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_ LIETUVIŠKIEJI TREMTIES UŽDAVINIAI

Kai savo metu poetas ir kalbininkas Sauerweinas-Girėnas dainavo;
•lietuviais esame mes gimę, •
Lietuviais norime^ir būt;
Tą garbą gavome užgimę 
Ir jai neturim leist pražūt", 

tai’jis norėjo tuo nurodyti mums tris dalykuė: l.mūsų turimą tauty
bę, 2.pareigą .jai išlaikyti ir 3. pavojų Jai sunykti. Tiesa, Sauer- 
wainas skyrė savo giesmę Prūsų lietuviams, kuriems nacionalistinė 
Vokietijos politika darėsi vis grėsmingesnė. Tašiau cituotasis pos
mas tinka šiuo metu ir mums, tremtiniams. Ir mes, kaip ano meto Gum
binės, Stalupėnų, Tilžės ar Klaipėdos lietuviai, esame apsupti galin
gų svetimų Jėgy, norinšių mus padaryti naujais amerikiešiais, nau
jais australieciais, naujais kanadiečiais, naujais kolumbiečiais ir 
tt., ne tik ištikimais šių kraštų įstatymams, kas savaime suprantama, 
bet sykiu ir pilnais jų..dvasios bei kultūros. Tremtis £ra kovos, me tas; 
kovos už išsilaikymą visokeriopa prasme:individualine, susikuriant 
pragyvenimo sąlygas; tautine, atsispiriant svetimų įtakų grėsmei; 
žmogiškąja, nepalūžtant savo pasaulėžiūroje bei dorovėje. Visais šiais 
atžvilgiais mes turime būti narsūs ir kovą laimėti, jeigu nenorime pra- 
rasti-ta, ką mėginome gelbėti, bėgdami iš Tėvynės. Pabėgti nėra didvy
riška. Pabėgėlis gali pasiteisinti tik tuo, jeigu jo pabėgimas iš tikro 
yra Tėvynei vertingas. Šitaip mes^visi manėme, palikdami gimtąjį-kraštą. 
Žinodami, kad bolševikai naikina žmones tiesiog fiziškai, mes pasitrau
kėme į Vakarus, tikėdamiesi išlaikyti bent dalį lietuviškųjų jėgų atei
viai. Sis tad pagrindas kaip tik ir atperka pabėgėlių nedidvyriškuma. 
Užtat dabar ir reikia šias lietuviškąsias jėgas išlaikyti. Sakydami 
"lietuviškosios jėgos", turime galvoje ne tik lietuvius menininkus, 
mokslininkus, politikus, kunigus, bet visus lietuvius. Kiekvienas pa
bėgėlis yra lietuviškoji jėga ateičiai: ir darbininkas, aptarnaudamas 
fabrike mašiną, nes-jis įgyja patyrimo, kurį parsineš Lietuvon; ir 
prekybininkas, atidarąs krautuvą ar įsteigęs bendrovę, nes jis mezga 
ryšius, taip labai reikalingus būsimai Lietuvos prekybai; ir ypač mo
tina, supdama savo kūdikį, nes Ji diegia jam Lietuvos meilės ir aukos 
dvasios, būtinos ateities atstatymui. Visi esame lietuviškosios jėgos, ’ 
todėl visi turime išsilaikyti. Tai yra didysis tremties uždavinys.Tė
vynėje jis buvo_atliekamas savaime: pats kraštas ir jo gyvenimas ten 
mus išlaikė. Tačiau tremtyje šis savaimingumas dingsta.Tr£mtyj_e_lįetu^. 
vįškįeiįjįjjdavįnįaį įuri_būti.-atlle.kami sąmoningaiReikalinga tad 
ties jais valandėlę stabtelėti ir juos permąstyti,

1. Lietuviais esame mes gimę

Šiais žodžiais Sauerweinas išreiškia mūsų tautybės atsiradimą. 
Lietuviais esame todėl, kad jais gimėme. Pati prigimtis mus tokius 
padarė. Lietuviškieji tėvai davė mums lietuviškąjį mąstymo^bei jau
timo būdą, lietuviškąją kalbą, lietuviškuosius papročius, žaidimus, 
dainas, pasakas, meną, mokslą. Tiesėj daugelis šių dalykų savo_tu- 
rinįu yra bendri visiems žmonėms. Tačiau savo išraiška, savo regi-
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mals pavidalais yra jie lietuviški, nes aną bendrą turinį mes apvll- 
■kome labai savotiška lietuviškąja forma, įspausdami jam savos širdies 
ir savos dvasios bruožų. Vienas tik kūninis gimimas žmogaus lietuviu 
dar nepadaro. Pamestinukas, išaugintas kokioje nors kanadiškoje ar 
argentiniškoje šeimoje, nebebus lietuvis, nors jo gyslose ir tekės 
lietuviškas kraujas. Kaip kraujas apskritai nepadaro žmogaus, taip ly
giai jis vienas nepadaro nė lietuvio, lietuviais reikia gimti, bet ne 
tik iš motinos-moters, bet ir iš motinos-tautos, kuri reiškiasi visa 
savo istorija ir visa savo kultūra; reikia gimti iš tautinės dvasios, 
telkiančios mums lietuviškųjų vertybių kalbos, poezijos, filosofijos, 
visuomenės ir religijos pavidalais.

Todėl giedodami "lietuviais esame mes girną", visados turime atsi
minti, kad mumyse_gjyena visia_mūsjj tauta: su savo kūnu ir krauju, su 
savo kultūra ir istorija. įįetuvi.s_nęJį.oJ.a_s£YZj£ lietuvy. Jis yrfi 
regimas Tėvynės bei Tautos ženklas, jos apraiška, jos paveikslas ir 
atspindys. Būdami savame krašte, mes buvome su savo tauta taip ankš
tai suaugą, jog netvnejautėmė esą kitokie, negu kiti žmonės. Bet už
teko iškelti koją už savo sienų, ir tuojau pastebėjome, kad mes ir 
kalbame kitaip, ir mąstome kitaip, ir sprendžiame kitaip, ir elgiamės 
kitaip, išgyvename kitaip. Ne tik mes susidomėjome svetima aplinka ir 
svetimais žmonėmis, bet ir svetimieji sužiuro į mus. Mūsų tautybė vir
to jiems kasdieninio stebėjimo objektu. Mes išnešėme savo Tautą už jos 
sienų ir pastatėme ją pries viso pasaulio akis. Mes virtome savotiškais 
lietuves atstovais - gerais ar blogais pagal mūsų pačių buvimą ir el
gimąsi. Šiuo^atžvilgiu tremtis yra didelės reikšmės dalykas. Iš vienos 
pusės ji paaštrina tautiną mūsų sąmoną, nes visur ir visados ji verčia 
mus jaustis lietuviais. Iš kitos ji atidaro Tautai duris į pasaulį. 
lr£miiB.iai_yxa_tįltes tarp_savo taųtoa^ir ^vatimĮijjl- JoRia^-UPt ir su
maniausia, kultūrinė propaganda nepaskleidzia tautinių vertybių tiek 
plačiai, kiek tremtiniai, išsiskirstą po visą pasaulį. Bet kaip tik 
todėl nė vienas tremtinys nėra tiktai privatinis asmuo. Jis visados 
yra lietuvos pasiuntinys, jos reiškėjas ir jos simbolis. Jis yra pir
masis vadovėlis, iš kurio svetimieji semia žinių apie mūsų Tėvyną. 
lietuviais esame mes girną ne tam, kad savo lietuviškumą paslėptume 
savo širdyje, bet kad parodytume jį pasauliui, kad-per mus mūsų Tauta 
įsijungtų į visuotiną pasaulio tautų bendruomeną. Būti lietuviu trem
tyje reiškia žymiai daugiau, negu Tėvynėje. Tremties lietuviškumas yra 
didesnė ir sunkesnė pareiga, nes ji reikalauja stiprios ir ryškios 
lietuviškosios sąmonės. Ji reikalauja lietuviškojo reiškimosi visame
gyvenimo plote.

(Tąsinys Nr.7) A.Jasmantas

PASAULIO lIBTUVių BENDRUOMENĖJ B

lietuvių Bendruomenė ir lietuvai Išlaisvinti 
Centras gražiai paminėjo lietuvos nepriklausomybės 34-sias'metines. 
Ta proga buvo uždėtas gyvų gėlių vainikas ant Gral San Martin pamink
lo Plaza Gran Bourg. Vakare lietuvių salėje Avellanedoj buvo iškil
mingas minėjimas. Paskaitą skaitė Z.Juknevičius, meniną dalį atliko 
šv.Ceoilijos ohoras, vadovaujamas komp.V.Rimavičiaus. Minėjimo proga
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sveikino Latvių, o-gos Argentinoje pirm. Gaišais, gruzinų atstovas Po
pov ir estų atstovas. Rytojaus dieną radijas Mitre transliavo specia
lią programą. Taip pat ir kitos radijo stotys, kaip Belgramo, Libertad, 
kstado, Antartida, paminėjo mūsų sukaktį. Lietuvių Aušros Vartų baž
nyčioje buvo iškilmingos pamaldos. Sumą laikė kun.P.Garšva, pamokslą 
pasakė kun.Dr.P.Brazys. Minėjimo jaetu buvo suruoštas ir.spaudos sta
las. Vasario 17 d. Dr.J.Basanavičiaus Lietuvių Centras suruošė Lietu
vos nepriklausomybės ir Dr.J.Basanavičiaus 25 m. mirties minėjimą. Jį 
atidarė pirm.Mankąs, paskaitą ispanu kalba skaitė Mičiudas, meninėj 
daly pasirodė šv.Cecilijos choras, vadovaujamas V.Rimavičiaus. Po mi
nėjimo buvo pasirašytas spec, aktas. Vasario 18 d. Lietuvių Aušros 
Vartų bažnyčioje buvo atlaikytos pamaldos už žuvusius Lietuvoje per 
2-rąją^bolševikų okupaciją partizanus ir j u vadą kar.Joną Noreiką, 
kurio žmona ir dukrelė gyvena Argentinoje. / Yra kiląs sumanymas su-'- 
organizuoti Buenos Aires lietuvių muziejų. / Marijonų viršininkas 
Argentinoje kun.J.Jakaitis išvyksta į JAV. Jo vietoj viršininku pa
skirtas ir drauge lietuvilą parapijos klebonu kun.Dr.P.Brazys, būvąs 
’’Laiko" redaktorius. "Laiko" redaktorius - kun.P.Garšva, .adm. kųn.V. 
Simauskis. / ‘Perorganizuojamą ir papildomą naujomis-knygomis "Laiko" 
biblioteką. / Lietuvai Išlaisvinti Centro(sudaryto iš įvairių organi
zacijų atstosų) išrinktoji sausio mėn. 20 d. šiems metams valdyba per
sitvarkė. Valdybą.sudaro: pirm.Z.Juknevičius,-sekretorius J.Gilvydis, 
sekr.pad.J.Juškaitė, ižd. P.Sakalauskas,.prop.sekr.V.Rymavičius, narys 
K.Misįūnas, dvasios vadas kun.J.Margis.

