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tuo pačiu tik praturtins savo žodyną ir pa- 
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į PAVERGTOJE
Muravjovo pėdomis. Kaip Lietuvoje ir kt. Pabaltijo kraštuose stipri

namas .rusinimas’,' patvirtina ne tik iš tų kraštų tiesiogiai gaunami pra
nešimai, bet taip pat ir- užsienio spauda. Stookholme leidžiamas anglų k. 
"News-Letter" N.270/271 plačiai aprašo tuos metodus, kurių griebiamasi 
rusinimui ten dar daugiau suintensyvinti. Lietuvių ir kt. pabaltiečių 
kalbos i gyvąją vartoseną verčiamos įtraukti tūkstančius rusiškų skoli
nių, naujadarų, visokių terminų ir vad. idiomų, kurie ateity draudžiami 
pakeisti savais vertiniais ar kitais kalbiniais atitikmenimis, bet turi 
būt vartojami tokie, kokie yra nukalti rusų. Nuo pat rusų okupacijos 
pradžios daugiau kaip pusė teksto visuose leidiniuose, žurnaluose ir 
laikraščiuose iš tikro tėra vertimai iš rusų k.

Pagaliau, kaip lietuvių, latvių ir estų kalba turi būti pritaikyta 
prie '■generalinės Maskvos linijos", visų trijų kraštų kalbininkams di
rektyvos buvo duotos per vasario 19-23 d. sušauktą konferenciją, kurioj 
taip pat dalyvavo keli kom.partijos sekretoriai. Kaip tos direktyvos 
turi būti praktiškai Įvykdytos, dėstė iš Maskvos atoixjsti emisarai Se- 
rebrenikoves Gornungas ii- Ozdegovas, kurie iš tikro apie baltų kalbas 
nieko nenusivokia, Šiuo atžvilgiu ypač uolus pasirodė latvių istorinio 
instituto direkt.K.Kraulinš, kuris pastebėjo, jog jo bylose esą apie 
15.000 sunkiai išverčiamų žodžių. Tad jis ir pastatė klausimąikam juos 
versti iš viso? Rusinimo imtis buvo iškeltas reikalas šiais motyvais: 
1) kadangi verčiant marksizmo teoretikų raštus turi būti laikomasi griež
čiausio tikslumo, 2) baltų kalbos pasiskolindamos žodžius iš "turtin
giausios" pasaulio rusų k 
šios tobulės; 
galėdamos nusikratyt 
santvarkos žargonais 
vertėjų darbas. 5) c 
viena kitą pažinti.

Konferencija buvo baigta visa eile rezoliucijų ir telegrama draugui 
Stalinui su ''prašymu", kad leistų skolintis žodžius iš rusų k., nurodant, 
kad "arachejevizmas" kalbiniu atžvilgiu yra neįmanomas. Arache’įevas buvo 
caro generolas, kuris prie Aleksandro I ir Mikalojaus I buvo Rusijoj 
įvedęs labai griežtą policinį režimą. Tą terminą dažnai vartoja Stalinas, 

Baltai, anot žurnalo, oaro laikais iš rusų k. buvo pasiskolinę nedaug 
būdingų tuometiniam- policiniam režimui žodžių, kaip stražninkas, urėd- 
ninkas, kazokes, nahaika ir kt. Užtat dabar tas kalbas turės užplūsti 

’tūkstančiai šios rūšies bolševikinių svetimybių.
Kaip_vaizdųcjami_’'ąnglo-ecgrįkį,eįi^iąi_imperįaįis.taijj. Šiuo metu di

džiausi bolšovikų priešai - tai "anglai ir amerikiečiai imperialistai". 
Pereitais metais buvo išleista net speciali "knyga apie Amerikos impe
rialistų nusikaltimus Lietuvos žemėje", tikriau - rinkinys straipsnių, 
pavadintų "Atsakymai Į darbo žmonių klausimus". Tuose atsakymuose, kaip 
pastebi I.Zinkųs "Sov.Litvos" N.37/52, pažymima, jog "n&a šiuo metu pa
vojingesnių laisvei ir nepriklausomybei priešų, kaip Amerikos imperia
listai. Jie yra juo pavojingesni, jog visados- stengiasi prisidengti "de
mokratijos" ir "taikos troškėjų" skraiste". Ypač "anglų-amerikiečių - 
kraugeriškus tikslus išryškina"-LTSR Mokslų Akademijos nario J.Žiugždos 
straipsnis "Anglijos ir Amerikos imperialistai - pikčiausi lietuvių tau
tos priešai". "Amerikos imperialistų samdiniai savo aukas,- rašo Žiugžda, 

. - nepaprastai žiauriai kankino. Dažnai jie priversdavo žmones išsikasti 
sau kapus ir ten juos gyvus palaidodavo. Masiniai Lietuvos darbo žmonių 
sušaudymai Lietuvoj vyko Rokišky, Panevėžy, Šiauliuose ir kt. vietose? 
žodžiu, ką darė bolševikai patys, tat dabar mėgina priskirti kitiems.-
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Tiek pat tiesos yra ir jų tvirtinimuose, kad, esf, "Amerikos magnatai 
burž.nacionalistams apginkluoti išleido 5 mil. dolerių", Lietuvoj "re- 
vol.judėjimų slopinti padėjo Plechavičius, nusikaltėlio Grigaliūno-Glo 
vacklo ir kt. samdomų banditų suorganizuotos nacionalistinės bandos". 
Amerikietis Grin, jų Raud.Kryžius ir kt. "vertęsi špionažu", "anglų- 
amerik. kapitalistai buvo užgrobę visas svarbiausias pramonės šakas", 
už kiekvienu, emigrantų Lietuvos valdžiai buvo sutarę "primokėti" po- 
100 markių ir "per visą buržuazijos laikotarpi tokiu būdu išvežė dau
giau kaip 100.000 žmonių". Tariamą "amerikiečių legiono vadą Svorthautą" 
apibūdina buv.krašto ąps.min.A.Merkio tariamais žodžiais, paimtais iš 
"Misų Žinių" (gal "M.Žinyno"? 1938 m.,pusi.753): "Įdomus mano pirmasis 
susitikimas su pulk.Svorthautu. Dar prieš pradėdamas pasikalbėjimą jis 
ištraukė negro galvą... ir ją padėjo priešais mane ant stalo.Aš truputį 
tą galvą palaikiau ir grąžinau pulkininkui... Visiškai neseniai paty
riau, kad ant mano stalo buvo tikro negro galva..." Tokiomis "tiesomis" 
dabar maitinami bloševikinės Lietuvos gyventojai...

- "Sov.Litva" N.23/52 įsidėjo pasikalbėjimą su K.Petrausku, miesto 
vykd.k-to pirmininką, apie Klaipėdą, kuriame tas skelbia, jog prie 
Klaipėdos atstatymo ypač daug prisidėjusi rusų tauta; palyginus su 
1937-38 m., darbo našumas pakilęs keletą kartų; 1937 m. buvę visoj Lie
tuvoj pagaunama 5 k žuvies mažiau, negu dabar jos pagaunama vienoj 
Klaipėdoj, Anot K.Petrausko, "tarybinė valdžia ir net pats Stalinas as
meniškai padeda Klaipėdos žvejams nuolat didinti žuvies gaudymo produk
ciją. . .Klaipėdos pramonė išaugo 31 kartą... Dar šiemet bus baigtas me
chaninis duonos kombinatas. "Trinyčiai" baigia įrengti spalvotų siūlų 
gamybą...1*. Taigi, nebent pačiam K.Petrauakui "Stalinas daug padėjo 
asmeniškai", kad Šneua tai, ko nėra tikrovėje.

- Kauna pastatyta nauja geležinkelio stotis. Statybos baigti iš Vil
niaus buvo atsiųsta 70 spartuolių brigada. Naujoji stotis turi 25.893 
m3 talpos. Statybos projektą paruošė P.Ašastinas iš Leningrado, skulptū
ros darbus atliko V,Palys, Steponavičius ir kt. Prie statybos pasižymėjo 
Zelev, Rancev, Bailoki etc.

- Visoj Lietuvoj komunistai pravedė kampaniją rašyti Stalinui laiškus 
ir tuo būdu "pasižadėti daugiau, greičiau, pigiau, geriau gaminti“.Kad 
visai nešauktų darbo drausmė, tenka imtis jau net ir tokių priemonių.

- Jau pagaminta "spalvota dokumentinė filmą Sovietinė Lietuva", ku
riai scenarijų parašė T.Tilvytis, pagamino '’Lietuvos kino studija", jai 
muziką parašė 3.Dvarionas. Režisieriai: I.Poselski, L.Maciulevičius ir 
O.Podgoreoka. Vž ją paskirta "stalininė premija".

- Nors oficialiai skelbiama, kad pernai "bendrasis gamybos planas 
LTSR teritorijoj įvykdytas 107,7 proc;', tačiau iš tikro ir patys komu
nistai pripažįsta, kad gamybinio plano neišpildyta šių būtiniausiai roi 
kalingų daiktų: stiklu, langams, miško medžiagos paruošimo, mėsos, muile 
vinių, pasagų, kirvių, mat.lovų, radiatorių, čerpių, kalkių, viln.audi
nių, elektros energijos, plytų, cukr.dirbinių, odos dirbinių, avalynės. 
Tai tau ir "planas"...

- Valstyb.plano komisija paskelbė, kad "jau galutinai baigta ūkių 
kolektyvizaolja". Atsieit - jau visi suvaryti į kolchozus... “Už žymiai 
perviršytą 1951 m. planą" Vilniaus Dzeržinskio vardo tabako fabrikui už 
"aukštos gamybos pakėlimą" įteikta pirmoji visasąjunginė premija - viso 
Sov.Sąjungos VCSPS ir SSSR Maisto Pramonės Ministerijos pereinamoji rau 
vėliava.
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-Šiaulių srities Kurtuvėnų miško kirt.punkte miško medžiagos ruošėjai 
pralenkė net Maskvos spartuolius. Čia išvežimas buvo įvykdytas net 143 
proo. Tpač pasižymėjo elektr.pinklų mechanikai Norkus, Kavaliauskas ir 
Buškus. Kurtuvėnų pavyzdžiu gavo pasekti ir visi Šiaulių pramonės miško 
darbininkai... Šiaulių miškų pramonės ūkio kolektyvui už gerą miško 
k-i r t imą paskirta "antra visasąjunginė premija"...

- Vilniaus Meno Muziejuj buvo suruošta sovietinės dailės paroda ir 
išstatyti geriausi Vilniaus Meno Instituto studentų baig.darbai. Tarp 
jų buvo išstatytos premijuotos P.Vaivados ir B.Bandžiaus skulptūros, 
vaizduojančios "Leniną ir Staliną svarstančius elektrifikacijos planus", 
Rudzinsko - "Pionier", "Otličnica učeby", Trečiokienės paveikslai apie 
"komun.statybas", Znamerovskio "Naujos Vilniaus statybos", brolių Žūklių 
padarytas Cvirkos bareljefas, P.Aleksandravičiaus darbo Siparie skulptū
ros portretas ir kt.

- Su didelėmis iškilmėmis visur buvo paminėtas Gogolis, tarytum jis 
būtų buvęs bolševikinis rašytojas. Užtat bolševikiškai išcenzūruotų jo 
raštų lietuviškai išleista 73.000 egz. Lenino raštų Vll-jį tomą - kad 
nebūtų "nuokrypų" - išvertė pats "Lietuvos CK KP(b) istorijos institutas". 
Kad turėtų ką skaityti kaimas, pasiųsta pusė milijono agit^literatūros,. 
tarp jų 50.000 tomų Lenino raštų, 11 tomų Stalino raštų begalinis egzemp
liorių skaičius, 5.000 Stalino biografijos rusiškai ir lietuviškai...

