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ELTOS KOMUNIKATAS

Elta įgalioja pranešti;

ĮVYKUSI AME REIKŠMINGAME PASITARIME TARP 

VADOVAUJANČIŲ ORGANŲ IŠSIAIŠKINTI BUVŲ NEAIŠ

KUMAI, PASIEKTAS VISIŠKAS SUSIPRATIMAS IR

NUSTATYTAS AKOIJOS VIENINGUMAS.

LIGŠIOLINĖMS VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠ

LAISVINIMO KOMITETO PASTANGOMS RASTAS PILNAS

PRITARIMAS. TOLIMESNEI VEIKLAI UŽSIENYJE 

LIETUVOS VARDU JAM PANAUJINTI KRAŠTO ĮGALIO

JIMAI IR TIK JAM PRIPAŽĮSTAMA TEISĖ KALBĖTI 

KOVOJANČIOS TAUTOS VARDU.
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PAVĖLAVOME

Jau kuris laikas, kaip mūsų mielieji skaitytojai nesulauki "Pra
giedrulių". Pesimistai juos jau palaidojo, o kantresnieji vis laukė. Taip, 
jau, palyginti, ilgas laikas, kaip nesimatė "Pragiedrulių", bet jie vėl 
pasiryžą prasiveržti pro debesis. Pavėlavome, bet didele dalimi ir ne iŠ 
savo kaltės. Pabėgėlių spaudos kelias kelias sunkus visur, jei ne vienokie, 
tai kitokie sunkumai bei nepasisekimai ištinka. Išgyvename šiurpius laikus, 
nedaug tėra saugių kampelių šių dienų politinėje makalynėje, vyksta toks 
tautų kilnoj imąsis, kurio ši planeta dar nebuvo mačiusi. Aukščiausias mėgi
na mus kaip tą Jobą. Nelieka nepaliesta ir ši lietuvių saujelė šiaurėje li
kimo nublokšta. Saugumo ir šiokių tokių pastovesnių pragyvenimo perspekty
vų sumetimai išveža karts nuo karto ir ne vieną iŠ musų to jau ir taip men
ko būrelio, ir vis dar tokius, kurie pajėgus kultūriniam darbui. Taip mažė
ja ir "Pragiedrulių" kolektyvo pajėgos, naujų kūrybingesnių neatsiranda 
ar bent nenori atsirasti. Likusieji kolektyvo nariai savo tiesioginiam pra
gyvenimo darbui sunaudoja visą dieną, o po dienos gana varginančio, dažnai 
fizinio darbo tos nakties kelios valandos nėra jau tokios produktingos ir 
per jas negalima daug ko nuveikti, o be to tie patys žmonės turi ir kito
kių visuomeninių įsipareigojimų. 'Vasaros atostogos buvo ir tuos pačius 
išsklaidžiusios.

Sumažėjus kolektyvas nepajėgia vienas ir viso tekninio darbo atlik
ti, nekalbant jau apie medžiagos surinkimą bei jos sutvarkymą. Turime pasis
kųsti, kad vietinių bendradarbių teturime tik vieną kitą, visi mūsų talki
ninkai yra iš> kitur, jiems tenka musų didelė padėka. Laikraščio pažangumui 
ir įvairumui reikaįįngos įx; skaitytojų pastabos bei. naujos idėjos. Turime 
apgailestauti, kad ir čia nesusilaukėme talkos iš 'savo'vietinių skaitytojų, 
kurie geriausiai galėtų trukumus pastebėti. Žinoma, tas pasyvumas dalinai 
priklauso ir nūn to", kad mes visi labai menkomis- saujelėmis išblaškyti po 
visą kraštą. ■ .-■ ■ . ■ ■

Tai vis priežąstys, kurias "kolektyvas įtempus‘paskutines jėgas gal 
ir galėtų nugalėti, bet laikrašči.ęr;pavėlavimo didžiuoju stabdžiu yra jo 
finansiniai sunkumai, kurių nei leidėjai, nei redakcinis kolektyvas, kad 
ir geriausios valios kupini butų, negali nugalėti - čia viskas priklauso 
nuo visos lietuviškosios visuomenės krašte.- Su skaudančia širdimi reikia pa
sakyti, kad prenumeratorių ^kaičius nėra teks, koks turėtų būti, nors prenu
merata yra pati minimaliausia, iŠ jos -laikraštis ne-pajėgtų pasirodyti dau
giau kaip du tris kartus per ,metus.. Kad laikraštis ligi šiol galėjo regulia
riau pasirodyti, didelė padėka tenka ka-ikurioms kultūrinėms organizacijoms 
ir tai ne lietuviškoms. Gal. tas savo laikraščio nerėmimas. priklausė ir nuo 
to, kad dažnas iš tiūtiečių gaudavo'laikraščių gaudavo'iš- Vokietijos ir ki
tur .Mes, žinoma, negalime lygintis su Vokietijoje leidžiama lietuvių spauda, 
kur susibūrusias visos mūsų spaudos' pa jėgos. Bet ir iš kitur spaudos gavimas 
neatpalaiduoja Švedijoje gyvenančių Lietuvių nuo savos, spaudos skaitymo bei 
rėmimo - kiekviena pušis turėtų pirmiausia savam šilui •šti.

"Pragiedrulių" leidėjai ir redakcinis kolektyvas dar kartą maloniai 
kreipiasi į savo mielus skaitytojus prašydami tiek plunksna, tiek patarimais 
tiek materialiai patalkininkauti, o mes iš savo pusės sukaunsime visas savo 
jėgas, kar laikraštis netik kad toliau eitų, bet kad ir tot-.letų.

- "PRAGIEDRULIU" leidėjai ir red. kolektyvas.

. • -.. t - ■'
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X ) Lietuvos partizanų daina

Atėjo vakaras į girią, 
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių Sakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų;

Prie laužo sėdi laisvės broliai
Akis .įsmeigę į liepsnas, 
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok - 
Į laisvų veda mūsų kelias, 
į -saulės kupinas dienas* •, •>.. '•

Pašoka kibirkštys į aukštį ‘ 
Ir dingsta tamsoje staiga, 
Miškų tankmėj pabunda paukščiai - 

. IŠ žygio grįžta trys draugai.

Atėjo vakaras į girią,.
Veidai užsidegė ugnim, '
Šviesa tamson sau kelią’ skina,
Drąsiai mes Žvelgiame naktin.

x) Nebesigirdi dabar Lietuvoje skambių pjovėjų dainų, nebesigirdi kaime ty
liais Šeštadienio vakarais toli toli nuklystančios linksmos jaunimo daine 
- liūdesys vaikštodamas po tėviškių arimus, visų veidai nerimr- ir kančios 
išvagoti, lūpos užčiauptos linksmai daina.Nyku tyliais Lietuvos vasaros 
vakarais, nyku, šiurpulinga. Bet daina Lietuvoje nemirus, kaip nemirus ir 
jos siela. Partizanas - Lietuvos laisvės tęsėjas, lietuvių tautos gyvybės 
palaikytojas nesiskyria su dainax tik toji jo daina nėra džiaugsmo kupi
na, ji gimus kovos metu - tai liūdna melancholiška šventa giesmė, dažniau 
niūniuojama, o ne mišką skardenanti. Ši nauja Lietuvos daina gimus iš 
kankinančios tautos paskutinio gyvybę palaikančio kraujo lašo. Jos viena 
už kitą gražesnės. Jų Lietuvoje yra apie 300. Čia paduodame savo mieliems 
skaitytojams vieną iš jų, ataidėj.usią Čia tiesiai iš tėvynės miškų.
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Ma i r o n i. s

VASAROS N A K T .Y. S

• • ... , ’
Ramios, malonios vasaros'naktys; _ _ .
Medžio užmigęs .ne juda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik Žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo;
Žemę apsupo męilės svajonės;
Neša jos sielą, neša, liūliuoja, 
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

i Vasaros'naktys ramios malonios, ■
1 Atilsiu lįudną širdį viliojat!.

(i Tiek tą ant žemės sielvirtą, vargo! ...
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

■Ramios, vienodos! Magiška jėga
Migdote gamtą saldžia svajone!
Karn gi nemigdot mano'troškimą?
Ko man taip ilgu, ko'man taip 'liūdna? '

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti-Dievą-aukščiausį;
Noris pasiekti amžiną, grožį!
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?

- - ■ - f - • '-V
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e r n a r d a s
B r a z

PRO DIENOVIDŽIO RŪKĄ.

d ž i o n i s

Pro dienovidžio kaitrųjį rūką
Čia kalnai tolumoj kaip svajonė

• Ten ereliai viršūnėse suka, 
0 Šia. Wangenas brenda į klonį.

Gis burkuoja balandžiai po sodus 
Piends,žiedus suglaūdusibs, miega, 
Ir tenai nebuvai niekad, rodos 
Nebridai per jų amžiną sniegą.

Pro dienovidžio kaitrų 
Ieškai tšviškšs tolimo 
Tavo ryto sapnai kur nutrūko, 
Kur lakštingalos verkdamos gi- da

Ir regi vien tik svetimus veidus 
Vien tik svetimą žemą po kojų, 1 
Vien tik sieloj, kaip tolimas aidas, 
Atsiliepia gaudimas Šilojų
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LIETUVOS T A L IK E IA
j

speigo užšalus,

pilkas rugienas, 
bet vienas ...

lemia ,. 
žemę, 
girtis -

Išdegintas saules, nuo speigo užšalus, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis - 
Kalva ir pakalnes žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per 
Daugybės klajūną pramintas, 

Jo tolį užburtą likim s jam 
Nuo šimtmečio' koją įdubęs į 
Lietuvio takelis neturi kuo _ 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi' tik smilgas, ką Šnibžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai ...

Jis sveikina lygiai, ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras, dieną - 
Visiems,’ kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta ...

fai
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S E N.’.O JI BUTĖNIENĖ

- Dvidešimti metų išgyvenau našlė, - sako Būtėnienė, skarelės, kraštu 
šluostydamasi ašaras. - Auginau,' mokiau, vargau, o dabar - pasieuošęš savo 
tikrai motinai virve* ant kaklo užnerti. Ne, nay Dievas pasigailės mano aša
rų, ir ne mane, bet jus pačius Perkūnas nutrenks.

Kokių trisdešimt penkių metų' vyras atsikelia nuo., suolo, atsistoja 
priešais seną ir, visas drebėdamas, sušunka: . ' ■

- Tai. ko dabar keikies? Ko trūksta? Ką gi mes tamstai padarėm?
Moteriškė, užuot atsakiusi i klausimą,’ tik numoja ranka. Siauros, • 

juodos akys , pasrūva krauju,.raukšlė tęs veidas dar labiau susiraukia, atsiki
šęs smakras sudreba, Nebesugraibydama skaudesnio žodžio, ji tiktai nusis- • 
pjauna tiesiai ant naujų grindų ir išeina lauk.-

-* Aš jos bijau, - pusverksnė kužda jauna moteris, kurios ramiose mė
lynose akyse blizga ašaros. - Būčiau žinojus, kad tavo mama manęs taip ne
kęs, kojos nebūčiau kėlusi.

-.Ko tu-jos paisai! Nusiramink. Parėks ir vėl nustos. Juk žinai: se
nas - ir kvailas. ' "

'- Ne, ne. Dar šiandien išvažiuokim. Aš čia daugiau nė dienos nebūsiu. 
Bijau viena pasilikti be tavęs. Keliausiu drauge. Supykusi, kažką gali pada
ryti. Aną. die ną žadėjo akis, išplikinti.

- Klausyk tu jos! Liežuviu daug ką pamala, bet daryti ji nieko nedarys,-
-'Bet- eš vis tiek neliksiu. ’ .

• • _ .- Tavo valia. Daryk, kaip išmanai.
Nieko nelaukdama, jauncj i•moteris'susijieškp lagaminus, atsidaro skry

nią ir ima'atrinkinėti baltinius, kuriuos pasiims atgal ų miestą.
Jos vyras, visiškai.iš veido ir iš būdo nepanašus ų motiną, švelnus, 

liesas, išblyškęs,.šviesių'plaukų - paima vieną knygą, kitą, pavarto, pagalia- 
meta viską kampan ir taip pat išeina i kiemą. Jis žiūri ą naujus trobesius, 
kuriuos neseniai pasistatė, kad turi tų kur atsikvėpti vasarą; \ šalimais 
banguojančius rugius, kurių sunkios varpos lenkia kupron stiebus; į sodą, tyd 
liai šlamenti, nuo lengvo vakarų vėjo; ir visa šiandien atrodo jam priklu, kok
tu, nebemiela. Kodėl ji tokia pasidarė? Prisimena/ kad ir anksčiau' nebuvo 
pertekusi švelnių motiniškų jausmų; kokiais taip dosniai apdovanoja kitos 
motinos; Supykusi dažnai ir apkuldavo, kai jis tebebuvo mažas. /Mušdavo taip, 
kad paskui tris keturias dienas negalėdavo prisėsti. Pirmiau lupdavo už rei
kalą, paskuiuž tai, kad neverkia; 0 jis tyčia kentėdavo, sukandės dantis, 
nnrs žinojo, kad toks kantrumas dar daugiau ją siutina. Ir šveisdavo gi ji 
beržine šaka; atsivedėdama, kol parišdavo ir kol vis dėlto reikalaute išrei
kalaudavo, kad vaikiūkštis;atsiprašytų. "Dar tu mane paminėsi,kuždėdavo 
tfeda-nuskaustasis, sukandus dantis, - palauk, tegul tik aš greičiau užaugė
siu"/. Bet nepraeidavo.nė valanda, kai Būtėnienė vėl prisitraukdavo sūnų 
prie savęs, imdavo bučiuoti, glamonėti, liūliuoti. "Tu ant manęs, nepyk, - 
sąkydaytb ji, — nė viena mečia be reikalo'nemuša. Močios lupines — sviestu 
tepimas". ' ’ ' ’
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"Kad tave taip kitan gyvenime pateptų", - galvodavo vaikiūkštis, bet 
ir vėl greit užmiršdavo skausmus, pasidavęs motiniško meilumo jausmui, Pri
sišliedavo tada prie jos peties ir pasijusdavo laimingas. Kaip gera būdavo, 
padėjus galvų. antmotinos kelių, gulėt aukštielninkom ir žiūrėt į lengvus 
debesis, plaukiančius mėlynu dangun, į rugių varpas, kurių šešėliai šmešė- 
lunja veidu, arba nusiskint dobilu ir siurbti saldumus iš žiedo pašaknių 
kaip bitei!

^Būtėnas atsistoja netoli motinos, skutančios bulves ties virtuvės 
slenksčiu, ir ieško jos rūsčiame veide nors mažiausio motiniško pragiedrulė- 
lio. Jau, rodos, nutvėrė jį - blykstelėjo akimirkai, kaip spindulys, ir vėl 
juoda rūstybė apniaukė, negražius, raukšlėm, raukšlelėm išraižytus skruostus, 
knerptu nosį,.šiaurę kakta, ant kurios netvarkingai lenda apytrumpiai plaukai 
"Kur gi jos siela? - klausia save sūnus,-Jeigu ji nebūtų turėjusi, jauna bū
dama, jaunos.sielos, moteriško švelnumo, patrauklumo, grakštumo, argi ji bū
tų ištekėjusi ir manęs susilaukusi? Dieve, koks baisus burtininkas yra laikas 
ir vargas! Iš'geriausio žmogaus raganių padaro, Argi ir mano žmona, tokia, 
švelnutė ir meili, kad nors imk ir visų gyveninę neatitrauk nuo širdies, ar
gi ir. ji pasidarys kada nors tokia?"

Nykus gailesti suspaudžia'širdį, ir sūnus pajunta pareigų, bent,prieš 
išvažiuodamas susigerinti su motina,

- Tamsta vis siunti ir gilinti,. - sako pis, - lyg aš būčiau kų bloga 
padaręs.

- Tai gal nepadarei? - atsako rūsčiu balsu ir pakelia galvų.'
- 0 kų,būtent? ' ." .

..- Pasodinai ant mano galvos šėtonų ir laikai, Ąytais ligi pusryčių 
miega, atsikels, susišukuos panytė, nusiprauš, išsikvėpins visokiais... Tik 
pinigų siurbia iš tavęs, Arkliamėšliu geriau pasiteptų panosę, labiau patik
tų, gardžiau kvepėtų, Apsivilks šilkais, išsidabins ir eina. Ponia, kad jų 
kur griausmas! O motina turi apskurus ■vaikščioti. .

- Kam gi sakai, kad apskurus.'Argi maža tamstai medžiagų. parvežiau? 
Ar suknių maža prišiuvom? Kodėl gi nenešioji?

- įsikišk žinai kur suknias. Velniai prakeikti! Prikiša dar, kad medgie- 
gų pripirko. Paimsiu.štai kirvį ir sukaposiu visas - savo ir jos.

- Tai kogi tamst a■nori?;.
- Ogi to, kad tavo žmona nedrįbsofų lig piet, o eitų kiaulių šerti,

bulvių skusti, daržų ravėti. Tegu ji čia neponauja. Aš.gi tavo motina, velnę 
tp., ar ne? ' ~

- Ji norėja tamstai padėti, bet niekaip neįtiko, Tada liovėsi. Antra •
vertus, nedidelis darbas papenėt porų paršelių. Jeigu jau labai sunku - pa- 
sisahdyk,' Pinigų aš negailiu, 0 ant mano žmonos neužšisėšk. Su vaikais mies
te privargo, atvažiavo pasilsėti - čia neranda ramybės. ’ Nieko gi iš tamstos 
neima, viskų perkam kitur. Negi tamstai kliūva, kad ji ilsis seklyčioj, kurių 
mes patys pasistatėm, ' • -

- Pasisamdyk! Pasisamdyk! Lengva prisiėamdyti. Antra vertus, ji drįb- 
sos, p aš kitus samdysiu. Kad tu nesulauktum!

- Kaip matau, geriausia bus.iš Čia iškeliauti, - sako atsidusdamas 
sūnus ir vėl nueina į seklyčių- pas žmonų.

- Nors į patį pragarų, - atsako senė ir staiga pradeda raudoti, - Kaip
gi, pas savo tikrų motinų negera,. ji ,'matai, pabara.' Sunku jiems. Laukia, tai 
tik graižiau numirčiau. Laukit, laukit, sulauksit Bau, nebeilgas mano gyveni*- 
mas.’ Tada tai būsit ponai.,Darysit, kas. tik jums patiks, miegosit nuo vidu
nakčio ligi, vidunakčio. Išpūstu eit, vėjais paleižit visa, k ų no 8 i fe.' kruvinu 
prakaitu sunešė, sulipdė, suvilko, kojas prakiurdė. Jiems nerūpės. Bet palau-
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kit! Dar ne taip greit mene giltinė griebs, Dar tave, martele, greičiau. Die
vas mato motinos ašaras ir Jis nedovanos tokiems vaikams, kurie priverčia 
savo gimdy toj a raudoti. ' -

Ji pradeda taip garsiai šaukti, kad ne tik jie seklyčioj besiruošią, 
bet ir aplinkiniai kaimynai girdėtų. Tegu žino visi, kokia ji apleista ir 
paniekinto! Tik tie kaimynai... Ar jiems rupi seno .žmogaus likimas ir .ašaros? 
Kaip susitarė jauniesiems pataikauja. Miestiečiai, kaip gi, . turi pinigų, geli 
but reikalingi. Kitiems jie nieko negaili, tik jai - motinai skaičiuoja kiek
vieną daiktelį. Suknias atvežė. Pasikarkit su visom sukniom!

Būtėnienė meta skutusi bulves, atsikelia, įeina pirkion, atsidaro skry
nią ir ima. versti medžiagas. Viršuj.padėtoji - plati, nedidelėm gėliukėm, ’ - 
įaustom į tamsiai rusvą dugną. Iš Jos išeitų ne tik suknia, bet dar liktų 
geras gabalas skarelei. Svarbiausia., lengva:' vasarai, per karščius, pati to
ji. Antra - tamsiai mėlyna, su šviesiais dryželiais -liš grynos vilnos. Ko
kia sunki, kaip lašiniai. Ir neplyšta, nors kažkaip stenkis, /Tokios ilgam 
gali pakakti - negi be kažin kiek ji gyvens. Daug jaunesnių už ją susižieda
vo su lopetinhku.../ O gražu būtų: paėmei taip, padėjai viską ant kaladės ir 
kirviu čiakš, čiakš! Net saldu burnoj... Kvailystės! - staiga dingteri smege
nyse, — Kuogi medžiagos kaltos? Ar ji neverta geresnio drabužio, tiek vargo 
padėjusi, beaugindama sūnų? Ne tokių turėtų pripirkti. Geras būdamas, šilkais 
apvilktų, ant rankų nešiotų, :o nęsukištų visko kažkokiai mergšei, elgetų' vai
kui. Jos giminės tikriausiai visokiais būdais siurbia iš jo pinigus, ir me
džiagų ne tokių jiems priperka. Palaukit, velniai! - pagrąso Būtėnienė marčios 
giminėms, kurių nė vieno nepažįsta, bet spėja, kad to gero tai jau tikrai ne-, 
trūksta. - Plėsiat Jūs, neapsileistu ir aš: aš jį pagimdžiau ir išsukiojau, 
o ne jūs iš kažkur prisiplaku. Prisisiurbė t, ka ip erkės prie sūnaus, aš gi 
tikra jo motina.

Vėl sudeda medžiagas, pakiša giliau po trinytiniu audeklu, maišams iš
austu, uždaro skrynią, užrakina, rakta įsideda apatinio sijono kišenėn ir, 
nieko nebesakydama, nu’eina tvartan. Iš ten girdėti paršų žviegimas reikės 
nors balandų parovus įmesti: tegu kramsnoja^ kol sušus bulvės. '

Pasilenkia senė*' ten, kur tirščiau priželta žolės, kur lenkdavosi daug 
daug metų, prie' senos apsamanojusios tvoros. Atitekėjo ji čia ,iš: pasiturinčios 
šeimo:š. Nelabai graži buvo, todėl apleido namus paskutinė, nors jai, kaip 
vyresniajai,priderėjo' pirmajai iškeliauti. Aplenkė vidurinė, paskui jaunė se
suo, po to vedė brolis, Ir tik tada, pasijutusi viešnia savo namuose, Ištekė
jo už pirmo pasitaikiusio našlio. Gražus pažiūrėti, bet neturtingas, apsikro
vus vaikais.ir silpnos sveikatos. Susilaukė sūnaus, pagyveno penkerius metus 
ir mirė. Likusi našlė, Būtėnienė nelakstė, apsikabinus kūdikį, verkdama, iš 
kaimyne pas kaimyną, kaip daro kai kurios kitos našlės. Žinojo, kad niekas 
nepadės. Jei nki 'gyventi, pati savo rankomis turi užsidirbti duoną. Išsisky
rusi su poveikiais, kurio nuėjo tarnauti pas gimines, jidirbo visus darbus, 
kurie tiktai gulė ant jos pečių, Arė, akėjo, sėjo, pjovė, vežė, kūlė, ravėjo; 
sugrįžusi iš lauko, virė valgyti, skalbė, siuvinėjo. Vyriški darbai ilgainiui 
nustelbė moteriškuosius’, ir Būtėnienė .pradėjo vis mažiau ir mažiau be'prisėsti 
prie staklių, .prie mezginių'. 'Iš karto grįaudėsi, kad negali atsišlieti ties 
langu ir rinkti raštus, kūrio tokie gražus išplaukdavo iš po jos pirštų, kai 
buvo jaune ir kai rietimą įo rietimo rinktinių audeklų prikraudavo i kraičių 
skrynią. Paskui apsiprato, vėliau nė nebtraukė jos tąsai darbas. Atgrubo ran
kos. Palengvėl .geso troškimai. Tik .grožio ilgesys dar ilgai rusėjo širdies 
kurtiny. Pamačiusi bažnyčioj gražiai išaustą sijoną ar prijuostą, keliais 
priropodavo arčiau ir neiškųsdavo nepačiupinė jus, neištyrus, kokiais raštais 
ir keliolika nyčių išausta. Bet pareis namo ir vėl sunkūs darbai bei vyriški
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rūpesniai užvaldydavo mintis. Bėgo'visur,.kur tik įmanydama, kad- tik nerei
kėtų samdytis, kad tik sau daugiau liktų, nes jautė, kad svetimi nedirba tai 
kaip dirbtų savas vyras. Užtat, visos viltys buvp sudėtos:į sūnų, kuris augo 
tvirtas ir sveikas, nors ir ne visada gaudamas- sočiai pavalgyti, Dažnai pri
stigdavo duonos, tik jis dėlto per daug nenusiminė. Kartę įsikibęs i knygas , 
ir pažinęs jų.Pasaulį, šviesiaplaukis berniūkštis nebepaleido jų išrankų. 
Diena iš dienos jo pažinimas didėjo, mokslo troškimas augo i:Motina, kuo‘ga
lėdama, padėjo jam išsiveržti i platesnį pasaulį,, "kur daugiąu'šviesos ir

■ kur duona gardesnė", Tikėjosi, susilauksianti tokios dienos, kada galės būti
ponia, nereikės nei art, nei'akėt, nebeteks, braidyti po purvus* "Gal būt, 
ateis valanda, - galvoji ji, - kada su kunigais ir daktarais už vieno stalo 
sėsiu". Pamačius, kad sūnus jau nutvėrė laimų už ragų,’,.Būtėnienė jautė šir
dies gįlumojo džiaugsmingo pasididžiavimo kutulį. Nebereikš jo■jai rūpintis, 
pinigu. įtaisė, trobas. Senųjų sugriovė,.naujajai įdėjo grindis - anoji.tetu
rėjo plūktinu, aslų. Bet jai to buvo pernelyg mažą. Jai reikėjo sūnaus, o sū
nus diena iš dienos, tolo, darėsi vis svetimesnis. Kol buvo nevedus-ir atva
žiuodavo pasisvečiuoti, susėsdavo abudu.ant slenksčio ir ilgai šnekėdavosi,, 
kai tuo tarpu kurtiny rusendavo ugnis. įsitaisęs žmonų, ištisas dienas ..ir ... į 
naktis su ja viena praleidžia. Jeigu ir u g eina kada į motinos kambarį, tai 
tik labai, trumpam, ir tai tada, kai atsiranda koks reikalas. Jautė senoji, 
kad atvežtine'1, mėlynakė bei gi a atplėšti nuo jos sūnų, kad jis nebemyli savo ■ 
motinos, kaip’ anksčiau, o myli .svetima, kažin kokių jai nepažįstamų tėvų duk
terį. Ir; pa juto'norų kovoti iš paskutiniųjų su ta grobike, grųsyti jai, že
mintu jų-ir niukinti. Matydama., kad niekas neatitraukia sūnaus nuo tos .mo
ters, ji vis labiau ir lobiau ėmė siautėti, kol,galiausiai visų pagiežų-, su
sitelkusia per daugelį našlystes metų'įvairiems'žmonėms, liete .paliejo ant "», 
sūnaus . ir ‘žiarčįos gaivu. , . .• ; • •• ■'

į..-'- Tegu nešdinasi ■ abudu, tegu, .kad. mano, akys,neregėtų, kad mano ausys 
negirdėtų., į murma pati viena, baigusi skinti balandas. - Aš nieku, nebesirū
pinsiu. Nebemokusia mokesnių, nebežiūrėsiu žemės -tegu berželiais ir karklai? 
užauga. Netaisysiu stęgu - tegu lietus supūdo sąsparas.'' .;

■ ‘ Iš seklyčios neatsiliepia joks prieštaraujantis Valsas. Pašėrusi par-- 
šusj senė, tyčiomis praeina pro langą, žvilgteri vidun ir mato, kad sūnus su 
marčią ne juokais ruošiasi iškeliauti, o'jų vaikai - berniukas su.mergaite,
- atsirenka žaislus ir krauna kiekvienas sau skyrium* • t

- Kodėl, bobulė tokią-pikta? - klausi a. mergytė , ? kurios šviesūs-plaukai • 
perrišti mėlynu kaspinėliu,, o bukos nosytės galiukas suteptas vyšniomis.

