
KAS LIETUVIŲ IŠKENTĖTA

Štuthofo stovyklos lietuviai kankiniai, atsiradę Švedijoj, turi daug ką 
•oapasakoti. Tarp kitų vokiškam nacizmui būdingų žiaurumų toks vaizdas: - 
Kartą vokiškieji budeliai, pasiėmę ilgus pagalius, įsakė politiniams kali
niams bėgioti iš barako vieno galo kitan. Kas kiek atsilikdavo ar pridus- 
davo, tam tuoj pagaliu per galvą, nugarą ar strėnas.- Senukas profesorius 
Vladas Jurgutis pargriuvo kniūpsčias iš pervargimo. Prilėkęs vokietis spyrė 
jam batu veidan. Drauge su krauju pasipylė nelaimingajam žmogui dantys iš 
burnos...

Šiurpas nupilia, pagalvojus apie tai. Gyvulių tarpe taip nepasitaiko, 
o čia žmogus žmogui, koks nenaudėlis vokietis lietuviui patriotui, buvu
siam užsienių reikalų ministeriui, tauriam mokslo vyrui...

Taip toli buvo vokiečių, "pasaulio kultūringiausios tautos", nueita su
žvėrėjime. Ir tas atsitikimas tik vienas iš daugybės tūkstančių.

0 kas dėjosi Lietuvoj Muravjovo laikais? Kaip elgėsi kazokai, guberna- 
toriaus^Klingerbergo vedami, su Kražių gyventojais, norėjusiais tik apgint 
savo bažnyčią nuo išniekinimo? Moterys, seniai, vaikai gyvi buvo kišami po 
ledu.

Po ilgų kančių, išniekinimo ir nesuskaitomų aukų Lietuva išsilaisvino 
-iš raudonsiūlių jungo. Tačiau 1940 metais Lietuvą ’ staiga užplūdo jų ainiai, 
jau visai raudoni ir pasivadinę "pasaulio demokratiškiausiais demokratais 
ir mažų-tautų globėjais"^- bolševikai. Ką jų atėjimas reiškė, nė vienas 
mūsų niekados nepamirš. Žmonių medžioklė, trėmimas gyvulių vagonuose Sibi
ran, Provėniškis, Telšiai, gydytojų_išžudymąs Panevėžyje.

Žmogus gyvena ir jaučia ne tik kūnu. Neteisybė, apgaulė, pasityčiojimas 
neretai sudaro žmogui didesnių skausmų, kaip peilio ar kardo smūgis. Tokių 
kančių mums nepagailėta iš mūsų kaimynų vokiečių ir rusų.

Kaip galima pavadinti štai tokį pasielgimą iš bolševikų pusės? Nuo per
nai rudens Sovietų valdžios žmonės užsienyje kvietė nuo raudonojo siaubo 
pabėgusius lietuvius, latvius ir estus grįžti ir "prisidėti prie laukian
čio naudingo atstatymo darbo savo tėvynėje". Per skelbimus^užsienio laik
raščiuose buvo oficialiai tikinama, kad kiekvienas bus grąžintas "savo gy
venamo jon vieton". Nežiūrint anksčiau turėtų patyrimų radosi ir lietuvių, 
kurie patikėjo naujais raudonųjų pažadais - ir išvyko.

Žemiau dedame laišką vieno tokio lietuvio, grįžusio iš raudonos kelio
nės atgal į Švediją, Laiške praleista pavardės ir tos vietos, kurių paskel
bimas sudarytų didesnių kančių Sovietų vergijoj esantiems lietuviams.

Laiškas sausas ir trumpakalbis. Juo kalba žmogus_apgautas, apviltas, 
fiziniai ir dvasiniai daug iškentėjęs. Bet jis, pakėlęs visas kančias, vėl 
pasiekė laisvą ir demokratišką pasaulį, kuriam mes lietuviai priklausome 
savo prigimtimi, savo dvasia ir nusistatymais.

Visos ligšiolinės kančios nei savo baisumu nei biaurumu neatėmė lietu
vių tautai laisvės ilgesio. Niekam nepasiseks, nei vokiečiams ir rusams 
susidėjus, kankinimo kameromis, batų smūgiais ar apgaule sunaikinti lietu
višką dvasią. Kančios ir persekiojimai tik dar daugiau lietuvius užgrudins.

*
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kur gi wams
hj\AUR gi kraštas šių kraujo ir ašarų marių.., 
Kur gi tavo, tėvyne, valtelė vali 
Įsiūbuotos stikijos verpetų kely 
Beišplauks nešina savo viltį nemarią...

0 naktis ir žaibai, ir traškieji griaustiniai, 
Ir įsiutusios vėtros kaukimas nuožmus 
Su didžių vandenų gaivalingu ūšmu 
Užslopino tau šaukiantį balsą, tėvyne.

Palaidi gaivalai galinėjusi, trankos... 
Kai nušvinta įkaitusi žaibo pyktis, 
Pasimato bangų užblaškyta valtis
Ir dangopi iškeltos maldaujančios rankos..

0 tėvyne brangi, nebuvai gal dar niekad 
Palaušta, pažeista taip giliai ir skaudžiai, 
Neraudojai gal tu dar taip niekad graudžiai, 
Svetimiesiems atėjus sumindžiot, suniekint..

