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TREMTINIŲ ŠIO METO TESTAMENTAI
P A S I Ž A D E J I M A S

1948 m.rugsėjo mėno 8 dienę mes, 136 lietuviai, laikinai gyvenan
tieji emigracinėje Bremen-Grohn stovykloje; prieš išsiskirstydami po 
platųjį pasaulį, būtent:

į Australiją, į Braziliją, Į Kanadą, į Čilę, Į USA.
Paskutinį kartę švęsdami Tautos Šventę Lietuviu Tremtiniu Bendruo

menėje Vokietijoje, susirinkime bendram susikaupimui, šiuo viešai ir 
Iškilmingai pasižadame, kad

1.KA.IP BUVOME, KAIP ESAME, TAIP IR VISĄ GYVENIMĄ BUSIME LIETUVIAI, 
VISTIEK KOKION TAUTIN2N BĖNDRUOMENEN AR ŽMONIŲ APLINKUMON BEPATEKTUME.

2» LAIKYSIMĖS SAVŲJŲ IŠ LIETUVOS IŠSIVEŽTŲJŲ IR IŠ TĖVŲ-PROTĖVIŲ
PERIMTŲJŲ KRIKŠČIONIŠKOS ETIKOS IR LIETUVIŠKŲ PAPROČIŲ,

3. STENGSIMĖS KURTI TIK LIETUVIŠKAS ŠEIMkS IR SAVO VAIKUS AUKLĖTI
LIETUVIŠKOJE DVASIOJE- *

4. BUSIME DĖKINGI MUS PRIIMANTIEMS KRAŠTAMS IR JŲ VYRIAUSYBĖMS IR 
KIEKVIENĄ JŲ ĮPAREIGOJIMĄ ATLIKSIME SU LIETUVIŠKU SĄŽININGUMU.

5. BUSIME PASAULIO LIETUVIŲ BE-7DRU0MENES NARIU, DIRBSIME KIEK IŠ
GALĖDAMI SnVO TAUTOS LAISVEI IR NEPRIKLAUSOMYBEI IR, SU3ID4RIUS PA
LANKIOMS APLINKYBĖMS GRĮŠIME Į 34 VU NEPRIKLAUSOMĄ TĖVYNĖ-

ŠIUOS PASIRYŽIMUS TESETI, DIEVE, MUMS PADEKI

Bremen-Grohn 1948-IX. 8. '
Eina parašai: KuncV-Sarka, Algirdas Šalkauskis, VoZuraitis,.A.Ramonas, 

G.Zasaitė, St,Ciparys.^Rama Makauskaitė, G-Ramonienė, Vidžiūnaitė, S.Na
rušis, J.Uogintas. M.Remelkis, M,Stankevičienė,S.Jurkšytė.A-Ramonaitė, 
A.Danauskas.RaRamonaitė,AnteMickus, B.3cdavinius, A-Lušaitė,, Sofija ja
kai tytėr. A«Girgiolaitė,B,Baliūnaitė,Al>Scugailaitė.Belzarienė, P.Barokas, 
T.Bernotienė, M,Gustaitė,G.Kubiliūtė, A.DargytėsEmoBar' svičiūtė (kitos 
neišskaitomos)c
VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETUI
IŠVYKDlin Į ŪSĄ, MES SILKINAME LIETUVIŲ EILES VOKIETIJOJE, TAČIAU 

MUSŲ ŠIRDYS SU LIETUVA, TVIRTAI KOVOKITE DEL TĖVYNĖS IŠLAISVINIMO - 

MES BUSIME IR BUDĖSIME SU JUMIS ANAPUS ATLANTO,
Gražia Lietuvos ateitimi besisielojančiu lietuviu būrelis, išvykstąs 

1949 m.birželio mėna 3 de laivu SS "ELTTNGE”
Juzė Augaitytė, Stasys Baranauskas, V.Vizgirda, Kazė Jankauskaitė, 

Juzė Barsevidiūtė0 Gražina Vašelytė, Irena Jurgilienė, Janina Vierai- 
tytė, Eug0Kleinas, J.Povylaitis, Dr.Vl.Bublys- S.Jakubauskas, V.Mie
želis, V.Dovydaitis, St.Dovydaitienė, Aleksandras Griauzdė, Eleonora 
Griauzdienė, St.Kėžinaitis, PreRagauskas, O.Tautvydienė, Praustas, 
Dovtortienė, K-Dovtortas, Aniceta Kriščiūnas, K.Pauslauskas, J.paške- 
višius (kitos neišskaitomos),
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IRO C .1' N T R E

IRO Tarybos sesija turėjo'prasidėti birželio 22 d., bet dėl gen.direk
toriaus ’/.H. Tuok atsistatydinimo ir dėl krizės IRO viršūnėse posėdžiai 
buvo atidėti iki birželio 28 d. Vykd.Taryba buvo delegavusi sesijos eigos 
stebėti ir kita reikalę atlikti Dr.D.Jasaitį. Negalėdamas taip ilgai ati
dėta posėdžiu laukti, jis grįžo, eilę reikalę sutvarkęs su atitinkamais 
pareigūnais, o posėdžiu stebėti ir kur galima intervenuoti nuvyko p.S. 
Garbačiauskas.

Tucko bomba
Birželio 20 d. IRO centre W.H.Tucko atsistatydinimas prilygo bombos 

sprogimui. Jau rytojaus dienę iš įieę kraštę pradėjo plaukti telegramos, 
laiškai. Buvo reiškiamus apgailestavimas dėl jo atsistatydinimo. Buvo pra
šomas tę atsistatydinimu atšaukti.

Iš atsistatydinimo motyvę pasakojama įvairię. Bet pagrindinis - tarp 
Tucko ir Wareno kilę nesusipratimę dėl IRO veiklos. Tuckas norėjo būti
nai, jei ne metams,-tai bent pusei metu IRO veiklę pratęsti, nes, jo ma
nymu, jokiu būdu nebus galima žmoniškai išspręsti ligonię, invalidę, se- 
nię ir eilės kitę OP klausimę. 0 JV atstovas Warren palaiko nusistatymę, 
kad "taupymo sumetimais reikia tę IRO aparatę kuo greičiau likviduoti." 
Amerikos nusistatymę įtaigoja vienos tautybės nusistatymas, kad IRO savo 
misiję jau atlikusi. Dėl savo puikaus susiorganizavimo ir savo paslaugu
mo bei turtingumo tos tautybės DP jau. baigia savo emigraciję arba iki 
1950 m.vasaros pabaigs. Tam tikrę nepalankię DP veiksnię yru taip pat 
nurodinėjama, kad tarp DP esę daug buvusiu koliaborantę, kurie .negalėda-, 
mi emigruoti norį ilgiau pagyventi Vokietijoj IRO pinigais. Šita akcija 
labai prie širdies ir kitom vyriausybėm, kuriom jau nusibodo DP klausimas 
ir kurios nebenori skirti daugiau pinigu. Nuotaikasj nepalankias DP, suda
ro ir patys DP, nuvykę į emigracijos 1 istas ir blogai užsirekomendavę. 
Kompromituojantieji žygiai čia labai .‘aitriai priimami ir vįista ginklu 
prieš visus DP- ■ -

Jau ir anksčiau Tuckas turėjo susikirtimę su savo padėjėjais. 0 tie 
padėjėjai tai buvo Prancūzijai atstovavęs neprancūzas Jacobsenas. Ameri
kai atstovavęs neamerikietis Cohen, Anglijai atstovavęs anglas Rucker. Su 
jais nesutardavęs Tuck, nes jis į DP problema žiūrėjo idealisto akim. Tuck 
į IRO buvo atėjęs ne dėl didelės algos. Ją atiduodaięs Raudonajam Kryžiui. 
Idealizmo jis norėjo ir savo bendradarbię bei iš vyriausybię. Savo atsis-, 
tatydinimo rašte jis atvirai ir karčiai pareiškė: "... nebuvo laiko, nebu
vo pinigu teisingai DP klausimui išspręsti, o dar mažiau krikščioniškos, 
meilės... Per daug rūpėjo tautiniai, finansiniai interesai." Jis turėjo 
galvoje, kad atskiros valstybės nenorėjo daugiau tremtiniu įsileisti, ne
davė pinigą,. nesudarė specialistam, inteligentijai sęlygę emigracijai. 
Tuck neleisdavo DP traktuoti kaip prekę. . -

Kai kas iš Tuck biografijos
W.H.Tuck turi 59 metus, Jis yra gimęs Maryland valstybėje, Amerikos 

advokato šeimoje. Mokėsi St.Paul mokykloje (Concord) ir Prinutono univer
sitete. Svarbesni Tucko. karjeros etapai: 1915 m., 1919 m. jis dirbo Ame
rikos komisijoje Belgijai ir Prancūzijai- gelbėti. 1940 m. jis buvo pa
siustas į Suomiją pagalbos akcijai organizuoti. 1946 m. jis vėl yra Hoover 
Komiteto aktingas narys. 1947 m.jis dirba Amerikos karinėje misijoje prie 
generolo Me Arthur., kurios uždavinys yra sutvarkyti Japonijos ir Korėjos 
maitinimą bei ten atgaivinti tę kraštą industriją.
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Be to, Tuck dirbo kaip inžinierius chemikas Kuboje, Belgijoje ir U.S.* 
A* Jis yra narys Conseil d’Administration de l’Allied Chemical and Dye 
Corporation. Per pirmąjį pasaulinį karą'jis tarnavo britą ir amerikiečią 
kariuomenėje. Per antrąjį pasaulinį karą jis dirbo amerikiečiu laivynd- 
ir karinės valdžios žinią rinkimo tarnyboje. . » . •

P.Tuck yra vedęs belgę ir.turi tris vaikus. Jo rezidencija, yra Perry
wood', Upper Marlbo-rough, prince George's County, Maryland, U.S.A.

Kas bus naujas direktorius?
Tuo tarpu neaišku. Bet tikra, kad jis bus amerikietis. Amerikos, kuri 

didžiausias sumas yra įdėjusi į IRO, balsas daugiausia lemia. Yra žinių, 
kad barren jau pasiūlęs naują kandidatę. Tai esąs.labai energingas, 40 
metą technikas, nedirbęs nei vienos dienos nei UIIRRA nei IRO, bet atsi
žymėjęs Amerikoje savo sugebėjimais viską greit sutvarkyti. Jis ne.t ir 
dabar esąs Amerikoje. Dėl tokio ’’techniško''' ir greito visą DP problemą 
sprendimo kiek bijoma, nes taip klausimą sprendžiant nebus apsieįta ir 
be brutalumo. Gali likti, daug DP, kurią statusas dar-nepripažintas arba 
neišspręstas.

IRO nebus pratęsta
Jau antrą dieną per diskusijas paaiškėjo, jog apie IRO mandato prate

simo negali būti kalbos. Pirmas iš delegatą buvo Edmonds {D13z2Brituni
jos"), kuris pasiūlė numatytą’spalią mėli. 1 dienai terminą DP teisėti pri
pažinti ątkelti_į_rugsėjo_l_dieną. TĘsoj po Mr.Edmonds, Mr.Warren nuėjo 
dar toliaū7-pašlūlydamas~tą’’t'ern£ną atkelti net i_į-9.49_m.rugpiūčįo_mėni 
į_dienąf t.y. nuo diskusijos momento iki'tos datos liktą tik^vienag^mėg 
nuo? Tai .yra pirmas ženklas ir perspėjimas visiem, nes USA-i?-Didž7Bri- 
taiiija duoda daugiausia, beveik 30 c/6, pinigą IRO. Su Mr.Warren ir Mr.- 
Edmonds nuomone visuomet ■ skaitomasi,ir tai yra ,lyg diktatas. An tai 
techniškai bus įmanoma įvykdyti, kai tie]- daug bylą neišspręsta, tiek 
dar yra prašymą dėl priėmimo į DP pateikta, nei USA nei Didž.Britanijai '• 
nerūpi. Iš to reikia padaryti išvadą ir įvertinti padėtį. Jei galima, vi
sur kur galima, perspėti visus lietuvius, kurie'neturi DP statuso, kad-' *’ 
reikalą-sutvarkytą.

Dėl tą terminą IRO direkcija dar nepasisakė. Ji paliko sau teisę, po 
visą diskusiją, atsakyti, ar tai. priimtina ar, kitaip pasakius, ąr įvyk
doma. . ' < , .

Pirmieji, kurie į tuos pasiūlymus, dėl termino nustatymo, reagavo buvo; 
Šveicarija ir ltalXjaa šveicaras pfire-iškė, kad jo kraštas negalėsiąs iki 
rugpiūčio 1 dienos sudaryti visą DP sąrašą. Čia buvo suprasta, kad Švei
carija nenori, kad užsilikę čia tremtiniai myktą toliau šveicarą pinigais. 
Tai nenoras padėti tremtiniam, bet noras išsiderėti, kad visi esantieji 
DP ir po tos datos.galėtą emigruoti ne šveicarą pinigais, o_tįk_IR0. To
dėl Šveicarijos delegatas prašė Šveicarijai terminą numatytį”vėlešnį. 
Italijos delegatas irgi pastebėjo, kad ją kraštas turi daug tremtinią ir 
negalės visko sutvarkyti iki numatytos datos, nes vis daugiau"bėglią iš 
Rytą Italijos atsiranda.

Ką siūlė labdoros organizacijos
Birželio 27 d. buvo Voluntary Agencies konferencija. Jos nutarimam re

feruoti IRO posėdy buvo pakviestas į gen.tarybos posėdį atstovas. Tai pir
mas IRO istorijoj atsitikimas, kada Voluntary Agencies turėjo teisę oficia
liai padaryti pasiūlymus ir net -visiem perskaityti. ' '

Suglaustai tos konferencijos pasiūlymai yra: įkurdinti visus.- susirū
pinti "likučiais", t.y. ligoniais, invalidais, seniais, kurie negalės emi-
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gruoti.- Tampriau bendradarbiauti tarp Valuntary Agencies ir IRO. Pra
tęsti IRO mandatę ir po 1950.VII.1 dienos. Jei tai neįmanoma, įsteigti or
ganu, kuris globotu'juridiškai ir moraliai.- Tautinės grupės patieks at
skirus pasiūlymus IRO ar kitai organizacijai, kaip geriau galima būtę tę 
tautiniu grupių reikalus sutvarkyti. Tas lies neįkurdinimę reikalus.- 
Pratęsti IRO mandatę, kol bus visi DP klausimai išspręsti.- Sudaryti tarp
tautinį organę, kuris ir po IRO likvidavimo, globotę tremtinius, bent ju
ridiškai ir moraliai, pan.kaip po 1914-18 karo buvo sudarytas prie Tautę 
Sęjungos NANS3N0 BIURAS. Tiek buvo IRO sesijai pasiūlyta.

Kę dar jos svarstė?
Voluntary Agencies konferencijos metu buvo daugiau klausimu iškelta 

ir diskutuojama, kurie į oficil.raštę neįtraukti, ir būtent: -
- likusius (neįkurdinamus) palikti globoti Vokiečiu ar Austrę organi

zacijoms, pagal konfesijas.
- Neįkurdinamus turėtę globoti tautinės organizacijos, kurios gąlėtę
pigiau ir geriau viskę sutvarkyti negu, pav.IRO arba kita organiza
cija. • • , *

- Pinigus turėtę gauti tautinės grupės, per savo organizacijas, kurios 
rūpintasi savo tautiečiais. Pinigus turėtę duoti tarptautinės orga
nizacijos arba sudarytas specialus, pav.IRO, fondas.

- Priešintis, kad neįkurdinamieji (ligoniai, seniai, invalidai) būtę 
perleisti Vokietijos ir Austrijos vyriausybię globon. ......

- Rekomenduoti kiekvienam, kad pasinaudotę emigracijos galimybėm ir 
, kuo greičiau apleištę Vokietiję ir Austriję, atsižvelgiant į IRO

likvidavimo momentę.
- Tarp visę organizaciję atstovę santykiai buvo geri ir nuomonię skir-

tumę, kas liečia IRO ir terminus,nebuvo. ... . . ; .
200 mil.dolerię išleido Voluntary Agencies. ’ .

