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nr~sų politkos klausimais.

- Išeinant iš tarptautinės padėties ar prie Lietuvos išlaisvinimo artėjam
ar^tolstaS”’ “ ~ ’
- Lietuvos išlaisvinimą VLIKas visados grindė dviem prielaidom s konflikto 
tarp Rytų ir Vakarų galimybe, o iš antros pusės pačių lietuvių tinkamu įsi
jungimu į įvykių raidą. Jūsų klausimas reikštų, ?r dabartiniai Rytų - Vaka
rų santykiai eina i tokį konfliktą. Kad konfliktas jau yra, įrodinėti ne
tenka. Tikėti, kad jis atslūgtų ir išsisklaidytų, nėra pagrindo. Jis nega
li išsisklaidyti, nes Vakarų ir Rytų interesai nėra suderinami; nes tatai 
daugumas Vakaruose jau yra supratę; nes neįtikima, kad Vakarai galėtų at
sižadėti nuo savo pagrindinio intereso - laisvės ir demokratijos, lygiai 
kaip ir sovietai vargiai sutiks atsižadėti savo intereso - agresijos prieš 
vakarus, kad laimėtų pasaulį. Sovietų rafinuoti politiniai manevrai (tokie 
kaip dabar Korėjos karo baigimo pasiūlymas!) gali sulėtinti konflikto tem
pą, nes yra dar norinčių sovietais tikėti, ypačiai Europoje, bet priversti 
tikėti, kad vakarinės demokratijos gali sugyventi taikingai su bolševiki
niu imperializmu - jau nebeįmanoma. Raudonųjų dekanų ar naiviai politikuo
jančių mokslinių garsenybių pasitikėjimas jau sugriuvo. Tačiau dabartinis 
konfliktas gali baigtis karine atomazga - tokia išeitis daugelį vakariečių 
tikrai gąsdina ir verčia delsti. Suprantama, kad jie karo nenori ir jeigu 
ginkluojasi, tai tam, kad tebesitiki, jog Vakarų apsiginklavimas atbaidys 
sovietus nuo agresijos. Viešoji opinija tebegyvena defenzyvine nuotaika ir- 
noru apsaugoti nuo agresijos laisvuosius kraštus. Ofenzyvinės dvasios ir 
noro išlaisvinti pavergtuosius - dar trūksta. Tai galėtų būti tik ateities 
dalykas. Reikia tikėti, kad ta ateitis nebus tolima, kada Vakarų apsigin
klavimas įgalins juos paprašyti sovietus,, aiškaus atsakymo : ar jie atsisa
ko nuo savo agresijos ir jos padarinių. Čia bus vieta ir Lietuvos bei kitų 
pavergtųjų kraštų problemai, kuri iš esmės yra visos Europos, jei ne viso 
pasaulio, problemos dalis. Šitokia galimybė ir įprasmina visas pavergtųjų 
išsilaisvinimo pastangas ir viltis.
- Kąip_suprantate_įietųyįų_įsįjungįma_į_šįos_lįętuyįškos_įr sykių ęuropi- 
P-čs_probįęmos_šprendįma2Ž
- Lietuviai jau seniai yra įsijungę. Nebūtume sau ir kitiems nuoširdūs,jei
gu mėgintume nutylėti, kad kovoje prieš bolševizžą lietuviai reiškėsi aky 
tyviai. kai dar Vakarų demokratijos buvo sovietų sąjungininkai ir darė su
tartis, kurias dabar tų demokratijų viešosios opinijos organai vadina nu
sikalstamais darbais ir ieško atsakingųjų. Ir dabar lietuviai yra aktyviai 
įsijungę ten, tėvynėje. Pasyvioji ir aktyvioji rezistencija liudija, kad 
tauta, sykį buvusi laisva, negalės niekuomet susigyventi su bolševizmu ir 
kad jos žmonės greičiau pasirenka mirtį, bet ne vergiją. Mes, tautos dalis, 
atsidūrusi vakaruose, skelbdami apie anuos tėvynėje likusių pergyvenimus
ir žygius, atidarome akis laisviesiems ir demaskuojame tuos svaigulingus 
įsivaizdavimus apie bolševizmą. M’*sų tautos kančios ir herojiški žygiai 
rašo jiems prieš akis naujų laikų įspėjamuosius Mane-Tekel-Fares...
- E2Ei2_YįI?9_š§ūtxkiaį_sų_yakąrų_demokratijomįsJt_kųrios_tųrės_lęmti Rytų 
ir~Vakarų santykius-?
- Jie plečiasi ir gerėja. Anksčiau VLIKo santykiai ribojosi didžiomis a- 
liantinėmis vakartį demokratijomis s JAV, Britanija, Prancūzija. Vykdant, 
šių metų VLIKo užsieninės veiklos planą, šiandien šiokie ar tokie fakti
niai ryšiai yra sumegzti jau ir su Vokietija, Danija, Norvegija, Švedija, 
Ispanija, Portugalija, Belgija. Mintisfpasiųsti į tuos kraštus specialius7 
delegatus pasirodė vaisinga.
- E2K12§-J?I§SS!£S_tųrėjo_tos_mįn. J ..Savickio., _yysk.V. Brizgi o.!_pulk. J.Lans- 
ERZoSSkĮo.j-Dr-S^ĄTBaękio^mįSįjos? ------ -
- Norai buvo kuklūs s atsakingiems vyriausybės bei visuomenės asmenims at
vaizduoti padėtį krašte, teisinę Liatmittg. valstybės padėtį ir jai bei tau-
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tai atstovaujančią organizaciją, supažindinti su musą kovomis dėl laisvės, 
pareikšti tautos pasiryžimą dalytis su vakarą Europa jos ateities gyveni
mu ir paprašyti galimo palankumo Lietuvos reikalui tuose kraštuose bei 
tarptautinėse institucijose, kuriose gali būti iškeltas Lietuvos klausimas.
- Ąr_to_pąĮankųmo_Įaįmėtą_?

tuo palankumu suprastumėt VLIKo organą, kaip šiokia ar tokia prasme einančią 
vyriausybės funkcijas, pripažinimą, tai tas rūpestis nelaikomas aktualiu, 
jeigu suprantate praktinį santykiavima, tai taip - jo siekta ir jo laimė
ta. Prieš porą metą kai kurie kraštai buvo atsis kę duoti net įvažiavimo 
vizas, o prieiti prie atsakingą tą valstybią vyriausybės asmeną būtą, tur 
būt, buvęs pats noras nusikalstamas, šiandien tie patys asmenys ne tik vi
zas gavo, bet galėjo išsikalbėti su pačiais užsieninės politikos tą kraštą 
vadovais. Visur laimėtas susidomėjimas Lietuvos reikalu. Laimėtas pritari
mas musą kovos pastangoms. Tuo tarpu tai, pasakytum, moralinis laimėjimas. 
Bet Jungtinės Amerikos Valstybės, Prancūzija, Vokietija, Ispanija yra pa
rodžiusios ir visai aktyvios paramos mūsą kovai ar jai vadovaujantiems 
organams. Tai iš dalies jau pasikeitusią laiką, iš dalies ir su misijomis 
vykusią asmenų prityrimo ir energijos vaisius.
- Kas_toĮįau_šįoje_srityje_?
- £er naujai sumegztus ryšius palaikyti nuolatinį informavimą ir, kiek 
tarptautinės sąlygos leis, plėsti parodytą palankumą, siekiant iki forma
liojo statuso-, kur jo nėra.
- 0 su visuomeniais tarptautiniais sąjūdžiais kaip einasi 1 Kiek lietuviai 
Z£a_į_ juos_įsįtraukg_?_Kokia_ju_prąsmė_Lįętuyos_laisyinimo_akęijai_?
- Lietuviai dalyvauja Europiniame Sąjūdyje, Federalistą judėjimu tarptau
tiniame komitete krikščioniškajai civilizacijai ginti; atskiros mūsą vi
suomeninės srovės turi s avo atstovus tarptautiniuose tą srovią sambūriuose: 
NEI(Nouvelle Eouipe Internationale - krikščioniškoji srovė") , socialistuose 
liberaluose; savo ruožtu turi atstovus tarptautiniuose sambūriuose skau
tai, moterys ir kt. Į tas tarptautines organizacijas tik po didelių pastan
gų pavyko Įeiti. Daugelis jį šiandien, nors būtų tik kultūrinio pobūdžio, 
bet iš esmės yra susijusios su vakarą Europoje vyraujančia politika. Pvz., 
Europiniame Sąjūdyje lig šiol tegali dalyvauti atstovai tik tą kraštą, ku
rie prieš karą turėjo nepriklausomas valstybes. Baltą Įėjimas yra netie
si >ginis atspindys europinio politinio nusistatymo, kad baltų kraštai_yra 
nedalomos Euėropos nepriklausomų valstybių dalis. Į tarptautinius sąj’džius 
šiandien reikia kreipti dėmesio. Jie reikšmingi tuo, kad jie sudarinėja 
opiniją. Jie taip pat planuoja ateities europinio gyvenimo struktūrą. Jei 
mums yra pasisekę Įeiti Į keletą tų sąjūdžių, tai artimiausios ateities už
davinys - dėti visas pastangas, kad Įeitume ir Į kitas tarptautines svar
besnes organizacijas (tarp jų pirmoj eilėj UNESCO), antra, pasireikšti per 
tuos sąjūdžius aktyviai su europinio masto mintimi planuojant jungtinės 
Europos kultūrinį, ūkini, politinį gyvenimą, planuojant pavergtųjų kraštų 
ūkinį bei kultūrinį atstatymą. Jei kovodami su bolševizmu, lietuviai yra 
įsijungę Į žygį didžiausiai dabarties piktybei pašalinti, tai Įsijungdami 
Į. Europos pokarinių santykių planavimą, jie dedasi Į ateities kurimąjiad 
lietuviškoji visuomenė būtų plačiau supažindinta ir įtraukta Į šios rūšies 
darbą, numatyta išleisti lietuvių federalistą klubo Prancūzijoje paruoštą 
tarptautinių sąjūdžių apžvalgą. Politinėje komisijoje jau numatyta taip 
pat išdiskutuoti ir suderinti lietuvių nusistatymą dėl tuose sąjūdžiuose 
keliamą idėjų europinės ateities klausimu. Šitam reikalui, o taip pat ir 
kitoms jau lietuviškojo gyvenimo bei jo santykių su kaimynais problemoms 
persvarstyti iš VLIKo pusės yra patelktas lietuviškasis kolektyvas prie 
Free Europe, kuris dirba artimame kontakte su VLIKu ir su Lietuvos pasiun
tiniu.
” Kįęk_į3_tikrąjl_yįsgme_bendrame_darbe_dalyvąųja_Įiįętuyos_dįpĮomątinįąį 
atstoyąįj? ” ” - - - -
- Jei kalbama apie bendrą darbą, tai v isos veikiančios Lietuvos pasiunti
nybės ir konsulatai musų užsieninėje veikloje bendradarbiauja su VLIKu ar
timai ir nuoširdžiai. Jei politikos ratas sukasi lig šiol daugiausia tarp
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Paryžiaus. Londono. Washingtono, tai su žiu postų žmonėmis daugiausia ten
ka bendradarbiauti, naudotis jų patarimais, sugestijomis ir jų darbu.Tiek 
VLIKo, tiek jų st rbesni užsieninės veiklos žygiai yna drauge aptariami, 
suderinami tada vykdomi. Jei kalbama apie darbo intensyvumą, tai jis 
priklauso kiekvienoje vietoje nuo individualių aplinkybių, ypačiai nuo ma
terialinių bei fizinių sąlygų. VLIKas yra pasiryžęs savą veiklą stiprinti, 
lygiai yra pramatąs, artimiausią galimybę suotadus,' drauge su diplomatiniais 
atstovais aptarti technikines sustiprinimo sąlygas ir atskiruose diploma
tiniuose postuose. - baigė savo pasikalbėjimą su ELTOS korespondentu prof. 
J. Brazaitis.

K_g_m_ji_n_į _k_ą_t_a_ s
S.m. birželio mėn. 22-26 d. Įvyk., eilė pasikalbėjimų tarp VLIKo narių dr. 
F.Karvelio bei J.Norkarčio ir Lietuvos Diplomatijos Šefo, min. S.Lozorai— 
čio.bel fe,Lietuvos atstovo p, VI.Žilinsko. Šių pasikalbėjimų metu buvo pa
sikeista nuomonėmis, kaip reikėtų derinti įva.i rių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių darbą.
Ta proga min. S. Lozoraitis įteikė VLIKo atstovams save pasiūlymus dėl kai 
kurių pagrindų platesniam bendradarbiavimui tarp VL1K0 ir Diplomatijos Še
fo pasiekti.
Šiems reikalams ir eilei kitų klausimų su VLIKu aptarti yra numatyta, kad 
Diplomatijos Šefo ir VLIKo susitikimas Įvyks artimiausiu metu.
Ibjl m. birželio mėn. 26 dieną. 1

zpas.) Lozoraitis
•• Žilinskas

(pas.) Karvelis
" Norkaitis

-2S». Turimomis ELTOS žiniomis toksai susitikimas Įvyks VLIKo būstinėje 
---  1951.VIII.10 d.

