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V.Vokietija, 1952.III.31.

LIETUVIŠKIEJI TRHJTIES UŽDĄ VINTĄ T

(2) ' 2.Lietuviais norime ir būt

v Jeigu tacSiau vienas tik kūninis gimimas, kaip sakyta, dar nepadaro 
žmogaus lietuviu, tai ko dar reikia?.Kas turi dar būti, kad prigimta
sis pagrindas, gautas iŠ tėvų, virstų tikrai lietuvišku? - X tai atsa
ko cituota Sauerweino eilutė: "Lietuviais norime ir būt". Noras būti_ 

Paverčia kūninį_gįmimj tikral_lietuvišku. Sis noras-reiškiasi 
dvejopai: a.sąmoningu apsisprendimu už lietuviškumą.ir b.aktyviu.lie
tuviškumo palaikymu.

Sąmoningas apsisprendimas yra pats pagrindinis. Gyvenant Tėvynėje, 
jis įvyksta savaime. Bet tremtyje jis ■ turi virsti mūsų valios ryžti-, 
mi. Tiesa, iš Lietuvos atvykusiai kartai jis nėra sunkus. Suaugusieji 
retai kada savos tautybės išsižada. Bet prieš jaunųjų akis šis klausi
mas atsistoja visu savo sunkumu. Lietuvos nematą arba ją tik trumpai 
tematą vaikai yra nuolatiniame pavojuje nutolti nuo lietuviškosios dva
sios. Svetima aplinka ir su ja susijusios pagundos, mokyklos ir visuo
menės pastangos sulieti tremtinius su jų gyvenamo krašto kultūra, vis 
dar labai neaiški politinė padėtis, .įsikūrimas svetimame krašte - vis 
tai yra veiksniai, kurie nežada nieko gero jaunajai mūsų kartai. Ame
rikoje kyla dar vienas specialus pavojus, kurį būtų galima pavadinti 
£asiauįio_pįlįe8įo vilione.. Viena ponia neseniai rašė:, "kūno Romas, pa
rėjus šiandian-iŠ mokyklos ir išgirdąs apie Lietuvą, pasakė: '0 kodėl 
mes negalime būti geri pasaulio.piliešiai?'". Ką jam atsakė jo motina, 
nežinau. Bet jau pats klausimo iškėlimas rodo, kad Amerikos_mol^kįoje 
vaikų minty.s_yra_kreipi.amoj £ ajaullo_p.il jočio linkme_tam,_ kad jos' nųtoį- 
_tų_nųo_jĮi Tėvynės.. Kosmopolitizmas jiems yra diegiamas nauju ir sunkiai 
nugalimu pavidalu. Todėl sąmoningas apsisprendimas tiek savyje, tiek 
savo šeimoje šiandien yra vienas iš pagrindinių lietuviškųjų mūsų, trem
ties uždavinių. Jaunosios kartos akivaizdoje negalima būti neaktyviu 
lietuviu, nej kijkyljnas_neaktyvumas_Jgrejia virsti_lįetįuyiškųmo laįdj- 
jįUyėmįs. Jaunoji mūsų karta turi giliai jausti, kad negal_ima_būti. geru 
papaulip_piįieŠįu,_nebūnant. gęrU-tautieBiUį. Kas nemyli savo motinos, 
■tas bus melagis, tvirtindamas mylįs svetimuosius.

Tautinis apsisprendimas yra tokios didžios reikšmės, kad jis net ir 
nelietuviškos arba negrynai lietuviškos kilmės žmones padaro lietuviais. 
Kės turime pasisakyti prieš tautiniu atžvilgiu mišrias vedybas. Tašiau 
negalime užmerkti akių, kad tokių mišrių šeimų tremtyje atsiras nemaža. 
Jas nulems-daugelis sąlygų: asmens atitikimas, nelygus lyčių pasiskirs
tymas atskiruose kraštuose, lengvapėdiškas moterystės supratimas, kar
tais net medžiaginės aplinkybės. Bet argi šios mišrios šeimos ir turės 
pasilikti mišrios? Ar nebus mūsų uždavinys-jas padaryti.grynai lietu
viškas tiek nelietuviškosios jų pusės, tiek jų prieauglio atžvilgiu? 
klausimas yra savaime-aiškus. Svetimo kraujo_mjs_njbi.jomj,_bet_mjs_bį- 
jome_syet.imoj dvasins. Ne todėl mes pasisakome prieš mišrias vedybas, 
kad būtume rasistai, bet todėl, kad nenorime netekti savos bendruome
nės narių. Todėl Kiekvienam lietuviui, sukūrusiam mišrią šeimą, tenka 
didelis ir atsakingas uždavinys: sukurti nelietuviškoj pusėj šįjdyjj 
apjijprendimj už_Lietųyą_ij tuo būdu Įjungti ją į mūjąją_bendruomaną_ 
bei. mūjąją_kultūrąi. 3ūtų rasistinė nuodėmė apsisprendimo nepaisyti ir 
kiekvieną nelietuviškos ar negrynai lietuviškos kilmes žmogų laikyti
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nelietuviu. Tokiu būdu mas netaktume ne tik didelės dalies Amerikos 
jaunimo, bet sykiu pasirašytume sau i šnykimn dekretą, nes tremtis sa
vaime vis daugiau įlies svetimo kraujo į mūsų bendruomenę. Gera yra, 
jeigu ir kraujas yra lietuviškas, nes ir jis yra vertybė. Tašiau ne jis 
yra lemiantis veiksnys. Galutinį žodį šia taria vis dėlto dvasia.Noras 
būti_įįetuviu turi_būtį paįrįndinė_lįetuviškumo žymėx Kodėl nes poetą- 
O.V.milašių laikome lietuviu? ar todėl, kad jo kraujas būtą būvąs per
dėm lietuviškas? Anaiptol.' Tašiau jis buvo aiškiai apsisprendęs už Lie
tuvą. Ir todėl jis buvo lietuvis.Milašiaus tipo lietuvią mes turime ir 
ateityje turėsime dar daugiau. Jie visi turi būti mūsų pri imami ir lai
komi tikrais, pilnaverčiais ir pilnateisiais lietuviais.

Tačiau noras būti lietuviu neturi likti tiktai grynas dvasios apsi
sprendimas. apsįsprendimąs_už Lietuvą įuri_r£ikštis įiątuvįškumo_paįąį^ 
kymu_tįek dyąsįnis,_tiek medžįagine__prasme. Tautybė nėra tik-vidinis da
lykas. Ne, ji yra ir regimybė, pasirodanti kalba, paprošiais, menu, li
teratūra, bendruomene su įvairiais jos politiniais ir kultūriniais orga
nais. Visi šie dalykai turi būti žmogui savi, visus juos jis turi globo
ti, jiems skirti savo laiko ir savo lėšų. Tremtiniai padarytų didelą 
klaidą, laikydami save lietuviais viduje, bet nesi rūpi nrfami regimomis 
lietuviškumo apraiškomis. Mūsų_tautybė_mirs,_jei_mes_leį3ime_sunikti_ 
mūsų kultūrai lr_mO.su bendruomenei^ Šie dalykai yra tautos dvasios ap- 
ralšEos. Būdamos gajos, Jos žadina bei palaiko ir mūsų vidų. Todėl 
tautinis apsisprendimas turi būti lydimas tiesiog troškulio visam, kas 
tik yra lietuviška. Nesakykime, kad mes nesukuriame amžiną vertybių 
ar pasaulinio masto veikalų, nustebinanšių žmoniją. Lietuviškąsias ver
tybes puoselėti mes turime ne todėl, kad jos yra aukštesnės-uz kitų 
tautų, bet todėl, kad jos yra mums savos. Gali jos būti net menkesnės 
už svetimąsias (iš tikro tašiau nei mūsų mokslas, nei mūsų menas, nei 
mūsų visuomeninės.organizacijos neatsilieka nuo svetimųjų), bet jomis 
vis tiek reikia rūpintis, kaip rūpinamės savo vaikais ir savo žmonomis, 
nors jie ar jos nevisados savo gabumais ar savo grožiu prašoksta sveti
mus vaikus ir svetimas žmonas.

Reikia tad rasti ir laiko, ir lėšų lietuviškoms institucijoms parem
ti. Reikia rasti laiko paskaityti liotuviškai-knygal ir laikraššiui, 
paklausyti lietuviškų transliacijų per radiją, nueiti į'lietuviškus 
susirinkimus, pakalbėti lietuviškais reikalais. Reikia rasti Įėšų iš
laikyti Lietuvos laisvinimo organus (VLIKą), pasaulio lietuvių bendruo
menę (JLB) su jos įstaigomis, lietuviškos šalpos organizacijas (BALI?), 
kultūrines įstaigas (Lit.Institutą), lietuviškas mokyklas, lietuviškas 
parapijas. Išsilaikyti tremtyje tiktai individualine prasme nėra dide
lė garbė. Mums_reįkią išsiįaįkjrti ir_tąųtine_praąmę. Todėl reikia iš
laikyti visa, kas mūsų tautybę reiškia ir ugdo. Bet be mūsų aukos tai 
padaryti nebus įmanoma. 0 ši auka apima ir mūsų laiką, ir mūsų lėšas. 
Dalies laiko ir dalies lėšų skyrimas mums, kaip lietuviams, išsilaikyti 
yra laidas, kad mūsų tremtis iš tikro bus Tautai ne apsunkinimas, bet 
palaima. Apąįsprendimas_be aukos jrą miręs. Tremtis yra ne tingaus lū
kuriavimo, bet sparšios veiklos metas, veiklos Tėvynės atelšiai.

3.Ir jai neturim leist pražūt •
Kam jai? - Lietuviškajai garbei, kurią gavome gimdami. Būti lietuviu 

yra garbė daugeliu atžvilgių: pelitiniu, nes mes esamo nuskriausti be 
mūsų kaltės, todėl turime teisės reikalauti, kad ši nežmoniška skriauda 
būtų atitiesta; kuįtūrįnįux nes mos tarp dviejų pasaulių - Rytų ir Vaka
rų -, todėl esame pašaukti būti kultūros tiltu; istoriniu, nes mūsų pra
eitis yra pilna didžių žygių, turėjusių reikšmės ne tik mums, bet ir
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visai Europai; visuomeniniu, nes tiek praeityje, tiek ir dabartyje mes 
parodome didelių organizacinių ir taktinių gabumų, todėl pelnoma gerą 
vardą visur, kur tik bent kiek esame judresni; £tno£rafinįux nes esame 
sena tauta, išlaikiusi nesugadintą kalbą, dainas, papročius, meną. Vi
si šie dalykai yra didolės vertybės. Visus juos šiandien mes išnešėme 
į pasaulį ir parodėme gretimiesiems. Li£tuvįaį £as^aulįo_tautų_bendruo- 
menėje užėmė—garbingi, vietą.