Vaikų literatūroj dar daug ko Šimkus pasigenda - esą, "reiktų daugiau 
rašyti apie tarybinį patriotizmą, apie anglo-amerikietinių imperialistų 
pasmerkimą, kaip didžiausių liaudies priešų, reakcinę dvasiškiją" etc. 
Tam tikslui per bendrą rašytojų ir CK LKSM suvažiavimą duoti reikalingi 
nurodymai "ateity pasitaisyti". Diskusijose dalyvavo Rašyt.S-gos vaikų literatūros sekcijos pirm,Valsiūnienė, Švietimo vicem.Uogintas, redakt. 
Mykolaitis, dailiosios literatūros direkt.Vildžiūnas, CK KP(b) litera
tūros ir meno skyriaus virš.pav.Zlnkus, CK LKSM sekr.Smilgevičius ir kt. 
"Pasitaisyti" ir daugiau kom.agitacijos duoti buvo įpareigoti taip pat 
liet.dramaturgai. Panevėžio teatras pastatė Gražulio "10 metų", Šiaulių 
teatrui Avyžius parašė komediją apie “kolūkinius džiaugsmus", Baltušis - 
veikalą apie "kolūkinį kaimo gyvenimą^'. Esą, “padidėjęs žurnalų bei laik
raščių skaitymas kolūkiniame kaime". Žurnalų ir laikraščių prenumeratorių 
skaičius pasiekęs 800.000. “Kovai dėl taikos" kompozitoriai užsakyti pa
gaminti visą eilę bolševik’-propagandai reikalingų kūrinių. Stalino pre
mijos laureatas B.Dvarionas rašo didelį slmf.veikalą."Zdravica", toks 
p.-1 laureatas Vainiūnas - "Kantatą apie taikingą lietuvių liaudies dar
bą", Korsakas- - "didžiąsias komunizmo statybas", B.Balsys - "antrą kartą 
redaguoja simf.poemą: Taip, taika bus“, Račiūno kantata -■"taip pat skir
ta kovai už taiką"...

- Kaip mokslininkai turi pagal kom.direktyvas aiškinti savo kilmę 
ir praeitį, gerai parodė kad ir "Pabaltijo tarybinių tautų etnografinė 
konferencija". Anot H.Čeboksarovo ir istorijos Dr. Kušnerio, "didelę 
paramą suteikė genialiniai Stalino veikalai, ypač kalbotyros srity. Sta
lino' nuomonė Pabaltijo tautų kalbotyroj nustatė naujausias gaires išaiš
kinti tų tautų kilmei". "S.L." (N.275/51) rašė, kad "kalbotyros palygi
nimais buvo įrodyta, jog baltų kalbos, palyginus su visomis kitomis in
doeuropiečių kalbomis, labiausiai artimos yra slavų kalboms. Etniškas 
baltų artimumas slavams ir su jais ilgaamžė "draugystė" turėjo didelę 
įtaką į baltų kultūros pažangą. Anot istorijos mokslų kandidatės R.Kuli
kauskienės, tarybinių archeologų tyrimai prieštarauja buržuazinių moks
lininkų pseudomokslinėms teorijoms, pagal kurias vykintai turėję įtakos 
senovės lietuvių kultūrai. Archeologiniai paminklų tyrimai nustato seno
vės lietuvių ryšius su slavų tautomis". Tokiais dalykais taip pat turėtų
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daugiau susidomėti mūsų mokslininkai ir pradėjęs darbą Lituanistikos 
Institutas.

Vilniaus partinio miesto komiteto plenume Vilniaus un-to rektorius 
Bučas pažymėjo, kad jau daug profesūros įstojo į partiją, o "daugiau 
kaip pusė studentų komjaunuoliai", nors dar pasitaiko paskaitų, surašy
tų "atitrūkus nuo soviet.tikrovės ir objektyvistinio pobūdžio". Operos 
ir baleto partiniai or-jai vadovauja Juodis. Pernai jau net 39 solistai 
baigė vakarinio marksizmo un-to skyrių (atsieit: nebaigsi - nemokėsi 
dainuoti...), dabar ten mokosi dar 160. Vis dėlto prikišama, kad "kai 
kurie aktoriai dar nėra išgyvenę praeities papročių"... Lietuvoj kolū
kių būstai tebėra daug kur tik popieriuje. Popieriniam darbui paskubinti 
Kauno politechnikos instituto statybos fakulteto studentai buvo įkinky
ti į darbą paruošti visą eilę naujų kolūkinių sodybų projektų. Stud. 
Dragūnaitei buvo pavesta padaryti Panemunės rajono "pirmūno" kolūkio 
sodybos projektą, A.Tamulevičiui - Vilniaus rajono Ckalovo vardo, V.Tu- 
mosai - Šiaulių rajono Lenino vardo žemės ūkio artelės, studentams 
i.Tomkevičiui, V.Semaškai, S.Paupiui ir L.Vinikaitytei - agrogarodo 
"Kelias į komunizmą" etc.

Bolševikai ypatingą dėmesį atkreipė į bendrųjų dalykų katedras, 
idant pro jas "neprasiveržtų nacionalistinė buržuazinė dvasia", jų 
personalas šiemet buvo "papildytas labiau kvalifikuotais kadrais", bu
vo išplėsta "paskaitų kontrolė, kritika ir savikritika". Vilniaus im
te marksizmo-leninizmo katedros vedėjas Byčkov ir polit.ekonomijos ka
tedros vedėja Lola perorganizavo seminarus. Visi ekonomijos f-to tre
čio kurso ir fizikos-matematikos penkto kurso studentai iator.materia
lizmo egzaminus išlaikė pažymiu "gerai" ir "1.gerai". Bolševikų spauda 
konstatuoja, kad, apskritai, studentai buvo "labai gerai pasiruošę 
SSSR istorijos srity". Tik dar "marksizmė leninizmo f-to pirmojo kurso 
studentai labai paviršutiniškai ir mechaniškai atsakinėjo..."

Kauno miesto partinėj konferencijoj paskelbta, kad "virš plano pa
gaminta už 62 milijonus rublių", o "sutaupyta už 42 milijonus". Nieko 
neišleistų.-būtų dar daugiau "sutaupyta". Pasigesta, kad dar "per maža 
aiškinama apie anglo-amerikietinius imperialistus, naujo pasaul.karo 
kurstytojus bei jų pakalikus buržuazinius nacionalistus, raikomas dar 
nėra pakankamai įleidęs šaknis į aukštąsias mokyklas". Politechnikos 
instituto dir.Baršauskas gyrėsi, kad "gerėja tarybinei pramonei kadrų 
paruošimas. Tik 1951 m. išleista tiek specialistų, kiek buržuaziniais 
laikais buvo išleidžiama per 20 metų". Suteiktų visiems gimnazistams 
un-to diplomus, tokių "specialistų" turėtą dar daugiau... ir tada "ne
si i ankstybų prieš buržuazinius pseudomokslininkus"-. Medicinos Instituto 
direkt.Kupčinskas nusiskundė, kad "tam tikroje studentijos dalyje dar 
neišnyko religiniai prietarai.Daugumas polit.paskaitų yra žemo politi
nio lygio. Nepakankamai skaitoma paskaitų apie kraugeriškus anglų-ame- 
rikietlnių imperialiste planus". Lenino rajono kom.partijos sekr.Sncla- 
nov nusiskundė, kad "daugelis agitatorių figūruoja tik popieriuj, nėra 
planingo ir iš anksto apgalvoto darbo". Šviet.ministerijai prikišta,
kad jos vadovybė "maža tesirūpina mokytojų kadrų parinkimu".

- Bolševikai skelbia,kad "šiemet Vilniuj statyba vyksta dar dides
niu mastu", būtent - jų agitatoriams gyventi parduotas Suvalkų gatvėj 
N.5 įrengtas namas su voniomis ir centr.šildymu; be to, panašių namų 
statoma dar 40. Sakosi taip pat pastatysią naują stud.bendrabutį, onko
logijos dispgnserį, gimdymo namus, komisarų 100 automašinų bendrą gara
žą, centriniame kolūkių turguje mėsos pavilioną etc.Projektuojama sta
tyti naują būstą ir valst.bibliotekai. Baigtas projektas partijos bon
zoms pastatyti Gedimino gatvėj 100 butų namą.
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PASAULIO LIETUVIŲ BJNDRUOMENŽJE

Argentinon imigracija suvaržoma ta prasme, kad Išduoti 
leidimai galės būti atšaukti, jei ateiviai, nelšlaukę 3 metų, pakeis 
be leidimo gyv. vietą ir darbą. Giminėms daroma nuolaidų, senųjų atei
vių naujas patvarkymas neliečia. / Marijonų vioegen. t.J.Jaučius ap
lankė Rosario kardinolą ir La Platos arkivyskupą, taip pat susipažino 
su Rosario vietovėj nupirkta lietuviškam centrui žeme. / ^Lietuvos 
Aidų'1 radijo valandėlei suėjo 5 metai, kai skleidžia po Argentinos 
padange Lietuvos muziką, dainą ir žodį.

Ajj st ralį j o j Liet.Kult.Fondas, vadovaujamas veiklios 
valdybos, išleido spec, biuletenį, išsamiai atvaizduojantį plačią 
K.Fondo veiklą visose kultūrinio gyvenimo srityse. Dabartinę Fondo 
vadovybę sudaro: pirm.Pr.V.Raulinaitis, viceplrm. Iz.Kaunas, sekret. 
V.Simankevičius, ižd.J.Kalpokas, Informacijos ir knygyno reikalų 
vedėja - O.Matulionytė; rev.komisiją: K.Mookus, D.Žilinskienė ir 
V.Zdanavičius. Garbės teismą: Vl.Požėla, J.Glaušauskas ir Pr.Matiu- 
kas. / Didžiąja literatūros premija (Veneouelos lietuvių 1.500 dol.) 
buvo premijuota Pulgio Andriušio "Sudiev,kvletkeli", išleista "A. 
L-vio" pirmuoju numeriu. Minimoji leidykla yra pasiruošusi ir ateity 
duoti vertingų leidinių. "Sudiev,kvletkeli" ir Puškino "Dubrovskio" 
laidos išsibaigė. Bal. 1 d. proga išleistas didokas humoristinis lei
dinys "Neimk į galvą". / Lietuvių studentų skaičius didėja ir Austra
lijoj. -Šiemet tik Sidney įvairias aukštąsias mokyklas lankys apie 20. 
Jame studijuoti valst.stipendiją už gerą mokymąsi gavo lietuvė Pajau
ta Daukutė. Alb.Pocius redaguos savaitinį anglų k. biuletenį "Free 
Word". / Išrinkta organiz.komisija rūpintis Sidnėjuj Lietuvių Namų 
steigimu. Per sukviestą-visų or-jų pirmininkų ir atstovų pasitarimą 
nutaria derinti visų or-jų veiklą. Ruošiamai dailininkų parodai gauta 
viena iš geriausių salių.

ElAžiillSl® S.Paolo dienr."A Gazeta" įsidėjo platų 
aprašymą apie ten suruoštą lietuvių meno ir tautodailės parodą, pai
liustruodamas jį net trim paveikslais; dail.Stančikaitės, A.Kairio 
ir M.Ivanauskio atvaizdais, taip pat lietuvaičių audžiamomis taut, 
juostomis, verpėjų gyv.paveikslu ir kt. Ta proga šiltai atsiliepta 
apie parodos organizatorius ir pačią lietuvių tautą. Panašių atsi
tikimų yra ir daugiau.

D. Brįtąnįj.oję "Br.Liet.", nepaisant tautiečių emigra
cijos, vis~tobulėja. J jo spaustuvės krikštynas atsilankė min.B.K.Ba- 
lutia, ją pakrikštijo kun.K.Matulaitis, palinkėdamas, kad laikraštis 
skleistų "tik šviesą ir tiesą. Galvojama Jį padaryti visos Europos 
lietuvių savaitraščiu. / Londone paminėtas 50 m. lietuvių jubiliejus, 
būtent - kai prieš 50 metų pradėjo veikti Londono Šv.Kazimiero parapi
jos draugija bažnyčiai ir kunigui išlaikyti ir kai pirmą kartą savoj 
lietuviškoj bažnyčioj buvo atlaikytos liet.dvasininko pamaldos.