- VLIKo ir VT pirmininkas M. Krupavičius birželio 26 d. išvyko gydytis. 
VLIKo pirmininko pareigoms eiti jis pakvietė vice-pirmin. prof. J. Brazaiti

, o Vykd. Tarybos - vice-pirm. prof. J. Kaminską.

- Teisia. M. Brakas atvyksta perimti jam skirtų Vykd.Taryboj pareigu, ne
vėliau š.m. rugsėjo mėn. 1 d.

- Paryžiuj Įvykusiame tarptautinio komiteto krikščioniškajai civilizacijai 
ginti posėdyje lietuviams ir baltams atstovavo dr.St.Bačkis. Jame ypač bu
vo svarstoma, kaip reiktų išplėsti propagandą kovai prieš komunizmą per 
spaudą, kinus, radiją etc. Buvo priimtas ir spec, manifestas. Anksčiau po
sėdis buvo Strasburge, o kitas Įvyks liepos mėnesį vėl Paryžiuje. Tuo pat 
laiku Paryžiuj posėdžiavo vien laisvųjų kraštų organizacija "Faix et Liber
te”, kuri kovoja prieš komunistus. Ta proga užmegzti ryšiai su vokiečių 
"Volksbund fuer Frieden und Freiheit" delegatais.Arteja ir JTO sesija Pary
žiuje, kuriai lietuviai taip pat atsidėję ruošiasi.

- "A.B." girdimumas Lietuvoje, kaip patiriama, yra žymiai geresnis už An
glijos ar V.Europos. Rusų trukdymas ten mažiausia kenkia. D.Britanijos me
tropolijoj. Vokietijoj, Prancūzijoj ir kt. jis taip pat geras. Ypač girdė
ti 13 ir 19 metrų banga, dar geriau - naktį. Į "A.B." dirbti perėjo p. 
Barbora Darlys ir p. Šemetauskienė, kviečiamas dar A.Vaičiulaitis. Iš se
niau joje dirba J.B.Laučka, pulk.K.Grinius ir P.Labanauskas.

- PIA žiniomis (N.24-/51) užsieny veikiančio lenkų parlamento 3-ji sesija 
Londone buvo sėkminga._Ta proga ir lenkai įsteigė savo tautos fondą. Verta 
dėmesio taip pat agentūros paskelbta žinia, kad Vašingtone rastas negyvas 
lenkų ambas.U.Lukaszieviozius, kritęs kaip bolševikų teroro auka. Tuo rei
kalu dokumentai yra patekę Į amerikiečių FBI rankas.

3



Apeįiapija_i_Įaįsvojo_pąsaųĮįo_sąžįn2.

Gautieji pranešimai rodo, jog tragiškųjų birželio išvežimų minėjimas visuose 
kraštuose, kur tik yra lietuvių, buvo pravestas organizuotai ir efektingai. 
Jį sudarė pamaldos už žuvusius ir tebekenčiančius sovietinėse darbo vergų 
stovyklose, demonstracijos, minėjimai, protesto rezoliucijos etc. Daug kur 
minėjimai buvo suruošti visų trijų baltų tautų kartu. Tų kraštų vyriausybėms, 
spaudai ir visai eilei žymesnių vjilstybės vyrų pasiųstos protesto rezoliuci
jos, kuriose reikalaujama nede?.siant imtis reikalingų žygių Pabaltijo kraš
tuose gustabdyttąutžudybei ir užgrobtai nepriklausomybei atstatyti. Tai buvo 
didinga apeliacija į viso laisvojo pasaulio sąžinę. Būdinga, jog šį kartą . ' 
prie tos vieningos lietuvių ir kt. baltų demonstracijos prisijungė ne tik 
draugišku kaimynų, bet taip pat didžioji amerikiečių, anglų, prancūzų, skan
dinavų, šveicarų ir kt. kraštų spauda, kai kur ir radiofonai, užakcentuodami 
baltų priklausomumą prie Vakar j pasaulio, kurio likimas nedalomas, reikalą 
ne tik sustabdyti už geležinės uždangos vykdomą genocidą, bet ir panaikinti 
pačią sovietinę sistemą. Ypač toks sankcijų reikalingumas atsispindėjo ame
rikiečių spaudoj. Ten valdžios atsakingi pareigūnai tiesiog užversti prašy
mais ir reikalavimais padėti pavergtosioms ir taip žiauriai naikinamoms bal
inį tautoms. Lietuvių spauda ta proga taip pat iškėlė partizanų sukilimo ir 
Laikinosios vyriausybės dešimtmečio reikšmę. Pulk. Škirpa paskelbė į visuo
menę atsišaukimą, taip pat pasisakė vienas kitas ir iš laikinosios vyriausy
bės Kaune buv, narių.
V o k i e t i j o j e_ minėjimai buvo mūsų tautiečių suruošti arba vienų, ar- 
ba drauge su“latviais ir estais. Už žuvusius ir išvežtuosius Pfullingene pa
maldas atlaikė pats Vilko pirmininkas pre1.M.Krupavičius. Jose dalyvavo Vil
ko ir VT nariai. Gražūs minėjimai buvo surengti Muenchene (Feldmochinge") ,Me- 
mingene, Schweinfurts, Diepholze, Spakengerge, Bremene ir kt.
S y e d ii o j e minėjimą baltai surengė visi drauge. Didžiulė Engelbrekto 
bažnyčia Stokholme prisirinko pilna žmonių. Įnešus tautines vėliavas ir jas 
pagerbus, iš sakyklos žodį tarė švedas doc. H. Ljungbergas, o po jo - estų 
arkiv. dr. Koeppas ir latvis prop. 0. Sakarnis. Be jų, pamaldose dar dalyva
vo metrop.Aleksandras ir prop. A. Tahevalis. Prof ,«eitexio, prof. AAviko ir 
kompoz.Tūbine vadovaujami chorai atliko keletą minėjimui pritaikytų kūrinių. 
Susirinkusieji vieningai pritarė protesto DM, kuria kreipiamasi į JTO ir Į 
viso pasaulio tautus ir vyriausybes, prašsant sustabdyti Pabaltijo valstybė
se okupanto tebevykdomą terorą ir deportacijas ir pareikalauti iš Sovietų 
Sąjungos vyriausybės viešo ir išsamaus pranešimo apie nekaltas teroro aukas, 
pirmoj eilėj apie plačiai žinomus piliečius ir valstybės vyrų likimą, būtent: 
Estijoą prezidentą K.Patsą ir kar. vadą gen.LaidonerĮ. Latvijos - K.Ulmanį 
ir kar. vadą J.BalodĮ ir Lietuvos - prez. A. Stulginskį ir užs.reik.min. J. 
Urbšį. Į pasitarimus minėjimo reikalu Estų Nac. Fondas pakvietė SLB, kuri de
legavo buv. pasiuntinybės sekretorių VI. Žilinską. Tik kažin kodėl bendro mi
nėjimo programoj lietuvių k. vietos nebeliko. Savo deklaracijas f skaitė 
estų min. Laretei, latvių - pasiuntinybės sekretorius Kreicbergs, bet joks 
lietuvių reprezentantas kaž^n kodėl nepasirodė ir deklaracijos lietuviškai 
neskaitė, nors tat programoj ir buvo.numatyta. Po protesto pareiškimu iš lie
tuvių pusės pasirašė buv. pas.sekt.V.Žilinskas, ŠLB pirm.Vyt.Staneika ir buv. 
polit.kai.Švedijos sekcijos vicepirm.Jonas Pajaujis. Beveik visi žymesnieji 
švedų laikraščiai šį sukakties minėjimą atžymėjo ar įsidėdami tam reikalui 
skirtuosius vedamuosius, ar išsamiai atpasakodami ir palankiai komentuodami 
bendrą pabaltiečių protestą prieš planingai vykdomą Pabaltijo tautų genocidą. 
Prancūzijoje, be pačių lietuvių, išvežimų sukaktį viena ar kita 
forma prisiminė ir visa eilė įtakingų spaudos organų. "La Croix", birželio 
12 d. rašydamas apie pačius didžiausius religinius persekiojimus, kokie tik 
žinomi istorijoj, tarp kitų duomenų įsidėjo, kur koks likimas ištiko Lietu
vos vyskupus. Anapus geležinės uždangos gyventi priversti 1J0 mil. katalikų. 
Persekiojimo aukomis nuo bolševikų rankų yra kritę Pytuose 11.000 kunigų ir 
vienuolių. Pačioj Rusijoj. Lietuvoj. Rumunijoj ir Š.Korėjoj visi kat. vysku
pai yra . ukankinti, deportuoti arba suimti. Savo žinias daugiausia remia 
CUD informacijomis iš Muencheno.
D.B ritan i j o j visus prispaustuosius ir persekiojamuosius labai gra- 
žiai prisiminė" kard.Griffinas savo ganytojiniame laVške, ragindamas ir to-
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liau jiems visais būdais padėti, kitaip negalint, tai bent savo maldomis. 
Apie baltus vis daugiau pasirodo konentarų ir britų spaudoj. Daug ko tiki
masi iš rudenį Londone šaukiamos pavergtų taut; konferencijos.
J A y minėjimai buvo ypaš įsp“dingi. Gražiausiai jie buvo pravesti New for
ce, Čikagoj.-"Bostone ir kt. C-a ir didžioji spauda atėjo lietuviams Į pa
galbą. Vienas iš didžiausių Čikagos dienraščių įsidėjo St.Piešos straipsnį 
apie lietuvių kančias, kitas su bolševikų kankintu tėvu Bružiku pasikal
bėjimą. treti - bolševikų kalinių pasakojimus etc. Rezistencijos buv.Poli
tinių Kalinių Sąjunga ta proga paruošė JAV senatoriams ir kongreso nariams, 
žymesniems veikėjams ir spaudai spec, memorandumą. New Yorke visų trijų tau
tų tarybos surengė minėjimą ir organizuotą piotestąTarhegfe Hall salėje. 
Jį atidarė Pabal ciečių Laisves Komiteto pirm ,1,’S.Lielniers. Jungtinis pa
balti co jų choras;, vedamas P.Sako, sugiedojo Amerikos himną. Baltijos vals
tybių tragediją nusakė diplom. atstovai. Lietuvos ministerię vardu kalbėjo 
pen.kons.Budrys, Latvijos charge d affaires J.Feldman> ir Estijos - gen. 
kons.Kalvas. Jų kalbos buvo po .y dėto s tų tautų himnais. Į minėjimą atvyko 
du senatoriai f H.ijeĮjmanas i-: ’few Yorko. demokratas, jau 1941 m. birželio 
1? d. atžymėjęs kaip Baltijos valstybių dieną, ir Owen Brewater, respubli
konas, JAV senato UR komiteto narys, Jau 1940 m. kabėjęs Balfo seime. Iš 
Vašingtono specialiai atvyko DP k'mis.E.O Conneris. kuris Sovietų kacetuose 
žmonių skaičių paskelbė galint siekti iki 30 mil. Abiejų senatorių ir komi- 
sijonierlaus kalbose skambėjo faktai apie Pabalty vykdomą genocidą ir poli
tikų klaidas, sudariusias progą įsigalėti bolševizmui. Ar tik ne pirmą 
kartą New Yorkas išgirdo tokias drąsias ir nuoširdžias mintis. Brewsteris 
pažymėjo, kad Jis norėtų, tokio JaV prezidento, kuris ne tik pakartotų 1940 
m. Hoosevelto pasakytuosius žodžius apie Pabaltijo valstybių laisvę, bet 
kuris tain pat pasirūpintų, kad tie žodžiai būtų paversti ir realybe. Meni
nėj daly latvis viol. Ingus Naruns atliko I.Wihtels "Eskizą" ir Medina "Pre
liudą", akompanavo A.Berzkalns: estė smuik. Carmen Berendsen - E.Ojos "Seno
vės daina- ir ''Fantaziją"; liet. P.Stoska padainavo Petrausko "Tykiai, ty-. 
kiai". Gailevičiaus "Klajūnui"' ir' "Kur bakūžė samanota". Jungtinis choras 
galiausiai sugiedojo America". Programą pravedė veikėjas J.Boievičius. 
§.a_į_t_-.m_o,r_ė j minėjime kalbėjo gubernatoriaus ir burmistro atstovai
J. Laukaitis ir R.Lidinsky. Marylando valst.gubernatorius T.R.McKeldin ir 
burm.T.D Alesandro jr. birželio 16 d. paskelbė "Pabaltijo Valstybių Diena", 
išleisdami atitinkamas proklamacijas. Taip pat kalbas pasakė ir 3 pasiun
tinybių nariai. K"sų atstovybės vardu žodį tarė J.Rajeckas. Minėjimas pra
dėtas maldomis ir i- himnais. Sekinedienį Sv.Alfonso par.bąžnyčioje per mi
nėjimo pamaldas pritaikytą pamokslą padakė kun.P.Patlaba. Per liet.radijo 
valandą buvo duotas parengtas radijo montažas. Priimtoj rezoliucijoj visų 
baltų vardu vyriausybė ir prezid. Trumanas prašomi imt^s visų reikalingų 
žygių genocidui Pabalty sustabdyti ir atstatyti laisves B o_s t_o n e, 
kaip praneš -T.Boston Daily Globe", demonstracijoms ir protesto mitingui 
vadovavo liet.A .Čaplikas, Juos priėmė gubern. Deveiis ir burm.Hynes .Priim
toj rezoliucijoj kreipiamasi į kongreso narius.' kad jie atkreiptų kieno 
raikiant dėmėsi, jog vietoj išvežtųjų grąžinami mongolai, bet ne kartą iš
vežtųjų pavardėmis. Ir tai yra įspėjimas 'likusiam pasauliui, kaip kad paste
bėjo dienraštis, kas jo laukia, jei jis dabar neatsižvelgs i 3 baltų tautų 
kančias. Panašus minėjimai buvo suruošti ir kt. vietose.
D r u g v_a_j u J e minėjimas viešumai buvo pravestas per valst.radiofoną. 
Kalbas posake “lietuvių bičiulis J.P.Martinez-Bersece, min.dr. K.Graužinis,
K. Čibiras. Programa buvo papildyta menine dalimi. Dienr."Ėl Dia" įsidėjo 
seriją C.Verraxo straipsnių apie Lietuvos Golgotą ir trėmimus. Apie minė
jimą paskelbė ir svetimų j;, spauda.
S v e i c ari j_c j birželio 19 d. Zueriche įvyko lietuvių genocido die
nos minėjimas. Jis“buvo pradėtas pamaldomis, kurias atlaikė ir oritaikytą 
pamokslą pasakė kun.Dr.J. Navickas. Po pamaldų minėjimo aktą atidarė n. E. 
Garbačiauskienė. Susikaupimu pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusieji ir ken- 
čiantieji už geležinės uždangos lietuviai. Paminėjimas buvo baigtas Lietu
vos Himnu, Surinkta Tautos Fondui ir Diepholzo lietuvių gimnazijai aukų. 
Birželio 15 d. Zuericb.o radijo stotis transliavo iš lietuvių partizanu gy
venimo žinias.
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Ryšium su pradėtu»-latvių ir estų kalbomis transliacijom šveicarų spauda pa
minėjo. jog lietuvių k. pradėta ausčiau, o dabar net praplėsta. Ta proga 
buvo atžymėta, kad USA nepripažįsta Lietuvos. Latvijos, Estijos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą ir pastebi, kad Vašingtone veikia de jure tų valsty
bių pasiuntinybės, o kituose miestuose konsulatai. Taip pat prenešta, kad 
Didž.Britanijoje ir kitur veikia Lietuvos, Latvijos, Estijos pasiuntinybės 
bei konsulatai. Si žinia buvo įdęta visuose šveicarų (vokiečių, prancūzų 
ir italų kalbomis') laikraščiuose.
Ryšiumi su pradėtu Balkanuose ir kitose satelinėse valstybėse valymu švei
carų spauda primena Baltijos tragediją. Savaitraštis "Die Wochen Zeitung" 
Nr. 24. rašė, kad valymas Balkanuose primena Pabaltijo valstybių tragediją.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE .

