
1945.VIII.22. LEIDŽIA LIETUVIAI STOKHOLME Ns. 1.

T R A D E D A K T .

, Lietuviškuose laikraščiuose būdavo nežymus, užkampiu nustumtas sky
relis "Svetur" ar-"Lietuviai svetur". Jin būdavo sutraukiamos trumpos ži
nios iš lietuvių gyvenimo Amerikoje, Škotijoje ir Pietų Afrikoje. Niekas, 
aišku, ir nesusapnuodavo, kad tokiame skyriuje kada nors tektų ieškoti 
žinių iš lietuvių gyvenimo Skandinavijos kraštuose.

Laikraščiai nelabai noriai duodavo vietos tokiam skyriui^ ir, tiesa, 
nelabai kas jį skaitydavo. Juk tiek būdavo degančių ir skaudančių dienos 
klausimų, taip įtemptai virė visas lietuviškas gyvenimas, kad reikalams 
anapus sienų, iš esmės kad ir artimiems, nebuvo nei pakankamai vietos, 
nei pakankamai laiko atkreipti dėmesiui.

Bet štai atsitiko tai, ko niekas ir blogiausiame sapne nesusapnuoda
vo. Per penkerius metus mūsų brangiąją tėvynę Lietuvą jau trečią kartą 
užplūdo priešas, antrą kartą tas pats. Kas Lietuvoj iš tiesų dedas, galim 
tik spėti. Ir kas gero gali ten dėtis, kai įsiveržęs priešas užgesino vi
sas šviesas, visus vartus ir visas duris užrakino? - Kaip iš daug ko ga
lima spręsti, ten dabar vyksta tai, kas paprastai dedas kur plėšikams įsi
veržus: žudynės nenorinčių pasiduoti, gaudymas ir vežimas vergijon fizi
niam darbui tinkamų žmonių.

Visas politinis, kultūrinis, ekonominis, aukštyn keliąs, aukštyn 
kylantis gyvenimas yra mums išplėštas. Plačiai ir stipriai išsikerojusi 
spauda išžudyta. Beliko tik "Svetur", lietuviai svetur. Vien mūsų išeivija 
ir gyvybę išgelbėję pabėgėliai gali laisviau kvėpuoti ir, norėdami tarti 
kokį žodį, neturi iš anksto apsidairyti į visas puses. Tai tik svetur, kad 
ir nevisados lengvai, galim mes palaikyti neapsakomą kančią kenčiančios 
mūsų tėvynės židinį.

Nusiminti, visų vilčių atsisakyti vis dėlto neturim. Neleiskim už
gesti tėvynės meilei savo širdyse. Ji sudaro ir turi sudaryti mūsų gyvybės 
dalį. Lietuvių niekas ir niekados negalės priversti atsisakyti savo šven
čiausių teisių: savo krašto laisvės, savo asmens laisvės, laisvės atsiko
voti ir atkurti laisvą bei nepriklausomą Lietuvą.

Niekas negali iš mūsų laukti, kad savo priešui pintumėm vainikus. 
Niekas neturi nustebti, jei mes iš visų savo sielos gelmių linkim jam 
greičiausio galo, - Tikėtis, kad jis įgautų proto, butų bergždžia.

Nenustokim vilties. Tikėkim, kad pagaliau laimės teisė ir teisybe.
Teisės, teisybės ir tiesos keliu žada eiti ir šis musų dvisavaitinis 

laikraštėlis. Jūsų, Švedijos lietuviai, dėmesio ir moralinės paramos gai
vinamas, jis tikisi palengva sutvirtėti ir geriau atlikti savo kuklų už
davinį: teikti jums svetur jus dominančių ir jums reikalingų žinių.
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DĖL PABALTIEČIŲ PABĖGĖLIŲ GRĄŽINIMO NAMO.

Š.m. liepos mėn, 20 d. laikraščiai paskelbė švedų vyriausybės nusi
statymą dėl pabaltiečių pabėgėlių Švedijoje. Užsieniečių reikalams tvar
kyti komisijai /UtlMnningskommissionen/ pasiųstoje vyriausybės instrukci
joje nurodoma, kad komisija praneštų visiems Švedijoje gyvenantiems pabė
gėliams, jog jie be jokių savo išlaidų gali grįžti į savo tėvynę. Komisija 
turi tiek atskiriems pabėgėliams, tiek stovyklų viršininkams pranešti, kad 
PRIEVARTA NIEKAS NEBUS IŠGABENAMAS, bet švedai pageidautų, kad pabėgėliai 
grįžtų namo., Komisjai įsakoma taip pat per stovyklų viršininkus perspėti 
visus stovyklų tarnautojus ir šiaip su pabėgėliais reikalo turinčius asme
nis, kad jie dar griežčiau laikytųsi anksčiau duotų instrukcijų, kuriomis 
draudžiama atkalbinėti pabėgėlius grįžti namo. Pagaliau vyriausybė įsako 
policijos įstaigoms, kad jos^ kai tik sužinos, kad kuris nors pabėgėlis, 
gyvenąs jų^veikimo rajone, užsiima politine propaganda, tuojau apie tai 
praneštų užsieniečių reikalams tvarkyti komisijai.