Bet tu niekad džiaugsme ir nelaimėj ir baimėj 
Nebuvai išdidi ir graži, kaip nūnai, 
Ir tikra savimi, nes tu viena žinai - 
Seka audrą giedra, kaip nelaimę kad laimė, .
Tu žinai, kad kančioj pažinimas ir džiaugsmas, 
Ir svajų bei troškimų tikriausia versmė, 
Ir gal būt kad tik joj yra^viso prasmė - 
Net gyvenimo trykštantys džiūgis ir šauksmas.

Tai dėlto, kai nūn vėtros kasas tau išpynė, 
Tuo įsmigusiu žvilgsnio linu į audras 
Tu matai, o gražias, nematytas giedras - 
Pažadėtosios laisvės rytojaus aušrinę.

0 praeis, pasibaigs šitos audros įtūžę,. 
Išsiners iš nakties tau gimtieji krantai 
Ir jau viskas taip bus, kaip svajonėj matai - 
Sužydėjęs gražiai tavo laisvės gegužis...

jonas Kossu-Aleksandravičius
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IČLYD2J0 SU PYRAGAIS, PRIF H SU ŠAUTUVAIS.

/Grįžusio iš vergijos lietuvio laiškas/

................. 1 - ''III -4)5

Ar gali spėti, kas rašo9 Gal jau ne, nes -q mėnesiai praėjo, kai ma
tėmės.

Geriau pradėsiu nuo tos dienos, kai suvaziavom rusų stovyklon Lisno- 
je. ...

Lismon atvykom 23-XI 44 vakare, us tuo jai gerai aprengė, ..ūsų kiek
vienas gavo po PO kronų. Niekas nieko blogo nemanė n. Konsulo pažadai 
buvo geri ir gražūs. Kiekvieraa galėsiąs grįžti į savus namus ir gausiąs 
darbo nagai specialybę. Jis buvo labai malonus.

24- XI vakare mus nuvežė garlaiviu. Tenai mums išdavė maisto: desros, 
lašinių, obuolių, duonos, konservų ir kitą. Konsulas atėjo prie laivo, 
atsisveikino su visais, ir 5 valandą po piet išplaukėme is.Stocknolmo.

25- XI vakare pasiekėm Suomijos miestą Turku/Abo/. Tenai jau musų 
laukė traukinys, trys suomių kareiviai ir vienas rusų leitenantas. Supra
tom: bijota, kad kas mūsų nepasiliktų Suomijoj.

2o-’CI privažiavom rusų sieną. Jus patikrino/NKVD, ar buvom visi..Vi - 
borgan atvykom 11 valandą vakare. <ia pamatėm tikrą rusų veidą. Laukėm, 
kad mus sutiks su muzika, očia sutiko mus ne su muzika, o su automatiniais 
šautuvais. Negaliu visko aprašyti.

Įvažiavom naktį. Tamsu, lestas sugriautas. Bjauru. Komanda rikiuo
tis, sargai aplink ir veda mus gatvės viduriu stovyklon. čia vėl^viskas. 
aptverta, spygliuotomis vielomis, sargai kas dvidešimtas metras. Salta, 
tamsu, nėra šviesos. Tuojau įsakė mums atiduoti peilius, kokius tik kas 
turėjo. Vėliau nukirpo mums trumpai plaukus. Reiškia, NKVD paėmė mus 
savo žinion.

Koridoriuose buvo taip pat tamsu, ii’ šalta. Turėjome gulėti ant pli
kų narų, sukaltų iš lentų. Stovykloje jau prieš irius buvo daugiau tūkstan
čio žmonių, daugiausia rusų, suomių paimtų nelaisvėn ir dabar grąžintų.

Lydimi šautuvais ginkluotų sargybų turėjome kasdien eiti dirbti. Val
gis buvo toks bjaurus, kad iš pradžių atsisakėm valgyti. Duodavo du kar
tu per dieną. Rytą skystos kopūstų sriubos, vakare kopūstų ir košės. Be 
to po 600 gramų juodos duonos kiekvienam.

Daugeliui mūsų jau antrą naktį pavogė čecodan,s su visais rubais. 
" aip oaskum sužinojom, vagystės buvo daromos su NKVL karininkų »-inia, 
valdžiusių stovyklą. .... .

Pat pirmomis dienomis Adomas ir Petras norėjo oėgti, nes visi pama
tė”- kur atsidūrėm. Aš juos atkalbėjau, . Ino jau, kad visas suomių pasie
nis buvo minuotas ir prikimštas kariuomenės.

■'artynas grįžo namo ir latvių apsaugoti, nes jį visaip kiti uzgaudi- 
nėjo ir norėjo apiplėšti.

Po penkių savaičių atvažiavo Viborgo stovyklon dar trys pabėgėlių 
grupės iš r vedi jos. Tarp jų buvo vienas kitas latvis ir estas.. Mums pa
sakė, kad turime keltis Kalininai, ir kad ten mus laikys tik dvejetą 
savaičių. Mes kaip kvailiai patikėjome.

29-"7I išvažiavom Teningradan be jokios aps-augos. Su mumis buvo 
tiktai vienas, kuris tvarkė ?ūsų popierius. Čia turėjom laukti dvi dienas. 
Vaikščiojome po miestą visiškai laisvai ir tikrai pradėjome manyti, kad 
bus teisybė, kad mūsų Kalinine ilgai nelaikys.