IRO sesijai pranešta, kad šalpos organizacijos iki šiol išleido per 
200 mil.tremtinię globai ir dirbo apie 6000 veikėję, kurie nei iš UNRRA 
nei iš IRO negaudavo algos. T^i milžiniškas voluntary agencies darbas. Tu- 
rėtę IRO ir kiti su tuo skaitytis ir daugiau dėmesio kreipti. Tę organi- 
zaoįję darbuotojai turi didelę praktikę ir gali daug patarimę duoti ir 
padėti.
IRO sesija palankiai priėmė Voluntary Agencies pranešimą . •

'? Naujas IRO nurys
Pirmę kartę dalyvauja ir'Tšelarid atstovas. Diskusijoj jis nedalyvavo 

ir nežinia, kiek tas kraštas įneš pinigę į IRO kasę. Pirmę kartę oficial. 
stebėtoję tarpe dalyvauja ir Izraelio atstovas,. UNO stebėtoję tarpe yra 
ir komunistinės Lenkijos atstovas Jerzy Szapiro (šapiro)... Šioj sesijoj, 
deja, nedalyvauja energingas Kanados atstovas, ambasadorius Desy, lygiai 
ir Norvegijos delegatas min.Andersen. V.tetoj išvykusio Latvijos ministro 
Feldmanie,' iš latvię pusės, stebėtoję yra iš Londono atvykęs p.Prieditis, 
kuris ir lietuviškai moka-. . . - ’ v '

> __ < , ■ r IRO 2-metę sukaktis
__Liepos 1 dienę,’ -posėdį atidarant, sesijos pirmininkas, Prancūzijos 
delegatas p,Beaumont, pastebėjo, kad šiandien yra 2 metę IRO įsteigimo 
jubiliejus. Per tuos 2 metus yra daugiau negu 500.000 DP įkurdinta bei 
repatrijuota. Tai esęs didelis ir svarbus darbas, ypač kai "tie nelaimingi 
ir nekalti tremtiniai buvo nustoję vilties. Sitę kilnię idėję turi IRO 
iki galo sekti ir visus dar likusius įkurdinti.aprūpinti, nes jie lygiai 
tokię pat teisę turi kaip ir kiti, jau išvykę. Jis apeliavo į visę dele
gatę sęžinę, kviesdamas daugiau susirūpinti likusiais DP, ypač senię, li- 
gonię, invalidę sutvarkymo reikalu. Po pirmininko kalbėjo Australijos vy
riausybės atstovas gen.Galleghan, kuris perskaitė. Australijos premjero

•
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telegramą, joj buvo pasakyta, kad Australija yra dėkinga IRO už-atsiun
timu. gert; 40.000 naujų australieč.ių, kurie daug prisidėjo prie krašto 
ekonomijos atstatymo ir laukia dar GOv7(KOOO naujų australiečių. Kanados 
vyriausybės atstovas irgi perskaitė telegramų -ir išreiškė vyriausybės 
vardu, kad ji yra patenkinta geru D? elementu, kuris labai daug kraštui 
yra padėjęs ir gar padės. Po tų atstovų pranešimų, prancūzų II-asis dele
gatas p.Rochefort perskaitė Prancūzijos užsien,reik,minist?rio Schumano 
sveikinimo telegramų, palinkėdamas gerai ir teisingai visus kitus ]5p pro
blemas išspręsti. Didž.Britanijos delegatas Mr.Edmons perskaitė min-Be- 
vino telegramų.

Šios dienos posėdį uždarant buvo gauta ir perskaityta DP komitetų svei
kinimo bei padėkos telegrama, kuri buvo perskaityta anglų kalba ir iš- • 
versta į prancūzų kalbų, šia telegrama sveikino Estijos Taut.Komitetas. 
Lietuvių Taut.Komitetas. Latvijos Taut. K-tas, Lenkų komitetas. Rusų ir 
Ukrainiečių, Eilė paduodamu, kaip buvo perskaityta). Ši telegrama palikė 
gerų įspūdį, tuo labiau, kad tai buvo tik iš tų tautinių grupių ir bend
rai DP vienintelė telegrama. Nei Voluntary Agencies ne.i kit^g organizaci
jos neatsiuntė telegramų. Skaitant telegramų, teko išgirsti, kau tai bū
sią greičiausia pabaltisčių iniciatyva ši telegrama atsiųsta.

Belgijos DP angliakasiu reikalu. • .
Kaip žinomu, patekusių į Belgijų DP padėtis yra labai sunki. Po 2 metų 

kasyklose sunkaus darbo jie pateko į blogesnę padėtį negu tie DP, kurie 
liko Vokietijoj, jiems buvo pažadėta, kad po 2 metų jie galėsiu pasirink
ti kitų pagal savo norų darbų, pasirodė, kad Belgijos vyriausybė negalėjo 
jiems tų pažadėtų 1947 metais darbų duoti, nes ir pačių belgų esu bed ara
bių. Dabar atlikę savo prievolę, DP reikalauja geresnių sąlygų arba tei
sės grįžti į Vokietijų, iš kur.jie, galėtų emigruoti kaip ir visi kiti 
DP. Prieš kurį laikų Belgijos DP (angliakasiai) buvo kreipęsi į IRO Cent
rų, prašydami’šį' reikalų pagal pažadus sutvarkyti, IRO vadovybė atsakė, 
kad ji nieko nepažadėjo: 1947 metais bent pradžioje, IRC neegzistavo, 
pagal jų nuostatus jie esą jau įkurdinti, jie negalį toliau emigruoti ir 
negalį į Vokietijų sugrįžti. Dėl tokio atsakymo ir jų Belgijoj traktavimo, 
DP, baigę sutartis, susirinko Bruxely, pademonstravo ir galų gale pateko 
neva savanoriškai... į kalėjimų, jie atsisakė sugrįžti į kasyklas,-reika
lavo būti grąžinti į Vokietijų. Visų tautinių grupių vardu (latvių, lietu
vių, estų, lenkų, ukrairiiečių).buvo kreiptasi į Vykd.Komiteto Pirmininkų. 
Pastarasis dar prieš šios sesijos atidarymų gavo tų memorandumų, kurį per
davė MiWTuck. Po visų tų žygių atbodo, kad šis klausimas galėu būti jau 
palankia DP prasme išsprendžiamas. Kaip IRO vadovybė, tnįp ir gijos vy
riausybė yra linkusios leisti išvykti ir net kelionę finar'-^o.l. Zirom^- 
Belgijos vyriausybė nenori masinės emigracijos, nes kasytose diroo 37. onų 
DP« Bet belgai jaučia, kad ne jų pusėje yra teisybė, kad DP belgų kari
ninkų buvo apgauti. Tų lygiai jaučia ir žino IRO vadovybė. Belgai jaučia, 
kyd gali būti daugiau ekscesų, didesnių negu buvo, nes DP nebijo nei ka
lėjimų nei grąžinimų nei Belgijos policijos. Iš IRO viršūnių bei valdinin
kų galimo ^uvo irgi’suprasti, jog DP reikalavimai visiškai teisėti ir jie 
turi lygiai tokias pat teises išvykti.

Eligibility ireikalai

T..e klausimai sukoncentruoti division of Welfare. Eligibility Branch’ 
to skyriaus šefu yra Mr.V.R.Thomas ir jo pavaduotoja Miss j.Ainsworth. ” 
Visi tremtiniai, kurie dar nėra apeliacinių skundų įteikę ir nori tapti 
eligible, privalo kiek galima greičiau tokius apeliacinius skundus paduoti. 
Apeliacijos privalo būti surašytos anglų ar prancūzų kalba. Asmenys, kurie 
buvo per skriningus padaryti ineligible ir apeliacinio skundo nepadavė
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.1 50.3 kategorijos asmenimis. Tremtiniai, kurie yra padavę apelia

cinius. skundus ir tol, kol tie skundai neišspręsti, laikomi IRO jurisdik
cijoje ir daugumas gauna iš IRO Care and maintenance.

Praktika parodė, kad didelė apeliacinių skandi; dauguma buvo išspręsti 
palankiai tremtiniam. Tad reikia įspėti tremtinius, kurie nori turėti tei
sinę ir medžiaginę globę, kad jie greičiausiai įteiktų atĮtinkamus skun
dus. Juos galima įteikti vietiniam ėligibilitė karininkam arba siųsti 
tiesiog į zenevę, pusiauteisifiiam organui (Cours d’.ų>pel - Review Board, 
Palais des Nations,(IRO). Leidžiama kartotinius skundus paduoti ir tiem 
tremtiniam, kurių pirmoji apeliacija buvo atmesta. Bet tai daryti yra pras
mės tik tais atvejais, jei paliesti tremtiniai gali savo skunduose iš
kelti naujų savo byloą aplinkybių ir patiekti naujų liudininkų arba nau
jų dokumentų. . .

Iš klaipėdiečių (Klaipėdos krašto gyventojų) ėligibilitė reikalai prin
cipo yra išspręsti teigiamai. Jie privalo tuos savo reikalus tvarkyti, 
kaip ir kiti lietuviai. Jie, paduodami pareiškimus ėligibilitė reikalu, 
privalo įrodyti, kad jie yra lietuvių etninės kilmės. Tuos įrodymus gali 
sudaryti patikimi liudininkai, o juos privalo patvirtinti atitinkamos 
LTB organizacijos. Klaipėdiečiai ,kurie priskiriami etninei vokiečių gru
pei, bus laikomi "voksdeutsch” ir negalės tapti eligible. Jiem, kaip ir 
kitiem tremtiniam lietuvių kilmės, taikomi bendri IRO konstitucijos nuo
statai. Klaipėdiečiai lietuvių tautybės privalo irgi skubėti paduoti 
pareiškimus, nes jų svarstymas dažnai yra komplikuotasnis ir ilgiau už
sitęsia. x

Repatriantų ėligibilitė reikalai yra komplikuotesni ir sunkiau pozi
tyviai išsprendžiami, bet IRO tuo klausimu nuostatai neužkerta kelio 
pareiškimus palankiai išspręsti; pareiškimus svarstant lemia tautinis 
momentas ir motyvai, del kurių asmuo repatrijavo, ir jo elgsena Vokie
tijoje po repatriacijos. Todėl pareiškimai arba apeliaciniai skundai turi 
būti išsamiai dokumentuoti.

Repatrijantų, kurie atvykę į Vokietijų, priėmė vokiečių pilietybę, pa
dėtis yra žymiai sunkesnė ir sprendžiama palankiai labai atsargiai. Eli
gibility Branch ir Rewiew Board yra gerai informuoti, kad tik mažesnė re- 
patrijantų dalis priėmė vokiečių pilietybę. Jiem taip yra žinoma, kad di
delė repatrijantų dalis karo metu, kada bolševikai—buvo išvaryti iš Lie
tuvos, grįžo į Lietuvę. Todėl tais atvejais, kada repatrljantai tapo Rei
cho piliečiais ir visų karo laikę paliko Vokietijoje arba jo okupuotose 
teritorijose - palankūs sprendimai yra nepaprastai reti. Praktiškai»ir tos 
rūšies tremtiniai gali paduoti pareiškimus vietos ėligibilitė karininkam. 
Tokie pareiškimai-turi būti ypatingai išsamiai ir pagrįstai dokumentuoti. 
IRO reikalauja įrodymų, kad pilietybė nebuvo priimta laisva valia, bet 
force mažorin^is motyvais ir kad nebuvo padaryta ypatingų nusikaltimų 
sę1angininkams. Galimas dar vienas kelias, būtenti atsižadėti repatrija- 
cijos metu.įgytos reicho pilietybės. Tokiam aktui įvykdyti reikia tokios 
procedūros: 1) gauti sutikimų atitinkamos okupacinės zonos aukščiausių 
karinių institucijų, 2) gautų sutikimų patvirtinti Landesregierungo pre
zidento įstaigoje. Vietinių policijos prezidentų sudaryti tos rūšies ak
tui yra niekiniai.

Pati sunkiausia padėtis yra Rytprūsių Lietuvos lietuvių.Jie yra Reicho 
piliečiai ir todėl yra už IRO konstitucijos ribų. Ypatingais visiškai nea
bejotinais atvejais (pav., jei yra įrodymų, kad jie yra antinaciniai re
zistentai arba aktingai dalyvavo lietuviškame rezistenciniame darbe turį 
nuopelnų vakarų alijantam). Tos fcūšies tremtiniai gali nustatyta tvarka 
kreiptis į vietos ėligibilitė karininkus arba į Cours -d’Appėl į ženevų. 
Tais atvejais galima tikėtis palankaus sprendimo. Bet enmasse Rytprūsių 
lietuviai, kaip nuolatiniai Reicho piliečiai, yra ’’volksdeutsch” ir todėl 
•’ineligible”.
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Nei U.S.A, delegatas prie IRO p.Uarrin, nei ėligilitė skyrius, nei 

Cours d’Appel iki šiol nėra-gavę jokite sugestiją-tuo klausimu iš U-.S.’A» 
valstybės, departamento, nors mūsą vadovaujančiu veiksniu padaryta mftiėto- 
je įstaigoje tuo klausimu intervencija.

Šiuo laiku yru apeliacijoje keletas bylą lietuviu tremtiniu, kuriems 
atimta '•ėligibilitė'1 už tariamu žydą naikinimą. Jos visos kilo dėl Įvai
riu žydišku organizaciją ar tos tautybės asmenų įskundimu ir dėl žinomo 
žurnalisto Nussbaum straipsnio. Tiem visiem tremtiniam (5) yra atimta 
ėligibilitė ir ją apeliaciniai skundai guli neišspręsti jau beveik 9 mė
nesiai. Jie visi buvo svarstyti apeliacinio teismo plenume ir nutartu 
apie tuos asmenis surinkti’žinias Berlyne esančiuose archyvuose bei su
rinkti duomenis, ar jie nėra pakeitę savo pavardžių ir tautybės.

k ^Likučio 11 likimas
Tokią žmonių bus apie 100 - 150.000. Visai jau aišku, kad negalės iš

vykti apkrečiamieji ligoniai (džiovininkai, psichiškai nesveiki)ir kiti 
chroniški ligonys. Visiem pasiliekantiem Vokietijoje ir Austrijoje bus 
patikrinta juridinė ir medžiaginė globa. Su Austrija ir Vokietija bus ar
timiausiais mėnesiais sudarytas atitinkamos sutartys. IRO yra nusistačiu
si ligoniam įsteigti stovyklas-ligonines. Džiovininkam norima įsteigti 
'•camp-village*’. Dar neaišku, kaip bus sutvarkyti ją kultūriniai ir reli
giniai reikalai.- IRO labai pageidauja, kad- ir į tą kategoriją tremtiniu 
felobą įsijungtu kiek galima plačiau įvairios labdaringos organizacijos.- 
Lietuviu likučiai (dėl ją negausumo) galės būti perkelti į Vokietiją.

Intelektualą įkurdinimas
Visos tremtinius priimančios valstybės nusistačiusios neduoti atvykston- 
tiem darbo savo specialybėse. IRO surinktos statistikos parodo, kad trem
tiniu tarpe nėra perdaug intelektualu (išimtį sudaro baltai), ir juos ga
lima būtą lengvai ir sėkmingai įkurdinti, jei priimančios vyriausybės ne
darytą kliūčią. Yra vilčią, kad galės būti įkuijdinti miškininkai, inži
nieriai, chemikai, vaistininkai, veterinoriai. Mažiau vilčią turi medici
nos ir dantą gydytojai, nors ją daugelyje kraštą labai trūksta. Jaunesnis 
medicinos personalas (seserys, akušerės, slaugės) turi galimybių įsikur
dinti, nes ją visi ieško ir pageidauja. Kai kurios valstybės pradeda link
ti ir į gydytoją pusę, pav.), Pakistanas nori priimti 200 gydytoją; tą 
reikalą nori palankiai spręsti Iranas, Kai kurios Pietą Amerikos valstybės, 
Puerto Rico, Švedija. IRO pataria gydytojam neskubėtu emipr,',''-t .1 įsira
šant darbininkais ar įsijungiant į kitos -precesijas. Išvykas nuo titulu 
į kitus kraštus bus didelią sunkumą grįžti į tikrą savo profesinį statu
są, Tokioje pat sunkioje padėtyje yra ir dvasiškią įsįkurdinimas. Visai 
beviltiškoje padėtyje yra mokytoją, valdininką ir panašią intelektualą 
įsikurdinimas ir darbas savo specialybėse.

• ■
v studentą reikalai

Dabartinė IRO politika studentą atžvilgiu nepalanki. IRO mano, kad di-_ 
delė daugumu studentą negalės baigti savo studiją Vokietijoje (iki <30.6. 
1950) ir neturės jokią galimybią studijuoti kitur. Todėl, jos įsitikin■’ma
nėm prasminga gaišinti lėšą ir laiko studijom.' Daug prasmingiau būtą 
kelerius likusius mėnesius sunaudoti praktiškom profesijom, kurios paleng
vintą įsikurti kituose kituose kraštuose.

