, 
o Maskvos apgaulingoji propaganda labiausiai ir bijo jos tikslų demaskavimo 
ir Vakarų darbininkų sęmoningos reakcijos į tikruosius komunistų kėslas. . 
Todėl mes ir buvome lakštingalos balsais viliojami grįžti, o šitaip nepa
vykus mus pagauti, esame visur, net patekę į užjūrio kraštas, persekiojami, 
gaudomi, šmeižiami, apšaukiami fašistais, prieš mus kiršinami vietos darbi-
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ninkai, kuriems kuždama, kad mes at imsime jiems duonę numušime ję gyve
nimo lygį ir 11 -. Visa tai daroma tikslu mus sužlugdyti, bet mes jaučiamo, 
didelę pareigu ir .atsakomybę, jums, laisvojo pasaulio darbininkai, ir tai 
stiprina mūsę jėgas ir. verčia nepalūžti savo sunkiame tremties kely.

Mes privalome šauktis teisingumo mąsę darbo broliams, musę tėvynei, ma
sę” tautai, Maskvos imperialist^ jau 5 metus naikinamai. Mes privalome

• skelbti laisvam pasauliui, kad šiandien komunistę okupuotoj Lietuvoj dva
siškai pavergto darbininko medžiaginė būklė yra kelis kartus blogesnė negu 
ji buvo Nepr.Liotuvoj; kad dabar ten darbininkas verčiamas daug- ilgiau ir 
sunkiau dirbti, o už savo mėnesinį uždarbį jis tepajėgia nusipirkti vos 
100 kg juodos duonos; kad Lietuvos žemės ūkio,, kurio tokius produktus, kaip 
bekonę, sviestu kiaušinius nevienas ir J’ūsę prieš karę, esate ragavę, bai
gia nykti; kad žemdirbiai' varu- varomi į kolchozus ir kad dėlto žemės ūkio 
našumas yra nukritęs daugiau nei 50 p/o kad visę laikę tūkstančię tūkstan
čiai vyrę, moterę,senię, vaikę ir ligonię tremiami’į Sibiro ir. kitur esan
čias darbo vergę stovyklas; kad iki šiol išvežtęję skaičius siekia kelis 
šimtus tūkstančię ir kad tas trėmimas eina be paliovos? kad išvežami no 
lordai, ne milijonieriai, kuri.ę musę krašte arba nebuvo arba buvo labai 
maža, bet darbininkai, artojai, tarnautojai ir ję šeimos, išvežami, tik
už tai, kad jie nenori būti aklai paklusnūs Maskvos viešpačiams, kad yra 
įtariami nešę ištikimi skurdę ir vargę į musę kraštę atnešusiems atėjū
nams- Mes privalome pasakyti, kad šiandien Lietuvos darbininkui pakanka 
parašyti nekaltę laiškelį savo giminei į užsienį... ir jis jau turi "ne
mokamu bilietę" į Vorkutos ar Sibiro darbo stovyklę. Mes negalime tylėti, 
kada- -iš anapus geležinės uždangos esančios musę tėvynės ateina štai tokie 
į dangę šaukiantieji balsai: "Lietuvoj dabar ašaros -ir kraujas. Gelbėkite 
mus!'-' Mes turime pasakyti, kad šiandien Lietuvos darbininkas, amatininkas 
ir žemdirbys veda’mirtinę kovę ir tai daro ne dėl savo dvarę, fabrikę ar 
šiltę vietę, kurię jis neturėjo, bet dėl laisvės ir geresnės ateities, jis 
žūsta nelygioj kovoj su paskutine mintini, kad gal pagaliau pfėaulis su
pras, kas yra komunizmas ir kokį paveji; įdaro jis pasauliui.

Tokię faktę akivaizdoj mes turime šaukte šaukti; Budėkite ir saugokite... 
savo laisvę ir demokratiję kol dar nesate supančioti bolševikinio rėžimo 
pančiais, ir žinokite, kad komunistai gali visaip savo kailį keisti, bet ’ 
juo bus pridengtas vis tas pats vilkas, kuris tyko pagrobti darbo žmogaus' 
laisvę.

Mes kaip ir Jūs trokštame pasauliui taikos. Bet taika negali būti įgy
vendinta, kol vienoj pasaulio dalyj viešpatauja žiauriausia tironija, plūs
tanti kraujuose ir ašarose, kol dešimtys milijonę žmonių kankinami verg£ ' 
stovyklose, kol daugybei tautę išplėšta laisvė ar nepriklausomybė, kol ze- 
m-j viešpatauja komunistinė baudžiava, siekianti susmugdyti visus iki ru
siškojo kolchozo baudžiauninko ar tresto vergo lygio. Mes, kaip ir Jūs, 
tikime į pasaulio laisvę, tautę bendradarbiavimę Pasaulio Federacijoje, 
kaip ir Jūs kovojame už socialinio teisingumo pagrindais sutvarkytę pasau
lį, kaip ir Jūs siekiame, kad visokiais technikos ir kultūros laimėjimais 
galėtę lygiai pasinaudoti ir darbo žmogus. Bet viso šito nepasieksimo, jei 
pasaulį valdys-Stalino lazda ir jo enkavedistę ginklas.

Broliai, pasaulio darbininkai-ės! Švęsdami š.m.Gegužės Pirmęję prisi
minkite. masę nukamuotos sielos balsę! Paieškokite skubios pagalbos milijo
nams už geležinės uždangos kankinamę darbo draugę!. Atmerkite akis tiems, 
kurie ir šiandien dar nemato, jog užsimaskavęs komunizmas yra didžiausias 
darbo žmonię priešas! Nupieškite komunistams kaukę, parodykite visiems ję 
tikręjį veidęlNoBiduokime komunistu -apmokamę agentę vedami užrištomis aki-

• mis į bedugnę, nes iš ten kelio atgal nebėra!
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UŽ vieningę ir nepalaužiamę kovę prieš visę pasaulio darbo žmonię 
priešę. - komunizmęj

Už žmonijos laisvę ir socialini teisingumę!
Tegyvuoja darbo žmonię vienybė.'

Augsburgas /Vokietija/ Lietuviu Tremtiniu Darbininkę, ir Amatininku.
•1949 m. gegužės 1 d, Profesinės sąjungos Centro Valdyba.

"BENDRAS REIKALAS"

Bn^viQS‘ti dalyvnuti_masiniame
"Common_Gause "_mitinge New Yorke

Prieš dvejus metus buvo sukurta JAV piliečię organizacija Common Cause 
- "bendras reikalas”, skelbianti "laisvės atgimimu”. Suprasdama laisvę 
tradicine, tikręja prasme, toji organizacija neišvengiamai pateko į patį 
sūkurį kovos su sovietiniu tautę ir žmogaus pavergimu. Common Cause dve- 
ję metę sukakties minėjimas š.m.kovo m. sutapo su intensyviais sovietę 
"taikos ofenzyvos" manevrais. Prieš tę sovietę klastę Common Cause pasta
tė šūkį "pirma laisvėj tik go to taika".

Spaudos konferencijoj7~kurl rado'plątaus atgarsio didžiojoj JAV spau
doj, Common Cause pirmininkė Tirs. Natalie U.Paine pareiškė (cit.iš "New 
York Mirror" III.14):

"Taika be laisvės yra formulė, kurię taikingom, karo išvargintom tau
tom visada siūlo diktatoriai nuo senęję barbarijos laikę ligi Hitlerio 
ir Stalino..; Amerikiečię tauta, painformuota ir ryžtinga, turi it 
aiškinti Kremliui, kad jos tradicinė taikos meilė nereiškia noro iš
duoti savo principus".