31-XII išvažiavome ir 1-1 5 buvome Kalinine. Čia pernakvojom vie
noj stovykloj, kurios sargybiniai giedojo tą pačią giesmę, girdi po dviejų
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trijų savaičių būsime laisvi. Bet jau kitą rytą nuvedė mus 140-ton sto- 
vyklon ir patalpino jos trečion zonon. čia sužinojom visą tiesą, Kacl 
anksčiau 6 ar 7 mėnesių mūsų neišleis. ,

Iš pradžios buvome stovykloje apie l>00 žmonių; r .įsų, lenkų,. es ų, 
latvių ir Čekoslovakų. Po mėnesio atsiuntė oesarabų. Lietuvių^is viso 
buvome tada aš, Adomas, Petras ir Martynas. Buvo dar vienas is Kauno, 
bet pavardės neatsimenu, Dirbo virtuvėje. . .. -t

Rusus ištardė pirmuosius ir greitai paleido. Nors ir ne visus. į 
namus jų negrąžino, nusiuntė kur į darbus. Latvių mažai ką išleido. Ką 
išleido, nusiuntė Kaukazan ar stovykliniems darbams Azijon. Kai ką rasti 
kanalo prie Maskvos. . . . . v

Novo mėnesį atsiuntė mūsų stovyklon labai daug lietuvių, ir išdali
no juos tarp zonų. ’?Ssų zonon pateko daugiausiai^kaimiečiai, bet buvo ir 
miestelėnų iš Kauno, Kretingos, Vilniaus, vienu žodžiu žmonių iš visos 
Lietuvos. Po dvejetos savaičių atvyko apie 50 moterų. Vaikų nebuvo. Va
žiavo, kaip jos pasakojo, prekiniu traukiniu iš Kalvarijos 12 dienų.
Durys buvo laikomos užrakintos, nieko laukan neleido, be 200 gramų duonos 
ir vandens nieko valgyt nedavė. _ v n

Žmonės iš Lietuvos buvo labai nuvargę, nelaimingi, nežinojo kodėl 
ir kur juos vežė. Pasakojo: ateina policininkas namon i r^ sako, kad.turi 
eiti poliaijon pasirašyti kokį tai popierį. Nujausdamas žmogus nori ap
sirengti ilgesnei kelionei, o policininkas sako kad. nereikia. Girdi po 
pusvalandžio kito būsi atgal namie. Nueini poliaijon, tave paima ir^uz- 
rakina rūsyje. Rūsiai jau anksčiau pilni, kambariai taip pat pilni žmonių. 
Iš policijos siunčia jau kur kitur, o ne namon.-

Kalbėjau su viena jauna sportininke. Kaip ji čia pakliuvo? Is kur 
galiu žinoti?" atsako, "'■atyt ėmė Pas iš pykčio apmelavo, įskundė . Kal
bėjau su moksleiviais, ūkininkais, darbininkais. Niekas negalėjo suprasti 
ar atspėti savo išvežimo priežąsties. Kalbėjau su vienu jaunu gimnazistu, 
sūnum vieno jau 1940 m. mirusio labai žymaus lietuvio. Prieš bolševikams 
antrą kartą ateinant jo motina pabėgo Vokietijon, palikdama jį namus sau
goti." Vieną dieną atėjo policininkas, išsivedė ir jį.

Iš kunigų buvo mūsų stovykloje tik vienas seniukas rusas, atsiųstas 
drauge su lietuviais. Apie kunigų ir bažnyčios padėtį jis nepasakojo.

Vakarais susirinkdavo vyr<’i ir giedodavo šventas giesmes. Visi bu- 
vora išvargę, išbadėję, bet jieškojome giesmėje stiprybės, nartais pritar
davo mums ir rusai. ‘

Ir Kalinine duodavo mums valgyti tik du kartus per dieną. Rytą kaip 
vanduo skysta kopūstų sriuba, vakare kopūstai ir- košė, ir 300 gramų duo
nos .

Dirbti turėjom 10 valandų per dieną. Suskirstė mus kategorijomis, 
I, IT, ITT ir O.K./nuliaus kategorija/., Pirma ir antra kategorija turėjo 
dirbti fabrikuose, o trečia, susidedanti iš silpnų žmonių, tik kiemui 
pašluoti dvejetą valandų per dieną. O.K., visai bejėgių žmonių kategorija, 
visiškai nusilpusių, nieko negalėjo dirbti. III ir O.K. kategorijoj buvo 
daugiausiai žmonių.

Aš., Adomas, Petras ir Martynas pardavėm viską^, kas mums liko po 
Viborgo, kad tik kiek daugiau valgio nusipirkus. Nežiūrint to, Petras 
pakliuvo trečion kategorijon, o Martynas net į O.K. Martynas visiškai 
išputo, net koktu buvo į jį pažiūrėti. Vėliau vistiek jį pasiuntė į kol
chozą darbams.

Adomą išleido iš stovyklos gegužės mėnesį, 'adėjo parašyti, bet 
kaip išėjo, taip ir dingo be žinios. Petrą paleido dviem savaitėm vėliau. 
Kaip girdėjau Rževan saugoti vokiečių. Jis taip pat nieko neparašė.