- Arge n_t i n_o s LB LOK pertvąrkė bendruomenės statutą pagal Argenti
nos gyvenimą ir įstabus gegužės mėn. įteikė v.r.ministerijai. Tuo būdu ARLB 
įteisinta jau ir viešai veikti. Provincijoj yra įsikūrę skyriai šiuose mies
tuose : Rosario, Berisso ir Temperley, organizuojami Avellanedoj ir Buenos 
Aires. Pagal įsbatus bendruomenės būstinė yra Avellaneda (B.Aires priemies
tis). Vėliau skyriai per savo atstovus išrinks nuolatinius vyr.organus.LB LO 
K-tą sudaro : pirm. - Ign.Padvalskis, vicepirm. - A.Kuprevičius ir K.Norkus, 
sekretorius - L.Sruoga, iždininkas - kun.Garšva ir nariai G.Burdulis, Gilvy) 
dis ir prof .D.Gruodis.
Argentinos Liet.Ansamblis suruošė trečiąjį koncertą ir muzikinį montažą "Pa
parčio žiedą . Numatoma aplankyti kai kuriuos provincijos miestus ir duoti 
viešą koncertą sostinės argentiniečių visuomenei. Tam koncertui stropiai ruo
šiamasi. Taip pat numatoma išvyką į Urugvajų. Taut.Ansamblis veikia jau 3 
metai ir'ki šiol davė 10 spektaklių. Jį beveik išimtinai sudaro naujieji a- 
teiviai, nors dabar pradėjo į jį stoti ir vienas kitas ten gimęs lietuvis. 
Ansamblio svarbiausias tikslas - plėsti ir stiprinti tautinį susipratimą 
vietiniuose lietuviuose ir reprezentuoti mūsų tautinę kultūrą Argentinoje. 
Jo vadovas - A. Petravičius. Dirigentas ir choro mokytojas - pian. A.Kupre
vičius, taut.šokių vadovas - Namikas.
Pagaliau ir čia įsteigtas liet.kultūros fondas. Jo pirmininkas - prof.D.Gruo
dis, sekr. - E.Ryselienė, iždin. - dr.P.Brazys. Jis stengsis apimti visus 
Argentinos kultūrininkus.
- Aus t ra Ii j_o s sostinėj Canberoj įsteigtas liet, spaudos kioskas. 
Kita tokia atstovybe steigiama Geelonge./Kultūros fondo darbuotojai į vi- 
suot.suvažiavimą pakviesti liepos 1 d./A.Baužės iniciatyva steigiama ir an
troji liet, spaustuvė Austral!joj./ALB valdybos pirmininko J Vaičaičio da
bartinis adresas yra toks : 5 Young St. Circular Ouay (Cusa), Sydney /N.S.W. 
Australia.
“ A,u 3 b r i jos lietuvius Balfas rūpinasi perkelti į Vakarų Vokietiją./. 
Arkiv. metropolito asmens sekretorius kun.Kl.Razminas pakeltas į monsinĮjorus. 
“ B r a z i 1_i_J o s vyriausybė lietuviško kilimo L.Juozaitį už kabinimą 
raudonos veTiavos~T;r inia atgal į jo gimtąjį kraštą.
Kun.Ragažinskas jau 15 m. dirba tarp Brazilijos lietuvių.
Numatoma atidaryti Iiet.vidur.mokyklą vedamą seserų prnciškiečių.
- Be 1 gi j o j_ "G.čalis" išspaudė Lietuvos vyskupų tremtyje laišką apie 
Mindaugo krikštą ir bažnyt.provincijos įkūrimą ir ragina minimąją sukaktį 
minėti visiems krikščionims, tiek katalikams, tiek protestantams.

Į Vokietiją ligoniams ir seneliams pasiųsta aukų.
Latvių ir estų pavyzdžiu, kuriems savieji jau padėjo palikti Belgiją ir 

Kanados lietuviai prašomi sudalyti fondą, kuris įgalintų juos nuvjkti į Ka
nadą ir atidirbus, gražinti pinigus.
- I t a 1 i jo j_ lietuvis tėvas Krištaponis. Vatikano atstovas social, rei
kalams, yra virtęs "raudonuoju klebonu" apleistuose italų kaimuose kuriuos 
sutvarko, steigia mokyklas, vaikų darželius, aprūpina sanit. įrengimais. 
Tarp italų turi labai didelį pasisekimą.
- J A V jau oficialiai prie Taut.Laisv.Europos Komiteto pradėjo veikti bal- 
tų tautų skyrius. Prie jų. kaip atskiros tautinės grupės, oficialaus įsilei-
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dimo ypač daug prisidėjo naujasis k-to pirm.J.D.Jacksonas.
Visų New Yorke esančių liet.organizacijų atstovai buvo sušaukę Lietuvos 
ląisvinimo ir lietuvių reikalais konferenciją.
V.įiaudininkų fondas pavadintas dr.K.Griniaus vardu? laik. vąldybą sudaro 
L.Šmulštys. M.Mackevičius ir J.Kutra. V.įiaudininkų delegacijos į valstie
čių internacionalą vietoj dr.K.Griniaus paskirta P.A.Devenienė, o delegaci
jos nariais V.Sidzikauskas, K.V.Grinius, dr.J.Pajaujis, B.Paramskas, dr.B. 
Matulionis ir A.Novickis.
Į dr.K.Griniaus atsiminimams leisti komitetą p/irmininku išrinktas dr. P. 
Grigaitis, nariais M.Mackevičius, A.Rukas ir kt.
Liet.Gyd.Draugija, vadovaujama prof. V.Kanaukos, organizuoja narius ir rū
pinsis šelpimu dr.Bendoraičio Los Angeles mieste, prof.Bagdono Vokietijoje 
ir prof.K.Buinevičiaus Austrijoje.
JA V Kultūros Fondo tebeveikia vienintelis skyrius Clevelande; į jo naują 
valdybą išrinkti St.Barzdukas. A.Augustinavičienė, J.Daugėla, Ig.Malinaus- 
kas, Pr'.Skardžius, St.Tamošaitis ir A.Laikūnas. Tikimasi, kad KP reikalai 
pajudės drauge su ILB oyganizacija.
Ateity norima išleisti Čiurlionio paveikslų reprodukciją, įvykdyti dramos 
veikalų konkursą etc./JAV tebegyvena ir tikra Čiurlionio sesui Stulgai — 
tienė.
Bostono liet.rašytojų klubas paskelbė į visuomenę atsišaukimą, užakcentuo
damas bendro visuomeninio darbo vieningumo reikalą.
Liepos 4 d. Marianopoly įvyksta didelis rytinių steitų lietuvių sąskrydis./ 
Adv.Laukaitis, SLA pirmininkas, Marylando gubernatoriaus paskirtas Bjiti- 
morės srities magistrato teismo yyr. teisėju. Daugiausia jo rūpesčiu Ana- 
poly, kur yra JAV laivyno akademija, buvo pasodintas Lietuvos ąžuolas. / 
Vysk. Rancanas, latvių rezistencinių organų pirmininkas, pasisakė už dar 
didesnį Pabaltijo aantvarvės stiprinimą. Jei bųtų visi laikęsi, tai jo įsi
tikinimu būtų bent 3 savaites atsilaikę ir gal išsikovoję tokią padėtį.kaip 
kad dabar yra Suomija. Sudarytoji Pabaltijo santarvės sutartis tebeveikia ir 
toliau.
L. Grinius, buv.R.Prezidento sūnus, išrinktas Čikagos liet.studentų atsto
vybės pirmininku ir rūpinasi suorganizuoti spec.liet.parodą, kuri eitų per 
įvairius JAV un-tus ir propaguotų lietuvybę.JAV lietuviai gražiai paminėjo 
velionies prezidento dr.K.Griniaus mirties metines, taip pat visuoaeninkų 
prel.P.Juro ir prel.K.Balkono sukaktis. Prel.Juras yra išleidęs apie 5.000 
pusi, lietuviškų veikalų. Prel.Balkonas paskirtas Brooklyno vyskupijos pa
tarėju.
L.Simutis parašė Mindaugo krikšto garbei kantatą, kuriai muziką rašo jo sū
nus.
Žurn.H.Žemelis pereina dirbti į "Vienybės" redakciją.
Prof. Senas jau ir Kalifornijos un-te skaitys baltų kalbotyros paskaitas. 
Dr.D.Montavičius, b.prokuroras, pakviestas dėstyti rusų k. į^Syrakuse un-tą. 
Čikagoj komp. Vanagaičiui pastatytas gražus paminklas, kur .salia atvaizdo 
iškaltas ir,"Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim", virtęs antruoju Lie
tuvos himnu.
Dr.Gimbutienė skaitė paskąitą apie Lietuvą Harvardo un -te ir bendradarbiau
ja 3 archelog. žurnaluose.
Lenkų Filadelfijoj leidžaiamas "Polish Star" įsidėjo eilėraštine forma su
rašytą kreipimąsi į Lietuvos globėją, kuriuo prašo Lietuvai laisvės.
Pirmaas iš lietuvių, dalyvavusių gen. Anderso daliniuose, į JAV atvyko T.Ma
lakauskas, ® pagal senelių schemą - gen.Pr.Tamašauskas ir M. Naužemienė. 
Vienas iš vykusių mirė laive ir buvo palaidotas Atlante.
Tautų festively Manchestery gražiai pasirodė lietuviai taut, šokiais; vado
vavo H.Antanavičienė, publikai aiškino K.Daugėla.
Erekyb.J.Karvelis Čikagoj pradėjo pardavinėti raš.mašinėles su liet.raidynu 
ir lietuviškas plokšteles.
Lietuviai susidėję nupirko už 500.000 dol. bravorą. Jį ves Sadauskas iš Ma
žeikių, dirbs spec.inž.Valutis..
K a n a d o j ”N.Lietuva?■10 m. ukakčiai paminėti išleido sukaktuvinį nu
merį .“nL" dabar turi narna ir spaustuvę, kur savaitraštis spausdinamas; re} 
dektorius — J.Kardelis. Ta proga buvo s uruoštas gražus minėjimo vakaras. 
Lietuvis V.Briškus gavo kanadiečių stipendiją menui studijuoti.
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Otavoj įsteigta liet, šeštadienio mokykla, kurią veda p. Paplauskienė. 
Toronto dienraštis "Globe and Mail" paskelbė samprotavimą, kad DP pats ge
riausias įnašas Kanados gyvenimui. Iš ju 99 ' rodo, kad jie taps geriausiais 
piliečiais. Jų įtaka ypaS sėkminga tarp savo tautiečių, padedant juos atko- 
munistinti. Neseniai panašiai dėl baltų pasisakė ir JAV kongreso nariai, o 
dabar kanadiečiai - apie visus. Ir tokie balsai jau ne pirmieji.
Prane ūži jo j Laisvųjų Žurnalistų Federacijos posėdžiams pirminin- 
kavo^p.J.Lanskoronskis. Federacija vis daugiau Įsitraukia Į konkretų darbą, 
ir užmezga platesnius ryšius su Įvairiomis kt. įtakingomis organizacijomis. 
FyeicarĮ joj priimti nuolatinėn globon MiMilvydienė, aviat.M.Bra
zaitis, J.Jakaitis, dail.J.Mackevičius ir jo duktė dr.Augevičienė, kurios 
vyras taip pat gydosi Davose. Ten, be jo, sanatorijose dar guli teis.A.Ko- 
niukovas, J. Kunickaitė ir Ponelis./Trėmimų;sukakties proga išleistas naujas 
biuletenio numeris, redaguotas dr.A.Geručio.
U r u g v a ju j lietuviai gražiai pasirodė per procesiją su lietuviško
ms s vėliavomis ir taut.drabužiais Montevideo gatvėmis. Lietuviškas vėliavas 
pašventinti pasisiūlė pats arkiv.Barbieri ir ta proga pasakė gražią kalbą. 
I? lietuvių pusės kalbėjo V.Dorelis. Lietuviais arkivyskupas pasižadėjo rū
pintis kaip savo vaikais. Iškilmes gražiai aprašė dienr. "El Bien Publico". 
Min.dr.K.Graužinis dalyvavo iškilmėse Argentinos ambasadoj ir diplomatinia
me Italijos ambasadoriaus priėmime.
Voki e t i j o j e turintiems likti lietuviams PLB valdyba stengiasi pa
dėti išgauti darbo ar profesinius dokumentus.
"Welt im Film",b-vė padavanojo Diepholzo gimnazijai 3 kopijas gimnazijos ati
darymo iškilmių, užfiksuotų filmoje. Už tai b-vės direktoriui Įteikta gabiau
sių audėjų nuausta tautinė juosta.
IRO jau moka ligi 130 DM minusiems jos ligoninėse pašalpų.
Išleistas 1EBT organo "Keleivio" trigubas numeris, kuriame A.Puskepalaičio 
straipsnyje iš esmės pasisakoma prieš vokiečiiį reiškiamas pretenzijas Į lie
tuviškas žemes M.Lietuvoj ir jų varomą per parodas, filmas ir pranešimus 
propagandą, kartojančių seną "Drang nach Osten”, įdėti senosios Lietuvos 
valstybės valdovai : Gediminas, Mindaugas, Kęstutis ir Vytautas, kryžiuočių 
ordino žlugimas ir per Žalgirio mūšį_lietuviams patekusios jų vėliavos, lie
tuviškos praeities liudininkai Rytprūsių liet, vietovardžiai, straipsnis, 
kaip Prūsų lietuviai Į kaizerius ir karalius kreipdavosi tik lietuviškai ir 
apsčiai kt. vertingos medžiagos.
Į JAV išemigravęsMLT veikėjas adv. M.Tolišius, Įteikęs min.Marshalliui me
morandumą dėl M.Lietuvos lietuvių padėties, ir toliau ten rūpinasi lietuvių 
reikalais.
Į JAV išemigravo ir past.A.Irakis su šeima./Lietuvą liečiančių archyvų da
lis su kt. vokiečių užs.reik.m-jos archyvais yra Anglijoj, Oxforde, kita 
dalis grąžinta V.Vokietijos vyriausybei, o dalis pateko rusams. Apie Lietu
vos vokiečius ir repatriantus dokumentai sukrauti dokumentų centrinėj Ber
lyne ir Heildelberge.