• r . - Todėl,.kad ji nemyli mūsų mamytės, - atsako, berniukas, visa galva , 
aukštesnis už savo sesątę. Ir plaukai jo tamsesni. ;

. -Šą, vaikai! - sudraudžia tėvas. - Bobulė visus myli, tik ji sena, 
ligota, todėl ir barasi.. - - .
. ’ --.Jeigu, ji nemyli mūsų mamytės, tai-ir, mes jos nemylėsimi - vienu • 
balsu atkerta. vaikai ir piktai patempia lūputes. •• . ■
■J : - Matai, kaip šneka! -..sumurma Būtėnienė,. atsitraukdama nuo lango. :
- Tai močia vis išmoko manęs nekęsti. (Ach< tu tu.. * ;

...Ji dar kartų praeina pro salį, nebežinodama, kas daryti: ar atkalbi-, 
nėt nuo važiavimo, ‘ar ne* Ne, - pagaliau nusprendžia senė ir ima.balsu rūstau- 
t į • »" i . ; ■

;• - Prakeiktas išdidumas! Tikroji mętina<nebegąli jiems žodžio posaky-, 
ti, pagalvokit tik! Na gerai, jau gerai, tegu-važiuoja, neįrausiu. Tesiži-r, 
nei, jeigu pas močių negera - lai pasiieško geresnės vietos.
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F a u s t as K i r š a

MADONA

i"

Štai motina su kūdikiu ant rankų 
Skausme nuleido dieviškas akis. 
Nusuko žvilgsnį nuo kovų ir tpnkų 
Ir laukė, ką vaikutis pasakys,

O jis ant rankų laikė avinėlį. 
Jo kelias - amžinos dienos aušra. 
Jisai pirštelį motinai pakėlė 
Ir džaiugėsi, kad motina gera.

Jis tarė: "Motina, ant tavo rankų 
Parimo žemės laimė ir kančia.
Tegul malonė juos visus aplanko, 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia

Vis dėlto išvažiavo!
Būtėnienė atsisėda vienui viena ant slenksčio ir žiūri i vežimą,.tai pa

kylantį kalnelin, tai nūs ii e i dž i ant į pakalnėn. Užvažiavo už miškelio - ir din
go, Iš ten keliukas.sukasi kairėn, paskui bus slėnis, už slėnio - vieškelis: 
kad ir visą, pusiaudienį žiūrėtum, vis tiek vežimo nepamatytum.

Ir.pikta.ir graudu širdy, kad vėl tenka pasilikti, kaip pirštui - be 
artimo, vienišai - kaip beržui palaukėj, Atsisveikinimas: marti tik ranką pa
davė - ir dabatjsenoji tebejunta saujoj šaltą drėgmųj sūnus pabučiavo žandą, 
bet argi toks badavo pabučiavimas, kai atvažiuodavo iš mokyklos? Vaikai klup- 
terėjo, bet ir tie nebebuvo tokie meilūs, kaip anksčiau tik atsikraustė vasa
roti.

, Labiausiai galhamažosios - tokia gi linksmutė pačiauška. Kur buvus kur 
nebuvus - vis prie bobulės. Tai tu jai įpilk pieniuko, tai atpiauk kumpio, tai 
pasakyk, ar augtų baravykas darželyje, jeigu, atsinešus iš miško, ten pasodintą 
Šiandien ir ji, pati pirmoji, įsirioglino į vežėčias ir ėmė raginti arklį, kad 
tik greičiau nuo savo bobulės išvažiuotų.

Prisimena senė tuos laikus, kai berniukas buvo mažas. Sugrįždavo iš mie? 
telio, nešdavosi jai ant kaklo, išbučiuodavo skruostus ir pasakodavo ilgai il
gai visokias naujienas, o ji klausydavęsi, glamonėdama jo plaukus, jusdama jo 
alsavimą, smarkų širdies plakimą, skruostų ir lūpų šviežumą. Koks jis buvo sa
vas artimas ir kaip nutėlo pasvetimėjo dabar! Tai vis ji - anoji,

- Tegu tave kur... - sukužda senė, gniauždama kumščius ir vos sulaiko 
ašaras. Tik staiga užplūdusi motiniška šilima sustabdo prakeikimo žodžius. Ji 
krūpteli, bijodama, kad šitie žodžiai, pasakyti įtūžusią širdimi, netaptų ti
krenybe. Ir stengdamasi, kad anų žodžių neišgirstų Dievas, taria ryžtinga:

- Tegu tau padeda Dievas, sūneli. Tegu padeda jums a b i e m s ir 
jūsų vaikeliams...
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Faustas K i r š a

■ S M U T K -■ L I S ‘

»., ■ ■',••• ■■ ■ ■ • . ’ • • ’

Šimtametis senis ant tėvelio dvaro
Drožia dievuliųką, kurs stebuklus naro.

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido, 
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido.

Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiūrį, - 
.Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.

Jis. pats savo širdį, kančią kryžiavoja:
Dievui veria šoną ir subado kojas.

Ant galvos vainiką iš erškėčių pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.

Pasirėmus ranką ant kaulėtų kelių
Su kančia ir siela gimsta pats smuikelis.

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta.: .
Dievas.atsistoja iš po.senio kalto.'

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mate.: - . .
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.

J i.« ' t ■ ■ ■

.Kai, smutk’eliui plėšė paskutinę skiedrą,.
Iš. kūrėjo lūpų'žodis pasigirdo:

• • - • ' ' ■ •
"Dieve, abejoju, ai? tam stuobriui reiktų .u 

‘■Mano pirštų darbo, kad stebuklas veiktų.

"Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai. ;

."Jei stebuklus ' rodai, aš tavęs • jldaUju: ■
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja."
0 kai jis Dievulį nunešė; šventovėm'
Viso krašto'žmonės grįžo į dorovę.

Is‘ patsai senelis už ■ jaunystės' vėjus ' ■
Atsip . •iŠė , lūpas prie žaizdos'pridėjęs.
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‘ ■ D R . V Y D U N. O SUKAKTYS
■ ■ - : .. - . . .: 0 ■■ ‘ , • . ■' ' / ■

Š. m. kovo 22 d. žymiajammūsų tautos rašytojai, uoliajam tautinės 
sąmonė s žadintojui bei tautos auklėtojui ir didžiajam taukiojo žmoniskubo 
ugdytojui Dr, Vydūnui sukako 80 metu amžiaus. Sulaukti tokio gražaus, amžiaus 
labai reta, kam telemta, ir dabar Vydūnas vienintelis iš gyvų žymiųjų mūsų 
tautos vyr'u yra tai pasietes. Tačiau, susilaukti ii 50 anxious no tokia-jau di— 
dėlė garbė: garbe daro ne išgyventas.ilges amžius, bet per.tų ilga amžių nu
veikti dideli’žygiai ir sukurti žymūs veikalai. Ilgas, patriarchiškas Dr. Vy
dūno gyvenimas kaip tik ir nužymėtas didingais žygiais ir išpuoštas jo sukur
tais vertingais meno ir mokslo veikalais, kurie■jo vardų įamžins musų tautos 
kultūros istorijoje. • v ;

• Šiais metais Dr. Vydūnas mini ne tik. savo 8p m. amžiaus sukaktį, bet 
ir dar koletą kitų reikšmingų savo veiklos sukakčių, rodančių kiek jau seniai 
ir kaip plačiai Vydūnas yra įaugus į mūsų tauto(s kultūrinį' gyvenimų ir kokį 
dilelį lobį jis yra jam sukrovęs. ...

Šiemet sukanka 6o metų, kai Vydūnas. 1888 .■ m., pabaigus Ragainės.mokyto
jų seminarija ir Kintu bažnytkaimyje pradėjus mokytojo darbų, įsijungė į savo 
tautos kultūrine bei visuomenine veikla. Kalbos susirinkimuose,.sėkmingas bei 

y vaisingas darbas savo įkurtoje Tilžės Lietuvių Giedotojų Draugi jo je ./I895 - 
1935/ bei’.kitose organizacijose, našus,.pedagoginis darbas Kintų pradžios 
mokykloje /1888-1892/, Tilžės berniuku'gimnazijoje ./1092yl912/, .Berlyno ^uni
versiteto rytų kalbų seminare /19i7_l^l9/, Telšių gimnazi jOje/1920-1923/ ir 
Klaipėdos valstybinėje muzikos mokykloje /1926-1927/- tai darbo.sritys, kurio
se plačiai ir turiningai pasireiškė tauri ir veikli Vydūno asmenybė,_

Šiemet sukanka ir po metu, kai Vydūnas pradėjo literatūrinu kūrybų. 
1898 metais parašė pirmaji savo’’draminį veikalų "Paiiilgimas Veldėtojo", ku
ris buvo išspausdintas t‘ili po 40 metų,' būtent, 1938 m. ir įvardintas "Pasiil
gimas". Pasakiškas trijų veiksmu vaidinys, 66 psl. Nuo to laiko ligi 193°vcl«. 
Tylūnas kuone kasmet parašydavo ‘po viena scenos veikalų. Vydūnas yra parašus 
keliasdešimt scenos veikalu - tragedijų, misterijų, dramų, komedijų, pasakiš
kų vaidinių ir kitu. Savo draminėj kūryboj Vydūnas vaizduoja atbundančios 
Lietuvos dvasių. Jis savo kūryboje vaizduoja ne regimojo daiktiškojo gyveni
mo kintančias pavidalus, bet stengias išreikšti amžinųjų tautos sielų, kuri 
glūdi protėvių kapuose, atsispindi senojoj religijoj bei liaudies papročiuo
se, plazda gimtojoj kalboj, /aidi jos dainose. • ,

' Lietuvių tautos siela, liepsnodama negęstančia kūrybos ugnimi, didvy
riškai grūmėsi su svetimomis jėgomis, norinčiomis ja pavergti ir sunaikinti. 
Smurto ir nepalankių aplinkybių verčiama traukėšiis viešo jo. gyvenimo, .bet 
nepražuvo ir nėsunyko: ji ruseno tautos dvasios-amžinąja .ugnimi žmonių širdy
se, slankiojo prabočių šešėliais po svetomojo jungo slegiamų šalį, skambėjo 
jūrų.varpais, dainomis bei giesmėmis liejo savo ilgesį to, kuris jai Skirto 
likimo bangomis ir nužymėtais žvaigždžių takais vestų jų į naujus kūrybinius 
laimėjimus, ugdančius tautos dvasinu didybų.
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Šiemet taip pat sukanka ir 40 metų, kai buvo išspausdinti Vydūno "Pra
bočių šešėliai", dramatiška aidij a trijose dalyse, Tilžėje, 1908, 182 psl. 
Šiuo savoveikalu Vydūnas įžengė į mūsų literatūrą ir tapo jos klasiku.

Prieš 40 m. Vydūnas ‘įsijungė ir į Lietuvos mokslo gyvenimų, 1908 m. 
dalyvaudamas antrajame 1907 m. Dr. Jono Basanavičiaus Vilniuje įsteigtosios 
Lietuvių Mokslo Draugijos suvažiavime ir jame skaitydamas paskaitą. Su Lie
tuvių Mokslo Draugija Vydūnas palaikė glaudžius santykius ligi Didžiojo karo 
kasmet dalyvaudamas jos suvažiavimuose ir darbuose, Vydūnas mūsų tautai yra 
davąs daug filosofinio, pedagoginio, isterinio ir filologinio turinio veika
lų. Kaip savo menine kūryba, taip ir mokslo veikalais Vydūnas siekia Lietu
vai atskleisti naujojo gyvenimo akiračius, sugadinti joje galingąsias kūrybini; 
jėgas, kad jos ir savo- tautai ir visai žmonijai suskambėtų nauju/ galingu, 
ligi tol .dar negirdėtu lietuviškos kūrybos žodžiu,

Prieš 20 metų Lietuvos Universitetas, Įvertindamas didelius Vydūno 
nuopelnus lietuvių tautai ir jos mokslui, jo 60 metų amžiaus sukakties pro
ga suteikė jam filosofijos garbės daktaro laipsnį.

Vydūnas mūsų tautai pradėjo dirbti ir kurti tautinio, atgijimo, metu. 
Jo kūryba savo aukščiausias viršūnes pasiekė nepriklausomo gyvenimo metais. 
/"Pasaulio Gaisras”, "Sąmonė", Sieben Hundert JahreDeutsch Litauischer Be-, 
ziehūngen ir kt,/

Lietuvai švenčiant pirmąjį savo nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį, Vydū
nas visos tautos ir aukščiausios'jo mokslo įstaigos - universiteto buvo nuo-, 
širdžiai pagerbtas, ' '

Lietuvai at šventus savo- antrąjį nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį, ją 
kasmet pradėjo ištikti vienas po kito vis skaudesni smūgiai: 1938 m. pavasa
rį- lenkų ultimatumas, grąsąnčiu karu verčias su jais užmegsti diplomatinius 
santykius; 1939 pavasarį vokiečiai pagrobė Klaipėdą, o 1940 metų pavasario 
pabaigoje bolševikai užgrobė ir visą Lietuvą.

Matyt, taip jau buvo likimo lemta, kad didžiosios mūsų tautos tragedi
jos metu ir Vydūnui, didžiajam-mūsų tautos dvasios ir siekimų reiškėjui, teko 
pakelti skaudžiausi smūgiai.

Didysis Vydūno kančių kelias' prasidėjo prieš dešimtį metų, L938 metų 
kovo 11 d, vokiečių policijos jis buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą, Jau 
prieš tai* Vydūnas buvo išgyvenąs daug širdį draskančio skausmo, 1932 m, lie- 
pos-13. d, po ilgos ligos ir didžių kančių mirė jo artimiausia bendradarbė ir 
bičiulė Marta Heisiukytė, 1937 m. lapkričio 14 d. širdies smūgio ištiktas mi
rė Klaipėdoje jo mylimiausias brolis, Iš jo laidotuvių sugrižąs, rado mirties 
patale begulinčią žmoną, kuri susirgo išgąsdinta nacių išsišokimo prieš Vydū
ną /Vydūno buto langų daužymo ir įvairių.prieš jį grąsinimų/, 1937 n, lapkri
čio 28 d, žmona mirė.

Slėgė skausmas Vydūną dėl artimųjų mirties, bet dar skaudžiau buvo dėl 
tautą ištikusio smūgio, apie kurį patyrė kalėjime. "Bet po savaitėj pataikė 
mane dar visai kitokia Žinia. Vėl pasakė man užvaizdą; kad lenkai nori Lietu
vą karu priversti su jais susidėti, Baisiai mane tai sukrėtė. Svaigau, Ir nuo
lat ai kilo visokie skaudūs klausimai. Ar iš tikrųjų lietuvių tauta vėl netek
tų viešpatingame? Ar iš naujo būtų pavergta? Nebegalėtų savaip atsigauti, švie
sėti ir apsireikšti? Ir visų tautos įmonių tendarytos pastangos nueitų nie
kais? O'man būtų t arsizgyvenimo prasfiė išgąsusi, kuri švietė tiek dešimtme
čių, ragindama tautai padėti dvasiškai gyventi ir dabar būtų palikusi mane 
tamsoje?" /Kalėjimas - Laisvėjimas, 20 psl./

Septyniasdešimt metų ėmžiaus sukakties išvakarėse kalėjime uždarytam 
Vydūnui kilo įvairios, mintys. Tarsi jam kas šnibždėjo, kad vokiečiai dėl to
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jį atrakino ir lenkai rengiasi dėl to Lietuvę pavergti, jeib taurusis lie
tuviškas žmoniškumas. negalėtų ryškėti ir turėtų virsti tų tautų valios min
džiojamu uoliu.

Vydūnui minint 71~ją savo gimimo dieną, I939 m. kovo 22 d. vokiečiai 
užgrobė Klaipėdą, Tas įvykis dar didesniu skausmu prislėgė Vydūną. Jau nuo 
1933 m, jis mažai kieno buvo belankomas, gyveno vienišas, o dabar, mirus ar
timiesiems, jis gyveno susimąstęs, užsidaręs atsiskyrėlio vienuolio gyveni
mą. Jo asketišką veidą gaubė liūdesys. "Tikriausiai jis mane visais metais 
ir siautė, bet ne dėl savo, o dėl lietuvių ir visos žmonijos skausmų", - sa
ko Vydūnas. /Kalėjimas-Laisvėjimas, įppsl,/

Iš rytų artėjanti karo audra 1944 m. rudenį Vydūną išbloškė į vakarus. 
Kelionėje vėl‘jam buvo lemta nešti sunkų naujų kančių kryžių, Jūroje skendęs, 
raudonarmiečių apiplėštas, lenkų muštas ir spardytas Vydūnas vis dėlto išli
ko gyvas, kūnu nepalūžęs ir dvasia stiprus. Savo iškentėtomis kančiomis ir 
patirtu svetimųjų niekinimu, jis tikrai gali būti mūsų tautos didžiosios 
kančios simboliu?

Vydūnas savo 80 metų amžiaus, 60 metų visuomeninio bei pedagoginio ir 
50 metų literatūrinio darbo sukaktį mini Didžiojoje Lietuvių Tautos Tremtyje. 
Savo nelaimėje ir varguose mes nors tiek esame laimingi, kad savo tarpe tu
rime Vydūną, tą žmogų, kuris mūsų tautą vedė iš svetimųjų paniekos į taures
nį žmoniškumą ir savarankišką gyvenimą, kuris savo giedria kūryba skelbia 
Gė‘rio, Tiesos ir Grožio pergalę, įprasmina skausmą, "Koks didis bebūta mūsų 
skausmas, jis šventina mūsų džiaugsmą", -sako Vydūnas /Vergia! ir Dykrai, 
122 psl,/

Sukakčių progomis mes savo žymiesiems žmonėms pareiškiame ypatingą pa
garbą. Tačiau kartais žymiųjų žmonių-pagerbimas yra oficialus, tereiškiamas 
išviršinėmis iškilmėmis. To mes'negalėtume pasakyti apie savo pagarbą Vydū
nui. Ji kyla iš mūsų vidaus, iš mūsų sielos, iš mūsų susižavėjimo tauria Vy
dūno asmenybe ir jo kilniomis idėjomis,

Žmones galima vertinti ir pa-gal tai, prieš ką jie lenkias. Vieni ger
bia galią, antri turtą, treti išmintį. Gerbdami Vydūną mes pirmiausia žavi
mės tauraus žmogaus didinga asmenybe. Jau prieš 20 metų prof. V, Diykolaitis/ 
rašydamas apie Vydūną jo 60 metų sukakties proga, teisingai pažymėjo, kad 
"Vydūno asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą 
harmonišką visumą, kuri imponuoja savo suderinimo galia ir priverkia nusi
lenkti net tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai moksliškas, o kūry
ba nepakankamai meniška" /Židinys, 1928 m. Nr. 4, 289 psl./

Vydūnas į vientisą harmonišką visumą suderintu .gyvenimu, kūryba ir 
skelbiamu mokslu yra išugdęs asketo asmenybę gražiausia to žodžio prasme. 
Žmogiškąsias aistras ir silpnybes jis yra numaldęs, ir siela yra visagalė jo 
kūno valdovė. Kokia galinga yra Vydūno dvasia ir stipri valia jau rodo ir tas 
faktas, kad jis, iš prigimties būdamas silpnos sveikatos, išaugo sveikas ir 
žvalus,~išvengė įvairių ligų ir sulaukęs 80 metų yra dar kupinas energijos.

Žavi Vydūnas mus ir savo skelbiamomis tauriojo žmoniškumo idėjomis. 
Žmonija šiandien labiau negu bet kada yra išsiilgus žmoniškumo. Totalitariz
mas, nužmoginęs savo pavergtąsias tautas,- tiesia grobuoniškus nagus ir į tas 
tautas, kurios dar yra laisvos. Šiandien žmonija telkiasi lemiamai kovai už 
didžiuosius žmoniškumo idealus. Vydūnas yra vienas iš didžiųjų tauriojo 
žmoniškumo Evangelijos apaštalų, Džiaugiamės mes jį savo tarpe turėdami!
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Pabodo nan šis tuščias, namas 
ir ilges rūsčios dienos. 
Nepalik manęs vieno, marią, 
Nepalik manęs vieno!.

Nes kaip be ratelio sutemus! 
O dieną' - dieną be.staklių! 
Kas užriš, kas užriš tad,' na 
Man skarele ant kaklo?.'

Kas budės mano miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasauly, mana,: 
Vienų vienas - našlaitis.

Nes sesutė apleis, pažemins, 
Tu ginai, kaip man ,gailą.... 
Ką aš'veiksiu pasauly, .mamą, 
Be tavęs, jos ir meilės?

Nežydės.pavasarį ž emė j
Žibutės ir purienos... 
Nepalik manęs vieno, maria, 
Nepalik manęs Vieno! . ..
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DEMOKRATIJAI SAVO PAJĖGAS SUKAUPIANT

Bolševikinio totalizmo. užmačios privertė demokratiją rimtai 
susirūpinti savo padegu .sutelkimu,ir konsolidacija.

Galimą sakyti,kad šiandien demokratijos jėgos yra mobilizuo
jamos tiek demokratinių kr aštų;viduje,.tiek tarpt autiniu mastu. Pati mobili
zacija eina visose, srityse,kurios tiktai paliečia demokratijos' dvasinį ar 
fizinį pajėgumą.Valstybių viduje ta mobilizacija yra pasireiškusi kariniu 
pej^gų sustiprinimu ir grieztu.atikomuništinio fronto- visuomenėje susida
rymu,o tarptautiniame forume einama prie: plačios demokratiniu kraštu ka
rines sąjungos.,

_l'°ę sąjungos užuomazga kovo I7d, atsirado Europoje, kai Pran- 
cūzij 8,Anglį j8 ir Benelux valstybės pasirašė politinės,ekonominės ir ka— 
rines sąjungos sutartį .Nekyla jokių abejonių,kad pavojui iš bolševikų pu
sės didėjant, prie tos sąjungos prisidės -visi laisvi Vakaru Europos kraš
tai,įskaitant Italiją, Vakartį Vokietiją, iš kurios netrukus ketinama suda
ryti savarankišką valstybę.

Beveik tuo pačiu laiku įvykusioje devintoje Panamerikos kon
ferencijoje Bogotoje 21 Amerikos valstybė vieny, balsu priėmė nutarimą su
glausti savo eiles ir bendromis jėgomis kovoti su bolševizmo užmačiomis,, 
patikrinant vakartį kontinento saugumą.

■ . _ Tuo būdu pr adė jo ■ reikštis paseuliniu mastu demokratijos soli
darumo mintis,kuri dabar atsistoja prieš raudonojo imperalizmo siekimus 
užvaldyti visą pasaulį. . t.

■Dabar jau^niekas neabejoja,kad bolševizmo Iriafta triumfo 
laikai,kdda vienas.kraštas po kito buvo be pasipriešinimo grobiami ir 
..prievartaujami,paliks tiktai istorinis prisiminimas,Visur,kur bolševikai 
išties savo kruviną leteną,jie dabar susidurs su kietu demokratijos smū
giu. .