Ą jį -i į £ a į į j_ o j_ įsteigta lietuvių spaustuvė "Mintis", kurios 
vadovybės pirmininkas yra Dr.Mauragis. Per įkūrimą ją sveikino ALB 
krašto valdybos pirm.J.Vaičaitis,-ALkD- vardu-pirm.Briedis ir-kt.'-Iš- - 
siplėtusi ji galvoja steigti ir knygų leidyklą. Dabar ji spaudžia-1 antrą
jį Australijos lietuvių laikraštį "Mūsų Pastogė". ■

B e į £ į j. 2 i £ Vasario 16-ji‘buvo įspūdingiausiai paminėta Lieže, , 
kur į ją suvažiavo lietuviai veik iš visos Belgijos. Čia lietuviai pa
sižymi itin geru susiklausymu ir vieningumu. Po kun.J.Dėdino celebruo- 
tos sumos, BLB pirm.Pr.oekmdkui atidarius minėjimo aktą, perrištą ge
dulo ženklu trispalvę įnešė R.Jonutytė, I.Gurskytė ir A.Pauliukonis, 
pasipuošą taut.drabužiais. Buvo taip pat pagerbti žuvusieji ir partiza
nai. Pagrindinį sveikinimo žodį tarė Fr.Paulius, OFM. Liezo lietuviu 
mažasis teatras ta proga suvaidino V.Alanto 1 v. "Velnio šokį". Va
sario 16-ją Liuvene suruošė Liuveno liet.studentai drauge.su vienuolė
mis. / "G.S." praneša, kad Liežo lietuvis S.Limontas, pernai su savo 
pasigamintu motorlaiviu apiplaukąs Belgiją kanalais, sukonstruavo nau
ją grindims vaškuoti aparatą, kurį užpatentuoti leido Olandijos paten
tų centrinėje.,- . ’ '

BrązilĮjoję vasario 16 d. šventė S. paole^paminėta gražiai 
ir turiningai. Po pamaldų ir pritaikyto pamokslo bažnyčioje per minėji
mą sveikinimo kalbas, pasakė Lietuvos konsulas A.Polišaitis ir inž.Z.Ba- 
oelis, o pranešimus - H.Valavičius lietuviškai ir "Mūsų Lietuvos" ats. 
red.Ferreira Carrąto braziliškai. Meniną^dalį atliko LR Bendruomenės 
choras, kuris buvo apsitaisąsvtaut.drabužiais, ir Menininkų Klubo dai
nininkai: K.Ambrozevičius, O.Zibienė ir V.Laurinaitis. Sao Paolo dienr. 
"A.Gazeta" vas.16 d. įsidėjo VLIKo pirmininko-M.Krupavičiaus nuotrauką, 
priminė jtoeinamąsias pareigas ir Lietuvos laisvinimo kovą, taip pat lie
tuvių tautiną šventą. / Kovo 16 d. pradedama lietuvių paroda, bylojanti 
tiek apie mūsu-kraštą ir jo tautodailą, tiek jame vykdomą genocidą.Pa- 
rodos g.komitetan pakviesti gubernatorius, kardinolas, S.Paolo burmistras.

NACI ORALINE 
MAŽVYDO 
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Paroda ruošiama pačiame miesto centre. / Spaudos agentūrų informacijos 
duoda taip.pat žinių apie VLIKą'ir jo dabartines funkcijas.

D._B_r_i_t_a_n_i_j_o_j_a_Lietuvos įgal.minist.B.K.Balntis lankėsi 
Buckinghamo rūmuose, ir Clarence House pareikšti užuojautos karalienei 
Mortai ir karalienei Elžbietai-II. UŽuojautos^laiškus taip pat pasiun
tė DBLS pirm.it.Bajorinas. / Vasario 16 d. gražūs minėjimai buvo sureng
ti daug kur Anglijoj. Londone buvo surengtas lietuvio tremtinio teis
mas,- bet tremtinis nuo jam mestų kaltinimų buvo išteisintas._/ ’The 
Nottingham Journal" įsidėjo žinią-apie vietos lietuvių suruoštą vasa
rio 16 minėjimą. Jau ne vienas Nottinghamo laikraštis įsidėjo nuotraukų 
ir aprašymų apie lietuvius, pavaizduodamas juos šokant, dainuojant etc.

J A V - s e, vasario 16 d. iškilmingai paminėta taip pat Vašingtone. 
Ipac reTksmingu dalyku amerikiečių spauda laiko ta faktą, kad-prezid. 
Trumanas ta proga priėmė ALTo delegaciją ir iš Lietuvos pabėgusius žve
jus. ALTo delegaciją sudarė Simutis, Grigaitis, Vaidyl.a, Kvetkus, Gri
galius, Trečiokas, Laukaitis, Pivoriūnas, Dargia ir Kižytė. Prezidentas 
pareiškė viltį, ka'd Lietuva su kt. pavergtomis tautomis greit atgaus 
laisvą,, tik JAV tat nori pasiekti vengdamos karo. Kaip padėka už AB 
transliacijas, prezidentui Laiop. dir.Kižytė_įteįkė ALTuį įš_Lįetuvos 
£ogrįndžio_pris.iĮist.ą_3,intarini—laivelį^ Per simtus ranką, paštu ir kt. 
būdais toji Lietuvos didvyrių dovana galiausiai pasiekė New Yorką, o 
iš ten buvo perduota prezidentui. Valst.Dep-te ta proga buvo pareikš
ta, jog pabaltiečių transliacijos neįvestos tik dėl techninių, bet ne 
politinių kliūčių. Šventės proga min.P.Zadeikis per AB pasakė kalbą, 
pažymėdamas, kad vasario IŽA-toji reiškia lietuvių idealų išsipildymo 
dieną. Bolševikų įvestas krašte "rojus" panašus į ®?ažių skerdynių kar
tojimą. Vieningai Lietuvos laisvinimo taip _pat siekią .85.000. Jfakąr.ų 
pasauly HB susiorganizavusių Lietuvos piliečių. Pr£zįdj_Tpumano_tvir-. 
tas nusiptat£mpsjrra_šį.sp ącoripažįnti_Li.eįuyoą okupacijosj_ kuip_skąn- 
dallngai neteisėto tarptaut. įvykio, ir pr įpązintį_Lie tuvos., _kai p vals
tybės ^gzistavimą j.uridins_ir praktine__prasmę. Pagaliau, ir vyr.Sovietų 
agentas Lietuvoje viešai kartoja, kad sovietinė santvarka Lietuvoje 
įvesta tik padedant raudonajai armijai. Tokį metodą yra pasmerkus net 
rusų komunizmo tėvas Leninas. Lietuvos Karinė okupacija tegali būti tik 
laikinė.

Šventės proga min.P.Ž,adeikį sveikino visa eilė aukštų Valst.Dop-to^ 
pareigūnų, Pabaltijo valstybių, pasiuntiniai ir kt. Iškilminguose prieš
piečiuose dalyvavo Valst.Dep-to Baltijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos . 
sektoriaus virš.prof.H.C.Vedeler, jo padėjėjas W.Allan, Latvijos min. 
Feldmanis ir kt. Po ALTo suruoštos Willardo viešbutyje su 3 žvejais 
spec.konferencijos jie, L.Simučio ir Dr.P.Grigaičio lydimi, atsilankė 
pasiuntinybėje ir painformavo apie padėti Lietuvoje. Čikagos ir New 
Yorko lietuviams pasiųstame spec.sveikinimo žodyje pažymėjo, jog Lie
tuvos pasiektaisiais laimėjimais buvo nustebinta Europa ir net Amerika, 
kai Lietuva pražudo kultūriškai ir ekonomiškai. Mū£ų_įįe£uvįškas_k<įLiap 
į įąijąėjima yrą s.įs: diena iš dienos sąžiningai eiti savo pareigas, rem
ti Tėvynės reikalus ir savo brolius varge, branginti tautines.tradici
jas, tvirtai laikytis krikščioniškosios moralės^dėsnių ir tikėti Nepr. 
Lietuvos atstatymu. Pamaldos Nek.Prasidėjimo bažnyčioj buvo suruoštos 
Liet.Draugijos Vašingtone rūpesčiu. į jas atsilankė,be min.P.žadėikio 
i’r pasiuntinybės personalo, Valst.Dep-to pareigūnai Vedeler, Allan, 
MacGowan ir kt., o Draugijos suruoštuose priešpiečiuose1dar dalyvavo 
DP komisionierius O’Connor, spaudos atstovai etc. Draugijos pirmininkė 
yra Amerikos lietuvė o.Steele. Čia vėl kalbas pasakė min.P.Žadeikis^ 
DP komisijos komis.0’Connor ir ats.pulk.K.Škirpa. Vaišių metu suruoštą
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taut, lėlių parodėlę plačiai aprašė "Cath.Standard" ir kt. Paskum 
min.P.Žadeikis pasakė kalbą apie vasario 16 d. reikšmą angliškai

‘ per Silver Springs, Md., radijo stotį WGAY. Koncertiną dalį sudarė 
himnas ir liet, dainos. Apie šventą gražų aprašymą įsidėjo "Times 
Herald" dienraštis. Pasiuntinybės patarėjas J.Kajackas dalyvavo mi
nėjime Baltimorėj ir ten pasakė kalbą. Vas.16 d. Kongresas neposė
džiavo, bet vas. 16 d. išvakarėse ir vėliau buvo paskelbta visa ei
lė senatorių ir kongreso-narių kalbų, pasakytų ta proga per posėdžius. 
Jos atspaustos "Congresional Record" leidinys- / Ročestery leidžia
mas "Democrat a.Chronicle" įsidėjo, kaip ir daug kur^kitur, gražų 
aprašymą apie vietos lietuvių suruoštą minėjimą, pažymėdamas cita
tas iš vysk.Brizgio pamokslo, H.Žemelio ir kitų nuopelnus eto. Nors 
nedidelė lietuviu kolonija, bet laisvinimo reikalams sudėjo per 1.000 
dolerių.

Vęnecuelos lietuvių premijuotinai knygai parinkti jury komisija 
L.Rašyt.Draugijos paskirta iš J.Brazaičio. B.Brazdžionio, A.Merke
lio, A.Vaičiulaičio ir St.Zobarsko. Premija numatoma įteikti Čika
goje kovo mėnesį. Niujorkiečiai lietuviai nori pirkti namus, kur 
būtų visų lietuvių kultūrinis centras. Daugiausia iš buv.Lietuvos 
teatrų ir radiofono orkestro dalyvių Čikagoj sudarytas naujas kon
certinis orkestras "Atžala", kuriam vadovauja koncertmeisteris St. 
Kalvaitis. Gyvųjų Kat.Rašytojų Galerija į savo narių tarpą išsirin
ko ir prof.Stasi Ylą. Buv.Lietuvos valstyb.teatro baleto artistė 
Irena Adomavičiūtė pakviesta pirmąja soliste į Midwest Cosmopolitan 
Opera and Ballet Association. J.Tysliavienės iniciatyva rudenį,spa
lio 12 d., rengiamas pirmasis Pabaltijo tautų kompozitorių simfoni
nių kūrinių koncertas. / Netoli Livingstono seniau lietuviui Miliaus- 

-kui priklausiusiame, ūkyje statomos slėptuvės nuo at.bombų. Matavimo, 
braižymo ir planų gaminimo darbus atlieka liet.emigrantas, tos rtt- 
šies-darbus dirbąs Lietuvoje. / Už Lietuvos sienų nagrinėjimą prof. 
K.Pakštą jau užsipuolė lenkių dieni."Dziennik Chicagoski". Panašių 
puolimų yra ir.daugiau. / Pabaltiečių Amerikiečių Komitetui perorga
nizuoti jo pirm.G.Galva paruošė naują statutą, kurį jau priėmė lat
viai ir estai. Liet.Bendruomenė į jį paskyrė lietuviams atstovauti 
prof.G.Galvą, Dr.p.Uaoiulį ir Dr.J.Paplėną. / LTDŪ o.valdyba taip pa
siskirstė pareigomis:.pirm.R.Skipitis, kuriam neseniai' suėjo 65 me
tai, vicepirm.P.Daudžvardis, sekret.Pranas Kavaliūnas, ižd.M.Macke
vičius, nariai ; K.Zaikauskas, M.Kavolis ir J.Kasakaitis. Visi raštai 
ir.pinigai siunčiami R.Skipičio vardu šiuo adresu: 3759 N.Wilton 
Ave., Chicago,Ill./U.S.A.