Iš mūsų kultūrininkų veiklos -Rašytojai Brazdžionis ir Jankus tvar
ko savo raštus, Jurkus ruošia spaudai pasakas apie Vilnių, St. Būdava rašo 
romaną "Rapolas Gelžinis". Prel.Juras dar šiemet išleis kelis vertingus vei
kalus, taip pat dar šiemet bus išleista didžiulė dr.Z.Ivinskio studija apie 
Merkelį Giedraitį, kuriai panaudojama dar niekados netyrinėta medžiaga, A. 
Škėma baigė dramą iš bolševikų okupacijos Lietuvoj, pavadintą "Paskutinis 
tardymas". Arkiv.Skvireckas baigė perredaguoti visą šv.Raštą, kuris bus iš
leistas patogaus nedidelio formato leidiniu.
Vietoj amerikietinių "komikų" jauniesiems skaitytojams Illinois LTB mokyt, 
sekcija pradėjo leisti savus lietuviškus "Vaizdus". Jau pasirodė "Lituanica", 
Vijeikio "Broliukas ir Sesutė", vėliau pasirodys V.Petravičiaus "Gedimino 
sapnas" ir kt.
Vokietijos PLB išleidžia jaunimui A.Giedriaus "Tėvų pasakas", iliustruotas 
dail.J.Kaminsko. J.Žilevičiaus Čiurlionio ansambliui dedikuotą "Laisvės, 
laisvės mūsų kraštui" išleidžia "Pašvaistės" leidykla.
Dailininkas J.Rimša garsiojoj Buenos Aires "Galeria Mueller" bu-
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vo atidaręs savo karinių parodą, kuri truko iki birželio 7 d. Joj buvo iš
statyta 20 paveikslų, kurių 6 pieSti Argentinoj, o 14 - Bolivijoj. Kai ku
riuos iš jų išvežti iš Bolivijos, kur. jis laikomas I valstybės dailininku, 
reikėjo net spec, vyriausybės leidimo. Kuriniai Įkainoti gana brangiai, 
pvz., "Bacanal" - 30.000 pezų. Rimšos kuriniai atkreipia žymiausių meno 
kritikų dėmėsi. Argentinos dienraščiai ir žurnalai dailininko darbus, kaip 
"Skalbėjos". "Camba", "Tropikų malda", "Prieblanda" ir kt. vadina genialia 
kūryba. Parodos atidaryme, be gausaus b”rio Įvairių kritikų, dailįninku, . 
spaudos atstovų ir Įvairių intelektualų, dalyvavo ir gražus būrys mūsų tau
tiečių, terp jų ir dailininko tėvai, brolis ir sesutė. Be Buenos Aires, pas
kui kitų jo 50 kūrinių parodos vyks Sao Paolo, Rio de Janeiro miestuose ir 
Madride. Dailininkas yra s1’nūs kauniečiams gerai žinomo siuvėjo Rimšos, gi
męs Kaune, meno mokslus studijavęs_Argentinoje.
Dail. V.Petravičius suruošė savo kurinių parodą Čikagoj.
Dail. V. Tamošaitienė kanadiečių apdovanota premija už kilimą "Pirmosios 
Kalėdos Kanadoj".
Petravičius gavo premiją Čikagoj už savo lino raižinį "Mano tėvų šalis". 
Aplankęs Illinois dailininkų parodą, gen. McArthuras žiūrėjo ir liet, dai
lininkų M.Sileikio ir J.Pautieniaus joj išstatytų paveikslų.
Liet. 0 p_e r e t e i šiemet suėjo 50 metų. Ji buvo išleista "Saulės" lei
dėjo ir kūrėjo D.Bačkausko. Bet tikruoju liet, operetės kūrėju laikomas M. 
Petrauskas, davęs "Kaminkrėtį ir mal-~ninką" , "Birutę" ir "Consilium Facul- 
tatis". Lietuvoj pirmoji operetė buvo pastatyta 1006 m. Vilniuj ("Birutė"), 
Čikagoj su "Nemunas žydi" gražiai užsirekomendavo Dainavos ansamblis. Daili 
A.Varnas pasiūlė išversti jį Į anglų k. ir su lietuvišku folkloru supažin
dinti tuo būdu amerikiečius.
Dramos aktorė A.Katiliūtė pasirodė amerikiečių teatralų trupės pastatytoj 
"Born of Yesterday".
Kanadoj sėkmingai suvaidintas A.Gustaičio "Sekminių vainikas"!

KITI APIE MUS

Vokiečių žodis Lietuvos ūkininkams
Vokiečių telegramų agentūra ir visa eilė laikraščių paskelbė žinią, kad iš 
Lietuvos grįžta nemažas skaičius buv. Karaliaučiaus gyventojų. Jie nedide
lėmis grupėmis po 22. 24 ir 40 atvyksta Į pabėgėlių ir karo belaisvių sto
vyklą Friedlande. Paskutiniais mėnesiais jų iš viso paliko Lietuvą apie 
4.000: Lietuvoje tie paskutiniai iš likusiųjų Karaliaučiaus gyventojų rado 
pas ūkininkus prieglobą. 350 iš jų dar laukia.Fuerstenwalde, Bischofswerde 
ir Bitterfelde. kada bus pervežti į Piedlandą. Likusieji (ąpie 28004prie- 
varta, o iš dalies, kaip kad skelbiama, dėl to, kad trūksta jiems kai ku
rių dokumentų, Įkurdinami Sovietų okupuotoj rytinėj zonoj. Apie 1.000 be 
tėvų vaikų ir paūglių buvo nugabenti Į spec.centrus Chemnitze ir Thuerin- 
gijoj. štai kaip "Die Welt" (51.6.18. Nr. 139) aprašo grįžtančiuosius :"Jų 
nuotaika - kaip tų žmonių, kurie, išsigelbėję nuo laivo sudužimo, dabar bū
tų gabenami iš tos salos, kurioj jie išgyveno ilgus metus. Toji juos išgel- 
bėjusioji sala buvo Lietuva. Prieš tai jie sudaužytame ir okupuotame Kara
liaučiuje turėjo gyventi griuvėsiuose, nuolatos slapstytis, buvo laikomi iš 
vienos vietos Į kitą, mito tik tuo, ką kur rasdavo ar nusivogdavo iš kitų; 
jų tūkstančiai krito nuo bado ir šiltinės.
Patvaresnieji, išgyvenusieji 1946 ir 1947 metus, naktimis stengdavo užšokti 
ant traukinių laiptų, ėjusių Į Lietuvą ir ten buvo ūkininkų priglobti ir 
pavalgydinti, vasarą jiems padėdavo dirbti, o žiemą - eidavo po žmones duo- 
nelisudami. Tačiau 1949 m sausį Įvyko stebuklas : jie buvo pareikalauti, 
kad Įsiregistruotų. Buvo sakoma, kad galės vykti Į Vokietiją, jei ten gaus 
leidimus gyventi. Nepasitikėdami, gaišuodami, bet galiausiai su visų des- 
peracijon patekusių žmonių vilties kibirkštėle leidosi Įrašydinami - ir 
laukė 2 metus, kol galiausiai atėjo pirmosios žinios apie esančius Vakaruo
se tėvus, vaikus ar brolius ir seseris. Atsi sveiki nims su lietuviais buvo
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Širdingas...", pastebi laikraštis, toliau pažymėdamas, jog Į galą net rusai 
pasidarė žmoniškesni ir transportą iš Pagėgių išlydėjo su muzika... Gyvuli
niais vagonais keliavo per savo buvusias tėviškes, užtat buvo suvaryti į 2 
kl. vagonus, kai teko važiuoti per Vidurinę Vokietiją. Vėliau buvo aprūpin
ti naujais katūniniais drabužiais, gavo po porą baltinių ir kojinių - užtat 
buvo pasiūlyta pastatyti kryžių viskam, kas buvo praeity. Gi, dabar, atvykę 
i Vakarus, jie jaučiasi lyg patekę į išsvajotąjį.kraštą, kur apie juos tik 
siuva vok. Caritas pareig-’nai, gydytojai su gail.seserimis ir kt. "Taip, tu
riu 20 metų ir nemoku net rašyti". įįalba vienas iš jų :"kad niekas neišmokė". 
0 norėjo studijuoti mediciną...'"Mes galine dirbti visokius darbus : stalių, 
traktorininkų...", kalba kiti.