Kaip matyti iš vyriausybės instrukcijos, ji nemano varu ir prievarta 
nė vieno padoraus pabaltiečio pabėgėlio grąžinti atgal prieš jo norą. Tiek 
vyriausybės, tiek švedų visuomenės nusistatymas šiuo atžvilgiu yra tvirtas. 
Laisva ir demokratinė Švedija neatsižadės pagalbos, pastogės ir apsaugos 
pabaltiečiams pabėgėliams. Tokio pat nusistatymo yra ir J.A.V., Didžiosios 
Britanijos bei Prancūzijos vyriausybės,-kurios mūsų atstovams yra patikri
nusios, kad niekas per prievartą nebus gabenamas į susovietintą LietujVą 
ar Sovietų Sąjungą.

Prancūzų vyriausybė, anot Tarpt.Raudonojo Kryžiaus atstovo praneši
mo, pasiuntė 50.000 siuntinių dovanų prancūzų okupuotoje zonoje Vokieti
joj esantiems Pabaltijo pabėgėliams.

LIETUVIŲ KOLONIZACIJOS REIKALU.

Paskutiniu laiku Amerikos lietuviai vis daugiau apipilami klausimais, 
kaip ir kur suburti visus po pasaulį išmėtytus ir šio karo benamiais pa
verstus lietuvius, jei Lietuvos nepriklausomybės atstatymo klausimas tarp
tautinėje arenoje būtų palaidotas. J.A.Valstybėse gyvenąs prof. Kazys 
Pakštas savo š.m. liepos mėn, 2 d0 laiške rašo šiuo reikalu štai ką: -

Šis trumpas raštelis yra atsakymas į pustuzinį paklausimų, atėjusių 
man iš Europos 1945 m, birželio mėnesį /profesorių Ivinskio, K.Račkau
sko etc./.

Šiuo klausimu žmonės kreipiasi į mane gal dėl to, kad 1951-39 m. 
tarpe esu Lietuvoje kalbėjęs ir rašęs apie kolonizacijos galimybes Afri
koje: Angoloj. Madagaskare, Tanganikoje ir kitur. 1938-59 m. ilgiau kon- 
feruodavom su"žymiu chemiku pulk. Vėbra apie ekspedicijos reikalą į ke
letą Afrikos kraštų, Tuo metu kolonizacija nebuvo populiari, todėl bet 
kuriems pasiruošimams nebuvo lėšų nei tinkamo susidomėjimo. Dabar daug 
kas pasikeitė, bet lėšų jokiems reikalams nebėra, nes savo valstybės 
iždo nebeturim.

Šio rašto autorius lietuvių kolonizacijos reikalu 1945 m. pavasarį 
yra kalbėjęs su oficialiais žmonėmis Prancūzijos, Brazilijos, Argenti
nos, Guatemalos ir Australijos konsulatuose New Yorke, Trumpas memoran
dumas tuo reikalu jau paruoštas ir įteiktas Guatemalos ir Venezuelos 
valdžioms. Greit jis bus įteiktas ir’kelioms kitoms valdžioms per jų 
konsulatus New Yorke, Tačiau labai greitų ir teigiamų atsakymų nelabai 
tikimasi. Bet vis dėlto manoma šio to pasiekti. Kolonizacijos perspek
tyvoje stovi keletas šalių: Tanganika, Australija, Kanada, Guatemala,
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Venezuela ir gal būt dar keletas kitų kolonialinių kraštų.
Visiems lietuviams žinotina, kad jų pastangos atvykti pas gimines 

ir draugus į Amerikos Jungtines Valstybes bus nepaprastai sunkios, be
veik negalimos. Amerikos konsulatai gal būt kai kur duoda vilčių, bet 
čia imigracija yra tokiais kebliais įstatymais suvaržyta, kad neturtin
goms tautoms nėra progos savo gimines čion atsigabenti. Tad gal vienas 
iš tūkstančio sugebės čion patekti, kas čia turi labai pasiturinčius du 
gimines, norinčius pagelbėti.

Kurie ateiviai bus labiausia pageidaujami? Paviršutinis su klausimu 
susipažinimas jau leidžia man tvirtinti, kad labiau pageidaujami, bus 
žemdirbiai ir amatninkai. Tad visoj Europoj reiktų skleisti mintis, kad • 
įsigytų zemdirbio praktikos pas gerus ūkininkus visi tie lietuviai, ku
rie jau ilgai nebedirbo žemės, nuo jos nuprato. Lietuvių statistika Šve
dijoj ir Prancūzijoj rodo ten esant labai nedaug žemdirbių. Gal kitur 
jų daugiau rasis. Jie bus visos kolonizacijos pagrindas.

Laisvos žemės dar daug yra. Deja, ji labai šiltame, ar labai šaltame 
klimate. Lietuviams tektų būti tokiais pat pionieriais, kokiais buvo 
jankiai 17 ir 18-me amžiuose. Patiems tektų įsidirbti arklo dar nelie
stas žemes, prasivesti naujus kelius, pasistatyti sau namus ir t.t. Gal 
atsirastų tarptautinių didelių fondų, kurie suteiktų jaunoms kolonijoms 
finansinę paramą.

Amerikoje neturime kolonizacijos reikalus išmanančių lietuvių, tad 
šis klausimas viešai nesvarstomas, jokia speciali organizacija nekuria
ma. Jos ir nenorima kol kas, nes kai kurie manytų, kad tai silpnina lai
svės viltis. Gal būt Europoje tam tikslui galėtų būti sudarytas koks 
komitetas.