Po ilgą diskusiją pavyko palenkti studentą naudai. Bus duoti nurody- e 
mai zoninėm IRO atstovybėm, kurios turėtą atsižvelgti į baigiančius, lai
kančius valstybinius egzaminus. Tuos reikalus dera tvarkyti zoninėse IRO
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įstaigose, patiekiant individualiai kiekvieno >ą grupių studentu motyvuos 
tus pajržiėškimus. Pažadėjo taip pat sutvarkyti (bent"laikinai) prancūzu zo
noje studentu, kuriem nutrauktos pašalpos? butpinigią reikalą* Dėl to rei
kia padaryti atitinkamus žygius zoninėje IRO. Planas suteikti tremtiniam 
studentam įvairiuose kraštuose stipendijas nėra apmiręs, bet -susiaurėjęs? 
Pirma buvo tikėtasi, kad U.S.A, tokiu stipendiją bus apie 1.500, o dabar 
jau galima tikėtis tik 5-600. Stip/endijos bus duodamos ekonomistam, che
mikam, technikam. Mediką padėtis yra blogiausia, nes U.S.A, medicinos 
fakultetai yra labai perpildyti. Tuos visus^reikalus privalu tvarkyti per 
W.S.R. atstovus Vokietijoje. U.S.A, teritorijoje tos įstaigos adresas se
kantis: World Student Service Fund, 20, West 40th Street, New York 18,N.YO 

Yra taip pat konkretus planas perkelti 40 bebaigiančią studentą iš Pin- 
heburgo ir Innsbruko universitetą, sudaryti jiem sąlygas baigti aukštąja 
mokyklą ir leisti įsikurti.

Tremtinią judėjimas Britą zonoj
1. 1949 m.birželio 1 d. Vokietijos Britą zonoje buvo 11311 lietuvią: 

9577 DP stovyklose ir 1734 - už stovyklą ribą su DP teisėm.” Be to, tą 
dieną buvo 1324 lietuviai tranzitinėse stovyklose pakeliui į emigraciją^

Tuo pačiu metu Britą zonoje buvo 157389 tremtiniai, ją tarpe .23966 
latviai, 5496 estai ir 70155 lenkai. Be to, 12457 tremtiniai buvo tran
zitinėse stovyklose, pakeliui į emigraciją.

2. 1949 m.gegužės mėnesį iš Britą zonos emigravo 609 lietuviai:Įį Argenti
ną, 210 į Australiją, 17 į Braziliją.' 32 į. Kanadą, 5 į Kolumbiją, 6 į 
Marokko, 116 į Naująją Zelandiją,' 2 į Angliją ir 170 į U.S.A.

Tą pat mėnesį iš Britą zonos emigravo 5402 tremtiniai, ją tarpe 734 . 
latviai, 217 estą, 2452 lenkai.

3. Per pirmuosius 1949 m.penkis mėnesius iš Britą zonos emigravo 1917 lie
tuviai: 25 į Angliją, 1 i Argentiną, 868 į Australiją, 2 į Belgiją, 80 
į Braziliją, 596 į Kandą, 5 į Kolumbiją, 11 į Marokko, 116 į Naująją 
Zelandiją, 22* į Prancūziją, 191 į U.S.A.

Per tą patį laikotarpį iš Britą zonos emigravo 20329 tremtiniai, ją 
tarpe 2713 latvią, 680 estą, 9502 lenkai.' . > .• ■ •

4. 1949 m.gegužės mėnesį iš Britą zonos repatrijavo 6 lietuviai.,
Tą pat mėnesį iš Britą zonos repatrijavo 213 tremtinią, ją tarpe '

6 latviai ir 182 lenkai. , < . x
5. Per pirmuosius 1949 m.penkis mėnesius iš Britą zonos repatrijavo 30.

lietuvią. v
Tuo pačiu laikotarpiu iš Britą zonos repatbijavo 756 tremtiniai, 

- ją tarpe 31 latvis, 2 estai ir 559 lenkai. '
6. Iki 1949 m.gegužės 1 d. IRO skryningo komisijob Britą zonoje apklau- 

sinėjo 15489 lietuvius, gyvenančius DP stovyklose ir 2451 už stovyklą 
ribą. IRO globai priimtinu stovyklose rasta 14770 asmeną, laisvai gy
venančią 1692. . ,

Viso skryningo komisijos apklausinėje 166567 tremtinius DP stovyklo- 
se. IRO globai priimtiną rasta 160651. Laisvai gyvenančią tremtinią ap
klausinėta 51618, DP teisės suteiktos 38841 asmeniui. Latvią apklausi
nėta 29225 asmenys DP stovyklose ir 1925 - už stovyklos ribą. IBO glo
bai priimtiną rasta: 28516 asmenų stovyklose ir 1505 asmenys už stovyk
lą ribą. Estą apklausinėta 6759 asmenys DP stovyklose ir 778 - už sto- 

» vykią ribą, IRO globai priimtiną rasta 6582 asmenys DP stovyklose ir 
620 už stovyklą ribą. Lenką apklausinėta 81534 asmenys, IRO globai pri
imtinu rasta 77671.
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7. IRQ globojamą ir išlaikomu lietųyią _t r. mtinią 1949 m.vasario 1 d* pa

saulyje buvo 37431 asmuo; 12742 Vokietijos Britą zonoje,^21424 - Ve-
x kietijos U.S.A, zonoje, 2233 Vokietijos 1 Prancūzu zonoje, 23 - Austri

jos Britai zonoje, 208 - Austrijos U*S,^.zonoje, 59 - Austrijos Prancū
zu zonoje, 8 - Belgijoje, 502 Danijoje, 145 - Italijoje, 2 Ispanijo

je, 16 - Šanhajuje, 2- Filipinuose. Be to, Lietuvos piliečiu ar iš 
Lietuvos kilusiu žydą tremtiniu tuo pačiu metu buvo 1135; - 25 - Vo«* 
kietijos Britą zonoje, 976 - Vokietijos U.S.A.zoaoje, 5 - Vokietijos 
Prancūzu zonoje, 13 - Austrijos U.S.A, zonoje, 113 - Italijoje, 3 - 
Ispanijoje. * -

Viso IRO globojamą ir išlaikomu tremtiniu 1949 m*vasario 1 d* 
buvo 5*11133. Ją tarpe buvo 65487 latviai, 18334 estai- 129620 lenku, 
90546 žydėsi.

8. Nuo emigracijos pradžios 1947 m.balandžio mėn. iki 1949 m.birželio 1 d. 
iŠ Vokietijos Britą zonos emigravo 11960 lietuviai, ,’5804 - į. .Angliją, 
75 - į .Argentiną, 1957 - į. Australiją, 112 - j. Belgiją, 241 - i Brazi
liją, 3038 - į Kanddą, 5 - į. Kolumbiją, 11 - į Marokko, 116 - į. Naują
ją Zelandiją, 8 - į Olandiją, 195 - į Prancūziją, 5 - i Švediją, 292
- į U.S..*. x . .

9. Iki 1949 m.birželio 1 d. iš Vokietijos Britą zonos repatrijavo 720 
lietuviai: 1947 metais - 216 asmeną,- 1948 m, - 474 asmenys, 1949 m.
30 asmeną. Iš Vokietijos U.S.A. zonos iki 1949 m.vasario 1 d. repatri
javo 199 lietuviai, iš Prancūzą zonos - 6 lietuviai, ir iš Italijos - ..
1 lietuvis. . * x -

. Viso iš Vokietijos, Austrijos ir iš kitą Salią iki 1949 m.vasario 
1 d* repatrijavo 60866 tremtiniai, ją tarpe 1817 latvią, 229 estai, 
34070 lenką. ' ' .

N.ZliricIier Zeltung 1949.6.13: IRO užakytieji laivai sukars 50 kelionią . 
perbirzelio ir liepos mėn. ir perveš' 50oO.OC Djb-Pusė, išplaukia iš Bremerh 
haveno į JV. 15 laivą plauks iŠ Italijos į Australiją; 6 į Kanadą ir 4 į 

^Braziliją. Be to, 450 DP vyks į, Braziliją .lėktuvais* - TRO daviniais ligi 
gegužės galo apie 38600 išemigravo į Australiją, 33600 į JV? 61000 į Kana
dą ir 16000 į Brazlifą. Nuo birželio 10 d. gabenami 2400 lėktuvais į, JV 
iš MSncheno ir Bremenhaveno.

PR-iNCUZV SPAUDOJE . ’
•* ‘

Niekas to nepastebi. *,
L'Epogue, dešiniąją dienraštis, paskelbė stambiom antraštėm: "Didžio

ji Epogue anketa jum kalba baltai". 1949,7.4 įdėtas pirmas ta tema strains-- 
nis: "Pirmosios Sovietą Sąjungos aukos", -1949.7.5 antrasis; "Nuo aneksi
jos prie revoliucijos*. Abudu straipsniai parašyti Albert George. Pirmą 
straipsnį pradeda; -

"Europos martirologijoj-Baltijos kraštai yra garbės vietose, o jos yra 
y kraujo vietos. Bet niekas Prancūzijoj atrodo to nepastebi. Ir niekas 

atrodo nėra pamąstęs apie ją pasibaisėtiną tikrovę*
Kalbama iš tiesą apie geležinę uždangą ir apie kraštus anapus jos 

ir keliamas klausimas, kas dedBsi anapus tos Linijos, skaldančios pasau
lį, saugojamos šuną ir specialią M.V.D. karią. Užtenka poržvelgtitri- 
ją Baltijos kraštą 10 metą istoriją, kad surastum atsakymą į visus 
įsivaizduojamus klausimus apie bolševizmą, nes jie dvejus metus buvo 
Sov.Sąjungos okupuotu bolševikinti, nuo jos paskui atpalaiduoti vo-
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kiškį! globotoją, kad 'galutinai vėl pakliūtą po jos jungu.-,

Jy patyrimas yra vienintelis., Jy gyventojai yra nenuginčijami liudi
ninkai, kurie yra matę, kurie yra iškentę, kurie pagaliau yra Įgalinti 
kalbėti pasauliui, ką jie yra pakėlę, ką ištikry j y. reiškia tautos bclše-- 
vizacija. Yra jy dokumentai, Jy. atsišaukimai, jy liudijimai. Pasaulis 
yra taip subarbarėj ęs, toks abuojas žmoniy kentėjimam, kad nereikia ste
bėtis, jog jy pasakojimai tesukelia tiek maža triukšmo, Mažą mažiausia 
galima paprašyti tuos, kurie dar naudojasi savo tautine nepriklausomybe 
ir savo asmeninėm laisvėm, vienam momentui sustoti prie likimo trijy ma
žu tauty, kelią milijoną žmoniy, kuriy dramatiškas likimas, gal būt, yra 
ir j y likimo preludas. _

Po 60 eilučiy atpasakojama. Baltijos krašty okupavimo istorija, rrudcdant 
nuo soviety susitarimo su Hitleriu ir baigiant.baltu pasitraukimu nuo ant
ros. sovookupacijos, Iš jos plaukia laikraščio išvada?

•’Jie yra nepaneigiami liudininkai. Jie,pasirinko laisvę. Jie tokie pat 
kaip Kravčenko. Taigi ko Beisią Vakarai juos paklausti?”

Toliau laikraštis kalba apie pramokę, kurią duoda tie liudininkai ir rais
tai: .

Siek tai liečia Ei^oąue, mes juos iStyrėm. Mes peržiurėjom jy dokumentus, 
ištyrėm -jy biuletenius, išklausinėjom jy pasakojimus, jfeužtekty knygos 
siaubingam balansui, kurį, jie pateikia su tyro liūdesio gaida savo akyse 
ir balse, Įspausta dramatišką įvykiy, juos pažeidusią, bet nesudaužiusiy. ’ 
Mažy mažiausia, iš viso to galima išskirti keletą schematiniy paveiksiu, 
ir linkėtina, kad jie padėty apsimystyti nesąmoningiems ir apsipratusioms- 
Trys iš j y labiau už kitus, išryškėja-. Pirmas iš sovietinės diplomatijos 

elgsenos 1939-1940 m. Tiem, kurie dar tebetiki, kad galima bent kiek pri
duoti vertės Stalino žodžiui Sovietu Sąjungos elgesys su Baltijos kraš
tais per paskutinius metus turėty galutinai atverti akis. Jie pamatys, 
kaip einama nuo nepuolimo prie aneksijos ir nuo^neagresibgumo prie per
versmo, sukurstyto iš oro ar iš vidaus. Pragos perversmas juos mažiau ste
bintu, jei jie būtį pažinę ir apgalvoję perversmus Taline, Rygoje, Kaune.
Antras paveikslas tai sovietinio gyvenimo didysis reiškinys - deporta

cijos. Nuo 1941 m.birželio mėn. jos žiaurios. Apie jas informuojame pagal . 
M.V'.D. paliktus dokumentus... . •’ .*
Pagaliau aprašysime kasdieninį gyvenimu subolŠavikintam krašte. Ne tik 

pagal liudijimus ty, kurie paliko jį 1944 m. Bet ir pagal, liudijimus tą, 
kurie prieš kelis mėnesius iš ten pabėgo...

Po to visy krašty komunistai galės mum kalbėti apie Soviety Sąjungą, 
tauty motiną, silpnyjy tauty globėją ir natūraliąją 7s.rc.iy gynėję, juos 
reikės paslysti prie paveikslo, kurį mes pastatysime prieš 
tytojui.”

Liepos 5 d. nr.Epoąue ir duoda tuos tris paveikslus - aprašymus: kaip buvo 
našailegali vyriausybė ir įvykdyti rinkimai ir aneksija, vykdyta sovie- 

’> tizacija. Fji'muo-’u, vl-”'simu išryškina kontaadikciją tarp soviety iškilmingą 
pažady nesikišti į vidaus gyvenimu ir faktinės eigos. Antruoju klausimu pa
rodo kontradikciją tarp skelbiamos rinkimą laisvės ir faktinės prievartos 
bei rinkimą daviniy klastojimo Maskvos įsakymu. Trečiuoju klausim’’, paryški
na gyventojo apiplėšimą sovietizacijos priemonėm. Baigia išvnua:

rtJei liakarai būtą pergalvoję 1940 mėty Baltijos krašty dramą, jie būtą 
buvę mažiau nustebinti ir, gal būt, geriau apsigynę.”

’ Žiniomis iš Vatikano
Epoque 49.7.5.: Stambia antrašte ’’Vatikanas skelbia apie gausius Lie

tuvos katalikus kankinius. 70.000 jy-deportuota į Sibiry'praneša:
Iš gerai informuotą Vatikano sluoksniy pareiškiama, kad Lietuvos epis

kopatas nebeveikia ir kad mans.Paltrokui (Paltarokas! E), Kauno arkivysku-

r :
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pui, kuriam ligi šiol sovietinės valdžioc buvo'leista vykdyti savo funk
cijas, nebeleidžiama, Vilniaus vyskucas, Kaišiadorią vyskupas ir Teisią 
vyskupas aukilioras, tie patys šaltiniai teigia;yra deportuoti. Teisiu 
vyskupas komunistę buvo nuteisiąs Vilniuje,

Tie patys šaltiniai vertina, kad iš Lietuvos išgabenta 80000 žmonių 
fš krašto, kuriame 90 o/o yra katalikai, Siame skaičiuje; patikslinama, 
yra 1000 kunigu. Pagal specialu dekretu kataliku bažnyčios uždaromos, 
jeigu yra arčiau nuo viena kitos per 7 kilometrus0

Kaune, kuris kitados priskaitė 21 bažnyčią, dabar veikia tik viena ir 
ją aptarnauja tik vienas kunigas, nors mieste yra 120.000 kataliką.

Devynios kongregacijos, kitados veikusios, dabąr paleistos ir ją-na
mai snk rekvizuoti. Vienuoliai kunigai yra išblaškyti ir priversti dėvėti 
civiliniais žrabužiaišo

Protestantą balsai . - ‘ -
(Bulletin trimestriel de la Faculte^ĮJ.bre de._Thėplogie .Protestante 

de Paris)
• 1949.birželio mėn. įsidėjo straipsnį rtLe prix de la lįbertė - La tru~ 

gique destinėe des peuples Baltes'* (Laisvės-vertė Baltijos .tautą tra« 
giškas likimas). Jo autorius yra J,G.H.H o f f m a*n n, Bažnyčios^istori
jos profesorius, biuletenio redakcijos sekretorius. Jo rašinys tai jo 
pranešimas 1949 m.kovo .26d... fakultetui remti draugijos visuotiniame susi
rinkime, ' •_ '• ' ..... ;-J;J-", ?''? 1. ,
••- Reikią' netekti laisvės,, kad? ją galėtum xvertiiiti. Jis norįs pranešti api 
apie, .tuos vyrus, moteris ir .vaikus.., kuriuos -jis'matęs atvykstant į. Švedi
ją nuo 1939 m»rugsėjo iki? 1947 metą.-.Šitie žmonės pabėgą1 nuo dvigubo to- 
talizmo, sovietinio ir nacinio-. Jie viską paauko-ją-, kad galėtą gyventi 
ištikimi savo-dvasiai, nes, ją sprendimu, jokiu isaina nėra perbrangi, ku
rios verta yra Laisvė,

Primena, kad šiais metais- kovo 3 d.- Prancūzijos protestantą federacija 
buvo painformuota jos prezidento apie liūdnus faktus, kaip-įvairiuose 
kraštuose Evangelijos skelbimo laisvė yra didžioje grėsmėje. Federacija 
šaukėsi į Prancūzijos tikinčiuosius melstis už persekiojamuosius.'