Nuo_ko gali priklausyti_Lietuvos_ir_kt.Rytų_kraštų_likimąs ?
- Londone leidžiamas lenkų "Dz.Polski" N.146 (birželio 20 d.) dėl JAV amba
sadoriaus Ispanijai Griffiso pareiškimo, kurį pakartojo ir ispanų spauda, 
savo komentaruose pastebi, joį tat rodo esant galimą JAV ir Sov.Sąjungos su
sitarimą. Tokio susitarimo išvada - kad kraštai, kurie yra už geležinės už
dangos, liktų Maskvos agentų rankose. Į žurnalistų paklausimą dėl tų nelai
mingų kraštų likimo p. Griffis negalėjo atsakyti nieko tokio, kas tuos kraš
tus palaikytų bent morališkai. Kas svarbiausia, kaip kad.pastebi laikraštis, 
net pats V.Dep-ta.t. nors ir mėginęs reikalą sušvelninti ir išlyginti, nesu
siprato pažymėti, jog vienas iš svarbiausių tokio galimo susitarimo reika
lavimų turėtų būti reikalavimas tiems kraštams nepriklausomybės. Visos tau
tos už gel.uždangos turi tikėti, kad JAV nesuruoš naujos Jaltos ir neleis jų 
likimo apspręsti be jų pačių dalyvavimo. Tada ir prez. Trumano patikinimai, 
pasakyti jo lenkams jų tautinės šventės dieną (geg.3), būtų tiktai tuščios 
frazės. Šie lėnieji spaudos komentarai reikšmingi ne tik vieniams lenkams, 
ypač po paskutinių pasiūlymų taikytis ne tik Korėjoj, nors oficialiai ir to
linamas! nuo panašių pareiškimų, kurie rodytų galint kisti ligšiolinę JAV 
politiką.

Lietuvg.
- Italų "L Orą Dell Azione". įsidėjęs platų aprašymą lietuvių suruoštų iš
kilmių Romoje ir sukaktuvių nuotrauką, taip pat išskaičiavęs visus jAose 
dalyvavusius bažnytinius dignitorius ir lietuvių veikėjus, rašydamas apie 
Rytų Europoj vykstančius nėr mumus. kurių slopinti griebiamasi net karo teis
mų, ta proga taip pat mini prieš sovietinę policiją ir kt. sov. pareigūnus 
įvykdytus atentatus ir "sabotažo veiksmus" Mintaujoj, Daugpily ir Takume.
"La Liberte" įsidėjo platų aprašyma_Briusely įvykusio sovietinių kacetų teis
mo ir liudininkų parodymus. Tarp liudininkų buvo visa eilė žymių veikėjų, 
teisininkų, kovotojų prieš Franko, komunistų_ir nacių režimus. Jų duomenis 
patvirtino apie 18.000 parodymų žmonių, ištrukusių iš tų darbo vergų stovy
klų ir vėliau su Anderse armijos daliniais išvydusių laisvę. Antrą labai 
svarbią dokumentų rūšį sudarė deportacijos iš Pabaltijo kraštų.
JAV vienas iš įtakingiausių dienraščių "Ny Times" įsidėjo net 2 žinomojo 
žurnalisto H .Schwarzo straipsnius apie pabėgėlius, kur dažnai minimas ir lie
tuvių vardas, kad jie. tinkamai panaudoti, gali būti labai svarbus, tiesiog 
gyvybinis ginklas prieš komunizmą. Reikšmingiausias JAV kat. žurnalas "The 
Sign", turįs apie 400.000 tiražą, birželio laidoj įsidėjo T. V.Tule jos 
straipsnį, pavadintą Lietuvių Kalvarijos". Straipsniu pavaizduojamos depor
tacijos ir visa lietuvių tautos Golgota. Apie lietuvius atsiliepiama labai 
šiltai. Straipsnis pailiustruotas Vilniaus katedros, paverstoj šokių sale, 
nuotrauka, vaizdais iš DF gyvenimo, taip pat prel.M.Krupavičiaus, lietuvių 
rezistencijos vado, pokalbio su V.Sidzikausku atvaizdu. Amerikiečių 'Newark 
Evening News” įsidėjo pranešimą, kad per vėliavos dienos paradą pirmą vie
tą, kaip gražiausiai pasirodę, užėmė lietuviai, ir iškilmes pailiustravo jų 
nuotrauka. Jau anksčiau "Newark Sunday News" įsidėjo nuotrauką ir aprašymą, 
kaip lietuviai su kt. baltais protestavo prieš kom."Sietyno" choro koncertą. 
Paskiausiai "Newark Star-Ledger" N.Ill įsidėjo didžiulę nuotrauką, kaip žy
giuoja liet.karo veteranai ir važiuoja gyv. paveikslas Vargo mokykla"./Los 
Angeles spaudoj dažnai rasime min'nt lietuvio Pr.Lubino pavardę, o šiaip 
spaudoj - ir Kiraučiuną, (Kraus).
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Britų "Picture Show" (6.2') įsidėjo nuotrauką ir platesnį aprašymą Jokūbo 
ferno, dabar pasireiškiančio naujoj italų filmoj "Malūnas prie upės" ir lai
komo nauja nepaprastai kylančia tarptautine filmų žvaigžde. Žurnalas rašo, 
kad tas buv.teisingumo ministerio ir rusų rašytojo sūnus gimė Lietuvoj prieš 
25 metus. Savo jaunystę praleido Prancūzijoj, kur Lyone baigė gimnaziją. 
Stojęs studijuoti medicinos, vėliau prisidėjo prie "Combat" redakcijos šta
bo. Kaip rezistencinio sąjūdžio narys, buvo nacių internuotas ir uždarytas 
Buchenwaldo kone.stovykloj; Italijoj už filmas gavo premijų, ypač už vaidy
bą "Žuvusioj jaunystėj" su italų artiste Carla del Pogio, su kuria vėl pa
sirodė "Malūne prie upės”.. Šiuo metu jis vaidina kartu net 2 filmose : bri
tų "Auksinėj salamandroj" ir italų filmose, o laisvalaikiu mokosi kaip rei
kiant joti. Kritikai laiko jį vykusiai pasirodžiusiu su Silva Mangano ir 
"Silos vilke".
"The Observer", ne kartą gražiai atsiliepęs apie lietuvius ir kitus baltus, 
dabar praneša smulkių duomenų apie masinius trėmimus į kone, stovyklas Ven
grijoj. Pirmieji būriai buvo išgabenti į masinę stovyklą Szolnok, 100 mylių 
nuo Budapešto.
Lenkų spauda rašo, kad Vilnius šiuo metu paverstas didele sovietų karine ba
ze. Jame yra įkurdinti 2 šarvuočių pulkai, 1 pėst. pulkas, 1 Sibiro kavale
rijos, 1 ulonų pulkas etc. Taip pat pristeigta visa eilė šaudmenų sandėlių.

Latvių, estų, ukrainiečių ir kt. tautybių spauda reiškia pasitenkinimą 
ryšium su įvedimu latvių ir estų k. translacijų per "A.B." vicem. Barreto 
ir sen.Douglas patikinimu, kad JAV niekad nepripažins Pabaltijo valstybių 
aneksijos. Budingu laikomas ir Oliverio A.Patersono, JAV ambasados Stokholme 
reikalų vedėjo, per 3-jį estų tarybos suvažiavimą pareiškimas, kad JAV nie- . 
kad nesutiks su nauju Muenchenu.
Lietuva tarpt.sąjūdžiuose ir feder.klubų veikloj.
- JAV, Kanadoj ir pačioj Europoj veikia visa eilė sąjūdžių ir klubų, kurių 
tikslas - organizuoti mažesniąsias Vidurio ir Rytų Europos tautas, ypač už 
.geležinės uždangos, kad vieningai kovotų už laisvės atstatymą senosiose pa
vergtose tėvynėse. Kai kurie iš jų ypač kelia federalistinę mintį, įrodinė
dami, kad tik tokiu būdu mažesniesiems bus įmanoma atsispirti prieš didžiuo
sius savo kaimynus : Vokietiją ir Rusiją. Už federalistinę mintį iš lietu
vių ypač pasisako prof. K.Pakštas, V.Sidzikauskas ir kt., įrodinėdami, jog 
šiame bare lietuviai būtų ypač aktyvus ir vieni iš pirmųjų. Lietuvių reika
lai ginami ir įvairiose sąjūdžiuose ar internacionaluose, kaip "žaliajame" 
(valstiečių), krikščionių demokratų, liberalų, Comisco ir kt. Pačioj Euro
poj šiuo metu gyviau reiškiasi Centro ir Rytų Europos fed.klubai Raryžiuj
ir Romoj.

PB§įBendą_emįgraęinįų_yyrįausybių.
- "The Intermarium Bull" N.15 keliama mintis, kad emigrantams, kaip "savo 
tėvynių savanoriams", išreiškiantiems jų pavergtų kraštų tikrąją valią lais
vajame pasaulyje, įvykiams rimtėjant ir atmosferai tirštėjant, reikėtų pri
pažinti - būtent jų polit.centrams - egzilinių vyriausybių teises, kad, rei
kalingam momentui išmušus, jos galėtų funkcijonuoti visa apimtimi. Tam tik
slui Vakarų pasaulio dėmesys kreipiamas į minimosios federacijos, norinčios 
tarp 3 jūrų (Baltijos, Juodosios ir Azovo! apjungti 150 mil. gyventojų ir 
vėliau, jau kaip organizuotas vienetas, įeiti į visos Europos federaciją, 
1049 m išleistame spec, numeryje atspausdintą projektą ir minimųjų kraštų 
1951.4.25. Paryžiuj paskelbtą deklaraciją dėl politinio, karinio ir kt. rū
šių bendradarbiavimo su Vakarais, taut.dalinių organizavimo, moralinio ir 
psichologinio poveikio į okupuotų kraštų gyventojus etc. Drauge laisvasis 
pasaulis įspėjamas, kad suteikiant visokią pagalbą Jugoslavijai, tuo būdu 
ten nebūtų stiprinamas prieš gyventojų valią įvestas režimas, garsiojoj Fi
ladelfija deklaracijoj pasigendama ukrainiečių ir gudų atstovų ir nurodoma, 
kad neseniai tragiškai miręs lenkų ambas.J.Lukasieviczius, pasirašęs Suval
kų sutartį ir lenkų egz. vyriausybei atstovavęs Vašingtone, už nuopelnus ap
dovanotas aukščiausiu "Polonia Restituta" ordinu, minimąją Filadelfijos 
laisvės deklaraciją atsisakė pasirašyti dėl to. kad ten, jo įsitikinimu.bu
bo per maža garanti jų išvengti Jaltos klaidų ir apsaugoti šiuo metu į Sov.
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Sąjungą inkorporuotų kraštų gyventojų teises. Sąjūdis pasisako už visoms 
tautoms teises apsispręsti pagal Atlanto chartos principus ir Vilsono punk
tų dvasią konkretų praktinį suteikimą ir abejoja, ar vakariečiai, pvz.,kad 
ir pasisakydami už b-’simosios "stiprios Kusi jos", nors ir be bolševikų re
žimo, sudarymą, bus pasimokę iš praeities, jei jau net iš tokio Staseno 
kalbos, pasakytos per "A.B." ukrainietiškai, buvo iškirptas paragrafas apie 
reikalavimą Ukrainai nepriklausomybės.

Kodėį_nepraėjo_Churchillio_planas_žygįuoti_Bielgrado=Heįsinkių_kryptimi_?
Kiek seniau buvo per amerikiečių 2 mil. tiražo žurnalą "Look" paleistas K. 
Boldyrevo mitas apie tariamą "didelį partizaninį sąjūdį etnografiniuose ru
sų kraštuose". Jau pačių rusų emigrantų spauda, pvž. "Social.1iestnik" re
daktorius, socialdemokratu partijos vadas Abramovičius "Pirmyn" žurnale ir 
kt., paskelbė, kad tokie rezistenciniai sąjūdžiai veikia kitur, o panašūs 
tvirtinimai apie rusųrezistenciją yra... vėjų pamušti : tikrojoj Rusijoj 
tokio organizuoto sąjūdžio nėra. "TIB" tvirtinimu, pavergtosios tautos ko
voja ne tik su bolševizmu, bet ir rusų nacionalistine priespauda. Plačiau 
šia temą pasvarstyti straipsny "Strategija ir politika" (23-27 psl.) suda
rė p. Aaano Paryžiuj pasirodžiusi knyga apie "Franchet d’Espery" kur apra
šomi visi minimojo Santarvininkų generolo vadovautų eksped. pajėgų žygiai 
Balkanuose I-jo pas. karo metu ir pažymima, jog tuometinė Vokietija buvo 
palaužta tiktai tada, kai sugriuvo jos frontas Balkanuose. Ir per II-jį 
karą reikėjo daryti invaziją ne vakaruose, per Prancūziją, kaip tat labai 
tiko Stalinui (tat pripažino savo atsiminimuose ir iš komimi z.mn atsivertęs 
vienas iš jų vadų, D.Hyde, buv. britų kom,"Daily Worker" redaktorius.E.) , 
bet per Balkanus, kaip tat buvo numatyta tam reikalui spec, paruoštame tu-ri- 
tų plane. Žurnalas pažodžiui skelbia, kad "mes žinome, jog prez. Roosevel- 
tas ir JAV gen. štabas išsyk priešinosi, bet vėliau minimąjį planą priėmė. 
Mes taip pat žinome, kad nuo jo buvo atsisakyta tik rusų spaudimu. Dabar 
visiems pakankamai aišku, kad jau vienas Vakarų armijos buvimas Balkanuose 
butų sudaręs kliūtį Rusams pagal savo schema pavergti daugelį tautų. Štai 
dėl ko Rusija taip reikalavo antrojo fronto Vakaruose". (Churchillis buvo 
numatęs žygiuoti kryptimi s Bielgradas-Varšuva-Helsinkiai.E.) Rusų gąsdi
nimas sudaryti su Vokiečiais sepiratinę taiką, žurnalo tikinimu, buvo fan
tastinis ir nerealus, o tas šantažas Sovietams "suteikė laisvas rankas net 
ir Centro Europoj; Serbai ir Lenkai buvo išduoti, Vak.Santarvininkai suti
ko net su Michailovičiaus ir jo "četnikų" suėmimu, taip pat suareštavimu 
Slapt.Pogrindinės Armijos vadų Lenkijoj. Pagaliau buvo laisvai pripažintos 
marionetinės vyriausybės, įstatytos Rusų užimtuose kraštuose. Vietoj grei
tos strateginės išeities Santarvininkai susidūrė su ilgu ir kruvinu karu 
Vakaruose. Ir dabar jau aiškėja, kad vokiečių pasiryžimas priešintis buvo 
palaužtas tik tada, kai feldmarš. Alexanderis sutriuškino juos Italijoj ir 
tvirta koja asist:jo prie Brenerio".