K a n a doj. .e per vasario 16 d. minėjimą Toronto mieste pr < 1 m- 
toj rezoliucijoj Kanadoj min.pirnuLaurent_jprapomas kuo greičiau ra
tifikuoti genocido konvenciją, sustiprinti kovojančias dėl savo lais
vės pavergtas tautas^vieša deklaracija^ "Kanados Balso" informacijas 
išplėsti į visus kraštus-anapus gel.- uždangos ir Lietuvoj vykdomą 
genocido klausimą nedelsiant iškelti tarpt.institucijose. / Kanadoje 
gyvenančių skautų vadų keli išrinkti į naujuosius skautų organus, 
būtent •= vyr.skautininku Stp.Kairys, jo pavaduotoju V.Sarūnas, LSB 
tarybos nariais V.Cepas, A.Krauzas, V.Skrinskas ir P.Neniškis. Skau
tai, at-kai ir sportininkai nutarė šv.Kazimiero, Lietuvos-globėjo, 
diena, pavadinti "Lietuvių Jaunimo Diena", o tos dienos pamaldos 
skirtos už Lietuvoje kovojantį jaunimą. / Toronto kardinolu McGui
gan įsakymu visose vyskupijos bažnyčiose pravesta rinkliava atvy
kusioms naujiesiems emigrantams,į pirmoj eilėj DP, padėti.
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Švedijoje taip pat gražiai atžymėta vasario 16-ji. Anglu 
k. leidžiamas "News-letter from Behind the Iron Curtain" įsidėjo ta 
proga J.Lingio straipsni, kuriame iškeliami partizanų krašte nuopelnai, 
nurodomas VLIKo vaidmuo"eto, pažymint, jog Pabaltijo kraštai turėjo 
pirmieji taip kietai kovoti eu raudonaisiais prispaudėjais. Dabar jau 
visi įsitikina, kad jų pasirinktasis kelias buvo teisingas,

Šveicarijoj^ rašytojo E.Schaperio paskaita apie Pabal= 
tijo valstybes turėjo nepaprasta-, pasisekimą, kokio nesitikėjo net 
pats institutas. Apie ją aprašymus įsidėjo didžiausi šveicaru dienraš
čiai "NeUe Zfiricher Zeitung", "Die Tat" ir kt. Pranešėjas sužavėjo visą 
auditoriją ir šioe paskaitos skaityti yra pakviestas taip pat į kitus 
miestus. Rašytojas Schaper iš viso Šveicarijoj savo.romanais,, .straips
niais, radijo pranešimais ir paskaitomis yra plačiai 'žinomas ir turi 
didelį pasisekimą- / Šveicarų "Vaterland" N41/5?, rašydamas apie ge
nocidą, mini ir trijų Pabaltijo valstybių okupaciją, o N.46 įžanginia
me straipsny. "Politinis karnavalas" atskirai prisimena ir Lietuvą, Jos 
padėtis apibūdinama pagal vieno lietuvio sarkastišką pasakymą, kad 
"jo kraštas yra didžiausia valstybė: ji prasidedanti prie Baltijos jū
ros, jos sostinė - Maskva, o jos gyventojai - Sibire". / Šveicarų spor
tininkai, dalyvavusieji Oslo žiemos olimpiadoj, pasakoja, kad Sovietams 
padaryta dar viena koncesija, būtent - tarpi.olimpiados komitetas buvo 
paprašytas, kad sudarytų galimumą dalyvauti olimpiadoj ir tremtiniams 
iš Rytų Europos, kadangi tarp jų yra daug gerų sportininkų, be to,tuo 
būdu būtų buvęs parodytas gražus žmoniškumo žestae- Tačiau TOK nutarė 
to klausimo vieai nespręsti bijodama sueiti į konfliktą su Sovietais 
ir jų satelitais, ypač kai Sovietai visai neseniai įstojo į TOK ir 
žada dalyvauti olimpiadoj Helsinky Tuo būdu pabėgėliai jau antrą.kar
tą diskriminuojami. Tuo tarpu soviet, profesionalai ir stnchanovininkai, 
nors ir gaudami. 100.000 rublių premijas, taip pat daug kitų privilegi
jų, tuo pačiu pažei’dami grynų sporte mėgėjų olimpinę chartą, dalyvau
ti gali... TOK*nuolat.sekretorius R.Moyeris sakosi turėjęs net malonių 
ir nuoširdžių ryšių su soviet .olimpinio komiteto nariais Oslo mieste...

'* f B i c u i i ° 2 didžiulis moderniškai iliustruotas žurnalas 
"Bllte"’N.1371 įsidėjo taip pat vysk.V.Brizgio nuotrauką su aprašymu 
apie jo veiklą ir Venesueloje turėtą misiją- Be kitų anksčiau minėtų 
laikraščių, aprašymų su nuotraukomis įsidėjo taip pat dienr."El Oa- 
rabobeno" Valensijoje, "Diorio de Orid'ente" su juo platų pasikalbėjimą 
apie Lietuvą, jos religinį gyvenimą etc.

V o k 1 e t i j o j Varelio senelių prieglaudoj, kurioj gyvena 
tarp i7’tau'fų'ir 86 liet.seneliai, vasario 16 d. minėjimas buvo su
ruoštas pirmą kartą; jis kitų laikomas net pavyzdiniu. Apie Lietuvą 
ir lietuvius straipsnius įsidėjo "Nordwost Zeitung" N.41/52,'o vėles
niame numeryje įsidėjo jų šventės aprašymą, primindamas k-to pirm. 
Sepeliaue, kr. valdybos atstovo VI.Narbuto, kapel.Steigvilos tartą žo
dį. Vokiečių vardu pasveikino ponia LSscher, taip -pat kalbėjo ukrai
niečių, latvių, esti} ir lenkų atstovai, pabrėždami tremtinių solida
rumą. Iš svečių kalbėjo prof.Lentieyas - rusų emigrantų vardu, Janooha 
- katalikų vardu, past.Maas -• evangelikų. Kun.Steigvila padarė paveiks
luotą apžvalgą krašto gyvenimo-. Visas vasario mėnuo Vokieti joj praėjo 
kovų už Lietuvos išlaisvinimą ženkle, VLIKo atsišaukimą vokiečių k. 
įsidėjo net vokietininkų "Memeler Dampfboot" Tačiau ir tarp Klaipėdos 
krašto buv. vokietininkų ima vis daugiau rastįs_žmoniĮį,kųrie_nori su
sišnekėti gražumu eu_lietuviąis'7 pageidauja, kad vieni kitiems paskelb
tų taiEą, užmirštų~praeitį~ir kovotų su bendru priešu.^Bambergo vysku
pas buvo pavedęs vienam kunigui perskaityti VLIKo atsišaukimą net iš 
sakyklos. NWDR Berlyno transliacija buvo skirta Pabalti jo kraštams, 
o per ją su vienu Vakarus pasiekusiu estu jurininku buvo mestas šu- 
kis:"Jeigu myli Baltijos jūros ekaianjamas šalis - ką betgi esi pada-
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^ęs, kad Joe sūnus galėtų grįžti į savo tėvų žemę",/ PLB Vokietijos 
kr.valdybos žiniomis, š,m.sausio 1 d. lietuvių bendruomenės narių 
Vokietijoj buvo 8.959, iš kurių 4-417 turėjo IRO globą. Liet.trem- 
tinių vyrų dabar yra 2.989, 2.&O5 moterys ir 2.494 vaikai iki 18 m. 
Dar apie 3-500 tikisi išemigruoti. Dirbančių bus ne daugiau kaip 
900 žmonių, daugiausia darbo kuopose. Apie 60$ visų Vokietijoj gy
venančių lietuvių serga, yra nedarbingi arba gyvena 1$ globos pašal
pos. Pernai išemigravo 3-457 su IRO globa ir per 400 be jos. Daugiau
sia išvyko į JAV, Kanadą ir Australiją. Balio centrinė įstaiga galu
tinai įsikūrė Hannovery-Kleefeld, Hegelstr.6. / Diepholzo gimnazijos 
skautų "Aušros" tuntas išleido neperiodinį skautų laikraštį "Gairelė". 
/ ODD dienraštis Dortmunde "Ruhr-Naohriohten", pavaizduodamas to 
tirščiausiai gyvenamo Vokietijos krašto nuotaikas ir jų antibolševiki- 
nius nusiteikimus, įsidėjo prie Mtlncheno, Schleieeheimo DP stovykloj, 
padarytos vokiečių karo belaisvių gyvenimui Sibire ir kt. sovietų 
vietovėse pavaizduoti filmos "Davai.davai" aprašymą su nuotraukomis. 
Mat, Sohleissheime, kur taip pat gyvena 100 lietuvių, buvo raeti tam 
tikslui tinkamiausi Sibiro stovykloms pavaizduoti barakai, be to, 
žmonės etc. Oberhauseno dienr■"Die Stadt" tarp kitų karnavalo "figū
rų" Osterfelde pavaizdavo su Stalino ueaie "taikos angelą", žygiuo
jantį eu dujokauke ir rankine granata, / Sielovados tarnyba išleido 
"Aušros Vartų" N.2, kur sudėta apsčiai relig.kultūrai tarp lietuvių 
kelti medžiagos. Iš jo paaiški, kad "ffeltraiesion" žiniomis S.Rusijoj 
prie Ledjurio statomi ištisi miestai ir moderniški uostai, o prie jų 
dirba dešimtys tukstančių_pabaltiečių, tarp kurių yra nemaža kunigų 
bei vyskupų, kurie gali būti tik iš Lietuvos ir slapta toee katakom
bų bažnyčiose teikia sakramentus. Varelio per 80 lietuvių senelių pa
sveikino Popiežių ir iš jc gavo atsakymą drauge eu apašt.palaiminimu.

Knygos bare ‘

L.Dovydėnas atidavė spaudai 3 knygas: Gabija leidžia "Per Klausu
čių ulytėlę", Vismantas - "Tūkstantis ir viena vasara", Terra -"Val
tis po ratais"- Rašo "Klemą Dūdą". Terra leidžia B.Sruogos "Gedimino 
sapną", A.Škėmos "Šventąją Ingę'^ A.Gido- "Pastoralinę simfoniją", 
K.Borutos romaną "Baltaragio malūnas", Paer Lagerkvisto "Barabą' ir 
pasakas jaunimui "Verkiantieji gluosniai". Jankaus išeina "Pušie", 
novelių rinkinys ir jaunimui "Po raganos kirviu", J.Švaistas paruošė 
spaudai "Savojo kraujo šauksmą", "Aukso kirvį" ir "Petrą širvoką".
A. Tulye parašė naują novelių rinkinį "Pelenų diena", F.Neveravičius - 
naują romaną, kurie bus išleistas Amerikoje, VLB Kr.Valdyba leidžia
B. Vaivorytės "Vilktrakių vaikus". Alfa Sušinskas JAV-ee ruošia sa
vo "Maršo Jaunystei" 2—j į leidimą, išleisti F.Kiršoe didaktiniai ei
lėraščiai,," Šventieji akmenys". Anio.Simutis baigia ruošti "Pasaulio 
Lietuvių Žinyną".