"Bet mano liūdniausiam nustebimui, jei federacijos atgįšaukimas prime
na įvykius Vengrijoj; Bulgarijoj, Ispanijoj ir Pietą Afrikoj, jei jis- 
pasimiko 'prieš rasizmą, iškilmingai pasmerktą ekumeniniame susirinkime 
Amsterdame, tai jis neturi nė mažinusios ąli'udijos į-likimą mūsą bro- 
lią^ baltiškąją tautą nar-iąi .Štai dėl ko, .Ponai, taikydamasis prie •fe
deracijos atsišaukimo dvasios ir nogėdamas- duoti daugir : nrecižiV . 
įr .jėgos jūsą tarpininkavimui, aš laikiau būtinu dalyku jum 
apie baltiškąją tautą tragišku likimą." ?
* Šiame ^periode nuo 1940 birželio iki-1947 m, kiekvieną savaitę, kar
tais kiekvieną dieną visais mažais laivais, tiesiog paprastais luotais 
pasiekė Švedijos krantus, perskrodę Baltiją nesirūpindami jokiu saugu
mu, paniekindami audrą ir mirtį.,, vyrai, moterys, seniai, vaikai, daž
nai taip pat, deja, lavonai. Pažinę dieną ir naktą širdies drebėjimus, 
klaidžioję jūroje, patyrę visokią orą negandus, kepinti saulės ir sū
raus vėjo, jie pagaliau atvyko, ir giesmės sklido iš ją lūpą, ir tos 
giesmės buvo choralai.;.. Ašaros riedėjo jiem iš akią, o balsai vis 
stiprėjo... Ponai, aš jus klausiu: ką reiškia tokia mnnifestablja? Jei 
šiandien baltą tautos laiko savo teise būti šauktis į krikščioniškojo 
pasaulio sąžinę,•tai mes patys, mes turime prievolę pažinti tiksliai 
tatai, kokia yra ją byla".
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Priminęs okupavimo eigę,• autorius aštriai puola aukštąsias asmenybes, 

kurios dėjosi rusę klausimo specialistais, o iš tiesę suvedžiojo visuo
menę. Tarp ję minimi Stafford Crips ir ambasadorius Davis. Toliau atpa
sakoja su moksline precizija Baltijos kraštu okupacijos, inkorporacijos 
ir sovietizacijos eigę. Pažymėtina, kad autorius įsigilinęs ir į psicho
loginę situaciję, kurioje atsidūrė baltai, kai Hitlerio karas juos išlais
vino nuo bolševikę. Plačiai aprašoma vokiečię okupacija, žydę sunaikini
mas, sugrįžusi antra sovietę okupacija, Bažnyčios persekiojimas. Baigia 
jo teigiamai atsakomu klausimu, ar baltai turi teisę gyventi. Esę ję lais
vės garantija tegalinti būti ję nepriklausomybė. Ji esanti ir viena iš 
sąlygę teisingai ir pastoviai taikai. Tai teisė mažom tautom egzistuoti. 
Teisė, kurię nuo 19+4 matom baisiai išniekinamę Ždanovo, Višinskio ir 
Dekanozovo, šitę didžięję sovietizacijos ekspertę, kurię jie vykdo dabar 
kituose rytę ir pietęrytę Europos valstybėse. Kalbėtojas ragina savo ti
kėjimo bendramanius atsisakyti nuo tylos suokalbio ir pajausti atsakomybę 
vardan ateities baltojo žmogaus, kuriam norvegę rašytoja Sigrid Undset 
pramatė susinaikinimo grėsmę su įsigalėjimu totalistinię valstybię, nai
kinančiu mažęsias.
ELTOS pastaba. Šitokię balsę Baltijos tautę reikalu uždaruose susirinki
muose prancūzę intelektualai girdi jau nemaža. Šita kryptimi gana sėk-x 
mingai yra sukoncentruotas ir tenykščię lietuvię veikimas - teisingai 
nušviesti padėtį vadovaujamam elitui, per tokius uždaro pobūdžio rate
lius. Po to galima laukti ir viešosios opinijos balsę.

LENKŲ SPAUDOJE .
Taip pat pripratimas...

Polska Wierna, lenkę leidžiamas savaitinukas Prancūzijoj, 25 nr. per visę 
pirmęjį puslapį įsidėjo,informaciję apie padėtį Lietuvoj. Informacijos 
medžiaga paimta iš "Lithuanian Bulletin", Puslapis papuoštas Aušros Var
tę paveikslu ir Brazdžionio eilėraščio ^Be motinos tėvynės" vertimu, pa
žymint, kad šito eilėraščio prancūziška vertinę p.E.Turauskas buvo pas
kaitęs Pax Romanu suvažiavime. Informacija baigiama nurodymu, kad lietu
viai nusiskundžia tyla, kuri gaubia įvykius Lietuvoje. Dėl jos laikraš- ’ 
tis atsiliepia:

"Mes, lenkai, žinome, kas per priežastys yra to pokarinio būdo, kurį 
laisvieji vakarai parodo atžvilgiu prievartos, pasireiškusios įvairiuo
se rytinės-vidurinės Europos kraštuose. Tos vakarę neteisybės šaltinis 
yra seni Jaltos susitarimai, kuriais„..trumparegiai politiniai ir 
dvasiniai vakarę vadai tikėjosi už pusę Lenkijos ir tris Baltijos valsty
bes nusipirksię taikę... Šitie susitarimai dabar sulaužyti, bet pri
pratimas tylėti tema, kas.dedas anapus Cursono linijos tebesitęsia. 
Reikia ję laužyti ir ja netikėti. Darome tai su didžiausiu nuoširdumu, 
nes gindami reikalus Lietuvos, kuri savo kailiu patyrė, kę reiškię 
stiprios Lenkijos nebuvimas Europos rytuose, ginama bendrus reikalus 
ir rengiame čia, emigracijoje, pagrindus naujai Lankijos - Lietuvos uni
jai." (JE.)

Džiennik Polski.•. leidžiamas Londone, 1949.14 praneša apie gen.St.Raš- 
tikį:

"Gen.Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadaš, rusę antplūdžio * 
išvytas iš gimtojo krašto, įsikūrė Culver City mieste Kalifornijoj, 
kur montuoja hidraulinius prietaisus lėktuvam.- 53 metę generolas atvy
ko iš JV zonos prieš mėnesį.- Gen.Raštikis Lenkijoj buvo žinomas prieš 
karę. Užmezgus diplomatinius santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, gen. 
Raštikis kaip vyriausias vadas ’'oficialaus vizito atvyko į Varšuvę,
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kur buvo priimtas labai Iškilmingai. *Esu laimingas kaip paukštis”, at
sakė buvęs lietuviu vadas mūsų korespondentui, paklaustas, kaip jis jau
čiasi pakeitęs generolo mundūrę Į darbininko švarkę.

BBC ir baltam?
Dziennik Polski... 1949,6.16 mini lordo Vansittarto pasiūlymę lordę rū
muose dėl BBC transliaciję:

"Reiktę linkėti, kad mintis, neseniai lordę rūmuose pasiūlyta Vansit
tarto, kuo greičiausiai būtę įvykdyta ir kad tautos anapus geležinės 
uždangos netrukus galėtę išgirsti balsę laisvęję lenkę, čechę, vengrę, 
ramunę, bulgarę ir baltę ne tik iš New Yorko, bet ir iš Londono”.

ITALŲ SPAUDOJE

II G-iornale d’Italia 1949.7.5 iš gerai painformuotę šaltinię praneša 
apie paskutinio Lietuvos vyskupo K.Paltaroko pastoracijos sustabdymę. In
formacijos yra tos pačios, kurias iš Vatikano šaltiniu yra perėmusi Epoąue. 
Tik Epoąue klaida, jog išvežta iš Lietuvos 70.000 žmonię, šis laikraštis 

duoda teisingę skaičię - 700.000.
II Focolare, iliustruotam žurnale, 1949.6.16 nr.Įdėtas A.Vaičiulaičio 
’'Kelnės”. Apsakymę išvertė ir rašytojo Vaičiulaičio trumpę charakterišti
kę parašė nenuilstamas Lietuvos vardo ir kultūros garsintojas italę spau
doje V.Mincevičius,
CIP agentūros biuletenis 49.6.25 pranešė apie Kanadoje susidariusię baltę 
federaciję, kurios pirmininku išrinktas min,V.Gylys ir kurios tikslas bend
rom pastangori informuoti apie pavergtuosius kraš-tus. Tame pat nr.pranešė 
ir apie arkiv,J.Skvirecko jubilieję.
ŠVEIC.iRŲ SPAUDOJE
Ąąrgąuer Tagbln-tt, 1949.4.13 Įsidėjo is lietuvišku šaltinię labai platę ve- 
damęjĮ apie ’’Baltijos pogrindinę armiją«” Pradeda:

Tuo metu,-kai visame pasauly visę lūpose yra "šaltojo karo” šūkis, eina 
beveik be jokio atgarsio, kovos "karštajame kare”, kurĮ geriausios iš 
sovietę pavergtęję tautę rytuose.veda jau keleri metai. Lenkijoj, Ukrai
noj, bet ypatingai Baltijos valstybėse dešimtys tūkstančię kovoja prieš 
pavergėjus. Didelės pogrindinės armijos buvimas Lietuvoje tai nėra jokia 
Amerikos Lietuvię Tarybos propaganda. Tai faktas, kuriam dėmesio turi 
skirti ir sovietai...”
Toliau laikraštis cituoja kompartijos sekretoriaus Trofimovo pareiškimę 

apie sukilimę ir papasakoja, kaip pogrindis buvo pasiuntęs delegaciję Į 
vakarus, kaip toji geležinė uždanga, kurię pralauziant keturi delegatai 
žuvę, bet dviem pasisekę atnešti vertingos medžiagos.” Po to, kę jie papa
sakojo, Europę galima sveikinti, kad lietuviai yra”. Ję šaltiniais remian
tis pasakojama apie rusifikaciję, Bažnyčios nnikintmę, deportacijas. Pri
menama, kad Tverės ir Permės apylinkėse dabar esama 100 lagerię deportuotiem 
iš Baltijos kraštę. Kiekvienam lagery po 5000-6000. Apie partizanus - esę 
24.000 Lietuvos pogrindinėje armijoje. Lietuvię aukos - 700.000 žmonię, 
arba 25 o/o gyvento j ę.

’’gitas skaičius daros aiškus. Įsivaizdavus, kad Ztiricho kantonas staiga 
deportuojamas, arba pagal tę procentę - iš Prancūzijos staiga dingsta 
8 milijonai gyventoję, taikant Jungtinėm Valstybėm - 28 milijonai.”
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ANGLŲ SPAUDOJE

Bolševiku židiniai Britanijoj

Sovietai braujasi į svetimus kraštus trim pagrindiniais būdais:'1, 
jei gali, karine pajėga; jei dar to negali, pogrindiniu ar viešu kompar
tijos organizavimu ir stiprinimu; sovietinių bičiulių draugijų ar klūbų 
organizavimu. Šitie visi trejopi būdai lietuviam gerai pažįstami. Bet - 
savo laiku ir Lietuvoj nebuvo kaip reikiant demaskuotas tas trečiasis 
būdas - kultūrbolševizmas, varomas per draugiją sovietinių tautu kultūrai 
pažinti. Netenka stebėtis, ligi šiol kiti kraštai dar labiau nesiorien- 
tuoja ir savo krašte padeda organizuoti pastarojo tipo bolševizmo židi« 
niusc Štai Anglijoj veikia Brifų-Sovietų Draugija, kuri leidžia žarnai'* 
palaikį "Russia Today? šis Russia Today 1949 m.gegužės sųsiuvinyje įsidė
jo straipsnelį ’’Trys kraštai atgavo savo laisvę?,.. „ ’ 's iš vergijos į 
laisvę išėjusios Latvija, Estija ir Lietuva, baltiškosios respublikos, 
naudojasi gerovės pirmenybėm.” Panašiais sovietinės redakcijos sakiniais- 
dėstoma Baltijos kraštų istorija, kaip jos moko sovietai. Būtent:
1) Aliantai su JV nenorėjo pripažinti naujų respublikų 1918 nu,, nes lau

kė, kad atsistatys caristinė Rusija. Tik sovietai pirmieji jas pripa
žino. •

2) Per 20 metų Baltijos kraštai, ekonomiškai skursdami, su savo pr-onaci- 
nėm vyriausybėm buvo ruošiami tiltu Hitlerio šuoliui į Sov.Sųjungų.

3) Liaudis pasipriešino marionetinėm vyriausybėm, pareikalavo gerų san
tykių su Sov.S-ga, ir tokiu būdu buvo vyriausybės prispirtos pasirašy
ti su SS savitarpinės pagalbos sutartis. Tada prasidėjo naujas gyve
nimas. Profesinės sąjungos (kompartija vadinama profesinėm sųjungomjĖ.) 
išėjo iš nelegalios padėties. Politiniai kaliniai paleisti. Fašistai 
pabėgo. Naujos vyriausybės, kurios nebuvo sovietinės (šitai rūpi bol
ševikai įkalti; E.) 1940 m.liepos vidury į^rykdė rinkimus. Jie buvo tiek 
demokratiški, kad dalyvavo 90-95 o/o rinkikų. Paskui liaudies seimai 
nutarė prisijungti prie Sov.S-gos'. Ir visa tai padarė patys latviai, 
lietuviai, estai. (Primygtinai šitas kartojama.E.)«

4) Nauja aušra buvo aptemdyta Hitlerio, su kuriuo sugrįžo baltai baronai 
ir panaikino trijų valstybių nepriklausomybes. Jie gabeno gyventojus 
į vergų darbus^ Vokietijoj, ir tie kraštai niekada/neužmirša

Ryšium su šita bolševikiška akcija iš mūsų pusės pasiųsta britų spaudai 
atitinkamas paaiškinimasr kuriame demaskuojami Maskvos pirštai tos draugi
jos laikraštėlyje.

Netiesioginis atsakymas į tos rūšies sovietinę propagandų yra duotas 
paskutinėm dienom lordo Vansittarto, kuris išleido knygų EV?N 
NOW. The Comunazi Menace (Net dabar. Komunacių grėsmė). Mūsų tautiečių 
J.bėdino ir J.Stonio labai vertinga-iniciatyva ir pastangomis, šioje kny-’ 
goję įdėtas prieduose ir buv.radiofono diktoriaus J.Stonio liudijimas apie 
"liaudies seimo” posėdį, kuriame Lietuva buvo "nubalsuota” įjungti į Sovie
tų Sujungę. Cia-dokumentaliai parodyta, kaip viskas buvo Maskvos režisuota, 
prievarta vykdyta ir falsifikuota.
IŠ LIETUVOS "

Spausdiname pareiškimų vienos lietuvės, išvykusios iš Lietuvos 
dar 1948 m.sausio 31 d. Praleidžiame jos pavardę ir jos minimų,vieto
vių bei asmenų vardus, kad nesudarytume progų kabintis prie žmonių, 
jeigu šios žinios pakliūtų į nereikiamas rankas. Pasakojamos žinios 
maždaug sutaria su žiniom iš kitų šaltinių. Tik jų tikslumų nustatant 
tenka įkalkuliuoti pasakotojos išsilavinimo laipsnis, kuris atsiliepia
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pasakojamą dalyku supratimui ir stiliai. Ir antras pasakojimas tenka 
priminti atsargiai tose vietose, kur daromi apibendrinimai, visai pa
tikimos žinios, kur pasakoja, ką matė ir girdėjo.E.).

Johanos išvykusios iš Lietuvos Vokietijon 1948 m. 
sausio 31 d.,, pareiškimas.

Nuo_rępątrįąntės_ĮkĮ-pabėgėlės
AŠ, Johaną T. 1941 m.kovo 5 d. repatrijavau iš Lietuvos, V.apskr.