Ar pasimokyta iš Muencheno. Jaltos ir Teherano_klaidu_?
Po šio ir eilės kitai panašių samprotavimų žurnalas daro išvadą, kad Vaka
rai kažin ar bus kaip reikiant pasimokę iš praeities klaidų ir dabar. Jei, 
užuot kvietęs! talkon visų pavergtų kraštų tautas ir jų sąjūdžius ir jiems 
pripažinę prideramas teises, remsis Rytuose tik vienais atginkluotais vo
kiečiais, tai visa Vakarų įsivaizduojama "lengva strategija" į rytus nuo 
Oderio ir Neisės linijos, kai ten pasirodytų amerikiečiai su vokiečių divi
zijomis, gali nueiti niekais : jie ne tik susidurs su tvirtu pasipriešini
mu, nes satelitai gins savo žemes, bet ir partizanai liausis veikę užnugary 
nežinodami, dėl ko kovoti, nes jiems teks rinktis tarp rusų ir vokiečių 
dominavimo. Tai b”tų tokia pat fatališka klaida, kaip kad 2-jo pa .karo me
tu. Vakarų susidėjimas su Sovietais. Dabar tos klaidos vis daugiau išryškė
ja. Tačiau, nepaisant to. žurnalo nuomone, dar nemaža - ir net įtakingų - 
amerikiečių galvoja, jog Rusija tik dėl to nelaiminga, kad ją valdo komu
nistai. bet nieko dedasi nežiną ar negirdi apie didžiąsias prorusiškas na
cionalistines tendencijas. Net ir dabar dar pasitaiko, kad JAV radijas ir 
spauda primena, kad reikia laikytis Jaltos susidarimo etc. visai užmiršda
mi, kad Rusija - ne tik bolševikinė - buvo tautų kalėjimas” ir kad tokia
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ukrainiečių 'A.Balsą’ - dėl jo prorusiškų tendencijų - ne kartą vadina ne 
"Amerikos Balsu”; bet "Busijos Balsu". Jei iš tų klaidų nebus kaip reikiant 
pasimokyta, Įspėjama, kad tokiu atveju net ir bolševikams bus nesunku "su- 

■ kelti šventąjį karą už savo žemę”, kaip kad tai jiems kai to nebuvo supra
tę vokiečiai, buvo pavykę pao.aryti 2-jo pas. karo metu.
Panašių minčių rasime taip pat Intern.Peasant Agency biuleteniuose, žurnale 

- "East Europe and Sov.Russia" ir kt. spaudos organuose.

Ateit įes_Rųsįją.be_Staįįno_įr_Įįįetuyą.
Vokiečių "Rheinishce Post", komentuodamas 1947 m. vasarą amerikiečių žurna
le "Foreign Affairs" Ifr.X (spėjama, G.Kenano, veikiančio užkulisy ir laiko
mo vienu iš ge-riausių JAV Rusijos klausimo žinovų1! pasirodžiusį straipsnį 
ir neseniai vėl t;me pat žurnale jau Kenano vardu įdėtus samprotavimus.ko
kia bus ateities Rusija be Stalino, džiaugiasi amerikiečių toliregiškumu, 
kad jie, esą, jau pasimokę iš praeities klaidų. Jei 1941-44 m. vietoj Mor- 
genth.au plano ir besąlyginės kapituliacijos būtų buvęs įvykdytas panašus 
Kennano planas vokiečiams, šiandien, esą, Vokietijos likimas taip pat būtų 
kitoniškas.
Kaip Rusija nusikratys bolševikine sistema? 
Autoriaus nuomone, ne karu. Tačiau net ir įveikus Rusiją, tatai butų dar 
tiktai pati darbo pradžia. Ateities Rusijoj visa sistema turėtų pasikeisti 
pamažu, taip, kaip krašto sąlygos to reikalauja, ir amerikiečiai jai nieko 
neturėtų primesti. Iš pat pradžių nebent smulkioji prekyba ir kolchozinė 
sistema galėtų būti "atbolševikintos”. Turėtų būti atsižvelgta ir į Rusijos 
nacionalinę didybę, ji sukurta stipri ir didelė, "taip pat Ukraina"ūkinisis 
ir politiniais sumetimais neturėtų būti išskirta iš "Didžiosios Rusi jos".-- 
Tat butų patartina net buv.Pabaltijo valstybėms", pastebi "R.p,", atpasako
damas minimąjį straipsnį. Neaišku tik, kaip šitą pareiškimą, jei jis tikrai 
yra toks, kaip kad jį atpasakoja "R.P.", suderinti su ta vieta, kur sakoma, 
jrrg ' mes visi, pvz., Sutinkame, kad Pabaltijo kraštai niekados neturėtų bū
ti verčiami prieš jų gyventojų pačius giliausius įsitikinimus sueiti į ko
kius nors santykius su rusų valstybe", juo labiau, jog "mes iš naujos'Rusi- 
jos galime tikėtis, kad ji nesistengs pavergti kitų tautų, kurios nori ir 
gali savarankiškai tvarkytis”. Už tokios rūšies nacionalistinės Rusijos i- 
dealus, galima b” t i tikriems, prireikus, neis mirti nei ukrainiečiai, nei 
baltai, nei kitos tokiu būda norimos "pagerbti” tautos, nors tuo ir džiaug
tųsi tem tikra amerikiečių ar vokiečių spauda. Juo labiau, kad daugelis ir 
pačių įtakingų rusų veikėjų baldams tas teises pripažįsta. Jei rusų-suomių 
karo metu rusų liberalų vadas Miliukovas dar kalbėjo : "man gaila suomių, 
bet aš vis tiek noriu Rusijos su Helsinkiais" r panašias mintis, bevažinė
damas su paskaitomis po Ameriką, reiškė ir Kerenskio, tai šnindien, pasira
šęs Filadelfijos deklaraciją, jis jau pripažįsta, kad demokratinė Rusija, 
nusikračiusi bolševikų jungu, pritars Pabaltijo respublikų nepriklausomybės 
atstatymui. Tad kodėl amerikiečiai su vokiečiais turėtų skaisti tokius pro
jektus, su kuriais nesutinka net daugelis pačių įtakingų rusų ? Juk paverg
tosios tautos nori nusikratyti ne tik bolševizmu, bet ir rusų jungu, rusifi
kacija ir reiškia pretenzijų į laisvą, nepriklausomą gyvenimą pagal Vilsono 
ir Atlanto chartos principus. Juk imperialistinius rusų planus bevykdydami, 
bolševikai, anot buv. prez. Hooverio "savo interesų sferą jėga praplėtė iš 
200 mil. žmonių net į 800 milijonų"; gi ir ateity gali rastis vėl panašių 
specialistų patarėjų, kurie Rusijos ribas, nors ir be bolševikų, panorės nu
kelti ne tik dar toliau į vakarus, bet taip p^t pradės įrodinėti, jog, pvz., 
ir Alaska su Dardanelais ar Zundu yra esmingai eeikalingi busimosios Rusi
jos tautinei didybei, nekalbant jau apie "kinį ir politini atžvilgi. Ir tai 
- gal net iš pačių amerikiečių tarpo...

įiežųya_.ngęįų_pląnuose.
"Instituto nacių laikams tirti" rūpesčiu Athenaum leidykla Bonoje išleido 
istoriko prof. G.Ritterio dokumentinį veikalą, pavadintą "Hitlerio stalo 
pokalbiai su artimaisiais 1941-42 m." Tuos pokalbius užstenografavo dr. H. 
Pickersas. Pokalbiai vykdavo su Hitlerio patikimaisiais 26 žmonėmis vad. 
vyr.Fuehrer!o būstinėje, kurios sienos buvo apkabinėtos Goetzo von Berli-
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chingen ir Heinricho I paveikslais. Tarp patikimųjų buvo Bormannas, Keite- 
lis. Jodlis, spaudos Šefas Dietrichas, adjutantai.esesininkai sargybiniai 
ir tikrintojai, ryšininkai etc. Hitleris i juos žiūrėjo kaip į savo šeimą, 
kuriai jis nebijojo atskleisti ir busimosios nacių valstybės planų, nors 
kai kurie ,iš dalyvių tuos poaibius laikydavo sau bausme. Iki 1942 m. bir
želio 16 d. jie vykdavo ved. "Wolfschanze", netoli Rasteriburgo, Rytprūsiuo
se, o vėliau - "Wehrwolfe". prie Winicos, Ukrainoje. Tada Hitleris buvo dar 
visoj savo didybėj ir svajojo, kad pokario Europai turės vadovauti germanų 
rasė. Sov. Sąjungoj su jos 180 rail, gyventojų turėjo būti susilpninta medi
cinine ir saniterine priežiūra, kad tuo budu mažėtų ar bent ne taip sparčiai 
augtų jų gyventojų skaičius. Hitleris planavo Rusijoj pristeigti karinių pra
timų centrų, apimančių apie 350-400 kvadr.km ploto, Krime įkurdinti pietų 
tiroliečius, o Leningradą sulyginti su žeme. Doneco baseine traukiniai tu
rėjo eiti 200 km greičiu į valandą. Berlynas turėjo būti padarytas viso pa
saulio sostine ir pavadintas "Germanijos" vardu. "Visų germanų tautų ir gi
minių reichas^ turėjo eiti nuo šiaurės iškyšulio iki Alpių, siekti Juodąją 
jūrą ir Prancūzijos vakarines pakratęs. Pokario Vokietijoj turėjo būti pa
naikintas rūkymas, įvesti valdiniai "pamestinukų centrai", o užsieniečiams 
pristatyta liuksusinių viešbučių, kad jie taip pat džiaugtųsi naujuoju rei
chų ir negrobstytų suvenyrais Hitlerio daiktų, kaip kad buvo padarę ameri
kiečiai per Berlyno olimpiadą pakviesti vaišių ir išnešę, kad turėtų ką at
siminti, visus Himlerio šaukštus su.šakutėmis ir peiliais. Hitą istoriją 
Hitleris mėgdavęs dažnai prisiminti.
5S2_l?uY2_B3Si$yJa_B2^§rZj-_SB,Ijie',:’JYa kitais okupuotais kraštais, jau bu
vo gelima-pa55aaryti“15va3as iš "Vein Kampf". Sugermaninimo planai buvo at
sidėjus ir labai slaptai ruošiami "Germanijos" institute. Jie bendrais bruo
žais jau buvo žinomi iš seniau. Juos pakankamai buvo išryškinęs ir prieš 
kiek laiko miręs vokiečių nacionalų vadas Huggenbergas, taip pat padėjęs 
ruošti Hitleriui kelią į valdžią, buv. Ufos, Kruppo ir Scherl leidyklos di
rektorius ir turėjęs su filmomis ir spauda nemažesnę galią negu vėliau Goeb
belses. Jau 1915, m jis drauge su adm. Tirpitzu vad. "tėvynės partijos" var
du buvo įteikęs vokiečių užs. reikalų ministerijai memorandumą, kuriame rei
kalavo ne mažiau ir ne daugiau kaip liniją nuo Duenkircheno iki Marselio va
karuose, o rytuose nuo Odesos iki Rygos paskelbti vokiečių kolonizacine er
dve. Tiįrieji nacių planai - kolonizuoti Pabaltijo valstybių erdvę savo ka
riams ir baronams - išryškėja tam tikra dalimi ne tik iš su Molotovu pasira
šyto "Pabaltijo dalybų" akto ir visos nacių vestosios 2-jo karo metu poli- 
ŽifegčsįgŠ ugSSS^^^S^MmltgrfiieeS^P^gSo^ne-
buvo numatyta.