: Dėlto kai .kas pradeda pranašauti,kad būdami realūs politikai 
bolševikai skaitysiąs! su demokratijos pajėgomis ir bent kuriam laikui 
aprimsią.Tačiau, tokie pranašavimai iš akių -išleidžia tą aplinkybę,kad 
diktatūra.negali parodyti savo silpnybės .Visoks regionas bolševikų dikta

tūros nusileidimas demokratijai gręsia Kremliaus valdovams dideliais sun
kumais krašto viduje,Dėlto jie,kaip ir.visi diktatoriai,pasirinks grei
čiau karą,bet neparodys savo silpnybės. Štai delko demokratija ir atmetė 
į šalį visas iliuzijas del galimumo bendradarbiauti su dabartiniais Rusi
jos viešpačiais ir pradėjo intensyviai ruoštis kerui.

Bet kada tas karas bus,j eigų jau jis neišvengiamas?

Šitą, klausimą dau kas.mėgina atsakyti .Nagrinėja tą klausimą 
politikai,dimplonatai.Svarsto . jį spaudoje laikraštininkai.Tačiau supranta- 
majkad jie visi neišeina iš spėliojimų'srities,Viena,kas tuo tarpu yra 

. paaiškęję,_tai: kad..demokratija pati nepuls,o tik ginsis,būdama užpulta. ' 
.Vadinasi,karo.pradejimas pareis nuo bolševikų.0 bolševikus tuo tarpu su
laiko atominės bombos neturėjimas.Jie turi išvogę atominės bombos paslap
tį,bet anot gynybos sekretoriaus Forest ai,dar nepajėgė ligi šiol bombų.

.. pasidaryti.Tačiau manoma,kad bolševikai jau sugeba naudoti kitą labai 
pavojingą atominį ginklą-tai radioaktyvines dujas,Dėlto,matydami,kaip 
demokratijos pajėgos kasdien konsoliduojasi,bolševikai gali ir nelaukti, 
kol pasidarys atominių bombų, o; mėginti savo laimės kovoje su demokratija 
tais ginklais,kuriuos jie jau ’dabar- turi',0 tai reiškia,kad šaudymasis gali
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prasidėti bent kode,tuo labiau,kad. santykiai tarp abiejų priešininkų yra 
tiek įtempti,jog priežastį, padegti gaisrai galima ..rast i bet kur. Tiranoje 
jaa ir dabar einatprp demokratijos ir bolševikinės diktatūros nepaskelb
tas .karas įvairiose, jų . susidūrimo vietose pasauly je.. Jis vadinamas "šal
tuoju karu".Tačiau toksai'karas.tarė tų-apsiriboti tik propogandos sriti
mi.Tuo tarpa dabar, .kovai su bolševizmu ir jo plitimu pasaulyje J.A.V?! 
skiria bilijonus dolerių,'siunčia i užpultas šalis instruktorius,karo me
džiagą įr remia "jas finansiškai.Tai dabartinis karasnuo "karštojo karo" 
skiriasi. ne'.bent .'tuo, kad į kovų su bolševikais nešiunčiema J.A.V.kariuo
menė,.Bet kosai skirtumas,jeigu mušasi graikai,kiniečiai ar kitos tautos 
demokratijos'pusėje?Negalima taip pat tvirtinti,kad karas turi bųti pas
kelbtas. Yra'buvę nemaža ir nepaskelbtų karų.0 iš visko galima spręsti, 
kad esamas tarp.rytų ir vakarų įtempimas išsivistys į trečių pasaulinį- • 
karę .iš įvairių .vietinių konfliktų be jokio karo skelbimo.

• tf TZ Ž 4. ~ k 1------ —____lt-------- T 4 1 • T J. • n i . . J . . •. - "Karštas karas" gali kilti daugelyje vietų
Šiuo metu yr’a “iškilę aikštėn šie įt’empįrnolTdinįai: }

I/Europos centre-del bolševikų pastangų išstumti vakarų sujungi-„ , . t ; ~ ~     ’ — — , — -y. 4.0. U U V UC— V -V v U'lk U-

ninkus iš BerlynoKol amerikiečiai;anglai ir prancūzai turi kad ir nedide
les karo įgulas vokiečių sostinė j e,soviet ai negali panaudoti Berlyno,kaip 
jų sumanytos "Vokiečių sovietų respublikos" sostinės ir plėsti iš čia 
savo, intrygas į.vakarus.Be to,vakarų sęjangininkai gerai supranta; 
kad pasitraukę iš Berlyno,jie netektų visos Vokietijos,o-vėliau ir visos 
Vakarų Europos.Del.to kova už Berlynu yra netiktai prestižo klausimas,-

2/Baikanuoše-dei bolševikų siekimų užimti Dardanelus ir paimti
į savo rankas Viduržemio jūros'kelių į rytus kontrolę.Bolševikai jau iš
kėlė reikalavimus Turkijai,Jie siekia priversti tarkas' pas įduot i, paimda
mi juos į reples.iš vakarų ir rytų.Dėlto vakaruose jie smelkiasi į.Grai
kiją,o rytdose-į Iranu.Bet Vidur žemi (5 jūros keliai turi gyvybinės reikš
mės Anglijai,© taip pat svarbūs irAmerikai.Dėlto Graikija,Turkija ir.Ira
nas' gauna iš Amerikos paramos'prieš bolševikų spaudimų.Ta parama',bolševi
kams, užpuolus,pereitų į atvirų karinę pagelbę.

^/Artimuose Rytuose-kar bolševikai siekia prasimušti prie Ame
rikos ir Anglijos žibalo knass koncesijų.Viena ar kitu keliu bolševikai' 
mėgina, susidaryti karo prietiltį artimųjų rytų kaimynystė j e, Ne taip se- 
naijie. kiršino Irano. tautas,kad kilus suirutei galėtų įvesti savo kariuo
menę. Dabar jie sekia tam tikslai išnadoti žydų ir arabų karę. Palestinoje. 
Iš čia kila visas'sunkumas Palestinos klausiai' išpręsti. Amerika nori vi
sokių, atveju išvengti to,kad bolševikai rastu pateisinimų pasiuntimui 
raudonosios armijos dalinių į Palestinos pajūrį,kuris randasi kaip: tik 
rytiniame Viduržemio jūros krante.Dėlto Palestinoje gali labai lengvai 
susidaryti padėtis,kaip Išpeni joję7mušis žydai ir arabai,o už jų stovas 
iš vienos pusės Amerika-iš kitos-sovietai.

^/Tolimuose. Rytuose-kur jau senai eina karas su bolševikais Ki-, , ’.i ’ • -T va. kj^xxc.u. y XXV-- XX U.

nįjo.įeįBoįševįkėms yra lengviau pavilioti tamsias Azijos taut as.Dėlto jie 
turi plačius planus per Kini j ų išsiplėsti Indį jo j'ė, Burnoje ir paimti'visų 
Azijos žemynų į savo, rankas.Bet Tolimuose Rytuose Vakarų Demokratijos 
turį ..didelių., ekonominių interesų. Jos niekada jų lengvai neišsižadės,:

p/škandįnevij oje-del bolševikų skverbimosi į Antlanto vandenynų.
Užėmę Saomiję- bolševikai daro spaudimų kitoms Skandinavijos šalims.,norė
dami jas' paimti savo įtakon.Bet šie . vakarų, kultūros kraštai daugiau links
ta prie SkįzVakarų Europos S ę jungo s, ners, dar oficialiai jai ir nepriklau
so,' .; m ■ ' '' f' "■ '? '■ '■'■ :.

Taigi karai kilti yr"a net perdaug priežasčių. Ir \t'i- ta aplinkybe ,
• kad. ligi šiol .k.a.ra.s nė'ra kilęs’ ,gali pagrįsti tolesnes .viltis kad ir į 

ginkluotų',bet vistik šiokių tokių taikų:.- '

\ ' -
-
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AIDAS NUO URALO

k Pasakoja lietuvis, sugrįžus iš Čeliabinsko)

Š.m. gegužės mėn.- paskutinėm dienem 
iš rusų nelaisvės sugrįžus ■ lietuvis, 
specialiai klausinėjamas, pasakojo:

_1944 m. Žygiuojant bolševikams į Lietuvą su visa šeima pasitraukė 
į Rytprūsius. Čia vokiečiai jį su arkliais ii’ vežimu paėmėprie apkasų ir 
atskyrė nuo šeimos. Tų pat metų rudenį ties Dancigu pateko jis į Raudono
sios armijos apsupimą, čia kartu pateko daugybė prie apkasų kasimo dirbusių 
civilių žmonių it toje apylinkėje buvusių rytų pabėgėlių. Buvo įvairiausių 
tautybių žmonės. Visus vyrus, moteris ir net vaikus etapais rusai vežė į 
rytus, kol jie atsidūrė tolimame Celiabinskeluž pietų Uralo).

Ten juos uždarė į vieną iš daugelie Čeliabinsko apylinkėje esančių 
stovyklųt, stovykla Nr. 3). Pradžioje kiekvieną labai smulkiai tardė, kai ku
riuos mušė, kurie j.ieu. buvo įtariami, kad tiesos nesako. Toje stovykloje 
buvo apie 3-4.000 žmonių. Ten buvo tikras tautų mišinys. Kartu buvo ir vo
kiečių belaisvių.

Vaikai.mažiau 15 retų buvo atslirti, o visi kiti - vyrai, moterys 
ir jaunuoliai - turėjo dirbti, daugumas ten esančiose ka
syklose. Per dieną dirbo 8 vai. prie išorinių darbų ir dar 2-4 valandas 
turėjo atlikti stovyklos vidaus darbūs.

'■Gyveno
barakuose, labai sugrustai. Miegojo dviejų aukštų lovose ant trijų plikų 
lentų. Kai kurie barakai padalinti į atskirus kambarius, kiti be jokių 
pertvarų - ištisi, kuriuose telpa 2-300 žmonių. Iš stovyklos išeiti buvo 
griežčiausiai draudžiama. Stovyklą saugo kareivių sargybos. Vadovauja 
NKVD pareigūnai.

Maistas
labai menkas, primityviai pagamintas, vienodas ir liesas. Pagrindinis val
gis - kopūstai arba košė. Per žiema duoda nuo laukų nuimtus, bet nepjausty
tus, o galvom sušaldytus kopūstus. Tokie kopūstai atŠildomi ir verdami. Pa- 
vasaiį jau duoda raugintus kopūstus, nes sušaldyti sėti jau visaJ supuvą. 
Kada kopūstai pasibaigia, tuomet eina apie kolbozus pjauti dilgėlių, kurių 
ten apsčiai yra. Bet už dilgėlių pjovimą kolhozininkai labai pyksta. Iki 
rudens dilgėlės veidamos vietoj kopūstų. Košė paprastai buna iš suspaustų 
avižų arba suspaustų kviečių. Riebalų vietoje pridedama truputį aliejaus. 
Stovykloje labai dažnai daromos kratos. Lauke išrikiuojama visa stovykla 
su visa žmonių turima manta. Jei patikrinimo metu pas ką randą sutaupyta 
porą švaresnių autų ar kitą kokį daiktą, kaip, pvz., kišeninį peiliuką ar 
ką panašaus, tuojau atima, nes tai laikoma "per daug".

Per pirmuosius 6-7 mėnesis stovykloje 
mirė apie 1.600 žmonių.

Šių žinių pasakotojas tuo laiku dirbo su arkliais kaip vežikas. _ 
Jam tekdavo kasdien iš stovyklos išvežti lavonus. Vidutiniškai kasdien bū
davo' apie 10 lavonų, naidojimui paskirtoje,vietoje stovėdavo iš anksto

m3 ;.■,._■ ■■■ti;.
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iškastos duobas. Nuvežti lavonai buvo veržiami po keletą į vieną duobą. 
Žmonės mirdavo labai staigiai. Pav., vakar lavonus užkasąs žmogus, šiandie
ną pats jau kaip lavonas metamas į duobą, -^augiausia žmonių mirdavo ne vien 
del blogo maisto, sunkių gyvenimo sąlygų ar sunkaus darbo, bet ir dėl nepap
rasto susikrimtimo, dėl nežinia kur dingusios Šeimos likimo ir savo bevil
tiškos ateities.

Paskutiniu laiku stovykloje žmonių mirimas žymiai sumažėjo. Pereitą 
Žiemą stovykloje.mirė tik keliolika žmonių. Paskutiniu laiku Žmones kas 10 
dieną sveria ir pagal svorio kritimą skiria į atitinkamas darbo kategorijas: 
8, 6 arba 4 darbo valandas dienai. .Visai nusilpą skiriami į kategoriją, ku
riai visai nebereikia dirbti.

Laikas nuo laiko stovyklą patikrina speciali komisija ir tom tikrą 
dalį žmonių atrenka n ' ■

p a 1 e i s t i į n a m u s. • . }.
• - Pradžioje lįsdavo tik visai silpnus. Tačiau pernai rudenį iš sto

vyklos išrinko apie 400 stipriausių vyrų, daugumą vokiečių, ir paleido na
mo. Paleidžiamus dar ir aprengia žmoniškiau. Tai buvo propogandinis- ir 
klaidinimo triukas. Be to, pasakė, kad ateityje namo bus leidžiami tik vi
sai sveiki ir pajėgūs žmones. Tuomet prieš komisiją stojąs kiekvienas įti
kinėjo, kad, jis yra visai sveikas ir stiprus, tuo tarpu anksčiau visi įrodi
nėdavo savo silpnumą. Tikrumoje paskutiniu laiku leidžia šiek ti-'-!- stipres
nius, bet rieperstipriausius. Be to, prieš paleidžiant namo tam tikram laikui 
išsiunčia dar į pasitaisymo stovyklas. ‘ ;

šių žinių pasakotojas jau anksčiau buvo paskirtas paleisti namo,' ■ < 
bet kadangi leidžiami beveik išimtinai tik vokiečiai, tai jį vėl atstatė. 
Paskutiniais metais jis dirbo kaip pasiuntinys ir patarnautojas pas aukštą . 
pareigūną žydą stovykloje. Jis prašė ją užtarti, kad jį paleistų namo. Ji 
pažadėjo ir pagaliau padarė- įrašė į paleidžiamųjų sąrašą kaip vokietį ’iš 
1000 toje stovykloje paskutiniu laiku buvusių žmonių, į paleidžiamųjų są
rašą pateko 73, kurių tarpe.ir jis buvo. Tuos paleisti numatytuosius praei
tų metų lapkričio m'n. išsiuntė į pasitaisymo stovyklą, kurioje jie buvo 
iki š.m. kovo mėnesio. Pasitaisymo stovykloje nieko nereikėjo dirbti. Mais
tas buvo beveik negeresnis, kaip ir paprastoje stovykloje, bet buvo šiokia 
tokia sanitarinė priežiūra - sesutės, gydytojai, kurių tarpe -yra ir vokie
čių gydytojų. Jau šiek tiek atsigavusius vėl išskyrė iš tos pasitaisymo sto
vyklos į kitą, kurioje vėl davė lengvesnio darbo, apie 4 vai. dienai. Tar 
buvo daugiausia vidaus darbai. ■ ...

• Pagaliau pirmom gegužės mėri. dienomkgegužės 6 d.?) juos galutinai 
paleido. Išleidžiant iš stovyklos keletą kartų darė labai smulkią įsmeniną 
kratą. Krėtė stovyklos viduje, išeinant pro vartus ir dar net už vartų. 
Iščiupinėjo iki smulkmenų visus drabužius. Mažiausią menkniekį(popiergalį 
su kokiu nors užrašu,;kiseniuje buvusia neprisiūta saga ir pan*) atėmė. 
Drabužiai, kuriais jie buvo aprengti, buvo tikt ui dvokiantieji skudurai. 
Dar prieš išleisdami iš stovyklos pasakė jiems prakalbą: parvykus namo ra- • 
gino dirbti ir stengtis, kaip ir čia stovykloje kad buvo prie darbo pripra
tinti; liepė neprisidėti prie karo kurstytojų propogandos ir pan. Prieš 
transportui išvykstant iš sąrašo buvo paskirstyti pagal Vokietijos okupaci
nes zonas. Šių žinių pasakotojas užsirašė esąs amerikiečių zonos gyvento
jas, nes čia vienoje LB stovykloje gyvena jo duktė ir sūnūs. Jų transportas 
važiavo pro ...(.gilumos Rusijos vietovių neatsimena) ... - Smolenską, Mins
ką, Poznaną, Varšuvą, Frarik±'urtfą a.O. Prankfute a.O. dienai patalpino į 
pereinamąją stovyklą. Čia taip pat neapsiėjo be propogandes: jiem įkalbinė-
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jo, kad Vakaru zonose vokiečiai gyvena daug blogiau, kaip rusų zonoje.Po 
to juos paskelbi esant civilius ir perdavė vokiečių vietinei valdžiai. Iš 
ten į amerikiečių zoną vykstančius nuvežė į Hof, o iš ten išvažinėjo kas_ 
sau. Šių žinių pasakotojas visą laiką buvo laikomas karo belaisviu, nežiū
rint, kad jis buvo paimtas kaip civilis darbininkas. Kaip karo belaisvis ir 
paleistas iš Seliabinsko jis bandė rašyti į Lietuvą. Parašė tris laiškus 
(vieną lietuviškai, vieną vokiškai ir vieną rusiškai), bet visi trys laiš
kai sugrįžo atgal* ■ '

Toliau šių žinių suteikėjas papasakojo i \
- ■ ■ ' _ apie S o. v. R u s i j o s gyvenimą.

Tam titrą laiką jam teko dirbti žemės ūkyje nuimant derlių, taip 
pat jam kaipo stovykloje su arkliais dirbančiam tekdavą iš miesto stovyklai 
vežti duoną, tokiu budu jis galėjo stebėti ir aplinkos gyvenimą. Celiabiiis- 
ko srityje, kiek jam teko matyti, žemės labai geros ir derlius nepaprastai 
geras. Tačiau kolektyviu būdu vedamas žemės ūkis neatneša tos naudos, kurią 
jis atnešti galėtų. Dėl chaotiško ūkininkavimo didelė dalis žemės ūkio pro
dukcijos nueina niekais. Tose apylinkėse- labai gerai uždera kviečiai. Tačiau 
nevisada laiku jie nuimami nuo laukų. Jam teko matyti, kaip kviečiai kerta
mi jau .sniegui iškritus. Didžiuliai laukai bulvių rudenį užšąla. Tuomet at
važiuoja su traktoriais ir išaria užšalusius bulvių laukus. Iš iŠvęjstų su
šalusių grumstų bulves- paviršium aprenka ir parašo, kad bulvės nukastoj ir 
derlius sutvarkytas. Pavasarį kai tik atšyla', fabrikų(kurių ten labai daug) 
darbininkų šeimos,k u maišais ant pečių, pr.sipila po buvusius bulvių laukus 
rinkti nuo pereitų metų likusių bulvių. Vaizdai labai liūdni - būriai žmo
nių beveik iki kelių purve klampoja po arimus ir rankomis iš atšilusių 
grumstų renka sušalusi.s, jau beveik skystas bulves. Iš jų maišų varva su
šalusių bulvių sunka. Surinktas bulves žmonės verda, sumaigo, prideda mil
tų ir iš tos tešlos daro "leckus" ir su aliejumi valgo. Kiti riebalai remtas 
daiktas-,.

Kolhozų darbininkai
gyvena labai skurdžiai., Kolhozų gyvuliai per ištisą.žiemą stovi pastogėse 
(trobesys be sienų) ir dreba nuo Šalčio. Fabrikų darbininkai taip pat pri
mityviai gyvena. Gyvenamo ploto skiriama labai- mažai. Gyvenamame kambary, 
kaip paprastai, stovi iš lentų sukaltas stalas, suolas ir taip pat lentų 
lovos. Paprasto dirbančio žmogaus gyvenimas- yra labai primityvus ir skurdus. 
Tačiau, pakutiniu laiku, ypač fabrikų rajonuose, smarkiu tempu vyksta gyve
namųjų namų statyba. Darbas visur noimuotas, t.y. fabrikų, ūkio ir kiti 
darbininkai turi padaryti jiem paskirtą akordą, tuomet tiktai gauna norma
laus gyvenimo normas ir atlyginimą. Priešingu atvėju pragyvenimo normos 
atitinkamai mažinamos. Day., kai belaisviai buvo priskirti ūkio darbams, 
tai kurie jų nepajėgė padaryti nustatyto darbo, tie prie stalo buvo sodina
mi atskirai ir gaudavo atitinkamai prastesnį’maistą(nors ir tas gerasis 
taip pat buvo menkas).

Paskutiniu laiku plačiai buvo kalbama apie visišką pinigų panaiki
nimą. Propogandistai aiškina, kad dabar Sov. Sąjungoje esąs tik socializ
mas, o panaikinus pinigus būsiąs įgyvendintas tikrasis komunizmas.

Senesnieji žmonės, su dideliu atsargumu, prisimena caristinius lai
kus ir laukia karo, kaip vienintėlės galimybės išsivaduoti.

Prekyvietėse labai daug matyti paseuodant iš Vokietijos atvežtų

. . ■
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daiktų; drabužių, apavo, indų, įvairių įrankių, net baldų ir t.t.
' Č&liabinske apylinkėje esą labai daug didelių fabrikų. Daugelis 

j.ų jau,-buvo, caristiniais Rusijos laikais, daugelis naujai pastatyta.. Tuose 
fabrikuose dirba šimtai tūkstančių žmonių. Vien paties Seliabinsko fabri
kuose dirba ..

apie 30.000? nubaustųjų? pačių Sov, Sąjungos.piliečių, 
jų tarpe yra vyrai, moterys ir jaunuoliai. Šių žinių pasakotojas -jnatąs 
pats, kaip tokių nubaustųjų didžiausias kolonas kareiviai su durtuvais 
ant Šautuvų su griežčiausia apsauga atvaro prie darbo .ir po darbo vėl va
ro į jų Stovyklas. Tuose fabrikuose dirba priverstinai ir vokiečių nelais
vąją būvą raudonosios armijos kareiviai bei Pavolgi.o vokiečiai. Daugelyje 
tų fabrikų esą gaminami lėktuvų motorai, tankai, traktoriai•ir pan. Iš 

. vokiečių belaisvių tarpo atrenka visokius specialistus: inžinierius, tech
nikus, gydytojus:ir šiaip:amati akus. Atrenkami daugumoj tie, kurie paro
do rusams savo palankumą. Jei, pav., stovi kur nors sugadinta ir pamesta 

' kokia.nors mašina. ir pasauktas belaisvis ją pataiso, kad ji vėl funkcijo- 
nuoja, toks jau užsitarnauja maloną. Atrinkti specialistai dirba•savo sri- 
■tyse ir turi daugiau laisvės. Tokiu būdu kas nori geriau egzistuoti, sten
giasi rusam kuo nors įsiteikti. Ypatingu palankumu p.sižymėją vokiečiai 
siunčiami į Maskvą į atitinkamas propbgandos mokyklas-. Iš ten sugrąžą jie 
varo.bolševikam palankią.propagandą belaisvių tarpe arba: juos siunčia į 
rusų zoną Vokietijoje kokiom nors pareigom, kaip,, pav., policijos tarny- 
nai ir pan.‘- - : ■ ■ '' •' ■ •

Apklausinėjusio išvados;
-1. .. : . • . • Šių žinių pasakotojas Lietuvoje buvo malūno

darbininkas, mažo bendro'išsilavinimo,:tačiau ■ 
sudaro gana rimto ir logingo žmogaus įspūdį. 
Tie ketveri nelaisvės metai jo fizinėje ir dva
sinėje būklėje paliko gilius pėdsakus. Fiziškai 

.Žmogus yra visiškai nusilpus. Kaip'prieš' p&si- 
;■ kalbėjimą jis-buvo ką tik nusiprausęs šaltu

■ , vandeniu, jo rankos atrodė be gyvybės žymių - 
’ - ,. buvo baltos kaip popieris, šaltos ir atrodė kaip
?:'• ' ' ■ . • lavono. Tik po kokios valandos pasikalbėjimo

pradėjo atgauti žmogaus kūno spalvą. Jo dvasia 
. .dar neatsigavo; jis varžosi kalbėti,, bijo kur 

.... . : nors išeiti, jis dar visai nesi jaučia . laisvas ..
žmogus. Atrodo labai vengia paliesti kariną 

. .. sritį bijoda ^s, kad rusų baudžiamojo ranka
* ;.. . •' - ■ visur jį gali pasiekti.

... . • ; ■ . .■ ‘ ■ ■ u )

? ' 1 > £ ■ '' % ' r t - '
s , A/ ■r.■; •
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AMERIKOS KONGRESAS IR LIETUVIŲ TREMTTTJTŲ T HiRRTKĄ 
ATVYKIMO' PROBLEMOS" ~ - -------

/BALFo Imįgracijos Skyriaus pranešimo santrauka/.

B/LF^praplečiant tremtiniams pagelbę ir nuolat rūpinantis 
J*Jvt Acerikę-atvažiavimu,pravartu plačiau susipažinti ir su tremtiniu at
važiavimo problemomis,galimumais ir sunkumais, . ■ •

. Ryšium! su pastangomis daugiau tremtinių į. Aęerikų įsileisti 
1^4liepos mėn.26d.J.A.V,Senate pravesta rezoliucija Nr.137,pagal kuria 
buvo sudaryta speciali komisija imigracijos klausimui ištirti ir susipa
žinti su. tremtinių padėtimi,Toji komisija lankėsi Europoje,kaltm josi su 
įvairių. įstaigų pareigūnais. ir pačiais • tremtiniais.'