United Lithuanian Relief Fund vardu pasiųsta Guatemala! ir Venezue
la! šie užklausimai /'jie greit bus įteikti dar kelioms valstybėms: Au
stralijai, Kanadai etc/:
"1, Ar sutiktų Venezuelos valdžia pradėti planingą lietuvių kolonizaciją; 
kiek šeimų ji priimtų, kuriosna provincijosna ir kiek žemės skirtų kolo
nizacijai? - 2. Ar įsileistų palankiomis sąlygomis geografinius tyrinė
tojus ir ekspertus, kad jie galėtų parašyti pilnas informacijas apie 
lietuviams skiriamas žemes? - 3. Ar sutiktų Venezuelos diplomatija ir 
konsuliarinė tarnyba registruoti Lietuvos pabėgėlius Europoje, pasikvie- 
sdama pagalbon lietuvių ekspertus, ir aprūpinti lietuvius visais kelionės 
dokumentais? - 4. Ar sutiktų Venezuelos valdžia paskirti savo atstovą 
vesti derybas su mūsų Fondu apie kolonizacijos įvairias detales?".

Prieš mus stovi titaniškos kliūtys ir sunkenybės. Bet pirmieji tyri
nėjimai pradėti, ir jie bus vedami. Gauti kelių kraštų atsakymai bus ly
ginami ir dėl sąlygų bus bandoma derėtis visomis žmoniškomis pastangomis. 
Kol kas dar negalima daryti jokių išvadų net apie pačius bendriausius 
kolonizacijos klausimus. Reiks kantriai laukti oficialinių atsakymų bent 
iš kelių vyriausybių.

/pas./ Prof.Kazys Pakštas.
. - x - .

LIETUVA IR LIETUVIAI SVETUR .

- Londone išeinančio laikraščio "Free Europe" 1945 m. 9-me numeryje 
buvęs anglų vicekonsulas Kaune ir Vilniuje E.J.Harrison /autorius knygos 
"Lietuvos kova už laisvę"/ straipsnyje "Sovietų Sąjunga ir sutarčių lai
kymasis" apžvelgia visas Lietuvos su Sovietų Sąjunga padarytas sutartis, 
kuriomis sovietai iškilmingai pasižadėjo gerbti ir saugoti Lietuvos suve
renumą. - "Kain sovietų vyriausybė paskui tiį garbingų pasižadėjimų laikė
si, tesprendžia blaiviai galvoją ir nepartiski asmens patys , baigia auto-
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rius.
-New Yorko laikraštis "New Leader" š.m, 'balandžio mėn, 14 d. įdėjo 

specialų straipsnį, pavadintą "PABALTIJO VALSTYBĖS - Europa nebus laisva, 
jei Pabaltijo žmonės bus pavergti". - Autorius rašo, kad esmingiausias 
Atlanto Čarterio principas - visoms tautoms laisvai pasirinkti valdymosi 
formas ir atstatyti suverenines teises bei savivaldą toms tautoms, kurioms 
jos buvo jėga atimtos - buvo patvirtintas ir Krymo konferencijoj. Kai dėl 
Pabaltijo valstybių, kurias Amerikos Jungtinės Valstybės mebepripažįsta 
suvereninėmis ir nepriklausomomis, tai ši programa galės būti pilnai įgy
vendinta tik tada, kai sugrįš jų per jėgą sumobilizuoti ar deportuoti pi
liečiai. 0 tam pereinamam laikotarpiui turėtų būti sudaryta tarptautinė 
komisija, - efektyviai prisidedant AmoJungt.Valstybėms, - kuri_perimtų tų 
kraštų administraciją ir rūpintųsi gyventojų saugumu. Neturi būti leisti 
įscenizuoti balsavimai ar kitokie neleistini sprendimai, kurie atimtų tei
sę Pabaltijo žmonėms išsirinkti konstitucinę vyriausybę bei kitus organus, 
o dėl jų pagrindinių teisių tai, kol nėra jų legalių vyriausybių, neturi
ma leisti jokiai pavienei galingai valstybei ąr tarptautinei konferenci
jai griebtis bet kokių sprendimų. Reikia atsiminti, kad Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikos yra tikri ir teisėti Tautų Sąjungos nariai.

Tų valstybių evoliucija yra viena esmingųjų Europos istorijos dalių, 
jų laisvė yra neatskiriama Europos laisvės dalis, Europoje, kurioje_apie 
250 milijonų gyventojų priklauso mažoms' valstybėms. Europa negali būti 
laisva, jeigu laisvės principai nebus vienodai taikomi visoms tautoms. 
Kurios nors atskiros tautos pavergimas bus pavojingas pokarinės taikos 
struktūrai, jeigu toji taika bus pagrįsta jėgos principu.

- Lietuvos 27 metų nepriklausomybės proga Amerikos Jungt.Valstybių 
kongreso narys Thomas J .Lane š.m, vasario mėn, 18 d, didžiuliame susirin
kime Lawrance pasakė kalbą.., kurioje perbėgo visą Lietuvos istoriją nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabarties. Anot kalbėtojo, daugelis yra lin- 
kę^manyti, kad Lietuva yra naujas padaras pasaulio istorijoje, bet jie 
nežino, kad . jos šaknys siekia neatmenamų laikų, Lietuviai kalba vieną iš 
seniausių kalbų, labai artimą senajai sanskrito kalbai. Savo turtingumu 
lietuvių kalba gali prilygti tik anglų kalbai, - Dėl Lietuvos ateities 
jis deda daug vilčių ir tikisi, kad tiek Atlanto čarterio, tiek Krymo 
konferencijos priimti principai bus pritaikinti ir Lietuvai,

—■ Iš Šveicarijos gautomis žiniomis, Švico vyriausybė uždraudė sklei
sti ir platinti Sovietų Sąjungos Mylėtojų draugijos plakatus, kuriuose Pa
baltijo valstybės buvo pažymėtos, kaip Sovietų Sąjungos dalis,

- Amerikos Jungt.Valstybėse daug kur buvo paminėtos Lietuvos Steigia
mojo Seimo 25 metų sukaktuvės. Kaip žinoma, Lietuvos Steigiamasis Seimas 
susirinko 1920 m„ gegužės mėn, 15 d.