Taoiau kaip tik todėl ir yra mūsų uždavinys neleisti šiai garbei 
pražūti. Tautos garbi žūsta dvejopu būdu: a. ją pamirštant ir b. J_ą_ 
išniekinant. Jeigu mes nesidomėsimo savais politiniais, kultūriniais, 
istoriniais ir visuomeniniais dalykais; jeigu mes būsime šalti savie
siems papročiams, savai kalbai, savai literatūrai, savam mokslui, sa
vam Dievo garbinimui; jeigu mūsų vaikai ištruks iš mūsų lietuviško
sios globos ir pateks svetimųjų įtakon; jeigu mūsų šeimos pasidarys 
savo dvasia internacionalinės - mes žudysime lietuviškąją garbų savo 
pasyvumu. Iš kitos pusės, jeigu mes būsime nesąžiningi savo pareigose; 
jeigu elgsimės nemoraliai tiek viešumoje, tiek privatiniame gyvenime; 
jeigu mūsų gyvenimo būdas bus netvarkingas; jeigu mūsų santykiai tarp 
savus ir su svetimaisiais bus nedraugiški; jeigu mos nieko reikšminges
nio tremtyje nesukursime, - tuomet mes-pakirsime liotuviškąją garbų 
savo nevertingumu. Tremtis, kaip_tik_ir yra taątinės_gorbėą bandymo 
meįas. Gyvendami Tėvynėje mes galėjome būti ir Šiek tiek pasyvūs, ir 
net Šiek tiek netvarkingi. Bet išvykų pasaulin,-šio "liuksuso" mes 
negalime sau leisti, nes savo veiksmais mes šia angažuojame ne tik 
mus pašius, bet ir visą mūsų Tautą. ĮĄątuvįško^i-gąrįė-yra-Pįrmąeiįįs 
mūsų_uždavįnxsx Jos sargyboje turimo stovėti ir kiekvienas skyrium, ir 
visa mūsoji bendruomenė.

- Kai Izraelio tauta buvo išvesta į Babilono nelaisvą, pranašas Ba- 
ruchas jai parašė laišką, kurio pagrindinis įspėjimas buvo: "begarbin
kite svetimų dievui11 Sis įspėjimas tinka visų amžių tremtiniams. Ir 
mos esame atsidūrų savotiškoje nelaisvėje. Ir mums gresia pavojus pra
dėti aukoti svetimiems dievams. 0 šie dievai^pasirodo mūsų akims įvai
rių įvairiausiais pavidalais: mados ir papročiai, kalba ir literatūra, 
mokyklos ir organizacijos, pinigas ir turtas, moterys ir šeima, geros 
vietos ir geras gyvenimas, graži dabartis ir tamsi ateitis - vis tai 
yra anų svetimų dievų formos, su kuriomis mos susiduriame kiekvieną 
dieną. Ir sunku yra šiems dievams nepasmilkyti, sunku yra jų nepagar
binti ir jiems nonusilsnkti, 0 tačiau reikia jų negarbinti, kad patys 
netaptume negarbingi. Svetimo dievo garbįnįmąs_yra_lįet,uviškosįo^ gar- 
įėjį išdavimas^ Tai nereiškia, kad mos turėtume šiuos svetimas dievus 
niekinti. AnaiptoįJ Tašiau tremtyje mes turėtume gyventi kaip muzie
juje: mes turime žinoti, kad jis yra no mūsų namas ir kad jame suri
kiuoti dievai yra ne mūsų židinio penatai. Todėl mes galimo jais ste
bėtis, bet negalime jiems atiduoti savos širdies. Kas nusilenkįa_sye- 
įimam dioyuix £as išduoda _cats_save. Tai yra tautinės stabmeldybės 
nuodėmė. Tremtis yra grasoma šios nuodėmės iš visų pusių.Todėl apdai
rumas,dvasios žvilgio laisvumas, sprendimo blaivumas, o visų pirma stip
ri ir nepalaužiama savųjų vertybių meilė yra pats svarbiausias tremties 
gyvenimo bruožas. ■>

Kokie tad yra lietuviškieji tremties uždaviniai? Atsiminti, kad 
lietuviais esamo mos girnų;-pasiryžti jais būti; aktyviai šį pasiryži
mą reikšti, aukojant savo laiko ir savo lėšų dalį; saugoti lietuvišką
ją garbų, negarbinant^svetimų dievų - štai-tos pagrindinės pareigos, 
kurias mums tremtis uždeda ir kurių niekas negali atsisakyti. Tremtinio
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būtis yra labai sunki. Jis yra išmestas iš lizdo ir sykiu neturi teikės 
naujo lizdo sukti, nes tiki grįšiąs į senąjį, kuris yra jo tėviškė ir 
jo tautos gyvenamasis kraštas. Todėl šios sunkios būties metą ir reikia 
visą savo rūpestį skirti no tigk kasdienos reikalams, kiek tiems di
diesiems uždaviniams, kurie šiandien stovi prieš mūsą Tautos akis ir 
kurią vykdyme mes visi dalyvaujame. Juo labiau mes gyvensime sava Tau
ta, juo mūsą tremtis bus prasmingesnė ir vaisingesnė.

. ■ ■ ' ( Pabaiga ) . _ . .B A.Jasmantas.

’ KAIP VOKIEČIAI DOMISI SAVO, IR iŠ VISO EUROPOS RYTAIS.

Sekant tiek vokiečią spaudą, tiek ypač ju pabėg-įLią ar tremtinią 
sąjūdį ir ją laikraščius, tenka konstatuoti, jog Vokietijoj šiuo metu 
pastebimas nepaprastai didelis domėjimasis Rytą problemomis.-į ją 
studiją ir tyrinėjamuosius darbus įtraukiami vis platesni sluogsniai 
ir vis daugiau specialistą. Kadangi tos problemos tiesiogiai ar netie
siogiai taip pat paliečia ir lietuviams rūpimuosius klausimus, ypač 
dabar, kai vėl iš naujo, iškeltas Vokietijos taikos konferencijos sušau
kimo reikalas, todėl Šia šį kartą ir duodame kiek platėlesną to dalyko 
apžvalgą.

Rytą problemomis domisi no. tik vieni vokiečiai. Štai Prancūzą cent
rinė įstaiga, studijuojanti Vokietijos problemas, leidžia savą žurna
lą, pavadintą "VoKiečiu studiją centrinės sąsiuviniai". Pirmojo-numerio 
svarbiausiąjį vedamąjį sudarė germanisto Edmundo Vermeil studija "Na- 

■oionalsccializmas ir vokiečią kultūra". Centrinę remia prancūzą aukšta
sis komisaras Vokietijai ir gen.štabas; još vyr.būstinė yra Strasbur- 
go, .o jai vadovauja prof.Piettro-

Būdingas šiuo atžvilgiu ir rusą emigrantą žodis, kaip kad jį perduoda 
"Christ und.Welt".-Nurodydumasj kuriam tikslui 800.000 rusą per 2-jį 
karą kovojo su vokiečiais pries bolševizmą ir kad šiandieninė Sovietą 
valstybė yra jau seniai atgyvenusi senybė,' o jie patys - esą ateities 
rovoliuclninkai, laikraštis vieno 1950 m. pabėgusio Sovietą pasiuntiny
bės tarnautojo lūpomis sako; "Teisingai, Karaliaučius yra labai gražus 
miestas, bet mes, rusai, ten neturime ko ieškoti"-vTačiau, iš kitos, 
pusės, jie, net nesikišdami. į ginčą dėl vokiečią-užs.reik. vicem.prof.
Hallsteino posakio, neatsargiai išsitarto JĄV-žurnalistams, dėl kurio 
dabar jį taip puola opozicija, vis dėlto gina neseniai' Milnchene pradėju
sio eiti naujo rusą laikraščio težą, kad "Europą jie supranta nuo Gib- 
rolfiaro iki Vladivostoko!' Net ir pats vokiečiu prezid. Heussas, vokie- 
čią telegramą agentūros žiniomis, yra no viena proga paskelbęs, kad 
net ir pats Kantas su savo šviesa spindėjęs visam pasauliui ne iš Ka
liningrado, bet iš Karaliaučiaus-. Tas miestas toks buvo, toks ir.liks. 
Tokia yra Karaliaučiaus katedros varpą visus vokiečius įspėjanti gaudi- ■ 
mo prasmė. Neužmirštama ir Lietuva: jai padarytosios skriaudos nepripa
žįsta, kaip visai teisingai pastebi tas pats "Christ und Welt", nė
Vatikanas, prie kurio reziduoja lenką omigrac.vyriausybės Londone at
stovas K.Papės, taip pat ir Lietuva ten turi savo pilna-teisį atstovą.

^£ciaįįai_R£tą pr£bįcmomSj. o ypač Vokietijos Rytą, nagrinėti vo
kiečiai vis dar nėra atsisakę minties turėti^atskirą Rytą Vokiečią 
Un-tą. Vokiečiu Evangeliką Spaudos Tarnybos žiniomis, jis savo darbą^ 

■turės pradėti prie'Bambergo un-to š.m. žiemos semestre. Iš 900 vokiečią 
tremtiniu profosorią pasirinkti reikalingus dėstytojus nebus sunku. 
Bo kitą dalyką numatyta dėstyti slavą kalbas, taip pat Pabaltiją vals-
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tybių istoriją, kurią sios su prieš ir poistorinią laiką Rytų Prūsų 
istorija. Joi toks un-tas nevirstų.roalybs, tai tat nereiškia, jog 
tokių organizuotų mokslinių studijų mintis būtų visai palaidota. Prie
šingai, ji būtų dar daugiau suintensyvinta, o pats studijinis darbas 
paskirstytas tarp visos eilės kitų un-tų, ypač jį koncentruojant Mar- 
burgo Herderio institute, Gottingeno ir prie Bambergo un-to. Toks Got- 
tingeno un-tas pasiryžus pravesti "Karaliaučiaus un-to savaitą", šiemet 
darbą visa apimtimi pradėti taip pat Luneburge įsteigta "Vokietijos 
Siaurės Rytų Akademija", kuriai vadovauja prof.M.H.Bohmas, kuri dau
giau veiks ovangolikų akademiją pavyzdžiu, arba - dar tiksliau - pana
šiai, kaip kad veikė garsioji Platono akademija Atėnuose. Toji akademi
ja, "nepaisant vokiečiams padarytos skriaudos - ištremiant 15 milijonų 
vokiečių", kaip kad pastebi "Ostdeutscho Zoitung", Rytų Vokiošius dva
siškai jungs su visa Vak.Europa. Jos keliu eina ir Flensburgo.įsteigta 
"pasienio kraštų akademija". Taip pat atsidėjus rūpinamasi kurti visą 
eilą institutų, tarp jų ypač sėkmingai veikia "institutas su užsieniu 
santykiams skatinti" Stuttgarte. Minimojo instituto gen.sekretorius 
yra Dr.Fr.Thierfelderis, ligi 1937 m. ėjąs Vokiečių Akademijos gen. 
sekretoriaus pareigas Munoheno. Instituto uždavinys - keistis su už
sieniu dvasiniais turtais, pvz., pasiųs į Ispaniją 65 žmonių simf. 
orkestrą, į Stuttgartą, Miinchenj ir Uiesbadeną iškvietė 230 sąstato 
Romos operą, ruošia persų ir alzyrų meno parodas, duoda patarimų emi
grantams etc. Jo.rinkinius sudaro 40.000 diapozityvų, 30.000 žibančių 
paveikslų, 50.000 negatyvų, apie 50.000 tomų biblioteka ir kt. Jis.ne
užmiršta ir Vokietijos Rytų - ir čia darbas dirbamas atsidėjus.

. Plačių planų turi ir vad. Rytų.institutas Munoheno. Sėkmingai reiš
kiasi taip pat prie laisvojo Berlyno un-to atidarytas Rytų Europos . 
un-tas. Steigiamam Rytų Vokietijos un-tui susidūrus su visa eile prakti
nių sunkumų, faktiškai daug darbo pats nudirbti pasiėmė vietoj Kara
liaučiaus Alberto un-to Jurgio-Augusto un-tas Gottingeno. Tačiau tikrojo 
Karaliaučiaus un-tui krikštatėvio dar teboiėškoma.

Iš buv.Vokietijos Rytų.sričių visi archyvai su gimimo metrikais ir 
kt. asmens žiniomis yra sutelkti Berlyno, Hamburge ir Hannovery. Jau 
vieną priesaika patvirtintais pareiškimais nesitenkinama, bot stengia
masi susekti tikrą kilmą ir statusą-iš originalų.