Mrs.Paine toliau pareiškė, jog (cit.iš "New York Herald Tribune" 
TH. 14) "Common Cause sęjndis tiki, kad žmogaus laisvė ir tikėjimas į 
Dievę yra neišskiriami, ir šaukia visus amerikiečius susivienyti lais
vei ginti. Mes nepraleisim nė vienos progos atskleisti sovietę dikta
tūrą visais aspektais kaip mūsę gadynės .Aitikristę, užsimojusį sunai
kinti m relines, dvasines ir etines vertybes,"

Common Cause sęjūdžio žmonės pastebėjo, kad sovietę taikos ofenzyva 
įvairiuose amerikiečię sluoksniuose - motcrę organizacijose, studentuose, 
intclektualę rateliuose, mažumę sambūriuose, net tarp dvasininkę - ran
da daugiau atgarsio nei aplamai manoma. Kovodama su tuo išmoningu, bet 
lygiai ir pražūtingu amerikiečię tautos migdymu Common Cause šiemet už
simojo verbuoti savo narius tarp universitetę, kolidžę ir aukštęję mo- 
kyklę studentę ir užkirsti kelię komunistinės propagandos skverbimuisi 
į JAV mokslę. Savo vadovybėje Common Cause jau turi tokius žymius asmenis 
kaip gen.mjr. Follet Bradley, gen.ltn. R.E.Eichelberger (JAV III armijos 
vadas Japonijoj), buv.valstybės pasekretorį Sumner Welles, žinomę publi
cistę Dorothy Thompson; toliau, šalia jėzuitę t.t. R.I.Gannon ir E.A. 
Conway ten matom aukštę episkopalę bažnyčios atstovę Dr.S.M.Shoemaker, 
žydę rabinę Louis Mann...

atsakydamas į demoralizuojamęję komunizmo propagandę, Common Cause 
gegužės 5 d. New Yorke, Carnegie Hall, šaukia masinį mitingę, kuriame 
be amerikiečię pakviesti dalyvauti ir žymiausi sovietę pavergtę tautę 
atstovai. Iš lietuvię pakviesti VLlKo pirm.Mons.Krupavičius, VT pirm. 
Sidzikauskas, min.Žadeikis ir kons.Budrys. Iš viso pakviesta 13-kos Rytę 
ir Vidurio Europos tautę - 350.000.000 gyventoję atstovai. Pagrindinis 
kalbėtojas būsięs viena tarptautinio garso asmenybė, kurios pavardė dar 
nepaskelbta.- Mitingo tikslas - "dramatišku būdu parodyti Amerikai ir
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pasauliai solidarumu visą politiniu ir etniniu Rytą Europos grupių, 
susivienijusiu bendrai kovai prieš komunizmą.” Rengėjai pasirūpino, kad 
mitingas būtą pagarsintas per filmas, spaudą, radijo, televiziją; tokie 
mitingai vėliau būs surengti Bostone, Cleveiande, Chicago, Buffalo, Pitts- 
burghe, Los Angeles ir kitur. Prie mitingo pagarsinimo prižadėjo prisidė
ti ’’Voice of America'1 - JAV valstybės departamento globojama daugiakalbė 
radijo pranešimą tarnyba*

■ Common Cause nori, kad mitingas būtą ’’vistą pavergtąją tautą atsakymas
į sovietlą tironiją.” Tas.ai troškimas atsispindi ir rezoliucijos projekte, 
kuris Išsiuntinėtas kviestiesiems Rytu ir Vidurio Europos tautą.atsto
vams su prašymu pateikti savo pastabą, korektyvą be.į pasiūlymą. Projek
tas skamba šiaip: iv... '

•’Kadangi didžiausia žmonijos 'istorijoj karinė pergalė pavirto aiškiu 
politiniu laisvės pajėgą pralaimėjimu; ... . - ■ • ■ .

Kadangi agresinis pasaulio komunizmas savo diktatūrinę galią iš
plečia vis' toliau Europoj ir Azijoj ir skaldo pasaulį į tautas, kurios 
dar tebeturi Savo laisve ir nepriklausomybę,• ir tautas, gyvenančias 
organizuotos pasaulinio komunizmo mažumos vergijoje; ■ - 

■ Kadangi komunizmo, priespauda ir tironija priešinga kiekvienai reli
gijai ir pačioms .pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvei, - dėl to 

Nutariama, kad mes, čia susirinką atstovauti 350.000.000 
gyventoją, vienodai kenčiančią komunizmo jungą, - atstovai šią tautą: 
albaną, bulgarą, čekoslovaką (čeką ir slovaką), estą, jugoslavą (ser
bą, kroatą ir.slovėną), latvią, liėtuvią, lenką, rumuną ir vengrą, o 
taip pat ir prispaustą rusą, gudą ir ukrainiečią tautą - šiuo pašiža- 
d'am išvien veikti savo tautoms išlaisvinti; savomis pastangomis išspręs 
ti'visus ginčus, kurie, galėtą mus skirti; susilaikyti nuo kėlimo bet 
kokią ginčijamą tautinią bei politinią klausimą kol išsilaisvinimas 

. nuo bendro priešo nepasiektas, - ir šiuo patvirtinam savo solidarumą 
bei tikslo bendrumą laisvės bylpj'e;’

Toliau nutariama, kad' tą aukštąjį tikslo bendrumą 
išlaikysim ir po išsilaisvinimo ir sieksime galutinės federacijos

■ tarp savęs ir su kitom laisvom tautom Atlanto chartos ir Jungtinią
Tautą dvasioje* ■ . •

' APIE DP VEIKLA

New York (LAIC)'Belgijoje leidžiamas laikraštis Orzel_BiaĮy, buvęs gen. 
Anderso korpo organas, kovo 5 d. laidoje.turi E.ZagielIos straipsnį. ”Trem- 
tinią Babelio Bokštas Vokietijoje”.

Tarp 80,000 ' * ■ b <'■ ■ .
ukrainiečią vyksta ’’haliČaną ir asmeną iš anapus Dniep^ro kivirčiai. Ši 

tautybė"esanti dinamiškiausią ir .linkusi valdytis '’kieta ranka”, Ukrainie- 
čią šalpos organizacija yra IRO akredituota, ir tas leidžia daugeliui vykti 
Amerikon. Daug inteligentijos, tebeina 5 laikraščiai, senieji emigrantai 
iščechijos vaidina žymią rolę, nors vadovauja buv.Lenkijos Seimo vice-pirm 
Mudryj. Daug-laiko ir energijos eikvojama savitarpio ginčam. Vistik, tiktai 
monarchist ai neįstojo į Tautinę Tarybą.

gud^ Vokietijoje esą 10’,000--Leidžiamas 1 savaitraštis, ’’Vyriausybė” 
su prezid.Abramčiku apsistojo Paryžiuje. Didelis skilimasstačiatikią 
vyskupai remia negausius pro-rusus,’ ’’neaiškios praeities” grupė naudojasi 
IRO pritarimu ir kratosi- rusą,, dargi nenori gudą vardo -ir vadinasi "krivi-
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cats41’. ’’Pastaruoju metu pareikštos teritorinės pretenzijos nuo Briansko 
ligi Karaliaučiaus sukėlė aštry lletuviy-gudy ginčy apie ...Vilniy.”