It ąlil o j. o Romos mieste bal.16-20 d. vyko Pasaulio Kat. 
Mergaičių organizacijų Federacijos, o balandžio 21-27 d. Pasaulio Kat, 
Moterų organizacijų Federacijos tarptautiniai suvažiavimai. J abi 
konferencijas buvo taip pat deleguotos lietuvių atstovės: p.p.Šlepe- 
tytė-Venckuvicnė, Dr.N.Bražėnaitė, o į mergaičių sekciją - Ugn.Karvely
tė, be to, prie jų prisijungė vietoje atstovė Marg.Macevičiūtė, Lietu
vės dalyvavo, savo kraštui atstovaudamos, ypač tose komisijose, kur 
tarp kitų šalių iš anapus gel.uždangos susidarė proga iškelti savąjį 
kraštą, būtent - religinėj-moralinėj, socialinėj-ekonominėj, ūkinin-
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klų, jaunimo. Ypač stropiai buvo pasiruošta tarp kraštų už gelež.už
dangos pasirodymų vakarui. Čia lietuvių atstovės pasirodė su taut, 
drabužiais ir paruoštomis partizanų ir liaudies dainomis. Viena daina 
buyo_atvežta_tremtįnįų_iš. Si biro j_ o antroji pavadinta 2Partizanėj\ 
Jos buvo išverstos į prancūzų k. ir padarė ypač stiprų-efektų. Audien 
oijoj pas šv.Tėvą lietuvių delegacijos nėrės taip pat dalyvavo su 
taut.drabužiais. Ta proga buvo taip pat įteiktos dovanos, be Popie
žiaus, dar dideliam lietuvių bičiuliui kard.Pizzardo, organizacijų 
pirmininkėms ir vysk.Padolskiui, kuria ypač daug prisidėjo prie orga
nizavimo.

Romoj viename iš aristokratiškiausių teatrų, Teatro delle Arti, 
įvyko lietuvaitės. KLgnos_Kųprevlčiūtės_smuįko koncertaSj sulaukęs 
didelio pasisekimo. Teatro salė buvo pilna rinktinės publikos: diplo
matų, dvasininkų, visuomenininkų, muzikos žinovų, žurnalistų. Iš 
lietuvių dalyvavo ministeriai Lozoraitis ir Girdvainis, vysk.Padolskis 
su prel.Tulaba ir beveik visa Romos lietuvių bendruomenė. Smuikininkė 
visus sužavėjo-savo puikiu muzikos kūrinių atlikimu, susilaukdama 
didelių plojimų ir prašymų pakartoti. Pažymėtina, kad visiems ypač_ 
patiko _Budriūno Į.iat aviško j_i_"Rauda". Koncerto metu smuikininkė buvo 
apdovanota gražiomis gėlių puokštėmis, atsiųstomis Lietuvos pasiun
tinybės prie Šv.Sosto, šv.Kazimiero kolegijos choro ir atskirų italų 
bei lietuvių. Buvo net iš Norvegijos ir Vokietijos. Laisvųjų Europos 
žurnalistų Federacijos Romos skyrius, kuries sekretorius yra lietuvis 
V.Minoevičius, atsiuntė didelę pintinę gėlių lietuviškomis spalvomis 
su gražiais linkėjimais menininkei ir Lietuvai. Italų spauda ir kriti
ka šį pirmą Kuprevičiūtės pasirodymą Italijoj įvertino labai palankiai 
pažymėdama, kad ji yra lietuvaitė, pabėgusi iš Sovietų okupuotos tė
vynės. Patys didieji dienraščiai, kaip '’L’Osserv.Romano", valdžios 
ofioijozas "II Popolo", nepriklausomos minties dien."II-Momento", tik
rai puikiai įvertino šį koncertą. Dienraščiai "Il Quotidiano" ir "II 
Giornale d’Italia" įsidėjo taip pat palankią kritiką. Pianinu akompa
navęs vienas iš geriausių italų pianistų, Tullio Macozzi, pabrėžė, 
kad gmųįkiųinkė sevojtgĮgntu_mažįausįa^_ prilygsta garsiausiems _italų 
gpųjįkininkąms,. Po šio pasisekimo Kuprevičiūtė yra pasiryžusi sugrįžti 
vėl į Italiją ir duoti visą eilę koncertų kituose miestuose, kaip Mi
lane, Turine, Florencijoj, Neapoly. Ji gražiai užsirekomendavo taip 
pat savo koncertu Paryžiaus konservatorijos salėje ir kitur. Apie ją 
taip pat šiltai atsiliepė vokiečių ir Argentinos kritika. Ateinantį 
sezoną ji numato koncertuoti Londone, Ispanijoj ir Afrikoj.

Aostos laikraštis "II Carriere d’Aosta" įsidėjo išsamų straipsnį 
.apie dabartinę padėtį-Lietuvoje ir žiaurų-Sovietų okupacinį režimą. 
Laikraštis reiškia nuoširdžią_užuo j^ut'ą_kj.lniąi_12etųyl3 JtajĮtąi^ lin
kėdamas .greitai aTgąuti _grarastą_laisyg. Aostos savaitr."La vallėe" 
atspaulė tfTMIncavižiaus lietuvišką novelę "Jo motina", iškeldamas 
autoriaus literatūrinius ir alpinistinius gabumus. Laikraštis taip 
pat pažymi, kad autorius yra vienintelis lietuvis, užkopęs į visas 
aukščiausias Alpių viršūnes, pasiekdamas net 3 kartus Monblaną, ir 
kad yra Aostos alpinistų klubo garbės narys.

J A V per min.P.Žadeikio ir latvių min.Feldmanio vizitą nauja
jam Valst.Dep-to pasekret. Sergeant buvo paliesti ir Pabaltijo kraštų 
laisvinimo reikalai. Laisvųjų žurnalistų federacijos suruoštoj.. New 
Yorke spaudos konferencijoj iš lietuvių pusės kalbą pasakė V.Rastenls. 
Eisonhowerio kandidatūra iš lietuvių ypač remia A.Olis Čikagoje ir 
V.Tysliavienė New Yorke, kuri dirba miesto respublikininkų komitete. 
Lietuvių sekcijos ved.A.Olis pakviestas respublikininkų partijos pir-
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mininko G.Gabrielseno pasėjėju ir kartu eiti direktoriaus pareigų 
tautinių grupių skyriuj. Lietuvių respublikininkų veiklai vadovauti 
kviečiama ir daugiau lietuvių. Kitos lietuvių grupės taip pat remia 
demokratų kandidatus.

Mūsų veiksniai taip pat palaiko nuoširdžius santykius su ukrainie
čiais. Prieš kiek laiko KG pirm.y.Sidzikauskas_beuidro8_koyos_reikaįaįs 
šnekėjosi, ųu_Ukrainoų ųžs.reįkjąįnįstarių Vityįckių. Ukrainiečių vado
vybė pirmoj eilėj norėtų susitarti su lietuviais ir gudais, o tik pas
kiau, pradėti pasitarimus su lenkais. V.Sidzikauskas taip pat aplankė 
Kongreso biblioteką, kurios Legal Project skyriuje dirba prof.Dr.Krivic
kas. Tikimasi ten liet.bibliografijos reikalams nuolatos būsiant paskir- 
tą Ir prof .Vacį.Biržišką, jau spėjusį atlikti visą eilę svarbių darbų.

- Su- skyriaus vedėju prof.Gsovskiu buvo aptarti lietuviu skyriaus užda- 
vinialj. veikla, teisinės dokumentacijos gavimo galimumai Ir galimas to 
skyriaus išplatimąs. Prof.Gsovskio vedamas skyrius turi pirmoj eilėj at
likinėti senatorių bei atstovų rūmų narių pavedamus darbus ir atsakinė—-. 
ti į jų paklausimus. Paskum eina LE Komiteto, taip pat Lietuv.Grupės 
ir kt. lietuv.institucijų ar organizacijų pavedimai bei paklausimai. 
New Yorke Įkurtoje CEEC Spaudos ir Informacijos Tarnyboje PL Grupei at
stovauja V.Rastenis. Lietuvių atstovai taip pat dalyvavo gudų nepriklau
somybės minėjime. Tačiau, nepaisant to, kai kurie gudų laikraščiai Vil
nių ir Gardiną vis tiek savo žemėlapiuose prisiskiria prie gudų teri
torijos. East Europe Inquiry pasiūlyti lietuviai kandidatai ekonominėms 
studijoms, kurios lies Lietuvą. PLG nariai lankė su pranešimais lietu
vių kolonijas: Baltimorėj - Dr.Br.Ncmiokas, Philadelphijoj - Pr.Vainaus
kas, Binghsmptone - V.Vaitiekūnas ir kt. JAV-se viešinčiam lenkų endekų 

.partijos šului Beleckiui pagerbti Arlingtone, netoli Vašingtono,buvo 
suruoštos vaišės, į kurias buvo pakviesti ir lietuviai, ^alyvavo V.Si
dzikauskas. Šeimininkai Lutykai per jas, be kita ko, demonstravo savo 
simpatijas Lietuvai ir davo giminingumą su Lietuvos Liutykais. Geg.6-11 
d. Londone numatoma sušaukti vad.Common Cause or-jų konferencija, ku
rioj dalyvaus ir lietuvių atstovai. CEEC bendrų reikalų komisijos posėdy

• Vašingtone Lietuvai atstovavo min.P.žadeikis ir V.Sidzikauskas. Rūpina
masi ateity dar daugiau koordinuoti CEEC ir E.Nagy vadovaujamo CEE 
Committee veiklą. Norima Į CEEC įjungti tuos taut.organus, kurie iki 
šiol konferencijos darbuose dar nedalyvavo: Albanijos, Bulgarijos, taip 
pat kroatų, slovėnų, Mikolaičiko grupės (galimas dalykas, taip pat Lon* 
depo lenkų egz.vyriausybės atstovą).

Prof.Ged. Galva per "Draugą" iškėlė mintį, jog ryšium su Katyno byla 
tiek lietuvių veiksniai, tiek atskiri tautiečiai keltų ųavo_balsą_dėl 

- ■ i. ■ ivykdytų_žųdxmų ųer lietuviškuosius Katynus :_Čeryenęj_ Bravj,eniškįuų,_ 
? R.ainių_mįškoįį_ir ktx Kiekvieno lietuvio pareiga tuo reikalu kreiptis 
Į JAV kongreso sudarytąjį spec.komitetą ir jį užversti šimtais laiškų, 
o prireikus stoti liudininkais bolševikų žvėriškiems darbams atskleisti. 
Išmušė valanda, kai turi prabilti bolševikų žiaurumų aukos. Drauge su 
latviais ir estais, kurie yra surinkę smulkius duomenis apie bolševikų 
skerdynes 1941 metais, reikia sutartinai kelti viešumon bolševikų nusi
kaltimus. Tylėjimu negalima talkininkauti genocidui. Galimas dalykas, 
jog komitetas taip pat apklausinės Jackoną ir Taylorą, abu Nttrnbergo 

.nacių teismo kaltintojus.
Lietuvos pasiuntinybės leidžiamos "Current News on the Lithuanian 

Situation" N.1(115) duoda apsčiai aktualios medžiagos angliškai apįe_ 
Lietuvą.Kalbant apie dabartinę Lietuvos tarptaut.padėtį, duota ištrauka 
iš VLIKo memorandumo, kur konstatuojama: a) pagal 1951 m. gruodžio 18 d. 
dokumentą, pasirašytą valst.sekret.D.Aęhesono, "kad Lietuva yra užsienio 
valstybė, pripažinta JAV vyriausybės; kad Pov.Žadeikis yra Lietuvos mi-
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nisteris JAV-bėms Ir mano yra pripažintas kaip Lietuvos akredituotas 
atstovas prie J..V-bių vyriausybės b) pasirėmus Lietuvos ministerio 
1940 m. liepos 22 d. nota tuometiniam valst.sekretoriui Cordell Hulllui 
apie ginkluotu jėga Lietuvos okupavimą, nurodomas jau plačiai žinomas 