Patys pabėgėliai ir vok.tremtiniai, susibūrą į vad. "Tremtinių vo
kiečių sąjungą", vadovaujami Katherio, sakosi tol nonurimstį, kol pra
rastosios sritys Rytuose bus jiems vėl grąžintos. Kancleris Adenaueris 
užtikrino tiek juos, tiek vokiečių visuomeną, kad jo vyriausybė visa 
darys, jog prarastosios Rytų sritys vėl būtų grąžintos Vokietijai. Kaip 
kad praneša "NrZeitung", R.Eųropop studiją darbas_bps_dar_daugiau_sjįin- 
tens^vįntąs.-Tai padaryti Vokiečių Draugijos Rytų Europai Tyrinėti 
Vadovybę pareikalavo taip pat Marburge susirinką iš Vokietijos, Berlyno 
miesto ir Austrijos 120 pasižymėjusių Rytų Europos-tyrinėtojų ir moksli
ninkų. Kelių tomų "Rytų vadovėlį" paruošė Dr.W.Markertas iš Gottingeno. 
Pats mokslinis ir Rytų Europos studijų darbas ar tik ne daugiausia šiuo 
metu yra sukoncentruotas prie Marburgo un-to ir Gčttingeno vad. "Arbeits- 
krois". Rytų Vokietijos kultūrinėms vertybėms gelbėti Dortmunde įreng
tas tautotyros archyvas, kuriam vadovauja vietos Pedagog.Akademijos 
doc.A.Perlickas. Celėje buvo įsteigta "Vokietijos Rytų Kultūrinė Sąjun
ga", kurios pirmininkas rektorius Fiedleris iškilmingai pareiškė, jog 
"Rytų kraštas yra visų vokiečių žemė". Sąjungos rūpestis - ją.vėl at
gauti Vokietijai ir visai Europai. Rytų Vokietijos problemos nagrinėja
mos net vokiečių mokyklose Čilėje, kurios susisiekia su vad. "Gottinger 
.jbeitskreis", duodančiu šiuo reikalu visiems svarbiausias direktyvas.
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Mini vokiškosios Klaipėdos 700 m. sukaktį. Šiemet rugpjūčio 2 d. 
Klaipėdos krašto vokietini Hamburge minės 700 m. sukaktį, kai buvo įkur
tas vokiškasis Klaipėdos miestas, "pats seniausiasis iš visu, Rytprūsių 
miestų",-kaip kad pastebi "Dos Ostproussenblatt" (1952.2.5.). Pačios 
iškilmės numatytos pradėti-šošt.dionį 13.30 vai. Hamburgo muzikos salėj, 
K.Mucko aikštėj, kur didelis orkestras atliks Eriko Hannighoferio su
kurtų ir Llfrcdo Brusto sukomponuota "Klaipėdos šauksmų", kurio melodi
jų jis sakosi suradus vokiečių ordino-bažnyčios bokšte Tilžėje. Iš to 
bokšto jis "žvelgus į tuo metu per Nemunų nuo jo atkirsta Klaipėdos 
kraštų ir savo karšius išgyvenimus išreiškus muzikos kalba". Ta proga 
kalbės volst sekret. Dr.O.dcbrdiberis (buv.direktorijos pirmininkas), 
taip pat paskatinis burmistras Dr.Brindlingeris. Vakare Puantuose Ir 
Blomone bus sueigos, pasirodymai scenoj ir t.t. Sekmadienį, rugpiūčlo 
3 d.,visoje V.Vokietijoje bus minima "tėviškės diena", kurios svarbiau
sių punktų Hamburge kaip tik ir sudarys minimosios "vokiškojo Klaipėdos 
miesto 700 m. įkūrimn iškilmės", čia žodį tars vad. "Klaipėdiečių 
darbo bendruomenės" pirmininkas D-M'.y oris, pamaldas atlaikys paskutinis 
evangelikų gen. suporintcndont-is čbereigneris, kalbas pasakys vyriausy
bės ir Hamburgo miesto atstovai, o Rytprūsių bendruomenės vardu žodį 
tars Dr.Gillo. ..pie lietuviškųjų Klaipėdą, buvusių ir 
Klaipėdos miesto įkūrimą., betgi niekur neminima - lyg 
nebūtų būvą.

Kiek dabar ten yrą liką savo l.'-ikanaių vokiečiais? 
prcassonblatt" (1952.1.5) pažymi, jog 1950 m. rugsėjo

‘’ duomenimis yisoj V.Vokietijoj tuvo 1.234,443 Rytprūsių gyventojai. 
1939 m. gegužės 17 d. trijose apygardose gyventojų skaičius siekė 
2.341.008, o.Klaipėdos krašto 1940 m. sausio 1 d. buvo 154.694 gyvento
jai. Taigi, 1950 m; beliko-jų V.Vokietijoj jau tik pus.ė. Lenkų ofic. 
telegramų agentūros v..P duomenimis lenku valdomose srityse anapus Ode- 
rio-Noįsės linijos esą dar 558.000 vokiečių, lankų valdomuose Rytprū
siuose tarp 1945 ir 1950 m.."gavo Lenkijos pilietybą" 74-500, o rusų 
okupuotoj Rytprūsių daly "liką jų dar 74.300’.' Tuos duomenis papildydama 
"Die Stirame" (52.2.24) roše, jog šešuri lenkų valdymo metai pietinėje 
Rytprūsių daly asų tiesiog baisūs. Iš Vilniaus atgabentieji tikrieji 
ir tariamieji lenkai (tarp jų buvo ir lietuvių.E.) išsikėlė kitur.

■ Visas krėstas apleistas, ūkis smunka.
No kitaip ir rusų valdomoj šiaurinėj daly, kur išsyk buvo tikima 

padarysiant "Freistaat", o vėliau Sovietų buvo galvojama tų sritį pri
jungti prie Gudų sov.respublikos. Ten 1946-48 m. buvo atgabenta ir įkur
dinta apio. 500.000 iš Centrinės Rusijos ir Ukrainos kolchozininkiį, bet 
iš jų iki 1947 m. rudens apie r 
tvirtovės rajone buvo įkurdini
Piluvų sudarė visų eilų gynybiniu kaimų. Pajūryje vietoj senųjų žvejų 
įkurdinti rusų žvejai.nuo Juodų 
gal bebuvo likų-tik koks 1.000 
darbams iš kitur. Klaipėdos kra 
buvo_1247,.m._masįškaį įšgūbentT___________
vienas kitas vokietis. Pats kraštas aplink Karaliaučių net ligi Gumbi
nės ir įsruties - dirvonuoja, yra virtus tyru. Mat,-Sovietams pirmoj 
eilėj rūpi no tiek ūkiniai, kiek kariniai reikalai, čia kuriamas dide
lis karinis centras, -^ati Įsrutis paversta naujų ginklų bandymo stotimi, 
ten ir^Vėluvoj taip pat apmokomi Rytų zonos vokiečiu policininkai.
'Didžiausias karinių įtvirtinimų žiedas įrengtas pajūry iki pat Klaipė

dos ir aplink Karaliaučių. ..ir.tmarėso įtaisytos 7 V ginklų stotys ir 
visa eilė radaro stočių, o tnrp_Pįluvps_ir Klaipėdos net. 2Ū_tyirtovįų. 
į tų sistemų įjungti.taip pat aukščiau minėtieji totorių kaimai. Pačiame

prieš vokiškojo 
jos tarytum visai

Tas pats "Ost-
13 d. statist.

j vei grįžo atgal. Kai 
ilgio totoriai, kurie

jų jūrų. 1951 m. pačiam Karaliaučiuj 
vokiečių, bet ir tai daugiausia atgabenti 
štc_vokįociai,- rašo laikraštis toliau,- 
.1 Rusi jų". Pačiuose miestuose beliko vos
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Klaipėdos uosto įruošta povund.laivų baZė su tinklų sistema, Piluvos 
kanalas pagilintas. Tau anksčiau "Ostpreusson-Warte" rąžė, kad Kara
liaučius soviet, dalinių yra-tiosiog prigrūstas, tarp jų yra nemaža ir 
karių motorų, no tik gail.sosorų ar tologonininklų. Por "Ostpreusson- 
blatt" (1952.2.5) skiltis laimingai nuo bolševikų pasprukusi Dancigo 
laivininko Bauormoistorio šeima su 15 n. Preikšaičiu ir jo teta Lapė- 
naito išpasakojo savo išgyvenimus. Gerdo Bauormoistorio tikinimu Kara^ 
liausiuj_buvo sutelkta_ani£ 3.. 000 laivų, Mot.valčių, vilkikų ir kt., 
kur jio buvo tikrinami, taisomi ir, jei tiko plaukioti, nuvelkami - kaip 
"karo grobis" - į Loningradų.Juos perkrauti ir paruošti kelionei turėda
vo karo belaisviai.

Prisimenami ir lietuviai.. No kartų įvairiuose tuoso aprašymuose ar 
pasakojimuose netiesiogiai paliečiami ir iotuviai ar Lietuva, tašiau 
no visuomet iš gerosios pusės. Sakysimo, toj pačioj "Ostpreussen-'tforto" 
(Nr.7/51) Hansas Mittelstodtas, apžvelgdamas 'Klaipėdos kraštų nuo 1919 
iki 1939 m." ir aprašydamas Santarvininkų padarytąsias "neteisybes", 
pastebi, kad "Klaipėdos kraštas su nepakankama apsauga buvo^jėga atiduo
tas Rytų tautai, kuri, ištisus šimtmečius valdyta rusų, ir čia mėgino 
taikyti rusiškuosius nuteisinimo bei priespaudos metodus", kad, osų, 
"Lietuva, viena iš daugiausia atsilikusių buvusios Rusijos sričių", 
1'1923 m. okupavo Klaipėdos kraštų", "kai jos istorinė sostinė Vilnius 
buvo neseniai panašiu būdu užgrobta Lonkų, tat ieškojo Klaipėdoj tokiu 
būdu atsilyginti ir atsigriebti", "pasauliui betgi tąjį savo užpuoli
mų pavaizduodama kaip pačių klaipėdiečių sukilimų" otc. .Ta proga atitin
kamai pnvni zd no j nni prof.Gaigalaičio,-Budrio, Lacyčio, V-Gailiaus, E.Si
monaičio ir kt. vaidmens.^Tačiau kitoj vietoj ir tas pats laikraštis, 
lasydamas apie pernai grįžusius iš Lietuvos vokiečius, jau taip piktai 
noburnoja ir pažymi, kad '.'grįžusieji susijaudinųvpasakojo, kaip lietu
viai ūkininkai priėmė persekiojamuosius ir sudaužytuosius, jiems atver
dami savo duris ir kiemus, paslėpdami nuo persekiotojų, kaip netardami 
nė žodžio dalijosi su jais paskutiniu drabužiu ar duonos kraušliu, 
tarytum būtų vėl atbudus ištisus amžius buvusios bendros istorijos pa
jautimas. Terorizuojami vokiečiai ir lietuviai vėl iš naujo pasisakė 
už bendrus Vakarų kultūros pagrindus, už žmoniškumų ir teisų".

Ir tokių pasisakymų yra ne vienas, nors kiti tat tenori išaiškinti 
tik "paprastu prispaustųjų žmonių žmoniškumu". Tačiau paskiausiai 
ir tarp buv. Klaipėdos kr. vokietininkų.vis gausėja balsų, pasisakančių 
už tai, kad praoiciai būtų pastatytas kryžius, užmirštos buvusios klai
dos ir bendrai kovojama su tuo pačiu priošu - Rytų okupantu. Prio tokių 
teigiamų abiojų kraštų tarpusavio-santykiams švelninti reiškinių tonka 
priskirti ir tai', jog net patys vokiečiai stebisi, kaip plačiai šiemet 
vokiečių spauda vasario 16 d. proga rašė aplo Lietuvą, o VLIKo atsišau
kimų įsidėjo net pats "Momoler Dampfboot".