Vokietijoje esapia 42,000* Daugiima ruošiasi vykti-Amerikon, 
■’neva turi 13,000 darbo ir b uty. garantijų išUSA". Be to,. emigruojama į 
Anglijy ir dominijas. Lietuviai, "kaip iš viso balt iečiai., vengia konti- 
rientalines Vakary Europos krašty* Pusmilionis lietuviy .Ameriko je-materia
liai remia savo.tautiečius Vokietijoj ir Lietuviy Raudonasis-Kryžius ga
biai' veikia. Vokietijoje- susikūrusios organizacijos darosi pasaulinio mas
to organizacijom ir palaipsniui, keliasi Amerikon.' "Inteligentija'planingai 
perkeliama anapus vandenyno, kur universitetuose jau dėsto eilė lietuviy ■ 
profesorių, kur DP.s perėmė didžiumy lietuviy-amerikiečiy redakcijų, kur. 
jau yra keliasdešimt gydyto jy ir 11." 1

Tremtyje-gyvena 3 vyskupai, daug buv.ministeriy, generolu, "pusė pro
fesorių ir rašytojy, lietuviy studenty skaičius tremtyje siekia 50 procen
tu prieškarinės studentijos". Leidžiami keturi laikraščiai. Per 3 metus, 
daug nuveikta kultūros dirvoje. Susidarė gausūs teatrai, chorai,- netgi, 
kurį laikę opera, išleista daug.dailiosios literatūros veikąly, išdalinta 
premijy. - ■ ’.

"Skilimo esame ir čia - kurgi- jo nebuvo! - betgi ne visiško. Vieny dis
pozicijos veiksnį sudaro diplomatinės pasiuntinybės, pripažįstamos eilės 
valstybiy, o’ savo laiku apsodintos prezidento Smetonos vyriausybės. Dip-■ 
lomaty šefu yra buv. min.Lozoraitis, gyvenys' Romoje’. - Be to veikia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas^ susikūręs okupuotame krašte, 
dabar esys Vokietijoje. Jį daugumoje suaarc Smetonos-Voldemaro perverBmo 
nušalinty partijy atstovai. Tas Komitetas eina Seimo tremtyje funkcijas,. ..- 
gi jo priešaky stovi krikščioniškosios demokratijos vadas, prelatas Krupa
vičius.' $is Komitetas išskyrė Vykdomyj,y Taryby, kuri veikia kaip Vyriausy
bė tremtyje su V.Sidzikausku .pryšaky. 50 nuošimčiy viety Komitete užima 
krikščioniškosios demokratijos blokas, o 50 nuošimčiy tautininkai, liaudi
ninkai, socialistai ir kiti, kurie reikalauja įsileisti Klaipėdos. li-etuviy. 
(liuterony iš buviPrūsijos okupacijas) atstovo--Ir tuo būdu.laimėti didžiu
my. Ginčas tęsiasi jau metus laiko, ir opozicija pareiškė pirmininkui ne- 
pasįtikėjimy išvakarėse, jo išvykimo į Jungtines Valstybes syarbiem pasita
rimam. Nepaisant to trynimos!, visi.veiksniai savitarpy bendradarbiauja.

Lenky nuomonė apie latvius ir estus.
Latviy esama 80.000. .Ingiu kalbos mokymas buvęs privalomas gimnazijose. 

Inteligentijos gausumas ir protestynty parama leido latviam užimti apsčiai 
viety IRO administracijoje, kas teikia materialinį pogrindy ir daug įtakos 
latviam. Jie emigruoja išimtinai į anglo-saksy kraštus. Jy leidžiama daug 
leidiniu angliškai. "„kr tai ta propaganda duoda gėry vaisiu, ar protestan- 
ty rateliy parama, ar jy pačiu užsilaikymas - gana, kad jie. sudaro emi
gracijos verbavimo komisijų labiausia mėgiamy elementy".

Latviai skiriasi nuo kit-y DP. Jy.spauda kitokia. Ligi, šiol jie nepas'isa- 
kė įntermariumo nei kitokios viršvalstybinės idėjos temomis; "jie patvirti
no tiktai trijy Pabalčio valstybių syjungy. Daugiausia jie domisi dabarti
mi. Raportai iš Latvišky organizacijy■pasitarimy teikia pilniausiy DP gy
venimo sylygy vaizdy. Sportas jy gyvenime ir propagandoje užima žymiy vie
ty. DP Olintpiadoje latviai laimėjo daugiausia dovany ir savo krepšininkus, 
prieškarinius Europos čempionus, jie pasiuntė užsienin propagandos -kelti. " 

Kultūriniam gyvenime, pirmon vieton veržiasi Rygo.s operos Leimanio ba
letas. Latviai turi 2 savaitraščiu USA zonoje, 1 brity zonoje.

"Skilimas? - Buvo, betgi jau užglostytas. Latvijos Seimo iš prieš -UI* 
maniniy laiky atstovu susigrapavimas vadovaujamas paskutiniojo demokrati
nio Seimo buy.antroj'' vicepirmininko - katalikę vyskupo Rancano, kuris bu
vo laikomas Latvijos valstybinio suverenumo teisiy paveldėto j-u. Betgi
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tremtinię didžiumą sudaro Ulmanio šalininkai. Susitarimas remiasi šiais 
pamatais: valstybinię suverenią. teisiu atstovais yra diplomatai tose viep
tose., kur jie pripažįstami. Be to, susikūrė; Tautinė Taryba, kurią suda
rė' maždaug trečdaliu buvusiojo Seimo politiniu partiją atstovai su vys-' 
kupu Rancanu priešaky; kitę trečdalį sudaro visiiomeninię organizaciją at
stovai, ir trečiąjį - delegatai iš Latviu Centralės Tarybos, išrinktos vi
są tremtiniu rinkimuose.

’’Šiame DP pasauly įdomiu asmenybę sudaro tūlas Ulamnio vyriausybės 
latviškas ministeris, kuris, Sovietu kariuomenei įžengus, vienintelis pa
siliko ministeriu; vokiečiu laikais buvo t.v.gen.direktoriumi arba minis- 
teriu; o tremtyje per 2 metu buvo latvię centrinės organizacijos pirminin
ku,-gi po to ■- vėl kaip 'vienintelis DP (tarp kitko neturi DP teisią) tapo 
žymiu valdininku IRO centre, Ženevoje.

Tarp 24,000 • '• ’ '
estįį - daugiausia inteligentija, daugelis dirba IRO aukštose pareigo

se,"Turi žymią rašytoją ir mokslininkę. Savo dirbinius eksportuoja Ameri
kon, betgi tuo skiriasi nuo kitę baltiečię, kad estai neturi savo ’’sosti
nės'* Vokietijoje. Estę Tautinė. Taryba yra įsikūrusi Švedijoje, nes ten 
gyvena dvidešimt keli tūkstančiai estę, ’’regimai aukštesnės kokybės nei 
tremtiniai Vokietijoje. Vasario gale New Yorke tarėjo įvykti Kongresas, 
kuris turėjo sukurti Pasaulio Estę-Sąjungą.”

■LIETUVOS ISTORIJOS PAMOKA IT.kLŲ
KOMUNISTĘ ATSTOVUI

Bolševiką darbai Lietuvoje italę spaudoje labai išpopuliarinti. Lomu- . - 
nistai, norėdami šitą įspūdį sumažinti, pasiuntė parlamento atstovę Scnr- 
pę; kad jis viešame mitinge atitaisytę informacijas .apie Lietuvę taip, 
kaip komunistam patinka. Svarbiausias jo argumentas, kodėl Lietuva turėjo 
atitekti Sovietę Sęj angai, - istorinis. Girdi vakarę kapitalistai Lietuvos 
Brastoje padarė taikę, atplėšdami nuo "Motinos Tėvynės" nuo Rusijos tris 
jos provincijas ir jas padarydami valstybėm. Mūšą bendradarbio rūpesčiu, . 
"Il Corriere di Novara" balandžio 14 d.-pirmame puslapy įsidėjo prof. 
Mitchell laišką antrašte "Istorijos pamoka p.Scarpai", kuriame plačiai 
atitaisomas anas teigimas, Mitchell paaiškina:

1. Kol Maskvos kunigaikštija tebesitęsė vidiniuose neramumuose, .didelė 
ir galinga Lietuva nešė rusę tautai Vakarę kultūrą (Lietuvos Statutas...) 
ir stabdė totorię invaziją.