LAISVOJO PASAULIO SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Gudijoj, ir_Lietuyoj pravęsti_dįdžlauęi_žįemos manevrai^ Didžiausie
ji nuo maro pabaigos raudTarmijos žiemos manevraiT EaTp—praneša vo
kiečių "Der Spiegei" N.7/52, šiemet žiemą buvo pravesti Gudijos karo 
apygardoje, į kurią įeina ir Lietuvos teritorijos, taip pat Pietų Uk
rainoj. Jų metu vidut. temperatūra siekė 20° šalčio, manevrams vado
vavo marš.Timošenko. Operatyviniu atžvilgiu jie buvo tuo įdomūs, kad 
čia pirmą kartą jurų kautynių taktika buvo panaudota žemyne. Raud. 
armija operatyviniu atžvilgiu suskirstyta į 7 atskiras karines gru
pes: 1. Šiaurės eu vyr-būstine Leningrade, apimanti Šiaurės Europos1
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ir Arkties sritie. 2. Vakarų grupės vyr. būstinė, yra Minske. Jos ope
ratyvinis uždavinys - Vak.Europa. 3. Pietų, vyr.būstinė Odesoj, opera
cijų- sritis - Balkanų kraštai, 4. Kaukazo, vyr.būstinė Tiflise, opera
tyvinis tikslas - priešakinė Azija. 5. Turkestano, vyr.būstinė Taškente, 
skirta pietryčių Azijai. 6. Tol.Rytų, vyr.būstinė Vladivostoke. 7.Ga
liausiai visų tų operatyvinių grupių nugarkaulį sudaro Žukovo grupė, 
kurios vyr-būstinė yra Brianske. Kiekviena ši grupė karo atveju velke 
autonomiškai, taip pat apsirūpins reikalingomis atsargomis. Jų dispo
zicijoj karo atveju butų ir minimųjų sričių karo laivynai. Pirmoji

. šios rūšies "praktika" buvo išimta 1940 m. per žiemos karą su- suomiais. 
Žukovo grupėrūpinsis, kad frontas "nesustingtų", kad pralaužimai butų 
tučtuojau "užraukti", idant niekur nesusidarytų "naujas Verdunae", o 
pati Sov.Sąjunga norima paversti "ištisa tvirtovių sistema". Timošenko 
dabar yra vyr.vadas šios Vakarų grupės, kuri veikia senojoj Gudijos 
karo apygardoj ir Pabaltijy. Čia šiemet minimoji taktika buvo pirmą 
kartą pavartota.

Karo atveju lenkų armijos "koordinacijai" su raud.armija vadovauti 
marš.Rokosovekio paskirtas gen-aaj.Kovalevas, kuris taip pat palaiko 
ryšį su Minsko Vakarų grupe. Be to, tarp Schneidemlihlės ir Kolbergo, 
Balstogės erdvėj sutelkti žymus sov.kariuomenės kontingentai. Pirmą 
tikrojo karo fazę rodys sustiprintas psichologinis karas masinė bai
mė, teroras, išplėsta radijo ir spaudos propaganda SoiuetM tikisi, 
kad naujo karo atveju į-Vakarus tučtuojau pasipiltų milžiniška pabė
gėlių maeė, kuri užkimštų visus susisiekimo kelius- Sabotažas tą baimę 
dar padidintų.- Tada visi vakariečių Nato planai būtų paversti niekais 
ar bent sumažinti iki minimumo, Santarvininkai mano, kad ir šį kartą 
Sovietai mėgins panaudoti tą pačią taktiką, kuri pasirodė sėkminga 
-praėjusiame kare, kai marš-Rokosovskio vadovaujama kariuomenė įsiveržė 

. į Rytprūsius, o jo tankų armijos smaigaliai neleido išsimušti vokiečių 
- -armijome-y dr -iii jai 'Breabwrgul.«nav.vko iš -nuvargusių. raudonarmiečių 

išspausti paskutinį atodūsį, draugo didinant jau ir taip -nuolatos augan
tį pabėgėlių srovės siaubą,

Eieenhowerio štabe sudaryta spec, komisija, kuriai pavesta paruošti 
reikalingą nuo to "pirmojo galimo Sovietų emuaio į Vakarus" gynybą. 
Jai Shape rėmuose vadovauja amerikiečių pulk. E.Kindley- Jo nuomone, 
sėkmingai gintis butų įmanoma, jei gintie butų pradėta ne prie Reino, 
bet prie Elbės, nore tuo pačiu vakariečių daliniai butų puolami pana
šia taktika, kaip kad medžiokliniai Suneš puola eavo grobį. Dabar šie 
dalykai atsidėjus studijuojami-

įiluyoj stovi daliniai_Danįjai_pulti_ Tas pate "Dcr Spiegei" N>10/52 
paaiškina, kodėl Hanai į Jutlandijoj kovo mėn,: pradėtuosius karo ma
nevrus nepakvietė Sovietu ir raud.Kinijos karo atstovų, būtent - tuo 
norėdami parodyti savo nepasitenkinimą, kam Šiluvoje, netoli Klaipėdos, 
laikomi paruoštiee padėty 2 pėstininkų pulkai ir įvairus artilerijos, 
šarvuočių, pionierių, priešlėktuviniai ir raketsvaidžių daliniai, ku
rie ant rankogalių turi žymenis: "Bornholmo ekspedicinis ir saugumo 
korpas". Jų daugumą sudaro -uanijai priklausančios Bornholmo salos So
vietų okupac.pajėgų 1945-46 m. veteranai, jų vyr.vadas gen-Kunšinekis, 
tada ėjęs Bornholmo įgulos štabo viršininko pareigas, Danai galvoja, 
jog tuo būdu Sovietai nori juoe įbauginti, kad atsimestų iš Mato.

Grįžęs iš Maskvos sov zonos min.pirm-ko pavad-Kuschke paskelbė, kad 
šiuo metu Maskvai itin svarbu konsoliduoti savo santykius su raud.Ki- 
nlja, nee karo .atveju ten Sovietų aktyvumas būti; pirmiausia jaučiamas. 
Europa ir Vokietija Maskvai, esą, turinčios tik antraeilės reikšmės. 
Vokietija tada virstų oro karo lauku, o ypač jos miestai ir pramonė - 
bombonešių taikiniais. Todėl jis daro išvadą, kad šiuo metu Maskva į 
didesnius kompromisus dėl Vokietijos neis, o per rinkimus į JAV prezi
dentus rome res;publ.Taftą. Galimas Trumano perrinkimas kritiškiau ver
tinamas net už Eieenhowerio išrinkimą. Gi kinų nacionalistų čiangkaiče- 
kas, šiuo metu vykdąs pagal amerikiečių nurodymus įvairias reformas,
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pareiškė būkštavimų, kad raudonieji, sutraukę į šiaurę nuoHonkongo 
stiprias pajėgas, gali pavasarį pulti Pormozoe salą, tuo budu sudary
dami naują "antrąjį frontą".

Ryšium eu Nato konferencija Lisabonoj gen.Franco brolie Nicola 
pareiškė samprotavimų, kad nors šiuo me'tu Vak.Europai ir negresia 
tiesioginis Sovietų puolimas, tačiau niekam nepaslaptis, kad Stalinas 
stengiasi sudaryti vįeno_mil_. £srašiutinįnkų_armijjį, kurį tučtuojau 
jąultij ĮĮ.ĮĮrįtanįjjį įr_lepanljg. Ispanų žiniomis? Sov .Sąjunga Jau Ir“ 
oro apsiginklavimu pralenkia JAV. Todėl ispanai norėtų, kad būtų už
mirštos praeities klaidos ir tiek D.Britanija, tiek ir Ispanija bendrai 
aptartų gynybos planus. Ir iš tikro, ispanai į karaliaus Jurgio VI lai
dotuves pasiuntė ne tik savo uže.reik.min.Artajo, bet ir trie savo 
kariuomenės skyrių šefus, kurie paskui liko Londone vesti slaptų de
rybų, b marš.Montgomery buvo pakviestas apžiūrėti įtvirtinimų Tirėnuo
se.

Sulaukė dėmelio ir—Turkija^ ypač dėl eavo 360.000 karių, kurių 
skaičius moBilizaciJoe atveju gali būti padidintas iki 2 milijonų. 
Turkai išsiderėjo labai patogias sąlygas - net ir tuo atveju neiti 
automatiškai karan, jei Sovietai užpultų kurią nors V.Europos valsty
bę (tik ne Balkanus) arba imtų žygiuoti Azijoj. Pati betgi gaudama 
tokiu atveju "kolektyvinio saugumo garantijas", ar tik ne pirmas toe 
rušiee istorijoj, ji vie dėlto sudaro labai svarbų narelį Vakarų gy
nybos žiede. Mat, Užkaukazy stovi paruošta vieieme galimumas gen.An
tonovo 18 divizijų kariuomenės grupė, šiuo metu euetiprinta dar iš 
4 pionierių divizijų sudaryta smogiamąja armija, kurios numatomas 
tikslas Abadano naftos versmės, maee sovietinių bombonešių ir Juodo
sios jūros laivynu. Nors turkai žino, kad jie vieni neįstengtų gen. 
Antonovo armijos sulaikyti, tačiau tikisi, jog laiku sulauktų pagalbos 
iš Vakarų, ypač iš JAV aviacijos, kuriai Turkijoj pastatytos 24 bazės. 
Iš jų Maskvą galima_pasickti per 160 min., Magnitogorską - per 200 min., 
o iš Erzertimo' - Baku'versmes_tik per 74"minutes. Be to; tikrą siaubą 
Sovietams kelia Viduržemio jūroj nuolat budinti 6-ji JAV jūrų laivyno 
flotilija su 6 lėktuvnešiais.

Tito eina t J vien eu StaįinųJ Tas pats "Der Spiegei" N.8/52 iškėlė 
labai įlomų-dalyką apie-Jugoslaviją, būtent - kad ji iš tikro eina 
su Stalinu, o su Vakarais vaidina tik komediją. Tai bent tvirtina ne
seniai į Vokietiją pabėgęs jugoslavų gen.štab.pulk.F.Jaehelic, dirbęs 
karinės kontržvalgybos skyriuj ir buvęs viens iš artimiausių to sky
riaus galvos gen.Dapčevičiaue bendradarbių. Jo teigimu, kurio patik
rinti į Heidelbergą atvyko pats britų MI5 šefas Sir Percy ir CIA gen. 
Smith, jugoslavai šita komedija nori kuo daugiausia išspausti iš 
Vakarų ir karo atveju juoe įvilioti į spąstus Balkanuose. Tuos savo 
teigimus jis pailiustruoja mikrofilmomie, kurias atsivežė drauge, įsi
siuvęs į eavo drabužius. Jos rodo, kad minimasis gen.Dapčevičius su 
vienu jugoslavų kom.valdžios "penketuko" nariu pereitų metų pabaigoj 
vienoje sutartoje vietoje prie Rumunų pasienio susitiko su Sovietų 
karininkais, atvykusiais duoti jugoslavų vyriausybei politinių ir ka
rinių instrukcijų. Tokie susitikimai esti kae trye mėnesiai. Išgirdu- 
sios tokius tvirtinimus, į darbą įsijungė centrinės amerikiečių ir 
britų karo žvalgybos, norėdamos visais galimais kanalais patikrinti 
tų tvirtinimų tikslumą. Mat, praktika parodė, kad daug kartų eu pana
šiais "tikrais- pranešimais" būdavo Sovietų pasiunčiami į užsienį spec, 
agentai ar "nuo bolšekivų persekiojimų pabėgę kariai", kurie paskum, 
atlikę savo misiją Vakaruose, šiandien Sovietų žvalgybai yra suteikę 
veik vieae reikalingas apie Vakarus žinias. Drauge amerikiečių psi
chiatrijos specialistai prie Heidelbergo izoliuotą minimąjį jugoslavų 
pulkininką ėmėei tirti, ar "jam visi namie", o jei "namie" - tai kam 
tada "ne namie"...
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” 1 keįias_vęda tik per laisvę^. ZUrięhe, kaip praneša "Neue 
ZUricher Zeitung", buvo susirinkęs posėdžio Liberalų Pasaulinės Uni
jos vykd.komitetas, kuris apsvarstė, kokių reikia imtis paruošiamųjų 
priemonių š.m.rugpiūoio mėn. Amsterdame numatomam sušaukti metiniam 
liberalų kongresui, ir nustatė jo programų. Pernai Upsaloj posėdžiavęs 
kongresas buvo pravestas^šūkiu "kelią į taiką sudaro laisvė". Dabar 
■rūpinamasi, kad tas prieš-komunistinį, totalizmą mestas šūkis sulauktų 
plataus atgarsio visame pasaulyje. Tą progą Ztlrioho kantono laisvamanių 
partija išnaudojo su 7 valstybių liberalų vadais supažindinti savo vien
minčius. Iškilmės buvo suruoštos kongreso rūmuose, Per jas kalbas pasa
kė minimosios unijos pirmininkas prof.Salvador de Madariaga, Dr.Reich- 
neris, prof.Sohindleris, prof.Rappardas, belgų senat.Motzas ir kt;