Ir pati vok.tremtinių spauda ("M.D.", "Die Stimme" ir kt-) skelbia, 
kad dabartinė vokiečių vyriausybė^pasisako už 1937 n, sienas, jų kar
tais net pakaltindama, kam "užmiršo vokiečius už tų sienų". Tas jos 
nusistatymas paniški ne tik iš atskirų vyriausybės narių pareiškimų, 
bot taip pat įsakymų, patvarkymų, ofic.leidinių, atlasų ir įvairių 
valstybinių aktų. Dėl to jų no kartų vokietininkai puola, skelbdami, 
kad vyriausybė, laikydamasi 1937 n. sienų, osų, "išdavusi Klaipėdos 
krašto vokiečius". Pvz., "Die stInno dėr Vortriobenon" (š.n.sausio 27 d.) 
rašė, kad FĮerisbūrgo gyvenų-klaipėdiočiai gavo naujas asmens dokumentus, 
kuriuose pažymėta: "taisės lygios su vokiečių piliečių". Dėl to jio 
įtaikų not protestų, no's, girdi, "savo tėviškėje jie gyvenų kaip vokie
čiai ir už vokiatybų kovoju", todėl toks oficialių vyriausybės įstaigų 
jų traktavimas juos "įžeidziųs".' Nestinga taip pat mėginimų kalbėti
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visų klaipėdiečių vardu ir juos visur pristatyti kaip tikrus vokieti
ninkus.

Gal nieks tiek_n£k£įkia Jaltą, .JT cha r anų įr_P£tsdamji,_kįek vokiečiai, 
tremtiniai. Štai kad ir "Ost-Wost-Kurier" arba "stirnine der Vertriobe- 
nen" Nr.11/52 {kovo 16 d.) įsidėjo Horry-Schultzės-’Jildės vedamąjį, 
pavadintą "Jaltininkų siųstuvas", kuriuo labai aštrių priekaištų pa
daro LE radijo siųstuvo Llinchone čekų vadovybei..Laikraštis ta proga 
pažymi, kad vasario pabaigoj pasitraiikąs iš savo paroigų"LE komiteto" 
pirm.C.D. J'.cksonns komiteto veikla buvo smarkiai nusivylus, ypač emi
grantais iš Plotų Rytų ir Rytų Europos. Vietoj jo paskirtas kontradn. 
Haroldas B.Milleris. Pastebėjus, kad minimasis siųstuvas,galįs daug 
ko gero padaryti Vakarams, betgi dėl netinkamo personalo parinkimo 
greičiau esąs ^'skaudulys vakariečių kone", čokų skyriuj vadovaujantį 
vaidmenį turį žmonės, kurie faktiškai atidarą savo tėvynės vartus bol
ševikams. Pabėgimas iš Prahos der-noroiškiąs nuomonės pakeitimo - tat 
reikia realiai įrodyti. Dėl tokių dalykų,- rašo laikraštist - reiktų 
stačiai imtis uz galvos - gi amerikiečiai tat-ne tik pakenčia, bot 
dar.už tai moka pinigus. Plačiau aprašąs, kaip Benešąs 1943 m. gr.12 d. 
sudaryta su Sovietais sutartimi faktiškai jiems išdavąs savo tėvyną, 
o dėl to susitarimo amerikiečiai paskiau negalėjo-išlaisvinti nei Pra
hos nei viso krašto, bot turėjo stovėti vietoj ir laukti, kol sostinės 
paėmimas buvo perleistas raud.armijai, cituoja F.Peroutkos "Dnesek" 
žurnalo 1947.12.31 parašytus žodžius, jog "mes (čakoslovakai E.) esamo 
su Sovietų Rusija sujungti savo gyvybe ir mirtimi". Gi šiandien tas 
pats Peroutka, saugojamas vokiečių įstatymų, jaučiasi Vokietijoj sau
giau nei savo tėvynėje. Dar daugiau: šiandien jis yra viens iš svar
biausių vadovų LE siųstuvo! Be to, ton esančių 30 slovakų užimą ne
reikšmingas .vietas, viskas esą vienos srovės.(Benešo šalininkų, kuriuos 
savaitraštis vadina komunizmo kolių tiesėjais Vakaruose) žmonių rankose. 
Dėl to minimasis siųstuvus esąs tikrasis "jaltininkų siųstuvas".

Toliau nepaprastai smarkiai pasisakoma,.prieš Potsdamo ir Jaltos su
sitarimus, ypač Sovietų primygtinai pabrėžiamą.Potsdamo sutartį, ir 
pažymima, jog vokiečiai niekados nosutiks.su dabartinėmis sienomis 
Rytuose. Todėl dabar vok.tremtiniai reikalauja, kad tuo reikalu Vakarai 
aiškiai pasakytų savo nuomoną. Joi J..V senato plonumas patvirtins už
sienio reikalų komisijos vienu balsu^priimtą nutarimą, kad pritarimas 
sudarytojai su Japonija taikos sutarčiai dar nereiškia, jog tuo pačiu 
japonams atimama taisė į jų ankščiau, (karui'prasidodant) tarytas sri
tis, kaip pietų Sachalinas ir Kuriliai, kuriuos dabar turi užėmą 
Sovietai, tai tas reikš visišką ir formalų nuo Jaltos sutarties nusi
sukimą. Tačiau, iš kitos pusės, not nuosaikusis britų "The Economist" 
nenori sutikti su.visais jų skelbiamais šūkiais, pvz.; "Vokietija vo
kiečiams - nuo Nemuno iki Šnaro", nors pats kancleris Adenauaris per 
pasitarimus Londono įrodinėjo, jog "reikalingas naujas_Europos_žomė- 
įąpįs"^. Tačiau, kaip atrodo, nenorėdami per daug erzinti Rytų, vaka
riečiai iš esmės slonų problemas Rytuose yra įinką sprąsti tik per 
busimąją taikos konferenciją. Nei patys vokiečiai, nei daug kas Vaka
ruose netiki, kad Vokietijos Rytai būtų paaukoti ir "nurašyti". Visus 
tuos reiškinius ir jįj galimas Išeitis atsidėją šoka taip pat kompeten
tingi mūsų Jaikanių zmonėę.

Yra žmonių, kurio įrodinėja, jog kai kuriuose vokiečiuose glūdėjusi 
kryžiuočių dvasia 3-jamo Reiche nėra nė dabar Išblėsusi. 0 jos uždavi
nys kaizeriniais ir nacių laikais buvo nušluoti.lietuvių tautą nuo že
mės paviršiaus ir ją kultūriškai "suvirškinti". Jau per 1-jį pas.karą 
buvo paruoštos slaptas planas, kaip Lietuvą reiktų kolonizuoti per 
60 metų. Jam pagrindą sudarė vokiečių pravesti Rytprūsiuose sėkmingi
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eksperimentai. Nuo tokių planų neatsisakė nė 3-is Reichas; dar daugiau - 
pagal jo planus Lietuva turėjo būti suvirškinta dar greičiau. Dabar 
lietuvių tautų stengiasi išnaikinti naujasis nacių santarvininkas iš 
Rytų.

Vokiečių pabėgėlių vad. "..ktion Ostpreussen", veikdama išvien su 
jų Raud.Kryžium, toliau renka žinias apie visus grįžusius iš karo ne
laisvės ir grupinį savo žnonių-likiną, pvz., laivo nuskandininų, viso 
kaino išsiuntimų į Sibiru etc. Tuo badu nori surinkti tiksliausius 
stat. duomenis, kiek dar yra ir kur iš to krašto kilusių vokiešių karo 
belaisvių Sov.Sąjungoj ir kitur, kiek.ten yra.žuvusių ar nukankintų 
etc.

P..S..ULI0 L Ikru Vllj BENDRUOMENĖJE

■ krašto valdyba, norėdama plačiau ir viošiau
paminėti birželio 14-15 d. įvykius, tuo reikalu suėjo į sąlytį su es
tais ir latviais. Sudarytos spec.komisijos: parodos, propagandos, kon
certinė ir ūkinė. Kiekviena tautybė į jų skiria savo atstovus. Sidnė
juj por atidarymą rotušes salėj kalbas pasakys australų parlamento na
riai, liberalų ir darbo partijų atstovai. Su kitų tautybių komitetais 
atstovauti paskirti vicepirm.K.Konežys ir teis.J.Žukauskas , o į pabal- 
tiečių komitetų - K.Kenozys ir M.Babinskas.

Įjį s t £1 j, o j tebėra liką vos apio 20° lietuvių. Tik Braunau 
vietovėje gyvena daugiau stovykloje, iš viso 35, be to, po vienų kitų 
dar St.Johan i.Waldo, Salzburgo ir Kufsteino stovyklose. Braunau sto
vykloj buvo apgyvendinta taip pat lietuvių repatriantų 120 asmenų grupė, 
1946 m. išskirta iš UNROS stovyklos Rieda. Jie šiandien visi yra AuLB 
nariai ir-Liet.Paso savininkai.

Brązįįįj.oj.0 konsulo A.Polišaičio iniciatyva atgaivinta 
prieškarinė tradicija Liet.Sąjungos išlaikomose lietuvių pr.mokyklose 
ruošti vasario 16 d. ir kitų žymesnių,tautos įvykių minėjimus. Tuo būdu 
ir šiemet vasario 16 d. minėjimai suruošti Dr.J.Basanavičiaus ir Dr.V. 
Kudirkos (dabar vadin.Carlos Gomes) vardo lietuvių pradžios mokyklose./ 
Kovo 17 d. atidaryta pirmoji lietuvių dailės įr liaudies meno paroda 
Sao Puolyje. Konsului A.PolišaiSiui tarpininkaujant, į parodos atidary
mų atvyko ir ją atidaryti mielai sutiko Sao Paolo Estado gubernatorius 
prof.Lucas Nogueira Gorcoz. į paruošiamąjį darbų buvo įtrauktos visos 
Sao Paolo organizacijos ir šiaip atskiri asmenys. Parodų globoja Lietu
vos konsulas A.Polišaitis. Globėjas joptaip pat pakvietė ir Lietuvos 
nepaprastą pasiuntinį ir įgaliotų ministerį Pietų Amerikai Dr.K.Graužinį. 
Brazilijoj iš viso esama 44.803 lietuvių, iš jų 12.000 - įregistruota 
S.Paolo mieste, kur yra stambiausia lietuvių kolonija. / Brazilijoje 
sustojo ėjusios "Žinios" ir juokų laikraštukas "Garnys". Sao Paolo 
mieste leidžiama "Mūsų Lietuva" sustiprėjo. Pats S.Paolo miestas šiuo 
metu turi 2,5 nil. gyventojų ir yra laikomas greičiausiai augančiu 
pasauly didmiesčiu.