. valst. sc- kr et. Sumner Welloso 1940.7.23 padarytas pareiškimas, taip pat 
vėliau viešai ir oficialiai pakartotas, jog JAV tos okupacijos nepripa
žįsta. Santarvininkai nepripažino nė Sovietų mėginimo išgauti tylų tos 
aneksijos pripažinimą, kaip tat rodo 1945 m. NHrnbergo byla. Todėl Lie
tuvių tauta reikalauja, kad tas smurto aktas būtų atitaisytas, Lietuvoj 

. vėl įvesta laisvė, atitrauktos Sovietų okupac. pajėgos ir grąžinti le - 
galūs konstituc.organai. Buv.D.Britanijos pasiuntinys Lietuvoje T.Pres- 
tonas yra plačiai aprašęs "Lietuvos pagrobimą" savo knygoj "prieš už
dangą", kurios čia duota viena ištrauka, vaizdžiai apibūdinanti Noprikl. 
Lietuvos pasiektus įvairiose srityse laimėjimus. / Laioas išleido angliš
kai spec, numerį, kuriame plačiai aprašyta, ką_sako JAV kongresas. Lietu
vos neprįkįausomy_bė.s_3£ m._prpgax t.ain pat gubernatorių proklamacijos 
ir pareiškimai. Palyginti, gal nė viena kita tauta nesulaukia tiek daug 
ir tokių šiltų pareiškimų, kaip kad lietuvių. / Į JAV atvykę lenkai St. 
Dombrovskis ir L.Smigielskls suteikė žinių apie gyvenimą Sibiro. Jų ti
kinimu b/jvo likviduoti min.-.. Endziulaitis, gan.Sutkus, B.Žygelis, ..lek- 
nri. Su jais "Draugas". įdėjo platų pasikalbėjimą. / Čikagoje "Herald-Ame- 
rican" dienraštis porą dienų spausdinę iš Lietuvos pabėgusio, paskum 
nelegaliai atvykusio į JAV Kar.Boborto pasakojimus apie darbo stovyklą 
Gaižūnuose, gyvenimą okupuotoje tėvynėje ir kt. Čikagos "Club News" 
įsidėjo nuotrauką, kaip 3 lietuvės ponios, būtent - muziko L.Šimučio jn. 
žmona pianistė, konsulado Dr.P.Daužvardžio žmona ir žurnalisto St.Piožos 
žmona, reprezentavo savąjį kraštą, o "The Stars" įsidėjo platų aprašymą 
apie kiekvieną iš jų ir suruoštąją tautodailės prrodą, drauge išsamiai 
pavaizduodamas visus, soviet, žiaurumus jų pavargtoje tėvynėje. / Kaip 
Hichitoj J.Leš°itė, taip Denvery li-tuvė stud.Gr.Sruoginytė buvo išrink
ta į komisiją atrinkti goriausią "Laišką į Maskvą". Tam tikslui varžy
bas buvo paskelbęs dienr.r'The Denver Post". / Bostono dieni. "Globe" 
vid.m-lų mokinių konkurso R.Norvaišaitė laimėjo vieną iš 8 premijų - 
aukso raktus. Kaip "Hartford Current" praneša, 13 m. lietuviukas Kęst r 
Zapkus, atvykęs iš Vokietijos, už puikų piešimą pernai laimėjo spec, 
garbės premiją, o-šiemet - pirmąją premiją (2 auksinius miesto raktus) 
ir aukščiausią pagyrimą Hartfordo aukštesniųjų mokyklų konkurse, finan
suotą minimojo dienraščio, kur buvo per 1.600 dalyvių.Tuo pačiu jis gavo 
teisę dalyvauti visos .unerlko's m-lų mono konkurse. Jo tėvas yra žuvęs 
Lietuvoj kaip partizanas-. Zapkaus darbai buvo rodyti per televiziją, jį 
priėmė pats senatorius, ".unerlcan Artist" bal.mėn. žurnalo įdėti 8 dali. 
V.K.Jonyno darbai, 6 Mr.’.Vatsonas patį autorių įvertino kaip "genijų, ku
rio pašto ženklai esą gražiausi, kokius tik pasaulis metė". Tokie žmonės 
nepaprastai daug duoda Amerikos kultūrai.

Gautosiomis iš J-.V žiniomis, jįįemėtįnis_ALTo vajus eina geriau negu 
buvo_laųkta. / Vietoj išvykusio į Europą prof.J.B.Končiaus BALFo pir
mininko pareigų eiti direktorių buvo išrinkta žinoma visuomenės veikėja 
...Devenięnė. / New Yorke suorganizuota Egzilų Liberalų Unijos lietuvių 

• tautinė grupė, kuri įeis į .unerikos Liberalų Uniją. Lietuviams vykd.
komitete atstovaus M.Tolišius, direktorių tarybai, be jo, dar Dr.V.Ka- 
nauka ir St.Mackevičius, į visuot.suvažiavimą,be jų, atstovais deleguoja
mi Dr.B.Nomickas, V.Rastenis, Dr.J.Petkevičius. / JAV liet.studentai 
rūpinasi sukurti bendrą Pabaltijo studentų or-ją, panašią į prieškarinę 
SELL,ir suorganizuoti Pasaulio Liet.Studentų -*tstovybę. / Daug nuveikusio 
ypač’šalpos darbe "Žiburėlio" vadovybę debar sudaro Dr....Garmus (pirm.), 

. Dr.J.Čabanas, M.Zolpianė, K...ugustas, M.Gudelis, Vilkevičius, iždo glo-
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bėjai K.Liutkus ir Pr.Čepėnas, spaudos komisija - A.Tornau ir Bildušas, 
parengimų komisija - Kirauskienė, Br.Dundulis ir Vasilkavičius.

"Dainavos"ansamblis , diriguojamas St.Sodeikos, vienoje iš geriausių 
New Torko salių suruošė koncertą, apie kurį puikiai atsiliepia spauda. 
"Aidų" 500 dol. premija paskirta aisčiui už poeziją. Dali.P.Puzinas vėl 
pasižymėjo "6 parodoj" Los Angeles mieste, davęs 4 naujus paveikslus. 
Algis Muliuelis už nupieštą lietuvišką reklamą tarpt.konkursui laimėjo 
stipendiją menui studijuoti. Alg.Brazis vėl pasirašė sutartį toliau 
dirbti Metrepolitaiie operoje, kur jis turi nemažą pasisekimą. Ald.Šlepe- 
tytė .sėkmingai pasirodžiusi "Carmen" operoj kaip prima balerina, ir 
toliau teigiamai įvertinama amerikiečių kritikų. Vyt.Maželis labai 
gerai baigė Foto Institute portretūrą. / UNESCO leidžiamos žmonijos 
mokslo ir kultūros istorijos lietuviškąja dalimi rūpintis sudarytas 
kolektyvas iš Dr.M.Gimbutienės, prof.J.Puzino ir prof.S.Sužiedėlio. 
/ JAV-se mirė pulk.VI.Rėklaitis, vadovavęs pulkui kautynėse prie Šir- 
vintų.Šeima ištremta į Sibirą. Lietuvis geofizikas Ignas Saldokas 
dirba Ohio ateito un-to atomų skaldymo laboratorijoj.

K a n a d o jį dali..*.Šepetys Floridos tarpt.meno parodoj gavo pre
miją už "Tiemą". / Pabaltiečių Federacijos pirmininku vietoj konsulo 
V.'^ylio išrinktas estų gan.kons.Markus.

N a u j,._Z_e_l_a_n_d_i_j_o_j_LB vadovybė įteikė Aukštajam Komisarui 
F.W.Dodge memorandumą, kuriuo nušvietė lietuvių tautos kelią okupacijos 
metu ir jų pastangas tėvynei išlaisvinti. Drauge buvo nušviestos iš 
Lietuvos bolševikų vykdomos deportacijos. Todėl N.Zelandijoj įsikūrusių 
lietuvių vardu įteiktas prašymas iškelti bolševikų okupuotų kraštų 
klausimą Jungtinėse Tautose, sudaryti komitetą genocido veiksmams ištir
ti vietoje ir surasti reikalingų priemonių minimuosiuose kraštuose ma
sinei egzekucijai sustabdyti, atstatyti jose laisvę ir nepriklausomybę. 
Į tą memorandumą ..ukš.Komisaras atsiuntė LB pirmininkui Dr.-*. Butkui at
sakymą, kuriuo pareiškė savo simpatijas '.lietuvių tautai dėl jos likimo, 
drauge pažymėdamas, kad zelandiečiai iš savo pusės padarys viską kuo 
galėdami padėti tiek nukentėjusiai ir tokių skriaudų patyrusiai tautai.

LB taryba pareigomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas Dr.A.Gerutis, vicepirmininkė E.Oarbačiauskienė, sekretorė - Blr. 
Šaulytė, tarybos nariai: dipl.inž.J.Stankus, Dr.V.Dargužaa, dipl.ekon. 
V.Gegeckas ir J.Audenis. Pirmininko adresas: Bern, Spittelerstr.22, sek
retorės: Basei, Ryffstr.49.

U r ugvąjuję diplomatų sąrašuose figūruoja jau ir K.Člbiras 
(VorraxT, kaip Lietuvos spaudos attachė, vienintelis šiuo metu tos rū
šies pareigūnas. Urugvajaus užs.reik.m-ja, pripažindama tą titulą, pa
rodė Lietuvai palankumo. / Žymus lietuvybės veikėjas ir Urugvajaus LB 
LOKo pirm.kun.St.Grigaliūnas atšventė savo 25 m. kunigavimo sukaktį.

lietuvių ir vokiečių susiartinimo ir nuošir
daus bendradarbiavimo mintis randa vis daugiau pritarimo. Už tokį bend
radarbiavimą pasisako ne tik atsakingi centrinės ar atskirų kraštų vy
riausybių nariai, su kuriais tenka mūsų veiksniams turėti reikalų, visa 
eilė parlamento narių, kaip Kalbfell, Paul ir kt., bet apie lietuvius, 
kaip apie kultūringiausius iš tremtinių, taip pat šiltai atsiliepia 
ir įvairios pabėgėlių reikalus tvarkančios institucijos. Ta mintis vis 
daugiau randa pritarimo ir net tarp seniau buvusių kietų vokietininkų, 
kurie yra dabar linkę užmiršti praeities klaidas ir kviečia visus į 
bendrą kovą su Rytų okupantu. Kaip gražų tokio bendradarbiavimo pavyzdį 
galima nurodyti kad ir Aehnona, kur, kaip praneša vokiečių "Nordwest- 
zeitung" N.75/52, lietuviams su gražiomis iškilmėmis buvo suteiktos savos
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kolonijos teisės, atitinkamą spaudą (su Vyčiu) įteikė dir.Ross. Anks
čiau panagios' savos kolonijos teisės buvo suteiktos latviams ir estams. 
Ta' proga dienraštis įsidėjo platų aprašymą, pažymėdamas, kad tokį sta
tusą lietuviai ten gauna su teise patys tvarkytis viduj kaip tinkami 
pirmąjį visoj Vak.Vokietijoj. Taip pat plačiai pacituoti stovyklos 
vedėjo V.Narbuto žodžiai. ..prašymas papuoštas taut.šokių ir tautodai- 