Tarptautinė organizacija tremtiniais gelbėti
Uni t.ed . Nations įstaigai IRO pavesta surasti,kur ir kiek ga

lima Europos teistinių apgyven-dint i, ištirti,kaip juos pervežti ir surasti 
būdus-legaliai ir politiškai juos,apsaugoti.Kol IRO formaliai negalėjo 
pilnai įsisteigti,sudaryt a Preparatory Commission of thelnternational 
Refugee.Organization-PC IRO su centru Geneyoje.Iš 54 UN valstybių-narių 
IRO steigimo sutartį pasirašė 21 valstybe, 15 valstybių sutiko tremtinius 
finansiškai remti.Sov.Rusija ir jos pakalikai į PC IRO neįeina.

PS IRO dar 1.947 metais liepos mėn. Id.perėm-' UNRRA ir PC IRO 
žinioje tebėra Europos.Vakarų valstybių globoje gyvenę ir lietuviai trem
tiniai,

_IRO išlaikyti metams išleidžiama 160,860,500 dolerių,Pagal 
sutartį J.A.V.reikė jo mokė t i,■ 39“89%»bet sumokėjo net 79%.Anglija moka' 
H,4 3% " .

Tr ėst inių sk-aič ius mažę j a.
. Karui pasibaigus, ali jantų kęr i uo c eilė rado 8000000 benąmių

žmonių,Tę milžiniškų nukentėjusių žmonių skaičių sudarė:iš vokiečių kalė
jimų paleistieji,.karo belaisviai,priverstiniems darbams vokiečių iš už
imtų kraštų atvežti žmonės ir pabėgę nuo rusų kai .šie užėmė jų tėvynes.

Lietuviai yra daugiausiai pabėgę nuo rusų -ir vokiečių privers 
t interns darbams išvežti.Nors jų skaičius.sumažėjo,bet tebėra 70000 vargstam 
čių ir bevilčiai laukiančių nežinomo likimo.Visų tautų drauge tremtinių 
dar yra likusių virš.milijono.Lietuvių,latvių,estųjkurie visi'drauge kla
sifikuojami kaip baltai,yra apie 230000

Tremtiniai Amerikos Senatoriams padarė gerą įspūdį
Tremtinių stovyklos valdos! pačios.Seanatoriai raportuoja,- 

kad jose kriminalinių nusikaltimų-beveik nepapildoma. Tremtiniai tai turi 
ligonines,knygynus,amatų mokyklas.Jie uoliai mokosi ir sunkiai dirba:tai- 

,so rūbus,batus,namus,elektrines ir mechanines mašinas.Tose srityse jų 
tarne yra-pagal raportę-gerų-ekspertų.PC IRO žiniomis 3^,6% tremtinių 
.Vokietijoje dabar -dirba.,■

Komunistų veiklą__  . ■
_ , ■ Pagal Yaltos sutartį,signatarinių valstybių atstovai turi
. teisę lankyti atskiras stovyklas.Vienoje tokioje stovykloje,Kessel,Vokie
ti jo je , kur io j e yra lįOOžmonių-Lenkjos ukrainieč ių,lie tuvių,latvių,estų, 
ir baltgudžių,rusai buvo sukvietę stovyklos žmones pažiūrėti Sov.S-gos 

.fįlmos,kurios tikslas parodyti,kaip gera gyventi-į Sovietų valdomas jų 
tėvynes sugrįžusiens. Apie fiimos rodymų buvo skalbta stovyklos garsia
kalbiais ir kitokiais būdais.Filmo3 pažiūrėti nuėjo tiktai stovyklos va- 

..dovybd.Ir (pečių-stovyklos vadovybę kvietė PC IRO valdininkai.Sovietų ko
misarai stovyklose stęngiasį vesti komunistinę propogendę visokiais bū
dais; f ; ••• •

24



Tremtinių tarpe komunistų sali' būti apie I%,tai komunistę 
centro atsiųsti agent ei. Komunistų propoganda tremtiniai nesidomi,o kai 
kur atvykusias rasę, valdininkus net žiauriai i aprašo.Kai kurie kumunistų 
agentei suimti su padirbtais dokumentais. .

Tremtiniu imigracija__
Į /.meriką visų tautę, tremtiniu jau atvyko 30000,/.pie 100000 

išvyko į visas kitas valstybes. f • .
.’. • . ’ . i /.gėriką vykstantiems ; • - f

Statistika-rodo, kad nuo 1946m. gegužės 20d.iki Ip47m,-birželio 
mėn.30 dienos j /meriką atvyko 529 Lietuvos piliečlai,kurių 48I atvyko 
Lietuvos kvota,kiti be kvotos bei kitę valstybių kvotos sąskaiton.

. Į /.meriką pirmoje eilėje įleidžiami:
1, /merikos piliečiai.
2, Be kvotos-vyrai-vedę amerikietes prieš I932m.liepos mėn.Id.

? ’ ■ ■ /merikos piliečių žmonos ir vaikai, ■
3, /merikos pi] iečių moterų vyrai,vedę-po I932m.lieoos mėn.Id, 

■ir /merikos piliečių tėvai.
4 ..Nuo.i stos /merikoje gyvenančių ne piliečių žmonos ir vaikai.

. Išduodami vizas,/merikos. konsulato tarnautojai anlkantus ■ 
klasifikuoja tokia tvarka,-

a/našlaičiai arba nežiną kur jų tėvai yra, ’ '
b/asmenys turį Amerikoje giminių ir

• c/viši kiti DP • ■ •
Tikybomis skisstant,į /.meriką nuo 1946m. liepos Id. iki 1947 

birželio 30d.atvyko:I9478 žydai,3424 kat ai ikai, 2968 protestantai ir 
1080 visi kiti. .

■ ■ Formalumai /merikos Konsulatuose_ - . -
Veik visą'kvotą,skirtą vokiečiams, imigracijai į /.meriką iš

naudoja žydai.Busimieji imigrantai į /meriką į.sileidžiamitėkia tvarka:
1. /merikos vicekonsulas pirmą, kertą atvykusį apklausinėje.
2. /merikos konsulas nusprendžia,kuriai įvažiuojančių rūšiai 

aplikantas priklauso.
3. Konsulo reikaLautus aplikanto dokumnetus vicekonsulas nuo

dugniai patikrina. Jei, pagal nurodymą, viskas randama’tvarkoje ir visi 
reikalingi dokumentai pristatyti laiku,aplikantas formaliai oriimamas kan 
didata vykti- į /morkos J.V.

4. /plikantas patikrinamas,ar turi pas ką važiuoti ir iš 
kokių šaltinių /merikoje mano išsilaikyti.Jei konsulo valdininkas gauna- 
patenkinantį aplikanto ateities gyvenimo /.merikoje vaizdą,aplikanto pra
šymas vizai gauti formaliai įrękorduojames.

p./plikant as eina pas US Public Health Service gydyto ją ,kur is 
jį išegzaminuoja ir peršviečia rentgeno spindeliais.

6. Kitą dieną aplikantas su visais dokumentais vėl patikrina
mas kito vicekonsulo. . • •

7. Kaip aplikacija galutinei-baigt e, formai ūmai atlikti pašau
kia aplik ant ą globojanti agentūra-Corporate /.ffidavitui garantuoti^vizos 
išlaidoms ir kelionei apmokėti.

/.merikos imigracijos istorija .
Nežiūrint sunkumų atvykti^/IopO metais jau buvo 52000 baltųjų 

žmonių /merikoje. '_- • ■ ' ' \
Tarp 1820. ir 1880 metų /.merikon atvyko daugiau kaip lOmilijo 

nų žmonių.I873 m.pradėti suvaržymai imigracijai.Pirmieji suvaržymai buvo 
neįsileisti kalėjimu baustų ir prostitučių,Griežčiausias įstatymas pra
vestas 1882m. .Juo apribotas kiniečių įsileidimas,u-at, tarp I8p0 ir I882m
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kelp tik Kalifornijoje atrastas auksas,kiniečiu staiga atvyko net 2oo,ooo 
Paliko tačiau teisę atvykti ir kiniečiams,tačiau tiktai pirkliams,moks
lininkams ir turistams. Tiktai Ij43metais tasai įstatymas atšauktas ir 
Kinijai duota metinė kvota IOp žm./400milijonų tautai,tai mikroskopiška/ 
l882metų įstatymu dar uždrausta atvykti idijotams,lunatikams ir asmenims 
numatomiems,kad jie gali būti visuomenei našta.I88pm.įvažiavimas sustab
dytas taip vadinamu /.lien Contract Labor Law.Tas sustabdė darbdaviams iš
naudotojams atsigabenti pigi? darbo jėgę,

'Pagaliau IjIO metais visi ankščiau pravesti imigracijos įs
tatymai praplėsti ir suvienodinti.Ir galiausiai IjT/m.pravestas vadinėms 
Basic Immigration /et.,kuris ir dabar yra galioje. :

1921m.įvesta Quota Act.., juo nustatyta,kiek asmenų iš kurios 
valstybės.galima įsileisti. Pagrindu imta IjIOm. Amerikoje gyvenusiu žmo
nių skaičius.Iš atskirų, valstybių, atvykusių, žmonių, nustatyta įleisti 
kiekvienais metais.

I924m,pastovi kvota'jau pravesta tik 2% pagrindu,bet minimum 
buvo nustatyta įleisti nemažiau kaip po IOO žmonių, iš kiekvienos valsty
bes. Nekvotiniaiais imigrantais gali būti Amerikos piliečių, žmonos,vaikai., 
taip pat. dvasininkai ir profesoriai jei. turi atatinkamus kvietimus.

Lietuvos metinė kvota yra 386žm.
- . DP-mažų valstybių, žmones

. Dauguma DP Europoje,išskyrus Vokietijos žydus,yra iš valsty
bių, .kurių, kvotos yra mažos ir jau išnaudotos.Vienos valstybės nesunaudota 
kvota.negali būti perieista.kitai valstybei.

Nelegaliai įvažiuoju ir denortacijos
< • Per silpnai., saugomas Kanados ir Meksikos' pasienis viloje

daugelį patekti /merikon nelegaliu keliu.Ypač tatai buvo pastebiama karo 
metu.Pav.1946m.deportuoti I4J75 nelegaliai atvykę-asmeny s, I’947m-18663 asm. 
Nelegaliai atvykusioms imigracijos valdininkai patarė patiems išvykti 
ir 1946 metais išvyko 101945 asm..,.oi j47m.net Ijp88O. įdomu tai,kad patys 
išvykę savomis, lėšomis turi teisę-legaliu būdu prašyti įvažiuoti Amerkon, 
Išdeportuotieji valstybės lėšomis nustoja teises visam laikui įvažiuoti 
Amerikon. ■ ,

■ f , Kur ir kokių darbų yra__
Amerika yra suskirstyta į 120 didžiųjų' pramonės centrų.Iš jų 

tiktai 29 vietose-yra pakankamai darbininkų, dabar Amerikoje yra dirban
čių per 60 mili jonų.Baugiausia jaučiamas darbininkų trūkumas žemės ūkyje.

Įsikūrimas ūkiuose
• -Atrodo,kad-kontinentalinese J, A.V, ir Al’askoje tremtiniams 

gauti geromis sąlygomis ūkius neb/otų lengva.Progos įsikurti valstybinėse 
žemėse yra ribotos^palyginus su praeities progomis.Apribojimas yra del to 
kad federates valcizios-žinioje esančios žemės yra išdalintos ir naudoja
mos.Prie rsmsnų esamų apribojimų yra dar ir kitos piiežastys dėl kurių 
tremtiniams. gauti žemės neprieinama. • • • .'. ■ . > f.

Norintieji.gauti.žemės,piemoje eilėje turi patys žinoti,ko 
jie nori;^plikant as turi, prisiekdamas pabrėžti,kad jis yra matęs ir jswsipa? 
susipažinęs su prašoma žeme, ■ . 1

. Norimos.ūkiui,įrengti žemės yra neišmatuotos ir sunkiai pasie
kiamose .vietose. Vyriausybės, noras,kad tos žemės'būtų iš laukinių plotų 
paverstos į dirbamus laukus,kad tose žemėse nebūtų mineralinių turtų,kad 
jos nebūtų užimtos prekybos ar biznio reikalams,kad nebūtų rezervacijos ir 
kad nebūtų, numatomos- inkorporuoti miestui ar kaimui.

' - Vėmė s prašytojo kvai ifikacijos '
Aplikantas turi būti 2įmetu,turi būti Amerikos pilietis arba
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turi būti bent pareiškęs noro tapti Amerikos piliečiu.Žemės prašytojas 
jeigu žemę gaus turi būti pasiruošęs joje pradėti gyventi šešių mėnesių 

laikotarpyje. Turi-joje išgyventi mažiausiai įmetus.ir tik tada ji 
jam bus pilnai paskirta.Tik laikinai nori apsigyvcnti-nelaikomi kvalir- 
pikuotais žemei gauti.Apsigyvenęs žemės gavėjas neturi teisės daugiau, ■ 
kaip du kartu ir neilgiau kaip įj mėnesius joje negyventi.

Reikia įdėti darbo ir pinigo ■
Per pirmuosius dvejus metus žemės gavėjas privalo j? kulti

vuoti ir tai reiškia,kad gavėjas turi j? planingai išarti,išakėti,apsė
ti ir nuimti derlių. •

Naujakuris turi pasistatyti ant gautos žemės gyvenam? namą.

___Wiley, gilins__
Nesenai Senato juridinė komisija priėmė ir Senatui perdavė 

bilių S2242,žinom? DP /.et.of 1948,kaip Wiley Bill,įregistrUot? Senate 
Nr.' 994.

Pagal šį bilių pirmoje eilėje būtų įleisti pilnas Dp teises 
turį, asmeny s, kur i uos globoja IRO.Išskrininguotieji ir įjungtieji į vo
kiečiu ūkį tremtiniai klasifikuoj ’ami,kaipo "non eligible".

Pagal įstatymo projektą tremtiniai turės.būti gyvenę kurioje 
nors zonoje prieš šių metę, pradžią t.y,1948m.sausio mėn.Id.

Projekte nustatyt a., kad beht pusė. x-±x atvyksi ančiųjų būtų 
dirbę žemės ūkyje ir būtų pareiškę čia noro taip pat dirbti žemės 
ūkyje. i ;

Numatyta,k’ad pusė įsileidžiamųjų turės būti iš tų kraštų., 
kurie yra svetimos valstybės užimti/čia aiškiai rodomas palankumas trem
tiniams iš Lietuvos,Latvijos ir Estijos/

Atvykst antiej i savo kvalifikacijomis turės atatikti- bendrus 
JAV imigracijos įstatymus,neturės apsunkinti Amerikoje gyvenančių dar- ■ r 
bihinkų nei pakeisti jų gyvenimo sąlygų. ■ 5

Atvykst autieji per dvejus metus,pradedant 1948m birželio 30 
bus atleisti nuo mokesčių.Kas pusė metų turės-per dvejus metus l.aiko- 
patiekti DP komisijai savo gyvenimo Amerikoje report?,kur dirba,kur gy
vena ir t. t. .

Atvykusieji tremtiniai ir senieji Amerikos lietuviai 
Kiekvienas lietuvis visuomenės veikėjas Taukia daugiau lie

tuvių iš Europos.Amerikos lietuviams jie reikalingi ir naudingi.Ameri
kos lietuviams reikia daug intiligentinių jėgų įvairiems lietuvybės dar
bams: parėpi joms, spaudei, šalpai, draugi joms ir reikia kovai už Lietuvos ne
priklausomybę tinkamų jėgų.’ • ’ ' .

___ Amerikos vyriausybė mus užtaria__
Kiekvienu-laivu iš Europos atvykstą lietuviai yra mielai 

laukiami.Jiems gelbsti Lietuvos valstybės įstaigos:pasiuntinybės ir kon
sulatai. Oficieliu pareiškimu J,A.V. Valstybės Depart amentes kovo 2^d pa
skelbė pasauliui, kad JAV niekada Pabaltijo valstybių-Lietuvos, Latvijos 
ir Ėst i jos-nebuvo pr ipažinusios prijungtų prie Sov, Sąjungos, Valstybės’ 
Departamentas išsiuntinėjo 48 gubernatoriams laiškus,kuriuose aiškiai 
pabrėžė,kad Amerika Baltijos kraštus laiko nepriklausomais ir jų konsu
latai bę;i pasiuntinybes Amerikoje pripažįstami ir veikia.Be to,pabrėžė, 
kad Sovietų konsul i arini ei. valdininkai neturi degalinių teisių JAV teis
muose reikšti pretenzijų' ir atstovauti tas valstybes.Lietuvos,Latvi jos 
ir Estijos piliečiais tebesirūpina tų valstybių oficialūs atstovai.
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BALE talka

BALĘ pareigūnai visų Taikę stengiasi tremtiniams padėti, 
pradedant pasitikimu laivuose,kooperavimu afidavitus gaunant,Amerikoje 
įsikurimu,baigiant pastangomis įtraukti juos į Amerikos lietuvių kultū
rinį gyveninę bei visuomeninį d arbę.. Idealizuojame me.s juos, jų -laukiame ■ 
daugiau ir visais būdais stengiamės,jiems padėti, '

Tremtiniai -Ameriko'je
... _ Iki dabar atvykusių lietuvių tremtinių iš Europos ;jau tu

rime virš tūkstančio.Daugiausia jų apsistoja pas gimines ir draugus,Pro
porcingai jų daugiausia apsigyvena didžiuose lietuvių kolonijose.Begyven
dami drauge,aišku,pradeda vieni kitiems įsipykti ir tai dxžnixažsixx daž
niausiai dėl smulkmenų. Sutiki ai gyvenę -ir daug vargo patyrę tremtiniai -. 
greitai netenka kantrybės,dažnai pasako tai,ko normaliuose sęlygose-nie
kada nepadary tuKOEEX BALFo centrų pasiekia įvairus skundai.Daugiausia 
juos galima suklasifikuoti taip:I.tremtiniams Amerikoje labai sunku įsi
kurti ,2,mokslo žmonėms ir pratusioms kitaip įgyventi,Amerikoje tenka per- 
sunkiai dirbti,J.senai atvykusių Amerikon lietuvių jie nenorį suprasti, 
4.Amerikos kultūra atrodo jiems labai keista,p.kad tremtiniai pamiršta 
įvertint! Amerikos lietuvių gėrę širdį ir troškimus padėti laimingai 
įsikurti'. Iš kit os' puses tremtiniai skundžiasi,kad jiems sunku susikalbėti 
su. senovišku pažiūrų,prieš pO metų atvykusiais lietuviais.Kai kurie trem
tiniai skundžiasi,kad seniau atvykę lietuviai yra pamiršę gimta kalbų, 
tikruosius lietuvių papročius ir nepasiviję Nepriklausomoje Lietuvoje, 
buvusios kultūros.Dar Amerikos lietuviai nusiskundžie,kad. tremtiniai 
neina į senai jų įkurtas organizacijas,'o steigia savas.ir. mėgins skir
tis nuo senai atvykusių lietuvių.Tremtiniai gi skundžiasi,būk,Amerikos 
lietuvių organizacijų veikėjai nekviečiu tremtinių drauge veikti,bijoda
mi,kad iš. vadovaujamų vietų jie neišstumtų amerikiečių lietuvių.Vienin
gumo trokšta Amerikos lietuviai labai nepatenkinti,ked'tremtiniai-nepa
deda seniesiems, lietuviams' t alk įnik put i'grupių suartėjimo darbe,Iš kitos 
pūsės-tremtiniai skundžiasiįkad sunku seniai įsisenėjusius Amerikos žiEisvj ■ 
lietuvių kivirčius sušvelnėti.

Tur im-e i ši a iky t i k v 01 imu s
BALF centres,girdydamas įvairius nusiskundimus,jaučiasi ge

na blogai,nes žino,kad vienas kitas netaktas ar nemokėjimas prisitaikyti 
prie naujų, sęlygų Amerikoje-, geli pakenkti tūkstančiams lietuvių,kuriems 
norima padėti iš Europos i Amerikę atvykti,Pagaliau,vienas,kitas netak
tas bei nesusipratimas greičiau išrėkiakuojamas,negu pavyzdingi ir geri 
darbai.Išvada-ir tremtiniai ir vietiniai turėtų išmokti daugiau kantry
bes vieni kitus geriau pažint i,ko greičiau išmokti sugyventi ir drauge 
dirbti, . ■ '

Lietuvių, tautos prieš?! mus demoralizuoja 
Kiekvienas turi atminti,kad lietuvių, tauta turi priešių, 

kurie stengiasi vykdyti drumstimo d'arbę. Aišku,yra ir pasamdytų, agentų, 
kurie demoralizuoja galvosena ir stengiasi "sudrumstame vandenyje" pa
žvejoti. Nėpakęsdamį savitarpio kivirčų>kai kurie lietuviai yra pasitrau
kę iš visuomeninio darbo,nusivylę,kad maža tauta,gyvendama tokių trage
dija,dar nesugeba rasti bendros kalbos.

• . ■ BALF IMIGRACIJOS SKYRIUS
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF'AMERIKA

IO? Grand Street,Brooklyn II,R, Y.
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KĄ RAŠO ŠVEICARŲ SPAUDA /PIE PABALTĖS VALSTYBIŲ SKURDĄ SOVIE- 
’ . “ ----------NI/IiE '"tt'O'JUUr1 -----------x------------

Šveicarų laikraščio "BASELER NACHRICHTĖN" korospondentas pa
talpino pranešiu iš Pabaltos kraštų,kuris vėliau buvo perspausdintas 
ir kituose perijodiniuose leidiniuose.Štai jo pagrindinės mintys.

Pabaltės valstybė s, kurios gana pertekusiai gyveno nepriklau
somybės laikotrapyje,dabr savo skurdu netiktai susilygino su kitais sov
ietu kraštais,bet kai kuriais atvejais net pralenkė juos.Skurdas ir var
gas kyšo iš kiekvieno kampelio.Darbininkai,kaip taisyklė,turi dirbti 
IO-I2 valandų per dieny.Uždarbis neproporcingai mažas,o produktų kainos, 
nežiūrint pravestos rublio"reformos",nepaprastai aukštos.Nedarbo die
nomis' per visus metus laikome tik sausio I,gegužės I-ji ir 7-8 lapkri
čio ,Gyvenamų patalpų klausimas yra tiesiog kataštrof inges. Dalinai tokia 
padėtis susidarė dėl padarynę kero sunaikinimų,bet svarbiausia-dėl ma
sinio sovietų tarnautojų, antplūdžio į Pabaltės kr estus.Formaliai vienam 
asmeniui yra nustatyta 9kv.m. , tačiau niekas tos normos nesilaiko,vienam 
kambary je •’tenka gyventi susigrūdus kelioms šeimoms. Savaime suprantama, 
išimtu sudaro sobietų aristokratija-jiems leidžiama Išimti pabėgėlių 
bei deportOtųjų patalpas ir pasisavinti paliktus baldus ir kitus apyvo
kos dalykus. ;

Pabaltės kraštų gamyba svarbiausia yra nukreipta į Lenin
grado ir sovietų Baltijos laivyno aprūpinimu.Kaikas įvežama ir į šiuos 
kraštus-vynas,vaisiai,arbete,ikra,druska ir pramonei reikalinga žalia
va.Tačiau pastaroji importusjame į Pabaltį tiktai apdirbimui, gatavi 
produktai vėl išvežami į kitas Sovietų Sę?-gos sritis.Taigi Pabaltijo 
darbininkas turi pasitenkinti vergo darbu.

Nežiūrint tokios padietės,sovietai nuolatos pabrėžia Lietu
vos,Latvi jos ir Estijos "nepriklausomybę", jų vyriausybės£bip ir ankš
čiau turi užsienių rėkalų ministrus ir turi teisę pasiųsti savo diplo
matinius atstovus...Maskvon.Bendrai imant,tariamų ministrų kiekis yra 
atvirkščiai proporcingas jų svarbai .Minister! jos sukurtos iš .ankščiau 
veikusių mažai praktiškai reikalingų valdybų ir net biurų.Tokiu būdu 
šiandien Pabaltyje veikia net 53 ministerijos,Jų tarpe randame miškų 
ministerija,tekstilės.pramonės,pieno,mėsos ir žuvų pramonės ministeri- 
jas.Dargi net kino teatrai turi savo atskiru minister ijų.Visos šios 

•ministerijos savo ruožtu dalosi į rusų-pabaltės ir tiesiog pabaltės 
skyrius,o šie pastarieji-dar į mažesnius padaiinius.Netenka daug kal
bėti koksai chaosas yra tokioje tariamoje "sistemoje"!

Apie šiuose kraštuose viešpataujantį prievartavimu bei smur
tu geriausiai kalba patiekti faktai.Per šių metų 18 dienos/sausio/ apy
linkių, apskričių ir miestų savivaldybių rinkimus išviso išrinkta 82699 
įvairių rūšių atstovai.Visuose rinkimų sąrašuose,garbės vietoje, 
buvo išstatyta Stalino kandidatūra.Išrinktųjų tarpe tik 12793 komunis
tai,kas sudaro I?,40%.Likusieji yra,taip vadinami,bepartiniai,kurie ne
turi jokios teisės balsuoti pagal savo sąžinę ir savistoviai pareikšti 
savo nuomonę,

Toksai menkps,paly ginant,kumuni?tus skaičius išrinktas to- 
dėljked iš viso jų Pabaltyje pri*tkaitoma nedaugiau,kaip 60.000.Šio skai
čiaus pusę sudaro atėjūnai iš kitų Sovietų Sp-gos sričių.