Jšl ZŽ2 ALTas išleido informacinį leidinį, kuriame nusakoma 
ALTO sudėtis, paskirtis, ligi šiol nuveikti darbai ir ateities užda
viniai. Iš tikro ALTo nuveikti-Lietuvos laisvinimui JAV-se darbai yra 
nepaprastai dideli. Jo vadovybė buvo 4 k. priimta Lietuvos reikalais 
JAV prezidentų: 1 k. Roosowdto ir 3 k. Trunano. Ir dabar jis atsidėjus 
stiprina .uaerikos vyriausybės ir visuomenės simpatijas mūsų Tėvynės 
reikalui. Šiuo motu .iTą sudaro 3 4 nariai: po 7 atstovus siunčia ideo-
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loginės srovės (JAV R.Kat.Federacija, socialdemokratai, saridariešiai, 
tautininkai) ir po 3 - didžiosios J..V fraternolinės organizacijos: 
SLA ir. LRKSA, .'LTas, kaip minimajame leidiny nurodoma, palaiko glaudžius 
santykius su VLIKu, taip pat kooperuoja su nin.P.Žadeikių, LE-H. Grupe, 
..B Lietuvių Skyrium ir morališkai renio B.lLFo šalpos darbą. Į Čikagoje 
respublikoną partijos sąrašu kandidatais išstatyti ir 2 lietuviai? A. 
Olis- į Čikagos saniterinėa apygardos pirmininkus ir adv....Lapinskas - 
į Čikagos miesto teisėjus. Balsavimai bus balandžio 8 į.\/ "Margutis" 
Šventinį numerį išleido' su viltingu K.Polėkio vedamuoju "Atgims Nęprikl. 
Lietuva", Valstybės Tarybos, visų 3 prezidentą, visą hiništ.pirmininkų, 
kurią dabar tremty yra 2 (inž.E.Galvanauskas ir gan.J.Černius), taip 
pat pirmojo, ketvirtojo, panirtoje ir paskutiniojo ministerią kabineto 
atvaizdais. Nepriklausomybės šventą taip pat gražiai atžymėjo iliustruo
tosios "Lietuvių Dienos".

Lituanistikos Instituto laik.prozidentu pakvietus Dr.P.Joniką, dabar 
Sudaromi institutu organai. Į mokslinį jo branduolį pakviosti: M.ALsei- 
kaitė-Girabutienė-, K...vižonįs, J.Balys, ...Benderius, M.Biržiška, ’/.Bir
žiška, J.Brazaitis, L. Daiibriūaas,v Z. Ivinskis, J,Jakštas, V.Krėvė, ...Ku- 
šas, V.Maciūn.-.s, J.Mdtasas, vK.Pakštas, A.Flateris, J,Puzinas, ...Salys, 
— Senas, Fr.Skardžius, Š.Sužiedėlis, ...Šapoka, V.Trunpa, ...Vasiliauskas, 
V.Viliaraas. / J-.V-so ir liet aviai žuvininkai nuraitė leisti savo laik
raštį. 1951 ra. sausio -31 d, l.ict. Žurnalistą Sąjungai suėjo 30 notą.Kai 
kurie jos nariai reikalauja atgaivinti ir suaktyvinti j.ds veiklą. Visa 
eilė JAV laikraščių .įsidėjo’ UF perduotą žinią apie operos sol.Ip.Naura- 
gį, kurio' r e'įer’t uarąs apima 40 operų 5 kalbomis, bet jis dabar turi 
šeimai pelnyti duoną dirbdamas Aorcostory fabriko, "Iforld Alraanach" 
paskelbė apsčiai žinių apie Lietuvą, Npl/C žinių agentūra - straipsnį 
apie kud.Kulbio, širmojo lietuvio dvasininko Kanadoje, darbus, "The 
Cath.Free Press" - apie kun.. C. Jutkevįčiaus veiklą. Saulėtojoj'Kalifor
nijos padangėj yra įsikūrus. taip pat geras būrys lietuvių- Vieną lie
tuvišką barą yris nuvariusi ir 'tenykštė kun. J. Kučinsko vadovaujama lietu
vių parapija, kurios duži •’•.besti? atžymėtas gražiu leidiniu.. "Dirvoj o* 
spausdinama Uršulės Žemaiti ones. 36 .ra. išgyvenusios'JAV-so, "Suvalkie- 

.čių vestuvės’', redaguotos-t'ri J.Balio'. JAV kongreso biblioteka per "Ga
biją" užsisakė-u-jię'vertingą liet.leidinių, tarp jų nemaža sunkiai- 
gaunamų.ir jau išparduotų;'"Gabija" persikėlė į. naują būstą ir pasiekia
ma šiuo adresu:-353 Union -.ve., Brooklyn, N.'Y.USA. / Vyt.Šaulius 
knygų leidyklą '"Terra" pcrjoi'do;.žurnal.V;c£vįnskuį. '/ B-.^LF.as ir tąliau 
atleistas nuo Aukojimo už'siuntų.persiuntimų į Europą. ClevelanĮįo 
scenoje pastatytas -J.Grušo "Tėvas”. / Bostone įškilniaghi atidaryti, 
taut.s-gos namai, kur bus taip pat lietuvių kdltttrini'a centras. / Dr.S. 
Kerpytė Now Yorke skaito .-paskaitas apie inkstus ir kep orių .'ligas studen
tams, d.gyt.R.Sal-iaraonaite ■dirba vėžio ligų afįb j..etbrljc j, taip pat at
sakingą tyrinėjamąjį dtirb'ą-gavo dr .J; Valaitis. „

. - K a n a' d o j. e vasario 16-ją. gražiai atžymėjo ir svetimtaučių 
spauda. Būdinga, Jog Winipoge paskaitą, skaitąs Manitobos. un-to prof. 
J.Howard Richardsas, žymus moks’įninkąs ir visuomenininkas,Lietuvos 
reikalus ir jos istoriją goriau žino už m vieną lietuvįu / Šokėja Bi
rutė VuitkOnaitė paruošė’ Libretą moderniam baletui, pasinaudodama humo
ristine lietuvių liaudies’ pasaka.. Jam muziką taip pat rašo liet, kompo
zitorius. .

p £ r t u g a į į X.2. 1 £ Pąrcslonos nioste įvykstantį tarptautinį 
eucharistinį kongresą.atvyks ir. yisa eilė lietuvių ekskursijų. Didžiau
sia iš jų Kun.Vienybės.organizuojama iš JAV. Ekskursijai vadovaus vysk. 
V.Brizgys. į kongreso taip pat atvyks arkiv.J.Skvireckas ir vysk.V.Pa-

10



- 11 - 

dolskis. Vienoj iš Baroelonos bažnyčių bus visą laiką laikomos lietu- 
. viškos pamaldos. -

'Ž££į££££ komunistų spauda reiškia pasitenkinimą buv.Šveica
rijos pirmojo pasiuntinio Maskvoje, dabar OberstdivisionSlr - divizijos 
generolo^H.Fluękigorio vieša paskaita apie dabartiną pasaulio situaciją 
ir įspūdžius iš Maskvos. Jis 1946 n. buvo šveicarų repatriacines komi
sijos pirmininkas, turėjus į Sov.Sąjungą grąžinti apie 12.000 buv.Sovie
tų piliečių. Savo paskaitoj jis daugiausia kalbėjo apie Maskvą ir viešą
jį Sovietų gyvenimą, nesigailėdamas jam kai kur tiesiog panegyrikų. 
Sakėsi netikįs, kad Sovietai norėtų užkariauti V.Europą ir visą pasau
lį, nors ten pat pastebėjo, jog Maskva seka net mažiausių provinoijos 
laikraštukų Šveicarijoje spaudą. Girdi, Šveicarijos neutralitetas turįs 
būti 100-procentinis. Būdinga, jog neprasitarė nė žodžio apie dikta
tūrą, terorą, sovietiną ekspansiją. Tremtinių ne vienas linki, kad 
pirma jis pats gautų išgyventi visą tą terorą, kokį kad turėjo išgyven
ti taip pat 100 procentų buvusios neutralios Pabaltijo valstybės, ir 
po tokios patirties, tik jau visos šveicarų tautos, imtų panašias pa
skaitas skaityti. Paskaitą organizavo Winterthuro patriotinė '-'Noue 
Holvetische Goselschaft", kurios pirmininkas prof.Ffeli taip pat dėstė, 
kad "rusai nori tik taikos"..."Geresnio pasitarnavimo bolševikams - 
šį kartą neutralumo vardu - net ir nereikia./ Friburge prancūzų 
kalba leidžiamas dienraštis "La.Liberte1' Nr.43/52 įsidėjo apie Pabalti
jo. kraštų žudymą ir deportacijas išsaąų straipsnį, leidžiamą serijoje 
"Po sovietiniu jungu". Straipsnis pailiustruotas visa eile dokumentų 
ir išsamių pavyzdžių, rodančių, kaip sovietai sistemingai vykdo tiek 
Lietuvoje, tiek kituose Pabalti j apkraštuos e tikrą tautžudybą. Taip 
pat aprašytos partizanų kovos krašto viduje prieš krašto okupantus. 
Sovietų žiaurumui pavaizduoti duota daugybė konkrečių duomenų ir tik
rų faktų. Lietuvos užėmimas b.ivo tikra "ocoupatio bellica". Ta pati 
"La Libertė" kovo 17-d. Nr.64/52 paskelbė naują straipsnį apie Pabal
tijo kraštų-kryžiaus kelius. Jame šį kartą išsamiau pavaizduota Latvi
jos padėtis po sovietiniu jungu.

X£MX££įJ.£j. £ kovo 23 d. Vydūnui suėjo 84 m. amžiaus. Ta 
proga jam pasiųsta daug nuoširdžių sveikinimų. >

Knygos bare
Juozas Grišmanauskas, vienas iš pabėgusių 3 žvejų, parašė savo 

įspūdžius apie gyvenimą Lietuvoje.ir pabėgimą į.Švediją. Jie netrukus 
bus išleisti atskira knyga. "Aidai" prof.V.Biržiškos straipsnius apie 
vysk.M.Valančių leidžia atskiru leidiniu. Ką tik.išspausdintas A.Ma
ceinos veikalas vokiškai "Der grosse Inkvisitor".įvadą parašė prof. 
V.Šilkarskis.Leidinys turi 340 psl. JA7-se išleidžiamos lietuviškai 
ir.angliškai V.K.Bonaičio "100 dainų". Dr.Jur.Pr.V.Raulinaitis rašo 
studiją apie Lietuvių Tautos suverenumą. Vilnietė Graž.Slapelytė-Siru- 
tienė panaša atsiminimus apie Dr.J.Basanavičių. "Rūta" Kanadoje iš
leido Jono.Gailiaus veikalą "Kartuvės".

Rūpinsis lietuvius sutelkti į vieną 
sritį.

Šiuo motu į Europą emigraciniais ir šalpos reikalais yra atvykus 
BAĮdTo pirmininkas prof .J.B.Končius. Iš Prancūzijos vykdamas į Vokie
tiją,pakeliui užsuko į VLIKo būstiną ir jo vadovybą supažindino su savo 
Veiklos Europoje planais.

11



- 12

BTALFo pirmininkas yrc. jau užmezgęs reikalingą kontaktą su PICME, 
kurią remia 23 valstybės ir kuri šiemet numačiusi išgabenti iš Europos 
115.000 ąmonių. Ji apmoka kelionę.1 užjūrį, pirmoj eilėj gabens vad. 
vokiečių.kilmės asmenis ir tremtinius. Tačiau ji kaip reikiant nepra
dėjo veikti dar nė kovo mėnesį. Dabar į USA gali važiuoti tik našlai
čiai ir tremtiniai puse tremtiniu kvotų iki 1954 m..Kokiu būdu tremti
niai bus gabenami ir ar leis vykti priv.laivais, gal tarsis su savano
rėmis šalpos or-mis, konkrečiai paaiškės vėliau.