• lės parodėlės nuotrauka, pažymint, kad ji tiek tarp vokiečių, tiek 
tarp gausių Užsienio svečių (dalyvavo taip pat pabėgėlių ir religi
nių or-jų atstovai iš .unerikos, Brazilijos, Prancūzijos, Danijos ir 
Šveicarijos) sukėlė gyvą susidomėjimą. / Latvių spauda vis dažniau 
imasi savo skiltyse minėti taip pat lietuvius. Beveik nėra tokio nume
rio, kur, pvz., tokia "Latvija”, latvių centrinis organas, leidžiamas 
Vokietijoje, vienu ar kitu būdu nepaminėtų mūsų tautiečių. Kiek anks
čiau plačiai atžymėjo Pabaltijo valstybių santarvę, paskiau prie Stutt-

■ garto radiofono vykstančias Rytų tautų problemomis diskusijas ir jose 
skaitytą doc.m.Brako referatą, galiausiai - Pabaltijo centro tarybos 
veiklą ir jos numatomus planus. Rado adgarsio ir latvių filologės 
Veltos Dravlnis "Cele Zimes" žurnale iškelti svarstymai, kaip ateity 
būtų galima ar reikėtų suvienodinti latvių ir lietuvių kalbas..."Lat
vija" N.17/52 įsidėjo aprašymą, ką ir kur veikia ir kiek yra tarptauti
niuose baruose iškilę liet.menininkai;. / Rytų problemoms skirtas vo
kiečių žurn. "Osteuropa" balandžio mėn.(N.2/52) įsidėjo sąrašą, kas yra 
Tttbingeno un-to 1943-51 m. parašęs disertacijas Rytų Europos problemo- 
mis. Jame minimos JUst.Petkevičiaus, B.Ramanausko, P.Rėklaičio, J.K. 
Valiūno ir K.Jemeoko pavardės. M.Trinkūnaitė Grąžo un-te apgynė disor- 
tąoiją "Lietuvių skoliniai slavų kalbose", skelbia tas pats žurnalas.
/ Po ilgų rašinėjimų aukščiausioms įstaigoms galiausiai amerikiečių 
teismas po kelių posėdžių atmetė Sovietų pretenzijas - jėga repatri- 
'juoti Lietuvon-į lietuvaitę našlaitę T.Strašinskaitę ir jai leido vykti 

' i
Literatūros bare

LE Pat.Lietuvių Grupė yra nutarus išleisti enciklopedinio pobūdžio 
veikalą apie Lietuvą, ..ptartas to veikalo turinys, formatas ir kt.JAV- 
sa leidžiamas V.Ramono novelių "Dailininkas Riauba" antrasis leidimas, 
LKK Čikagoje. - E.Nagio "Saulės laikrodžiai", "Liet.Dienos" išleido St. 

, . Būdavo apysaką iš knygnešių laikotarpio "Varpai skamba", spaudai ruo- 
. šipmi pilni J...isčio ir ...Miškinio poezijos leidiniai, "Vaga" išleido 
M.Vaitkaus "Čirikšą siaube". Jor.Kačinsko Mindaugo krikšto sukakčiai 
atžymėti parašytas iškilmingas mišias leidžia viena amerikiečių loidyk- 

' ia‘Bostone, J.Kapočius - Dr.Vorobjovo veikalą apie Čiurlionį, V.Augus
tinas paruošė foto albumą iš Lietuvos gyvenimo, jam tekstą parašė B. 
Brazdžionis. Dr.M.Gimbutienė,'dirbanti prie tiarwardo un-to, numato 
išleisti veikalų anglų k., skirtų taip'pat kai kurioms Lietuvos proble-

■ moms nagrinėti. Kuii.K.Gečys paruošė "The Soviet Civil Rights" veikalą.
Britai apie lietuvius. Neužmiršta'lietuvių ir britų spauda.Populia

rus savaitr. "The Univers" ryšium su JAV pasekret.lfebbui įteiktu memoran
dumu paskelbė žinią, kokia yra faktiškai sąžinės laisvės padėtis Lietu
voje, "Daily Express" aprašo,kaip buv.anglų k.dėstytojas Kauno VT un-te 

■ Mr.M.Llngs,dabar'FUado un-to Kaire profesorius,atsisakė britų piliety
bės ir pasiprašė suteikiamas Egipto pilietybę.Dienraštis pastebi,kad 

' dar Kauno būdamas jis palaikė santykius su mahometonais, kurie dabar 
jam ir atvėrę duris į platųjį arabų pasaulį."Daily Mail" skelbia Reute- 
rio žinią,jog iš Šiaur.Rodezljos P...frlkoje gali būti "kaip pavojingas

■ tvarkai ir saugumui" deportuotas lietuviško kilimo Siaur.Rodezijos 
"'kongreso Vicepirmininkas Simonas Jukas."The Observer"aprašo puolimą vie

tinės kon.Spaudos Sovietų okupuotose srityse.Jis,be abejo,atsiliepė ir 
mūsų tėvynėj.
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laisvojo' pasaulio spaudos puslapiuose

Sovietai ruošiasi j. karą. Patys ruošdamiesi į karą, bolševikai nau
jo karo kurstymu pagal įprastinę taktiką stengiasi apkaltinti kitus, 
ypač savo kaimynus. Taip paskiausiai rusų spauda, pirmoj eilėj "Izves- 
tijos", apkaltino norvegų vyriausyvę, kad ji skubanti krašte vykdyti 
karinius pasiruošimus. Girdi, ji visa daranti, jog ‘'Sovietų prestižas 
būtų diskredituotas krašto gyventojų akyse", o norvegų vadai, "užmiršę 
savo tautinę garbę, lankstosi prieš amerikietinį gauleiterį Europoje, 
Eisenhowerį"... Tačiau realybė' iš tikro rodo visai ką kitą. Kaip in
tensyviai bolševikai ruošiasi į karą, išsamiai atskleidžia,anot "Neue 
ZUrichsr Zeitung" N.77/52, kad ir pabėgę į Jugoslaviją 5 rumunų avia
cijos karininkai. Nepaisant taikos sutartimi uždraudimo, Rumunijoj vėl 
sudaryti bombonešių daliniai. Jų apmokymas ir paruošimas grindžiamas 
pretekstu, jog "reikia gi socialistinę tėvynę ginti nuo amerlkietinių 
imperialistų". Rumunų aviacija taip pat gavo "Tupolev" II ir VI tipo 
soviet.bombonešius, be to, Jak 23 tipo sprausminių lėktuvų. Pabėgę la
kūnai užsienio spaudos atstovams pareiškė, jog Rumunijoj gyventojai 
tvirtai tiki, kad naujas pasaulinis karas yra neišvengiamas. Jis turės 
būti anksčiau ar vėliau. Užtat stiprėja ir partizanų sąjūdis, ypač Sie- 
benbllrgerio kalnuose. Ten partizanai savo kovotojus telkia iš įvairių 
gyventojų sluogsnių, daugiausia jų yra iš paprastų darbininkų tarpo.

Kaip Sovietai ruošiesi į karą, smulkiai išdėstė į P.Aziją per Gobi 
tyrus ir Tibetą prasimušusių laisvės kovotojai, kurie plačiai nupasakojo 
apie Centrinėj Azijoj, ypač jos pietinėj daly, veikiančius partizanus, 
prie kurių priklausė ir jų ne vienas. Švedų, estų ir latvių spauda duo
da ištraukų iš soviet.marš.Malinovskio pasakymų, kuriais jis nedvipras
miškai išsitaria, jog Sovietai atsidėję ruošiasi į naują karą. Tą pat 
rodo ir marš.Rokosovskio paskiausi žygiai Lenkijoje. Ir PIA agentūra 
savo inform, biuleteny N.12/52 plačiai skelbia apie sovietinius pasiruo
šimus karui, vykdomus pietiniu Baltijos pajūriu, apimančiu ir lietuviš
kąją j° dalį. Paskiausiai Kolberge-Psenemtlndė je pravesti V ginklų pra
timai davę gerų rezultatų. Jų taiklumas dabar esąs jau žymiai patobulin
tas. Saaręmo bazės yra nukręi2tos_į_Skandįnavįj£į,_o_sųtęlktos_a21įnk  
Kolbęrgą^. Peęnemdndęj. Karaliaučių z i Ruhro. kraštą;. V sviedinių ir kt. 
ginklų tinklas Baltijos pajūriu vis tankinamas.

Ruošimąsi karui rodo ir Sovietų vyriausybės pakeitimas. Kaip praneša 
"N.Z.Z.", aukščiausiasis sovietas pritarė kovo mėn. paskirtiems penkiems 
naujiems ministeriams: D.Efremovas paskirtas elektros energijos ministe- 
riu, J.Sivolopas - mitybos ministerijos vedėju, adm.Kuznecovas - karo 
laivyno, P.Kumykinas - užsienio prekybos ir Stepanovas - ž.ū. mašinų 
gamybos. Būdingi ir polit.biuro pasikeitimai: vietoj 9 narių dabar jau 
yra 11 ir naujas - vienas pavaduotojas. Marš.Bulganinas ir Al.Kosyginas 
paskirti tikrais polit.biuro nariais. Visas Jo sąstatas dabar toks: 
Stalinas, Molotovas, Malenkovas, Berija, Vorošilovas, Mikojanas, Bulga
ninas, Kaganovičius, Andrejevas, Chrusčovas ir Kosyginas, o vienintelis 
pavaduotojas - Švernikas. Politinio biuro pasikeitimai paprastai visuo
menei neskelbiami, apie juos dažniausiai sužinoma tik iš netiesioginių 
šaltinių: enciklopedijose atspausdintų titulų, sąrašų tvarkos, paradų 
ir miglotų aliuzijų spaudoj. Dabar stipriausiu žmogum po Stalino, dėl 
kurio sveikatos reiškiama baiminimosi, laikomas jau Malenkovas.

Neseniai pasibaigusia vad. "Maskvos ekonominę, konfęrenęija.2. ir ryšium 
su ja suruošta didžiule ekon.paroda, kuriose dalyvavo 48 valstybių arti 
500 atstovų iŠ neutralių ir net "fašistinių" kraštų, jie nori atsverti 
llarshallio plano teikiamą pagalbą Vakarams ir kiek galint daugiau vals-
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tybių patraukti į sava. Anot šveicarų "Die Tat” N.98/52, svarbiausias 
šios konferencijos tikslas buvo "pavaizduoti, kad tik viena vienintelė 
Sov.Sąjunga tėra tikra ir pati didžiausia tarptautinės prekybos globė
ja, ir tai pademonstruoti ūkiškai atsilikusiems kraštams*. Iš visų Mask
vos propagandinių triukų buvo iškišama mintis, kad Rytai nori tą prekybą 
plėsti, bet ją trukdo Vakarai, kurie vieni dėl to ir tesą kalti. Iš tik
ro tai buvo naujas Maskvos mėginimas neleisti užgesti pradėjusiai blėsti 
"propagandai už taiką", nes iš bolševikinių kraštų 1948-50 m. eksportas 
į Vakarus sumažintas 28,2 proc., panaši situacija yra ir su bolševikiniu 
importu, visi jie yra izoliuoti ir Maskvos susiurbiami, pvz., Sov.Sąjun
ga kontroliuoja Albanijos užsienio prekybą visu 100 proc., Bulgarijos 
90, Rumunijos 85, Lenkijos 65, Kinijos 80, Rytų Vokietijos 90 etc.