Kalbose ir referatuose buvo nurodyta, ko siekiama Liberalų manifes
tu, kuriame yrą sudėtos svarbiausios moderniojo žmogaus teisės, ir 
"Upsalos atsišaukimu'', konstatavusiu, jog taika yra nedaįoma_ir josi ne^ 
valia £irkti_laisvės_,kaina_._ Liberalai rūpinasi sudaryti efektyvų frontą 
pries vad. "pax Asiatioa", kad bolševizmo nuodai būtų padaryti nežalin
gi. Pasauliui sutvarkyti, anot Madariagos, visai nėra reikalo išsižadė
ti tautinio suverenumo. Jei norima Europą sujungti, tai pirma reikia 
išlaisvinti tas tautas, kurios dar neturi pilno suverenumo, nes kiek
viena tauta turi savą paskirtį ir teise, pagal pasirinktąjį būdą gyventi, 
tvarkyti savo likimą. Tarp taika mylinčių tautu ir tptalistinių nieka
dos nebuvo, nėra ir negali būti tikros .taikos. Karštasis, karas, yra daug 
arčiau^ negu_dau£įeįiųi_rodosį. ūž gelež. uždangos .yra dar kitas frontas, 
kur eina gyvybinė kova žūti ar būti tarp prispaustųjų ir ^prispaudėjų. 
Jei raudonasis malūnas ligi Šiol dar nepasiek“ Vakarų, už. tai galvas 
reikia .lenkti prieš tuos nežinomus-laisves kovotojus, kurie jį sulaikė 
Rytuose. Ar gali laisvasis Vekarų pasaulis juos apleisti ir užmiršti? 
Jei jis nematys, kad pusė Europos gyvena pavergta, tai veikiai ir.jį 
patį ištiks pavojus netekti turimos laisvės. Grėsmė iš Rytų verčia visus 
laisvuosius imtis visų reikalingų priemonių kariniam apsigynimui stip
rinti. Visas laisvasis pasaulis pastatytas prieš dilemą, kuri jį verčia 
užimti vieną vienintelę ir aiškią poziciją. Madariaga pabrėžė, kad nė 
vienas negali Likti indiferentas, kol visa Europa bus laisva ir kol tę
sis Korėjoje karas. Taika ir laisvė yra nedalomos. Tik laisvos tautos 
ir suvereninės valstybės gali jungtis į didesnius vienetus ar sąjungas. 
Šioj' kovoj tegali būti tik vienas, jungtinis frontas ir negali būti ke
lių pažiūrų ar kitokios valios. Anot Dino PUilipson iš Florencijos, su 
komunizmu reikia kovoti laisvai ir laisviems, bet ne reakcinėmis prie
monėmis, ■kaip tat mėgino daryti fašizmas.

Vokiešių paskutinių dienų svarbiausieji laikraščiai, įžvelgdami tą 
realią komunizmo grėsmę, dėl neseniai Edeno paskelbto pareiškimo, jog 
pasauliui šiuo metu negresia naujas karas, pasisako skeptiškai, taip: 
pat samprotaudami, jog vargu kas realiai išeis ir iš paskutinio Sovietų 
manevro, kuriuo pareikalauta pasirašyti su-Vokietija taikos sutarti, o 
tuo pačiu - "visiems laikams" išspręsti ir su jos pasirašymu tiesiogiai 
ar netiesiogiai susijusias problemas (sienų, reparacijų,-pabėgėlių li
kimo Vokietijoj ar grįžimo į senąsiąs tėvynes eta).

Kad daugiau ne£asikėrt£t£ Jalta, kuriai vasario 11 d. suėjo 7 metai', 
56 amerikiečių senatoriai įteikė senatui JAV konstitucijos pakeitimo 
projektą, kuriuo būtų uždrausta JAV perleisti dalį savo suvereninių tei
sių bet kuriai organizacijai, nors ir tarptautinei. Neabejojama, kad 
toks pakeitimas būtų smarkiai suveržęs derybų^laisvę “net ir Rooseveltui^ 
nes tada tarpt, sutartys neturėtų pirnyjmo prieš vidaus įstatymus. Jau daz-
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niau ir britai ima skelbti, kad jokia taika su bolševikais nebus įma
noma, jei jie nepasitrauks j. Curzono liniją.

"Revoliucija," prieš^Jaltos susitarimus, aiškiai matydamas jų gaila 
sukėlė ir JAV^senato užs.reik.komitetas, sausio 5 d. visais balsais at
sisakąs pripažinti ''3 didžiųjų" susitarimus ryšium su Japonijos sutar
ties ratifikavimu. Jaltą puola ne tik lietuvių, kitų baltų, ukrainie
čių eto spauda, bet ypač ištremtieji vokiečiai, kurie dėl to visą bėdą

■ stengiasi suversti Rooseveltui, Stalinui ir Churchilliui. Tik Jalta, 
Potsdamas ir kt. tos rūšies sutartys, jų spaudos tvirtinimu, suteikusios 
Sovietams laisvas rankas daryti Rytuose tokius eksperimentus, kuriuos 
tam tikra prasme neblogai pavaizduoja kad ir lenko Cz.Milosz, išsyk 
bendradarbiavusio su bolševikais, "Der Monat" žurnale N.41 įdėtas straips
nis "Pabaltijo tautos". Jame konstatuojama, jog šiandien Ukrainos mies
tuose Jau daugiau šnekama rusiškai kaip ukrainiškai. Pabaltijy - einama 
tuo pačiu keliu, ir šia vis daugiau mokslininkų, rašytoju, menininkų 
siunčiami į Maskvą, kad ten būtų "perdirbti" ir taptų no lietuvybės,
bet rusiškojo bolševizmo pranašais. Kaip kad prancūzų kalba apskelbia
ma feodalizmo kalba, anglu - kapitalizmo, taip rusų k. - socializmo, 
nes "Rusija yra ta didžioji tauta, kuri revoliucija pagimdė ir išne
šiojo”. Ji "neša pasauliui išganymą". Žiaurumai? Tame vyksme, kuris 
vyksta^Rytuose, bolševikų tikinimu nesą jokių žiaurumų. Tai vyksta tik 
paprasčiausi gamtos-dėsniai: užmušami tie, kurie ir turi būti užmušti, 
deportuojami tie, kuriems Sibire ir reikia būti. 0 kad ten sunkesnis 
darbo ir klimatinės sąlygos - nieko nepadarysi: tepasidaro jie ten pir
mūnais ir pagal Mičiūrino metodą "pakeičia gamta is pagrindų". Milosz

. t iškelia keletą įdomiu faktų ir iš Lietuvos gyvenimo^ vieną iš jų -
■ / būtent, .kąį svetimos tautos .ir .svetimos pilietybės žmonių buvo., išrinkta

į "liaudies seimą" (1940), ir tokie sprendė Lietuvos likimą. Tokie "tau- ' 
tos atstovai", prireikus, pakeisdavo ir pavardes. Jam vienas aukštas 
Sovietų pareigūnas yra pasakąs: "Lietuva bus, tik nebus lietuvių!" Ten 
vyksta nuolatinis teroras, kolektyvizacija, deportacijos, tautų naiki
nimas, nes bolševikų tikslas - sulyginti ir sumaišyti^yisas tautas į 
vieną vienetą.^Pabaltijo tautos kultūriškai stovi aukščiau už Sovietus, 
bet ir jos bolševikinėj sistemoj turės su laiku žūti...

Ki£kas_-_mums. .palankesnis. Adm.Alano G.Kirko Vadovaujamas Rusijos 
pabėgėliams remti komitetas, priešingai G.Kennanui, kuris, vedąs rusų, 
nebuvo simpatingas mūsų bylai, ypač žada rūpintis vadovaujančių veiks
nių suvienijimu ir vieningos propagandos prieš Staliną suorganizavimu, 
steigiant laikraščius, radiją etc. Komitetas nemano favorizuoti rusų 
pries nerusus. Čia jie tikisi daug pagalbos ypač iš rusų Vak.Europoj, 
tam skaišiuj ir.MUnchene.

• Ką_aayė £askutįnįs._JT plonumas.? Jame, stebėtojų nuomone, vyravo 
saugumo ir nusiginklavimo klausimai. Sovietai buvo pasiryžą bet kokia 
kaina pasiekti at.bombos uždraudimo. Bet tat jiems nepavyko. Tik suda
ryta nauja nusiginklavimo komisija. Vakarai su Sovietais nesusitaikė. 
Bet patys 3 didieji buvo labai santūrus. Bolševikai ir jų satelitai vi
są laiką reiškėsi labai agresyviai, be atominės bombos, ypač publą dar 
Atlanto paktą ir JAV saugumo įstatymą su jo 100.000.000 dol.kreditais. 
Sovietai ypač smarkiai šoko dėl saugumo įstatymo, cituodami netaisąs 
JAV kongreso.stenogramas, spaudą ir privačius laiškus. Amerikiečių te
zes gynė kongreso narys Hansfieldas, iškeldamas ta^proga ir Pabaltijo 
okupaciją. Sovietai ypač puolė tremtinius, juos apšaukdami"išdavikais", 
"parsidavėliais", "niekšais", "basiakais" etc. Deja, neatsirado nė 
vieno Vakarų atstovo, kuris būtų taip pat energingai tuos nepagrįstus

. įySg
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Šmeižtas atrėmęs. Ypač aktyviai prieš Sovietus kaip ir seniau, taip 
ir dabar reiškėsi Brazilijos, Gili, Kolumbijos atstovai. Brazilijos 
delegacijos pirm. Pendel-Brandao, aštriai atstatęs į savo vietą Vi
šinskį, nuodugniai susipažino su Vilko memorandumu. Su gautaisiais 
genocido reikalo memorandumais iš pagrindų susipažino ir kitos dele
gacijos. Visa eilė klausimų gaus-būti sprendžiami vėliau. Lietuvos 
bylai ginti bus ieškoma taip pat naujų kelių.