Ne vienas stovykloje išėjo iš proto, kiti mėgino nusižudyti ir 
nusižudė. Hygienos ar mediciniškos priežiūros nebuvo jokios.
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Darban ir iš darbo būdavom lydini sargybinių su šautuvais. Bijojo, 
kad kas nepabėgtų. Kai kam pasisekdavo pabėgti, bet netoli. Greitai suim
davo, nuvesdavo kur, ir daugiau apie tokį Smogų niekas nieko neisgirsda- 
vo. v .

Paskutiniu laiku daug lietuvių išvedė iš stovyklos. Taip vis po 
vieną, nežinia kam ir kur.

I'Jan išvažiuojant liko dar lietuvių stovykloje, rasakojo, kad rusai 
Lietuvoje žudė žmones ir plėšė. Daugelis išbėgiojo ir gyveno miškuose.

Lane"išiei do" birželio m. Drauge su 20 kitų, visi saugojami, atvy
kom 10-VI Tallinnan. Tą pat dieną nuvedė mus darbo stovyklom Kopli . Sto
vykla buvo perpildyta estų. I ums išdavė kareiviškus ruous, ir 18-VI pas
kyrė mus keletą dirbti viename nedideliame bugsieriniame ląivuke. 28-VI 
.atplaukėm mes vienan suomiškam uostam, vis stipriai saugomi. Po dviejų 
dienų vis .dėlto man su vienu latviu vėlai naktį pasisekė pabėgti. Per 
10 dienų pėsti, mažai lą valgę, nedaug miegoję, susiradom menką laivuką 
ir išsiirėm. Po 25 valandų pasiekėm Švedijos krantą. Geri avėjai pasiūlė 
mups valgyti, bet mes buvom taip išvargę, tiek išsikankinę kad negalėjom 
nei valgyt, nei pastovėt ant kojų. . .

Ką aš iškentėjau ir načiau per tuos 3 mėnesius, nepamirsiu kol 
būsiu gyvas. ~

.Mėgink atkalbėti žmones, kad negrįžtų atgal.
'Labai norėčiau pasimatyti. Parašyk.

Tavo draugas/parašas/

'GALIMYBĖS MŪSŲ PABĖGĖLIAMS AMERIKOJE.

Opus, jei ne opiausias klausimas mūsų nelaimėje atsidūrusiems tau
tiečiams Europoje yra: kaip patekti į Jungtines Amerikos Valstybes.

Mes stengėmės suteikti tuo reikalu kuo daugiau informacijų, tiek 
apie esamas taisykles ir nuostatus, tiek apie realias gyvenimo sąlygas, 
čia. Jaučiame, kad to viso per maža ir pilno vaizdo tas iki šiol nedavė. 
Taisyklės nevisai aiškios ir tik iš praktikos galima bus patirti kaip 
jos interpretuojamos. Gyvenimo sąlygas irgi ne taip lengva apibudinti. 
Iš Švedijos, Šveicarijos, Prancūzijos gauname daugybę^laiskų. Is Vokieti
jos, Austrijos irgi nemažai per atskirus karius, ir iš ten.tenka laukti 
daug daugiau, kuomet bus leistas reguliarus pašto susisiekimas. Vaizdas, 
susidaro toks, kad ko ne visas 100/c pabėgėlių nori patekti čia. Kas turi 
gimines, arba yra gimę J.A.V., tokių galimybių turi..Bet. ir tai ne visuo
met. Dažnai giminystės ryšiai savo laiku nebuvo palaikomi ir nutruko. . . 
Senieji mirė, o jų vaikai sentimentų jau nebeturi. Pagaliau .būti globėjais 
ir be to apmokėti kelionę netaip lengva. Ne visi gyvenantieji J .A .V. tur
tingi, ne visi yra sveiki, ir stato sau klausimą’paskutines sutaupąs ati
duosiu, o jau sveikatos nebeturiu užsidirbti, tai ką darysiu senatvėje^ 
ligoje9 Jei taip yra su giminėmis, tai vargu tenka, laukti, Kad kas paša
linis duotų garantiją ir apmokėtų kelionę visai šeimai iš kelių narių. 
Mes gauname laiškus tokius, pavyzdžiui’ prašau surasti tautietį., kuris, 
sutiktų atlikti "juridinius formalumus" vizai gauti. Aroa: išreikalauki - 
te mus ir t.t.

Bet tie "juridiniai formalumai" nėra taip lengvi. Globėjas turi 
surinkti ir patiekti apie patį save daugybę dokumentų: savo oanko sąskai
tas ir turtų charakteri stiką/iš kur pajamos/, skolos, kiek moka mokesčių.
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Kiekvienas prisibijo, kad vėliau jam nebūtų nemalonumų iš. mokesčių ins
pektoriaus .

Kiekvienas pagalvos, ką jis turi parašyti atsakydamas į tokį, pav., 
klausimą: jei įvažiuojantis Tamstai negiminė, kurį T. privalai šelpti, 
tai kokį interesą turi jį_išrašydamas?

Arba: ar Tamsta aprūpinai savo šeimos narius?/reiškia, tik po to 
jau rūpinkis svetimais/.