2. Lietuvos ir Lenkijos padalinimas įstūmė tiedvi tautas vergijon.
3. 1831-1863 m.m.sukilimuose lietuviai ir lenkai bandė nusikratyti ru

sę jungo; tie sukilimai buvo žiauriai užslopinti.
4. Lietuvię tauta nesiliovė kovojus, ir 1904 gegužės 7 d., caras buvo 

priverstas grąžinti katalikę tikėjimo ir lietuviškos spaudos laisvę (pir
moji autonomija). 1905 m.gruodžio 4 d., maišto pasėkoj, Lietuvai buvo pri
pažinta politinė autonomija, tiesa, vėliau klastingai paneigta.

5. '1917 m.lapkričio 16 d. Lietuva pasiskelbė nepriklausoma nuo Rusi
jos, o ’1918 vasario 16 d. buvo paskelbta pilna Lietuvos nepriklausomybė.

Prof.Mitchell primena Scarpai, kad "ne Lietuvos Bręstos taika grąžino 
Lietuvai (kaip ir Latvijai su Estija) tautinę autonomiją, bet'jos sūnę 
krauju, pralietu šimtmetėse kovose, buvo at/kariauta jos nepriklausomybė 
ir visiškas suverenumas."

Kad Lietuvos Brąstos taika Lietuvos laisvės problemos galutinai neiš
sprendė, prof.Mitchell nurodo "Izvestiję" 1918 m.gruodžio 25 d. str. ku
riame Lietuva, Latvija ir Estija minimos kaip nelemta kliūtis Rusijos
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Rusijos revoliucijai susisiekti su revoliucijos apimta Vokietija* Dėl to 
trim Baltijos valstybėm teko dvejus metus kariauti su bolševikais, kol 
buvo pasirašyta Maskvos sutartis. Autorius sumini ir cituoja visas Lietu- ' 
vos su sovietais pasirašytas sutartis, kurias sulaužydama sovietu S-ga 

. 1940 m.Lietuvai ir kitom Baltijos valstybėm "gražino laisvę” - atvirkš
tine prasme, padarydama jas ''laisvas, demokratines, ir laimingas” tarybų 
respublikas.

APIE PARTIZANINI JUDĖJIMU PRIEŠ SOVIETUS 
IR NAUJ£ VAŠINGTONO POLITIKU

Egi šiol vokiečiu spauda rasdavo geriau tylėti apie bolševikų okupuo- 
f tas Baltijos valstybes. Kai kurie laikraščiai net naiviai pamotyvuodavo, 

kodėl negali panaudoti jiem pateikiamos medžiagos. Dėl popierio trūkumo,
- dėl trūkumo vietos laįkraštyje... Toks buvo jų nuostabiai vienodas pasi
teisinimas. Privačiai teko patirti pačių vokiečiu komentarų, jog ligšio
linės redakcijos taip sukomplektuotos, kad vieni iš redaktorių nenori nie
ko pasakyti prieš sovietus, kiti dar to nedrįsta, kad neapšauktų jų na-

• ciais ir aliantų priešais.
įdėjus po platų straipsni apie padėtį Baltijos kraštuose amerikiečių 

leidžiamiem laikraščiam Munchene ir Vienoje (jų straipsniai minėti perei
tame. biuleteny "Die Neue Zeitung” susilaukė iš kai kur net nepasitenkini
mo dėl savo straipsnio apie Pabaltijo kraštus!), šiek tiek daugiau infor
macijos pradeda rastis ir kituose. Paskutiniu laiku imta rašyti apie par
tizaninius judėjimus-visuose sovietų okupuotuose kraštuose įjungiant ir 
Baltijos valstybes.

.Dėmesio vertas britų licencijuoto savaitraščio "Der Telegraf
• d e r U o c h e" (16 ir 17 nr.) pranešimas per du nr. apie partizaninį 

judėjimų Ukrainoj, Gudijoj, Baltijos kraštuose, Rytprūsiuose. Tik nuosta
biu būdu jame psasilenkiama su pačiais pagrindiniais faktais. Esu erdvėje 
tarp Baltijos ir Ukrainos didžiausias partizaninio judėjimo centras - Gu
dija. Gudų partizanai susimetę į "Juodųjų katę", kuriai vadovauja Mituš- 
ka, gudas, mokytojo sūnus. Savo armijoj, šalia gudų, jis turįs estus, lat
vius, lietuvius ir vokiečius. Vokietis, karo belaisvis, buvęs vos ne Mi- 
tuškos dešinioji ranka... Šitoks lietuvių rezistencijos nutylėjimas, ban
ditinės (mūsų žiniom) "Juodosios Katės" (apie jų buvę rašyta ELTOS BIULE
TENY 60 nr. ) sukeriojinimas ir pavertimas rezistencijos branduoliu Lietu
vos erdvėje lietuviui koktu skaityti.
("Telegrafo" redakcijai pasiųstas dėl to straipsnio atitinkamas paaiškini
mas ')

Daug atsargesnis ir pateiktais daviniais mokėjęs pasinaudoti biulete
nis "Internationales Zeitungsarciiiv Ost-Dienst”, leidžiamas Mdnchene, Ja
me suminimi trys didieji partizaninio judėjimo centrai: Galicija su visa 
vakarine Ukraina, buv.lenkiškoj i Gudija, Lietuva. Lietuvos rezistencinis 
judėjimas laikomas geriausiai organizuotas ir svarbiausios reikšmės. Ta
čiau šalia teisingos informacijos ir čia neišvengta pakreipimo vokiečių 
naudai, tvirtinant, kad.Lietuveje esu 28.000 partizanų, tarp jų 21.000 
lietuvių, 4.500 vokiečių, 2.500 rusų. Tuo tarpu, mūsų patikimom žiniom, 
nei vokiečių, nei juo labiau rusų Lietuvos partizanų daliniuose nėra.

Kodėl taip spaudai reikėjo išpūsti reikšmę gudų ar rusų ir vokiečių, 
galima spėlioti. Tik ne dėl trūkstamos informacijos(vokiškoji spauda gau
na specialų biuletenį). Ne be to, kad čia nebūtų natūralios vokiškos 
ambicijos priminti, kad vokiečiai tebekovoja prieš sovietus, kad jie tik
rieji tos kovos tęsėjai. Ir asmeninės ambicijos padiktavo "Telegrafo” in-
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formatorię, buv. karininkr, pasigirti, kad jis vadovavo gudę rezistenci
jai.