BAUo pirmn-ink-ns suėjo į sąlytį ir su UNO pabėgėlių centru, tei
kiančiu jiems politinę ir juridinę globą. Prieš išvykdamas lietuvių, 
taip.pat estų ir latvių, kurie jam sutaikė reikalingus įgaliojimus, 
emigraciniais, globos bei šalpos reikalais tarėsi su atsakingais parei
gūnais VolSt.Dep-te, tarp jų ir su Mr.Warrsnu. Viens iš svarbesnių už
davinių - išsirūpinti iŠ vokiečių vyriausybės, kad visas siuntų išve- 
žiojimas ir-išdalijimas-būtų atliktos nemokamai. Tuo reikalu jau susi
siekė su centrais ir vyks į Bcnną. ..r teks jungtis su jų Raud.Kryžium, 
ar su Caritas etc, paaiškės vėliau. Yra nematąs sutelkti ir dar dau
giau koordinuoti visų šalpos or-jų bendradarbiavimą tremtiniams remti 
ir globoti..užmegzti santykiai ir su karinėmis vyriausybėmis. Tuo rei
kalu jau tartasi su jų patarėjų komisija (advisory Board) JAV-se^ir 
ypač direkt.Ringlandu. Kad būtų tremtiniams teikiama lengvatų, užtari
mas, ir kiek galint daugiau globos iš karinės valdžios, McCloy yra taip 
pat pasiuntus tuo reikalu palankią nuomonę. Tačiau ar tik ne svarbiau
siu savo uždaviniu BALFo įirmininkes laiko pastangas Visus baįtusx o 
o i0i tat būtų neįmanoma, tai bens_lįeįuvįusx susitarus su_voki.eSi.ij 
ęentrine_ir kra3įų_vyrįausybėmį.sx s.uteįkti__į_vįeną_kurj.ą_nors. jąrovįnęį- 
j.ąx Dabar tam tikslai renkamos reikalingos žinios ir ruošiamas memoran
dumas. Tokiu atveja būtų įmanoma geriau rūpintis jų ..kultūriniais reika
lais, taip pat dvasiniais-religiniais, pagaliau ir pats šalpos prista
tymas bei paskirstymas pigiau atsieitų.

Kaip vienas iš'-Caro organizatorių ir direktorių, taip pat patyrinės 
ir Care veikla.-Caro Paryžiuje veikia gerai, tos centras Vokietijoje 
yra prie Bonnos. Kadangi vidutiniškai visų aukų ir dovanų 70 proc. 
BALFas- gauna iš svetimtaučių ir valdžios, o tik apie 30 proc. surenka 
iš savo tautiečių, tai ir.toliau stengiamasi su svetimaisiais palaikyti 
geri ir nuoširdūs santykiai, juos taip pat informuojant apie šelpia
muosius ir globojamuosius Kadangi estai su latviais tokios organizaci
jos,kaip mūsų BALFns, neturi, tai ir jie prašosi ta proga, kad būtų 
kur reikiant užtariami ir su lietuviais atstovaujami.

LAISVOJO PnSAŪLIO SPAUDOS PUSLAPIUOSE ' ' . ■

Italų spauda užsistoja Lietuvą. Asyžiaus mieste leidžiamas didelis 
religinės kultūros žurnalas "La Rocca" atsispaudė V.Mincevičiaus verstą 
Stepo Zobarsko novelų "Monsinjoro šuoliukas". Žurnalas duoda taip pat 
platų įvadą apie autorių ir jo veiklą literatūroj, pabrėždamas ypač 
jo lankstų ir elegantiškų stilių. Romos visuomeninis politinis laikraš
tis "L'Ora lollL.zione'-' įsidėjo Doro. Drago ilgą straipsni, pavadintą - 
"Santarvininkų lengvapėdiškumu paremtas sovietinis imperial 1vmes Pabalti
jo kraštus pavertė tylos zona". Po šia didžiule antrašte eina kita: 
"Vakariečiai nežino, kaip visa tai atitaisyti Jaltos nutarimų šviesoje, . 
ir toliau pripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę". 
Straipsnio autorė,vžymi italų žurnalistė, įvade rašo: "Dabartinė poli
tinė Pabaltijo kraštų padėtis, kurie, kaip žinoma,-1940 n. rugpiūcio 
mėnesį buvo prijungti prie Sovietų Rusijos,-yra, be abejo, nelegali,
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kadangi ta aneksija sulaužė preciziškas tarptautinės ir konstitucinės 
taisės narnas11. Po to autorė išnagrinėja visas sutartis ir paktus, su- 
darytus^su Sov.Rusija, jų sulaužymų, vėlesnius įvykius ir dabartinu 
šių kraštų padėtį tarptautine plotme. įdomios ketvirtame straipsnio 
skirsnyje autorės daromos išvados: "Išėmus teisėtą aspsigyndmą. (ta
čiau trys Pabaltijo kraštai-nesudarė Sovietų Sąjungai jokio nei artimo, 
nei tolimo pcvojaus), tokie ultimatumai, neparemti jokiu juridiniu pa
grindu, sudarė aiškią agresiją prieš Estiją, Latviją, Lietuvą. Taigi 
jų vėlesnė karinė-okupacija nėra kas kita, kaip tarptautinis nusikalti
mas (delitto internazionale), turįs tikslą neteisėtai primesti vienos 
tautos valią kitai, kad tuo būdu būtų įvykdyta smulkiai paruošta in
korporacijos programa. Iš to aišku, kad naujos valdžios, sudarytos su 
aiškiu ginki n spaudimu, nereprezentuoja tautos valios ir, negalėdamos 
remtis teise, priklausančia teisėtai valdžiai, nėra konstitucinės. 
Jų veiksmai neturi teisinių formų ir juridiškai negalioja. Todėl rin
kimai, įvykdyti šių valdžių, yra taip pat nelegalūs, kaip kad yra ne
legalus ir "prašymas" "liaudies seimo", išrinkto nedemokratiniais bū
dais, įjungti į.SSSR'-'. -Kaip matyti, straipsnis yra svarus ir mums la
bai palankus. Nagrinėdama toliau Pabaltijo kraštų ęadėtį^tarptautine 
plotme, autorė pastebi, kad yra per maža tik pripažinti šių kraštų 
nepriklausomybe: reikia daryti ką nors.daugiau, kad jie būtų apsaugo- • ■ 
ti nuo sovietinio naikinimo ir kad būtų jiems grąžinta laisvė. Itali
jos "Comitato Ci.ico" organas "II Collegamento", gražiai paminėjus 
Lietuvos nepriklausomybės šventą, taip pat duoda straipsnių apie da
bartiną Lietuvos padėtį.

Kaip Sovietai vykdo R.Europos integraciją. Soviet, rusų ūkio sistemą 
vykdo 1/4 viso žemės ploto ir 1/3 visos žmonijos. Visame pasaulyje yra 
134.781.000 km2 ploto ir 2.367.700 gyventojų, pereitų metų duomenimis 
iš tų skaičių Sov.Sąjunga su satelitais užėmė 34.662.000 km2 ir turėjo 
761.500.000 gyventojų. Nors ūkinis tų sričių potencialas nėra per aukš
tas, tačiau ypač pastaruoju metu stengiamasi jį padidinti, pirmoj eilėj 
supramoninant. Didinant pramonines investicijas, savaime aišku, negali 
nedidėti ir pramoninė produkcija. Kaip kad pažymi "Die Gegonwart" Nr.151 
(1952.3.15), toji pramoninė ekspansija ypač gyva R.Europoj, kur visa 
pramoninė gamyba, palyginti su prieškariniais laikais, daugiau negu pa
dvigubinta, ^įvairuoja nebent atskiruose kraštuose. Tačiau, nepaisant 
to, tiek pačioj Sov.Sąjungoj, tiek ir jos satelituose.jaučiamas didelis 
būtiniausių.prekių stygius, ir suvartojamųjų gėrybių gamyba yra toli 
atsilikusi nuo investiciniu gėrybių gamybos.

Tuo tarpu, kai amerikiečiai remia Vakarus per vad. OEEC, Sovietai 
1949 m. pabaigoj sukūrė "Savitarpio ūkinės pagalbos tarybą", sutrumpin
tai vad. "Komikon", kuri planuoja ir faktiškai vykdo ūkinį bendradar
biavimą tarp atskirų Rytų Europos kraštų; iš tikro tai yra tas pat , 
kas^politinėj veikloj vadinama "Kominfomu". Kadangi visi Rytų Europos 
kraštai, išskyrus pačią Sov.Sąjungą, ligi 2-jo karo buvo smarkiai susi- 
rišą su Vakarais, tai dabar tas jų perorientavimas neina 
be.sunkumų, dar daugiau - susiduriama^tiesiog su ūkiniais sukrėtimais, 
kurie daugely R.Europos kraštų neleidžia niekaip grįžti į normalų ūkinį 
gyvenimą net ir dabar, praėjus 7 metams po karo pabaigos. 0 taip yra 
dėl to, kad pirma dar turi būti tam ūk.bendradarbiavimui sukurtos reika
lingos sąlygos. Lenkija įpareigota ligi 1955 n. savo dabartinį gamybos 
planą net paketurgubinti ir pagaminti 11.000 traktorių, kuriais visai 
R. Europai turės atstoti Vak. Europą. ..teity Lenkįjos_ir čekosįmvakįjos_ 
pramoną Sovietai_pro2ektuoj_a_pjiverst_i jjiytą Ruįru"j_ nors nei Lenkai, 
nei Čekoslovakija taut.ūkio sumetimais tokio suliedinimo nenori. Per 
Lenkiją numatyta pravesti rūšinio tipo geležinkelio linija iš Katovicų
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j, Radomą-Brestą-Kovelį-Rovną-Iirivo j Rago, o antroji - į ten pat iš 
Krokuvos-Lvovo-Tornopolio-Vinicos. Oderio-Dunojaus kanalas turės Silezi
jos ir Moravijos pramoninius centrus sujungti su Juodąja jūra ir Pietų 
Ukrainos centrais, o Rytų-Vakarų kanalas sujungs Oderį su Uarthės-Vislos 
-Bugo-Pripetės-Dnicpro ūgynu. Išsyk tais kanalais galės plaukioti 250 to 
laivai, o po 1958 n. - užplanuota net ir 1000 to. Pirnoji t an kanalui 
aukštos temperatūros krosnis buvo vad. "Hūttenkonbinats Ost" pastatyta 
pereitų metų rudenį. Čėkoslovakų pramonė gavo naują paskirti - gaminti 
no vartojamąsias gėrybes (tekstilė, odos gaminius, keramiką etc, kaip 
kad ligi šiol), bet ypač mašinas (plano gale turės.visos gamybos 50 proc. 
sudary jų.produkcija) ir trečdalį.sudarys gatavos prekės. Tuo būdu Če
koslovakija po Sov.Sąjungos bus iš eilės didžiausias mašinų statytojas 
likusioms "Rytų demokratijoms", atkirstoms nuo Vak. Europos gamybos^

Tik Siu-nepasakoma, kiek tas ūkinis Rytų Europos "suliedininas" su 
Sov.Sąjungų faktiškai jos gyvento j .-uis brangiau atsieis. Tikriau - kiek 
Sov.Sąjunga minimuosius kraštus iščiulps, ir kiek prie tų visų "grandio
zinių statybų" paguldys save galvas dar gyvų likusių kad ir mūsų tau
tiečiu.