Kaip matote, čia ne taip lengva su tais "jurid, formalumais".
Europos advokatas čia turėe ieškoti sau kitos profesijos, nes jis 

čia teisių neįgys. Net Amerikos advokatai čia daugumoje eina šiaip tar
nauti, nes yra jų perteklius.

Daugelis, apsvaiginti to "vieno milijono" J .A .V. lietuvių potencija, 
siūlosi čia dėstyti Lietuvos istoriją, kalbą, literatūrą ir panašiai. Bet 
kam? Nei to milijono čia nėra, nei tokių mokslų įstaigų, nei biznio sri
tyje institucijų, kurios galėtų sunaudoti inteligentiškas jėgas ir duoti 
egzistenciją ir azeities perspektyvas. Kas sukurs ką atvykęs, padarys tai 
pats, po kelių metų sunkios, greičiau fizinio darbo, kovos. Kai apsižval
gys, supras ir pažins galimybes - jau galės ką pradėti savistoviai. Atsi
minkite, jog keli šimtai tūkstančių lietuvių negyvena vienoje vietoje, 
kompaktine mase, bet išmėtyti keliolikoje valstijų. Gyvena miestuose, ne 
centre, o pakraščiuose, ir jų įtaka, iš tolo žiūrintiems, gal ir atrodo 
didelė.

Atvykęs čionai iš Europos tuoj turi stoti į bet^kokį darbą, ir ne 
tik jis, bet ir visi jo šeimos nariai. Juo mažiau blaškysis, taupys, iš
moks tylėti, klausytis, stebėti ir dairytis aplink - suras sau kelią.

Jei kas nori pasiruošti Amerikai, lai jau dabar įstoja į auto mecha
nines dirbtuves, išmoksta taisyti automobilius, radio aparatus, motorus 
ir pan. Tai atvykęs greičiau praskins sau kelią gyvenimui. Kalba ir ama
tas*. Ne juridiniu ar humanitariniu mokslu užtikrins sau padorų būvį.. 
Vietinis apsukrus advokatas išsimuša politikoje, tos karjeros nesuspės 
padaryti natūralizuotas ateivis - tai gali būti jo vaikų ateitis.

Ideališkiausias dalykas, tai kokia nors kolonizacijos galimybė vie
noje vietoje, atitinkamam lietuviams klimate su kultūrine autonomija. 
Tam reikia kapitalo ir tai didelio - kelių milojonų dolerių. Patys jo 
neturime. Atrodo, kad tokiom organizacijom kaip pav. UNRA, vieton ilges
nio šelpimo geriau ir praktiškiau būtų išleisti vienkartinę sumą trans
portui, žemei užpirkti ir padėti įsikurti. Bet ir tokiam atv.jyje didžiau
si sunkumai. Yra valstybės, kurios bus uzinteresuotos gauti dešimtis tūks
tančių inteligentiškų jėgų savo baloms nusausinti. Bus ir tokių, kurios 
duos tinkamesnės žemės, bet nepanorės duoti teisių, o priešingai - bus 
užinteresuotos greitesne asimiliacija. Antroji karta prasimuš ir egzis
tuos neblogai, bet ištautęs. Yra plotai žemės_vienoje vietoje Kanados 
dalyje kur galima gauti ir pilnos/netik kultūrinės/ autonomijos teises. 
Atrodo’viliojančiai, bet sumas pirkimui, pervežimui tokios masės žmonių 
ir jos įkurdinimui, iš kur gauti?

/pas./ Jonas Budrys

Lietuvod Generalinis Konsulas

New Yorke.

7



- 7 -

LIETUVA IR LIETUVIAI S V E T U R.
--------------------- ■ Į-------------irf;—

leidinys "Sociala ■eddelanden" paskel- 
danų ir 24 .000 norvegų pabėgėlių išva- 
Tarp jų 21,300 estų, 3,400 latvių ir 

aėnesio esą nepakitėjęs,

----  Socialstyrelsen oficiozinis 
bė neąenai, kad Švedijoj po 13,000 
šlavimo liko dar 125.000 pabėgėlių 
300 lietuvių. Estų ir latvių skaičius nuo gegužės 
bet lietuvių sumažėję apie 100,

Kad lietuvių būtų tiek sumažėję, kitais žodžiais išvažiavę Sovietų 
Sąjungon ar kur kitur, visai netiesa. Jų šiuo metu yra Švedijoje apie 500. 
Sumažėję, palyginus su gegužės mėnesiu, bus tik kokia dešimtimi.

Tos žinios proga "Aftonbladet" s.m,, rugpjūčio 29 turėjo vedamąjį, 
pavadintą "125-000 nelaimingų likimų", Laikraštis simpatingai pavaizdavo 
liūdną pabėgėlio būklę ir, užsiminęs apie Pabaltijo^pabėgėlius, pabrėžė, 
kad jų ateitis ypatingai darosi neaiški. Dar esą nežinia, ar Sovietų val
džia nepanorės versti jų grąžui. Tokia prievarta būtų priešinga humaniš
kumo dėsniams. Geriau būtų, jei Sovietai aiškiai pasisakytų, kad jie nei 
reikalavo, nei nemano reikalauti tokio grąžinimo. Vienoks ar kitoks pasi
sakymas tuo klausimu,"Aftonbladet" žodžiais, praskaidrintų orą ir'sudary
tų aižkumą.