Dėmesio vertas platesnis komentaras, kuriam sugestiją gali duoti Atlan
to paktas ir JV politika Sov.S-gos atžvilgiu. Kai kurie laikraščiai j. At
lanto paktai buvo pažiūrėję skeptiškai. Jo pabrėžiamas apsigynimo pobūdis 
įgalino kaikę teigti, kad vakarai nori tik stabilizuoti status quo: "iki 
šiol, bet ne toliau1'. Tuo atveju Atlanto paktas,rezignuoja Sovietę S-gos 
okupuotu kraštę atžvilgiu, palikdamas juos Rytę malonei, šiai tezei pa
neigti dėmesio vertas šveicaru "Die Tat" 113 nr. Vašingtono korespondento 
komentaras Churchilio kalbai. Esę Churchilis aiškiai skyrė rusę tautę ir 
sovietinį režimę: kategoriškai pasisakė prieš režimę, palankiai tautos 
atžvilgiu. Tai esęs naujas išeinamasis punktas anglosaksę aktyvesnei poli
tikai’ Rusi jos atžvilgiu. Karo metu buvusi klaida, kad nebuvęs išnaudotas 
kylys tarp nacię režimo ir vokiečię tautos* Dabar tai suprasta Vašingtone, 
Iš tezės, kad reikia remtis idealistais, kad "rusę, lenkę, čekę, vengrę 
ir jugoslavę tautos iš pagrindę stovinčios Vakarę pusėje, Vašingtonas da
bar organizuoja savo praktinę politikę".1 Dėl to JV remiančios tę tautę ju- 
dėjimę. Ne vieni bolševikai turį dabar penktęję kolonę. JV pastangos iš
kelti genocido klausinę, religinius persekiojimus, "Voice of America" 
transliacijos pavergtiesiem kraštam, tam tikros sumos tiem kraštam, palan
kumas emigracijoje susibūrusiam pavergtę kraštę išlaisvinimo judėjimui - 
vis tai rodę, kad Amerika ima domėtis pavergtaisiais rytais. Tai esanti nau
ja aktyvaus kraštę atkariavimo politika. Tik vieni (pesimistai) manę, kad 
rytai neatvaduojami be ginklo, kiti (optimistai) tikį, kad pasyvi rezis
tencija, dogmatiniai skilimai ar skaldymai viduje pralauš vis didesnes 
spragas rytuose, pro kurias įeis amerikietinė įtaka. "Tačiau abidvi tenden
cijos yra vieningos, tuo,kad Vakarai turi imtis ne tik defenzyvinės politi
kos, bet ir ofęnzyyįnės atgauti ar naujai laimėti tai pasaulio daliai, kuri 
šiandien yra komunistę valdžioje. Šita naujos vakarę’dinaminės politikos’ 
koncepcija.... nuolat stiprėdama, žymės Vašingtono politikę",

Šitoks komentaras gali paaiškinti, kodėl imta daugiau kalbėti apie vyks
tantį pasipriešinimę sovietę okupuotuose kraštuose. 0 palankus susidomėji
mas neseniai susikūrusia "Sęjunga rusę tautai išlaisvinti" J ję sudarė 25 
rusę emigrantai, tarp ję buvęs 1917. m. laikinosios vyriausybės pirmininkas 
A.Kerenskis, 1918 k, Lenino išvaikyto parlamento pirmininkas černovas ir 
kt. ) paaiškina Vakarę norę ypatingo dėmi.šio kreipti į pačius rūbas, pabrėž
ti ję tarpe kylantį sovietiniam'režimai pasipriešinimę kartais net su mo
raline skriauda kitiem kraštam,

DEL DR.O.SCHREIBERIO PASKYRIMO
Komisaru pabėgėlių reikalam Vokietijoje yra paskirtas Dr.ottomar Schrei- 

į)_e_Į buvęs Klaipėdos krašte direktorijos pirmininkas. Šitas paskyrimaš’'vc-"’ 
kiškai spaudai davė progę iškelti Dr-. Schreiberio nuopelnus, įskirti jį į 
"Savaitės įžymy^ss” ir pavaizduoti jį nacię kankiniu, o dėl santykię su ' 
lietuviais prasitęsti. kad jis turėjęs su Lietuvos gubernatorium "Diffe- 
renzen" (Die Neue Zeitung). .

Lietuviai, ypač klaipėdiškiai, gerai-pažįsta-p.Schreiberį ir.tas "Dif- 
feren?en". Būtent. - Schreiberis atvyko į Klaipėdę tik 1919 m.. Jo ypatinga 
veikla pasireiškė'įsigalėjus Vokietijoje Hitleriui. Būdamas direktorijos 
pirmininkas, Schreiberis 1933-34 m. gaudavo iš Vokietijos konsulato Klai
pėdoje instrukcijas vokiškai veiklai. Jam valdant direktoriję buvo suor
ganizuota Klaipėdoje nacię partija. Jo: organizatorius -. Dr.Ernst Neumann, 
Klaipėdos apskrities valdinis veterinarijos gydytojas. Kad Neumann galėtę 
partijos reikalam atsidėti, jam buvo sudaryta galimybė gauti kitę veteri- 
norijos gydytoję padėjėję. Lietuvos gubernatūrai negalėjo būti nežinoma 
tokia Dr. Schreiberio veikla, užkulisinė globa ir vadovavimas nacistinei
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akcijai. Ji ir privedė prie ’’Differenzen” ir kai jokie įspėjimai p.Schrei- 
beriui nieko negelbėjo, jis buvo atleistas iš direktorijos pirmininko pa
reigu. (1934)., Dr,Schroiberio ekspozitūra Dr.Neumann buvo tas vyras, kuris 
1939 m.kovo 22 d. teatro aikštėje Klaipėdoje Hitleriui ’’perdavė"Klaipėdos 
krašty ir už tai gavo iš Fiihrerio ranky auksinį partijos ženklelį.

1948 m.--vėl iškilo p.Schreiberio ir p.Ncumanno vardai kartu. Praėjusį 
rudenį Hamburge buvo ’’Memellandertreffen”, kuriame memelliinderiai •’iš
sirinko” Schreiberį vadu. Rinkimai praėjo panašiu būdu kaip sovietuose; 
organizacijos reikaly vedėja-Erika Rock pasiūlė p.Schreiberį, ir niekas 
prieš jį nedrįso prieštarauti, kad nebūty apšauktas ’’Verrdteriu”. Šitame 
suvažiavime dalyvavo ir Dr .Neumann. Organizacija, kuriai vadovauja p. 
Schreiberis, rodo aktyvumo įrodyti Klaipėdos krašto vokiškumy,įeisdama 
tam reikalui brošiūras ir kitoip. kalbom. Paskyrus Schreiberį komisaru vi
siem pabėgėliam, nacinis judėjimas ’’Memellanderiy” organizacijoj padry- 
sėjc • . .

■PADĖTIS LIETUVOJE IKI Š.M.KOVO 19 D.
(vokiečiy belaisviy pasakojimais)

^2^ą3®i3£į£i£j?ęįąįsYį£jCharakteristiką

Apklausinėtieji belaisviai, eiliniai kareiviai, nebuvo pakankamai in- ' 
teligentiški duoti pilny Lietuvos ūkinio, socialinio ir kultūrinio būvio 
vaizdy, nors kai kurie jy, sakėsi, išbuvę Lietuvoj visy nelaisvės laiky, 
t,y. nuo 1944 m,iki š.m.kovo 19 d. ir turėję daug progy darbovietėse susi
durti su civiliais gyventojais. Apklaustieji gerai pažinojo Vilniaus, Kau
no ir Šiauliy sritis, tat jy pasakojimai nekelia abejojimy, nors tikslumo 
pasigendama. Jy žiniom, yisi_yokieči^ belaisviai iki š.m.kovo 25_dt turėjo 
būti iš Lietuvos ir kitu Pabaltijo kraHty"išvežti.

Režimas_belaisyiy_stovyklose

Iš belaisviy stovykly Lietuvoje belaisviai buvo varomi darbam ir už 
stovyklą-ribyi Darbovietėse jiem dažnai tekdavy matytis ir kalbėtis ir 
su civiliniais gyventojais. Kartais jie būdavę varomi į miškus malky. To
kiais atvejais jy prižiūrėtojai likdavę pamiškėse, bijodami dėl partiza
nę į mišky lįsti. Ypač apie Vai kininky dažnai tekdavę susidurti su .parti
zanais. Partizanai juos iškvosdavę ir sužinoję, kad jie yra vokiečiui be
laisviai, duodavę jiem rūkni.y, duonos ir net muminės. Vienam pasakotojui 
šoferiui Kuršėny valsčiuje tekę net sunkvežimį vairuoti su važiavusiais 
vykdyti išvežimy į sibiry enkavedistais.