Lietuvoj genocidas stiprėja. Vertas platesnio dėmesio "The Eastern 
įuartetly" s.m. sausio-balandžio mėnesį (Tol.V,H.l-2) įdėtas Pr.Rupeikos 
išsamus straipsnis apie vis stiprėjanti. Pabaltijo tautų genocidą, kur 
daugiausia duomenų duota apie Lietuvą. Straipsny pažymima, jog Sovieto!, 
okupavę Pabaltijo valstybes kariniais sumetimais, kad tuo būdu susidary
tų geresne, baze, pulti Kakarams, jau per pitnąją okupaciją buvo pasiryžę 
deportuoti ir sunaikinti apio 1C proc. visų Pabaltijo gyventojų, Dabar 
tas Pabaltijy turimas užnugaris- strateginiams reikalams dar daugiau iš
naudojamas. Estijoj įruoštos karo laivyno ir oro bazės turi dengti Le^ 
ningrado sritį ir drauge.tarnauti puolamiesiems tikslams/ Estų Hiumos-, 
Saaremos ir kt. salose jau yru įruošta-visa eilė ir teberuošiama naujų 
raketinių ginklų bazių, nukreiptų į.Švediją, Daniją’ir net britu salas. 
Pati Estų ir Latvių teritorija, priklausanti vidurinei raketinių ginklų 
zonai, yra. paruoštiės postovis prieš Siaura ir Vakarus. į šita karo lai
vyno ir raketinių bazių žiedą yra įtraukta Ryga, Ventspilis, Liepoja, 
Palanga ir Klaipėda, kurios gauna remti Rytų Prūsų ir Lenkijos karo lai
vyno bazes su V sviedinių šaudyklomis, puolamosiomis valtimis, torped- 
lalviais ir kt. Be tranzito reikalams skiriamų aerodromų, Li£tutqJ_ir 
Latvijoj,- rašo minimasis anglų žurnalas,- yra opj.e_14 yisaį moderniškai, 
j,-tąisyt.ų_karįnių_aerodromų_su požeminiais angarai,s_etci Šitie aerodromai 
statomi ir plečiami ruože Kaunas-Įsrutis-Mažeikiai-Klaipėda ir yra skir
ti tolimo skridimo sunkiesiems bombonešiams, kurių uždavinys karo atveju 
bus pulti Skandinaviją, Vak.Vokietiją,-Prancūziją ir Britą salas. Taigi, 
Pabaltijo kraštai sudaro strateginių atžvilgiu pirmos rūšies užnugarį 
ir tranzitinę-sritį, o į pirmąsias fronto linijas įeina kaip karo lai
vyno, V ginklų ir bombonešių bazės. Tuo būdu dėl šių priežasčių Pabalti
jo tautoms būti nušluotoias nuo žemės paviršiaus pavojus dar dgugiau pa
didėja. _ .

0 tas tautžudybės procesas, pradėtas per 1-ją okupaciją, dabar varo
mas su dar didesniu intensyvumu. Sovietų smegenys,vjų Polit.Biuras, yra 
sudarąs savą specialią sistemą, kaip užimtieji kraštai turi būti suvirš
kinti ir per numatytąjį laikotarpį -susovletinti. Tai paprastai atliekama 
trimis tarpsniais: 1. Per pirmąjį išsyk stengiamasi dangstytis visokiais 
kolaborantais, "specialistais" etc,.kol su laiku paaiški tikrasis bol
ševizmo veidas. -2. Per antrąjį prasideda plataus masto valymai, senų 
institucijų "išravimas .Su šaknimis", o komunistai visą viešąjį gyvenimą 
paima visiškon-savo kontrolėn. Dabar jau areštuojami net ir buvusieji
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ankstesni "bendradarbiai", praskynę seto kraštuose bolševizmai kelią, po
licija pavedama visiškon MVD-MGB globon, paspartinamas kolektyviniuos, 
vykdomos masinės deportacijos. 3. Trešią laikotarpi žymi "Sovietinės 
doktrinos įsisavinimas" ("vospitanije"), kitaip tarus, "Sovietinės tikro
sios dvasios" įvedimas MVD metodais. "Čiabuviai" komunistai šalinami, 
jų vietas užima "tikrieji bolševikai", beveik išimtinai importuoti iš 
Sov.Rusijos. "Nacionalizacija.ir kolektyvinimas? atbaigiami, privati- 
nuosavybė "išraunama iš šaknų", o buvusieji savininkai - pasiunšiami i 
Sibirą... pasimokyti tikro komunizmo.Čia visas tautinis gyvenimas, visos 
jo apraiškos pereina jau visiškon polit.policijos organų (MVD-MGB) prie- 
ziūron. -

Jau per pirmąją okupaciją apie 55.000 lietuvių buvo nužudyti, suimti 
ir deportuoti, tarp jų apie 23.000 išsiųsti kaip '.'laisvieji naujakuriai" 
į kolchozus ar darbo stovyklas, daugiausia į Zemepalatinską ir Barnaūlą. 
Suimtieji buvo pergabenti į ^antrinės Rusijos kalėjimus, o 1942 m. iš 
jų persiųsti į Sibiro darbo vergų stovyklas, jintrajan laikotarpy, truku
siame 1944-1946 m., apie 120.000 buvo išžudyti, suimti ir deportuoti į 
Sibirą, t-rp jų apie 55.000 valstiečių šeimų ar jų narių. Trečiajame - 
apie 240.000 buvo deportuoti į Rytus, iš jų apie 180-200.000, daugiausia 
ūkininkų šeimų narįų, išsiųsti kaip "laisvieji naujakuriai" į Sibirą ir 
Siaurės iMizachstaną. Prie to skaičiaus tenka pridėti dar 125.000 lietu
viu ir buv.Lenkijos pieliečių, išžudytų tiesiai^ar žuvusių per partiza
nines kautynes 1941-1949 m. Skaičius tų, kurio žuvo stovyklose, kalėji
muose etc iš nuovargio ar iš išsekimo, siekia apie 190.000. Tuovbūdu 
ligi 1949 m. rugpiūcio mėn.-lietuvių tautos bendrus nuostolius žuvusiais 
žurnalas vertina apie 320.000 žmonių. Čia tenka pažymėti, jog buvo suimti 
ir deportuoti apie 85 proc. inteligentijos ir 35-40 proc. tautiškai 
aktyvaus elemento 'daugiausia į pačias šiauriausias Sibiro sritis ir į 
vad. "dolstroi", t.y. žiauriausius klimatiniu atžvilgiu rajonus. Ypačiai 
pavojingi sovietiniam režimui asmenys siunčiami į nuožmiausius "spec, 
lagerius" Arkties srityse,^Tol.Rytuose, Kolymoj arba Siaurės Ledjūry. 
Vykdant smulkiai ir kruopščiai paruoštų Lietuvos š'usovietinimo planą, 
visi Lietuvos gyventojai buvo suskirstyti į 4 grupes ir pagal jas ati
tinkamai "sutvarkyti". Tas grupes sudpro: 1.politiškai absoliučiai ne
patikimieji, 2.politiškai įtariamieji,'3. užsikrėtusieji "buržuazine 
dvasia" ir 4.tie, kuriems leidžiama nuolatos pasilikti Lietuvoje, bot 
ir tie patys yra pavesti nuolatinėm soviet.policijos, partijos, komjau
nimo, administracijos ir profes.s-gų kontrolėm.Sovietų gyventojų statis
tikos skyrius 1948 m. oficialiai paskelbė'Sov.Lietuvoj buvus 2.300.000 
gyventojų, tuo būdu soviet.daliniai ir importuotieji iš Sov.Sąjungos 
jau tada sudarė apie 300.000. Nuolatos siunčiami į Sov.Sąjungą "pagilinti 
studijų" ar "pasitobulinti" komjaunuoliai ir įvairūs specialistai ten 
"įsąmoninami" if į savąjį kraštą grąžinami jau kaip tikriv"politrukai".

Kur lietuviai daugiausia deportuojami? Žurnalas konkrečiai nurodo 
šias sritis: 1) įvPavolgio darbo stovyklas 1941 m. buvo išsiųsta apie 
6.000 mūsų tautiečių, 1944-45 n. - 8.000 ir 1947-50 m. - 20.000. 2) Pe- 
čioros ir Vorkutos sritis - 13.000- 3) Komi -darbo vergų stovyklą - apie 
5.000. 4) Gorkio ir Kirovo kalėjimus - apie -7.000- 5) Sieverny ir Uralo 
darbo stovyklas - 27.000. 6) į Novoje Zemlia' ir Jamalos kalėjimus ar 
darbo stovyklas - apie 6.000. 7) Obės ir Kozyno priverč. darbų stovyklas 
- per 20.000. 8) Norilsko ir Ustos darbo stovyklas - per 12.000. 9) Tai- 
miro, Katangos ir Olcnsko darbo stovyklas - per 67.000. 10) Jakucko sri
ties darbo stovyklas - per 15.500. 11) Dnlstroi sričių Tol.Rytų priv. 
darbų stovyklas - per 140.000. 12) vad."Osobstroi" darbo stovyklas - per 
25.000. 13) Išsiųstų "savanoriais naujakuriais" į-Siaurės Kazachstaną 
ir Kirkizistaną - apie 50.000. 14) Išsiųstų "naujakuriais^1 į Barnaūlą, 
Novorosijskų, Tomską - apie 60.000. 15) Kitos Sibiro ir užuralio sritys

15



- 16

Betaikiau neatžymėtos. 1949 n. įvykdytos deportacijos buvo dar didesnės 
už ankstesnes,jos palietė, tikina, apie 100.000 mūsų tautiečių.

Prie pačių žiauriausių darbo stovyklų ir kalėjimij priskirianos esan
čios Novaja Zemliu'ir Jomaloj. Ten, kur vedani geležinkeliai^ įkurtos 
karinės bazės, dygsta nauji pranoniniai pastatai, yra "draudžiamosios 
sritys". Gal iŠ jų visų reliatyviai "geriausios" darbo.sąlygos yra Kū
lynas aukso kasyklose,- bet ir ten tremtiniai neištveria ilgiau kaip 
penkeris metus, Polit.biuras, siųsdamas lietuvius į tas sritis, sąmo
ningai siekia dviejų tikslų: juos sunaikinti, bet pirma išnaudojus Jų 
darbo jėgą. Tai yra tipiškas Sovietų išrastas genocido.metodas. Taip 
iš tikro plačiausiai po Sibiro taigas nusėtais lietuvių ir kitų pavergtų 
tautų kaulais vykdomi sovietiniai "penkmečiai" ir pasiekiami kiti "kul
tūriniai bei ekonominiai laimėjimai", kuriuos-taip pučia nežinančiam 
tikrosios padėties pasauliui soviet, propaganda. Sovietų ketinės pajėgos 

' 1949 m. siekusios Lietuvoj 220.000 vyrų. Jas sudarė 12^pėst. divizijų, 
daugiausia motorizuotų, šarvuočiai, artilerija ir parašiutininkų dali
niai. MVD ir MGB daliniai 1949 m. siekė 30-32.000.