SyšSiE2S_pretęnzijos_į_Maž§ją_Lįetuya.
- Jau visoj Vokietijoj rodomoj parodoj "Vokiečių tėvynė Rytuose”, nors ir 
nereiškiant pretenzijų į Klaipėdos kraštą, kaip politinį vienetą, tiesio
giai. vis dėlto buvo visokiais būdais pavaizduojami to krašto tikri ar ta
riami ryšiai su vokiečiais ir buvo įrodinėjama jo "vokiška praeitis". Nese
niai dabartinė vokiečių vyriausybė yra įteikusi Sąjungininkams "bąltąją Įmy
gą", kuria reikalauja pripažinti ir atstatyti Vokietiją su 1937 m. ;sienomis 
(prieš visokius "anšliusus", t.y. prieš Austrijos, Čekoslovakijos, Klaipė
dos krešto etc. "savo noru grįžimą" į hitlerinį reichą'). Dabar dėl to vo
kiečių reikalavimo pasisakoma tiek amerikiečių, tiek anglų ir prancūzų spau- 
doj ir kalbama apie įvairius projektus, tarp kurių, kaip tenka patirti, va
kariečiai gal net mielai pritartų lietuvių pretenzijoms atgauti ir įjungti 
i busimosios Lietuvos teritoriją dalį nukariautų ir vėliau suvokietintų savo 
žemių Rytprūsiuose. Kai kas tat laiko vienintele proga, kuri vėliau gali 
niekad nepasikartoti. Vienas iš įtakingiausių JAV spaudos organų, būtent - 
"NY Times", tokius vokiečių 1937 m. sienų reikalavimus laiko "teisingais ir 
pagrįstais", tik peikia tiek vokiečius, tiek prancūzus, kad šiuo metu susi- 
niovė dėl Sai ro krašto, juo labiau, kad minimosios bylos iškėlimas galįs 
pastatyti į pavojų visus Vakarų susitarimus su Vokietija ir Šumano planą. 
Nors vokiečių spaudoj kartkartėmis ir pasitaiko piktokų straipsnių ar šiaip 
pareiškimų apie lietuvius, ypač dėl "vokiečių nutautinimo Klaipėdos krašte 
ir ten lietuvybės prievarta brukimo", tačiau tokių, palyginti, yra nedaug, 
juo labiau, kad lietuviai džiaugtųsi, jei turėtų tokią autonomiją Vokieti
joj, kokią vokiečiai turėjo Klaipėdos krašte. Ši mintis iš lietuvių pusės
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taip pat keliama. Priešingai. net tarp vokietininkų atsiranda tokių, kurie 
jau ima abejoti, ar bepavyks Klaipėdos kraštui "vėl būti prijungtam prie Vo
kietijos", todėl vienas kitas iš jų kelia projektų, kad ar nevertėtų jau da
bar. iš anksto, tuo reikalu susitarti su lietuviais, kaip kad, pvz., yra 
pasikeista nuomonėmis dėl teritorijos Į rytus nuo Oderio-Neisės linijos su 
lenkais (lenkų egzilinės vyirausybės neoficialiais tarpininkais : tikima, 
jog su laiku ir gera valia bus galima tuo reikalu susišnekėti) arba tartasi 
su Prhalos šėkais dėl Sudetų vokiečių teisės grįžti į senąją tėvynę.

A r tikrai Klaipėdos kraštas niekad nėra buvęs lietuviškas ?
- Net kartais vokiečių ofioialiniuose leidiniuose (pvz., ref.K.Pagalio "Deut
sches jjand an der Ostsee" ir jo "Die Hanse”) , kur šnekama apie "Prūsų kraš
tą", įrodinėjama, kad jis drauge su Klaipėdos kraštu yra vieni iš seniausių 
ordino riterių kraštų Rytuose. Arba šit vėl "Deutsche Nachrichten" (V.22) 
įsidėjo straipsnį, pavadintą "Prūsų kraštas", kuriame skelbia, kad "Klaipė
da yra seniausia ordino pilis, seniausias vokiečių miestas Rytprūsiuose, o. 
drauge ir jų įkurtosios sodybos šiaurės rytuose". Klaipėda buvo jau 1252 m. 
įkurta Bygoj įsitvirtinusių kardininkų kaip atrama prieš žemaičius. Ten būro 
kuršių žvejų kaimas, vadinamas Klaipėda ("Klaipėda mit Namen"), reiškęs 
lėkštą, lygią apylinkę, o žemaičiai, arba lietuviai, kaip kad toliau aiški
nama. " savo plėšikiškais užpuolimais" teriodavę ramius Pilsotės (ar Pilsu- 
vos, "Filsaten”) srities gyventojus kuršius, kuriuos nuo jų turėjo saugoti 
vokiečių ordino brolių naujai pastatyta pilis". Taigi, "tais laikais Nerin
gos krantai, kurie ir ligi šiol yra tebevadinama "Kuršių Neringa" ir kurios 
gyventojai ligi šių dienų yra išlaikę likučius kuršių kalbos ir papročių, 
buvo gyvenami kuršių, savarankiškos tautelės, kaip kad livai ir prūsai.Nie- 
kados Klaipėda nėra buvusi lietuviška sodyba (pabraukimai mūsų.E.), kadangi 
Neringos krantai ir kraštas~aplink~Nemūno žiotis, kur gyveno kuršiai su prū
sais, nuo Žemaičių krašto buvo atskirti iš rytų plačios negyvenamos tyrų 
juostos. Taigi, naujai įkurtos sodybos su prekyviete sudarė tvirtovę, kuri 
labai pravertė tiek kuršiams, tiek prūsams". Vadinasi, išeina, kad ne kry
žiuočiai su kalavijuočiais puolė lietuvius, bet šie - anuos, panašiai, kaip 
kad suomiai arba Pabaltijo kraštai sudarė grėsmę__  Sov.Sąjungai, o Sovietai
stengias dabar ramius Rytų Vokietijos ir visų kraštų į rytus nuo Oderio-Nei
sės lin.jos gyventojus "apsaugoti nuo plėšikiškų Vakarų imperialistų kėslų". 
Betrūksta, kad šis ir panašūs į jį autoriai imtų įrodinėti, vakarinius ais
čius arba prūsų gimines drauge su žemaičiais niekad neturėjus jokių gimi
nystės ryšių su lietuviais ar jų proseniais...
Toliau aiškinama, kad naujoji pilis išsyk buvo vadinama "Muemmel", vėliau - 
"Memmel", o paskiau buvo pavadinta "Memel”. Tą įtvirtintą vietovę nuolatos 
puldinėję lietuviai. Tačiau veikiai vietoj medinės pilies buvo pastatyta 
nauja išbakšteino akmenų, kuri "sudarė geresnę apsauga nuo lietuvių". Kai 
19 a. buvo toj vietoj statoma citadelė, buvo aptiktos didžiulės pilies griu
vėsiai dar iš ordino laikų. Kalavijuočiai 1528 m Klaipėdos miestą ir pilį 
perleido kryžiuočių ordinui, o tada Klaipėda išaugo į svarbų Rytų prūsų eks
porto uostą. "Jei iki 15 a. su Žemaičiais nebuvo aiškios sienos, tai jos bu
vo nustatytos su galingiausiu Lietuvos hercogu Vytautu per Melno ežero taiką. 
1422 m. Tik su nykstančia ordino galybe apie I45O m. pasirodė ir lietuviai 
naujakuriai į rytus nuo tos sienos, kuri iki 1925 m išliko nepakitusi ir 
su savo 5OO m. praeitimi įrodo, jog Klaipėdos kraštas niekados nėra buvęs 
lietuviškas fpabraukimai musų.E.) baigia savo'pašiaBas minimašiš“IaiEfaštis, 
?oiiaū“irodinėdamas, kad ir "Tilžė", miestas, su kuriuo nėra lygių", buvo 
kryžiuočių 1288 m. įsteigtas kairiajame Nemuno krante, Nemuno ir to vardo 
upelės santakoj, kaip "apsaugos priemonė prieš plėšikiškus lietuvių žygius". 
Su laiku betgi Klaipėda Tilžę nukonkuravo. Tik 1552 m. hercogas Albrechtas 
Brandenburgietis suteikė jai miesto teises, ir nuo to laiko ji pradėjo augti. 
Nemuno upe atplaukdavo milžiniški sieliai, šveicarai ir kolonistai iš Nassau 
išmokė gyventojus, kaip auginti tabaką, o pieno ūkis išgarsėjo puikiu "Til
žės sūriu". Ten 180ū m. "Napoleonas ir caras Aleksandras I Nemune ant sie
lių pastatytoj palapinėj apsprendė savo politiką", pažemindami prūsų kara
lienę Luizę, kurios atminimui buvo vėliau pavadintas per Nemuną 416 m. ilgio 
tiltas, čia Maksas von Schenkendorff Pažerūnuose giedojo riterines giesmes 
apie laisvę ir tesingumą, čia Sudermanas savo kūryboj atvaizdavo panemunių
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gyventojų sielą etc.
Gal vertėtų, kad dėl visų tokių ir panagių samprotavimų fasį^akytu daugiau 
mūsų istorikai su kalbininkais, taip pat pageidaujama naa^v vaizdaus ir iš
samaus Maž.Lietuvos žemėlapio. Tuo metu, kai lietuviai su lenkais ir vokie
čiais ginčijasi dėl tų kraštų praeities, jų rusinimas eina nepaprastu spar
čiu. Kaip M.Lietuvos vietovardžiai buvo vėliau suvokietinti, o paskiau - 
surusinti, lietuvių spaudoj buvo jau ne kartą platokai rašyta. Ta vokieti
nimo ir dabar rusinimo procesą pažymi net svetimų tautų.mokslo žmonės savo 
veikaluose, pvz. , kad ir prof.R.Schmittleinas. buv. Vyt.D.U-to prancūzų k. 
dėstytojas Kaune, dabar Įtakingas prancūzų generolas ir parlamento narys, 
kuris leidžia savo studijas apie baltų, arba aisčių praeitį. Jų bus 4- tomai 
ir apims : 1. lietuvių vardyną, 2. lietuvių ir prūsų asmenvardžius, 3. ger
maniškuosius skolinius’ baltų kalbose, 4. baltų tautas senuose baltų šalti
niuose. 1- ji dalis, kalbanti apie baltų vardyną ir pavadinta "Etudes sur la 
nat.ionalitė dės Aestii", jau išleista. Nors gal ir ne su visais autoriaus 
teigimais sutiks lietuvių mokslininkai, bet jo cituojamos Tilžės pavertimas 
į Tilsit ir dabar Į Soviecką, Stalupėnų - vėliau Į Ebenrodę ir bolševikų Į 
liestorovą, Donelaičio gimtinė's Lazdėnų pavertimas Į Hasselbergą ir dabar Į 
Krasnonomanską, Ragainės Į Ragnit ir Sverdlovską etc. rodo tą milžinišką pa
vojų, kuris gresia iš Rytų tiek lietuviams, tiek ir vokiečiams. Abiem kraš
tam ir tautom ieškotina iš susidariusios padėties kuo teisingiausio sprendi-- . 
mo. juo labiau, kad per busimąją taikos sutarti su Vokietija bus sprendžia
mas ne tik Rytprūsių. bet netiesiogiai bus paliestas ir Lietuvos likimas.

?Baltijoj.
- Prof. Franklinas Scottas, Skandinavų kraštų specialistas, yra sudaręs "pil
kojo karo" terminą, kuris apibudina bolševikų pastangas diplomatiniais žy- 
§iais, sutartimis, šnipinėjimu ir net smurtu Baltiją paversti Raudonąja bol- 
evikų vidaus jūra. Tam tikslui joj bolševikai turi sutelkę masinį savo lai

vyną, kad is lig laiku galėtų prasimušti Į Atlantą, ir faktiškai kontroliuo
ja pietryčių liniją nito Leningrado ligi Luebecko. Pagal polit.biuro nurody
mus du sovietų teisininkai, būtent - prof.Korovinas ir Molocovas, paskelbė 
aiškinimą, jog dėsnis, kad Baltijos jura yra atvira jūra, yra nesuderinamas 
su nepriklausomų valstybių, prieinančių prie Baltijos juros, suverenumu, gi 
sovietinė jų mokslų akademija paskelbė biuletenį., kuriame pažymi, kad jau 
atėjęs laikas kolektyvinėmis sutartimis pradėti vykdyti tarptautinę kontro
lę Zundo ir Beito sąsiauriuose (prie Danijos). Tat praktiškai reiškia bol
ševikų reikalavimą, panašiai, kaip kad Dardaneluose, steigti ten jų bazes. 
Faktiškai lenkai ir Sovietai teritoriniais vandenimis laiko ne 3 juriryles 
nuo kranto, bet suima visus laivus, išdrįstančius priartėti prie jų krantų 
per 12 jūrų mylių. Pilkąjį karą rodo ir jų protestas prieš autonominį Alan
dų salų statutą. Šnipų tinklu yra nuregztos visos valstybės, priešinančios 
prie Baltijos jūros, ir jų centrui vadovauja Sovietų karo attache Stokholme. 
Čia ypač iš lenkų laivų su specialiomis misijomis siunčiami "pabėgėliai", 
kurie ten pasiprašo priglaudžiami "nuo bolševikų persekiojimų",o paskiau, 
atlikę savo misiją, vėl grįžta atgal, neseniai ’’Pravda" nedviprasmiškai, į- 
spėjo norvegus, kad jų dalyvavimas Atlanto pakte "galįs labai skaudžiai/at- 
siliepti į viso krašto reikalus", o Maskvos radijas paskelbė tyčia išgal
votą žinią, kad žymūs švedų kariniai pareigūnai tarėsi su suomių politikais 
dėl bendro veikimo prieš Sov.Sąjungą. Žinant sovietinę praktiką, tat reiš
kia ne daugiau ir ne m žiau kaip sovietinį terorą, vieną iš to "pilkojo 
karo" priemonių.