-Praėjusioje San Francisko konferencijoje .dvi Amerikos lietuvių or
ganizacijos, Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Misija, buvo 
pasiuntusios savo stebėtojus, kurie Amerikos Jungt,Vaistybių delegacijai 
ir spaudos atstovams įteikė memorandumus dėl lietuvių teisės į laisvę,

- Lietuvių Protestantų Draugija Amerikoje įteikė protestantų Vadui ir 
specialiam Amerikos delegacijos San Franciske patarėjui J. Foster Dulles 
memorandumą, kuriame nurodė, koks didelis pavojus gręsia lietuvių tautai 
būti tautiškai išnaikintai, ir prašė jo protekcijos, kad lietuviams, tiek 
tėvynėje, tiek svetur, būtų paliktos civilinės ir tikybinės teisės, kad 
Sovietai tuojau sustabdytų išnaikinime politiką, kad pabėgėliai visuose 
Europos kraštuose nebūtų varu grąžinami į Sovietų Lietuvą, kur jų laukia 
sunaikinimas, ir kad lietuviai nebūtų laikomi Sovietų Sąjungos piliečiais,
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■---- Daugelis Amerikos lietuvių organizacijų ruošia pamaldas už Lietuvos
atstatymą,, Vienos tokių pamaldų įvyko katalikų katedroje Bostone 1945 m. 
balandžio mėn0 22 d. Bostono arkivyskupas R. J .Cushing pasakė pamokslą, 
kurs buvo ir per radiją transliuotas, Buvo susirinkę apie 4,000 klausyto
jų, Tarp garbės svečių buvo senatorius David I,Walsh ir Lietuvos konsulas 
Bostone Antanas 0,Šalna. - Čikagoje Švento Jėzaus Vardo katedroje tokios 
pamaldos buvo suruoštos gegužės mėn. 13 d. Pamaldas atlaikė Čikagos arki
vyskupas Samuel A,Stritch, pamokslą pasakė lietuvis pabėgėlis, kunigas 
Kazimieras Barauskas,

- Lietuvių organizacijos Brazilijoj pasiuntė š,m„ balandžio mėn. 14 d. 
telegramą Brazilijos prezidentui Getulio Vargas, prašydami, kad lietuvių 
teisės į laisvę būtų iškeltos San Francisko konferencijoje,

- Bregenze /netoli Šveicarijos sienos/ susitvėrė Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus valdyba, kuri yra pasiryžusi tęsti Lietuvoje dirbtą darbą. Kaip 
žinoma, Lietuvos Raud.Kryžius buvo Tarpt„Raud,Kryžiaus Sąjungos Ženevoje 
nariu, Dr,Jurgis Alekna buvo tuomet pirmininkas, pulk.dr.Ingelevičius^- 
yicepirmininkas. Ministeris Ed.Turauskas atstovauja Lietuvos Raud.Kryžiui 
Šveicarijoje nuo 1940 m, birželio mėn, - Keletas mūsų raud.kryžiaus val
dybos narių, pergyvenę rusų ir vokiečių okupacijas, dabar atsidūrė Pietų 
Vokietijoj. Sudarant Lietuvos Raud.Kryžiaus valdybą Bregenze, pirmininku 
išrinktas dr.D,Jasaitis, vicepirmininku - dr .Ingelevi čius, nariais: prof, 
dr,V,Kanauka, p-lė M.Avietenaitė, dr.P.Dambrauskas, dr.Matukas, dr.J.Zub- 
kus, profodr.Z„Ivinskis ir Juozas Paknys, buv.Lietuvos Banko valdytojas.

- Lietuvių šalpos organizacijos yra įsikūrusios Šveicarijoj, Prancū
zijoj ir amerikiečių, anglų bei prancūzų okupuotose Vokietijos dalyse. Vi
sur pabėgėlių tarpe siaučia sovietų agentai, kalbindami juos grįžti į so- 
Vietišką "rojų". - Susisiekimas su lietuviais pabėgėliais Vokietijoj iš 
Švedijos iki šiol visai neįmanomas - nei paštas, nei kitos susisiekimo 
priemonės tarp Švedijos ir Vokietijos dar neveikia. Amerikos lietuviai jai 
turi kontaktą su lietuviais pabėgėliais tiek Danijoj, tiek Vokietijoj.

--- Lietuvos konsulas Sao Paolo mieste Polišaitis praneša, kad lietuvis 
menininkas Jonas Rimša savo gabumais ir triūsu taip iškilo tarp Pietų Ame
rikos menininkų, jog buvo pakviestas profesoriauti į Aukštuosius Meno Kur
sus Suezė mieste, Bolivijoj. Šalia profesoriavimo jis yra nutapęs daugybę 
paveikslų ir rengia savo meno parodas. Viena tokių parodų buvo suruošta 
La Paz mieste, Bolivijoj, ir ji, pagal vietinės spaudos atsiliepimus, tu
rėjo kuo didžiausią pasisekimą. Toliau tokią parodą Rimša mano suruošti 
Siaurės Amerikoje.

- Gauta žinia, kad Bludenze, Austrijoj, neseniai mirė Ladas Natkevi
čius, buvęs Lietuvos ministeris Maskvoje.