Pabaltės tautines vėliavos ir himnai neuždrausti,tačiau 
praktiškai jie išnyko iš viešo gyvenimo.Pabaltės kraštų gimtosios kal
bos viešai nepersekiojamos,bet mokyklų,radio,knygų,laikraščių pagelba 
sistematingai išstumiamos iš gyvenimo.-
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DIDYSIS SKZN-D/LAS . '
/Prancūzų žurnalo spciali laida apie DP/7-

Didelis prancūzų žurnalas "CHEMINS DU MONDE" ,užsimojęs at
skirus numerius paskirti vienarpkuriam spekuliatyviam ar konkrečiam klau
simui, paskutinį dvigubų numerį paskyrė tremtiniam./Edit ions de Clermont 
352psl./Leidinys papuoštas keturių lietuvių d ai ininkų-t rentinių. Valiaus- 
/.ugiaus,Pėtraviči-pus. ir Rato medžio'raižinių produkcijom/vienintelės ilius
tracijos visame rinkinyje!/

šalia dviejų vedamųjų straipsnių kita; leidinio medžiaga pas- 
kistyta; keturiais skyriais.Pirmajame nagrinėjama tremtinių organizacijos 
problemos,antrame kalbama apie tremtinius ir žmogaus1 asmeh-į, trečiame su
dėti' liudijimai ir-dokument ai apie tremtinių biūtį/tarp jų yra prof, Bra
zaičio straipsnis. apie lietuvių tremtinių kultūrinę veiki? Vokietijoje/.- 
Baigiama jame skyriuje LEON RICH/RD bando padaryti išvadų ir' aptiekti su
gestijų.

K/.D P/.SAULIS NEBEGALĖTŲ NEŽINOTI.. .

Žurnalo redaktoriai užsimojo patyrinėti tremtinių problema

, "istorijoje dar niekada-negirdėta tokio visuotinio žmonių išro- 
vimo iš 'jų židinių :ir normalių gyvenimo s?lygų." ’ ■ : •-
tai
... "tragišku būdu parodo,kokį likim? gali parengti kiekvienam mū

sų planetos žmogui nūdieninės civilizacijos i šk lydimai,jeigu pasaulis 
nesusigiįebs/Vyr, Redaktorius F.Berge vedamajame str./ •

■ Kitas žurnalo bendradarbis,CLAUDE BOURDET,"didžiuoju skan
dalu" apšaukia tremtinių būvimo reiškinį:

'•/■ • "treji -metai po karo,vesto priespaudai ir rasizmui likviduoti,
milijonas vyrų,moterų ir vaikų tebeskursta Vidurio -Europoje,daugiausia 
tuose pačiuose kraštuose,kur jie buvo -nacizmo kaliniai,daugelis net pana
šiose stovyklose,kurias taip sėkmingai buvo organizavęs Himleris.Tas' 
skandalas,kaip ir kiekviena tvinkstanti votis,turi vien? didžiulę pirmeny
bę: jo nematyti.Gali apkeliauti vis? Vokietijų ir Austriją ir nepamatysi,.-1 
nebent užsispyrtum, tremtinių stovyklų, iš -oro baisiai panašių į Buchcnwal- 
dOjOranienburgOjBarkarėSjkurių būvimo vokiečių ir prancūzų visuomenė taip 
jaudinančiai sutardama nežino jo.Šis CHEMINS DU MONDE numeris ir išleistas 
t am^k ad mūsų krašto/Prancūzi jos/opinija nebegalėtų nežinot i,.k? reiškia, 
alkiš/salt is,ligos,niūri klaikumą ir žmogaus vertingumo sunaikinimas, 
visa išreiškiama dviem raidėm DP" 1

Baigiamajame straipsnyje'LEON RICHARD grįžta prie to paties 
motyvo,kurį leidinio pradžioje iškėlė P.BERGE,jisai rašo:

"Žmonės leidžia žūti kitiems žmonėms,net nepagalvodami ,ked tuo 
būdu jie pagreitina Savo pačių žuvim?. Kartais gali atrodyti,kad mes bė
game patys nuo savęs.Jeigu mes leisime dar daugiau tremtinių sunykti tuose 
stovyklose ,'mes t ikrai nebūsime verti tų milžiniškų aukų,-kurias sudėjo mū
sieji, mirę gelbėdami mūsų■ civilizacijų,kad mes galėtumėm gyventi.

' IŠVIETINIM/S TOT1LIZMO ŽENKLE ■ -■ . ( ’ • ‘ •
■Metodiškai ' prieidami prie ■ dalyko,žurnalo r edakt or iai . pradeda nuo 

dešimt mil i joninės pasaulio žmonių mases iš vie tinimo" istorijos, Šie su
registravo dokumentus ir sužymėjo formaliuosius duomenis:Hitlerio sutar
tis,pagal kuri? svetur kartų kartas gyvenų vokiečiai buvo sukelti grįži-
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mui "Heim ins REICH",sųjungininkų pokario sus it grifas, kur io pasėkoje at- 
etsirado milijonai "Rytų, pabėgėlių.",papildoma skurdo našta karo nuterio- 
tgi Vokietijai.

CHEMINS DU MONDE tyrinėtojai vis dėlto turėjo prieiti išva
dą,kad nūdienė tremtinių problema. yra nevien technikinė karo pasėka. Ne
gana,kad tyrinėtojas šiandien paklysta tiriamojo objekto apimtyje,nes 
tremtinių-prievarta. išvįetintų ir "savanoriškai" nuo politinio,religinio 
bei rasinio persekiojimo pasitraukusių-problema egzistuoja kone visuose 
mūsų planetos kampuose:Europoje,Art,Rytuose,Azijoje.Jis susiduria su 
skaudžiu^ f ak t u,kad išvietinimas eina ir po karo.Iš. Rytų Europos kraštų 
prasiveržė naujų dešimttūkstantinė pabėgėlių srovė.Sovietų imperijoje 
žmonės masiniai perkeliama iki šiol dar negyvenamas Sibiro tundrų,Tras- 
baikalio erdves,! poliarines sritis,kur,CHEMINS DU MONDE vyr.redaktoriaus 
BERGE žodžiais,konservuojami Baltijos tautų kalbom kalbų žmones,žodžiu,, 
į laukinius plotus,kuries Sovietų imperijos valdovai numetė didelę pramo/ 
ninę ateitį..Del to apie išvietinimo reiškinį, jau nebegali būti kalbama, 
kaipo apie problemų,kurių,kariniam xzk veiksmams pasibaigus ir pašalinti 
būtų galima automatiškai.

"Masinis išvietinimas pasidarė būdingas mūsų gadynei"-sako F,BERGE 
"Naujosios totalistines konsepcijos suteikė mūsų gadynės emigracijai 

naujų sociologinį pobūdį.Hitleris patsai pirmutinis sukurė z/rzz grandi- 
- ozinius planus lingvistiniam Europos žemėlapiui racionalizuoti.Sovietai 

eina ta pažia linkme ir tomis pačiomis Hitlerio pramintomis .pėdomis.

"ŽMONIJOS SOLIDARUMAS"-SU. IŠIMTIMI
Šito naujo emigracijos bei išvietinimo charakterio CHEMINS 

DU MONDE redaktoriai ne.g-alėjo apeiti.ANDRE PIERRE parašė specialų str. 
apifc likviduotosios•Sovietų Sų-gos respublikas,kuriame pavaizduoja Sovie
tų vidaus emigracijų.Straipsnyje gausiai pasinaudota ir Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pirmininko Ženevoje pateiktais duomenimis ;apie lietuvių trė
mimus į Rusijos gilumų. Tačiau tai suminėta tik pačiam išvietinimo faktui 
užregistruoti ir tremtinių iš Vakarų Europos negrįžimui paaiškinti.Lei
dinyje nerandame nei užuominų,kad tremtinių problema būtų spręstina ša
linant jos buvimo politines priežastys,Redaktorius BERGE,aukščiau paduo
tose citatuose taikliai parodęs,kad mūsų gadynės "išvietinimo" šaknys 
glūdi totalistincse koncepcijose,toliau šitaip nusako pačių CHEMINS DU 
MONDE požiūrį:"Mes turime .bandyti suprasti kiekvieno pozicijų,ne propo- 
gandos bei aistrų deformuotų,bet tokia,kokių jų rodo tyriausi iraukščiau- 
si principai ".Del, to dukumentų skyriuje lygegrečiai leista dėl -tremtinių 
problemos pasisakyti ir sovietų spaudos ištraukom ir pačių tremtinių in
formacijų šaltiniams'.Leidinio vyr.redaktorius BERGE gražiai deklaruoja, 
kad "pagarba žmogaus vertingumui visiem privaloma",nes "kiekvienas žmo
gus turi teisę į gyvenimų,teisingumų ir žodį."Tačiau toliau BERGE liūdnai 
konstatuoja: .

"Buvo laikai,kada žmonės siuste; siųsdavo iš pasipiktinimo,jei 
kur nors pasaulio krašte būdavo pasityčiojama iš žmogaus teisių. ..Šian
dien į masių kančias žmones žiūri atbukę ir apatiški.Jie neišsi.geltės,jei 
užsidarę savyje atmes, pasaulinį žmonijos solidarumų".

Vis dėlto ir patys leidėjai nedrįsta to "pasaulinio žmonijos 
solidarumo" išplėsti į tų bene .didžiausių išvietintų kategorijų,kurių 
žinom esant sovietų valdomose srityse.Tos kategorijos 'išvietintųjų buvi
mas leidiny je tikt ai trumpai konstatuojamas ir tai problemai spręsti jo
kių receptų nesiūloma,Leidiny s apsiriboja demokratiniame pasaulyje esan
čių tremtinių klausimų. - '

KLIŪTYS TREMTINIŲ PROBLEMAI iSPRgSl’I

31



51

Geros valios ir gailestingų, žmonių širdies pastangas tree- _ 
tinių problemai spręsti

"pernelyg dažnai žaboja juos supanti gėdinga tyla/rašo vyr.red. 
vedamajeme/Mums keletu kartę teko girdėti prisippžįstant:visko negalina 
pasakyti .Mums nesunku suprasti,kad tie,kuriems tenka vyriausybės atsakin
gumo dalis negali pasakyti visko,ką yra matę,ką žino bei ką jie kartais 
buvo priversti padaryti arba ko jie padaryti neleido,nepaisant gautų 
įsakymų.Tačiau nes taip pat žinome,kad valstybės vyrai'ir aukšti pareigū
nai nori kuo geraiausiai suprasti tai,kas jiems nebuvo pasakyta,jie taip 
p?t trokšta atsiremti į gerai painformuotą viešę opiniją."

Redaktorius ir sako,kad šis leidinys nori ta prasme pasitar
nauti.

Kiek sibiliškus Ber ge sakinius apie tremtinių. • bylos marina
vimo priežastis plačiau ir aiškiau'formuluoja C, BOŪRDET. Tremtinių buities 
"šaukiančio absurdiškumo" kaltininkai,jo manymu,esą šie:.

Pirmiausia,"niekšinga smulki ksenofobija",svetimšalių neapy
kanta, neleidžiant i suvokti,kad visi žmones yra vienaodai vertingi.

/ntra-ūkinių reikalų nesupratimas,dėl kurio įsivyravo pažiū
ra, jog .priediniai .gyventojai padidinsią nedarbą.Tas neišmanymas neleidžia 
įžiūrėti,kad priediniai gyventojai plečia mainus ir didina tautos turtįn- 

gūmą.
Toliau kalti esą' "kvaili ir šlykštus sąjungininkų pukštų 

valdininkų bei pareigūnų apskaičiavimai,jo g tremtinių naksimuąrfeikia iš
laikyti Vakarų Voki jri jo. tp-,kpfi_j.uaę_ma.najKintų. , .kaip evnntualę kariuo
menę prieš rusų invaziją," • ’ ■

Autoriaus akimis,"kolektyviai atsakingos ir jungtinės tautos 
bei jų sukurta nejudri ir brangiai kaštuojanti organizacija,kuri proble 
mos nesprendžia,bet.jos išsprendimą tiktai vilkinanti.

Pagaliau,outerius uždeda atsakomybe ir’atskirom vyriausybėm, 
kurios iš tremtinių atsirenka geriausius darbininkus,tuo būdu "prailgin
damas visų nelaimę,nenaudingai ir nežmoniškai skaidydamos šeimas, tas au
kas iš aukų,pirkliškai surūšiudamos;žmones į "naudingus darbui" ir "pre- 
kybiškai beverčius",eigdamosi tuo būdu visai taip,kaip Hitleris ,-auto- . 
rius toliau rašo, jeigu ir ateityje bus einama tuo keliu, tai'Tidurio Euro-r 
poje su laiku liks masė skurdžių,ligonių,negaluojančių,senių bei vaikų- 
gražus m$sų civilized jos laimėjimo liudininkas.

PROBLEMOS SPRENDIMO METMENYS.
Šitokie sumetimai pastūmėjo ir L.RIČH/.RD baigiame jame str. 

pastebėti: .
"Kai metei,kiek geros valios asmenų skelbia .kartais ir prakti

kui? j akuoja artimo meilę,turi pagrindo stebėtis,kad /tremtinių/problema 
dar neišspręsta.Ir žmogus klausi savęs:ar ir po dešimts.metų tose pečiuose 
vietose dar nebus tų pačių niūrių stovyklų."

Tokiam klausimui pagrindo duoda ir prisiminimas,kad 1946m.. 
gruodžio mėn. JTO visumą 35 balsais įpąreogojo JTO narius įkurdinti pas 
save tinkamą tremtinių skaičių.Tačiau anoji rezoliucija

"tebėra negyva raidė ir prisijungė prie eilės kitų platoninių 
nutarimų,už kuriuos balsuojama,kad būtų atiduota duoklė principui,bet min
tyje sau tariame,kad toksai nutarimas vistiek niekam neįpareigoja'.'

Autorius taręs,kad tremtinių problemą reikia spręsti "greit 
ir rasdikaliai" prieina išvadą,kad vienintelis būdas tremtinių problemai 
išpręsti yra pasidalinti tremtinių įkurdinimu juntinių tautų kraštuose 
pagal 1946m. gruodžio munžžs Ip dienosxiix JTOvisumos priimtą, principą. Tam

*
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reikalui sušauktina tarptautine konferencija,kiekvieno krašto daliai nu- 

stptuti.Tremtinius "pasidalinant" etsižvelgtįna į norus bei tinkamumę tar
ki'aš tdi, turint galvoje objektyvieji imigracijos į tp kfaštę gal imamai. Sei- 
roę ne išskirstytinos, su šeimom priimtini ir intelektualai, t as sunkiausiai 
esimiliuo j anas ir būdu labiausiai nėpageidauj anas elementas.Paskirstyti 
tremtinius tuo būdu,kad nebūtų, sudrumsti draugiški tautų, santykiai. Gins 
akcijos iniciatyva priklausanti jungtinėms tautoms,didžiausia tremtinių, 
skaičių turi priimti kraštai,kurių pajai", os yra didžiausios.

- Autorius taip pat reikalauja,kad tremtiniams būtų, suteiktas
tarptautinis statusas,kuris jiems duotų, judėji. o laisvų ir tuo būdu įga
lintų juos pačius savo iniciatyva iškotis būdu normaliam ir. pastoviams. gy/ 
venimui pradėti .•/utcrlus r ano,kad tremtiniai turėdami judėjimo laisvų arti 
pusės tremtinių, patys susitvarkytų, ir palengvintų, jungtinėms tautom prob
lemos sprendimy. .

I-r /..GL7SBERG ".paskutinį, tremtinių, milijonu" siūlo, pagrei
tintų. budu išsklaidyti po įvairius, - >

"išeities tašku patinant ūkinius bei demografinius priimančių, 
kraštų interesus,tačiau pridedant prie to gėry dalį nesuinteresuoto dos
numo ir vaišingumo", kurį mes privalom mūsų gadynes ' perversmų aukoms".

' Beje,ir to autoriaus koncepcijoj " ■ • • . ... .
•"priimantieji kraštai tremtinius turės priimti būdami nusistatę 

juos galutinai įjungti į savo tautinę bendruomenę,lygiai kaip ir tremti
niai ten vyks būdami nusistatę nebe.gr įžti"...

■ /utorius pabrėžia didelę reikšmę socialinių ekipų,kurių už/ 
davinys-rūpintis netiktai profesiniu,bet- ir psichologiniu tremtinių.įjun-

• girnų "maksimalinės. asimiliacijos" prasme........... " "

• ; STRĖLĖ Į P/.S/.ULIO S^INĘ ' ... . .

Tačiau visos leidinio Sugestijos .tremtinių problemai spręs
ti tėra apeliavimas' į jungtinių tautų gėry valiy ir. politinę išmintį,krei
pimasis į pasaulio viešę opini ję, kiiri-niekam nėra paslėpt i s-ry ra.šiurpiai 
atbukusi,is.F.POTTER str. apie ' pabėgėlių . atrinki.-;y .rašo :

• "pasakoja,kad prancūzų admirolas L.CfižnliER,l8ppm.'Krimo karo metu 
užkariavęs Jait y,atsisakė priimti baimės apimtų gyventojų jam siūlomus mi
lijonus,bet davėsi gelių puokštės suminkštinamas.Nepraėjo nei .šimtmetis, 
ir demokratinių vakarų vadai,pasikeisdami'gėlomis šų maršalu Stalinu,su
tiko jam padovanoti milijonus baimes apimtų žmonių.1.Viešoji opinija,dar 
nesuvokdama,kaip žiauriai yra pažeisti nepajudinamais paskelbtieji prin
cipai,buvo jau perdaug apatiška intelektualiai ir abejinga moral iai,kad 
galėtų į tai reaguoti."

Toliau autorius ne be kartumo kalba apie demokratijų ir saxlzi 
sovietų bičiulystę skurty UNRRJ! pavidale,palikusia labai liūdna atmintį, 

":Gal ateis diena,kada repatrijuotieji galės pasakyti ir paskelbti, 
keis veikė garsieji UNRRZ screeningai.Tiesa,t arpe pabėgėlių buvo užsimas
kavusių vokiečių kolaborantų,net karo .nusikaltėlių,.bet plačięję masę-vy- 
rus,moteris ir jaunuolius,trokštančius at gauti žmogaus vertingumę,darbo 
laisvę,laisvę reikšti savo pažiūras ir praktikuoti savo tikė,jimę..Tuo. tar
pu tikėkime,kad tie,kurie narsiai kovoja tai jų l.aišvei išgelbėti ir atgauti 
jų skaičius kasdien/auga,jie planuoja kelius,vedančius į daug teisingumo
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__ SOVIETŲ SLAPTAS APLINKRAŠTIS LIEČIĄS D. P,
Vkarų Vokietijoje į anglų-saksų zonos saugumo rankas pateko 

slaptas NKVD aplinkraštis,liečiantis komunistę. .agentu veiklų Rytų Vokie
tijoje bei kituose sovietų nekontroliuojamuose kr estuose. Jis bent tru
putį. praskleidžia "geležinę uždangų",už kurios tenka pamėtyti-Maskvos 
agentę, tiesiamus nagus naujoms aukoms paglemžti.Minėto ji ištrukai ja .nėr a 
kokio mažamokslio išgastingos vaizduotės padaras,bet vadinamo "gvardijos 
karininko" patiektos žinios,kuris sovietų tarnyboje užėmė "vienoje kero 
komendantūroje atsakingų post.?". .

.Ne vienam gali kilti klausimas,kaip tokios žinios patenka 
į svetimas rankas.Vaizdo susidarymui čia trumpai patieksime minėto "gvar 
dijos karininko" išgyvenimus bei jo pasit ar nevirus vakarę. europiečių" 

• atžvilgiu.. .
Gana įdomi ir būdinga šio sovietų karininko "evoliucijos is 

torįja".Jo praeitas, kelias iš Rytų į Vakarę. Vokietijų, palyginant nėra 
ilgas,tačiau patirti išgyvenimai ir pareigų pasikeitimas-iš atsakingo 
karo- komendantūros karininko pasidarymas-anot jo pates išsireiškimo- 
b.enemiu, valkata,klaidžiojančiu Vokietijos keliais-yra nebe evoliucija, 
bet tikra revoliucije,-

Jo išgyvenimų, istorija prasideda sekančiai.Vienų gražių 
dienų iš Sovietui Sąjungos atvyko jo atlankyti artimas šeimos narys,Ta 
proga,kaip paprastai,.suruoš! amas mažas pobūvėlis. "Trys bonkos aromatin
go likerio"ir karininkas išsiplepėjo savo draugui felčeriui,kad jis.tu-, 
ri išvežt? brolį,kuris,po trijų, belaisvės metų,jų pačių kariuomenės bu
vo pagautas kaipo gurguolininkas,dirbantis vokiečių inžinerijos daliniuo
se,Apie ši’ų pavojingų giminystę felčeris pranešė divizijos ^partinei or- 
ganizaci jai. Ir taip komunistas,tris kartus praliejęs kraujų už Sovietų 

Sujungę,karo, metu netekęs žmonos- bei dukters,dešimt metų pašventęs "par
tijos tarnybai" pasijuto esųs "tautos priešas".Ilgam galvojimui nebuvo 
laiko: geriausiu atveju galina buvo tikėtis pasigailė jimo., nuplėšiant ant
pečius prieš išrikiuotų kariuomenės dalinį,erba normai iei/-Saugumo Minis
terijos ypatingas skyrius ir katorga."Prieš akis stovėjo dilema:nusišau
ti ar bėgti",Minėtas karininkas pasirinko antrų atvėjį.Pabučiavęs savo 
kariško mundiro auksinius antpečius,jis persirengė- civiliniais drabužiais 
ir. atsidūrė anglų, zonoje. Taip prasidėjo naujas žygis Vokietijos keliais 
"su sovietų ordinu ir Berlyno paėmimo medaliu kieš.enū je". į D.P lagerius 
bijojo užsukti.Galvojo kokiu nors būdu prasimušti į gyvenimų ir susirasti 
sau darbo pasvkokį nors vokiečių ūkininkę.

Štai šis karininkas mus ir supažindino su. eukšč iau’min-'tu 
slaptu aplinkraščiu, kur i čia paduodamų kiek- sutrauktoje formoje.

' "Anglų ir. amerikiečių karo vadovybės, o jų įtakoje ir pran
cūzai ,visokiais būdais stengiasi užtęsti sovietinių piliečių repairijavi- 
mų.Dar daugiau,mums atrodo,kad šis klausimas niekada nebus išpręstas 
mums palankia prasme.Iš to tenka daryti išveda,kad neišvengiamai reikai 
stiprinti operatyvinį veikimų sųjungininkų užnugaryj e,pirmoje vietoje- 
ąnglų zonoje.Darbų tenka, pradėti nuo skaldymo tarp senųjų ir naujųjų emi
grantų. Šiuo reikalu tenka sueiti į kontaktų su pasienio dalinių viršinin- 
kais/nepemiršti,ked šis parėdymai duoti svetimų zonų pareigūnams/ir jų 
politiniais pavaduotojais.Tam tikslui galima pasinaudoti mūsų veikian
čiais. tarnybiniais ryšiais.Bent kokia kaina stengtis prie šio darbo pri- 
trauktimums prijaučiančius vokiečių komunistus,rusų kilmės vokiečius,o 
taip pat sienų p er ę i dinė j anč i us spekuiiantus,kurie nuolatos gyvena sųjun- 
gininkų zonose .Atskirais -atvejais turi būti atsisakyta nuo represijų 
prieš tuos nacių partijos narius,kurie moka rusų,ukrainiečių kalbas ir 
kurie mums gali būti vienokiu ar kitokiu būdu naudingi.
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Pagrindiniai veikimo principai yra šie:
1. Visomis- priemonėmis palaikyti bei pagilinti medžiaginės pa

dėties ir religinių. -įsitikinimų skirtumus tarp įvairių pilietybių pabėgė
lių. Ypač. stengtis paaštrinti santykius tarp "rytiečių" ir "vakariečių", 
ir atvirkščiai. Norint padaryti pabėgėlius mūsų užsienio politikos ins-; 
trumentu,reikia dar daugiau pagilinti antagonizmų tarp jų politinių gru
pių, panaudojant šiam reikalui pabėgėlių spaudų,visuomeninį veikimų ir 
net patį gyvenimų.Jųk'ov’ų prieš mus turine pakeisti tarpusave kova,steng
tis. prie to pritraukti mases.Nežiūrint į jokius sunkumus ir rizikų,taip 
pat' reikia paraližuoti kultūrinį veikimų.Tuo tikslu minimame darbe steng
tis pritraukti nepajėgius be jokio talento asmenis.,kurie įvairiais nie- 
kaisveltui gaUintų. poperį,užversdami emigrantų spaudų mums nekeiksmin- 
gais rašiniais.

2. Būtinai stengtis išprovokuoti didelius skandalus,kurių 
tikslas būtų įtikinti užsieniečius šių dienų emigrantų kultūros stoka. 
Šiuo atžvilgiu toli gręžta. da.r neišpildyti Vyr. Valdybos Viršininko duoti 
parėdymai. .

^.Sustiprinti nesantaikos sėjimų tarp katalikų ir provoslavų 
bažnyčios*.Tam tikslui tinkamai. išnaudoti btRrusių Lenkijos piliečių gilų 
religinį įsitikinimų ir stengtis privesti prie susidūrimų tarp katalikų 
bei provoslavų netiktai už bažnyčios isenų,bet ir pačioje bažnyčioje. 
Panašūs įvykiai pasitarnautų ir kituatžvilgiu-jie sukompromituotų emi
grantus kanadiečių,brazilų,argentiniečių akyse,kurie stengiasi juos ap
gyvendinti savo kraštuose.