P.valsč., D.km., į Vokietiją. Iš Vokietijos grįžau į Lietuvą 1942 morug- 
piūčio mėn.1944 m.rugpiūčio 2 d., bolševikam artinantis prie mano g”v- 
vietos, vėl pabėgau Vokietijon. Gyvenau Rytprūsiuose. Užėmus Rytprūsius 
bolševikam, buvau gražinta Lietuvon ir paskirta dirbti durpyne. Gyvena'.: 
V.apskr,, K.valsč., T. km. pas P. Rytprūsiuose, S.mieste, turėjau gerą ■ 
pažįstamą latvį, kuris ten buvo vienos siuvyklos vedėjas. Tas latvis iš
reikalavo mana iš Lietuvo j S.dirbti jo vedamoje siuvykloje. K.milicija 
man išdavė už 600 rublią užsienio pasą. Bedirbdama siuvykloj gavau lei
dimu su vokiečiu transportu vykti Vokietijon. Karaliaučiuje buvo kontr-o 
lė, ir mane, kaip turinčią lietuvišką pasą, sulaikė. Tuomet penkis mėnu< 
sius teko dirbti vienoje Karaliaučiaus ligoninėje. Būdama Knraliaučiujo 
sunaikinau visus savo senuosius asmeninius dokumentus ir už 3000 rubliu 
nusipirkau iš rusą leidimą važiuoti su vokiečią transportu Vokietijon. 
Su minėtu transportu važiavau iš Karaliaučiaus per Lenkiją. Transporto 
maršrutas buvo: iš Karaliaučiaus per Lenkiją į Dessau, kur buvau stovyk
loje (1948 m.spalią mėn. 5 d.)« 1948 m.spalią mėn.20 d. iš Dessau sto
vyklos kartu su vokiečiais išvežė prie anglą zonos sienos, ir norėjo vi
sus palikti rusą zonoje darbam, Bumenbergo geležinkelio stotyje, rusą 
zonoje, mus visus rusą palydovai 12 vai,nakties paliko stotyje vienus, 
be sargybos. Atvažiavo keleivinis rusą traukinys su keleiviais, -.š, nusi
pirkusi stotyje bilietą (leidimo pirkti bilietui nereikėjo), slaptai įsė
dau į traukinį. Kadangi aš gerai kalbėjau vokiškai, tai rusai nesuprato-, 
kad aš esu iš rusą zonos ne vokietė. Atvažiavusi prie anglą zonos sienos 
ties Braunschweigu, perėjau sieną su rusą sargybinio žinia. Daug žmonių 
ėjo su leidimais ir pasais; aš įsiterpiau į tą žmonią minią su leidi-n-is 
ir pasais, ir sargybinis perleido mane per sieną, mano laimei, su visa 
mano mažu bagažu. 1948 m.spalią mėn.23 dn buvau jau anglą zonoje.

Bolševiką,pareigūnai Lietuvoje, toje apylinkėje, kur aš gyvenau, b”~o 
šie~boj.ševi'ką pareigūnai? valsč.viršaitis M,^). km. seniūnas K. J. se”'jvj 
padėjėjas p. V, Tarybos nariais buvo. K. J. ir L. Juozas. Kom'in4r. parti
jos vadovas buvo K.Juozas, jo sūnus buvo kom-’ai’nuolią vadovas. Komunistę, 
valdžia leido K.Juozui laikyti net du šautuvu. Pas K*Juozą buvo užėją 
vieną naktį partizanai lietuviui ir prašė valgyti. Milicijai sužinojus- 
kad pas K.Juozą buvo partizanai, jis buvo areštuotas ir pasodintas į ka
lėjimą. Kalėjime išlaikytas keturias dienas buvo paleistas namo labai su
muštas. Paleistas iš kalėjimo, vėl tavo grąžintas prie savo pareigą, o 
vėliau vieną naktį dingo be žinios. Vietos milicijos viršininkas buvo G. 
Lietuvos rusas. Milicijoje tarnavo dar rusas B. Milicijosvviršininkai 
dažnai keisdavosi. Milicija su partizanais kovodavo, susišaudydavo. M4-? 
cijos žūdavo žymiai daugiau, kaip partizaną. Vieną kartą 1947 m.; parti
zanai P.valsč. milicijos bustiną su visais sušaudytais milicininkais ir 
valsčiaus vykdomojo komiteto būstinę su visu personalu ir su 1947 m. 
Maukiamą naujoką sąrašais sudegino.

Partizanus gaudo milicija, komunistai, komjaunuoliai ir enkavedistai. 
Jeigu eina kova partizaną su milicininkais ir važiuoja pro šalį rusą ka
riuomenė, tai kariuomenė nesikiša į kovą tarp partizaną ir milicininką ir 
važiuoja sau toliau.
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Lietuvoje neteko nei matyti nei skaityti partizanę spaudos, Jeigu ras

tu partizanų spaudu, tai išdegintu visgi kaimų. Už partizanų proklamacijų ' 
skaitymu sudegino vienų visų kaimų, o žmonas uždarė į Muriampolės kalė” 
jimu. Mariampolėje ir Kybartuose pusė miesto namų yra paversta kalėji
mais. i

Gyventojų ekonominė padėtis labai sunki,Kas turi per 20 ha žemės, lai
komi buožėm, ii jų atimama visa žemė su visais gyvuliais ,ir visu invento
rium ir atiduodama kolchozam. Žemė stovi nedirbama. Ūkininkus sumuša ir 
išveža į Sibiru. Partijos žmonės, komunistai, komjaunuoliai - ūkininkai, 
palihkami gyventi savo ūkiuose. Ūkininkai, kurie neir-ri būti komunistais, 
palieka savo ūkius ir bėga į kitas Lietuvos vietoves, kur jų nepažįsta. 
Tokį patarimu ūkininkam bėgti į kitas nepažįstamas vietas kartais duoda, 
rusu kariškiai, . • ••, •

Pyliavas reikia duoti dideles, o iš komunistę jokios paramos negaunama. 
Dienu ir naktį landžioja pas ūkininkus milicininkai ir visokios komunistu 
gaujos, -ieškodamos priekabiu ir reikalaudamos maisto. Ūkininkai varomi į 
kolchozus, daug ūkininku pabėga i kitas Lietuvos vietoves, dirba kartu su 
repatriantais, su prasikaltusiais rusais civiliais žmonėm, vokiečiu be
laisviais ir čigonais plytinėse ir durpynuose. Aplinkinių gyventoju nuo
taikos labai liūdnos. Visi laukia karo, permainos. Visi kalbėjo, kad 1946- 
1947 m,tikrai bus karas.

Kolchozai yra įsteigti šiose vietose: ’’Raudondvario” kolchozas poliai 
Virbalio miestų. Puodžiūno ūkyje Pajevonio valsč., Eglupkių kolchozas 
Drazdžio ūkyje. Prie Vilkaviškio ir Pilviškių'yra daugiau kolchozų. '

Lietuvoje apie lietuvius tremtinius Vokietijoje ir apie jų gyvenimų 
žmonės žino iš papasakojimų sugrįžusių Lietuvon DP« Kai kurie tremtiniai, 
sugrįžę Lietuvon, tampa komunistais. Sugrįžusius tremtinius, kurie heuž- 
sirašo komunistais, išveža Sibiran.

Lietuvos laikraščiuose, kaip ’’Tiesa’* ir kit., man neteko skaityti ragi
nimų tremtiniam grįžti Lietuvon (Tenka■atkreipti dėmesys, kad atgabenama į 
Vokietijų ’’Tiesa” yra specialios laidos tremtiniam. E.).

Tarybinę spaudų skaito tik komunistai lietuviai.
Lietuvoje partizanų yra daug. - Mačiau važiuojant autobusu 50 partizanų 

per Vilkaviškį ir Pajevonį 1946 m., vasarų, dienos metu.
Rusų kariuomenės Lietuvoje yra nedaug. Kariuomenė laikoma miestuose, 

kareivinėse, kaimuose kariuomenės nė'ra. Rytprūsiuose yra labai daug rusų 
kariuomenės. Lietuviai kareiviai drauge su rusų kareiviais laikomi kariuo
menėje Stalupėnuose ir Karaliaučiuje.

Ar rusai Lietuvoje daro pasiruošimus karui, nepastebėjau. Kur buvo 
padaryti 1941 m.bunkeriai, tai išardyti ir sunaikinti. Rytprūsiuose, Kara
liaučiuje, rusai daro pasiruošimus karui ir civilių gyventojų prie tų1vie
tų neprileidžia.

1945 m.Sibiran buvo išvežta nedaug repatriantų ir nerepatriantų 1946 m. 
Sibiran nebuvo vežama. Metus laiko buvo ramu.^1947 m.lapkričio mėn. buvo 
vežami Sibiran.stambesnieji ūkininkai ir grįžusieji iš Vokietijos Lietuvon 
tremtiniai. Sugrįžusius iš Vokietijos tremtinius uždaro kalėjime. Vienus 
paleidžia iš kalėjimo, o kitus ne. 1948 m.kovo mėn. išvežė Sibiran iš mano 
apylinkės 12 šeimų.

Tardant ir mušant mirėP. tėvas ir sūnus>A, du V. ir K.visi iš K. km, 
K.valsč. Cimermanas iš Vištyčio man pasakojo, kad tardant jam atmušė šir
dį, ir jis už poros dienų po mūsų pasikalbėjimo mirė. Cimermdnas, Aleksand
ras, buvęs viršaitis, po tardymo kalėjime mirė, o jo brolis seniūnas po 
tardymo už dviejų dienų mirė namuose.

1947 ir 1948 metais, gyvendama K. prie kalėjimo, girdėdavau naktim 
tardomus mušant ir baisų žmonių riksmų. Vienų kartų per shvaitę kaliniam 
leidžiama pristatyti maistų. Dėl pyliavų neatidavimo daug žmonių sėdi ka«
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Įėjimuose. Tenka sėdėti metus ir daigi?”. tie teismo. Per tę laikę suim-» 
tajam privaloma vežti maistu iš nariu, nu s kalėjimas tokiem maisto neduo- 

' ^a.
Uždarbiai ir kainos. Plytinėje uždirbama mėnesiui 220 rubliu, komunis

tam įstaigose moka žymiai daugiau.
1 kg lašiniu - 60 rub,, 1 kg sviesto -.60 rub,, 1 kg duonos -. 3 rube, 

1 kiaušinis - 2 rub., 1/2 centnerio paršelis. - 300-400 rub.
Geležinkeliais ir autobusais važinėjimais nelaisvas, reikia turėti lei- 

dimę iš komunistu įstaigų. • Žmonės bando važinėti ir be leidimų. Kai kon
troliuojant sugauna, uždaro į kalėjimę ir tardo, Ant geležinkelio bėgių 
pastebima daug lavonu. Aš savo akini mačiau, kaip plėšiku gauja trauki
niui einant bėgiojo viršum vagonu, lindo į. vagonus,' ir apiplėšinėjo va
žiuojančius keleivius. Keleiviai apiplėšiami .traukiniuose dažniausiai 
nakties metu. Apiplėštus keleivius išmeta iš einančio traukinio.. 'Šito
kių atsitikimu laikraščiai neskelbia, ■ >

Daug žmonių bandė bėgti iš Lietuvos per Lenkiją. Lenkai sugavę bė
gančius išduoda rusam, Tų žmonių, kurie bėga per Lenkijos miškus ir buvo 
pagauti, daugiau niekas nematė. Dabar perbėgimo vietos yra labai saugo
jamos. Vieną kartę lenkai komunistai pagavo bėgant per miškas grupę iš 
70 žmonių ir išdavė rusam.

Iš Sibiro yra grįžusiu žmonių. Grįžo notaras Č. -ir gyvena Lietuvoje 
nežinomoje vietoje, kur jo niekas nepažįsta. Tai man pasakojo jo sesuo, 
kuri gyvena A.km., P.valsč. To brolis, grįžęs iš Vokietijos, einant 
traukiniui per Lietuvy, iš traukinio Iššoko ir kur jis gyvena niekas 
nežino. - -

Sibire yra daug ištremtų,gyvenančiu ne stovyklose, bet "laisvai, Jie 
dirba miškuose arba prie žvejybos. Miškuose gyvena palapinėse, be sar
gybos priežiūros, Ištremtųjų gyvenamoji vietovė apie 100 km aplinkui 
yra apsupta ar tai vandens,' ar tai pelkėm, ar-tai-brūzgynais, ir nėra 
kaip iš ten nei išeiti, nei išvažiuoti. Maiste pristato lėktuvais, arba 
padaro laikinę medžio - lentų kelią- Notarus C. iš darbovietės šefo 
už brangių kainę išsipirkęs leidimą, išvažiavo oficialiai. Važiuodamas 
per Rusiję, jis dirbdavo geležinkeliu' stotyse prie vagonų pakrovimo ir 
iškrovimo - ir tuo būdu užsidirbdamas pinigu važiavo pirmyn, kol pasie
kė Vilnių. Iš Vilniaus pėsčias atėjęs į Kauną, Sibire, toje vietoje, iš 
kur grįžo notaras Č, daug žmonių miršta dė.l nepakeliamo vargo ir kančių, 

■ Jo visa.šeima Sibire išmirusi, buvęs likęs tik vienas'sūnus 15 metų am
žiaus. Jis turėjęs gėrę draugą rusę lakūnę, kuris jį, metus dar prieš 
išvykstant tėvui iš Sibiro, lėktuvu atskraidinęs į Vilnių,ir ten jį pa
leidęs. •

Juozas,iš R. km.,V.valsč., pabėgo iš Sibiro vežamas į ligoninę. Grį
žo Lietuvon ir gyvena ne namie. Apie Rusiję ir Sibirę jis nieko nepneaką
ja, sako: ”Kai tave išveš Sibiran, tai ir pamatysi Sibiro gyvenimą!”

Prie geležinkelio stočių gyventojai verčiasi pardavinėdami prava- 
žiuojanttem rusam keleiviam maisto produktus, kaip pienę, kugelius iš 
bulvių, duoną ir kit.

Vietoj išvežtų lietuvių daktarų atvežti rusai. Kaimuose, tačiau kol 
kas vis dar yra daugiausia lietuviai daktarai.

Kalėjimuose yra daug kunigų. Lankeliškių parapijos visi kunigai ir 
bažnytinis personalas pasodinti į kalėjimę dėl užėjusių klebonijon 
partizanų. Pajevonyje ir Kybartuose kunigų dar yra,

■. Laiškai ir siuntiniai nueina į Sibirą punktualiai. Radio Lietuvoje 
leidžiama laikyti tik komunistam. Gavusieji laiškus iš tremtinių DP 
tardomi ir dažnai patenka į kalėjimę. iš Amerikos' laiškai ir siuntiniai 
taip-pat ateina. Vienam lietuviui buvo a'tėjęs iš Amerikos 30 svarų dra
bužių siuntinys. Siuntiniai išpirkti reikėjo sumokėti 2800 rublių.
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Siuntinį gražino atgal Amerikon.

C.jlenkas, jo žmona lietuvė, buvo laikomi ūkininkais buožėm. C.buvo 
vežamas Sibiran, jo žmonos brolis yra Vilniuje aukštas pareigūnas, tai 
jis išpirko sesers vyrę jau vežamu Sibiran 1000 km už Maskvos. Išsipir- 
kęs C.pabėgo iš Rusijos ir gyvena savo ūkyje.

Lietuvaitės, kurios išteka už rusę ir su rusais išvažiuoja, apiplėš
tos ir pamestos grįžta namo.

Buvusieji prie vokiečię įstaigą tarnautojai vieni nužudyti, kiti ka
lėjimuose, o dar kiti išvežti Sibiran.

Pasakoja rusę belaisvėje Lietuvoje buvęs vokiečiu leitenantas X 
1949 m.birželio 14 d,, atvykęs į Detmoldę buvęs rusę nelaisvėje Lie

tuvoje minėtas asmuo papasakojo savo įspūdžius iš Lietuvos, - .
Belaisviu gyvenimas Kaune

Geriausiai man yra pažįstamas Kaunas, nors dar esu buvęs porę dienę 
Vilniuje, artimesnėse Kauno apylinkėse ir vėliau Klaipėdoje. J Kaunę 
atvykau 1944 metę spalię 5 d. ir gyvenau iki 1948 metę gruodžio 5 d.- su 
mažom pertraukom tuo atveju, kai turėdavau išvykti tarnybiškai 2-3 die
nom, pv., į Vilnię. Gyvenau vokiečię belaisvię lageryje ir ten gavau pir- 
męjį darbę, kaip inžinierius prie įvairię lagerio įrengimę.

Gyvenimas lageryje nebuvo lengvas, ypatingai dėl blogo maisto. Kasdien 
gaudavome vis tik kruopas ir duonos. Nuo 1947 metę pagerėjo lageryje re
žimas' ir maistas. Su karininkais buvo elgiamasi švelniau, ir ję maistas 
buvo geresnis. Gaudavome ir riebalę ir cigarečię. Savo davinį mes ati- 
duodavome į bendrę lagerio katilę, kad tuo pagerintume maistę visiem 
lagerio gyventojam, ty. ir buv. eiliniam kareiviam. Man atvykus į lagerį, 
buvo 8000 belaisvię. Pradėjo siausti ligos-epidemijos, kurios pareikalavo 
7000 aukę. Bet lageris nuolat buvo papildomas naujais belaisviais. Kai 
imtasi skiepyti, epidemija baigėsi. Uz lagerio ribę neteko girdėti, kad 
būtę siaubusios epidemijos.