• Pranęū2ų_spauda~rej.kaląuj^a_realio.s_lįetuviams paramoj. Prancūzų 
dienr.'la Croix" įsidėjo išsamų ^.Turausko straipsni apie lietuvių^ 
tautą, jos^okupacijas. kovą už laisva ir dabartiną padėtį^tiek kraš
te, tiek užsienyje. Straipsnis baigiamas reikšmingais žodžiais, jog 
lietuvių tauta nieko taip netrokšta, kaip laisvės, gyventi nepriklau
soma. Ir 25 metų jos nepriklausomo gyvenimo.praktika įrodė, kad ji 
turi teisų gyventi laisva tarp kitu laisvų tautų. "Revue Parlamentaire 
N.121 paskelbė platų lietuvių bičiulio Henry de Chambon straipsnį 
"Už geležinės uždangos;’ kuriame išsamiai pavaizduoja padėtį payergtuo- 
se-kraštuose ir-ją kovą už laisvų, taip pat AB pastangas pramušti gel. 
uždangą. Nors lietuvių tauta gauna eiti tikrus kryžiaus kelius, ta
čiau ir jai_vieną dieną, išauš laisvė. Kalbėdamas apie veiksnius, ko
vojančius už savo krašto laisvų, autorius pirmoj eilėj mini M.Krupa
vičiaus vadovaujamą VLIKą, paskum V.Sidzikausko PLG ir kt., o ypač 
■plačiai - besąlyginę su okupantais trust s? kovą vedančius partizanus. 
Straipsnis baigiamas įspėjimu, kad Vakarai išgirstų tą balsą ir juo 
greičiau ateitu, jiems su realia pagalba. Reikia soviet . propagandą 
triuškinti kontrapcopaganda, reik.atskleisti^tikrąjį bolševizmo veidą 
ir parodyti visam laisvajam pasauliui, kas iš tikro darosi už golez. 
uždangos. "Lę Journal dės tourneaĄ-k" skelbia, kad nuo 1939 iki 1951 m. 
per didžiausią pasaulio istorijoj žmonių kilnojimusi 55 mil. žmonių' 
patraukė Atropos keliais. Po karo 300.000 baltų buvo išsiųsti į Sibi
rą ir 300.000 paspruko i Vakarus ar emigravo.

JAV spauda_a£įę lietuvį11?.- Ryšium su vasario 16 d. švente ir po 
JAV kolonijas keliaujančiais liet.žvejais Lietuvos ir lietuvių vardas 
ir vėl plačiai mirga JAV spaudoj. Nusitvėrus lietuvių kritiką, kuria 
pasisakoma .prieš sovietine, "glostymo politiką", J.F. Dulles pareikalavo 
per savo kalbas-lovos valstybėj tokios politikos, kuri nuverstų nuo . 
Rojų soviet.despotus. Lietuviai neužmiršti taip^pat psichologiniam 
karui aptarti konferencijoj, kur ypač už juos užsistojo H. J.Kerstenas 
ir resp.Armstrongas. Be daugelio kitu, pareiškimu, randame ten ir se- 
.nat.A.Smith pasiūlymu įrašytą prof.Dobrianskio ofic.senato leidiniuose 
kalbą, kurioj sakoma: "Reikia remti Ukrainos sukilėliu armiją, Lietu
vos pogrindį, taip pat Slovakijos,-Vengrijos ir kt. sąjūdžius. Mes 
taip pat rimtai siūlome _sudąrytį._tąut. ukraįnįeči.ų,_įonki^-lietuvių 
etc b.atąįijpnųs 3u_ju, vėTiavomis^įr j.U_tautybįĮĮ vadais^-Kad būtų iš
laisvintos ne rusų tautos iš bolševikinio rusų imperializmo". Gražiai 
sutiktą ir prezid.H.Trumano-per naujj radijo siųstuvą-laivą J'Cour
ier" pasakyta kalba tautoms už gel.uždangos, kuria jis pareiškė savo 
su jomis solidarumą ir pagalbą. Tas siųstuvas kels pavergtų .tautų 
viltis, kad nepalūžtų ir ruoštųsi savo išlaisvinimui. Per jį bus 
duodama transliacijų lietuviškai, o AB programą numatoma dar daugiau 
išplėsti.
. Nieko neveikia DP Amerikoje? Kur tau. Triuškindamas ta mitą štai 

"N.Y.Journal-American" duoda iliustruotą reportažą, kaip į Manhatan- 
ville College of Sacred Heard, studenčių eiles patekusios DP visur pra
simuša. Lietuvė Elvyra Apanavičiūtė, baigusi gimnaziją Schw.Gmtad sto
vykloj, kur teko mokytis net be vadovėlių, savo luisvą nuo studijų
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laiką praleidžia besišnekučiuodama su kaimynų vaikais ir juos beauklė- 
dama. Ji, pastabi žurnalas, nori būti rašytoja ir sako, jog "yra nuo
stabu, jei su tavim elgiasi kaip su žmogum".

įsileis dar _3(j0 J30o_pabėgėlių_i]į JĮųrpiios? Šio mėnesio vidury lie
tuvių emigracijos ir lalpos sąlygų ištirti į Europą atvyksta Balto 
pirmininkas prof.J.B.Končius. Kovo 19 d. jis bus Paryžiuj, kovo 26 d. 
- Mūnohene etc.^Būdinga, jog nesutampa nuomonės, kiek pagal DP bilių 
įvažiavo į JAV žmonių.; Valst.Dep-to duomenimis 312.000, o DP Komisi
jos- 335.000. Galimas dalykas, jog išduotomis vizomis nepasinaudos 
5.000 asmeny.

Amerikiečių zonos šalpos agentūrų sus-me Miinoheno taip pat daly
vavo Bavarijos vid.reik.pabėgėlių komisariato 3 atstovai. Paaiškėjo, 
kad perimtą Punk kareivinių emigrao.stovyklos išlaidas apmokės-Bonos 
vyriausybė. IRO jai išleisdavo po 700.000 DU., o Bona vasario mėn. 
jai paskyrė tik 260.000. Imta drastiškai taupyti, smarkiai sumažintas 
personalo skaišius, iškeldinami stud.užsieniečių namai, kur gyveno 
40 studentų,etc. Dalis IRO ir medio.personalo.palikta dirbti toliau, 
tik JAV emigrao.skyriuj vietoj 125 palikti vos 30. Dabar reikalaujama 
nuomos tiek iš vokiečių emigracinių ir šalpos or-jų, tiek ir užsieni
nių. Visą vad.residual stovyklų išlaikymo atsakomybą yra perėmusios 
Caritas ir Innere Mission, kurios.gauna iš Bavarijos vyriausybės pa
šalpą. Tautinės or-jos (lietuvių, ukrainiečių,etc) ir toliau nori su ■ 
tremtiniais bendradarbiauti be jokio tarpininko iš vokiečių pusės,ta
čiau toji tvarka ateity vargu išliks. Atstovas Ing pažymėjo, kad 
visi DP gali gauti emigracijos reikalams geležinkelio bilietu, doku
mentacijos ir medicinos patikrinimo išlaidas pagal Bonos įstatymą.Ga
vus emigrao.kvietimą, DP turį kreiptis į Landratsamt, kuris minimąsias 
išlaidas ir apmokės. DP netgi galįs gauti vad. Ausstattungshilfe,pvz., 
valizai įsigyti ar net drabužiams. Arba tarnautojas, kuris nepajėgia 
iš 300 DI4. išlaikyti savo 5 šeimos narių, turi teisų gauti paramą. 
Agentūrų telef.išlaidųį kaip.nevaldinių įstaigų, negalį apmokėti.Apskri
tai, kad tarpt.šalpos or-joms buvo suteikta lengvatų (biurams ir būs
tams patalpos, telefonai susisiekimui, auto etc), bus klabenama Bonoje.

Roohestery leidžiamas "Democrat a.Chronicle" kovo 4 d. įsidėjo VSIS 
pranešimą, jog vienas aukštas JAV pareigūnas padarė kongrese sugestiją, 
kad JAV £er ateinančius tr^jis_m£tus_įsiįeistų_dar_300j_000_pabėgėlįų_ 
A3_ana£U£ geįež,_uz/iangoms. Panašus pasiūlymas buv.DP KomTsijos įteik
tas prezid.Trumanui.

Indokinija nori gauti iš Europos 200 prakt.gydytojų ir 160 specia
listų. Didžioji jų dalis turėtų būti iš Vokietijos ir Austrijos, kur 
yra gydytojų perteklius. Iš Kanados pranešama, kad rekordinis imigran
tų skaičius į ją buvo įregistruotas 1913 m.(400.000), paskum 1929 m. 
(167.000) ir pernai. Iš Lietuvos įregistruota kilusių 1.112. Dėl pa
didėjusio nedarbo pakeista įvažiavimo tvarka, tašiau ir ateity numato
ma įsileisti ateivių daug, kad.jie tuo būdu išvystytų krašto gamybą 
ir sumažintų infliacijos pavojų. Darbininkams-pervežti išnuomotas spec, 
lėktuvas, be to, padidintas keleiv.laivų reisų skaičius iš Anglijos. 
Toronte bedarbių statistika pasiekė kone rekordą, kiek gražesnis skai
čius Montrealy.

Nedarbas palietė ir lietuvių koloniją, tačiau mūsiškiai parodo daug 
ištvermės ir nepasiduoda nevilčiai, be to, jie yra taupesni už kitus. 
Nedarbo atveju, jei tampa valstybė! našta, bedarbiai emigrantai gali 
būti grąžinti į Europą. Tačiau tie iš jų, kurio priklauso prie prof, 
s-gų ir yra apsidraudų nuo nedarbo, gauna pašalpas, iš kurių pragyven
ti yra labai sunku, ypač gausingesnėms šeimoms. Iki šiol, buvo norėta 
ir kelis lietuvius grąžinti, tačiau iš tikro dar negrąžintas nė vienas.
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Kaip pranešama iš Ženevos, Migracijos Komitetas, dabar sutrumpintai 
vadinamas "PIC", vis dar tebėra laikinio pobūdžio ir savo darbus vis 
dar planuoja. Dar nėra noi pastovaus komiteto, nei direktoriaus, o į 
vykd.komitetą Briuselio konferencijoj išrinkti Mr.G.Warren (JAV) ir 
Mr.Leemans(Belgi^a) šios sesijos metu pasitraukė. Vykd.Komitetas turi 
būti sudarytas is 7 valstybių atstovų. Turkija iš šios organizacijos 
pasitraukė, D.Britanija visai nenori stoti, o Norvegija ir Švedija 
sesijoje tebuvo tik stebėtojais. JAV-se dėl jos esama skirtingų nuo
monių. Vašingtone susidarė įtakingų senatorių grupė, kuri reiškia nuo- ' 

~ moną, jog-amerikiečiai turėtų sudaryti grynai amerikietiną imigracijos 
, organizaciją. Jos iniciatorius yra senatorius MoCarran. Todėl ir sesi
joj buvo aptariami iki š.m. pabaigos reikalai, užsibrėžta iki gruodžio 
31 d. iš^Europos išgabenti 137.500 emigrantų. į tą skaičių įeina buv. 
IRO likučiai (jau sutvarkytos D? ir Volksdeutsche bylos), tremtinių 
tikimasi.išgabenti bent 10.000. Tačiau jie nebus pervežami nemokamai, 
o gaus tik.iš PIC paskolą, už kurią bures vėliau atsilyginti. Tam 
tikslui bus panaudotas vieno mil.dolerių atsargos fondas, gautas is 
IRO, be to, tikimasi, kad tremtiniams padės ir privačios šalpos or-jos. 
Tremtinių pergabenimo klausimas nastat£tes_įjirmąją_veiklos_pįanų_ 
vietą. Iš Austrijos numatoma išvežti apie 6.000, iš Graikijos 8.000, 
įš Vokietijos norima išvežti apie.55.000, Olandijos 15.000, Italijos 
35.000 etc. IRO perdavė PICui 12.205 visiškai sutvarkytas tikrų DP 
bylas, kurie jau turi vizas. Jų pervežimui IRO įmokėjo 950.000 dol., 
be to, tolimesniam tremtinių ir etninės grupės vokiečių pervežimui 
bus dar įmokėta 1,3 mil. Nauja - PIC - organizacija turi savo žinioj 
8 buv. IRO laivus, jau išgabeno 5475, o nuo kovo mėnesio mano kas 
mėnuo išgabenti po 12-13.000 žmonių. Iš IRO PIC perėmė 49 tarpt.klasės 
valdininkus ir 122 tarnautojus, iš vise numatyta pasaindyti 107 tarpt, 
ir 78 žemesnių kategorijų tarnautojai. Kur bus jo centras, galutinai 
nusprąs trečioji konferenciją, šaųkįąma rugsėjo mėnesį.