Kaip pastarųjų metų patirtis rodo, Sovietai yra smarkiai pamėgę vi
sokius neaiškumus. Drumstame vandenyje lengviau žvejoti.

Tarp kito ko "Aftonbladet" primena, kad į švedų vyriausybės vasarą 
paskelbtą priminimą Pabaltijo pabėgėliams, kad jie turėtų susilaikyti nuo 
bet kokios propagandos, reikia rimtai pažiūrėti.

Ar pasipasakojimas apie savo skaudžius pergyvenimus vokiečių ir 
ir tų dviejų kraštų niekuo nepateisinamas smurtas 

kitas dvi Pabaltijo valstybes skaitomas
sovietų okupaci j 
prieš nepriklausomą Lietuvą ii’ 
propaganda, niekur nepasakyta,

----- Kaip matyti iš lietuvių susirašinėjimo su Amerika ir čia atsiunčia
mų spaudos apžvalgų, lietuviai pabėgėliai Vokietijoje negaii nei pas savo 
gimines Amerikon nuvažiuoti, nei jiems laiško pasiųsti. Vienintelė gali
mybė tai surasti kokį Amerikos lietuvį karį ir paprašyti, kad jis savo ~ 
karo lauko pašto laiške perduotų linkėjimus. Be abejo bus atidarytas paš
to susisiekimas tarp Amerikos ir vakarų dalies okupuotosios Vokietijos, 
bet kada dar nežinia.

Norint nuvažiuoti pas savo gimines į Ameriką, reikia gauti vizą. 
Kaip ją gausi, .kad Vokietijoje nėra Jokio Jungtinių Amerikos Valstybių 
konsulato? Vienas toks tačiau, kaip pranešama iš Amerikos, šių metų gale 
bus atidarytas Bremene,

----- fiomis dienomis per Šveicariją gautame iš prancuzų_okapuotos Thū- 
bingeno srities,. Vokieti joje, laiške pranešama, kad prancūzų okupacine jL 
valdžia pripažino d-rą .Antaną Trimake, Lietuvos konsulu Thubingene, Txima- e 
kas jau išdavinėje. lietuviams pabėgėliams Lietuvos pasus, kokie buvo iš
davinėjami nepriklausomybės metu.,

----  Lietuvis Teodoras Bieliackinas, išvykęs prieš ši karą Island!jon 
mokslų tęsti, paraše romaną islandiškai iš prieškarinio gyvenimo Lietuvo
je. Viena islandų knygų leidykla tą romaną nupirko ir netrukus žada iš
leisti.

----- Vienas islandų gimnazijos direktorius, geografas.ir istorikas 
Knutur Arngrimseon skaitė per islandų radiją eilę paskaitų apie Lietuvą. 
Jis nušvietė visas Lietuvos problemas labai lietuviams palankiai ir 
šiltai Jis Pabrėžė, kad į Vilnių lietuviai turi daug daugiau teisių negu
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Nors Jungtinės Amerikos Valstybės skaitosi gera Sovietų sąjunginin
ke, tačiau jų piliečiai lietuviai nieko tikro negali išgirsti iš_savo se
nos, dabar raudonųjų aptvenktos Lietuvos. Kokia ta padėtis nenatūrali ir 
keista, galima spręsti iš čia cituojamų būdingų pastabų "Dirvoje" š.m. 
rugpjūčio 17. Beje, pati "Dirva" bus pirmas po karo įvedi jon laiško vo.ke 
atkeliavęs laikraštis.

"LES LENGVIAU ir laisviau susisiekiam su pabėgusia Lietuva, negu 
su "laisva" Tarybine Lietuva. Amerikos lietuviai privalo dėti pastangas 
kuo daugiausia tos pabėgusios Lietuvos narių atgabenti Amerikon. Lietu
viams metinė kvota nustatyta apie 400. Kiti galėtų atvykti kaip svečiai 
ar pabėgėliai nuo persekiojimų. Tais būdais tūkstančiai šydų ir kitų Eu
ropos vargšų pasiekia Ameriką. Lietuviai nepaslankūs praktiškai kuo galima 
pasinaudoti."

"RUSAMS tarnaujanti mūsų spauda džiūgauja laišku nuo buvusio ameri
kiečio V.K. Račkausko, bet kukliai to laiško neskelbia. Sako, parodytų 
d-rui. Jonikaičiui, bet - šis jau miręs. Jei Tarybų Lietuvoje būtų žodžio 
laisvė, mėgstąs rašyti Račkauskas, aišku, būtų daug ko lietuviams parašęs. 
Dabar gi - prašo leidinių, daugiau nieko. Bet ir tą laišką mūsų bolševi
kai sako tik vienam mirusiam lietuviui galėtų parodytik Matyti, gerai 
Stalino policijos įbauginti!"

"PRANEŠIMAS apie Lietuvos poetės Salomėjos Neries, virtusios Stalino 
"saulės" garbintoja, mirtį nepasakė nei jos mirimo dienos, nei vietos. 
Labai gali būti, ji, dar jauna moteris, galėjo būti bolševikų policijos 
sulikviduota, nes piliečių likvidavimas tai komunistų diktatūros pagrindi
nė dogma.