Rusę sargybiniai nebuvo žiaurūs, išskyruskai kuriuos individualius 
asmenis. Rusai jautėsi intelektualiai stovį žemiau užmuš, vokiečius 
belaisvius, Vokiečię kalbos rusai ir karininkai dažniausiai nemokėjo. 
Neoficialiuose pasikalbėjimuose vartodavo dažniausiai iš mūsę tarpo ver
tėjus, o ficialiuose tardymuose atsigabendavo savo vertėjas.

Beveik visus sargybinius buvo galima už kelis rublius papirkti ir 
išeiti nakčiai iš lagerio, nes nakties metu belaisviai nebuvo tikrinami. 
Pabėgimę pasitaikydavo, bet retai. Pereitais metais per Kalėdas pabėgo 
du belaisviai. Visa stovykla buvo apversta aukštyn kojom, bet, žinoma, 
viskas buvo veltui. Rusai tokius pabėgėlius laikydavo bepročiais, kad 
jie rizikuodavo. Tai parodo, kaip sunku pereiti sienę. Teko girdėti, 
kad pabėgusiam mūsę draugam laimingai pasisekė pereiti sienę.

Nors rusę sargybiniai ir karininkai, su kuriais man, dirbant kaip 
inžinieriui tekdavo susidurti, buvo gana malonūs, vis tik nepasisekdavo 
susidraugauti, nes jie niekuo nepasitiki. Paviršutiniškai tekdavo pasi- 

.kalbėti, ypatingai apie karę kalba jie be baimės ir tiki, kad jis kada 
nors bus,,bet jo.bijo, nenori. Ypatingai jie bijo amerikonę atominės 
bombos, apie.kurię ten iš viso daug kalbama, kaip apie būsimo karo pabai
sę. Vienę kartę tik priėjome su vienu rusę karininku prie nuoširdesnio 
pasikalbėjimo, ir jis man pasakė; "Mums būtę šiandien geriau, kad šį 
karę būtumėte laimėję jūs, bet ne mes".

Gyventoję palankumas belaisviam
Iš lagerio mes buvome kasdien kolonom sargybinię vedami į darbus. 

Dirbti turėjo visi baigiant kapitonu. Majoras jau galėjo nedirbti. Dirb
ti mielai ėjo visi, kadangi buvo galima rasti progę sueiti į santykius
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su vietos gyventojais lietusiais, kuriem ne vienas iš mūsą belaisviu 
turi būti dėkingas už savo gyvybę. Man nepatiko Lietuvos oras, nes vis 
daug lydavo. Retas buvo gražus sekmadienis. Bet žmonės, tiek moterys 
tiek ir vyrai, buvo mums ypatingai malonus ir paslaugūs. Pasitaikydavo, 
kad žygiuojant kolonoje į Barbą, praeiviai nuo šaligatvio mesdavo mum 
duonos kepalėlį, arba cigarešią ir kitokiu maisto produktu. Tai buvo daro
ma neprašant, o jei kas prašydavo, neatsakydavo pagalbos niekas. Dauge
lis iš belaisviu turėjo vieną kitą pažįstamą šeimą, kurioje visokiom 
progom gaudavo pietus ar šiaip pavalgyti. ■ .

Kauno fabrikuose
Aš dėl savo profesijos turėjau ypatingą laisvę, kai pradėjau dirbti už 

lagerio ribą. Mano nuolatinė darbo vieta buvo pas miesto architektą 
Kaune, kurio įstaiga buvo prie katedros. Ten dažniausia darydavau reika
lingus brėžinius ir planus. Teko daryti projektus Daugėlią plytinei, Sar
giniu plytinei ir *Elfa” radio fabrikui Vilniuje. Be to, tarnybiškai lan
kiausi ’’Maiste'*, kuris iš dalies jau atstatytas ir turi rusišką vardą, ir 
Petrašiūnuose-. -Kaune veikia ir kiti fabrikai, ypatingai verpyklos. Prisi 
menu ’’Drobę’*, rtKoton**, ’’Spindulį”, šie fabrikai daug mašiną gavo iš Suk' 
sonijos. Darbo-jėgos-jiem užtenka. Dirba lietuviai darbininkai ir rusai. 
Tarp ją santykiai Šalti, nes rusai yra favorizuojami. Jiem tenka visos 
geresnės vietos. Darbas įmonėse dažniausiai neproduktingas, nes trūksta 
anglies. Yra fabriką, kurie dirba tik oficialiai, pav. popieriaus fabri
kas Klaipėdoje. Popietis buvo įvežtas iš Vokietijos, ir Klaipėdos popie
riaus fabrike pridėti tik to fabriko štampai. Klaipėdos Zellstoff-fabri- 
kai dirba iš tiesą. Visuose fabrikuose trūksta specialistą.,.

Kadangi aš tik į tarnybą ir iš jos buvau lydimas, o darbo metu buvau 
laisvas, turėjau progos arčiau, susipažinti su vietos gyventojais. Pri
simenu dar kai kurią asmeną pavardes (Jas praleidžiame žinomais sumeti
mais.E.) Esu matęs net Kiprą Petrauską, kuris pereitais metais parsi- 
kvietęs žmoną iš Vokietijos. Jis net. mašina važinėja ir, sako, gerai gy
vena. Yra gavęs-Stalino premiją. Esu daug kartu buvęs operoje. Mušiau 
daugumoje itališkas operas, bet ir vokiečiu ’’Faustą”. Paskutiniu laiku 
Kaune palikta tik operetė ir drama.

Šnipai ir partizanai
Aš esu daug kartą lankęsis S.šeimoje, mat S. buvo taip pat inžinie

rius, ir mes dirbome kartu. Nors lietuviai ^ra labai malonūs, tačiau 
bent ketvirtis metą praėjo,vkol įgijau tos seimos pasitikę5-’> Mat iš 
belaisvią tarpo buvo rusą užverbuotą Snip:’ne tik s-r j draugus vo-- 
kiečius belaisvius, bet jie buvo siunčiami ir vietos gyventoją tarpo 
šnipinėti. Iš mūsą lagerio žinau tris, asmenis, kurie ypatingai pasižy
mėjo šnipinėjimu. Iš ją du jau paleisti iš nelaisvės, o vienas nežinia 
dėl ko buvo išvežtas i Rytus. 1948 metą antrame pusmetyje jie nebuvo 
naudojami šnipinėti vietos gyventoją tarpe.

Kai jau kartą įsigyji pasitikėjimą, tai lietuviai pasidaro net per
daug ’neatsargūs. Aš turėjau vieną mergaitę, pas kurią lankydavausi. Ji 
gyveno visai viena, nes tėvai buvo rusą išvežti. Kartą ji man rodė 
slaptos spaudos. Tai buvo brošiūra, ant kurios viršelio buvo atvaizduo- • 
tas kardas, kertantis grandinę. Manau, kad tai buvo partizaną išleista. 
Partizano vardą aš naudoju plačia^prasme, ty.’ visus lietuvius, kurie 
kuriuo nors būdu kovoja prieš bolševikus. Partizaną veikla reiškėsi iki 
paskutinio laiko. Pasitaikydavo, kad partizanai, persirengę rusą kari
ninkais, atvažiuoja į miestą sunkvežimiais ir pasiima pagal suklastotus 
dokumentus iš įmonią prekią. Partizanai ypatingai yra pavojingi rusą 
sargybom, nes jas nuima nuo postą.
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Kuo rusą išskirs!
Rusų, kaimuose nėra, nebent tik Vilniaus krašte (Netiesa.E*) Miestuo

se Ją daug: daugiausia kariškiai, bet yra ir civilią. Civiliai labai 
išsiskiria iš vietos gyventoją savo blogu apsirengimu. Iš tūkstančio 
lietuviŲ aš išskirčiau tusų civiliais rūbais.

Komjaunimas ir elgetos
Laisvės nėra Jokios. Yra rengiami politinio lavinimosi vakarai. J 

tokias paskaitas visi vengia eiti. LietuviŲ tarpe yra ir komunistŲ, ypa
tingai Jaunuomenės tarpe. Jaunimu stengiasi įrašyti į komsomolcus, ypa
tingai gaudami į Juos geri mokiniai. Kaip giliai į Jaunuomene yra įau
gęs komunizmas, negalėčiau pasakyti. Jaunuomonė yra greitai paveikiama,. 
Priklauso nuo to, kam vaikai daugiau pasiduoda: savo tėvę ar kpmunisti- 
niŲ organizacijŲ įtakai. Pastarąją įtaka yra didelė, bet neteko nieka
dos girdėti, kad tarp tėVŲ ir vaikŲ būtą koki nesusipratimai. Manau, kad 
vaikai daugiau laikosi tėvą. Kad taip yra,vmandu, turi didėlės reikšmės 
religija. Lietuviai yra labai religingi. AŠ tę. galėjau gerai pastebėti, 
nes prieš mano įstaigą buvo katedra. Tai vienintelė bažnyčia, kuri Kau
ne veikia. Taip man teko girdėti. Kasdien per visą dienęubuvo matomi iš 
Jos ir įvJę įeiną žmonės. Senos moterėlės sėdi pria bažnyčios ir kalbė
damos rožančią elgetauja. Elgetą matyti daug, net ir rusą.

Prisikėlimo bažnyčioj biblioteka
Oficialiai eiti į bažnyčią nedraudžiama, bet praktiškai neleidžiama, 

nes, pav., Kalėdą I ir II-ji diena buvo darbo diene's. Be to, už bažny
tines sutuoktuves reikalaujama iki 2000 rublią. Ant Žaliojo kalno naujai 
pastatyta bažnyčia, jos vardo, nežinau, bus įrengta į biblioteką; Pa
žaislio vienuolynas uždarytas. Gyvena rusai. Bažnyčia, rodos, veikia, 
žinau apie Jų todėl, kad ten esu kartą su draugais buvęs. Du mano drau
gai buvo katalikai ir ėjo ten išpažihtiss. Kunigai buvo ypatingai mums 
belaisviams malonūs ir stengėsi visur padėti. Jei ne kitaip, tai bent 
sutikę mus žygiuojančius kolonoje gatve į darbą draugiškai sveikindavo.

Ir rusam po žvakutę
Teko matyti laidotuvią su bažnytinėm vėliavom ir kunigais. Kunigai 

daugiausia seni. LietuviŲ religingumas ypatingai pasireiškė per Vėlines, 
kurios buvo švenčiamos kapuose su visom senom tradicijom ir pamaldom. 
Lankėsi daugybė žmonią, Man kirot į akis ta aplinkybė, kad net ir ant 
rusą kapą, kurie yra mirę šios okupacijos metu Lietuvoje ir'ten palaido
ti, taip pat buvo uždegta po žvakutę. Tas parodė tik lietuvišką religin
gumą, nes simpatiją rusam lietuviai neturi jokią.

Tik pinigą nėra
Ekonomiškai gyvenimas dar būtą pakenčiamas. Galima Kaune visko pirkti, 

tik kainos labai aukštos, palyginti su uždarbiais. Paprastas darbinin
kas uždirba apie 300-400 rublią mėnesiui, inžinierius 1200-1400 rbl., 
gailestingoji sesuo 350 rb., kitą profesiją uždarbią nežinau. Tuo tarpu 
maisto produktą apsirengimo ir kai kurią kitą daiktą kainos yra tokios; 

duonos juodos kg - 2,50 rbl, 
•» ' baltos * - 7.- ”

sviesto kg -45.- -
kiaulienos ” - 20-25 rbl, 
bulvią kg 78-BO kapeikos, 
obuolią kg. - 10-12 rbl.
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Daržovių maža. Languose matyti kartais net bananu ir vynuogių, bet 

labai brangu® Kortelės panaikintos nuo 1947 mcMaisto produktu užtenka.. 
Kas turi pinigu, nereikia badautic

Rūbai taip pat labai brangus®
Vyr.kostiumas /ir dfir labai blogas/ - 750 rbl,, 
Mot.šilkinis apatinis labui paprastas 230 rbl., 
Vilniaus fabriko ’’Elfą* radio aparatas - 800-1000 rbl. 
Motociklas 6000 rbl., -• .
Auto "Moskovic", kuris nuo motoro iki signalo mygtuko 
yra *9pel-Kadetrt modelio kopija, 8000 rbl.
Alus-- 3-4 rbl®,, 
rtVodka* - 90 rbio 
10 cigarečių /papirosai baigia nykti / 75 kapeikos ligi 
1 rble Geriausios cigaretės '’Kova*'®

Restoranai ir valgyklos /lietuviškai atsimenu pavadinimą rtužkandinėw 
/veikia® Galima gerai pavalgyti tik daug sumokėjas. UŽ 7 rublius pietūs 
geri, bet dar nėra sotūs - maža porcija^

tako matyti ūkininkuskolonom, su transparantais priešakyje- atve
žant derliu - pyliavas® Žinoma, jie taip daro, tik verčiami. Tos kainos® 
kurias gauna ūkininkai už duokles, yra labai žemos® Rugią centneris apie 
5 rublius® Šiaip perkant produktas iš ūkininką, kainos aukštos® Pieno 
litras 1-2 rubliai.

Netikslios žinios apie žemės ūki
Neteko matyti nedirbtą lauką® Viskas apdirbta. (,7®E®) Trobesiai taip 

pat nėra labai apleisti, nors naujai statomą matyti tik labai, retai® 
Taip pat ir miestuose statyba labai menka® Gyvulią taip pat mytyti. To
ko girdėti, kad kai kuriu kaimą gyventojai yra visi išvežti® Kas ten 
gyvena, nežinau® Galiu tik tiek pasakyti, kad nemačiai, nedirbtą lauką 
ir apleistą ūkią® Kolchozą yra, bet jie neturi jokio pasisekimo.. Žmonės 
laisvai neina į, j uos, o suvaryti irgi išbėgioja. Neteko matyti- kad kol
chozą laukai būtą dirbami traktoriais^

Kelionei traukiniu ar kitom'priemonėm nereikia jokią leidimą (tam 
tikram atstumui |E.). Ar kelionė yra brangi, nežinau® Manau, kad he- nes 
esu atsitiktinai girdėjas, kad kelionė lėktuvu iš Kauno į Maskvą kaš
tuoja 103 rublius. Manau, kad ir kitom priemonėm kelionė neturėtą būti 
labai brangu. Žmonės mėgsta naudotis sunkvežimiais, nes daugeles ką nors 
vežasi su savim iš juodos rinkos, tai patogiau važiuoti sunkvežimiu 
dėl kontrolės^ Mačiau, kaip spekulentus suima, milicija. Tie sėdi vietos 
kalėjime, pasakojo, kad leidžiamu į kalėjimą nunešti maisto®

Suįmt_iej i_J._Petrašiūn?įs
Girdėjau apie nuolatinius areštus. 1948’ m.gegužės mėn. buvo deport 

tacijos. Sako, kad iš Kauno išvežė apie 20.000 lietuvią. Girdėjau, kad 
likusieji yra gavę laišką nuo išvežtąją iš Sachalino. Gyventojai buvo 
vežami sunkvežimiais j. Petrašiūnus, kur anksčiau buvo belaisvią sto
vykla. Iš -ten pakraudami j. traukinius. Kaunas tas dienas buvo kaip iš
miręs. Gatvėse nesimatė žmonią. Mačiau, kaip vežamuosius sunkvežimiuose 
saugojo 7^8 milicininkai. Nei verksmo, nei pasipriešinimo neteko maty” 
ti. Žmonės susitaikę su likimu. Tas dienas lietuviai kalbėjo: *Gal ry
toj mano eilė*. Sako, kad vežė tuos- kurie vokiečią okupacijos metu 
kokiu nors būdu turėjo santykią su vokio-čįais ar ją įstaigomis, pav., 
jose tarnavo. Bet lietuviai sakė: "(Tlo vež tol, kol. neliks lietuvią”. 
Girdėjau,- kad vežamieji galėjo pasiimti tik rūbą ir gal kiek maisto. 
Likusius ją daiktus konfiskuodavo.
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ISvežlmo .siaubas

Bendra žmonių nuotaika yra prislėgta8 ne dėl to, kad jie blogai gy
ventą, bet dėl to* kad jie bijo. Badaujančią* manau; nėra, nors tenka 
dažnai matyti eiles prie krautuvią. Bet taip yra todėl, kad kai kurią 
produktu, kaip. pav.cukraus,yra tik tam tikrais tarpais..