Stovyklose belaisviai buvę traktuojami kaip gyvuliai ir vargiai jie būty 
galėję išlikti, jei ne vietiniy lietuviy gyventojy parama, kuri dažnai 
būdavusi teikiama, nežiūrint rizikos. Taip pav., Vilniuje, varant gatvėse 
belaisviy kolonas, iš lietuviu gyvenąmy buty pro langus būdavę metama duo
nos, sumuštiniy. ir kitokiy valgomy daikty, nors enkavedistai grūmodavę 
šauti. Ir ūkininkai niekada neatsakydavę belaisvius sušelpti, nors už tai 
buvo grasoma išvežimu.į Sibiry. Lietuvos ir lietuviy jie niekada neuž- 
miršiy. _ . •

Už darbus belaisviai gaudavę po kelety dcšimčiy rubliy atlyginimo. Po 
valiutos reformos, padidėjus rublio vertei, už juos jau buvę galima šis 
tas.nusipirkti, tokiu.būdu ir belaisviy sylygos pagerėjusios. Jie galėdavę 
nusipirkti duonos, kurios 1 kg kaštuojąs Rb 2,80 - 3. Apskritai, duona 
soviety užimtose srityse tiek ir pačioj Sov.S-goj gyventojam sudaranti
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rimčiausią problemą.

Karts nuo karto belaisviam būdavusios politinės pamokos, kurią metu 
politrukai aiškindavę reikalą sutriuškinti kapitalizmą ir įkurti pasaulyje 
socialistinę tvarką.- Tašiau toji, propaganda tarpe yokiečią belaisviu, ma
čiusią tą"sncijalistin^ tvarką", neturėjusi pasisekimo. Paleidžiamą be- 
laisvią.politrukai prašę apie sovietą tikrovę pasakoti tik teisybę, nei ati
mant nei pridedant. Taigi jie ir pasakoją teisybę.

§2?££22jLiętuyos_vąizdąs
Didesnė .dalis lauką esą nedirbama. Nėra gyvulią, Kolchozą esą nedaug 

(Žinios iš sovietinės spaudos ir kitur - kitokios! E.). Tik valstybiniai 
dvarai ir didesni ūkiai paversti sovchozais, bet ir juose darbas neeinąs. 
Iš miestą, labiausiai esą sugriauti Šiauliai. Kaunas ir Vilnius mažiau karo 
paliesti.

• Vilniuje lietuvią esą labai maža, nedaugiau kaip 25 o/o gyventoją. Daug 
esą žydą, veik kas antras gatvėj sutiktas praeivis. Dauguma ją esą "načal- 
niki", MGB agentai, milioininkai ir kitokie sovietiniai pareigūnai. Kauna 
ir Šiauliuose lietuvią esą daugiau.

Šiemet Lietuvoje žiema, palyginti, buvusi minkšta. Tik kovo mėnesio pra
džioje staiga pašalę ir temperatūra nukritusi iki 29° žemiau nulio. Jiems 
išvykstant Lietuvoje dar. buvę gilu sniego.

Visas krašto gyvenimas esąs apmiręs, tat ir jokio atsistatymo nematyti. 
Buvę pastatyta naują aerodromą. Šiauliuose esą atstatyti kai kurie valdiš
ki pastatai - teatras, vandentiekio bokštas, miesto valdybos namai, fabri
kas "Banga" ir darbininką namai prie odą fabriko. Jokios privačios staty-- 
bos. ar remontą nesą. Daugelis žmonią gyveną griūvėsią rūsyse.

Bolševikinį krašto "atstatymą" belaisviai apiliustravo tokiais pavyzdžiais: 
buvę gauti stambūs kreditai Kauno gelež^nkelLą-stočiai atstatyti. Ir, matyti, 
Maskvai jau buvę pranešta, kad stotis atstatyta, nes Maskvos laikraščiuose 
buvę paskelbta apie tą atstatymą ir net nuotraukos "atstatytosios" stoties 
buvusios įdėtos. Tuo tarpu tikrovėje buvę tik griuvėsiai nuvalyti. Taip 
pat buvę gauti kreditai Šiauliuose statyti gipso fabrikui ir taip pat buvę 
paskelbta Maskvos laikraščiuose apie naujai pastatytą fabriką, tikrovėje 
gi dar nesą nei pamatą. Kai iš Maskvos buvę pareikalauta to fabriko gipso, 
tai jis buvęs kažkur kitur nupirktas ir pasiąstas Maskvon.

Kaune tiltai dar nesą atstatyti. Tebesinaudojama pantoniniais tiltais, 
dar vokiečią padarytais karo metu. Kauno geležinkelio tiltas per Nemuną ate 
statomas ir manoma, kad šią vasarą atstatymas bus baigtas (Kovo mėn. spauda 
skelbia apie pastatytą tiltą panemunėje.E.).

Ekęnoninis
1946 m.bolševikai atėmę iš ūkininką gyvulius, palikdami jiem tik po 

vieną karvę ir vieną arklį. Bolševikai gyventojam aiškinę, kad po daugiau 
gyvulią laikyti nėsą naudinga. UKininkam uždedamos neįmanomos pyliavos, ir 
jie verčiami pasirašyti, kad išpils, Priešingu atveju jiem grasoma išgabe
nimu į Sibirą ar kalėjimu. Pyliavos kas metai didinamos, atrodo, tam, kad 
padarytą indivi'dualą ūkininkavimą neįmanomą. Nenorėdami eiti į kolchozus 
ar būti išvežti į Sibirą, ūkininkai dažnai stengiasi pripirkti pyliavom 
trūkstamą gėrybią. Nors gyvulią ūkis yra sunaikintas, tačiau belaisviam 
buvo žinoma, kad nuo 20 ha dirbamos ar nedirbamos žemės buvo reikalaujama 
po 20.centn.mėsos.
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pirkti šio to dar esą galima gauti, tači iu kainos esančios neįmanomos.
Valdininkijos tarpe vyraujanti baisi korupcija. Belaisviam buvęs žino

mas atsitikimas, kad Šiauliuose buvęs gaunas 1 mil.rut.kreditas statybi
nėm medžiagom pirkti. Šis kreditas buvęs padengtas suklastotom suskaitom, 
o pinigai išeikvoti.

1946 m.Lietuva buvę užplūdę civiliai rusai, vyrai ir moterys net nuo 
Leningrado ir Maskvos ubagauti maisto. Tie atrodydavę baisiai nuskarę. Gy
ventojai lietuviai jiem'duodavę labai nenorom arba nieko neduodavę, tuo tar
pu kai su vokiečiais mielai dalindavęsi. Tie ateiviai dažnai griebdavęs! 
plėšimi!. Taip pat jie rinkdavę nuo laukę varpas. Nors naminė degtinė gamin
ti esą draudžiama ištrėmimu į Sibirą, bet belaisviai karts nuo karto gau
davę ir naminės degtinės.

§22i£2£12£s_s£lygos *

Jokio socialinio•draudimo ir jokią ligonią kasu nėsą. Mokyto sanitarinio 
personalo taip pat beveik nėra. Ją stovykloj tarp belaisviu buvęs vienas 
vokietis gydytojas, kuris civilią gyventoją kiekviena galima proga buvęs 
prašomas medicinos pagalbos.