Beje, ir apie vargšą Cvirką, kitą "saulės" garbintoją, Jau nieko 
nesigirdi. Ką veikia rašytojas-feijetonistas draugas Pivoša, kuris buv? 
"atsivertęs" į "saulę"9

Mūsų bolševikai Amerikoje, kurie diktatūrai kasdien batus laižo, 
privalėtų pagalvoti ir apie Angariečio likimą.

Dar nei vienas Amerikos lietuvis bolševikų vadas nėra nei įleistas, 
nei paprašytas nuvažiuoti Lietuvos pamatyti."

Prie šių įdomių "Dirvos" pastabų ir klausimų, galima butų pridurti 
viena: Na ką gi Liudas'Gira, pirma krikščionis, paskum viltininkas, pas
kum tautininkas ir pagaliau raudonas raudoniausias bolševikas veikia? 
Apie jį taip pat jau seniai nieko nebuvo girdėti.

i
----- ?vedų laikraštis "Aftonbladet" š.m. rugsėjo " rašo, kad visi pa

minklai, kuriuos Estija po 1918-20 metų laisvės karų buvo pastačius, ru
sų paliepimu griaunami. Taip nugriauti paminklai Voru, Valga, PSrnu ir 
Kuressaare. Dabar Estijoje išeinančiuose laikraščiuose laisvės karai 
vadinami "klasių karais". Lygiai tas pats darosi ir Lietuvoje, reikia 
tikėtis. k
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PO PASAULĮ PASIDAIRIUS.

----- Rugsėjo 2 Japonija pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą. Vadi
nasi, ji neteko visų savoper 50 metų padarytų užkariavimų: pietinio Sacha
line, Korėjos, Mandžurijos, Formozos, Įeitų didesnių ir mažesnių Ramiojo 
vandenyno salų ir plačių plotų Kinijoje bei Vakarų Indijoj.

----- Jungtinės Amerikos Valstybės nutraukė pasauliniam karui pasibaigus 
visus ne tik karo, bet ir pramonės gaminių ir maisto tiekimus bei kredi
tus savo santarvininkams. Anglija gaudavo viso ko 42%, ir toks staigus 
nutraukimas buvo smarkiai sukrėtęs britų daug per karą iškentėjusią vi
suomenę. Tarp tų dviejų, taip daug giminystės ryšių turinčių valstybių, 
prasidėjo nuoširdūs pasitarimai dėl naujų kreditų ir tolimesnių pramonės 
gaminių ir maisto produktų tiekimų4

Washington© žygis palietė, žinoma, ir Sovietus. Jie} tiesa, gaudavo 
tik 28% visų J.A.V, tiekimų ir kreditų, bet vis dėlto ir tiek ir dar stai
ga nustoti nualintam ir jau nuo seno išbadėjusiam kraštui reiškia kai Iką. 
Maskva tyli, jos spauda tyli, l'atyt laukia ir Įtemptai galvoja.

’ Ir kitais atvejais Kremliui pasunkėjo. Anksčiau būdavo galima pas
pausti ir išnaudoti Vakarų santarvininkus grasinimais tai separatlnės 
taikos su nacių Vokietija, tai pagaliau karinės sąjungos su Japonija. 
Dabar galimumas panaudoti tuos grasinimus visai išnyko.

----- Švedų laikraščiai pradėjo pastaruoju laiku kalbėti savo vedamuose 
apie anglosaksų diplomatinę kontraofensyvą prieš Sovietus. Anglijos už
sienio reikalų ministeris Bevin aiškiai kalba apie maskeradinę demokrati
ją, kurios Anglija nemananti nei pripažinti, nei paremti. Churchillis 
kalba apie geležinę uždangą, skiriančią Europą Į dvi puses ir apie nežmo
nišką, pasibaisėtiną terorą toj kitoj, sovietiškoj pusėje. J.A.V. užsie
nio reikalų ministeris Byrnes viešai skelbia, kad jis niekados nepripažins 
šiuo metu Balkanuose siaučiančios "demokratijos" ir jos vienokių ar kito
kių padarinių. Ir kas atsitinka? Iki šiol iki paskutiniųjų Sofijos "demo
kratinę" valdžią palaikiusi Maskva traukiasi atgal ir Įsako savo samdi- 
hiams Sofijoje atidėti jau visai ir labai rūpestingai paruoštus Bulgari
joje rinkimus. Šlija Kremlius pamažu atopakalin ir kitose, nepermatoma 
tamsa apgaubtose savo politikos srityse. Fav., sutiko pagaliau Įsileisti 
po keletą Anglijos ir Amerikos laikraštininkų Vengrijon, Lenkijon, Bul
garijon ir kitur. Kaip Jiems ten seksis, nežinia. Jugoslavijos gi infor
macijos ministeris pareiškė, kad žurnalistai, kurie.tik kaip nors drĮs 
kritikuoti vyriausybę, bus baudžiami kalėti iki trijų metų. Ot tau spau
dos ir žodžio laisvė! Maskvos spauda pradeda net liūdną giesmę traukti. 
Girdi Vakaruose ruošiama izoliacija prieš Sovietų nieku nedėtą ir taiką 
mylinčią sąjungą.