Bolševikiniams propagandos planams taip pat pasitarnauja reikalavimas 
sujungti Vokietiją ir sušaukti jos taikos konferenciją, Helsinkio olim
piados metu numatyta plačiai vykdyti "taikos propagandą"("prieš karą"), 
kuri jau dabar pradėta renkant už tai žymiausių sportininkų parašus, pa
stangos Vokietiją "susuominti", t.y. padaryti tokią bejėgią ir neutra
lią, kokia kad yra šiuo metu Suomija, kurią jie gali kiekvienu laiku 
pasigrobti, o jei to nedaro, tai tik dėl to, kad jos šiuo metu paliki
mas tarnauja jų propagandai, nes pasauly dar vis tebėre žmonių, kurie 
lengvapėdiškai tiki Sovietų "gera valia" ir pažadais. Iš tikro Sovietai 
visą laiką ir atsidėję sistemingai ruošiasi į karą, žinodami, jog, anot 
amerikiečių generolo Bradley, "laikas dirba jų naudai"... 0 ar su lygiu 
sistemingumu ir atsidėjimu tam ruošiasi Vakarai? Sovietai taip pat at
sidėję seka busimuosius JAV prezidento rinkimus. Ypač jie nemėgsta gen. 
Sisonhowerio. Žino metu jiems ypačiai rupi padidinti benzino ir plieno 
atsargas. Prie pramonės pajėgumo Išplėtimo turės daug prisidėti ir gi
gantiškos statybos. Kaip praneša šveicarų "’rfochen-Zeitung", netrukus 
bus baigtas ir su didelėmis iškilmėmis atidarytas Volgos-Dono kanalas. 
Iš sovietinio 477 milijardų rublių biudžeto tiesioginiam ginklavimui 
skirti 113,8 milijardo. Kiti eina per panašias statybas - paslėptai.

Nauji trėmimai iš Lietuvos. CD News Service N.7/52 skelbia, kad Lie
tuvoje ir kt. Pabaltijo kraštuose prasidėjo nauja išvežimų banga. Per 
Vologdos ir Kenosos stovyklas nuo pereitų metų lapkričio iki š.m.sau
sio buvo pervaryta daugio u kaip 10.000 deportuotųjų, daugiausia iš Lie
tuvos. Jie paskirstyti pirmoj eilėj po ..rchangelsko sritį, ypač prie 
upių, ir turi kirsti miškus. Bemaž tuo pačiu laiku kiti 15.000 buvo iš
tremti į Komi sritį, prie Uralo. Daugumas jų - iš Vuk.Gudijos ir Pabal
tijo kraštų. Šie daugiausia paskirstyti pagol Kotlos-Vorkutos geležin
kelio liniją, pagal Pečiorą, Uchtos srity. Tačiau šie tremtiniai vadina
mi 'savanoriais", nes prieš ištremiami turėjo pasirašyti tam tikrus pa
reiškimus, jog patys "srvo noru" vyksta į tas sritis darbų dirbti. Už
sieniečiams diplomatams į Lietuvos teritoriją vykti draudžiama, naujais 
patvarkymais taip pat suvaržyta gyventojų judėjimo laisvė. Su naujomis 
deportacijomis tuo pačiu laiku pradėta iš Lietuvos, Gudijos ir Pabaltijo 
kelti toliau į Rytus visa eilė įmonių ir fabrikų. Taip pat paruošti pla
nai, kaip reikės evakuoti kitas, dar tebeveikiančias dirbtuves. CD Nows 
Service iš to daro išvedą, jog bolševikai galimo karo atveju nesitiki 
ilgai išbusią Pabaltijo kraštuose.

Sstijoj naujų sovobozų ministeriu paskirtas ...Mette ir minist.pirm. 
pavaduotoju J.Nellis. Kom.Latvijoj eina toliau valymai "nuo įsiskverbu
sio nacionalizmo ir buržuazinio elemento", atleista vėl visa eilė žy
mių pareigūnų, o paskiausiai por "Ciną" skiltis už "netikusią novelę", 
pavadintą "J tolimus krantus", buvo k.p.sekret.Pinkšnio užsipultas ir 
pats sov.latvių min.pirm.V.Laois. Jo roahabilituoti šoko net sovietinė
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rusų "Liter.Gazeta" ir paskiausiai pati "Pravda". Laois buvo galiausiai 
išbaltintas ir apdovanotas Stalino premija.

Koks tikras Sovietu pajėgumas. Sovietų Sąjungos ekon.potencialas, 
kaip pažymi "La Documentation Eranęaise" N.2.365, persispausdinusi tuo 
reikalu straipsnį iš šveicarų socialdemokratų organo "Das Volksreoht" 
Zdriohe, yra stiprus. Jo nereikia vertinti per menkai. Stalinas jau - 
1946 m. - penkmečio proga - paskelbė, jog atę.ity_SovxSąjunga_tąpsiąnti 
2ati_sti£rįausia_ir galingiausia pasaulyje ekonominė_pajėga, kuri kasmet 
duos 50 mil.~tonų lioj.geležies, 60 mil. tonų rūdos, 500 mil. tonų ak
mens anglies ir 60 mil. tonų benzino. Ir nuo 1948 m. Sovietų pramonė 
auga greičiau, nei ji proporcingai kyla Vakaruose, konstatuojama. Jei 
1940 u. Busija pagamino tik 18 mil. rūdos, tai 1950 m. Jau 27, benzino 
gamyba iš 31 mil.- tonų pakilo iki 37 milijonų. Čemės ūkyje padaryta pa
žanga dar didesnė už pramonės pažangą. Todėl, kalbant apie Sovietų pramo
nės pažangą ir ją vertinant kritiškai, vis dėlto negalima jos imti per
daug žemai, nors tiok jos stot.skaičiai yra išpūsti, tiok tikrovė toli 
gražu nesutampa su ofic.duomenimis popieriuje.

Kodėl dėl Vokietijos vyksta tokia kieta kova? Šiuo metu dėl Vokieti
jos prasidėjo didžiosios varžybos. Kai su ja bus pasirašyta visuot.su
tartis (numatoma gegužės mėn.), ji taps svarbiausia jėga Europos konti
nente prieš komunizmą.Jos reikšmė nepaprastai kyla. Jau dabar prancūzų 
karo veteranai ir anglų darbo partijos pareigūnai, kai pastebi "Volks- 
boote" N.16/52, šaukia, jog "Vokietija šiandien yra tapusi pirmąja že
myno pajėga". Ne Prancūzija ir ne kuris kitas kraštas, bet - Vokietija. 
0 kas bus po kolerių notų?

Šveicarų "Dio rfeltwoohe", skelbdama savo vedamuoju (N.959) "marksiz
mą esant šuvėdžiotoją", pažymi, kad Sovietai savo žinomuoju pasiūlymu 
išsyk norėjo Vokietiją padaryti neutralią, o tik paskum jau tokiai leis
ti atsiginkluoti.Kitano numeryje vedamuoju "Rusų laimėjimai Vokietijoje" 
pabrėžia, kad dabar situacija yra jau visai kitokia nei 1948 m., Berly
no blokados metu, kai ir pats Trumanas tikėjo prasidėsiont naują karą. 
Tada gen.Clay buvo pasiūlęs tankais praskinti kelią į Berlyną, deja, 
Vašingtonas tokį pasiūlymą palaikė perdaug pavojingu - užtat įvykdė jis 
kj tą_atębiiki _būtont_ technikos: nors tuo metu am-čiai iš viso" Vblčle"- 
tijoje teturėjo vos 25 lėktuvus Irankfurto aerodrome, tačiau veikiai 
transportiniai, lyg kregždės,suskrido iš visų pasaulio kampų ir tuo 
nauju "Vakarų Stalingradu" privertė nusilenkti net Staliną, atstatant 
ankstesnę padėtį. Tada visa Vokietija vėl ėmė pasitikėti Vakarais, ži
nodama, kad nebus palikta viena bėdoj. Tačiau tas Vakarų laimėjimas dar 
nereiškė, jog Sovietai būtų galutinai atsisakę savo planų užgrobti visą 
Europą. Dabartinis Sovietų pasiūlymas - pažadant vokiečiams tokias lais
vos ir nepriklausomybę, kokios Kremlius niekur ir nieku gyvu nenorėjo 
leisti, žadant net nutraukti "slavų žygį į Vakarus", yra tik propagandi
nis, - ir tai pažiūrėti už mažą sąlygą - kad Vokietija nusisuktų nuo Va
karų. Bet tam komunistų pasiūlymui, pastebi savaitraštis, ypač palankūs . 
nacionalistų sluogsniai, Hitlerio dar ir šiandien negalį užmiršti.

Paskutiniai debatai Vokietijos parlamente ir kancleriui Adenaueriui 
išreikštasis pasitikėjimas parodė, kad Vokietija vis dėlto žino Sovietų 
pasiūlymo tikrąją kainą ir nėra linkusi mesti kelio dėl takelio. Gegužės 
mėnosį, tikimasi, bus pasirašyta su Vakarais gon.sutartis, pakeičianti 
okupacinį statusą. Čia savaitraštis Iškelia ypač didelius dabartinio 
JAV komisaro MoCloy nuopelnus. Jis kaip tik buvęs "tas jįmogusx kurią 
ir vėl Vokietiją pasodino i balną,_o_tolįau joti_-_mokės_ir J.i_pati_"x 
Pagal Marshallio ir saugumo planus Vokietija gavo 1.347 mil. dolerių, 
be to, jai .uaorika nubraukia 2 milijardus skolų. Šiandien pramoninė
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Vokietijos gamyba,palyginti su 1936 a. lygiu, siekia 140:100. Vokietijos 
eksportas per pastaruosius dvejus metus nepaprastai išaugo. ^nglų pramo
nininkų manymu K'cEloy atvykus, Vokietija pasiekė tokią gerovę, kuri pri
maną jauno kapitalizmo žydėjimą vos sukūrus Vokietijos reichą 1871 m. 
McCloy rūpėjo išguiti iš Vokietijos komunizmo pavojų, kuris būtų ypač 
padidėjęs, jei ji būtų alkana ir nuskurdusi. Dėl to nenuostabu, kad ir 
soviet.okup.vyresnybė įžvelgė jame tikrą savo priešą. Publika UcCloy pa
žįsta kaip gerą pošliūžininką, alpinistą, meškeriotoją ir gražių šunų 
mėgėją, kuris, be to, gyvai domisi naujausia lyrika, gi jo žmona yra pir
mosios ..denauerio žmonos pusseserė, ne mažiau populiari už savo vyrą. 
Kai vokietės ima skųstis nepaprastai dideliu "okupacinių jėgą palikimu", 
pasireiškiančiu nelegaliais vaikais, ji joms atkerta: "Gal Jūs pasakytumė 
te, kaip vokiečiai šią problemą buvo išsprendę savo anksčiau okupuotuose 
kraštuose?" Po 3 metų buvimo McCloy pakeitė savo nuomonę tik vienu atve
ju - kad jei Vakarai turi būti ginami nuo bolševizmo, tai čia ir Vokieti
ja turi prisidėti su savo įnašu...pie tą realų prisidėjimą tiek bolševikų 
agentai, tiek petys plepūs vokiečiai ne kartą prišneka tiesiog neįtikimų 
dalykų. 0 faktas yra, - skelbė vyriausybės svarbiausio partnerio CDŪ or
ganas "Union in Deutschland" N,28/52 Blanko žodžiais, pasakytais per 
kat.darbininkų suvažiavimą Recklinghausens,-jog kadrai dar nėra sudary
ti; ž.iuo_metu Vokietijoje yra 1_š_vįso apie 1.400 generolu, bet iš jų 
geriausiu atveju bus pasinaudota tik kokiais 30-40, ir tai iš tų pačių 
atrinkus geniausiuosius. Taigi, apie bet kokį jos sumilitarinimą ir at- 
ginklavimą nageli būti nė kalbos, tą baubą pučia tik bolševikai su sate
litais ir jų V kolonos kituose kraštuose.