Ligoninėse su ligoniais elgesys esąs nežmoniškas.. Vaistą gal ir esą vais
tinėse, bet jie neįperkami. Epideminią ligą netekę girdėti.

1947 m.rudenį ir 1948 m.sausio ir gegužės mėnesiose buvę dideli masiniai 
išvežimai į Sibirą, Belaisviai papasakojo mums jau žinomą išvežimą vaizdą, 
kaip enkavedistai apstoja ištisus kaimus ir visus gyventojus - vyrus, mo
teris ir vaikus išgabena į geležinkelią stotyse specialiai parengtus preki
nius vagonus. Taigi, gyventojai išvežami ištisais kaimais. Išvežamąją gyvu
liai išvaromi, javai suvežami į vieną vietą, o sparnuočius ekzekutoriai iš
keičia į naminę degtinę išvežimą nepaliestuose rajonuose, prie išvežimą da
lyvauja nemažai ir lietuvią komunistą. Kad į išvežamąją sodybas būtą atga
benami rusą kolonistai, belaisviam nėra žinoma. Tik rusą esą daug miestuose, 
valdininką, karią.

Ypač daug jauną moterą nemiega namuose. Daug ją ir bei it3via? užtikdavę 
slapstantis ir miegant tarp malką, pastatągriuvėsiuese, po tiltais.

^ąšŽ2_?;£?įstenęį ja
Visi Lietuvos jauni vyrai esą partizanaują. Iki 1946 m.paoaigos partiza

ną veikla ypač buvusi gyva. Belaisviai žinojo, kad 1945-47 m.būvyje yra bu
vę ir slaptą laikraščią. Tačiau ir iki paskutirv’ą dieną bci^ir.vinm tekdavę 
susiivrt-5 ?•) partizanais. Daugiausia partizaną jie susitikdavę Valkininko 
miškuose ir Siaulią srityje. Kai belaisviai būdavę pasiunčiami į miškus mal
ką, tuojau juos apstodavę partizanai.

Partizanai esą s$nom Lietuvos kariuomenės uniformom su trispalviais 
skydais ant krūtinią. Atrodą, kad jie turi visko pakankamai. Užėjus į sodybą 
tuoj esą galima pastebėti, kur prisilaikoma partizaną.

1948 m.vasario mėn.Šiaulią srityje 17 partizaną grupė buvusi užpulta di
desnio dalinio enkavedistą. Partizanai, kovodami iki paskutinio šūvio, visi 
žuvę. Ją tarpe buvęs ir vienas vokiečią majoras, kurio brolis buvęs bolševi
ką nelaisvėj. Išaiškinus žuvusio majoro asmenybę, buvęs sušaudytas ir jo 
brolis belaisvis.

Kartą prie Petrašiūną ant partizaną padėtos minos užvažiavęs su enkave
distais, važiavusiais vykdyti išvežimus į Sibirą, sunkvežimis, kuris buvęs 
sunaikintas ir visi enkavedistai žuvę.
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Dėl partizaną veikimo bolševiką pareigūnai jaučiasi labui nesaugūs. 
Jie visą laiką ir butuose laiką užtaisytus pistoletus. Ją stovyklos vir- 
šininkas-kapitonas, kuris gyvenąs Petrašiūnuose, vieną vakarą 1948 m* 
spalią mėn., manydamas, kad įsibrauna partizanai, mirtinai per galvą per
šovęs savo seserį.

Belaisviam tekę nugirsti, kad partizaną esą taip pat Lenkijoj, Ukrai
noj, Baltgudijoj ir net pačioj Rusijoj. Belaisvią nuomone, kilus karui, 
partizanai patys vieni sutriuškintą Sovietą valdžią iš vidaus.

'' £įėšimąį
Civilią gaujos ir sovietą kariai vykdo pavienius ir masinius plėšimus. 

Miestuose vakarais dažnai esą nurengiami žmonės. 1947 m. Šiauliuose die
nos metu, neva vykdant akciją prieš juodąją rinką, kažkokia gauja pasiv i- 
dinusi "Juodąja Ranka”, apiplėšusi ir išrengusi daugybę žmonią. Gyventojai 
esą nuolatinėje baimėje tiek nuo enkavedistą tiek ir nuo plėšiką,

.priešai

Vienas pasakotoją atsiminė kažkokio Sabaliausko, gyv.Šiauliuose, Til
žės g-vėje pavardę, kuri,vietos gyventojai lietuviai minėję kaip lobiau
siai nekenčiamą komunistą. Daug civiliai apsirengusią lietuvią komunistą .. 
dalyvaują ir prie išvežimą į Sibirą.

Gyvent o ją„nuo t a iko s

Gyventojai santykiuose su rusais esą nepaprastai šalti. Jie nieko su 
Jais nenorį kalbėti ir net apie juos girdėti. Priespauda kasdien darantis 
vis baisesnė- Žmonės nepaprastai laukia karo ir yra įsitikinę, kad netru
kus jis turi kilti. Neapykanta bolševikam esanti neapsakoma.

§oudri_bel'd ?Yi^_i22ūdžiai
Rytprūsiuose ir Pomeranijoj ištisos didžiulės sritys esančios visiškai 

tuščios. Važiuojant per Lenkijos valdomas sritis belaisviam tekę susidurti 
su lenką neapykanta. Kartą tekę net rusą palydovam įsikišti ginant vokie
tį belaisvį nuo lenką įtūžimo.

Kiek jiem tekę nugirsti, sovietą karią tarpe vyrauja įsitikinimas, kad 
jei praėjusį karą laimėjusi Sovietą Sąjunga, tai būsimąjį karą su Amerika 
rusai pralaimėsią.