..Antras nemažiau svarbus dalykas yra emigrantų ekonominė pa
dėt is.Mums' reikalinga paskatinjzi nusikaltimus ŪNRA lager iuose. Ten turi 
būti suorganizuotas mūsų tinklas,kur is nejučiomis pasistengtų periimti 
lagerio kontrolę į savo rankas.Musų agentai turi paakinti buhalterius, 
komendantus ir kitus atsakomingus lagerių pareigūnus pasukti kreivu ke
liu, išeikvojant amerikiečių produktus.Panaudojant raišų darugus vokiečius,r: 
reikalinga . šiuos žmones privilioti pinigais, dr abužiais bei spiritiniais 
gėrimais.Visokiais būdais stengtis sukelti nepasitikėjimų tarp lagerio 
vadovybės ir jo gyvento jų,nurodant tam tikslui kontrolės štokų lagerio 
policijoje ir jos vadovybėje.Stengtis užkimšti burnas pavojingiems asme
nims ir padėti pakliūti valdžion,bei į įtakingas vietas kvailiams,kuriuos 
vėliau ..galima būtų išnaudoti savo tikslams.Kelti emigrantuose bendrų ne
pasitikėjimų ir neviltį,palaikant jų tappe visiško nusiminimo nuotaikų.

Svarbiausių dėmesį kreipti į tarpusavio santykių paaštrini- 
mų tarp emigrantų ir:sųjangininkų okupacinių kariuomenių.Šiuo reikalu mū 
sų angentūros turi parįdyti daugiau sumanumo.įtikinėti sųjungininkų po
licijų,kad daugumas nusikaltimų bei kitokių piktadarysčių.praeityje^ir 
dabartyje yra emigrantų darbas.Nuolatos kurstyti anglų bei amerikiečių 
policijų prieš lagerių gyventojus,provokuoti rimtus susidūrimus tarp 
sąjungininkų ir eligrantų,kad tokiu būdu kiak.kiekvienas emigrantas 
pradėtų laikyti sųjunginįnkus savo pikčiausiais priešais.Šiuo metu tai 
yra svarbiausia.". t , •

Vyr.Valdybos Viršininkas savo įsakyme davė kai kurių nuro
dymų del politinių pabėgėlių spaudos Vokietijoje,Italijoje'ir Prancūzi
joje,

"I.Dėti visas pastangas,kad emigrantų spaudoje politinė 
kova būtų pakeista nacionaline kova;nesantaika tarp rusų ir ukrainiečių, 
tarp ukrainiečių ir lenkų ir t.t.2.Siekti bendrai sukompromituoti emi
grantų laikraščius bei žurnalus." . . ., ■ I Y

I
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SOVIETINĖS SPAUDOS RUSŲ KALBA APŽVALGA

Paskelbtas’sekančio turinio pranešimas čir g. Stalinui apie miško

medžiagos paruošimą Lietuvos teritorijoje;
"Malonu Jums pranešt i,mielas daruge Staline,kad Sovietinės Lie

tuvos miško pramonės darbininkai ir ūkininkai išpildė vasario 26 dienų 
Miškų pramonės ministerijos nustatyt? mūši; kraštui miško paruošos plan? 
rudens-žiemos sezonui,paruošos planas išpildytas 101,3$,o išvežimo- 
100,3$.

Medžio paruošimas ir išvežimas virš plano tęsiamas".
"Lietuvos SSR Ministrų. Tarybos pirmininkas-

/pas/Gedvilas
. "LKP/b/CK Sekretorius-Sniečkus

"Lietuvos SSR Miškų. Pramonės Ministrs-Pdnamavov
"Izveztija" Nr.32/48.3.3

Jeigu miško kirtimo ir išvežimo planas Įvykdytas tik 100,3$,tai 
draugams Gedvilui ir Sniečkui nėra ko labai džiaugtis bei tokiais niekais 
kvaršinti jau ir taip sugverusių "mokytojo" galvų,Jei Lietuvos miško nai
kinimu gedvilai,šniečkai ir kitokios raudonosios erkės ves kas met net ir 
po 200$ Įvykdydami plan? ,tai visvien,atėjus laikui,Lietuveje bus dar 
tiek medžių ,kad jų pakaks sukabinėti raudonuosius"didvyrius" su Justu 
priešakyje, ■

Šių metų kovo men.7dn."Pravda" patalpino sekančio turinio pranešim?: 
Belgradas,kovo 6/Tass/Tanjugo agentūros pranešimu,vasario mėn, 

24dn.,lankant išvietintų asmenų lagerius Vokietijoje anglų,zonoje,buvo 
sužeistas Į galvy, jugoslavų ryšio karininkas leitenantas S. Pavlovič. Pasi
kėsinimu Įvykdė četninkų grupe,kur ie minėtam karininkui akmeniu pramušė 
galvy.

Leitenantas Pavlovič lankėsi lageryje gavęs anglų okupaci
nės valdžios leidimų,Jį lydėjo koletas anglų karininkų su 3? sekcijos 
komendanto pavaduotoju p.Korins priešakyj e.Be to kartu buvo apie 10 ang
lų kareivių,Niekas iš lydėjusių nemėgino Pavlovičiaus ginti bei pasiprie
šinti četnikų pasikėsinimams.Pramušta galva,pusiau be sąmonės,jis išgulėjo 

■apie 40 minučių,kol pagaliau buvo padarytas žaizdos.perišimas.Cetnikų 
bandei,kurį padarė ant Pavlovičiaus pasikėsinimų,vadovauja Soža-Papovič- 
vienas iš jugoslavų vice-konsulo žudikų,kuris buvo įvykdytas Neapolyje. 
Nežiūrint to,kad po užpuolimo,jau praėjo a^ie porų savaičių,nei vienas 
iš pasikėsinimo dalyvių nebuvo areštuotas.Anglų vyriausybė nedarė jokių
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žygiŲ. patraukti nusikalt elius atsakomybėn.
, . „ ... ... "Pravda"Nr,67/48,3,7,
_i?sslJ1 reikėtų prisiminti senę lietuviu posakį,kad durnių ir 

bažnyčioje musą.lai musų manymu,jį paveiktų raminančiai ir politruko pa
kaušio perskilimas nebeatrodytų jo korespondentui tokia didele tragedija,-

"Pravdoje" tilpo žinutė iš Sovietinės Lietuvos apie karksizmo/Le— 
ninizmo vakarinį, universitetu;

"Idėjiniam-politiniam inteligentų auklėjimui svarbia rolę vaidi- 
n? ^suno karksizmo-Leniniamo Vakarinis Universitetas. Šiuo metu jį lanko 
virš 600 asmenų,iš kurių 423 bepartyviai.Klausytojų tarpe randame profeso
rių, artistų,rašyto jų,mokslo darbuotojų it t.t.

Partijos miesto komitetas su atsidėjimu seka universiteto veiki
mu.Jo klausimai aptariami posėdžiuose^ "gravda" Nr.66/48.3.6.

Tai kas pagaliau dėsto tame "universitete" taip ir neaišku,nes k m 
klausytojų tarpe profesoriai,mokslo darbuotojai ir t.t.Žymiausieji Markso- 
Lenino mokslo žinovai-Lietuvos žydeliai-dabar,rodosi,šiuo mokslu labai 
mažai tesidomi,-. . .

. ; "Vilniaus miesto partijos komitetas suorganizavo vadovaujančiam 
ūkio personalui pasitobulinimo seminarę.Jame savo žinias pagilina įmonių 
direktoriai, jų pavaduoto jai, vyr .iriž . " ,

> "Pravda" Nr.66/48.3.6.

Visai naturalUjpokick laiko visi tie direktoriai,pavaduotojai ne
išvengiamai atsidurs plačioje "tėvynė j e"., kur reikia turėti apčiuopiamu 
specialybę,kad prieš nukeliaujant į anų pasaulį/per NKVD nagano malonę!/ 
galėtų kuo daugiausiai ir pozityviausiai pasitarnauti "tėveliui" Juoza
pui . - ■

Svarstant SSSR valstybinę biudžetu 1948 metams sąjunginėje tary
boje Lietuvos .atstovas M. J. Sumauskas J£sxEižŽsx pareiškė : "Dviem pastarais 
'metais pokarinio penkmečio Tarybų Lietuva pasiekė žymių laimėjimų pramonės 
žemės ūkio ir kultūros °fityse.Gamybos .vystįnoši tempas, pasiektas I947-»- 
antroje pusėje,duoda galimumo 1948 metais gerokai perviršinti prieškari-, 
nį lygį.."

Į 94.7 m.e t ai s buvo baigta žemės reforma,ko pasėkoje 90000 bežemių 
ir mažažemių ūkininkų gavo sklypus.Kraštas laiku išpildė grūdų prievolės 
pianę.Sėkmingai atsistatinėja ir vystosi komunalinis, ūkis"■.

Baigiant Šumauskas .par eiškęs : Šiais metais, svarbiausias krašto 
pramonės uždavinys yra pagerinti gamybos kokybę,sumažinti savikainą bei 
išskaitymę,rent ai i bingumo pakėlimas ir atsargų sudarymas."

..- , ■ "Iz.veztija" Nr,30/48,2,6,

Dėl žemės reformos,reikia pastebėti,kad dr,Šumauskas apsilenkė su 
t lesa-j i anaip tol dar nėra baigta,nes dar nevisi darbo valstiečiai suva
ryti į kolchozus bei sovchožus.Kada Lietuvoje nebeliks nei vieno ūkininko 
o visi bus "perdirbti" į kc1chozninkus,tada dr.Šuceūskas galės "raportuo
ti" dr.Stalinui,kad Lietuvoje žemės reforma įvykdyta 100% ir,galimas 
deiktaSjta proga dr.Šumauskę Juozapas pakels į "darbo .didvyrius" arba 
ant jo' kruvino švarko prisegs Lenino ordenę.Bet dabar,dr,Šunauskai,dar 
nesikelk į puikybę! / ; - <;■
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Maskvoje,Sųjungų name,buvo atidaryta- iškilmingu vakaru lietuviu 
literatūras dekada.Prezidiumų sudarė. Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas Justas Paleckis,lietuvių, rašytojai,poetai,© taip pat 
R.SFSR,Ukrainos, Armėnijos, Tadžikistano bei kitų sąjunginių respublikų at
stovai. '

Iškilmes atidarė SSSRsbvietų- rašytojų sujungęs generalinis sek
retorius Fadejevas,pareikšdamas lietuvių -rašytojams bei meno veikėjams 
savo geriausius linkėjimus.Susirinkusi©ji nuširdžiai sutiko J.Paleckio 
pranešimų apie lietuvių. 1 iteratūrų.Savo kūrybos eilėraščius paskaitė J, 
Sinkus,V,Mykoloit is-Put’inas, T. Tyl vyt is, K. Korsakas, V, Valsiūnienė ir kiti. 
RTFSR užsitarnavęs- artistas V.N,Aksenov paskaitė ištraukas iš lietuvių 
tautos žymios poetės Salipnėjos Neries kurinio "Poema apie St alinę“.Be. 
to,rašytojai N.Tichonoves,V.Zveg’inoeve ir kiti paskaitė lietuvių kūrinių 
vertimus rusų kalba.

"Izveztija" Nr .pO/48,2.29.

. N.B. Šių metų 4/3 .Maskvos radijo pranešinu,lietuvių dekados atida
rymas praėjo su dideliu iškilmingumu.To proga Maskvoje atidaryta' lietuvių 
knygos paroda.Išstatyta apie 3OO veikalų,' ‘

..; , Labai gaila,kad ši žinia apie lietuvių literatūros dekadų
Maskvoje mus pasiekė pavėluotai,nes dr. V. N. Akse.novui būtumėm patiekę pa
skaityti poemų apie pačių Salomėjų Nėrį,kuri yra daug vertingesnė įr -įdo
mesnė, negu tas nuvalkiotas "mokytojo" garbinimas,kurį Salome ja. parašė ,, 
kritingais savo gyvenimo JO-1.eis. metais.Kaip, nuogas patyrimas rodo., to 
amžiaus•sulaukusios moterys mėgsta kraštutinumus,kurie kartais-Salomėjos 
pavyzdys-pasie.kia> beprotiškumo ribų; .....

; įdomu,ar ir "Naujo Žodžio" komplektus toje parodoje galina 
buvo išvysti?- , ; .. •

Sovietų spaudoje su didžiausiu pasipiktinimu buvo įdėta žinutė apie 
Nurenbergo teismo pasisakymų partizanų klausimu.Cituodami šuo.vasario 
mėn,. 20 dn.Assosiated Press telegramų,kurioje sakoma: "Niurenbergo teis
mus kpnstatuoja,kad partizanai,dalyvavusieji vokiečių okupacinės kariuo
menės. užpuolimuose,veikė neteisėtai ir negali tikėtis jokios paramos 
tarptautinės teisės atžvilgiu."Tokia nuomonė buvo pareikšta-amerikiečių 
teisėjų teisiant Niurenber.gp trubunole vokiečių generolus už padarytus 
žiaurumus Blakanų kraštuose.

Tokį "žvėriškų sprendimų tegalėjęs padaryti tik fašistinis teisė
jas Veheršturmas",kurio motyvai buvo sekanti:"Vokiečių kareiviai buvo už
puolimo’ aukomis priešų,kurie neišstengė išeiti su jais į atvirų kovų. 
Didžioji dauguma partizanų bandų nesilaikė tarptautinių karo vedimo nuos
tatų ir tokiu būdu pastatė save už įstatymo ribų,Šių neteisėtų pasiprie
šinimo grupių neriai,patekę belaisvėn,negalė jo reikalauti tokio pat elge
sio,kaip su karo belaisviais.Todėl teisiamųjų negalima kaltinti,kad žu
dydami tekios rūšies belaisvius-pasipriešinimo judėjimo narius-būtų pa
darę nusikaltimų."

Pagaliau teismo sprendimas užbaigiamas konstatavimu,kad įkaitu 
šaudymas pats savaime neprieštarauja tarptautinei teisei,jei okupaciniai 
organai tai daro naudodamiesi kaip "paskutių priemonę" viešajai tvarkai 
palaikyti.

Straipsnio autorius tai laiko "kruvino Keitelin"parėdimu plagijavi- 
rmųkuris laimėtais rugsėjo l6dn,davė įsakymų už vienų nužudytų vokietį 
sušaudyti pO-IOO įkaitų.Jo parodine esu pabrėžta:"Reikia įsisųnoninti,kad
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kraštuose,kur mar nore nusistovėjusi tvarka,žmogaus gyvybė dažnai nieko 
nevertiname ir gyventojus įbauginti galima tiktai nepaprastu žiaurumu". 
/Maskvos enkavedistai,matyti,pilnai įsisęmoninę šio patarimo teisingumu/

Ne tik teismo ^sprendimuose bet ir gyvenime esę sutinkami šios "rū
šies nesklandumai: "s.m. vasario 24 dn. graikę marionetinės vyriausybės ka
ro ministerio parėdimu,trečiose Atėnę/kapinėse,iš brolię kapę,pioneriai 
išmetė triję.tūkstančię vokiečię sušaudytę graikę palaikus."

Išvadžiojimai baigiami sekančiai:"Šis teismo sprendimas padarytas 
tikslu pateisinti nusikalstamus veiksmus,kurios Anglija ir JAV padaro 
prieš gen.Markose liaudies armiję.-"

"Pravda" Nr,99/48.2.29.

Vilniaus radijas pradėjo "Valandėlės Tremtiniams", šię "valandėlię" 
iš.š.m.vasario mėn 23dn ir kovo mėn.Idn, vapaliojimę santraukas patiekia
mo mieliems skaitytojams,kaipo būdinga bolševikinės propagandos "perle"

Vasario mėn.23:
Valandėl-'s dalis buvo pašvęsta kariškomis dainomis rusę kalba. 

Pranešėjas,kreipdamasis specialiai į tremtinius laikinai esančius užsienyji 
ragino juos gržti tėvynėn ir neklausyti reakcibnierię,kuriems vadovauja 
Plechavičiai ir Tautkai,Tėvynėje kiekvienas galįs Užsidirbti tiek,kad 
gali pragyventi,o užsienyje visi turi skursti.Didelė v al-an dėl s dalis 
buvo paskirta A,Merkeliui,neminint kokias jis dabar pareigas turi,Pa
sitenkinta praeities negrinėjimu,1933 metais jisai atvykęs Kaunan ir 
pradėjęs dirbti "Lietuvos Aide",po to tapes Smetonos asmeniniu sekreto^- 
riumi.Vokiečię okupacijos metu vadovavęs ir rinkęs medžiągę apie "taria
mu" raudonę j į torbrę,kurio, pasak pranešė jo,visai nebuvę,Tokie asmenys 
šiandien vadovauja tremtiniams!-su apgailėsi avimu užbaigė pranešėjas, 
e ■ Kovo mėn. 23: ■

Valandėle pradėta lietuviškomis liaudies dainomfe .Toliau praneši
mas tremtmiams.Pranešėjas užakcentavo ,kad jisai savo pranešimą remsiąs 
reakcinės Amerikos lietuvię spaudos "Vienybės" žiniomis, bet nenurodė nei 
laikraščio datos,nei numerio.Jisai kalbėjo pagal tas žinias apie Hanau 
stovyklę,kur lietuviai ypatingai vargsta.

Pranešėjas ypačiai pabrėžė sunkias medžiagines gyvenimo sęlygas 
ir taip pat moralinį tremtinię traktavimę,būdingu grubu pasireiškiantį 
iš įvairię-verbavimo komiaiję pusės.Toms verbavimo komisijoms daugiausia 
talkinikauja vokiški karo nusikaltėliai,parsidavę amerikiečiams bei on- 
glamSjjie įkalbinėja tautiečius vykti į Angliję,Ameriką,Kenedę* ir net . / 
Austrai!ję.Gi išvykusięję gyvenimas pav.Anglijoje-pranešėjo įšmanymu- 
yra stačiai- pasitaisė tinas.. Baigiant valandėlę- buvo išskaičiuoti Lietuvoje 
pasiekti laimėjimai visose srityse,atseit,grįžkit e Lietuvon,kurioje da
bar-šeir.inikauje mongolai ,padedami kelię parsidavėlię,ir jus,:.ieli trem
tiniai būsite skubos keliu pasięsti Varkuton.■ ’ '
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■/ VOKIETIJA ' ’ . • j

III- o LTB suvažiavimo rezoliucijos. 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų III-sis suvažiavimas, įvykęs 1948 m, 
kovo mėn. 3-4 Hienomis Schweinfurte, isklausąs Vyriausiojo Komiteto ir Vyk
domosios Tarybos atstovų pranešimų opiausiais tremtinių gyvenimo bei emigre 
cijos klausimais, priėmė šiuos nutarimus, bei rezoliucijas;

1. V ado'v dujantiems organams
'.. 1/ Suvažiavimas, išklausęs LTB Vyriausiojo Komiteto veikimo bei atlik

tų darbų apyskaitų, su pasitenkinimu konstatuoja, kad Vyr, Komitetas yra pa
rodus didelį, veiklumą, tvarkydamas termtinių reikalus ir gindamas juos; už 
Komiteto atliktus darbus suvažiavimas reiškia jam. nuoširdžią padėką,

.■ .1 2/ Lietuvių atstovų suvažiavimas konstatuoja, kad vadinamasis Bendras 
Demokratinio pasipriešinimo Sąjūdis /Užsienio Delegątūra/ ir kitos organiza
cijos,.. baidančios kalbėti kovai vadovaujančių veiksnių vardu, skaldo vienin
gą 'kovą dėl. laisvės .fronto, ir pareiškia, kad Lietuvių Tremtinių Bendruomenė 
tik VLIKą laiko vyriausiuoju Lietuvos valstybiniu organu ir kviečia visus 
bendruomenės narius vieningai jį remjzi. /

3/ Suvažiavimas reiškia padėką ir 'visiems, kurie vienų ar kitu būdu ' 
padeda tremtiniams, jiemą vadovaudami, ar atlikdami kurias nors visuomenines 
funkscijas, šia proga jie prašomi ir toliau ištvermingai eiti savo pereigas, 
tarnaujant tautai- ir tautiečiams.

. II, įvairiais, gyvenamojo momento reikalais suvažiavimas rande reikalin
gu labiau suaktyvinti šiuos klausimus:

■■ s/.Info r nacija.
Pripažindamas .didelį Vykdomosios Tarybos ir VLIKo informacinių žinybų 

veikimą ir jų-, atliktų šioje srityje darbų didelį vertų, suvažiavimas konsta
tuoja, kad 1/ neturime svetimomis kalbomis reprezentacinių informacinių lei
dinių, kuriuose būtų nušviestas mūsų tautos būvis ir jos kovos dėl laisvės 
praeityje ir’ dabar, suvažiavimas pageidauja, kad tokių leidinių būtų skubiai 
parūpinta ir kad jie.būtų plačiau visiems prieinami.2/ Dar yra kraštų, kurie 
neįsileidžia tremtinių, laikydami juos fašistais bei komunistais; atatinkamos 
inf ormaci joas įstaigos prašomos atkreipti dėmesį-į tinkamą informacijos orga
nizavimą- visuose demokratiniuose kraštuose, kad tų kraštų vyriausybės ir vi
suomenės galėtų teisingai suprasti lietuvių teemtinius.

' v , b/ E.m i g’r ą c i’ j a » . ' ■
1/ Suvažiavimas prašo mūsų vadovaujančias institucijas neatidėlio ja- ’ 

mei daryti konkrečių žygių mūsų tremtinių apgyvendinimui bei įkurdinimui, 
kompaktinėmis ar bent didesnėmis grupėmis, kur būtų įmanomas mūsų tautinis bei 
kultūrinis gyvenimas ir kur ekonomiškai būtų prieinama.ir verta įsikurti ir. 
kur klimatinės sąlygos būtų mums prieinamos. Pageidaujama, kad mūsų emigraci
ja būtų nukreipta į anglosaksų kraštus; emigracija turi būti vykdoma ne jau
nimo atrinkimu darbęms, bet ištisomis šeimomis...-

• 2/ Suvažihvimas paveda Vyr. Komitetui rūpintis, kad IRO įstaigos dau
giau palengvintų bei apmokėtų vykimo'keliones į užjūrio kraštus ir remtų ten 
įsikūrimą.
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3/ Dėti pastangas, kad okupacinės valdžios Įstaigos pripažintų Lietu
vos užsienio pasus ir kad suprastintų išvykimo formalumus, kurie dabar taip 
apsunkina išvykimo pasiruošimą.

4/ Kadangi emigraciniai reikalai šiuo metu darosi tremtinių gyvenime 
aktualiausi ir iš musų reikalauja ypatingo dėmesio bei pasiruošimo, tai su
važiavimas griežtai Įpareigoja apylinkių komitetus nevėluotai teikti Vyr. 
Komitetui žinias emigraciniais klausimais ir tiksliai kitas šiuo ir kitais 
reikalais instrukcijas.

5/ Suvažiavimas prašo Jungt. Amerikos Valstybių lietuvių organizaci- 
jasstengtis daryti itakos tos dalies emigracinėms įstaigoms Vokietijoje ir 
išgauti tremtiniams‘atstovavimo teisų dalyvauti jose. Be to tremtiniai vargo 

, c/ K o v a š u negerovėmis, . ,,4 ,,
1/ Suvažiavimas įpareigoja Vyr. Komitetą prašyti karinės valdžios ap

saugoti tremtinius nuo juos terorizuojančios melagingos bolševikinės ir ko
munistinės propogaridos, kuri jau treti metai vargina ir persekioja trcmti-e 
nius,ir uždrausti sovietų pareigūnams lankytis stovyklose, jei jie. nėra' 
kviečiami pačių tremtinių, .* į
c ’ ■ -2/ Sūvazi avimas su kartumu konstatuota, kad tremtinių tarpe yra vi

suomet palyginti nemaš a nusikalstamo bei padaužiško elemento*, kuris, patar
naudamas mūsų priešų varomai propogandai, sunkina ir taip sunkų tremtiniu 
gyvenimą bei išvykimą' ir kenkia mūsų tautos geram vardui; visų stovyklų va-' 
doyy.bės ir teismai įpareigojami visomis priemonėmis kovoti su nusikaltimais, 
girtavimu ir kitomis blogybėmis stovyklose. ■ ' • ■

3/' Suvažiavimas konstatuoja, kad tremtyje leidžiamieji anoniminiai, 
bet viešai platinami, lapeliai bei leidiniai pasižymi savo tie objektyvumu ir 
asmeniniais puldinėjimais, yra destruktyvus veiksnys tremtinių gyvenime ir 
dėl jų taktikos yra smerktini, ypač, kad juose paliestiems asmenims nepriei
namas ..gynimasis;. šios rūšies leidinių, kuriuos nežinia kas ir kokiu tikslų 
leidžia, platinimą turėtų sekti stovyklų pareigūnai, 1 • j , ' ' '
;.&/ .!• a u t. i š - k u m c a p s augo j i m a s .; ;

1/ Suvažiavimas įpareigoja visus, nuo kurių tik pareina, įsąmoninti 1. 
. viųųs išemigruojančius, kad jie nrn j ai'apgyventuose kraštuose savo darbu ir 
elgesiu nekenktų tautos garbei ir lietuvio vardui ir nesudarytų mišrių šeimų.