Kokių vąisįų_davė Sovietų pasiūlymas.? Iš "Der Spiegel", "Die Stimmo 
der Vertriebenen" ir kt. laikraščių matyti,jog Vakaruose tiesiog praside
da lenktyniavimas dėl įtakos Vokietijoje. .Amerikiečiuose kyla noras "tą 
grėsmę iš Rytų pašalinti visiems laikams". Ryšium su tuo minimas sensa
cingas d.abartįnį.o_k_rė ministęrįo_Lovptte_planas kaip kadaise prieš na
cius, taip dabar prieš bolševizmą paskelbti ir įvykdyti naują eisanhove- 
rišką karo žygį.To plano smulkmenas paruošęs pats karo min.Lovettas,pa
dedamas laivyno ninisterio Kimballio, politiko Ch.Spoffordo ir admirolo 
F.Hickey.Plane Vokietijai skirtas vienas iš pagrindinių vaidmenų...meri- 
kiečių politikų grupė rsikalaujanti, kad Vokietija būtų_atstatyta_sų 
į9^8_mj_ pij3nomįs_ir suj.ungta_sa Dancigu. Tokia politika Sovietams bus 
nepriimtina, tačiau tada Vokietija vėl aiškiai atsistos Vakarų pusėje. 
"Der Spiegei" (N.15/52) žiniomis, visa eilė rinktinių Pentagono, Eisen- 
howerio ir Heidelbergo štabų žmonių apklausė, bet taip, kad tie nieko 
nesusivoktų, 600 žymiausių vokiečių, tarp jų visą eilę karininkų, ką jie 
mano dėl to projekto ir 1938 m. sienų, kur Vokietijai būtų grąžintas ne 
tik Dancigas, bet ir Rytprūsiai (bet be Klaipėdos krašto) ir gal Sudetų 
kraštas, tačiau iš apklaustųjų 90 oroc. atmetė jį, nes, jų manymu, tat 
realiai reikštų karą; Sovietai tada griebtųsi preventyvinių priemonių, 
Vokietija liktų viena, o bendra vokiečiams išeitis "būtų blogesnė nei 
1945 m.", kadangi "Nato kiti kariai-nėra pasiryžę guldyti savo galvų už 
Karaliaučių", .pklausimo rezultatai buvo perduoti informacijos skyriaus 
gen.Lanhamui. Prie tokių Lovotto planų aiškiai tinka ir vicem.Hallsteino 
pareiškimai "apie Europos integraciją, kuri eitų nuo ..tlanto iki Uralo". 
Tačiau britų "Economist" mano, kad bolševikai vargu bus paklupdyti :jie 
vėliau paleis į apyvartą naują kortą, būtent - Kremlius vieną dieną pa
siūlys pasidalyti Lenkiją iš naujo...Taigi, "Vokietijos pardavimas iš 
viešų varžytinių jau prasidėjo - ir kainos vis kyla"., konstatuoja "Eco
nomist".

Sovietų pasiūlymas pasirašyti su Vokietija taikos sutartį savaime iš
kelia ir sienų klausimą. Sovietai norėtų,kad dabartinės sienos Vakaruose 
(Oderio-Neisės linija) būtų galutinės ir "amžinos". Tačiau su tuo nieku
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nesutiks Sovietų pavergtosios tautos, taip pat, kaip pažymi britų libe
ralų "News Chronicle" (3.14),- milijonai vokiečių pabėgėlių. ..not ii’sse- 
ne leidžiamo vokiečių socialdemokratams artimo "Neue. Ruhrzeįtung", 
Kremįius_dar_niekad nebuvo_nįeko_panašaup siūlęs, todėl tokios retos pro
gos negalima praleisti neišnaudojus. Net ir britų konservatorių "Obser
ver'' pasisakė už tai, jog tų pasiūlymų reikia rimtai apsvarstyti.Kaip 
skelbia "Volksboto!'- N.15/521 vokiečių crof.Richthofeno vestį Londone 
pąsitapįmaį. su_kpi_kųriais_lankų_eg1z.j>plit.įkąįs nodpvė_norįmp vaisiuj. 
Lenkų egzil.vyriausybės užs.reik.ministoris padarė lenkų tremties parla
mentui platų pranešimų tome "Lenkija ir Vokietija".Buvo konstatuota,jog 
"lankų frontas šiuo atžvilgiu yra vieningas ir nepajudinamas", .ipie kų 
ten buvo kalbėta,betgi smulkiau neskelbiama, tik vokiečiai pastebi,kad 
vis dėlto "tremties lenkai nesijaučia ramūs".Kaip lenkų ,"3iuletyn Poli- 
tyczny" N.28/52 skelbia, Londone įvykęs bendras Lenkų Laisvės Judėjimo 
visuot.suvažiavimas pasisakė už Lenkijos sienas su Vilniumi, Lvovu,Bres
lau ir Stettinu...

Lietuvių politika - pavyzdys Bonnai...Nors ir keista, bet reikia tie
sa sakyti, jog Klaipėdos krašto vokiečių organas "Memeler Dampfboot" vie
name iš savo paskutinių numerių (1952.4.20) įsidėtame per dvi skiltis 
straipsny "Planinga lietuvių tremties politika" juos net stato pavyzdžiu 
Bonnos vyriausybei ir vokiečių pabėgėlių organizacijoms, kaip reikia veik
ti ir ginti savo krašto teises. Straipsny pažymima, kad "nors lietuviai 
savinas! sau Klaipėdos kraštų ir dėl to Klaipėdos vokiečiai su jais ne
gali sutikti", tačiau šiaip jia "turi aiškių koncepcijų ir siekia savo 
tikslų tiesiog su pavydėtinu logiškumu". Toliau įsidėjo iš vieno Amerikos 
lietuvių dienraščio (vardas nenurodytas) ištraukų apie Lietuvos teritoriją 
ir jos plotų, M.Lietuvą, Vilniaus kraštų ir kt. Reta tokių nepiktų straips
nių.

K..S D..R0K. TRATINTAIS BŪROPOJB P-.DL.TI
H.»LFo pirmininkas prof .J.B.Končius, atvykęs į iltine he nų, kur oficia

liai veikia B..LFo centras Vokietijoje, padsrė reikalingų žygių, kad,IRO 
nustojus veikti, tiek B.LFo įstaiga, tiek ir jos pareigūnai gautų toliau 
visas reikalingas savo tolimesnei veiklai lengvatas. Ir tat pasisekė nuo 
balandžio 1 d. sutv.rkyti, būtent - gautps_yįsps_tęįsėp pipsti_karįnįu_ 
paštu siuntas i.r_kprespond6nciįųj. palengvintomis sąlygomis ggunamas ben
zinąp,_patalpois B-.LFo įstaigoms įr_tarnautpjams etc.Kadangi faktiškai 
BALFo gėrybių išdalinimo centras yra Eannovcry, anglų zonoj, o toji vie
ta, Pirmininko manymu, daugeliu atžvilgių nėra tinkama, todėl pradėjo 
rūpintis,kad B..LFo įstaigoms ir tarnautojams būtų surasti būstai kitose, 
patogesnėse vietose.Frankfurte tuo reikalu kalbėjosi iš J..V karo vadovy
bės su pulk.Shat tele, kurio žinioj yra visos patalpos Frankfurto rajone.
Jam įteiktas prašymas, be būsto, taip pat parūpinti patalpas 14 žmonių. 
Tačiau būstus ten gauti yra nepaprastai sunku net patiems amerikiečiams,
todėl, jam p-tarus, buvo pradėti pasitarimai su 7-tos armijos vadovybe y-* 
Stuttgarte. Kadangi lengvatų nei iš britų,nei iš prancūzų jų zonose 
BALFes negauna,tai, kaip JAV or-jai,turinčiai J-.V vyriausybės protekci
jas, svarbu savo centrų turėti am-čių zonoje..»pic Stuttgarta. ar kur nors 
kitur Vokietį, j o s_vidurį rūpinęmasį_sutALktį kitus pentrinep įiptuvįų_ 
.įataįgas_ir psrkeltiJLietuvip Vasario 16_dj_ gimnaziją. ~

Mdnchene taip pat aplankė Bavarijos minist.pirmininkų ir vid.reik. 
ministerį, su kuriais kalbėjosi lietuvių globos, taip pat sutelkimo į 
vienų kurių nors apylinkę ar sritį reikalais. Minimieji Bavrijoa vyriau
sybės nariai labai gražiai atsiliepė apie lietuvius ir abu įasižadėjo
daryti ką galėdami lietuvių gerovei. Firma jie dar norį surinkti reika
lingus duomenis,kur lietuvius galėtų geriau suburti.Su vokiečiu vyriau-
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sybės nariais užmegzti santykiai no tik MOnchena, bet taip pat kitose 
srityse. Lankytasi pas Saksonijos vid.reik.ministerį,taip pat pas rfdrttam- 
borgo-Badono direktorių tremtinių reikalams v.b.m-joje Stuttgarte.Pasta
rajame pasikalbėjime dalyvavo taip pat V.Gailius, LRK valdybos narys.
Visur aukšti pareigūnai labai gražiai atsiliepė apie lietuvius, paža- fv* 
dėdsmį kuo galėdami jiems padėti.

Iš_vokįečių vyriausybės £avyko_lšsi.rūpįntiJ_ kad li_vįsas_BKLFo_sįantas 
iš_Bremeno_.išsįųnt^nės_į_li.eUuvių .stovyklas nemokama.!, bet tik tiesiai. 
Taip pat Prancūzijoj pavyko išgauti, kad atsiunčiamos iš .jnerikos BlLFo 
gėrybės bus lietuvių kolonijoms iš Havro uosto išsiuntinėjamos nemokamai. 
3-ZLFo Pirmininkas taip pat padarė vizitus J..V gen.konsulams.Vokietijoje,
su kuriais tfrėsi dėl tolimesnio tremtiniams vizų išdavimo. Su DP Komisi
jos teisių skyriaus vedėju Shepely Frankfurte susitarta, kad bus dar kar- 
tą_pe.tį.k.rintos_vi.sos _atmostųju_lįetuvių aniigraųinės bylos,_y£ač-tUj_kurĮ.e 
buvo atmesti pagal pr«.13.^is dalykas yra nepaprastai svarbus, nes papras
tai atmestųjų pagal prg.13 nepriima kaip emigrantų nė viena valstybė. 0 
tarp atmestųjų yra daug.atmestų neteisingai. Todėl su komisija šis daly
kas bus dar kartų patikrintas ir persvarstytas. Taip pat atmestų reikalais 
užmegztas reikalingas kontaktas su Karinės Valdžios atitinkamomis žinybo
mis - bus daroma visa, kas galima, visų .-tmestų pagal prg.13 kaltinimams 
išdailinti. C'ia Labai svarbu asmens, kurio galėtų duoti apie tokius at
mestuosius, neteisingai nuskriaustus, gerą atestaciją. Tuo reikalu duotos 
B.iFo tarnautojams instrukcijos surinkti visas reikalingas žinias.

Per tą laiką B.XFo Pirmininkas aplankė didžiausias lietuvių stovyklas 
Memmingenc ir rfehnene, Ifflncbene, senelių prieglaudas prie Oldenburgo.kur 
yra 85 lietuviai, ir Prieno stovykloj, prie Ludwigsburgo ir visą eilę 
pavienių lietuvių, ypač gausingesni šeimų,visoj Vokietijoj. Uemmingene 
padėtis skurdi su maistu, drabužiais, vaistais, Jehneno stovykloj ypač 
skurdūs būstai. Taip pat susipažinta su BxJ.Fo or-jos veikla Europoj, jų 
centrų veikimu Hannovery ir L'dnohune.Iš daugiau kaip 8.000 Vokietijoj 
likusių lietuvių didesnė delis yra seneliai, invalidai, džiovininkai, 
apskritai,nedarbingi. Kai kuriose stovyklos^ džiovininkų skaičius yra 
ypač didelis, ienevoje B»LFo Pirmininkas tarėsi su JTO ir PICME centro 
or-mis, kiek jos ir kokiais būdais galės padėti likusiems emigrantams 
išvykti iš Europos. Lietuviai savo emigracija ir šalpa JKV-se, sako 
BALFo Pirmininkas, iš kitų tautybių užima pirmąją vietą. Tokios nuomonės 
yra ir .nnerikos federalinės valdžios autoritetai, ir Kat.Bažnyčios Hierar
chija.