Liberalų dienraštyje "Gdteborgs Handel stidning" rugpiūčio mėn. 8 d. 
docentas Henrik Sandblad straipsnyje PAMIRŠTIEJI rašo:
"Pergalės diena atėjo, mes atšventėme ją pakankamai rimtai su kitais Šiau
rės draugais, kurie netrukus po to galėjo sugrįžti į savo išlaisvintas tė
vynes, Bet buvo ir- kitų, tais didžiulio pašėlimo metais mums taip pat ar
timų draugų ir vienminčių, kurie stovėjo nuošaly to savaimingo džiaugsmo 
anomis sau lygių neturinčiomis gegužės mėnesio dienomis - tai pabėgėliai 
iš Pabaltijo kraštų. Kas šiuo momentu galėtų suabejoti, kad tarp tų tūk
stančių, dabar esančių Švedijoj, nebūtų daugybės tokių vyrų ir moterų, 
kurie dėl savo krašto laisvės ir nepriklausomybės lygiai tiek pat nuosta
biai kovojo, kaip ir norvegų bei danų vidaus fronto kariai? Jų vienas ki
tas grįžta namo, bet didžioji dauguma nesiima to žygio dėl labai pagarbos 
vertų priežasčių. .... Prieš kurį laiką visuose didesniuose laikraščiuose
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buvo matyti^didžiuliai keliomis kalbomis parašyti atsišaukimai į Švedi
joj gyvenančius sovietų piliečius iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos sovie
tinių respublikų’, kuriais buvo raginama kuo greičiau^grįžti namo. Ar . 
daug kas iš švedų, liepos mėnesį skaitydami tuos atsišaukimus, kaip nors 
ypatingai reagavo į tą sovietų pilietybės atsiradimą? .... Du dešimtme
čius egzistavo laisvos Pabaltijo respublikos, ir visa, kas per tą trumpą 
laiką neišpasakytu darbštumu ir užsidegimu buvo padaryta kultūrinėje ir 
socialinėje srityje, buvo tiesiog nepaprastai imponuoją, juo labiau turint 
galvoje, kad tos tautos ištisus šimtmečius išbuvo vergovėje. Tautinių, 
istorinių mokslų sužydėjimas, sukėlęs nusistebėjimo tarptautinėje arenoje, 
didžiulės žemės reformos aiškiai liudijo apie tautų valią ir sugebėjimą 
gyventi savarankišką gyvenimą. - Toliau autorius gal ir ne visai tik
sliai peržvelgia Pabaltijo valstybių vidaus politinę raidą. Autorius pa
sisako prieš tuos, kurie teigia, jog, kaip ten su tomis tautomis po sovie
tų režimu bebūtų, jos galės išsaugoti savo kalbą ir tautinį charakterį. 
"Tuo daug pažadėta!', rašo čia autorius, "bet reikia atsiminti^ kad tai 
liečia mažas tautas, kurios pasidaro neišpasakytai mažos didžioje sovietų 
valstybėje, tai liečia tautas, kurios per besikeičiančias okupacijas ne
žmoniškai daug neteko, ypač intelektualų, ir ilga eilė kultūrinių vadovų 
dingo, arba mirdami, arba buvo deportuoti,-arba pabėgo". Išreiškęs padėką 
Rusijai, kad ji savo aukomis prisidėjusi prie švedų išgelbėjimo ’nuo kla
stingo budelio valdžios’, autorius baigia savo straipsnį: "Tačiau dėl visi 
to nereikia pamiršti, kad vis dėlto yra didelis skirtumas tarp vakarų ir 
rytų Europos supratimo apie teisę ir demokratiją. Ir prieš likimą, kurs 
ištiko Pabaltijo tautas, imant vakarų Europos pažiūromis, kurios mumyse 
palieka nepakeičiamos, reikia pasakyti, kad, kaip ten ir bebūtų buvę, bet 
teisingai nebuvo pasielgta su jomis."

. - x - .

OKUPUOTOJE LIETU V 0 J E .

- Iš pavergtosios Lietuvos nedaug žinių mus tepasiekia. Pro geležinę 
uždangą nieko nematyti ir negirdėti. Mus yra tik pasiekęs įdomus vieno 
tautiečio laiškas. Jis buvo vienas iš tų keletos lietuvių, kurie, suvylio- 
ti gražiai skambančių pažadų, kad bus sugrąžinti į savo kraštą, išvyko "į 
tėvynę". Po kurio laiko pasisekė tam lietuviui iš tos "tėvynės" vėl pabėg
ti, - Ateinančiame mūsų biuletenio numeryje įdėsime to laiško turinį.