Belaisviam jau seniui buvę žadama paleisti iš nelaisvės, bet tie paža
dai vis likdavę besėti , Tat ir šį kartą jie netikėję, kad bus paleis
ti namo, kol r pravažiavę Frankfurto prie Oderio. Visi džiaugiasi paguliau 
ištrūkę iš sovietinio pragaro,
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TRUMPOS ŽINIOS
- Kauno_dramG3„teatro vyr...režisierius yra stalininės premijos laureatas 
Radzevičius. Po kompartijos suvažiavimo, kurio "nutarimam” įvykdyti dabar 
organizuojami mitingai ir ’’savikritika”, dramos reikalu surengtose dis
kusijose aktyviai reiškėsi.pats režisierius, art.Gopaitė, muzikai Paulaus
kas ir Karnavičius, o taip pat ”savikritiškai pasisakė apie savo darbą dai
lininkas ušinskas” (Tiesa, 49.3.23).
- Poįįtįnią_ir_iiokslinią_žinią_skleidimo draugijoj yra 265 narią. pirmi- 
ninkaš“prof7j7Matūliš7~Po~kompartijos suvažiavimo"draugijos diskusijose 
aktyviai dalyvavo Vilniaus un-to rektorius Bučas, dėstytojai Korsakas, 
Mažylis, Bieliukas,. Žemaitis. Vazaii/uskas, Rotomskis, Kuzminskas, skei- 
vyso ’’Griežto pasmerkimo vertas tas faktas,kad 47 o/o draugijos nerią 
visiškai nusišalino nuo paskaitai; skaitymo, ir tik 35 o/o narią įvykdė drau
gijos nariams nustatytą minimumu”. Tokie oriešakiniai veikėjai buvo J.
Žiugžda. Slavėnas. Matulis, Girdzijauskas. Šarmaitis, Potomskis, A.Jurgai
tis, JiMickevičius ir V^Kostelnickis (Tiesa 1949.3.23.).
- J'9'52-£2S_k£iti.k_us,"kurie literatūros ir meno veikalus vertina apo
litiškai. niekindami rašytoju patriotines pastangas iš buržuaziniu ar. pu
siau buržuaziniu, poziciją toliau smerkia '’Tiesa”, pratęsdama suvažiavimo 
nutarimus. Tai priešo darbas. "Vertinti kūrinius reikia... atsižvelgiant į 
visuomeninį to ar kito literatūrinio kurinio poveikį, į jo vietą Tarybą 
Lietuvos darbo žmoni# kovoje dėl savo gražesnės ateities, dėl pilnutinės 
komunizmo pergalės”. Kritiko uždaviniai: "kovoti prieš buržuazinės ideolo
gijos liekanas, prieš kiekvieną mėginimą orašmugeliuoti nacionalistinius 
nuodus, su meile ir rūpestingai ugdyti ir gnti patriotinę literatūrą” 
(Tiesa 1949.3.3. )o
- Didžiausi_rašytcjai_Lietuvoje,Tiesa mini geriausius lietuvi#
tarybinius rašytojus: Tilvytis"su ’’Usnyne” kuri”vaizūuoja darbo valstie
čiu kovą prieš buožinius išnaudotojus”. Baltūsis su "Gieda gaideliai”,Gu- 
zevičius su romanu "Kalvio Ignoto teisybė”, J.Dovydaitis su "Po audros” ir 
V.Valsiūnienė su eilėraščiu rinkiniu ”lš širdies”. Jaunąją - Jonynas, Avy
žius, siuckis, Grybas.
- §2SUdęs_3rtimjęisi_uždaviniai: "Kolektyvini# ūkią statybos klausimai 
dabar tūri užimti centrinę"vieta kiekviename laikraštyje” (Tiesa. 1949. 
3.24),
- Mišką_ūkio_ministeris yra Alg-Matulionis, pavaduotojas G’-gninas.Nutarta 
šiemet apsodint'£"157000 ha ploto, arba pusantro karto daugiau negu pra
ėjusiais metais (Tiesa 1944^3.22).
- nu0 k°vo 1 d. Dėl to naujas sąjūdis - ruošti padėkos 
mitingus ir telegramas,
- ^2į®ktyviri^ūkįtj kovę pradžioj jau buvo 1130 ir apie 750 iniciatyvini# 
grūpią7 Siaūlią~aps yra 136, t,y. 40 o/o visą valstiečią ūkią; kolektyviai 
dirba visi lygumą, baigiami sukolektyvinti Stašūną ir Meškuičią v. Joniš
kio ap. 114, arba 30 o/o, Mažeikią 62 (Tiesa 49.3.20 ir 3.26)
- Kauno_Universitetįnis_personąįas įjungtas talkininkauti ūkiui ir pramo- 
nei7~Daugiausia pasidarbavę fabrikam ar gami?iią technikinei ekspertyzai mi
nimi cheminės technologijos fakulteto dėstytojas P.GuzeviČius, mechanikos fak 
dėstytojas L.Kumpikas, statybos fak.dėstytojas K^Vasiliauskas, elektrotech
nikos fak.J,Zdanys, arthitektūros fak.Šešelgis.
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taiš'skelbia’tarybę valdžią”, •♦Liaudies seimo dele 40 m.
rugpiūčio mėn.3 d.” ir "Pirmasis Tarybą Lietuvos kolektyviniu ūkią suva
žiavimas" (tapybą), "Keturj. Kua arai” (skulptūra), "Kolektyvlnię ūkią 
kūrimasis Tarybą Lietuvoje" (grafika). Tiesa 1949.3.10.
- Miškinis Tiesoj 1949.3.3. apšauktas liaudies priešu, kuris grožinės lite- 
ratūroš’leidykloję buvo redaktorius ir "po veidmainiška kritikos ir aukš
to meninio lygiu reikalavimu priedanga kovojo prieš patriotinius veikalus, 
dergė ir žemino juos". Jis ir "jo sėbrai buvo demaskuoti".
- Paleckio suėmimo gandus spauda pradėjo skleisti š.m.sausio mėn. "Tiesa" 
1949727IS~Ir"I54973.5 mini j j. einantį pareigas ir kalbantį prieš Cbnrchilį.
-Vatikano radio_siųstuvas sutiko duoti lietuvišku motinos valandėlę gegu- 
žėš”7"d7’'l3730~vaI.Banga"19,87 ir 31,10. Panašūs minėjimai buvo šiaušia
mi Vasario 16 ir Sv.Kazimiero dienai. Eilinės lietuviškos valandėlės so
vietu labai trukdomos. Ją organizatoriai sugeba pateikti lietuviškos me
džiagos ir kitę kalbu transliacijom. Ypač nemaža apie Lietuvę kalbėjo Va
sario 16 proga belgę, ispanu, prancūzę pranešėjai.
- KątalikąĮnteĮektualę Centras (Pax Romaną) Pranctzijoj buvo suorgoniza- 
vęs~4“i§kilmingūe~prane§imūš"apie religinę padėtį vidurinėje ir rytinėje 
Europoje. Pirmame pranešime apie Bažnyčią ir Valstybę pakviesti į prezi- 
diumę buvo teisiu fakulteto profesorius Henri Mazaud ir Dr.Stasys Bačkis, 
kituose pranešimuose šalia prancūzę prezidiume figūravo iš eilės ukrainie
tis, lenkas, čekas.
- Dr.Pr.padaįskis, Detroito un-to profesorius, kiekvieną šeštadienį per 
vietinj~radljo~daro angliškus pranešimus apie padėtį Lietuvoje ir kovas su 
bolševikais. Taip pat kas penktadienis vietinė! vyšią kuopai dėsto lietu
viu kalbą. Jaunimas, gerai susiorganizavęs, mielai ir entuziastingai moko
si.
- Prof.A^andeįstam, sulaukęs 80 metę, š.m. sausio 27 d. mirė Paryžiuje. 
PaIaISotaš~rušę-kapinėsc 50 kilm. nuo Paryžiaus. Jis buvo Lietuvos vyriau
sybės patarėjas užsieninėse bylose,
“ buvo policijos sulaikytas ir nugabentas į
"Ašarą"salą” būvęš~DP~.Ubertas Bauras. Jį laive pažinęs ir įskundęs sykiu 
su juo važiavęs žydas H.Borenkraut. Baurę jis apkaltinęs kaip buvusį nacį 
ir jo, Borenkrauto, prižiūrėtoją koncentracijos lageryje. .Amerikos spauda 
įvykį aprašė, įdėjo fotografijas, mesdama dėmę ir kitiem DP.
-"Žinomąsis”_Franęois_Pons tori manija dėtis esąs kunigaikštiško kilimo, ' 
.lnkš8iau”mėglno įledyti Cšns kilęs iš kunigaikščiu d’Enghien" šeimos. 
Paskiau jis įsigavo į Bibliotheque Nationale, nudžiovė ir suklastojo kai 
kuriuos dokumentus, pasidarė ję fotokopijas ir prisistatė kaip Jean Pons 
de Bourbon. Kaip Bourbonę palikuonis jis pareiškė pretenzijas į ...Lietu
vos sostą, kurį esą Liudvikas XV pažadėjęs vienam iš jo prosenię. Savo 
pretenzijas išdėstė Jungtinię Tautę organizacijai. Pretendentu susidomėjo 
... policija, ir Bourbonę princas užuot pakliuvęs į Lietuvos sostą, buvo 
pasodintas balandžio pradžioj į teismo salę už dokumentą vogimą, klastoji
mą, vardo pasisavinimą. Šitas įvykis davė progą "Epeąue’ smulkiau jo isto
riją atpasakoti stamboka antrašte "yranęois Pons pretendentas į Lietuvos 
sostą".
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