Prencu,zai_.gpįe„Įįetųyių_tgųtos_tragedįją.
- "L Observateur.Catholiųue" Įsidėjo ilgesnį pranešimą apie Sovietų vykdomą 
okupuotoje Lietuvoje genocidą, kuriame pažymima, kad sitas tarptautinis krim. 
nusikaltimas ten yra Įgavęs Įvairias formas. Juo siekiama ne tik panaikinti 
neprikl.Lietuvos atminimą iš viso, bet taip pat išnaikinti ir pačią lietu
vių tautą su visomis jos apraiškomis etninėj, tautinėj, kalbinėj, religinėj 
ir kultūrinėj srity. Ypač sunkiai gauna kęsti lietuviai ūkininkai, tie vie
ni iš tvirčiausių individualinės laisvės ir tautiškumo ramsčių. įvedus kol
chozų sistemą, visi valstiečiai pavedami sekti "budriai akiai ir ausiai".
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kur negalės skaityti herbinės literatūros, klausyti kitokių, išskyrus ko
munistinius, radijo pranešimų etc., žodžiu, bus pagrobta jų visokia indi
vidualinė laisvė. Toliau laikraštis smulkiai aprašo, kaip lietuviai buvo 
nuolatinėmis deportacijomis išvežami į Sibirą ir kt.Rusijos sritis, o liku
sieji ūkininkai suvaryti į 6.155 kolchozus, dabar dar daugiau stambinamus, 
gi krašte budi milžiniški Sovietų armijos kiekiai.

Brįtąį_ąpįe_rusįnįmą_PąbąĮtijy
- Londone leidžiamas "East Europe and Soviet Russia" įsidėjo platoką prane
šimą apie Pabaltijo valstybėse vykdomą kolchozinimą ir jų stambinimą į vad. 
"agrogarodus". pažymėdamas, kad jau pačios "Pravdos" samprotavimais kolekt. 
ūkių statutas tuo buvo pažeistas. Nors Pabaltijo kraštuose šie "superkol- 
chozai” nėra tokie dideli, kaip kad pačioj Rusijoj, tačiau jų žala ūkinin
kams čia dar didesnė ir įvairesnė. Jų tikslas - šių 3 respnb’likū ūkininkams 
visai išrauti iš žemės ir padaryti visiškai priklausomus nuo kom. partijos 
polit. kontrolės. Jau ir Stokholme leidžiamas "News Letter from Beh. the 
Iron Curtain" konstatavo, kad "tas galutinis individualaus ūkininkavimo li
kvidavimas sudaro baisią tragediją Estijos, Latvijos ir Lietuvos ūkininkams" 
juo labiau, kad jie, išskirstyti į viensėdžius, nebuvo pratę gyventi rusiš
ko tipo kaimuose, ypač komunistiniuose. ’’Tikra tiesa, kad Pabaltijo komu- 
nistinimas yra padaręs baisią pažangą. 0 kaimiečiai — ligi tol - jiems dau
giausia ir priešinosi", baigia savo pastabas žurnalas.

vertas J;arįągas_Įįętųyįškumąs_Soy.Ljętųyoj_?
- Muenchene leidžiamas "Sueddeutsche Zeitung" įsidėjo savo Rytų Europos ben
dradarbio pranešimą iš Vienos, kuriame nušviečiama, kaip Sov.Sąjungoj, kuri 
juridiškai formaliai turėtų susidėti iš 15 lygiateisiuų sov.respublikų, vis 
labiau ir labiau įsigali komunizmo vardu prisidengęs rusiškasis imperialis
tinis nacionalizmas, kuris kitoms nerusų tautoms neleidžia nė prasižioti. 
Dabar didžiarusių, sovietinė respublika, į kurią tiesiai į jungta ir Kalinin
grado sritis (bet ne prie LTSR), užima apie 3/4 viso ploto ir apie 60% visų 
gyventojų. Lenkų emigrantų įtaka, buvusi svari pirmosiomis revoliucijos die
nomis, jau eliminuota. Taip pat ukrainiečiai komunistai dar *. tebevaidina 
kiek didesnį vaidmenį sov.kariuomenėj, bet polbiure neturi jau ne vieno sa
vo atstovo. Po D.Rusi jos. Ukrainos ir Kaukazo atskirų valstybėlių kitos 
sov.federaciją sudarančios valstybės, pažymi laikraštis, tarp jų ir naujos 
P'baltijo sov.respublikos : Lietuva. Latvija ir Estija, prie kurių laikraš
tis kažin kodėl dar priskiria ir sov.Kareliją, kuri 1940 m. buvo pakelta į 
atskiros respublikos aukštį, ir Lenkijos sąskaita padidintą Gudiją jokio 
žymesnio v. idmens nevaidina. Rusų imperialistinę įtaką galėtų atsverti, lai
kraščio manymu, nebent kitos Rytuose už gel.uždangos pavergtos valstybės su 
70 mil. gyventojų, j“i jos būtų taip pat tiesiai inkorporuotos į Sov.Są- 
jungą...

- Amerikiečių šalpos organizacijų ir Balfo centro rūpesčiu išgautas iš JAV 
vyriausybės leidimas siuntas Europon siutinėt dar metus laiko nemokamai./ 
Tikimasi lengvatų irįteiktame drauge su latvių ir estų šalpos organizaci
jomis memorandume kancleriui Adenaueriui./New Yorke įvykusiame visų JAV 
užs. šalpos or-jų tarybos posėdyje dalyvavo, kaip lygiateisis narys, ir 
reik.ved.P.Minkūnas./IRO dir.Kingsley pareiškimu iš 240.000 IRO globojamų 
tremtinių 140.000 dar reiks atvežti į JAV; iš likusių 7.000 bus reikalingi 
nuolatinės globos, o kitus teks įkurdinti kitur. Visos organizacijos nuta
rė sud<zyti vadovybę, kuri rūpintųsi ir jau "įkurdintais" tremtiniais, nes 
kai kur jie traktuojami dar labai blogai. Ir Balfas dar nenori baigti savo 
veiklos su paskutiniu transportu iš Vokietijos s teks rūpintis ir visais 
kitais patekusiais į vargą./Rūpinamasi ir Austrijos lietuvius perkelti į 
vakarines Vokietijss zonas.'/Tremtinių reikalais lankėsi Ženevoje naujasis 
Balfo dxi. Pr. Zunde ir St.Garbačaisukas. Ten IRO centre buvo patirta,kad 
daug reikšmės skiriama šiuo metu Balfo vykdomam ir jau baigiamam lietuvių 
surašymui.
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A£_Ž®B°£idę_konyenęįją_įiks_tįk_popįęrįųję_? -rį
-Lietuvių, latvių ir estų trėmimų į Sibirą dešimtmečio toks efektyvus pami
nėjimas visame pasauly-je dar daugiau išjudino genocido problemą ir reikalą 
vykdyti jo konvenciją. Kad genocidas būtų ne tik popieriuje, bet ir prak
tiškai uždraustas, tuo reikalu susirūpinę lietuviai palaiko gla-udžius san
tykius su jo termino kūrėju prof.Lenkinu, kuriam kadaise Lietuva buvo su
teikusi prieglobą, tariasi su senat. P.Douglas ir kt. amerikiečiais, o JAV 
vyriausybės pareigūnai tiesiog užversti krūvomis rezoliucijų ir prašymų, kad 
minimoji konvencija net ir pačių JAV vyriausybės pageidavimu būtų greičiau 
ratifikuota ir imta efektingai vykdyti.
J.Tautose iš 58 atstovų už ją balsavo 55. Konvencija įsigaliojo, kaip pažy
mi "T.I.B." N.I5/5I, smulkiai aprašęs jos eigą ir dabartinę padėtį, I95I m. 
sausio 21 d. Ją yra prėmę ir šie JT nenariai ■ Monako, Jordanas, Kombodžą, 
P.Korėja, o iš narių - su tam tikrais rezervais Filipinai. Jos įsigaliojimo 
dieną konvenci jos nebuvo pasirašę iš 5 nuolatinių Saugumo Tarybos narių tikį 
tai viena_D.Britanija. Kai kas kelia klausimą, ko verta tokia konvencija, 
nors ji butų ratifikuota ir visų ją pasirašiusių narių JT, jei Sov.Sąjunga st 
jos užgrobtais kraštais yra nuo Vakarų atskirti geležinės uždangos ir Sovie
tai vis tiek ten neįsileistų padėties ištirti jokių UNO komisijų ? Net dau
giau : jie ne tik intensyvina deportacijas Pabaltijo respublikose, bet ge
nocido veiksmu ėmėsi ir kituose kraštuose, pirmoj eilėj - Vengrijoj. Atsakyį 
damas į šį klausimą "T.I.B." pažymi, jog ir be to laisvasis pasaulis turi 
daug vertingos medžiagos, pakankamai bylojančios apie Sovietų vykdomą geno
cidą ir jų koncentracijos stovyklas. Tarp jų minimi JAV Senato užs. reikalų 
komitetui suteikti pareiškimai, prof.L.Dobrianskio tuo reikalu įteiktas pra
nešimas, Gudų Tarybos primininko prof. Abramčyko duomenys, atspausti leidiny 
"A š kaltinu Staliną už savo tautos genocidą" pagrįstam slaptais NKVD doku
mentais ir išleistam 1950 m. Toronto mieste, estų rašytojo Al.Kaelas 1950 m. 
Stokholme išleistas veikalas "Žmogaus teisės ir genocidas Pabaltijo valsty
bėse". Edige Krimalo įrodymai, pateikti š.m, sausio mėnesį "The Eastern fiuarį 
terly" žurnale "ir pavadinti "Kriaiečių tragedija" J^lą sąrašą būtu galima dar 
papildyti Vilko šiemet išleistu anglų k. "Appeal to the United Nations on Ge
nocide", kur sudėta visa dokumentine medžiaga apie Lietuvą, K.Pelėkio "Ge
nocidu", Alberto Kalmės JAV išleista pirmąja knyga apie Pabaltijo genocidą 
"Totalinis teroras", raudojo generolo ir paskutinės tarptaut. kairiųjų bri
gados vado Ispanijoj Valentino Gonzales, po sovietinių kacetų reiškiančio 
mintį.jog "verčiau penkeri metai kalėjimo Vakaruose nei 5 metai Sov.Rusijoj 
vad.laisve j", išgyvenimai, pavadinti "La Vie et La Mort en UBSS", ir visa 
eilė kitų. Tarpt.literatūra apie genocidą vis gausėja. Kartu didėja ir lais
vojo pasaulio pasipiktinimas už geležinės uždangos vykdomu ištisu tautų, 
ypač Pabaltijo respublikose, fiziniu naikinimu.
Tuo tarpu Sovietai genocido ne tik nesilpnina, bet jį net spartina; genoci
das yra virtęs politiniu sovietinio imperializmo įrankiu. Baltų eiles pašil
dė Krimo totorių respublika, kurios apie 800.000 gyventogų, to paties "T.I.B' 
žiniomis, yra deportuoti į Azijos arktines sritis, išsiųstų į Aziją Pavol- 
gio vokiečių respublikose. 1.400.000 gyventojų, 1945 m. čečėnų-ingušų respu
blikos ir 600.000 kt. neištikiaĮ piliečių, visos graikų etninės grupės iš 
8.000 žmonių iš Kerčios pusiasalio deportavimas, be to, 1939-40 m. buvo pri
versti palikti savo namus 1.200.000 gyventojų iš rytinės Lenkijos. "Mes 
atsimename lenkų "Katyną" ir ukrainiečių "Vinicą", taip pat masines egzeku
cijas, dar ir šiandien tebevykdomas Rusijoj ir Pabaltijo respublikose“ pa
stebi 13 psl. tas pats "T.I.B.", cituodamas prof. Dobrianskjo žodžius, kad 
"nekalbant jau apie baltus, kurių tautos dėl palyginti reliatyviai nedide
lio jų skaičiaus gali būti visai fiziškai išnaikintos" net ir ukrainiečių 
skiačių oficiali Sovietų statistika rodo iš 29 mil. gyventojų 1926 m. suma
žėjus iki 19.600.000 1439 m. prof.Abramčiko žiniomis, komunistų teroro au
komis krito 5OO gudu mokslininkų, 70 poetų ir rašytojų. 600 žurnalistų, šim
tai politinių ir social.srities darbuotojų, 20.000 intelektualų. 3 mil. dar
bininkų ir valstiečių etc. Jų naikinimas tębė-ina ir toliau. Tačiau už juos 
visus proporcingai d augiau nukenčia baltai. "Dėl reliatyviai negausaus gy- 
vnetojų -skaičiaus Esti ja .Latvija ir Lietuvai gresia ypatingas pavojus būži 
išnaikintoms, juo labiau, kad genocidas ten tebevykdomas ir toliau", šaukia 
žurnalas.

- ’ ~---------- S1 S j ą 2 ~
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