IRO, prįklauso j_au praeičiai.-Ir paskutine jos - likvidacine - sesija 
Ženevoje maža kas tesidomėjo. IRO likvidatorium paskirtas JAV pulk. 
Oliver E.Cound. Visi likvidaciniai darbai turi būti baigti 1952 m._ 
birželio 30 d. Kai UNROS istorija atsiėjo net 400.000 dolerių, Aukšt. 

’ Tremtinių Reikalams Komisaro leidinys apie tremtinių problemas - apie 
100.000 dol., tai IRO istorija atsieis 157.000 dolerių. Sesijoj daug 
diskusijų kilo dėl to. kur padėti IRO archyvą, o ypač Apeliac.Rūmų 
slaptas bylas ir kitus dokumentus. Prancūzų atstovas Mr.Rochefort, 
atspėdamas daugelio tremtinių pageidavimus, reiškėmintį, jog, pasi
mokius iš atominės bombos paslapčių išvogimo, negalima pasitikėti jo
kiais "saugumais" ir Tremt.Komisaro užtikrinta "gera priežiūra", visus 
šiuos dokumentus-reikia arba sunaikinti, arba grąžinti jų.savininkams, 
nes jie gali būti panaudoti įvairiems šantažo reikalams. Tačiau dau
gumas IRO narių, tarp jų ir Mr.Worren, -pareiškė komisaru pasitikėjimą, 
pažymėdami, kad jis saugos gerai ir saugiai... Minimuosius archyvus 
gauti komisaras dėjo visas pastangas ir užtikrino kelis kartus, kad 
tuo būdu bus pasitarnauta tik tremtinių reikalams. Galutinai nusprąsta 
visą IRO archyvą perduoti Tremtinių Komisarui.

Veikaįąs_a£įe _J[faktįniusjąsąuįįo valdytoJusjj į.r_Pąbąltįįo_okųpao,i_įą;_ 
1951vm. gale Šveicarijoj, Zūricho mieste, pasirodė anglo Douglo Rehdo 
parašyta ir Thomas leidyklos išleista knyga "Didysis anonimų planas", 
kuri.atskleidžia nemažą ligi tol bent viešai-nesvarstytų dalykų. Jos 
autorius 1930-^33 m. buvo "Times" korespondentas Berlyne, 1933-38 m. 
vyr.atstovas Balkanuose ir išgarsėjo jau anksčiau išėjusiu "Beprotybės 
prekymečiu". Sis leidinys buvo prieš keleris metus išleistas angliš-
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kai, o dabar vokiškai ir apima taip pat 1951 m. Tasai "beprotybės „ 
turgus" ir yra "didysis anonimų planas". Autorius veikale atskleidžia, 
kaip veikia nežinomos jėgos, įvairios slaptos or-jos eto, kaip varoma 
didžioji politika, kurioj - autoriaus teigimu - valstybės vyrai ir 
net-pats Roosoveltas marionetėmis tampa. Autorius turi 25 m. žurnalis
tinio darbo stažą ir veikale svarbiausią kaltą, kad pusę Europos yra 
užėmąs bolševizmas, mėgina versti Rooseveltui su Ohurohilliu, tikriau - 
jų buvusiems patarėjams slaptiems bolševikų agentams, žydams ir slap
toms or-joms. Esą, dabar kiekvienam aišku, jog tuometinės Vašingtono 
ir V.Europos valstybių vyriausybės ar jų organai buvo užkrėsti bolše
vikų ar žydų infiltratais. Esą, nepadėję jokie įspėjimai nei įrodymai, 
ir Rooseveltas vis klausdavosi savo patarėjų, kuriuos išstatydavo ne
žinomos įėgos. autorius sakosi netikįs ir dabar kai kurių įtakingų 
amerikiečių antibolševik.priemonėmis, kurias vadina tik "priešrinki
miniu man'evru". Esą, 2-is pas,-karas iškėlė ar "pagimdė" žymių karo 
vadų, bet.nedavė nė vieno tokio masto valst.vyro, kokių kad buvo da
vus 1-is.

Nors autorius niekur tiesiai apie Pabaltijo valstybes nekal-ba,bet 
daug kur netiesiogiai jas mini ir yra šalininkas neriboto, net ma
žiausiai valstybei turimo suteikti suverenumo, kurio nevalia paaukoti 
jokioms federacijoms ar paneuropoms. Kai kas mėgina šį veikalą apšaukti 
antisemitiniu, bet autorius taip pat smarkiai pasisako prieš nacizmą, 
rasines tendencijas, komunizmą ir visokias diktatūrų formas. Autorius 
sakosi esąs Įsitikinąs, kad nacizmas,„bolševizmas ir judaizmas turi 
vieną bendrą tiksle, - išnaikinti krikščionybę ir palaužti tautiškumą. 
Esą, ir dabar ne uz ką kitą kovojama,.kaip už 2-jį MUncheną. Didžiau- 
^ias_i£davįmas_buvo įvykdytas, ssu Lenkija_ir Jugoslav! j a, _ku.ri.ai Išritą 
buvo_įšduotoj net Ypatingos. garantijos^ To_s didži.osios.;jėgos_i?davė 
Jįaip_pat_Pabalįįaįic_

Panašiu būdu autorius "apsidirba" ir su "Times", kuris, esą,tik 
nuolat darės bolševikams koncesijas ir įrodinėjęs, jog SSSR saugumui 
reikalingos Lietuva, Latvija., Lenkija etc. Esą liūdniausia, kad tik 
keli vyrai faktiškai sprendžiu ištisų tautų likimą ir jas atiduodą 
tironams. Baisiausias dalykas būvąs, kad JAV "prezidento patarėjai" 
faktiškai tarėją net didesnes teises nei ministerial, nors paties "pa
tarė jų" instituto nenumato jokie JAV įstatymai 0 tas ypatingas teises 
prie Roosevelto tarėją dažnai R.Europos kilmės žmonės. Taigi, nežinomos 
jėgos JAV ir D.Britanijos vardu faktiškai dariusios sprendimus, o kai 
JAV senate "karui tirti komisija" pareikalavo leisti susipažinti su 
"Roosevelto diktatūros" bylomis, tai buvo atsisakyta tat padaryti. Esą, 
tuo būdu, JAV ir D.Britanijos medžiagos, vertybių ir pinigų dėka,bol
ševizmas įstengė išsiplėsti ir sutvirtėti, lengvai gaudamas not pusą 
Europos. Per lengvai ir Marshallis Ciangkaičeką paaukojęs raudoniesiems.

Autoriaus teigimu, tam ir UNO centras buvo įkurtas ne kur kitur,bet 
New Yorke, Same "žydiškiausiame centre", kad būtų jų įtaigojamas,„tam, 
esą, ir Edenas 1942.12.17 paskelbęs prieš nacius spec.pareiškimą žydų 
naikinimo reikalu, nors naciai naikino ir kt. tautybių žmones. Bet apie 
juos tame pareiškime neužsiminta nė žodžiu.„Tam (koks sutapimas!) ir 
Nurnbergo teism® sprendimas buvo padarymas žydų švenčių metu ir nacių„ 
vadai buvę pakarti iš 9.30 į 10.1 naktį, t.y. per žydų N.Metus ir kerš
to dieną. Vietoj amerikiečių ir anglosaksų visur diktavęs Stalinas ir 
vis laimėjęs. Nors žydų D.Britanijoj tėra vos 1 proo., bet jų atstovų 
parlamente buvę net.28, kaip kad oficialiai skelbiama, bet 60-70. Vi
sur buvusi stipri bolševikų ir viešumai nepažįstamų slaptų jėgų infilt
racija. Vad.Fabian dr*jai (darbo partijos faktinis smegenų ir planavimo 
centras) iš 390 parl.narių priklausė 230, iš jų 41 buvo vyr.nariai.
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Gi t am a "centre'' buvo kalbama apie "darbininkų pažangą Rusijoj" etc. 
Tokių slaptų or-jij esą ir daugiau: PEP, Ekon.Problemų Studijų Centras 
ato. Jos yra griežtai autonominės. Reedas įvairiais dokumentais mėgi
na įrodinėti, kokį svarbų vaidmenį 1890-1905 m. pasaul.politikoj vaidi
no iš Rusijos emigravą žydai. Jie ir dabar kom.sąjūdy, nepaisant rusų 
antisemitizmo, užima svarbiausias vistas, per kurias jie daugiausia ir 
prisideda prie Sovietų imperializmo skleidimo. Toliau autorius aiškina, 
kaip, esą,JAV, D.Britanijos ir kt. valstybių pinigais - komunistinėms 
ir kt. slaptoms or-joms gerai veikiant - buvo iš Sov.Sąjungos sistemin
gai į V.Vokietiją, spec. į amerikiečių zoną, permetami žydai, kaip pe- 
bėgą nuo bolševikų persekiojimo, o iš ton pasiunčiami toliau į JAV, Pa
lestiną ar kur reikiant. Nors šio "tautiečiai" nebuvo nei nacių, nei 
bolševikų aukos, bet jie faktiškai daugiausia pasinaudojo UNROS ir IRO 
parama. UNRA turėjo 920 mil. anglų svarų, bet didžiausią dalį prekėmis 
ir maisto produktais gavusi SSSR ir jos satelitai. Šitas gerybes bolše
vikai padalindavo savo privileg.grupei, daug nuėjo į juodąją rinką, o 
pinigai - vėl "anais- kanalais", nors tat buvo JAV, D.Britanijos, Kanados 
ir kt. kraštų mokesčiu mokėtojų sudėtos sumos. Visi žino, kad NKVD nie
ko iš okup.kraštų neišleidžia. Tad kaip galėjo kilti iš ten "pabėgėlių 
masės"? . -

Toliau autorius aprašo, kaip negarbingai su anglų gen.Morganu pa
sielgė britų valdžia ir.žydai. Jo svarbiausias "nusikaltimas" būvąs 
tas, kad jis užsistojo už tikruosius DP ir iškėlė sistemingą tų gerai 
organizuotu "kanalų" veiklą. Autorius cituoja žydo Henry K.Kleino vei
kalą, įrodinėjantį, kad įasaulins žydų_vadov£b£ 2erėmusį_yįena_iš .eks- 
tremįstįnių žydų grupių, kurios centras £s^s_JAV_ir spyiet;_satelįtjL-_ 
niuo.se_krastuose_;_ Toliau iškeliama-‘tų "nežinomų slaptų jėgų galia" 
spaudoj, teatre, filmoj, parlamentuose, vyriausybėsej jų vietoj^siūlo
mo s Išsižadėti savos tautybės, savo valstybės, papročių etc peršamas 
"internacionalizmas", "siaurinimas suvereniteto" etc. Tam, esą, sveikas 
tautiškumas norimas-lyginti su nacionalsocializmu etc, propaguojant 
“pasaulio pilietį", "Europos parlamentą" etc. Veikale prišnekėta daug 
Visokių dalykų, tad reiktų juo susidomėti objektyviam istorikui ir jį 
atsidėjus ištirti, atskiriant grūdus nuo pelų ar tikrą tiesą nuo asme
niškų nuspalvinamų,ir paskiau su kritiškomis pastabomis pateikti skai
tytojui.