Kiok toli esame nuo karo? Kadaise į Vakarus "nuo bolševikų teroro" 
iš sovietinio štabo Berlyne-Karlshorste buvo pabėgąs gen.Tokajevas, ku
ris paskiau su.pabėgusių ig Sovietų pulk.Krupka dirbo porą metų britų 
žvalgybai, Sovietų lakūnas-Brasovas nusileido Linze, vengrų pulk.loįt. 
Jonuakis prisistatė amerikiečiams Salzburge - ir abu palaikė glaudžius 
santykius su jų spec. įstaigomis. Bet paskiau visi čia minėtieji Sovie
tų kariai ir visa eilė neminėtų -vstaiga dingo. Po kiek laiko paaiškėjo, 
kad jiems pavesta sudaryti ir prižiūrėti "spec.koordinacinį kontržval
gybos štabą" Rytų satelit.valstybėse. Panašių istorijų yra ne viena. 
Dabar štai vokiečių k. leidžiamas "Der Spiegei" N.12/52 paskelbė naują 
dalyką, kur smulkiai aprašoma, kaip Sovietai nuvogė ir išleido nufoto
grafuotus amerikiečių karo misijai Maskvoje priklausiusio gen.Grow 
slaptus užrašus. Kadangi Sovietai yra suvaržą užs.diplomatę ir karių 
judėjimo laisvą, tad tuo pačiu dabar jiems atsakė amerikiečiai ir veik 
visos Vakarų valstybės. Tačiau tat šio reikalo vis tiek nepataisys, 
o Sovietų propaganda minimuosiusgen.Grow užrašus visur skleidžia kaip 
įrodymą, jog amerikiečiai iš tikro ruošiasi preventyviniam karui. Pra
vesti tyrinėjimai parodė, kad Sovietų agentas minimuosius užrašus slapta 
nufotografavo Frankfurte "Victory" viešbuty pareitais metais tarp lie
pos 6 ir 13. Iš tų užrašų, perduotų Rytų zonos propagandos šefo Eislerio 

-drauge su spėjamai anglų maj.Richardo Squires, 1947 n. pabėgusio pas 
bolševikus, o dabar gydomo vienoj Loipzigo ligoninėj^ parašyta probol- 
ševikiškaį knyga "Karo taku", paniški, jog amerikiečiai tikrai kažkam, 
ruošiasi. Jei minimieji užrašai buvo tikri (o-tai liudija kad ir JAV 
senatorių apklausinėjimas•ir pareiškimai, kad jį už tai reiktų atiduoti' 
kilro teismui), tai gen.Grow pasisakė už preventyvinį karų, idant bolše
vizmas būtų kartą visiems laikams sutriuškintas. Iš jo 1951 m. kovo 27 d. 
padarytosios^pastabos matyti, jog kam reikiant buvo įteiktas memorandu
mas, kad- bolševizmui lemiamas smūgis turėjo būti kirstas pereitais motais 
arba bent ligi 1952 m. liepos 1 dienos, .ambasadorius priėmė tą JAV karo 
atachės ir jo patarėjų paruostą memorandumą kaip visai pagrįstą. Gan. 
Bradley manymu, "Europos apginklavimas esąs luosas", o anot ats.gun.Spaa- 
ko, "kaipdabartiniai įvykiai rodo, laikas dirba’Rytu naudai". Tpciau 
prie tos pastabos "Der Spiegei" prideda savąją, jog JAV politikai, nuo 
kurių sprendimo priklauso viso pasaulio karas ar taika, vien moraliniais 
sumetimais, nors ir prieš kuro strategų valią, nepradės, jokio karo, ly
giai- kaip kad jie, nepaisydami karių patarimų, vien moraliniais motyvais 
stojo, eidami už teisingą reikaląjį karą Korėjoje.

.Būdingi šiuo atveju, kai tik Sovietai įteikė notą dėl Vokietijos at- 
ginklavimo ir taikos konferencijos sušaukimo, prancūzų komunistų vado
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Duolos žodžiai: "nauja 1939 n. rugpiūčio 23-ji . xc, UlUUCį, XXXCXU, 
Sovietų vestos karinės derybos su Vakarais, o Ribbentroppas sudt 
sųjį nacių bolševikų paktų, kurio auka krito ir Lietuva. _Dabar gi Sovie
tai nori panašiu būdu susitarti tiesiog su Vokietija. Tačiau niekas tin
tai netiki, jog iš to kas nors rinta išeitų, nors dėl to įtampa betgi 
neslūgsta. Kiek iš tikro toli ar arti esama ar galįna^būti nuo naujo 
karo, netiesiogiai parodo, kad ir prezid.Truraano užrašai.

Neseniai JAV-se pasirodė Trunano dienoraščių ištraukos. Švedų spauda, 
cituodama jas, pažymi, kad kai kur jos duoda ne mažiau įdomių dalykų 
už buv. gynybos ninistorio Forestalio dienoraščius.Dėl kai kurių tų 
vietų jau kilo reakcija, būtent - buv.užs.reik.min. J.Byrnes nenori pri
siimti sau kaltės, kad jis savo laiku per maža prezidentą informavus 
apie pasitarimus Maskvoje, o Wallace - nori nuginčyti, kad ne jis esąs 
prezidento dienoraščiuose minimasis "Mr.X", kuris visaip rūpinąsis, jog 
at.bombos paslaptis.būtų išduota Sovietams ir kad amerikiečių ginklo 
pajėga būtų susilpninta nusiginkluojant.Tašiau ypač įsidėmėtina yra ta 
vieta, kur pats prezidentas pareiškia net du kartus būvąs įsitikinąs, 
jog tuštuojau prasidės 3-is pas.karas: pirma kartų 1948 n., per vad. 
Berlyno blokadų, o antrų - 1950 n., kai į Korėjos konfliktų įsivėlė 
kinai. Tada jis tuometinių gynybos vadų buvo smulkiai supažindintas 
su gynybos punktais, aviacijos puolimais, Maskva, Leningradu etc.

Taigi, kaip praktika rodo, pasaulio taika kabėjo kaip ant plauko. 
0 ar nesama panašių momentų ir dabar? Tarp ankstesniųjų ir dabartinių 
nebent toks skirtumas, jog apie dabartinius visiškai tylima. 0 kad toks 
galimumas yra visai realus, parodo kad ir minimieji Sovietų paskelbti 
gen.Grow užrašai. Taigi, vis dėlto dirbama...

Neseniai po didžiausių kliūčių ir pavojų laisvąjį pasaulį pasiekė 
200 gudu pabėgėlių.iš Sibiro, kurie per kinų SinkiJangą ir Tibetą galiau
siai paspruko į Indiją. 20 iš jų lėktuvais iš Kalkutos atskrido į Ham
burgą, iš kur nori patekti į.JAV. Jie taip pat patvirtino žinias, kad 
Sovietai, nors ir šnekėdami apie taiką, iš tikro ruošiasi karui.

KRONIKA

- Dėl žinomojo rašytojo prel.K.Knito^Urbanavišiaus, aušrininko, kovo
tojo už lietuvybų ir-Tautos teises, didžiojo lietuvybės gaivintojo ir 
palaikytojo Amerikos lietuviuose, mirties jo giminėms, artiniesiems,Ame
rikos lietuviams ir visai Lietuvių Tautai VLIKo vardu nuoširdžią užuojau
tų reiškia VLIKo Pirmininkas;

- Kovo 18 d. ..ugsburge mirė buv. ukrainiečių respublikos 1919-20 ra. 
ninisteris pirmininkas ir Ukrainiečių Tautinės Tarybos vykd.komiteto 
pirmininkas prof.1.Mazepa, kuris Augsburge ir palaidotas. Dėl jo mirties 
VLIKas Ukrainos Taut.Respublikos PrezidentuijUkrainiečių Vyr.Išlaisvinimo 
Komitetui ir jo prezidiumui pareiškė nuoširdžių užuojautą.

- VLIKo Pirmininkas,tarpininkaujant JAV konsulatui, šiomis dienomis 
Stuttgarto radiofono įkalbėjo numatytą.AB programoj transliuoti į kraštą 
velykinų kalbą.

- VLIKo spec.komisija iš J.Norkaičio, Dr.J.Griniaus ir M.Brako buvo 
pasiųsta nuodugniai susipažinti su lietuviškosios Vasario 16 d. gimnazi
jos veikla. Šiemet minimoji gimnazija išleidžia pirmųjų abiturientų lai
dą. Mokslo metų pabaiga ir jų iškilmingos išleistuvės suruoštos kovo

- -
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- Kovo 29-31 d. ..achene buvo sukviestas tarptautinis Europos Federa- 
listų Sąjungos kongresas, kuriame Lietuvai atstovauti buvo pakviesti
E.Turauskas ir prof.J.Baltrušaitis.

- Greičiausiai Liuksemburge gegužės 22-24 d. įvyks Europos Sąjūdžio 
Tarptautinio Komiteto (vyr.sprendžiamojo organo) posėdžiai. Juose bus 
ieškoma būdų, kaip išeiti iš dabartinės Europos Tarybos krizės, apta
riami Europos stoig.seimo ir kt. klausimai. Juose Lietuvai atstovauti 
mūsų Tautinės Tarybos įgaliotas Dr.st.Bačkis.

- ES Tautinės Lietuvių Tarybos branduolys sudaromas iš Paryžiuje gy
venančių veikėjų: Dr.S.Bučkio, prof.J.Baltrušaičio ir p.J.Masiulio.

- Prie vokiečių Stuttgarto radiofono ruošiamose Rytų problemomis 
diskusijose kovo 24 d. referatą "-.r yra įmanoma Rytų-Vidurio ir Rytų 
■Europoj ąntvalstybinė organizacija?" skaitė VT narys M.Brakas, korefe- 
rentas buvo vokiečių viso krašto parlamento soči tildomo kratų frakcijos 
nurys Ernst Paul,.pats kilus iš Čekijos. Referatas sukėlė gyvų diskusl- 
Jų. Diskusijose, dalyvavo visa eilė.tremties politikų, pvz. , rumunų gen.

■ Goorgiu,-. žurnalistų s-gos vienas iš. vadovų Domitrescu, latvių min.Lie- 
pinš-,. oštų pulk.Jakobson,. ukrainiečių atstovas Kotorovič, pats radiofono 
intendantas Dr<Eberhardt, LE amerikietis direktorius Sempleny ir kt. 
Minimaisiais klausimais M. Br ako-ir E.Paulio pasikalbėjimas numatytas 

•balandžio 16-d. taip put transliuoti per Stuttgarto radiofoną. Šitos 
Rytų problemomis diskusijos bus tęsiamos toliau; numatyta skaityti re
feratus' apie kiekvieną kraštą; atskirai, ypač iškeliant, kiek minimieji 
kraštai yra iki šiol s-ubol'ševikinti. Keliamomis problemomis taip pat 
domisi vokiečiu užs.reik-.niništerija ir Bonnos-vyriausybė.

- Vašingtono' prie Kongreso Bibliotekos norima suorganizuoti platų 
lietuv.-skyrių,.kuris būtų,lyg centrinė Amerikos lietuvių bibliotoka. 
į tų biblioteką norima nupirkti Dr.J.Saulio ir prof.V.Gaigalaičio bib
liotekas. Jos organizavimu ypač rūpinasi prof-Vacį.Biržiška, kuris dir
ba kongreso Bibliotekoj.

- Kovai su^soviotiniu genocidu egzilų atstovų sutarta Vidurio ir ly tų 
Europos Sąjūdžio rėmuose sudaryti spec.komitetą Paryžiuje, antibolše- 
vikinei kovai suaktyvinti'- New Yorke informacijų komisiją, taip pat su
daryti konkretų, planą, kaip praktiškai tremtiniai turėtų bendradarbiauti 
su Vidurio ir Rytų Europos kraštų amerikiečiais. Taip pat antibolševikinė 
veikla bus sustiprintasis Europoje. MUncheno numatyta sudaryti naują AB 
centrą, Su šiais sąjūdžiais glaudžiai bendradarbiauja ir mūsų veiksniai.

- Urugvajuj leidžiamas populiarus dienraštis "EI Diario Espanol"
N.14.903 įsidėjo vedamąjį apie Lietuvą kankiną, "Eį Pals" - AP perduotą 
iš Paryžiaus žinią apie Urugvajaus lietuvių or-jų pareiškimą dėl Lietuvoj 
vykdomo genocido, "EI Dia” apie Urugvajaus lietuvių viešai pasauly tartą 
balsą dėl persekiojimų.tėvynėje, o kitame straįpsnyje --apie genocido 
Lietuvoje.didumą, "El Bien-Publico" - kaip lietuviai mini savo laisvas 
šventą, "EI .Diario'-' pasipuošė lietuvių nuotrauka prie Urugvajaus laisvės 
paminklo.ir kt. Urugvajaus-spauda ir šiemet gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventų, taip- pat tinkamai įvertino ir tebevertina lietu
vių pastangas savo pavergtai tėvynei vaduoti.

- LE nuzikinis skyrius, kurio vedėjas yra čekas Nolhybel, organizuoja 
lietuviškų dainų ir lietuviškos muzikos plokštelių skyrių. Nors šiuo me
tu atskiros lietuviškos transliacijos per_LE-siųstuvą ir nedaromos, bet 
muzik.skyriaus vedėjas yra nusistatęs plačiu mastu suorganizuoti bent 
liet.dainų ir muzikos transliavimą.
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