Apdriskusią žmonių, išskyrus elgetas, irgi nematyti. Bet apsirengi
mas, ypač vyrą, nuo 1947 mėty, pasidarė blogesnis.. Dėl viso to, vis dar 
vietos žmonės galėtą gyventi, bet jie bijo, kad jie kiekvieną dieną ga
li būti suimti ir išvežti. užtai jie laukia karo. Jie tikisi, kad jis 
bus. Ypatingai jie daug kalba apie savo tautiečius Amerikoje ir tikisi, 
kad jie padės Lietuvy, išvaduoti. Ir čia man atrodo, kad lietuviai yra 
dažnai nerealūs g kiekvieną mažą nesusipratimą tarptautinėje politiko
je jie laiko jau naujo karo priežastimi.. Šita nuolatinė viltis ir lauki
mas lietuvius dar stiprina.. Tiktai po tokią įvykią, kaip po tos deporta
cijos dažnai teko girdėti pažystamus .lietuvius sakant: ”Jei karo dar vis 
nebus, tai mūšy, čia neliks nė vieno,,,*

Lietuviu susiklausymas yra didėlis,-neteko girdėti; kad būtą kokią 
nesutikimą tarp ją9 Bet man, atrodo., kad'pamažu jie pradeda ir tarp sa
vęs būti atsargūs: bijo šnipą* 'Žmonės yra ta.ip prispausti, kad apie jo
kius sukilimus negalvoja,. Nesu nieko girdėjęs, kad kaip nors būtą pasiją 
priešinę. Viskas,ką žmonės verčia daryti, turi jie daryti ”laisva valia*. 
Buvo paskelbta valstybinė paskola. Mano draugas inžinierius buvo bai
siai nusiminęs, kai reikėjo pasirašyti ’’laisva valia* paskolai auką - 
vieno mėnesio algą, o pasitaikydavo kartais taip, kad algos būdavo tik 
už tris mėnesius išmokamos. Priežastis *« nėra pinigu: #ą reikia lauk-;, 
ti 2-3 mėnesius. . . '

• Kurie išbėgo J. Vakarus? žinojo, ką daro
S.Seimą įprašė mane paieškoti Z.S. 9 1 -.ir Lsn.turėtą- būti Vokietijoje. Te

ko ir su kitais pasikalbėti apie tubėgusiūs artimuosius. Nė vienas nė- ' 
ra man pasakęs, kad tegul jie grįžta ntmoo Sako, tie, kurie tada bėgo, 
žinojo ką darą ir gerai padarė. Jeigu likusieji lietuviai galėtą, bėg
tą į Vokietiją, nes gyvenimą čia įsivaizduoja kaip roją, palyginus su 
savuoju dabartinėje Lietuvoje. Jeigu tai nuo manęs priklausytą, gali 
dar šiandien visi lietuviu atsikelti čia į Vokietiją, nes aš esu daug 
gero ir pagalbos iš ją gavęs. Jie yru man pasakoję ir apie tas skriau
das, kurias yra Lietuvoje padaręs vokiečią ziwilverwaltungas, bet savo 
pasakojimą jie visados baigia: ’’tada dar mes gyvenoms gerai. Geriausiai 
žinoma, buvo mums tada, kai buvome visai vieni, atseit, laisvi.’

Belaisviu dėkingumas ...
Vokiečią įelaisvią, buvusią Lietuvoje, grįžo ir daugiau. Aš stebiuosi, 

kad esu pirmus, kuris pas Jus atsilankiau, nes dėkingumą Jūsą tautiečiam 
mes jaučiame visi, kurie tik patyrėme tokią didelę lietuvią pagalbą. 
Negalėdamas kitaip pareikšti savo dėkingumo lietuviam, džiaugiuosi, ga
lėdamas Jums papasakoti bent truputį apie gyvenimą Lietuvoje. Jei aš 
būčiau žinojęs, kas bus Jums įdomu, būčiau atvežęs tikslesnią žinią, nes 
aš pažinojau daug daugiau lietuvią, negu šiandien galiu pasakyti ją pa
vardes. Jeigu kada ir buvo nesusipratimą tarp vokieČią ir lietuvią, bet 
ją daugiau neturėtą būti, nes mes gerai pažinome, kas yra lietuviai. 
Lietuvoje rado prieglaudą ir daug vokiečią civilią pabėgėlią, kai Ryt
prūsiuose nebuvo kas valgyti. 1948 m.spalią mėn.jie buvo surinkti ir 
išvežti atgal į Rytprūsius.

'Kaune nesaugu vakarais
Baigdamas turiu pridurti, kad visi mano įspūdžiai yra iš Kauno. Jis 

labai mažai nukentėjęs nuo karo* Tik patys namai apleisti; ypač viešieji.
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Man teko matyti klinikas, kurios kadaise turėjo būti labai gražios, bet 
apleistos nežmoniškai. ‘’Laisvės Alėja” dabar vadinasi Stalino prospektai. 
Kad būtę gražesni namai, ję fasadas nuo gatvės pusės buvo ne-nudažytas, 
bet iš švirkšto apipurkštas. Vakarais nelabai saugu vaikščioti.. Pasitai
ko nužudymu, tikslas apiplėšti rūbus. Nesaugu ypatingai Žaliakalny ir 
ąžuolyne. Šiaip, kiek teko girdėti, Kaunas yra ta Lietuvoš vieta, kur 
lietuviai dar šiek tiek laisviau jaučiasi.- Kaunas, palyginti su Vilniu
mi, dar yra lietuviškas. Vilniuje labai daug rusę ir žydę. Yra žydę ir 
Kaune. Jie užima visas vietas, kurios tik kokiu nors būdu yra surištos 
su didesniu pelnu.

Kinai veikia. Filmos matyti reklamose yra daugiausia rusiškos. Kine 
nesu nė kurtę buvęs. Dažnai'lankydavausi operoje. Ji visados būdavo pil
na, išskyrus žiemę, nes teatras buvo nekūrenamas.

Nors belaisviams nuo 1947 m.už darbę mokėjo ir dėl to mes galėjome 
prisipirkti maisto,^vis dėl to, kad daugelis iš mūsę likome gyvi ir taip 
ilgai'ištvėrėme bolševiku nelaisvėje, turime užtai būti dėkingi lietu
viam. Mano brolis porę metę anksčiau grįžo iŠ rusę nelaisvės, bet grį
žęs mirė - taip buvo- iš bado nusilpęs. '
. Jūs, galbūt, visa tai žinodami galėsite suprasti mano norę bent kuo 
Jums atsilyginti ir pagelbėti. •• ■

Trimečio gyvulininkystės planas
Tiesa 1949.6.18; Nustatytas gyvulininkystės trimečio pianas - 1949-51 

metam. Trimečio pabaigoje turi būti padidintas raguočię skaičius iki 
310.000 (arba 46 o/o padidinti, palyginant su 1948 m^,kiaulię 300.000 
(arba 118 o/o padidinti, lyginant su 1948 m.), avię 90.000 (arba 223 o/o 
padidinti), paukščię 1.300.000(arba padidinti 136 o/o). Kolektyviniuose 
ūkiuose įsakyta steigti keturias gyvulinkystės fšrmas; stambięję raguo
čię,, kiaulię, avię ir paukščię. Visa propaganda nukreipta, kad tos fer
mos būtę steigiamos. Pavartotos ir sovietę išmėgintos mokestinės sank
cijos; mėsos, pieno ir vilnos valstybei pristatymo normos bus sumažin
tos 10 ė/o, pradedant nuo 1950 metę, tiem kolchozam, kurie turėš visas 
keturias fermas ir jose turės nustatytą gyvulię minimum. Pyliavos pake
liamos 10 o/o tiem ūkiam, kurie tę fermę ar jose numatyto gyvulię skai
čiaus neturės. Korespondencijose dabar ir rašoma, kas kokię fermę įstei
gė ar kokios fermos neturi.

Pisarevo praneŠimas apie gyvulininkystę

Lietuvos DP(b)CK III plenume Gedvilos pavaduotojas Pisarevas turėjo 
kalbę apie trimečio plano vykdymę gyvulinkystės srityje.. Jo kalbę duoda 
Tiesa 1949.6.18. Jis iškėlė tokius faktus;

Vokiečiai buvo sunaikinę 623,000 stambięję raguočię, arba 50 o/o, 
■ 783.000 kiaulię, arba 61 o/o. Per keturius metus raguočię skaičius padi

dėjo 22 o/o, kiaulię 33 o/o.
Traktorię šiais metais bus 3000.
Kolchozę 1949 m.birželio 1 d. suorganizuota 3.602. Juose sujungta 

110.000 ūkię.
Fermę (gyvulininkystės suorganizuota 5713; jos yra 3352 kolchozuose. 

Geriausios apskritys, tuo atžvilgiu Siaulię, Joniškio, Mažeikię, Panevė
žio, Pasvalio. Klaipėdos ap.iš 59 kolchozę visas 4 fermas turi 13, po 
3 fermas 22 ir po 2- 11. Prienę ap.iš 42 kolchozę tik 13-oje suorgani
zuotos rag.fermos, 10-je kiaulię, 8-avięfl Kretingos ap,l/3 kolchozę 
neturi raguočię fermę, maža kiaulię ir avię. Panašiai Vilniaus, Rietavo 
ir Švenčionię ap.
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Iki 1949' m.pahaigos vyriausybe? ir kompartijos įsakyta turėti kolcho
zu fermose ne mažiau kaip 48.000 raguočią, 60.000 kiaulių, 24.000 avią, 
300.000 paukščiu. • .’;

Fermą dydis.. Jis priklauso nuo žemės kiekio kolchoze. Pvz., Šiaulių 
ap. "Gegules Pirmosios” kolchoze yra 3 gyv.fermos. Tose yra 95 stambūs, 
raguočiai (tarp ją 43 melžiamos karvės), 173 kiaulės, 55 avys. Kiaulių - •'
ir avią minimum jau prašoktas, raguočiu dar ne. Klaipėdos ap.Stalino kol
choze yra 120 raguočiu, 120 kiaulių, 38 avys, 614 paukščiu.

Pieno normos. Nustatyta, kad 1949 m. kiekviena karvė kolchozuose duoti; ' 
1500-1700 Ii:.;.:ą. pieno, o sovphozuose iki 2450 litrą. 1951 m.iš kiekvie
nos karvės turi būti primelžta kolchozuose 2000-2300 ltr., sovchozuose
- 3000 ltr.Daugely ūkią gyvuliu produktyvumas dar esąs žemas.. Kalti ūkiu . 
vadovai, kad nemoka ar nenori tinkamai gyvuliu laikyti.

Racionas gyvuliam. Nuo 1949 m.ištisiem metam nustatyta vienai karvei 
24 cnt stambiojo pašaro, raguočiui, senesniam kaip metą 15, ir jaunesniam 
kaip metą 10 cnt. Kiaulei su prieaugliu 4,5, avia* 4, arkliui 34 cnt0

Tvartu turi būti paruošta per trimetį 310.000 raguočiu, 260.000 kiau
lių, 90.000 aviu ir 1.300.000 paukščiu.

Kadru ruošimas... Žemės ūkio ministerija ir mūsų akademijos 'dar maža 
tepadarė naujiems zootechnikos ir veterinarijos darbuotoju kadrams iš
ugdyti. Per 1949-1951 m.m.mūsu akademijos ir technikumai išleis daugiau 
kaip 200 aukštos ir vidutinės kvalifikacijos zootechniku ir veterinarijos 
gydytoju”.•• "Numatoma parengti vietose 1.100 gyvulininkystės fermų vedė
ju, 2.000 melžėjų, 1.100 kiaulių prižiūrėtoju, 2000 arkliu prižiūrėtoju 
ir 500 veterinarijos sanitaru.”

Didinamos pyliavų normos. ’’Patvirtinta vidutinė padidinta norma, kurią 
kolektyviniai ūkiai turi pristatyti iš jiems priskirto žemės ploto vieno 
hektaro. 1950 metams ši norma TSR Sąjungoje sudaro 3 kg mėsos, 1951 metams
- 3,5 kg. - Pradedant nuo 1949 metą, pagalbiniu ūkią mėsos.ir pieno pris
tatymo valstybei normos palyginti su pernykštėmis padidintos 25 procen-. 
tais’.’- ”Pradedant nuo 1949 metą, valstiečiu ūkią ir kitu .piliečiu ūkiu, 
turinčią aviu asmeniniam naudojimuisi, veikiančios privalomu vilnos pris
tatymu normos vidutiniškai pakeliamos 50 procentu.

Leidimai parduoti ir skersti. 1949 m.balandžio mėn.nutarta ’’padaryti 
galą prekiavimui gyvuliais be valsčią vykdomųjų komitetu leidimo. Atskiru 
asmenų, o taip pat organizaciją parduodami ir perkami gyvuliui be vaišėms 
vykdomojo komiteto pažymėjimo .apie leidimą parduoti turi būti atimrrru ir 
perduodami kolektyviniams ūkiams fermoms sukomplektuoti. -

Valstiečiam, kas atliks nuo kolchozo. "Reikia kolektyvinią ūkią vals
tiečiams aiškiai-pasakyti,. kad, visą pirma, visomis pašarą rūšimis turi 
būti aprūpinti kolektyvinią ūkią gyvuliai. Visi likusieji pašarai - stam—. 
būs, sultingi - paskirstomi pagal darbadienius. Juo 'daugiau kolektyvinio 
ūkio valstietis išdirbs darhadienią, tuo daugiau pašaro jis turės savo 
gyvuliams".

Nepasisekimą kaltininkas. "Tačiau iki šiol vadovaujant gyvulininkystei 
dar nep'aŠalinti didžiausi trūkumai. Žemės ūkio ministerijos ir Tarybinią.- . 
ūkią ministerijos darbe vyrauja inertiškumas, siauras vertelgiškurnąs ii*. . 
perspektyvos nebuvimas. Žemės ūkio ir Turybinią ūkią ministerijos laik” 
neparengia ir neiškelia principinią klausimą gyvulininkystės išvystytas sri 
tyje. Blogai sutvarkyta kontrolė tikrinant, kaip vykdomi partijos ir vy
riausybės melavimai, savo pačją įsakymai ir nurodymai." Kaltinami vieti-
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niai partiniai komitetai, kad jie neveikias ir nepanaudoję specialistą.
Ear praktikos vaizdai.,.«•

Tiesa 1949o6026: Kauno apskrities LKP(bj komiteto plenume dėl gyvu
lininkystės plano vykdymo nusiskundžiama, Vyriausybė išskyrė stambias 
sumas gyvulininkystei plėsti kolūkiuose r. Tačiau iš šią sumą apskrities 
kolūkiai tesunaudojo vos 10 procentą, o visa kita dalis tebestovi neju- 
dintao Tuo tarpu apie 40 procentu apskrities kolukią dar neturi suorga
nizuotu gyvulininkystės fermąc Karmėlavos, Va£ziogalos ir eilės kitę 
valsčių žemės ūkio skyriai visiškai nesirūpina gyvulininkystės klausi
mais, tačiau šią valsčių vadovai neparodė pakankamo budrumo ir kovingu
mo šiam apsileidimui likviduoti*5. Jonavos valsčiaus nelankę agitatoriai, 
neaiškinamas gyvulininkystės darbas., Raudondvario. Zapyškio, ir eilės kitu 
valsčią partijos komitetai susilpnino darbą aktyvo ir inteligentijos tar
pe, partijos eilės nepakankamai auga,

Šiaulią partijos komiteto plenume taip pat skundžiamasi, kad kolchozai 
silpnai kovoja dėl gyvulininkystės produktyvumo, maža rūpinamasi veisli
niu darbu gyvulininkystėje”, Tuo. patim nusiskundė Vilkijos partinis susi
rinkimas s

KLTOS PASTABOS
1) Dėmesio verti Pisarevo minimi skaičiai trimečio plane, Raguočią turi 
būti iki trimečio galo 310^000, arba 46 o o. daugiau negu 1948 m. Taigi 
1949 m.raguočią turėjo būti apj.e. 212^000 3

Kiaulią suplanuota 300c0C0, arba 118 o/o daugiau negu 1948 m,0Taigi 
1948 kiaulią turėjo būti apie 137(00f;o

Avią būsią iki 1951 m.galo 9*0,,OOO, arba 223 o/o daugiau negu 1948, 
Taigi 1948 m,avią turėjo būti netoli 28,000,

jPauksčrią būsią trimečio ga&ui 1,300,000, arba 136 o/o daugiau negu 
1948 m«Taigi 1948 m.turėjo ją būti api-e. 546,000,.

Taip turėjo būti Pisarevo daviniais 1948 m.
Tačiau Pisarevas taip pat' pareiškė, kad vokiečiai -išgabenę ar sunai

kinę raguočiu 623,000, arba 50 o/o. Taigi normaliais laikais Lietuvoje 
turėjo būti 1,246,000 raguočiu, arba beveik 6 kartus daugiau negu buvo 
1948 m? ir 4 kartus daugiau negu suplanuota 1951 metą galui.