PAVARGTO J N TĖVYNĖJE

Kaįp_vj.lj.oj.ami_tremtįniąį. Nors iš tremtinių niekas nenori grįžti 
į bolševikų pavergta tėvyną, tačiau okupantai, ir tai daugiausia pačių 
lietuvių rankomis, vis nesiliauja leidą įvairius propagandinius leidi
nius jiems vilioti ir gyvenimui prie okupantų pavaizduoti visai kito
kiomis spalvomis, nagu iš tikro yra. Neseniai Sovietų ryšio karininkas 
rusas, dirbąs Sovi-.tų repatriacinėj misijoj, net vienam mūsų žinomam 
politikos darbuotojui siūlė paaiškinimų upie repatriaciją, suprask - 
mandagiai... Panašiu būdu jie vilioja ir savo leidiniu "Po gimtuoju 
dangum", kur nesigėdijo pirmame puslapy pavaizduoti Gedimino pilies 
bokštą su raudona bolševikine vėliava vietoj mūsų trispalvės.

Jame buv.Stutthofo kalinys ir URM tarnautojas Brėdikis mini savo ir 
B.Sruogą, bet nieko neužsimena aęie buv.kitus minimosios nacių kone, 
stov.kalinius, kad ir vėliau bolševiku nukankintą Noreiką, pov.Lasas 
rašo, kaip su Petru Bardausku, nė "neužsuką į liet.fašitu komitetą 
Stlzburge", perėjo į sovietine zoną ir-vėliau buvo mobilizuotas; A. 
Prialgauskienė giriasi, kad "ką buvo pasiėmusi išsKufsteino, tą ir par-
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sivežė',' "viską tą pat rado doc.Verbickio kabinete"t "matosi prie kavu
tės su arch.Jokimu, inž.^uvecku, inž.Greičiūnu su-žmona, buv. "Kapite
lis" dabar vadinamas "Kanklėmis", "Forumas" - "Laisve", "Gloria" - 
"Baltija", Konrado kavinė (kaip-"prūsiška") pakrikštyta Tulpe, '-'Versa
lis" i, "Gintarą", o "Metropoly" - "puiki virtuvė, didelis^pateikalų 
pasirinkimas, geras džazas". Tik ji neprisimena tą tautiečių, kurie,~ 
užuot ten šoką, kaip ji, iki vėlyvos nakties, paskutinį atodūsį leidžia 
Sibiro vergų stovyklose. .

Iš RebdorfovgrįžąsvJ.Geležiūnas pasakoja niekus, kad "Lietuvoje dabar 
gana.retai mirštama džiova"(galėjo pasakyti:ir "visai^nemirštama"...). 
Girdi, "Lapenų ir Glomžų pas mus nėra, bot bekono, lašinių, sviesto ir 
kt. gėrybių - kiek tik nori".' Susitraukąs V.Oškinis pavaizduotas nuo
trauka ’"taryb.rašytojų tarpe". Buv."Lietuvos Ūkininko" redaktorius 
apie senuosius ir naujuosius:laikus, dabar jau kaip sovietinio meno 
žurnalo redakcijos narys, taip byloja: "Nūdieninė Lietuva - laisva nuo 
siurbėlių dvarininkų, nuo kapitalistų, liegailestingai plėšiusių darbo 
žmogų...Šiandien Lietuva laisva ir alsuoja nauju gyvenimu, didžiais 
kūrybiniais darbais...Anuo metu laikraštį (taigi - ir jo redaguotą 
"L.U." K.) valde kapitalistas, akcininkas, jis diktavo laikraščiui 
kryptį, jis kaustyta kaustė kiekvieną laisvą laikraštininką minties 
poreiskį...Dabar Oškinis taip rašo jau "niekeno nekaustomas"... 
Buv.Kauno VIII gimnazijos mokyt.k.Vimerytė pavaizduoja, kaip ji, grį
žusi iš iSisenacho, gavo įsakymą "priimti istorijos, filologijos fa
kulteto V. Buropos literatūros katedros vokiečių literatūros vyr.dėsty
to jos vietą," baigė rašyti "Lietuvių ir slavų pasakų bendrumus". Re
patriacijos sekcijos prie Kauno miesto vykd.komiteto vedėjas tauškia 
niekus, kad šiandien "tik Kaune dirba 400 gydytojų", etc. Jis suranda 
tokius į Lietuvą repatriavusių skaičius, kurie yrą nebent tik įo- vieno 
galvoje ir tokius pareiškimus jo vardu diktavusio enkavedisto^nagane. 
'Bet ir tai visur minimi.tik senieji repatriantai - grįžą prieš dvejus 
ar penkerius metus.

- Grįžus iš Brazilijos į SSSR Bonif.Nervaiša, iš Brazilijos į Mon
tevideo Sovietų atstovybą atėjus pėsčias ir pagyrus už "teisingą ap
rašymą" Urugvajaus "Barbą", apie Braziliją taip aiškinąs "Brazilija 
kaip savarankiška valstybe jau seniai nustojo gyvavusi, ton įsiskverbė 
S.Amerikos kapitalas... Pats pirmasis susipažinimas su mano tėvynainio 
gyvenimu mane karčiai apvylė..."Kampo Limpo".buvo vergų prekybos cent
ras, kur kiekvieną dieną ateidavo dešimtys įmonininkų ir žmogaus mėsos 
pirklių... Gyvendamas visą pusmetį pas Baitoną, aš_tik 4 k. valgiau 
mėsos ir beveik nemačiau duonos...Išvažiavusieji už vandenyno (turi 
galvoj JAV) rado tik... niekšišką eksploataciją, pasityčiojimus, pa
nieką, nuolatinį skurdą...UŽtat-T.Lietuvoje^- pagarba žmonėms. Kaip 
čia laisva ir lengva gyventi..." Tas Norvaišos citatas turėtų pasiskai
tyti Andriulis su "Vilnies" bei "Laisvės" redaktoriais ir patys savo 
noru "deportuotis" į tą "laisvą Lietuvą, kur taip lengva gyventi"-...

- Vilniuje "Spalio" kino teatre buvo suruoštas vad."Vokietijos Liau
dies Demokratinės Respublikos kinų filmu festivalis", kuriame buvo ro
dytos tokios filmos: "Demokratinė Vokietija", "Dievų taryba", "Visada 
pasiruošus", "Rudasis voratinklis", "Duona mūsų kasdieninė" ir kt.

- Valymai Latvijoj, ne tik Lietuvoje, eina toliau. Pereitų metų pa
baigoj per latvių kom.partijos kongresą buvo smarkiai užsipultas latvių 
mokslų akademijos pirm.prof.P.Lejinš, o dabar - ir visai atleistas iš 
eitųjų pareigų, kaip "toleravus buržuazini nacionalizmą?

- Sovietinių liet.rašytojų sąjungos pirm.J.Šimkus, faktinis jų po- 
litrukas, apžvelgdamas savo- pranešimu "Gyvenimas eina toliau" jiems
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skiriamus partijos •'paraginimus", štai kokiomis realybėj .__________, , ,,y
spalvomis stengiasi-atvaizduoti jam gražų ir riebų gyvenimą, kad jis 
lygiai sotus atrodytų ir kitiems: "elektros šviesa ne tik kaimiešijj 
namuose, bet su įos pagalba melžiamos karvės, kerpamos-avys, paruošia
mas gyvuliams pašaras... (įdomu.būtų išgirsti, kiek gi tų avių ir .
karvių beliko ?). ...Guzevicius įtemptai dirba ir toliau rašydamas ro
maną "Broliai". T.Tilvytis.išleido "Sonetus apie laimų", pasirodė T. 
Sąjungos didvyrio B.Urbanavičiaus atsiminimu knyga apie kovas D.Tėvynė 
karo frontuose. L.Janušytė parašė apysaką is moksleivių gyvenimo "Ža
lioji šeima" ir dvi pjeses: "Mes ne du ir ne trys"vir "Būk pasiruošę » 
V.Mozuriūnas išleido vaikams apsakymu rinkini. "Laužai prie upės", H. .or- 
sakienė vaikams apsakymų rinkinį "Dovana", P.Baltruūnas - "Berniukai 
iš mėlynojo vasarnamio". Su naujais poezijos rinkiniais pasirodė B. 
Mieželaitis, V.Reimeris, A.Matutis, K.Kubiliūnas". Faktiškai visi tie 
Šimkaus pasigyrimai tik rodo, kiek daug literatūros vardu leidžiama 
įvairių komunistinių propagandinių raštų.

TRUMPAI . .S

Jungtinės Karalystės
(Valstybės ženklas) Aukštojo Komisaro

112/4/6 įstaiga
i 7 ' 22(c) wahnathelde

Rheinland 
1952 m. kovo 7 d.

Prof.Mykolui Krupavičiui 
Pfųllingene, Goethestr.16.

Sir,
Jo Ekscelencijos Jungtinės Karalystės Aukštojo Komisaro 

esu pavestas pareikšti Jos Didybės Karalienės Elžbietos II 
padėką už Jūsų geriausius linkėjimus, kuriuos teikėtės at
siųsti Jos Didybės vainikavimo proga.

Jūsų nuolankus tarnas
(Pas.) Privatus sekretorius.

v- į pasiųstą VLIKo ir VT vardu telegrafu D.Britanijos karalienei 
Elžbietai II užuojautą dėl jos tėvo karaliaus Jurgio VI mirties per 
Britų Aukštojo-Komisaro Įstaigą Vokietijai Wahnenheide taip pat gau
tas vasario 26 d. data pasirasytas atsakymas, kuriuo karalienės Elž
bietos VLIKo ir VT pirmininkui prof.M.Krupavičiui už tai reiškiama, 
nuoširdi padėka.

• Gautosiomis iš JAV žiniomis, ten kovo 2^d. nuo širdies smūgio, mi
rė senas lietuvybės veikėjas pral.J.Urbonavičius, spaudoj žinomas J.Kmi- 
to vardu. Savo pareigas stengėsi eiti ligi paskutinės minutės.

- Lietuvių Bibliografinė Tarnyba išleido naują biiletenio Nr. - 
KhygU Lentyną Nr.10-12. Duotuosius bibliografijos duomenis sudar® ve
dėjas ...Ruzancovas, talkininkaujaspSfiKviklio. Kronikoj duotas VLIKo, 
dabartinio Knygųs Lentynos loidėjo, pranešimas, Dr.«.Jarmolinskio pa
stabos apie lietuvių k. literatūrą Now Yorko viešojoj bibliotekoj ir 
kt.

- Pranešama,kad Pasaulio Lietuvių Archyvui skirtąją istorlną (ar- 
ohyviną, bibliografiną ir muziejinų)modžiagą ar korespondenciją reikia 
siųsti Archyvo būstinės adresu, būtent: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 A. Marquette Road, Chicago 29, Ill.,U.S....

_ ,,v n* it* it* n J OU 9 SO

18


	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0001
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0002
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0003
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0004
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0005
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0006
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0007
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0008
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0009
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0010
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0011
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0012
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0013
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0014
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0015
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0016
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0017
	C1B0003685972-1952-nr06-DPSPAUD-ELTOS-BIULETENIS-page-0018