- Likusioji Europoje emigrantai. £ikisiJ_kad_su laikų,_skirstantįs_pelįkx 
i^il-Eurųpoja kietoji .branduolį. ,_jiaugpįiui_iš j.ų_bųs_palengvįntos .sąlygoti 
faip_pat_įvažiuoti_į_Ji.Vi. Kie.k_rųaiiųs_yra_tokioų viltasi - Iš 29.000 
lietuvių, atvykusių į J..V, yra, palyginti, nemažas skaičius nedarbingų, 
senelių ir ligonių. Jų iš viso susidarys gal apie porą tūkstančių, -
sako B.J.FO Pirmininkas. - Tačiau dėl tbo ir proto ligų sulaikytiesiems 
nėra jokios realios vilties,kad įvažiavimo sąlygos būtų palengvintos, 
čia administracija, kad ir norėdama, negali nieko padaryti, nss dabarti
niai įstatymai šiuo atžvilgiu yra labai griežti.. Nemanoma, kad dabarti
niai nuostatai būtų pakeisti. Taigi, užkliuvusiems su plaučiais ar ko
kiais nors protiniais defektais, nepadės jokie spaudimai. Šiaip kas ne
galėtų išvykti į JAV, tiems pirmoj eilėj patartina vykti į Kanadą.

- Lietuviams tremtiniams Europoje paremti £aųiųstos didelės B-lLFo. 
^siuntos: 10.000 svarų riebalų, 30.000 svirų cukraus, 40.000 sv.kiauši
nių miltelių ir 43.000 svarų drabužių- Didžioji siuntos dalis yra at
gabenta balandžio mėnesį,, likusi bus gauta gegužės mėnesį.
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- Prieš grįžtant prof,I.Kaminskui į Europą, JlV-ae buvo sušaukta 
konferencija, kurioj dalyvavo VLIKo nariai prof.J,Kaminskas ir prof<7» 
Brazaitis, mlnist.P.iadolklui atstovavęs gen.kone,7.Budrys, ILTo vykdo, 
masis komitetas ir visa Pat,Lietuvių Grupė.Konferencijoj buvo tvarstyti 
Lietuvos laisvinimo ir kt. aktualūs momento reikalai,Tai buvo paskutinė 
tos rūšies konforenoija prieš grįžtant naujajam VT Pirmininkui į luropųt 
Dėl susirgimo prof.7,Kaminskui grįžimų teko klok atidėti, (UBT)

• VT yra numačiusi išleisti visų eilę reprezentacinių Leidinių,lie, 
članšių Lietuvių tautos kultūrų,menų,istorijų. Taip pat nozlM |edide« 
llais Vsikalels anglų,prancūzų, vokiečių, italų,ispanų ir kb.ktŪMmiė duo- 
ti naujausių žinių apie Lletuvų,parodyti,kaip lietuvių tauta Pavergtojo 
tėvynėje ir kitur kovoja už savo laisvę.Kadangi svetimieji domisi mūsų 
liaudies kultūra, norima duoti ir naujų Milašiaus ,j.»leleti-a HetWlU dėl" 
nų bei pasakų leidimų. (URT) ’

- Vydūaga, neseniai atšventęs savo 84 m.sukaktį. VLIKo pirmininkui

iontų sustiprinti sveikatos, |VTP) - '? i'
- Per Verbas URT valdytojas a.i.prof.Z.Ivinskls buvo išvykęs i PaM*

žiu, kur su Lietuvos atstovu Prancūzijoje Dr.S.».Bačkiu tarėsi užsienio 
politikos klausimais. Tų pačia proga su prof .7.Baltrušaičiu buvo aptarti' 
kultūrinės propagandos reikalai. Ton taip pat susitiko su žinomuoju ame- 
_r«.S^VCS  ___ *1 S _ a. .. T O -1 — J U. J.. 1... —4 __ n ..4. A 4 Ir A n 4 a 114 M 4 «• A v* 4 A i *rikiočlų žurnalistu L.Sohwoltzeriu, kuriam suteikė naujausių Kinių apie i * 
lietuve* bylų. Iš Paryžiaus Mr.Schweitzeris išvyko į Ispaniją irPortu* 
galljų padaryti interview su Franku ir Salazaru. (URT)

W Balandžio 22.25 d. URT valdytojas i.a.prof.Z.Ivinskis ir ain.M, 
Turauskas dalyvavo konferencijoje Bonnoje, kurioje buvo sudarytas vo, 
kluSių komitetas krikščioniškai kultūrai ginti. Tas taut.kęmiiepes pri» 
klauso tarptautiniam komitetui, į kurį įeina keliolika’. Europos tautų, 
jų tarpe ir lietuvių. Bendradarbiaudamas artimai su VLIKu, vokiečių komi* 
totas yra išleidęs įspūdingų brošiūrėlę "Hilferuf aus den Wdldapu Litau» 
one", kurioje yra išspausdintas partizanų laiškas Popiežiui, pavalsduo* 
jant Lietuvoj Vykstančius žiaurumus iliustracijomis. Kadangi į konfercn, 
oijų buvo susirinkę rinktiniai vokiečių dalyviai iš parlementų ir ivelr 
rlų organizacijų, mūsų atstovai turėjo progų sueiti su jais į glaudų 
kontaktų. Ta proga buvo aplankyti kai kurių parlamento frakcijų vadai, 
visa eilė parlamento narių ir įvairių asmenų. Pažymėtina, kad konferaųę 
oijos motu, kadangi toji brošiūra apie Lletuvų buvo Išdalinta visiems 
dalyviams, Lietuvos klausimu buvo daugiausia kalbėta. Kalbas pasakė abu 

' mūsų taut.grupės krIkšč.kultūrai ginti atstovai. Tose vokiečių komiteto 
"krikštynose" iš užsienio atstovų dalyvavo prancūzų ir lietuvių stato* 
vai, Buvo paskleista Lietuvos klausimu literatūros ir įteikta eileį CS« 
menų mįn.S.Turausko paruošta promemorija apie genocidų Lietuvoje, lUBT)

- Balandžio 20-24 d. Vokietijoje įvykusioje Ddsselforfo mieste tarp* 
europinėje konferencijoje socialinei taikai įgyvendinti lietuviams atv 
stovavo Dr.P.Karvelis. Konferencijos uždavinys - susipažinti SU samdinių 
dalyvavimo formomis įmonės Išdavose. Konferencijoj dalyvavo mokslinių ’J 
institutų Žinovai, įmonių atsakingi vadovai, profesinių sąjungų atetoycl 
tiek iš įvairių Vak.Europos kraštų, tiek ir iš anapus geležinės uždangos 
esančių tautų. Įdomiausias pranešimas buvo prancūzų atstovo pono Sohuel, 
ler apie proporcinį dirbančiųjų atlyginimų 'Prancūzijoje, kurį ten praktl'
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kuoja apie 3. COO įmonių, jungiančių daugiau kaip 8 
‘ 'I?‘mokamo priedlnio atlyginimo vidurkis siekia 20 .

" - temą dirbančiųjų atlyginimas automatiškai pakyla tiak pat, kiek pakyla 
įmonės gamyba.Konferencijų savo atsilankymu pagerbė Vak.Vokietijos dar- 
b0‘ministsris Storch, kiti ministerial atsiuntė sveikinimus.Suglaustai 
padėtį Pabaltijo valstybėse konferencijai pavaizdavo Dr.Karvelis, abiejų 
kaimyninių Pabaltijo valstybių delegacijos pavestas padaryti bendrą pra
nešimą. (IT)

5 3 - Balandžio 15 d.Prancūzijo švietimo ministeris .Indrė Marie kartu su
svarbiaisiais savo bendradarbiais priėmė pavergtųjų kraštų profesorius. 
Lietuvos profesoriams atstovavo prof.J.Baltrušaitis,VLIKo patarėjas kul
tūriniams reikalams. Iš kitų pavergtųjų kraštų dalyvavo rumunų, jugosla- 

Sėkoslovakų profesoriai,po vieną iš kiekvieno krašto. Pasimatymo 
tikslas - teirautasi, kuo Prancūzija galėtų kultūrinėj srity padėti pa
vergtųjų kraštų profesoriams-intelektualams, jauniems mokslininkams, 
studentams etc.Tuo reikalu prof.J.Baltrušaitis,surinkęs reikalingus 
duomenis, įteiks atskirą memorandumą (URT ).

- Iš 6.B..LF0 pirmininko p.JAV-se .'..^evenienės gautas pranešimas, jog 
į JAV kongresą yra įneštas naujas įstatymo projektasfH.R.7376),kuriuo 
lietuviai, atrodo,galės pasinaudoti mūsų emigracijai į J..V palengvinti. 
Jei įstatymas bus priimtas, ypač dviem specif .paragrafais ('German et- 
nios"ir "Refugees’’) galės pasinaudoti Maž.Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
lietuviai.B.J-Fo centras paprašytas paduoti tikrą skaičių lietuvių,no
rinčių dar emigruoti į JAV, paremtą vardiniais sąrašais ir adresais. 
Tuo reikalu susisiekta su VLIKu,B-.LFo pirmininku prof .J.B.Končiumi Eu
ropoje ir B.-LFo įstaiga,taip pat Maž.Lietuvos Taryba,' (VTP)

- Gautosiomis iš J-.V žiniomis, ".miorikos Balso" pareigūnai J.B.Laučka 
ir pulk.K.Grinius gegužės 2 d.išskrenda į Vokietiją.Jie apsigyvens MOn- 
ch'ene ir ten suorganizuos ..B lietuviškojo skyriaus padalinį. Transliaci
jos iš Mdnoheno numatomos pradėti gegužės 15 d.Tikslus jų laikas bus pa
skelbtas -vėliau, pirmoj eilėj per tą patį AB-ą. (URT)

- Laisvosios Europos NC pirmininkas admir.Milleris New lorke buvo 
suruošęs pietus,į kuriuos pakvietė 3 Pabaltijo-valstybių diplom.atstovus 
ir tų pačių valstybių patariamųjų grupių pirmininkus.Iš lietuvių pusės 
dalyvavo min.P.Žadoikis ir V.Sidzikauskas.Ta proga apsvarstyta ir paryš
kinta visa eile svarbesnių laisvinimo klausimų.Min.P.Žadeikis taip pat 
dalyvavo H.G posėdyje. (URT)

- Balandžio 24-28 d.Berlyne posėdžiavo Laisvųjų Žurnalistų Federaci
jos kongresas.Federacijai vadovauja lenkas B.Vieržbianskis,jai priklau-

■ so’apie 1.800 antikomunistinių žurnalistų.Lietuviams atstovevo iš Pary
žiaus nuvykę pulk.Lanskoronskis, Švermickas ir Markevičius, iš Londono 
- St.Kuzminskas ,be tdįdar dalyvavo Petkevičius ir Macevičius (IT),

- Š.m.balandžio mėn. Pabaltijo Moterų Tarybos Lietuvių atstovybė 
Tremtyje buvo priimta pilnateisiu nariu į Tarptautinę mot.or-ją Ameri
koje General Federation of Women’s Clubs.PMT Liet.Ats.centras Amerikoje 
jau ir anksčiau sėkmingai bendradarbiauja su GFWC, tačiau ši plačiai 
išplitusi or-ja pareiškė noro bendradarbiauti tiesiogiai su tremties 
lietuvėmis, kurios yra arčiau savo pavergtos tėvynės ir turi geresnius 
ryšius su savuoju kraštu. Kadangi GFWC yra net į savo statutą įsirašiu
si kovoti su bolševizmu, šis jos iniciatyva parodytas dėmesys lietuvėms 
moterims yra reikšmingas ir,reikia tikėtis,pasitarnaus ne tik mūsų tėvy
nės reikalui,bet apskritai antibolševikinei propagandai.PMTLA valdybą 
Amerikoje sudaro: p.p.B.Novickienė(pirm. ) ,1.Banaitienė,B.Mašalaitienė, 
Ko Žukauskienė,S.Narksliūnaitė,L.Dirkienė;Vokietijoje įgaliotinės yra 
-..Grinienė ir ...Zundienė. (IT)
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