Vokiečiai kiaulių sunaikinę 783,000, arba 61 o/o J Taigj~~prieškari- 
niąis laikaisi kiaulių turėjo būti 1»284,000, arba 9 kartas daugiau nei 
1948 m. ir 4 kartus daugiau negu sup/L muptą 1951m,

Tai išvados iŠ Pisarevo statistikos daviniu? Išvados labai panašios 
į tuos davinius, kuriuos apie Lietuvos ūkini pajėgumą esame davę iš kitą 
šaltinią, A 

•2) Dėmesio vertas pasisakymas dėl pašarą paskirstymo: pirmoj eilėj aprū
pinami kolchozo gyvuliai, o tik kas liks , jau kolchozuose esantiem.
bet dar gyvuliu j. kolchozus neper davus i am valstiečiam. Kaip anksčiau 
mokestinę ir pyliavą sistemą taikė individualiem ūkininkam suvaryti i 
kolchozus, taip dabar pašaru paskirstymo sistemą sugalvojo, kad kolcho
zuose esantieji valstiečiai savo gyvulius perduotą kolchozui'/Tai nuo s ek~ 
lūs kelias žmogui palikti be jokios n uo s avyb ė s«- šitam keliui pritaikinta 
valstiečią tarpusavio kovos priemonė: dėl pašaro likučio yra priversti 
varžytis valstiečiai, vienas nuo kito gyvulio atitraukti pašaro saują, 
nes tas daugiau pašaro savo gyvuliui laimės, kas daugiau dieną atidirbs. 
Ką jis laimės to neteks kitas, nors jo gyvulys ėsti taip pat nori. To
kios piktos baudžiavos pasaulyje nėra buvę,
3) Didinamos pyliavos, draudžiama parduoti ar plauti. Ir šitas reiškinys 
yra logiška sovietinės sistemos išvada: vis daugiau ir daugiau išspausti 
valstybei, vis mažiau ir mažiau paisant individualią žmogaus reikalą 
ir stengiantis Lietuvos žmogaus gyvenimo lyjg.į_ numušti,_1 i.sl sovietirum_prl- 
mityvumoo
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Sveikatos reikalai

Tiesa 1949.5.18. Sveikatos apsaugos ministeris yra BoPenkauskas. Jis 
pripažįsta; kad apskričią centrai dar nėra aprūpinti specialistais chi
rurgais, "Jei chirurgu pagalba aprūpintas Panevėžys (gydytojai Martino
vas, Vaidaisvičius), Alytus (gydytojas Kudirka), Mažeikiai (gydytojas 
Burba) ir kiti punktai, tai šito negalime pasakyti apie Šakius, Zarasus 
ir kai kurias kitas apskritis”.,. ”Nors per pastaruosius ketverius metus 
gydytoju skaičius respublikoje beveik padvigubėjo, mes šiuo klausimu vis 
dar nepasiekėme prieškarinio lygio”.(m.p.E.) Gydytojai esą jauni, belsta-. 
Eo. "1945-8 m. į Maskvą ir Leningradu pasiusta specializuotis apie 200 
gydytoją. Visoje Tarybą S-goje sujungiamos ligoninės ir poliklinikos. 
Skundžiamasi, kad daug sujungta tik formaliai. Kaltinami ją vedėjai,. Kas 
jie per vieni, rodo minimos pavardės: Tauragėje - Klingenienė ir Samari. 
nas, vedėjas - Kaplanas. 4 ' . ’

Temos baigiamiesiem egzaminam
Tiesa 1949.5.28. Lazdijai. ’’Tema apie žemės ūkio kolektyvizaciją pasi

rinko 16 mokiniu, Geriausioji klasės mokinė Danguolė Raulinaitytė savo 
rašinyje vaizdžiai nušvietė kolektyviniu ūkią kūrimąsi Tarybą Lietuvoje.- 
Abiturientė Pilipavičiūtė, rašydama apie kolektyvizaciją, reiškia padėką 
ir meilę bolševiką partijai ir didžiajam Stalinui”.

- Kolchozu vardas sovietinėje terminologijoje pakeistas kolūkiais, 
kolchozinlnkai - kalūkiečjai.

- Tiesa 1949.6.18: min.tarybos pirmininko Gedvilo pavaduotojas yra ru
sas V.J.Pisarevas. Žemės ūkio min.pavaduotojas Mončiunskas.

- Tiesa 1949,6.18: Jurbarko valsčiuje yra 36 kolchozai. Gruzdžią vals
čius visas sukolaktyvintas.

- Birželio 23 d. buvo akademijos sesija. Akademijos prezidentas tebė
ra Ma-tulis, pavaduotojas' Žiugžda, Buvo i&$Htti institutą direktoriai; 
matematikos-gamtos ir taikomąją mokslą skriaus akademiku sekretorium 
patvirtintas Lašas, visuomeninią mokslą - Budrys, eksperimentinės medi
cinos instituto direktorius - Girdzijauskas, biologijos instituto - 
Ivanauskas, chemijos ir cheminės technologijos - Daukšas, geologijos ir 
geografijos - Biellukas, žemės ūkio - Vazalinskas, technikos mokslą « 
Indriūnas, ekonncos instituto - Budrys, teisės inst. - Būlavas, Lietuvos 
istorijos instituto - Žiugžda, lietuvią kalbos instituto - Balčikonis, 
lietuvią literatūros-Korsakas,

- Tiesa 1949.0-25: Birželio 24 d. atidaryta Vilniuje dailės muziejuje 
Tretjanovo meno galerijos filialė. Ikirevoliucinei dailei atstovauja 
Kepino, Šurikovb, Levitano, Serovo, Vaznecovo,Aivazovskio* Šiškino, Vero- 
ščagino, Makovskio darbai. Tarybinei dailei - Gerasimovas su Stalino ir 
Vorošilovo paveikslu, Vasiljevas su Lenino portretu, Šmarinovas - "Le
nino kalba X suvažiavime”, Plastovas - ’’Važiuoja į. rinkimus”, Juono 
’’Saliutas”, Andriejevo -.Lenino portretas ir ’’Leninas klausosi praneši
mo”. Tokia "įvairi” sovietinio meno tematika... Paveikslai atgabenti 
tam, kad Lietuvos liaudis pažintą sovietinį meną, o svarbiausia - kad 
Lietuvos dailininkai pasimokytą (kaip tai rašo dail.Kuzminskis recenzi
joje).
- Ir be Tretjakovo Kauno menininkai žino, ką reikia piešti. Štai dailės 

institutą baigė 14,PlešKūnas padarė granite Lenino biustą, Zigmantaltė 
vazą "Tarybą Sąjunga”, Kazlauskaitė - keturią komunarą antkapiai.
- Tiesa 1949.6.21: Pasibaigė dramos teatrą "apžiūra”. Pasirodė 6 teatrai. 
Parodė dvi naujas pjeses: J.Chlivicko ir J.Gustaičio ’’Obelys žydi” ir 
J.Paukštelio "Audra ateina”. Pastaroji vaizduoja "klasią kovą buržua
zinėje Lietuvoje”, i Skelia <’’komunistą partijos vaidmenį, vadovaujant
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‘‘darbo žmoni ą kovai .prie?/išnaudotojus*# Giriamas Telšią dramos teatras, 
kuris skleidžia ’’’masėje pažangiausias pasaulyje socializmo idėjas*# 
Puolamas Kauno teatras, kuris ‘’pastaraisiais matais pradėjo žengti at
gal” ;nepakankamas idėjinis lygis, stoka savikritikos ir t#t.

SMULKIOS ŽINIOS• t. • 1 • /
, - Montevideo,# Lietuvos pasiuntinybė P,.Amerikai ir Urugvajaus, kolonijos 
lietuviai devynerią metą tėvynės pavergimo sukaktį paminėjo oro bangom, 
per skaudą ir visuomenės.susirinkime#

Birželio 15 populiarus -Montevideo radiofonas Carve Lietuvos gedului 
priminti paskyrė specialią programą# Po nuotaikingos choro maldos ’’Nu
liūdo kapais apsiklojus tėvynė”? dabartine Lietuvos padėtį apibudino mini 
DrsK®Graužinis., Ypatingai gražiai paskaitą skaitė #ymi profesorė ir vei
kėja .Reina .Reyes® Ši didelė lietuviu, bičiulė tema pasirinko ^Žmogaus ' 
agoniją”: žmdgaus visokeriopą mirtis sovietinėje sistemoje. Imdama pa
vyzdžius iš bolševiką siautėjimo Lietuvoje, prelegentė ypač pabrėžė 
lietuviu dvasios atsparumą# % ■

Tą, dieną įžymiausias Urugvajaus dienraštis paskelbė savo bendradar - 
bio UcVerax straipsnį apie Lietuvą su reikšminga antrašte: ’’Pirmoji 
sovietinio imperializmo auka”. Panašius straipsnius įsidėjo ir kiti Mon
tevideo dienraščiai, kaip ”KL Diario.” ir ”E1 Diario Espanol”#

Patriotinė kolonijos visuomenė Lietuvos gedulo minėjimą surengė birže
lio 19 kultūriečią salėje. Čia vėl kalbėjo minnDr«K»Graužinis plačiai 
nušviesdamas sovietą suktybes Lietuvą pavergiant# Jo bendradarbis K0Či_ 

■ biras.' remdamasis istoriniais ir vėliausiais daviniais apie įvykius Bal
tijos valstybėse, kalbėjo ątjl^, istorijoj negirdėtus Kremliaus pasikesi-. 
nimus sunaikinti lietuviu tautą ir jos*kaimynus0 Sveikinimo žodį tarė 
žinomas lietuvią.draugas, kultūrinės ar igvajiečią-li.stovią sąjungos pir
mininkas puBersetche, ragindamas, kad lietuviai būtą vieningi, jis pasmer
kė vadinamuosius neokomunistus, neseniai šia tarp lietuviu atsiradusią 
Maskvos penktąją kolor.. >, >.Kun#Dr#P#B.razys, *Laiko” redkktorlus, iš Buenos 
Aires, palinkėjo už tėvynės laisvą nenuilstamai kovoti iki laimėjimo# 
Minėjimui vadovavo tremtinys A.Kevėža# Jo paruoštos vietinės lietuvaitės 
padeklamavo lietuviškos poezijos#
“ Urugva j u j e tebe.drumsčiąmąęBirzel io 15 proga kai kuriuose Montevideo 
laikraščiuose vėl pasirodė ’’direktorijos” pareiškimai su Tautino ir Gin
tauto ”parašaisrt0 Pradžioje.pažymima. kad tą komunikatą siunčianti Lie
tuvos vyriausybė tremtyje, c dien#”Ęi Diario Espąnol” dar pridėjo, jog. 
pareiškimą jiems■įteikąs Dr,Pranas-Šacikauskasi

Dėl šią pareiškimą pasiuntinybė Montevidejuje buvo priversta atitin
kamai reaguoti per-radiją ir spaudą, Ji aiškina, kad tokios vyriausybės, 
veikiančios Prancūzijos teritorijoje, nėra, kad' Tautinas ir Gintautas 
yra vienas ir tas rats p#Gabrys Paršaitis, gyvenąs Šveicarijoj, o jo 
agentas Francisco Šacikauskas yra žinomas falsifikatorius, o ir jo at
sišaukimas, Tautino ir Gintauto vardu paleistas Urugvajaus spaudai, yra 
plagiatas iš Casimiro Verax knygos ’’Lituania entre fuego cruzddo” 14-15 
puslapio#(Atpdsakojama pagal ”La Tribūna Popular” 1949.6.19 įdėtą pa
reiškimą)#

Šita p.Gabrio vardu Šacikausko varoma akcija prieš Lietuvos pasiunti
nybę, kaip prieš tariamai smetoninės Lietuvos liekaną, yra stipriai pa
kenkus Lietuvos reikalui tenykštėje spaudoje. Kai kurie laikraščiai, 
nesiorientuodami padėtyje, bet2 nenorėdami įsivelti į lietuvią ’’vidaus” 
reikalus, vengia dėti tiek Šacikausko pareiškimus? bot susilaiko ir nuo 
jo išpopuliarėjusią Veraxo straipsnią.
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Prie Šacikausko veiklos prisideda ir komunistai, aux-ii; prigužėjo į 
Urugvajų, prasidėjus valymam Argentinoj, uždarius ten ir lietuvi#, komu
nistę partiją. Jie dabar Urugvajuje plečia tę pat akciją kaip ir p.Gab
rio agentūra.

- DP meno paroda Paryžiuje. 1949 m.liepos 9-30 d. Paryžiuje veikia 
tremtiniu meno paroda, j’ą globoja Prancūzijos užsieni# reikalu ir tau
tinio auklėjimo ministeriai. Surengė O.I.R. o jos vardu faktiškai veikė 
tf.H.Tuck, dabar jau atsistatydinęs IRO gen.direktorius. Pagal katalogą 
parodoje išstatyti 166 paveikslai. Lietuviu joje yra 18 nr., paveikslą 
faktiškai daugiau, nes vienu nr.kai kurią žymimas visas paveikslą cik
las. Dalyvauja Apgius, su Pavasariu Lietuvoje, Kalvarija, Lietuvos 
bažnytkaimiu, Galdikas su Rudens ir dvieją Pavas^rią akvarelėm, Jonynas 
su Venterio ir Kami eto iliustracijom, Kiaulėnas su portretu ir natiur
mortu, Petravičius su linoleumo triptiką, dviem Mano tėvynės raižiniais, 
Trys Karaliai, Ratas Juodvarniu, medžio raižiniais, Valius su Maro ciklo 
ir Baltijos pajūrio tragedijos medžio raižiniais. Latvią dailininką
yra 17 su 37 paveikslais, efetą 8 su 25 paveikslais. Be minėtąją, daly
vauja dar šios tautybės, lenkai, ukrainiečiai, jugoslavai, rumunai, 
vengrai, rusai, bulgarai, turkai, ispanai.

- Jonyno parodos atidarymą paminėjo Point de Vue Images du Monde 
1949.6.30 įsidėdamas atidarymo paveiksliuką ir pažymėdamas, kad parodoj 
yra išstatyta 180 piešinią ir graviūrą, tarp ją Hamleto iliustracijos, 
gen.Koenigo portretas, Lietuvos ūkininką paveikslai, Freiburgo vaizdai, 
naujas jo iliustruotas Prosper Mėrimėe Lokys, p.R.Schmittleino atgaben
tas į parodą tiesiai iš Badeno.
- "Arts*, meno savaitAnia, 3.949*7,1 trumpame 22 eilučią Jonyno paro

dos vertinime pažymi; “Gražus darbas iškelia Jonyną tarp didžiąją mūsą 
epochos grafiką”. Laikraštis primenu kad Jonynas pasirėdęs Paryžiuje 
1935. Nuo tada jis ištobulėjęs, jo piešinys pasidarąs tikslus.

- ‘'Arts”, 1949.6.24 pranešė, kad Hallmark pirmąją premiją Eduardas 
Goer g-iš 5 tūkstoncią pretendentą. Ta pati jury komisija atrinko 
paveikslus, skirtus parodai Amerikoj. Sąraše tarp 200 atrinktąją randam 
Vytauto Kasiulio pavardę.

- Išėjo iš spaudos anglą kalba knygelė LIVING IN FREEDOM (Gyvenimas 
taikoje) 96 puslapiuose. Ji vaizduoja Lietuvos nepriklausomybės lai
kus, Vedamasis atžvilgis - kiek Lietuva yra buvus europinio gyvenimo 
aktyvus dalyvis ir kokia tautos dvasia visoje jos kūryboje reiškiasi • 
palyginti su Europos kultūra. Rašo M.Krupavičius, Z.Ivinskis, A.Macei- 
na, A.Kučiūnas, A.Rannit, J.Grinius, P.Naujokaitis, J.Balys, J.Girnius, 
B.Gaidžiūnas, J.Pąžemeckas, J.Krikščiūnas, V.Sidzikauskas. Kūriniui re
produkcijos - A.Varno, A.Galdiko, V.Petravičiaus, V.K.Jonyno, V.Rato, 
P. Augliaus, L.Vilimo, F.Valiaus. Gauti galima ELTOJE.

ELTOJE galima dar gauti taip pat; Lithuania (Lietuvos gyv.apžvalga) 
”In the Name of the Lithuanian People”(atsakymai į priekaištus, kodėl 
negrįžtame ir kiek esam būvą "kollaborantai”), Hearken then judge (kas 
yra tremtiniai), Harrison: Lithuania*^ Fight for Freedom (Lietuvi# kova 
dėl laisvės). Visos knygos paskleistinos tarp nelietuvią. Kas nurodys 
adresus ir sumokės persiuntimo išlaidas, ELTA g At i išsiuntinėja.
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