- Stokholmo dienraštis "Aftonbladet" rugpiūčio mėn. 14 d. įdėjo žinią 
Vardu TŪKSTANČIAI PABALTIEČIŲ SOVIETŲ STOVYKLOSE. Ten rašoma: "Kaip Afton
bladet iš gerai informuotų estų šaltinių Stokholme patyrė, Talinas dabar 
yra beveik šimtu nuošimčių rusiškas miestas. Naujai atvykę pabėgėliai pa
sakoja, kad Talino gatvėse girdėti daugiau kalbant rusiškai, negu estiškai. 
Iš viso atrodo, kad ir gyventojų sudėtyje dominuoja rusiškas įnašas. Ne 
tik rusų kareiviai ir jūrininkai, bet taip pat ir civiliai dominuoja mie
stų gatvėse, ir tai matyti taip pat iš rusiškos mados drabužių. Panašiai 
kaip Estijoj yra ir Rygoje. Naujai okupavę,^rusai vėl išgabeno daugybę 
pabaltiečių į Rusiją. Pagal žinias, kurios čia pasiekė pabaltiečius iš 
Suomijos, tūkstančiai estų ir latvių suvaryti į darbo stovyklas aplink 
Kalininą /buv. Tvėrių/. Jie dirba fabrikuose. Labai didelė dalis pabaltie
čių suvaryta dirbti prie taip vadinamo Baltiško kanalo arti Maskvos. Ru
sijoje yra įrengta apie 140 darbo stovyklą pabaltiečiams,.ir kiekvienoje 
tokioje stovykloje yra tarp 1500 ir 6000 žmonių. Karelai ir ingermanlan- 
diečiai, pagal tą patį šaltinį, suvaryti į lauko darbus kolchozuose prie 
Saratovo, Ir jie gyvena barakuose, daugiausia kareivių saugomi". - Yra ži
noma, kad lietuvių likimas nė kiek negeresnis, kaip latvių ir estų.
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- Tuo tarpu kai pabaltiečiai gabenami į Rusiją■įvairiems darbams, į 
Pabaltijį atstatymo darbams siunčiami vokiečiai.^Stokholmo dienraštis 
"Svenska Dagbladet" liepos mėn. 51 d. žinutėje iš^Helsinkio rašo: "Iš 
Maskvos pranešama, kad rusai panaudos didelį skaičių vokiečių darbininkų 
atstatymo darbams Pabaltyje. Motyvuojama tuo, kad Pabalti ji s labiau, negu 
kiti karo paliesti kraštai, buvo vokiečių sistematingai teriojamas, ir 
todėl ten trūksta vietinės darbo jėgos". - Toje pačioje žinutėje rašoma, 
kad Estijoj vokiečiai išnaikino ir deportavo virš 500.000 žmonių, o Lat
vijoj - apie 500.000, Pasiteiravus estų sluogsniuose patirta, kad visoje 
Europoje nuo sovietų pabėgusių estų priskaitoma virš lOO.OOO.^Bet kur tie 
kiti 200.000 estų, kuriuos rusai skaito dingusiais, niekas nežino - žino
ma, išskyrus pačius rusus.

- Iš kelių šaltinių patirta, kad sovietai yra pakeitę pabaltiečių de
portavimo tvarką: anąkart pirmoje eilėje buvo išgabenami inteligentai, gi 
dabar deportuojama ūkininkai, amatininkai ir darbininkai.

- Rugpiūčio mėn. 11-12 d, Maskvos ir Leningrado radijai pranešė, kad 
į Pabaltijį atgabenama 1,500,000 rusų vaikų, o vaikai iš Pabaltijo siun
čiami į Rusiją "pasilsėti ir atsigauti",

- Vilniaus radijo pranešimu, rusai išardė Kaune Nežinomojo Kareivio 
kapą ir prie jo žuvusioms už Lietuvos laisvę pastatytą akmeninį paminklą.

- Pagal tą patį šaltinį, Rusijoje mirė poetė Salomėja Neris. Mirusio
ji parvežta į Lietuvą ir palaidota Karo Muziejuje,

o-0-o .

TARPTAUTINIAI ĮVYKIAI.

- Aliantams panaudojus atominę bombą, kuri iškart su žeme sumaišė Ja
ponijos miestus Hirošimą ir Nagasakį, japonai turėjo kapituliuoti ir pri
imti Trumano, Churohillio ir čiankaišeko jiems liepos mėn. 26 d, pasiųstą 
ultimatumą /prie kurio vėliau prisidėjo ir Stalinas/. Japonai sutiko pra
imti tą iš Potsdamo pasiųstą ultimatumą su viena sąlyga: kad jų imperato
rius Hirohito būtų paliktas soste, Aliantams sutikus, japonai kapituliavo. 
Jų priimtos kapituliacijos sąlygos yra šios: 1. Japonijos imperatorius ir 
vyriausybė klauso aliantų vyriausiojo karo vado; tuo vadu paskirtas gene
rolas Douglas MacArthur, 2. Imperatorius turi įsakyti japonų daliniams 
kapituliuoti visuose karo frontuose. 5. Japonai turi kuo greičiausiai į 
saugias vietas sugabenti karo belaisvius ir internuotus civilius. 4. Ja
ponų tauta gali laisvai pasirinkti valdymosi formą. 5. Aliantų daliniai 
pasiliks Japonijoj tol. kol aliantai ras reikalinga.

- Sąryšy su paliaubomis Tolimuose Rytuose iškilo rimtas vidaus karo 
pavojus Kinijoje. Tvarkingam japonų kapituliacijos pravedimui patikrinti 
Ciankaišekas įsakė kinų komunistų armijai pasilikti savo vietose, tačiau 
ta armija, nepaisydama įsakymo, žygiuoja pirmyn šiaurės Kinijoje. Kipų 
komunistai nesutinka, kad Čiankaišeko vyriausybė viena atstovautų Kinijai 
derybose dėl Japonijos kapituliacijos, ir tie komunistai stengiasi užgriū
ti kuo didesnę japonų okupuotos Kinijos dalį. Pagal oficialų pranešimą iš 
Kinijos vyriausybės buveinės Čiungkinge, kinų komunistų daliniai susikovė 
su vyriausybės partizanais netoli Tsingtao. ir Tientsin šiaurės rytų Kini
joje.