Komitetui* pavedama daryti įtakos emigracijos procesui ta prasme, kad 
būtų, daroma ir emigruojančių atranka, kad į kitus kraštus pirmoje eilėje ne
išvyktų destruktyvus elementas, kur is. tik kenktų lietuvio vardui, 4 ‘

.2/> Suvažiavimas ...primygtinai primena visiems lietuviams, kad leidimas 
vaikų' į kitataučių mokyklas veda juos. į greitą;nutautina. Visur,.kur tik 
yra lietuviškos mokyklos, Vaikų leidimas į svetimas pradžios ar aukštesnią
sias-.mokyklas, yra nusikaltimas lietuvių tautai; stambesnė še. kolonijose eg
zistuoja. įvairūs kalbų bei techniški kursai, tačiau pastaruoju laiku iš -IRO 
pusės jų veikimas opsunkinamas, nepripažįstant vedėjų ir lektorių dirban
čiais,. Pasėkoj kursų veikimas sustoja. Tų kursų vietoje organizuojami centra
lizuoti įvairūs‘kursai, kuriuos lankyti dirbantieji negali, o šeimyniniams, as
menims susidaro didelių sunkumų. Prašyti Iro, kad kolonijose veikiančius 
kursus ne slopintų, o remtų, '

'•■Rašyt o į a i p ą s v e i kino Vydūną. Š.m. kovo .22 
d. didžiajam mūsų tautos rašytojui, tautinės sąmonės žądintojui dr. Vydūnui 
sukako- 80 mėtų, Kovo 21 d, dieną Augustdorfo lietuvių stovykloje įvyko iškil
mingas Vydūno 80 ;metų :sukakties minėjimas. Su Vydūno asmenybe ir kūryba iš- 
kilmių.-dalyvius supažindino A. Krausas ir Pranas Naujokaitis, darbingasis 
sukaktuvininkas susilaukė daug sveikinimų žodžiu ir raštu,-
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Pabaltijo Moterų Tarybos su v a ž i a_v i - . 

m a s . s. m. b?landžio0mėn'10 d. Augsburge Ludwigsbau salėje Vyko Pabalti, 
moterų rašytoju'ir;menininkių, pobūvis, ryto jaus dienas.-. Pabaltijo Moeterų^ 
Tarybos posėdis. Rašytojų sūvaž i avi to tikslas buvo abipusis glaudesnis benuro 
dakbiavimas ir susilažinimas'sutrijų t autų fc-pet erų kūryba. Buvo paskakityta 
paskaitų ir padeklamuota bei paskaityta. prozos kurinių visų^trijų .autu pts.i 
vių. Muzikinėje‘dalyj e dalyvavo. solistė•Dnugeliehė, Meniną Sali, užbaigė šo
kių atstovė Vsleišėitė, pašokdama tris išraiškos šokius.

' . Vakare‘įvykusiame.pobūvyje Pabaltijo moterų atstovės turėjo progos 
geriau savo kraštų kūrybą i-r. vieną kitą arčiau pažinti. .

\ . Sekančios dienos rytą suvažiavimo dalyvės dalyvavo iškilmingose, mįslė
se , atlaikytose už .moteris kenčiančias Sibire,.-. 9 vai .presidejąs posėdis i 
užtruko iki;14 vai. Posėdžio metu Tarybos pirmininkė davė darbų apyskaitą. Pa 

...kė.jo/kad Tarybos nuveikta'visa eilė svarbių darbų ir reaguota daugelį svar 
besnių.tremties gyveni tip. reiškinių. Taryba gavusi konkretų pasiūlymą iš vie
nos mot erų'.organizaci-j os Prancūzijoje Įkurti ten Pabaltijo tremtinių vaikams 
vaikų namus, Šiuo klausimu bus daroma tam tikrų Žygių. Posėdžio metu buvo pa
keista nekurie P.M, T-boS statuto, punktai. Numatoma parengti.memorandumą, ku
riame būtų nustatyta darbingos, moters sąvoka emigracijos atžvilgiu. Vienas 
ilgiau diskutuotų klausimų buvo pasiruošimas visuotiniam P,Mot. T-bos suva
žiavimui, įvyksiančiam, birželio ,mėn. Wuerzburge. Buvo svarstyti P, Mot, T-bos 
santykiai su Tarptautine Moterų Lyga, kurios nare yra P. Mot., Taryba.

500 p. a sir o'd y m-ų ,. Šiomis dienomis. Lietuvių Tautinis Anstimb- 
Li s’, . sėkmingai vadovaujamas muziko St. Sodeikos,' G, Veličkos, B. Pakšto ir 
A. Ličkūnaitės, švenčia savo viešų pasirodymų 500-jubliejų. Savo gastrolių 
metu ansamblis yra padarąs'16.000 kilometrų, ‘Ansamblis yra pasiekus aukšto, me
ninio lygio ir LTB Kultūros Tarybos yra pripažintas reprezentaciniu meno ko
lektyvu visoje JAV zonoje.

Lietuvių Latvių Vienybės Draugijos 
s'u v ą ž i a v imas'. Bal-andgio 19-20 d, Rotenburgę organizacijos reika
lų svarsty ti' bei naujos vyr. Vadovybės Linkti buvo’'sukviestas Lietvių Latvių 
Vienybės Dr-jos suvažiavimas. Iš. padaryto metinio veiklos pranešimo paaiškėjo 

„kad Draugija gražiai 'pasireiškia. Jos nariais, yra daugelis abiejų tautų vi
suomenininkų bei kultūrininkų, yra skyrių turinčių virš 60 narių. Daugelyje 
vietovių skyriai gražiai veikia ir yra suruošą eiią bendrų koncertų, minėji- 
mų? literatūros vakarų.

, ' N;U.',t e';i s.ė. g r a natų m e- t ė j u s , Lenkes Edvardas Przy-
bylowskis pernai N. Metų'vakare įmetė.ronkiną granatą į' Lietuvių DP stovyklos 
klubo., patalpas Mattenberge, kur šoko apie šimtas porų. Kariuomenės teismo už 
kūno suž-alojimą, nelegalų' ginklo . laikymą ir uždraustą panaudojimą dabar nuteis 
tas 10 metų sunk... darbų. kalė jimo. j0 talkininkas Borniakas,.kuris atgabeno ., 

. jau-pagamintą, granatą, 'nubaustas penkeriais metais kalėjimo, kiti du kaltina
mieji- po-dvejus metus. /’’Mintis"/

, . ANGLIJA. . .. ........

■ P. a- b. a 1 t’ i e 5 i ų koncertas Londone. Pabaltės 
Tarybos DidŽBritanijoj pastangomis bal. 10 d. Central Hall Westminster, Lon
done buvo, surengtas didžiulis lietuvių, latviu ir estų koncertas. Programą . 
atliko du ėstų menininkai, pakviesti iš Švedijos ir keturi latvių bei penki 
lietuvių menininkai, atvykų iš Vokietijos. Lietuviai menininkai: ‘Kalvaitytė,
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I,. Motiekaitienė, I. Nauragis ir S', Baranauskas. Pirmoje koncerto dalyje pa
sirodė latviu stygų kvartetas, kuris ne:, seniai savo trumpo viešėjimo metu 
davė keletą koncertų ir Švedijoje, ir estų smuikininkė Želia Aumerėų Antrų
jų programos dali at'liko lietuviai ir estai, Latviai Kr estai pateikė instru
ment alinu dali, kai lietuviai tik vokalinę.

Didžioji Londono spauda koncertų labai gerai įvertino, Garsusis ":The 
Times" rašo: "Šeštadienio vakare Westminsterio Central Hali svetainėje Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos menininkai suruošė koncertų, įkurio programų buvo 
Įtraukta keletas tautinių liaudies muzikos dalykų ir taip pat originalių pa- 
tsaltiečių kompozitorių kūrinių. Šių visų muzikoje jautėsi liaudies įtaka, 
nors Banaičio dainoje "Water Lily" /atliko Motiekaitienė/ buvo ir individua
lumo. Keturi solo dainininkai/visi lietuviai/ taip pat parodė savo balsę su
brendimų ir itališkų kokybę, dainuodami operų ištraukas. Smuikininkė p. Želia 
Aumere pagrojo Pranoko sonatų su ypatingo tono šilima. Jai akomponavo p. Olav 
Roots, kuris dar davė estų kompozitoriaus Tubbin baladę fortepijonu. Latvių 
styginis kvartetas pagrojo Beethoveno kvartetų e-molli Jų bendras lygis buvo 
puikus, nors ritminis laisvumas rodė lėtų judėjimų".

Lietuviai dainininkai, lydimi muziko Jakūbėno, šiuo metu koncertuoja 
įvairiuose Anglijos miestuose, visur susilaukdami užtarnauto pasisekimo.

Organizuojasi Manchesterio lietuviai 
Jau iš seno Maiichestcry j e gyvenus lietuvių būrys nebuvo susiorganizavejg, Iš 
Vokietijos atvykus įšį miestų lietuviams tremtiniams, ir seniesiems Manches- 
terio lietuviams kil‘o‘mintis organizuotai burtis į lietuvių bendruomene.. Ko
vo mėn. įvykusiame susirinkime buvo suprganizuota lietvių religinė bendruome
nė . Mancliesterio lietuvių turimas knygynėlis ir klubas dabar numatoma praplės-

ŠVEICARIJA . ..

įsteigta. Lietuvių Sąjunga. Balandžio 11 d. 
Zuericfce įvyko Lietuvių Sąjungos Šveicarijoje steigiamasis susirinkimas. į 
naująją va‘ldybą išrinkti: J. Giedrys, J. Paškevičius-Poškus, , I. Požėlaitė, 
K. Truska ir V. Dar gužas, į Rev, K-ją įėjo dr. J. Augevičius, , J. Stankevi
čius ir D. Jurkus. Garbės teismą sudaro dr. A. Gerutis, K. Klupšas ir. S. Gar
bačiauskas, .

Šveicaro žSo d i s Lietuvai. "Mes negalim praleis
ti nepastebėjo šios /Lietuvos nepriklausomybės/ 3° metų sukakties. Mes atsi
sakom pasidaryti bendrininkai to tylos sąmokslo, kurį didžiosios galybės yra 
suprganizavusios prieš Baltijos valstybes."

Ryšium su Vasario 16 d. sukaktim taip rašo GeOrges Rigassis šveicarų 
"Gazette de Lauzane" ilgame ir gražiame straipsny j* "Niekas taip nejaudina 
ir taip neapvilia", rašo toliau Rigassis, "kaip skaitomas Baltijos tautų atst< 
vų atsišaukimų, nukreiptų į šio pasaulio galinguosius, kurie prašomi eiti pp- 
galbcn jų kankinamiems tautiečiams. Vox clamantis in deserto! Ligi šiol jų 
šaukimasis atsitrenkė į JT abejingumų."

Šveicarų laikraštis, nušvietus Baltijos tautų naikinimų, paaiškina, 
jog didžiosios galybės tyli dėl to, kad karo metu Rooseveltas ir Churchilis 
Baltijos tautų nepriklausomybę pardavė Stalinui už jo pagalbų trečiajam rei
chui nugalėti, Straipsnyj taip pat nurodome, kad Baltijos kraštai dabar pa-, 
verčiami sovietų karine baze Vakarams pulti. Pabrėžęs. europinę Balti jos tau
tų tragedijos reikšmę, "Gazette de Lauzane" publicistas baigia:
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"Tikrai nuostabu ir pasigėrė tina, kad naikinami, t ironizuojami ir Hit
leriniu būdu traktuojami kaip gyvuliai, pabaltiečiai moraliai nekapituliuoja 
Nieko nepaisydami, jų tremtiniai, būdami tikri esu savo tautiečiu troškimų 
reiškėjai., skelbia Savo tikėjimų savosios bylos teisingumu. Jie nepaliauja
mai deklatuoja savo teisų. /"Mintis"/- ' -

Mirė Lietuvos draugas. Berne mirė Georges Wein- 
gartas, ilgametisvSveicarijos Garbės Konsulas Lietuvoje. Velionis buvo pas- 
skirtas pirmuoju Šveicarijos konsulu Kaune 1922 m. ir išbuvo tose pareigose .’ 
iki 1936 m, Weingartas taip prisirišo prie Lietuvos, jog pasiliko ten ir po 
to, kai pasitraukė iš oficialinių pareigų. įsigijus neotli Kauno ūki, J. Weir■ 

- gartas buvo pastoviai įsikūrus Lietuvoje. Buvo gerai pramokėme ir lietuvių 
kalbų. Velionis iš Lietuvos išvyko atėjus bolševikų okupacijai. Paskutiniu 
laiku jis dirbo Šveicarijos federalinėje svetimšalių policijoje Berne.

' .PRANCŪZIJA

D a i 1... A d o m o Galdiko paroda Paryžiuje 
Kovo mė.n, 13 d. .Paryžiuje, Durand Ruel galerijoje /vienoj žymiausių Paryžiuje/ 
atidaryta prof. Adomo Galdiko kūrinių paroda. Paroda užtruko dvi savaites ir 
buvo globojama V. Bizardelio, Paryžiaus miesto meno direktoriaus. Katalogo 
įžanginį žodį parašė prancūzų meno kritikas Waldemar Georgė, monografijos 
apie Galdikų■autorius. Galdikas išstatė parodoje 24 savo paskutiniojo laiko
tarpio aliejaus ir temperos kūrinius,

Lietuvių visuomenė tų kūrinių pasisekimu neabejojo. Prancūzų meno kri
tikos žurnalai parodų įvertino labai gerai. Paroda buvo gausiai lankoma.

ITALIJA

L i e. t u v a pirmavo Italijos rinkimų.
p r .0 p o g a n d o j e . Milžiniškoj antikomunistinėj Italijos rinkimų pro- 
pogandoj Lietuvos likimas sovietų vergijoj užėmė vienų iš pirmųjų vietų. Ga
lima sakyti, visa nekomunistinė spauda ištisai paskelbė dokumentus ir liūdi; 
jimus. apie sovietu terorų Lietuvoj abiejose pastarosiose sovietų okupacijose. 
Tarp jų VLlKo nemo‘randumus JTO, prof. Krėvės-Mickevičiaus, dr. Garmaus ir 
kitų parodymus, vysk, iatulionio ir su juo.- kalintų kunigų epopėjų, ir 1.1. 
Didžiuliai plakatai milijoniniu tiražu buvo išleisti su Rainių, Pravieniš
kių... nuotraukomis. Komunistams atsikirtus, kad tai vokiečių teroro aukos, 
plakatų leidėjai juos nutildė, paskelbdami 10.000 dolerių premijų už įrody-

■ mų, kad tai ne komunistų darbas. Daugelis italų laikraščių įsidėjo Nelės Ma- 
zalaitės “Nežinomojo kareivio legendos" vertimų, /Jų paskelbė ir prancūziš
kas šveicarų Ifeikraštis "Tribune de Lauzane" ./ Lietuvos vaizdai buvo rodomi 
ir kino teatruose. Konkrečių lietuviškų duomenų pagrindu buvo įrodinėjama ko- 
munistinė-sovietinė pragaištis visose gyvenimo srityse - politinėj, ūkinėg, 
kultūrinėj, religinėj... Daugiausiai lietuviškais faktais operavo populiarus 
didelio tiražo leidinys"Cose vuole ii communismo", kuriame paduodami lietu
vių informacijos šaltinių duomenys. Be kitų ten atspausdintas ir įspūdingas 
t. Bružiko S.J. laiškas Amerikos lietuviams katalikams. /"M"/ .V

J..A.V. X ■ -i. .J I } ■ . . . . - • . . . ■ -
įsteigtas Lietuvių Imigracijos K o m i - 

t e t a‘s . Amerikos lietuvių laikraščiai praneša, kad galutinai susiforma
vo visų Amerikos lietuvių vardu veikius imigracijos komitetas. Komitetas su
darytas, iš įvairių srovių veikėjų. Kiek tenka patirti imifiracijos komitetas
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ruošiasi plačiai veiklai. Organizuojamas centras ir atliekami paruošimo darbf

Į JAV atvyko M. Avietjėnaitė, Kovo 23d. New Yor|> 
buvo suruoštas iškilmingas sutikimas! JAV atvykusios M. Aviėtėnaitės. P. Avit 
tėnaitė ilgą; laiką guvveno Vokietijoje, vėliau persikėlė i Prancūzija ir tik 
dabar pasiekė JAV.

Pa aukojo - BALE u i 1,000 doleriu.,- BALFo centras 
neseniai gavo 1.000 doleriu auką iš Jono Gustaičio. Šis labdarys, kaip prane
ša BALFas, ir praėjusiais metais aukojo už tokią pat sumą kondensuoto pieno.

AUSTRALIJA

Baltai - komunistai. Visi pabaltiečiai, atvykę* pir
muoju DP. transportu jau dirba. Moteyys daugiausiai pateko raštinių ir ligoni
nių darbams, o vyrai buvo mažomis grupelėmis išskirstyti po visą Australiją.

Australijos imigracijos ministeris Mr. Oalwell pareiškė, kad jis atvy
kusiais pabaltiečiais yra visai patenkintas. Iš viso Australija norinti Įsi
leisti apie 18,000 DP, Iki š.m. birželio mėn, numatyta atvežti apie 8.000 
estų, latvių, lietuvių, lenkų ir jugoslavų. -

Lietuvių Skautų Sąjungos įgaliotinis Australijoje sknt. Dainutis sėk
mingai vadovavo pabaltieciams skautams kelionėje ir Bonegillos. stovykloje. 
Dabar, skirstantis po-įvairias darbovietes, sąlygos veiklai pasunkėjo. Skim, 
Dainučio iniciatyva buvo suorganizuotaskorespondencinis skautų vyčių būrelis, 
kuris turėtą būti pagrindu platesnei lietuviškosios skautijos organizacijai 
Australijoje, Tenka pabrėžti, kad australai skautai labai maloniai pabaltie- 
Čius .priėmė, o Australijos skautų vadovybė leido lietuviams skautams nėšio-, 
ti savas uniformas. ■' •

Aiustralijos spauda-plačiai paminėjo pirmųjų baltų imigrantų atvykimą 
į šitą kraštą. Jie pabrėžia, kad baltiškojo kraujo transfūzija yra puikus 
Austrai!jos laimėjimas. Vietihė komunistų spauda, pabaltieciams, be abejo, pri
kergė įprastinius fašistų.ir nacių titulus. Tas nieko nestebina. Nustebino 
tik viename liberalų laikraštyje tilpąs straipsnis, kad baltai yra pavojin
gas elementas, nes tai tikri... komunistai. Netenka nė aiškinti, kad iš įvai-_ 
rių pusių pasirodą atviri laiškai spaudoje privertė minėto straipsnio auto
rių.savo tvirtinimus atsiimti, /"M.K."/

Švedija _ ■■ ' -'
Stodkholmas . Š.m. balandžio mėn. 17 d. įvyko metinis L;D.Š, 

Stockholmo skyriaus susirinkimas. Išrinkta nauja skyriaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė: Vyt. 'Staneika - pirmininkas, B. Stonkus - vice pirm.,- I. Mališka 
- sekretorius, B, Arūnas - iždininkas ir J. Dankis - narys.

Balandžio 26 d. įvykusiame naujos valdybos posėdyje buvo aptnrtos ben
dros veikimo gairės sekantiems veiklos metams, užsimota įtraukti kuo daugiau 
narių į Draugija, prisidėti prie Draugijos veiklos pagyvinimo ir pirmoj eilėj 
surengti Motinos Dienos minėjimą Stockholme. Naujoji valdyba tikisi, kad na
riai. jos darbą parems ir'patys prisidės•prie:skyriaus veiklos pagyvinime.

M o t i n.o s Dienos minėjimas, Š.m. gegužės mėn, 
2 d, L.D.š. Stockholm skyriaus pastangomis buvo surengtas Motinos Dienos minė 
jimas. Šia^ proga Stockholm^ ir apylinkės lietuviai išklausė' pamaldų Dominin
konų bažnyčioje. Po pamaldų Domininkonų parapijos salėje įvykusį minėjimą ati
darė Skyriaus pirm. V, Staneika, paskaitą skaitė B. Arūnas. Meniną dalį dekla
macijomis atliko M. Kuprėnienė ir Kl. Gumauskas. Skyriais V-ba įteikė dovaną 
p. Vindašienei, turinčiai p vaikus, kaip turtingiausiai dienos motinai.
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PRANCŪZIJA

IŠ Prancūzijos lietuvi^. gyvenimo.. . -
Pagal Dr.S.A.B. paskelbtas žinaasl"Žiburiai", 1948.V.1. Nr.17) 

pirmieji, lietuviai Prancūzijoje atsirado.po Lietuvos Lėpk’• jos sukilimų 
1851 ir 1865 m. Apie juos ir jų gyvenimų neturime daug žinių. Vėliau Pary
žiuje gyveno, studijavo ar dirbo visa eilė žinomų mūsų žmonių, kaip O.L. 
Milašius, K.Dobkevičius, A.Voldemaras, P.Klimas, E.Galvanauskas, B.K. Ba
lutis, kun.Lipniūnasknukankintas Stutthofe). P.Dielininkaitis, Natkevi
čius , etc. • . .

Pirmuoju Lietuvos Valstybes atstovu po 1914-1918 m. karo buvo 
0.L.Milašius; r.no 1925 m. pirmuoju Nepaprastu Lietuvos Pas j ...tiniu ir Įga
liotu Ministeriu buvo paskirtas P.Kilaus. Šiuo metu Lietuvos Atstovu Pran
cūzijoje yra p.Dr.S. BaČkis.

Prieš šį karų lietuviai Prancūzijoje turėjo keletą studentų orga
nizacijų, kurios dirbo kultūrinį_ir informacinį darbą. Prancūzijoje aukš
tuosius mokslus yra išėją daug musų Žinomų žmonių, kurie yra suvaidiną 
svarbų vaidmenį Lietuvos valstybiniame, kūrybiniame ir rezistenciniame gyve
nime. Dažniausiai studijos buvo gilinamos teisės, literatūros, inžinerijos, 
medicinos, chemijos, agronomijos, sociologijos, žurnalizmo, meno, karo 
mokslo bei kitose srityse.

Be studentų Prancūzijoje dar buvo apie 1000 lietuvių emigrantų, 
kurie čion atvyko 1925-27 m. Prancūzijos Įstaigų verbuojami darbams. Dau
gumas jų susitelkė Paryžiuje ir netoli Strasburgo apie Villeruptą. Ekonomi
niai tik . etam pavyko geriau Įsikurti, tad daugelis grįžo atgal,Į Lietuvą, 
o kiti dar ir dabar tebevargsta. Buvo susiorganizavą į Lietuvių Darbininkų 
draugiją, kuri vėliau įėjo Į Lietuvos Piliečių Federaciją. Toji Federacija 
apėmė visų Prancūzijos esančių lietuvių organizacinį darbą. Prieš šį karą 
Villerupte buvo ir lietuviška pradžios mokykla.

Be studentų ir darbininkų Prancuzijon a.a. prelato Maciejausko 
iniciatyva yra atvyką apie šimtas lietuvaičių-vienuolių, kurios gyvena 
uždaruose vienuolynuose ir lietuvių kolonijai yra veik nežinomos.

1959-45 m. karo metu ir tuoj po karį. Prancūzijoje atsirado keletas 
šimtų naujų lietuvių, šio karo tremtinių. Daugumas buvo Įsijungė į Prancū
zijos išlaisvinimo kovas, ar į Svetimšalių Legijoną, o kelios dešimt ir 
savo gyvybes padėjo.

'Šiuo metu Prancūzijoje yra apie 600 lietuvių pabėgėlių-tremtinių 
ir apie tiek-, pat senųjų emigrantų. Oficialiai Lietuvos piliečių Prancūzi
joje, yra apie 19001. prieš 1940 buvo apie 5000).

Šiuo metu lietuviai Prancūzijoje turi du viešus sambūrius, turinčius 
juridinio asmens teises - Lietuvių Šalpos Draugi -i Prancūzijoje, veikiančią 
visoje Prancūzijoje su centru Paryžiuje, ir Lietuvių Sąjunga Strasburge. 
Lietuvių Šalpos Draugija Prancūzijoje š.m. birželio pabaigoje buvo sušauku
si visuotiną susirinkimą, kuriame išrinkta nauja valdyba. Pirmininku p.Bač- 
kienė, vice-pirmininku inž. Stankevičius, sekretorium p.J.Matorienė, ižd. ■ 
J,Masiulis ir Tėvas Kubilius valdybos narys.

Susirinkime buvo nutarta suorganizuoti lietuvių kalbos kursusįmo- 
kyklinio pobūdžio), pravesti visą eilą mūsų tautai brangių Švenčių ir' Įžy
mių asmenų minėjimus, visomis jėgomis Įsijungti Į Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. ' . • i

Materialinės ir moralinės globos srityje nuo 1945 m. sausio 5 d.
veikia Paryžiuje BALFo Centro Įgaliotinio Biuras ir nuo 1946 m. sausio 18 d.

46



jam gelbsti BALFo vie'.os komitetas, pačių šelpiamųjų renkamas. BALFo įga
liotiniu Prancūzijoje yra p.Dr.Bačkis. _ ;

Religiniais reikalais Strasburge rūpinasi kun.J.Krivicliąs, o Pary
žiuje tėvas J.Kubilius, talkininkaujamas tėvo Liuimos. •

v Negausus akademinis jaunimas Paryžiuje turi savo sekcijų prie 
L.S.Dr- ’jps, b taip pat du studentiškus sambūrius_- Katalikų Studentų Bū
relį vadovaujamų adv.P.Vilučio ir "Šviesos" sambūrį,' vadovaujamų Dr.Jan
ke vičiaus. ' '

Bendrai Prancūzijos lietuviai gyvėna sunkiose materialinėse sąly- 
gose ir yra tik vieno BALFo' šelpiami, už.ką Prancūzijos lietuviai visada, 
liks dėkingi BALFui ir'visiems lietuviams1' Amerika je. Dažnam BALFas padeda 
išbristi iš didžiausio vargo, nelaimės ar ligos. Dauguma yra pasiryžę bet 
kuria kainą iš Prancūzijos išvykti į užjūrį - kur saugiau ir duonos dau
giau. " ' ' ' ' L ■ .
PiGolė manifestacija už Lietuvą Paryžiaus universitete. . ....
Garsioji prancūzų "Ligue des droits des peupleš" suruošė Paryžiaus U-te 
akademinę, paskaitą, pašvęstą Lietuvos bylai_iškelti ir tragiškai'padėčiai 

. dabartinėje Lietuvoje nušviesti. Toje prancūzų draugijoje dalyvauja dauge
lis žymių prancūzų poli tiku, visuomenininkų, Žurnalistų, rašyto jų, kaip 
Bracke-Lesrousseaux, Jean Texcier, Pierre Bourdon, Hex ri deMontfort, Gas
ton Tessier, Jeah-Jacpue Gruber, Jean-Daniel Jurgensen, Anne Gruribaum etc. 
Draugija yra užsibrėžusi kovoti už visų tautų laisvą, už tautų teises laiš- 
vąi apsispręsti, pagaliau ir už asmeniną j. skiro žmogaus laisvą. "Jeįgu tė
vynė laisvės neturi, tai ir' žmogus joje nėra laisvas", sako di-jos obalsis. 
Draugija yra 'labai reikšminga prancūzų intelektualų sluoksniuose, tai tas 
faktas-, kad-.ji ruošia akademinę paskaitą apie' Lietuvą, yra labai reikšmin
gas. . ;

Pagrindiniais kalbėto jais buvo Vykdomosios Tarybos Pirmininkas, 
p .’V. Sidzikauskas, ilgametis Prancūzijos parlamento užsienių komisijos narys 
ir valstybės patarėjas Ernest Pezet ir .garsus prancūzų politikas ir-kalbė
tojas Jęan-Jacąūes Gruber'. '

Akademijai vadovavo "Combot" vedamųjų autorius ir vienas iš žymiau
sių prancūzų žurnalistų - Jean Texcier.

Pagrindinėje paskaitoje p.V.Sidzikauskas iškėlė būdinguosius musų 
istorijos bruožus ir nušvietė skaudžią, ir tragišką padėtį sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Skaičiais ir .-Laičiais' ir faktais buvo parodyta sovietų klas
ta, žiaurumai, deportacijos, fiziškas ir morališkas lietuvių tautos naikini
mas", ...

•P. •’Ernest Pezet savo kalboje iškėlė lietuvių tautos pastangas išsi- 
. laisvinti, jos didvyrišką, laikyseną okupacijų metu ir statė pavyzdžiu visam 
laisvam pasauliui. Jis'pažymėjo, kad' Lietuva jokių tarptautiniu aktu nėra 
išbraukta iŠ tarptautinės bendruomenės.

’ P.J.J.Gruber poetiškame žodyje iškėlė, gražiuosius lietuvių tautos 
charakterio bruožus ir pažymėjo, kad nepaisant ilgų ir sunkių okupacijų 
praeity ir dabar lietuvių tauta išlaikė savo charakterį, nepasidavė totalis- 
t indams ar imperalistiniams viliojimams, o visada stovėjusi už laisvą dr 
kūrybinį gyvenimą.. . - ’.... ' . ' . .

Abu, kalbėtojai parodė tikrai daug nuoširdaus dėmėsio Lietuvai ir 
kenčiančiai' bei kovojančiai lietuvių tautai ir kaip puikus oratoriai susi
laukė nuoširdaus įvertinimo.

Pilnutėlėje Paryžiaus u-t® Turgot amfiteatro salėje matėsi daug žy- 
. mių prancūzų politikų ir visuomeninkų, tarp kitų_ir būvąs Prancūzijos minis 
‘ teris Lietuvoje p.Dulong, o taip pat' ir gražus būrelis kryžiaus lietuvių.

M.Kor.
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ŠVEDIJA
------------Lietuvių. Draugijos Švedijoje Stockholmo skyrius buvo suruošus 
Matines Dienos minėjimą. Po sumos Marijos Apreiškimo bažnytėlėje išklausą 
sumos, Stockholmo lietuviai susirinko aktui tos pačios parapijos salėje. 
Paskaitą skaitė p.Arūnas, deklamavo p.Kuprėnienė ir p.Gumauskas.

Skyriaus' valdyba įteikė dovaną - sidabriną lėkštą daugiausia' vaikų 
turinčiai lietuvei motinai Švedijoje p.Stonkienei.
------ - — Birželio 14 d. į Sibirą' išvemtiems pabaltiečiams paminėti š.m. 
birželio 13 d. Stockho.l ieEngelbrekt© bažnyčioje buvo suruoštas bendras 
iškilmingas aktas. Pamoksią švediš ai pasakė karaliaus rūmų pamokslinin
kas kun. Sven Daneli. Estiškai pamokslą pasakė estų, vyskupas J.O.Lauri-,, 
o latviškai kbn.O.Sakarnis. • v

Meniną-dalį atliko estė solistė Z .Aumere-Uhke(Fr. Šuberto l.Lve Ma
ria) ,' latvė soliste M.VintereįJ.Kalnins "Kankiniams" ir H.Bėrimo "Dievas 
mano Išganytojas). Latvių choras, T.Reiterio-vadovaujamas, padainavo 
J.Graubins "Patekėk saulute", o lietuvių mišrus ansamblis, V.Ramanausko 
vadovaujamas, pagiedojo Č.Sana Leko "Apsaugok Aukščiausias".

Po to savo gimtomis kalbomis kalbėjo visų trijų Pabaltijo valstybių 
ministerial Stockholme - Estijos p.H.La’retei, Latvijos V.Salnajs ir Lie
tuvos p.V.Gylys. Po kiekvieno ministerio kalbos būva sugiedotas atitinkamos 
valstybės tautės himnas. Maldas prie altoriaus atskaitė estų arkivyskupas 
prof. J.Kopp ir latvis kun. O.Sakarnis. Aktas buvo baigtas estų vyrų cho
rui, E.Tubi.no vadovaujamam, pagiedarit A.Kunileid "Lig mirties" ir K.A.Her
mann "Gintinės prisiminimas". Vargonavo V.Ramanauskas. Bažnyčia, pati did
žiausia Stockholme, buvo pilnutėlė žmonių, netik pabaltiečių. bet ir švedų.

Tos pačios dienos rytą katalikų Sv.Eriko bažnyčioje ta pačia inten
cija buvo atlaikytos gedulingos pamaldos ir atgiedotas "Libera". Mišias 
laikė ir pamokslą visom trim kai b om(. lietuviai Švedijoje nebeturi savo ku
nigo! !!) pasakė latvis kunigas:K.Vilnis.
---------- — Būvąs BALDO įgaliotinis'Švedijoje ir uolus "Pragiedrulių" rėmėjas 
mėd.dr. Stasys Petrauskas su šeima išvyko į Jungtines Amerikos valstybes. 
Tuo pat laivu, taip pat į Ameriką, išvyko ir vienįntėlė Švedijos lietuvių 
dainininkė solistė p.Ramanauskienė su sūnelių. į Pietų Ameriką išvyko p. 
Klovienė su sūnum ir dukra.

Ponai Martinkai išvyko į Kanadą,
------------ Būvąs Švedijos lietuvių dvasios vadovas ir 
spaudos Švedijoje rėmėjaskun.J.Tadarauskas iŠvykąš 
realio pontifikaliniame universitete disertaciją.ir 
taro lai-sųį.

uolus lietuviškosios 
į Kanadą apgyni Ment- 
įgijo Zoologijos dak-

; J
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RAUDONIEJI LIETUVOS OKUPANTAI PUOLA. LIETUVOS DVASININKIJĄ_

Paskutiniu laiku Lietuvės pavergėjai visu smarkumu puola 
iciaLietuvos dvasiški j ?,kur i? vadina' didžiausiu tarybinės santvarkos prie

šu. Štai k? apie Lietuvos katalikų dvasininkus rašo- "Tiesa” 1947*-,lapkri
čio 2pd.,at pasakodama LKP/b/CK lektoriaus Michne.vičiaūs pranešim?. "Fak
tų." nurodymas ir pranešimo tonas aiškiausiai parodo,kas dabar-dedasi 
mūsų Lietuvoje. "Tiesa" rašo: ’
• "Prieš lietuvių. t autų,žengiančių tarybiniu keliu ir kuriančių 
sau šviesių ir laimingų ateit į,kovoją ankščiau Lietuvę valdžiusių, ir jos 
liaudį engusių,nuverstų., ir sumuštų kapitalistinių klasių.’likučiai,kovo
ja buožija, reakcinė katališkoji dvasiški ja. Greta buoži jos,kur i yra. pe- 
grindinis socialinis buržuazinio nacionalizmo ramstis,dvasiškija yra 
buržuazinio nacionalizmo idėjinis įkvėpėjas ir organizatorius.

Reakcinė- katališkoji Lietuvos dvasinikija neatsitiktinai atsidū
rė pikčiausių liaudies priešų-nącionalistinių žudikų stovykloje.

• • BAUDŽIAVOS RĖMĖJA___ •
Baudžiavos laikais Lietuvoje kunigai stiprino baudžiaunin

kų valstiečių velkam? sunkų dvariniškosios baudžiavos jungųir. patys ne
gailestingai engė, ir išnaudojo baudžiauninkus,o kada .pastarieji pakilda
vo į fcovę< prieš savo pavergėjus dvarininkus,kunigai padėdavo dvarinin
kams nuslopinti kovojančius; valstiečius*Taip atsitiko 17^9 m, ,kada. kūni- 
gaipriešakyj e su vyskupu Masalskiu,!aimino kruvinas egzekucijas prieš' 
Šiaulių apskr. bąudžiauninkus-vaistiečius,sukilusius prieš kraugerį"dva
rininkę Tizenh'aušenų*. ■ • . ’ . . ’. .* v ,

__ DVASIŠKIA.I-VOKrŠKŲ OKUPA.NTŲ’ TALKININKAI, ' ' “ 
Vokiškų imperpl istų nurodomi , smefoninkai kartu su kunigais.

I9I7metaįs suorganizavo Vilniuje Valstybės Tarybų,^aklusnų įrankį vokiš
kų okupantų rankose.Aktyvūs kaizerinės Tarybos veikėjai ir jos nariai 
gretą Smetonos ir- jo vienminčių buvo-kunigai Lir.cp.ps',Petrulis,.Staugaitis., 
ir Šaulys. : ' . :

Kovoje- prieš Lietuvos.liaudį IjlS-lįlįm.lietuviško ji bur
žuazija, o-ypač, kunigai ir klierikalai ..plačiai vartojo socialinę demago
gijų,melų ir apgąuįę. ‘ ' ........ . ; • .

IŠDAVIKIŠKAS DVASIŠKUOS VAIDMUO GA.RIZmO LAIKAIS’ 
Lietuviškoji buržuaziją- ir dvasiškija padėjo carinei reek- - - 

cijai ir juodąšimčiams slopinti revoliucinę liaudies' kobų.Kunigai netik 
iš bažnyčių sakyklų; plūdo revoliucionierius ir visus carizmo priešus, 
drįsusius pakilti į kovų prieš kunigų vadintų dievo pateptuoju. Rusijos 
carų,bet daugelį eilinių ir neilįnių kovotojų del Lietuvos liaudies lais
vės išdavinėjo caro budeliams...Žandarai kunigų sutemose IjOpm.buvo 
Kovarsko klebonas Vanagas, Gižų klebonas Staugaitis,Seinų pralotas A.ntana- 
vičius,kunigai Dambrauskas,Laukaitis,Olšauskas ir daugelis kitų.

19Op-19O6m.savo gėdingais darbais prieš Lietuvos darbininkus 
pasižymėjo kunigas Olšauskas.Slaptosios caro policijos viršininko Zuba- 
tcvo pavyzdžiu,kunigas Olšauskas 1 j06i..,Kąune įkūr^ policines darbininkų 
organizacijas-švento Juozapo,Zitos ir kitas panašias draugijas.Tų orga
nizacijų pagelba Olšauškas ir kiti kunigai kartu su ka.pitalistais ir caro 
žandarais stengėsi atitraukti darbininkus nuo revoliucinės veiklos.Be to, 
būdamas slaptosios caro policijos apmokamu agentu kunigas Olšauskas va
dovavo visoms juodašimtiškoms carizmo jėgoms Kaune".
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DU SMŪGIAI TREMTIES LATVIJAI 
J X '■ 2 .U -U JI 1 ,1-

.Sunkūs smūgiai ištiko mūsų tremties trolius latvius paskutinėmis 
savaitėmis.

Liepos 26 d. rytą staiga mirė Dr. Alfred Bilmanis, 
Latvijos Įgaliotas Ministeris ir Nepaprastas pasiuntinys Jungtinėms Vals
tybėms. Tas garbingas ir atsakingas pareigas velionis ėjo Washingtone nuo 
19’35 m, Tai buvo vienas iŠ Žymiausių latvių politikų, diplomatų ir moksli
ninkų.

Dr.A.Bilmanis gimė 1887 m. vasario 2 d. Rygoje. Studijavo Maskvoje 
istoriją, universitetą ten baigė 1910 m. Studijas gilino Strasburgo ir 
Vilniaus universitetuose. 1925 m. įsigiję istorijos daktaro laipsnį Vil
niaus u-te.

Dar studentu būdamas pradėjo aktyviai reikštis publicistikoje. Pir
mojo pasaulinio karo metu redagavo keletą fronto laikraščių, o po karo 
kurį laiką redagavo didžiausią latvių.■-'.dienraštį "Briva Leme", buvo Lat
vijos spaudos-biuro direktorius. 1925 m. jis buvo pakviestas dėstyti is
toriją Rygos universitete. Iš dr.Bilmanio plunksnos yra išėję gana, daug 
mokslinių veikalų.

Nuo 1920 m. dr.Bilmanis pradėm dirbti Latvijos užsienių reikalų 
ministerijoje, 1927 m. pereina į diplomatinę tarnybą. 1929 m. jis skiria
mas, kaip įgaliotas ministeris, Latvijos delegatu prie Tautų Sąjungos. 
193.2 m. dr.Bilmanis siunčiamas Latvijos pasiuntiniu į Maskvą, o 1935 m. 
perkeliamas į Washington^, kur jis išbuvo ligi savo mirties.

Sovietams okupavus Latviją, ministeris su reta energija ir nepap
rastu aktaklumu kovojo už savo Tėvynę ir už viso Pabaltijo reikalus. Dau
gelyje savo straipsnių, tiek mokslinių, tiek'populiarinių, daugelyje memo
randumų ministeris nušvietė brutalų prievartos aktą, sunaikinusį Latvijos 
nepriklausomybę. _

Ministerio Bilmanio netekimas yra didelis smūgis ir nuostolis 
visom trim bendros kovos tautom.

Mi nisterio Bilmanio laidotuvės buvo.kuklios, bet įspūdingos. Da
lyvavo .diplomatinis korpusas,- užsienių reikalų ministeris Marshall atsiun
tė našlei nuoširdžią užuojautą. MiŠiose(ministeris Bilmanis pernai perėjo 
į katalikybę) dalyvavo protokolo šefas ir kiti gana aukšti pareigūnai.

Po savaitės gedulingas Washibgtono varpų gaudamas atklydo ir į 
kitą Atlanto pusę - š.m. rugpjūčio 4 d.'Stockholme 62 metus eidamas mirė 
Latvijos pasiuntinys Stockholme Vo Idem ars Salnajs.

Ministerio Salnajs visos gyvenimas - kova už savo tėvų Žemę, už 
jos laisvę, nenuilstamas darbas krašto bujojimui. įšaukęs latvių ūkininkų 
šeimoje, jau kaip jaunuolis buvo aktyvus revoliucinierįus savo krašte. 
Salnajs buvo tada vienas iš motorų nelegalioje latvių socialdemokratų par
tijoje, turėjęs gerų ryšių ir su kitais kovotojais- už tą patį tikslą - 
nuversti-taip nekenkiamą caro rėžimą. To paseka - 1907 m. kartu su savo 
būsima žmona buvo suimtas ir nuteistas 6 metams sunkiųjų darbo kalėjime, 
o paskui ištremtas į Sibirą. Iš ten kartu su savo žmona Salnajs pabėga į 
Ameriką, kur vertėsi kaip žurnalistas ir fabriko darbininkas. 1917 m., 
subirėjus caro sostui, Salnajs pradeda kt-lią atgal į savo numylėtą tėvų 
žemę. Iš Amerikos vyksta į Mandžūriją ir Rytų Aziją ieškoti kontakto su
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Maironis

NUO BIRUTES KALNO

Išsisukus plačiai vakaru vilnimis, 
Man krutiną užliek'savo Salta banga 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!
Kaip ilgė lauš tavąs, begaline, plati!
Ir kaip t?>vo išgirst paslaptingą balsą 
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, 
Nes per amžius plačią nenutildai, bangą!
Liūdna- man! Gal ir tau? 0 kodėl nežinau;
Vien tik vėtrą prašau, kad užkauktą smarkiau; 

, ■< Užmiršimo ramaus ir tarp ją nematau,
Betgi trokštu sau marią prie Šono arčiau.
Trokštu draugo arčiau: juo. tikėti galiu;
Jis, kaip audrą, nujaus mano sielos skausmus; 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus..

tūkstančiais ten likimo suvytą tautiečią. Čia jis pasidaro spiritus movens 
bendras latvią organizacijos, turėjusios savo centrinį biurą Vladivostoke. 
Uždavinys buvo sunkus chaotiškose to laiko sąlygose.

1920 m. grižes atgal į Latviją, Salnajs tuoj įsitraukia į jaunos 
atsikūrusios valstybes darbą ir tampa vienas iš vadovaujančią asmeną, užim
damas ai v-kingas valstybines pareigas, tarp kitko eidamas ir Centralinio 
Statistikos Biuro vyriausiojo direktoriaus pareigas. Dėl kalbą mokėjime 
ir sugebėjimo vesti derybas bei plataus kontakto su užsieniu, Salnajs buvo 
patikėtas diplomatinei - tarnybai. Tarp kitą pareigą buvo ir krašto.delegatu 
Tautą Sąjungoje Ženevoje. Nuo 1933 m. išbūvąs Latvijos užsienią ministeriu, 
1937 m. Salnajs paskiriamas Latvijos ministeriu Stockholme’. Tose pareigose 
jis išbuvo ligi savo mirties.

Raudonajam slibinui pakirtus Latvijos laisvą, Salnajs nenuleido 
ranką, o įsitraukė į kovą už tautod laisvą, tapdamas vienijančia jėga savo 
nelaimingą išblaškytą tautiečią tarpe Švedijoje.

Ministeris ŠaIriajs buvo aktyvus netik savo tautiečią, bet ir visą 
pabaltiečią bendruose reikaluose,, aktyviai dalyvavo Baltiška Humanistiska 
Pbrbundet ir vienas iš labiausia.susiinteresavusią naujai įkurta Pabaltijo 
Taryba. ,

Liūdesys apėmąs. ir mus lietuvius, nes ministeris balnajsbuvo 
nuoširdus lietuvią draugas, dalyvaudavo kiekviename lietuvią suruoštame 
pobūvyje ir nepagailėdavo paguodos žodžio mums- sunkiose valandose.

S y
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PASKUBOMIS PRO PASAULIO SVARBESNIUOSIUS ĮVYKIUS

■--- VII.25. Britų kolonijų ministeris Creech-Jones kalboje Žemesniuose . 
rūmuose pranešė, kad padėtis Makakos pusiasaly yra gana rimta-komunistams 
taip aktyviai šiaušiant. Kartu pranešė, kad Malakos pusiaaly uždrausta 
komunistų partija. '• ... . < .
---- - VII.24. Būvąs Amerikos vice-prezidentas Roosevelto laiku Henry Wallace 
buvo ką tik Amerikoje įsikūrios partijos. Pažangiųjų partijos,, išstatytas 
kandidatu į lapkričio mėn. vykstančius prezidento rinkimus. Amerikos komu- 
niatų suvažiavimas nutarė palaikyti Wallace kandidatūrą ir neišstatyti• • 
savo kito atskiro kandidato.
—r- VII.25. Paryžiuje atidaroma Marshallio plane dalyvaujančių valstybių ■ 
konferencija.-,1 ’ ■

Tito pareiškia, kad jis nerštų matyti ir Jugoslaviją dalyvaujant 
Marshallio plane.
—-VII.26. Vakarų aliantai sustabdo prekių tranzitą per vakarų- zoną tarp 

.rusų valdomos rytų zonos ir užsienio.
.. Berlyno magistratas nutaria atleisti miesto policijos vadą komunistą 
P.Markgrafą, tačiau jis pasilieka vadu rusų valdomame Berlyno sektoriuje.

Frankfurte prie ^aino susitariama tarp vakarų aliantų karinių guberna
torių ir vienuolikos Vakarų Vokietijos ministerių pirmininkų sušaukti Va-. 
karų Vokietijos konstitucinį seimą.
----  VII.27. Washingtone prezidentas Trumamas sušaukia k<ągrpeą extra po
sėdžiui ir tarp kitko pasiūlo vėl įvesti kainų kontroią infliacijai su
laikyti. , / . ’ ■

Prancūzijos naują vyriausybą sudaro radikalas socialistas Andrė 
Marie. Užsienių reikalų ministerių vietoje Bidault paskiriame s būvąs mi- 
nisteris pirmininkas .Schuman.,. .
---- VII.28. Didžiulė sprogimo katastrofa suns’5 vina didelą dalį I.G.Farbens 
cheminių fabrikų Ludwigshafen, pixiskaitoma apie 200 mirties aukų.
----  VII.28. Nepavykus sudaryti koalicinės vyriausybės Suomijoje, prezičen- 
tas paveda K.A.Fagerholmui sudaryti grynai socialdemokratiną vyriausybą. .. ,

Londone atidaroma 14-toji olimpiada.
----  VII.30. Oficialiai atsistadina Vengrijos prezidentas Zoltan Tildy, 
motyvuodamas, kad jo žentas, Vengrijos ministeris Kaire, nusižengia vals
tybės išdavimu. ... ..

Belgrade Jugs&ravijoje atidai',omą. tarptautinė laivininkystės Dunojumi 
konferencija, kurioje nutariama neleisti nei Amerikai, nei Anglijai, nei 
Prancūzijai nedaly.?nti Dunojaus konvencijoje.
----- VI'II.2.' Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos delegatai atvyksta į Maskvą 
pareikšti savo vyriausybių nuomoną“dė1 Berlyno krizės. Delegatus priima 
Stalinas, paskui delegatai kelis kartus tariasi su Molotovu. Pasitarimai 
dar nebaigti, pasitarimų rezultatai laikomi, paslapty.. Nuo pasitarimų pri
klausys ir tolimesnis įtempimas tarp vakarų sąjungininkų ir Sovietų Sąjun
gos. ' ■' -■ . ■' ‘ ■■■/■'-f,.'. n . ,-j : ■■ ' ■■

Italijos profesinių .sąjungų krikščionių-demokratų-vadai nutaria į- 
kurti atskirą centriną profesinių sąjungų organizaciją.
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------  VIII.3. Vengrijos prezidentu išrenkamas Arpad Szakasits, socialistų- 
komunistų vienybės.partijos pirmininkas.
-------VIII.4. Transjordahi-jos karalius Abdullah pasisako už kompromisą 
Palestinos klausimu.
------- VIII.5. Izraelio valstybės vyriausybė pasiūlė tarpininkui Folke Berna
dotte pranešti arabų valstybės derėtis dėl taikos Palestinoje, bet arabai' 
pasiūlymą atmetė, kadangi jie nepripažįsta Izraelio valstybės.
------  VIII.8.Sovietų konsulatas Amerikoje pradėto gaudyti savo piliečius 
varu grąžinti atgal į rojų. New Yorke du sovietų mokytojai Oksana Kosenkina 
ir Michail Samarin atsisakė grįžti atgal ir prisiglaudė Tolstojaus.įstai
goj, baltųjų, rusų vadovaujamoj. Iš ten buvo Kosenkina sovietų konsulato ats
tovų pagrobta ir nugabenta į konsulatą, kur ji, bijodama būti prievarta 
grąžinta atgal,- iššoko iŠ ■ trečiojo aukšto. Prie nelaimingosios tuoj šoko 
tiek konsulato tarnautojai, tiek amerikiečių policija. Kovą laimėjo oolicį- 
ja ir nuagabeno ją į amerikiečių ligoniną, kur ji saugojama, nes sovietų 
agentai daro žygių ją pagrobti. Sovietų ambasadorius Amerikoje Paniuškinas 
pareiškė, kad amerikiečių policiją prievarta trukdanti sovietų piliečiams 
grįžti atgal. Mask" be Molotovas įteikė" Amerikos ambasadoriui griežtą'notą 
protestuodamas prieš sovietų mokytojų "pagrobimą". Ambasadorius atmetė tą 
protestą pareikšdamas, kad Amerikos vyriausybės organai prie'to visai ne
prisidėjo. Amerikos užsienių reikalų ministerija pareiškė, kad ąb'iems moky
tojams-bus suteikta azylinė teisė, jeigu jie nenorės grįžti atgal. Abu mo
kytojai viešai pareiškė, kad jie negrįš atgal. Šis žmonių gaudymas sukėlė: 
baisų pasipiktinimą visoje Amerikos' visuomenėje.

. BA LB. Komiteto pranešimas:
- - • c l ’ ’ ' . .

BALF1Komitetas Švedijoje praneša, kad Dr.St. Petrauskui iš-?
■ vykus iš Švedijos,.BALF komiteto Švedijoje adresas yra naujas:

■ Ignas Kazlauskas, Kavlingeyagen 3a, L u n d.
BALE Komitetas Švedijoje Br. Patrauskui, kaip ilgamečiu! 

komiteto bendradarbiui reiškia didelą'padėką už nuoširdų bendradar
biavimą ir linki geros sėkmės jam ir jo šeimai naujoje vietoje*
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