- Buvęs D,Britanijos ministeris pirmininkas Churchill, kurs po pralai
mėtų rinkimų yra opozicijos vadas Žemuose Rūmuose, rugpiūčio mėn. 16 d. 
pasakė tuose parlamento rūmuose, kalbą, kurios įdomesnes vietas čia paduo
dame. - Dėl Lenkijos sienų jis pareiškė: "Turiu pasakyti, kad laikinoji 
Lenkijos vakarų siena, kurią mes nustatėme ir kuri atkerta ketvirtadalį
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visos Vokietijos dirbamos žemės, nė-ra geru ženklu Europos ateičiai. Mes 
savo koalicinėje vyriausybėje visada norėjome Lenkiją gausiai kompensuoti 
vakaruose už tas sritis, kurių ji neteko į rytus nuo Curzono linijos. Aš 
įmatau, kad čia padarytas apsirikimas, prie kurio stipriai prisidėjo Len
kijos laikinoji vyriausybė, išeidama iš reikalingumo ir tikslingumo ribų. 
Nedaug dorybių lenkams trūksta, bet taip pat nedaug ir apsirikimų jie yra 
išvengę". - Churchill parodė didelio susirūpinimo dėl žinių apie tas ap
linkybes, kuriomis vokiečiai išvaromi iš naujosios Lenkijos: "Trūksta ži
nių apie daugybę vokiečių. Kur jie pasidėjo? Koks jų likimas? Panašios 
aplinkybės, gal tik švelnesnėje formoje, gali susidaryti, išvarant sudėtus 
ir kitus vokiečius iš Čekoslovakijos. Galimas dalykas, kad didžios trage
dijos vyksta už tos geležinės uždangos, kuri dabar dalina Europą į dvi 
dali". - Svarbiausioji Churchillio kalbos dalis buvo ta, kurioje jis la
bai griežtai pasisakė prieš "policinį režimą" rytų ir pietryčių Europoje: 
"Mes visi turime žinoti, kur mes stovime, ir taip pat turime aiškiai pasi
sakyti, kur mes stovime Balkanus ir rytų Europą liečiančiais klausimais. 
Šiandien Europoje gali atsitikti, kad šeima, ramiai sėdėdama namuose po 
sunkių dienos darbų, staiga išgirsta besibeldžiant į duris - ir į vidų 
įeina ginkluoti policininkai. Ir taip tėvas, sūnus ar geras draugas, esą 
troboje, iššaukiami ir tamsoje išgabenami - ir niekas nežino, ar jis kada 
besugrįš, ir koks jį ištiks likimas. Europoje - Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Jugoslavijoj - yra milijonai kuklių namų, kur nuolat drebama iš baimės. 
Prezidentas Rooseveltas nustatė principą keturių laisvių, išreikštų vėliau 
Atlanto deklaracijoje, dėl kurių mes susitarėme. Laisvė nedrebėti iš bai
mės, bet ši laisvė pradėta aiškinti, lyg ji reikštų tik nedrebėjimą iš 
baimės priešo invazijai, kurios paprastas pilietis kuo mažiausia bijo. Jo 
patriotizmas teikia jam jėgos priešintis invazijai. Ne iš tokios baimės 
Europoje drebama namuose šiandien vakarą. Žmonės dreba iš baimės dėl poli
cijos, kuri beldžiasi į duris. Tai nėra baimės jausmas dėl likimo, kuris 
Ištiks kraštą. Visi žmonės gali susivienyti, kai reikia ginti savo gimtą
ją žemę. Ta baimė yra dėl gyvybės ir vidinės laisvės praradimo, baimė dėl 
praradimo pagrindinių žmogaus teisių, kurioms dabar tiek grąsoma dauge
lyje kraštų".

-Prancūzijos maršalas Pėtain, nugalėtojas prie Verduno- per praeitą 
karą, apkaltintas bendravimu su vokiečiais, nuteistas mirti. Atimta jo 
pilietinės teisės, ir turtas konfiskuotas, Tačiau atsižvelgiant į jo seną 
amžių /jam 89 metai/, de Gaulle mirties bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. Pžtain nugabentas į kalėjimą Fort de Pourtalet Pirėnų kalnuose.

- Bulgariją ištiko vyriausybės krizė. Ministeris pirmininkas Georgiev 
per radiją pranešė, kad krizę Iššaukė kontrolinės komisijos Sofijoje ame
rikiečių atstovas Barnes, kurs vyriausybei įteiktoje notoje išreiškė abe
jojimą, kad rinkimai, įvyksią rugpiūčio 26 d., privestų prie demokratinės 
santvarkos, kuri įgalintų Ameriką atstatyti diplomatinius santykius su 
Bulgarija. Ministeriui pirmininkui atsisakius rinkimus atidėti, atsista
tydino penki ministerial. Pagrindinė priežastis yra ta, kad komunistai, 
kurie turi vyriausybėje žymiai daugiau ministerių, negu jiems pagal jų 
šalininkų skaičių išpultų, iš vad. "patriotinio fronto" išbraukinėja jiems 
nepatinkamus kandidatus. - J.A.Valstybių užsienių reikalų ministras rug
piūčio 18 d. pareiškė, jog J.A.V. vyriausybė nėra įsitikinusi, kad Bulga
rijos laikinoji vyriausybė "teisingai atstovauja reikšmingoms demokratinės 
opinijos dalims ir praveda rinkimus tokiomis aplinkybėmis, kuriomis butų 
garantuotas viso demokratinio elemento dalyvavimas rinkimuose", ir nurodė į 
gąsdinimo akciją ir terorą. - D.Britani jos vyriausybė yra padariusi tokį 
pat pareiškimą dėl rinkimų Bulgarijoje.

- Anglosaksai yra labai nepatenkinti demokratinėmis teisėmis Jugosla
vijoje, rašo VIII.19 d. anglų dienraščio "Observer" diplomat.redaktorius.
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Laikraštis priduria, kad amerikiečių nuomone priemonės demokratinėms tei
sėms ir laisvėms Jugoslavijoj atstatyti nepravedamos patenkinamai. - Prieš 
kiek laiko Jugoslavijos karalius Petras, gyvenąs Londone’, protestavo pries 
tai, kad Tito /sovietų išaugintas Jugoslavijos diktatorius/ vietoj pažadė
tų demokratinių laisvių Įvedė terorą ir vergiją. Tito atmetė tą protestą, 
pareikšdamas, j'og karaliaus protestas yra tik privataus piliečio pareiški
mas .

- Aštrus nuomonių skirtumas pasireiškė UNRRA /tarpt.organizacijos nuo 
karo nukertėjusiems gelbėti/ tarybos susirinkime, iškėlus užsieniečių, 
esančių Vokietijoj, šelpimo klausimą. Rusai ir lenkai, čekosloyakų bei 
jugoslavų remiami, reikalavo, kad užsieniečiai, atsisakę grįžti 1 savo 
kraštus, nebūtų šelpiami. Tuo sovietai su savo vasalais norėjo pravesti, 
kad būtų nutraukta bet kuri parama tiems pabaltiečiams, lenkams ir jugosla
vams, kurie nenori grįžti 1 savo^susovietintus ar sovietinamus kraštus. 
Tam sovietų sumanymui labai griežtai pasipriešino amerikiečiai, kurie toje 
UNRRA tiek organizaciniai, tiek finansiniai turi vadovaujantį vaidmenį. 
Per balsavimą dėl sovietų pasiūlymo prieš pasisakė 20 narių^ o už - tik 
minėtieji keturi. - Tokių pabėgėlių, kurių nebus galima grąžinti namo, pri- 
skaitoma Vokietijoje ir Austrijoje iki trijų ketvirčių milijono.

- Prancūzų socialistų kongresas didele balsų dauguma atmetė komunistų 
pasiūlymą sujungti socialistų ir komunistų partijas.

-Per Švediją iš Norvegijos iki šiol grąžinta 20.000 vokiečių karo be
laisvių. Norvegijoj dar liko apie 40-50.000 vokiečių, kurie, kaip ir jau 
grąžintieji, paeina iš amerikiečių, anglų ir prancūzų okupuotų zonų ir 1 
ten bus grąžinti. Vokiečių kariai, kilę iš sovietų okupuotos zonos, tuo 
tarpu paliekami Norvegijoje.

Sąryšy su viršiau nusakyta Churchillio kalba liberalų dienraštis 
"Stockholms-Tidningen" VIII.18 d. Įdėjo vedamąjį, pavadintą EUROPĄ SKI
RIANTI GELEŽINĖ UŽDANGA. Jame rašoma: "Kokia ta uždanga, kurią turi galvo
je Churchill, žinome mes visi. Darbo demokratija Sovietuose, politiškai 
imant, yra diktatūra. Asmens ir nuosavybės teise paremtoje visuomenėje vi
dinė laisvė ir saugumas yra mums, gyvenantiems vakarų Europos visuomenėje, 
brangiausios žmoniškumo teisės, bet jos sovietams yra nežinomos. Minties 
ir žodžio laisvės principai ten nepripažįstami, valstybė yra visagalė, o 
slaptoji policija turi tokią^galią, prieš kurią atskiras pilietis yra be
teisis. - Už tos geležinės uždangos vyksta toje diktatūroje Įvykiai, kaip 
ir kitose diktatūrose. Sutapus sovietų armijos pergalei su ta jėga paremta 
padėtimi, kurioje atskiros komunistų partijos rytų Europoje tiek Įsigalėjo, 
ši geležinė uždanga šiandien yra užkritusi ant pusės Europos. Nacistiškoji 
tyronija parblokšta, bet daugelyje vietų ją pakeitė kita tyronija, varto
janti tuos pačius metodus, lygiai nežmoniškus, tik gal dar efektingesniųs. 
- Šitoji geležinė uždanga meta šešėlį ir ant Siaurės kraštų. Suomija jau
čia tai... Ten vyksta dabar tragiškas karo epilogas..." - Stockholms-Tid
ningen toliau perbėga tą epilogą, o tas epilogas - nubaudimas vadinamų 
"karo nusikaltėlių", kuriems nuteisti komunistai reikalauja specialaus 
liaudies teismo, kurio Suomijos konstitucija neleidžia. Anot dienraščio, 
dabar Suomija, pavyliota Potsdame jai pažadėtos galutinės taikos ir bijo
dama sovietų grąsinimo, kuriuo jie žada neteisėtai pasinaudoti paliaubų 
sutarties 15-tu paragrafu, turi imtis tokios teisinės procedūros, kurios 
vėliau negalima bus apginti prieš ateinančias kartas ir istoriją. Dienra
štis baigia: "Bet ši geležinė uždanga, dalinanti šiandien Europą į dvi da
li, suprantama ne vien taip, kad visa, kas už jos vyksta prievarta ir ken
tėjimais, vyksta slapta, be jokios viešumos. Tai yra geležinė uždanga tarp 
dviejų pasaulių, turinčių esminiai skirtingą nuomonę dėl laisvės ir huma
niškumo ir visai kitaip suprantančių teisę. .. Pasitikėti tokia sistema, 
kur polit.demokratijos vakarų Europos supratimu visai nėra, mes negalime".

UUUUUUUUUUUUUUU
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