-------Švedų dienraščio "Expressen" korespondentas New Yorke papasakojo 
rugpjūčio 29 savo telegramoj apie vieno žymaus amerikiečio laikraštinin“ 
ko, pakliuvusio vargais negalais Budapeštan, pirmuosius Įspūdžius iš 
Vengrijos sostinės. Gyvenimas bandąs karo paraližuotam mieste grįžti Į 
seną vagą, kavinės ir nakties klubai pradeda savo veiklą, ir moteriškės 
gatvėse bando nusišypsoti. "Bet viską dominuojąs Budapešto požymis tai 
neapykanta rusams", rašo tas amerikietis. "Nuolatinis klausimas, kurį 
svetimšali s sutinka Budapešte, yra: Kaip ilgai jus leisit rusams plėšti 
mus ir nrievartauti mūsų moteris? Santarvininkai turi pradėti karą prieš 
Rusiją savų pačių dėliai. Tą pačią nepabaigiamą temą girdi žmogus Itali
joj, Autrijoj ir Vokietijoj", priduria tas amerikietis.
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----  Kaip jau žinoma Oslo, Norvegijoje, eina vokiečių pakaliko norvegų 
nacisto Quislingo, nuo kurio vardą yra gavę visi kitų kraštų valstybės 
išdavikai, byla. Byla dar nesibaigė. Spauda, ypač komunistų puola, kad 
bylos kaip prieš pati Quislingą taip ir prieš kitus "kvislingus" eina 
per lėtai. Teisingumo ministeris tuo reikalu pasisakė.

----- Ir Danijos vyriausybė puolama tiek tos pat vyriausybės narių, tiek 
kitų, kad ji per lėtai ir neefektingai veikia prieš išdavikus. Danų dar
bo ir socialinių reikalų ministeris š.m. rugpjūčio 26 savo kalboje vie
name mitinge pasisakė tuo klausimu, pareikšdamas tarp Įeit'ko, kad nė joks 
kraštas Europoje šiuo atveju nesielgė taip teisėtai ir taip greitai, kaip 
danai. Baigdamas savo kalbą ministeris tarė t"Kepurę reikia nusiimt prieš 
dirbtą nelegalų darbą, bet ne prieš tuos, kurie gegužės 3, 4 ir 5 dieno
mis stovėjo su automatiniais pistoletais, kurių jie dabar nebenori grą
žinti .

----  "Dagens Nyheter" š.m. rugsėjo 3 iš Oslo praneša, kad Norvegijos 
socialdemokratų visuotinė konferencija nepaprasta balsų dauguma griežtai 
atsisakė bendradarbiauti su norvegais komunistais. Pastarieji bandė artė
jant parlamento rinkimams sudaryti su socialdemokratais bent rinkiminį 
bloką, bet gavo tą patį ne ir čia.

j Tuo pat neseniai baigėsi ir Danijos komunistų panašios rūšies pas
tangos. Švedijos komunistai taip pat piršosi švedų socialdemokratams tal
kon. Rezultatas buvo lygiai tas pats.

----- Įdomus replikų pasikeitimas įvvyko suomių seime tarp liaudies de
mokratų pirmininkės Hertha Kuusinen/žmona vieno komunisto ministerio ir 
duktė žinomo suomių komunisto Kuusinen, kurs per pirmąjį suomių-rusų karą 
buvo Rusijoje sudaręs Suomijos yyriausybę/ ir koalicinės partijos narį® 
Lappi-Sepp&’lS. Kuusinen savo kalboje pareiškė, kad krašte yra slapta vy
riausybė, kuri sabotuoja seimą ir vyriausybę pildant paliaubų sąlygas. 
Lappi-SeppūlM atrėžė: "Kai šiuo taip rimtu laiku skelbiami kraštui taiga 
žalingi pareiškimai, aš reikalauju, kad ponia Kuusinen tuoj pat šiandien 
ir šioje seimo salėje įrodytų savo teigimą ir tuojau praneštų mums, kas 
tai vyriausybei vadovauja ir kokie yra jos nariai". Ponia Kuusinen tačiau 
tylėjo ir neatsakė nieko.

- Žvedų laikraščiai iš New Yorko praneša, kad^vienas iš tarptautinės 
šelpimo organizacijos UNRA šefų Hendrickson pareiškė, kad dedamos pastan
gos teikti pagalbą kenčiantiems nuo karo nualintoje Europoj e,.kur, žiemai 
užėjus, gresia šaltis ir badas. Daugiau kaip 22 milijonai įvairių drabu
žių jau paruošti atgabenti į Europoje išlaisvintas vietas.

- Pagal rugpjūčio 30 Romos radiją, popiežius Pius XII savo kalboje 
Amerikos kongreso atstovams, kurie tada viešėjo Romoje, tarp kitko tarė: 
"Jau išmušė valanda kovoti prieš nepasitikėjimą ta pasauline organizaaija, 
kuri turėtų apginti ir apsaugoti silpnesnių tautų teises. Taip pat atėjo 
laikas kovoti’ ir prieš materialistinį mentalitetą, kurs.išveja Dievą ir 
pačią pagrindiniausią teisę iš žmonių jausmų. Tie principai įpareigoja 
pergalės pusėje stovinčias tautas nepanaudoti tos pergalės piktam".

----- Kaip švedų laikraščiai praneša, keletas estų jūrininkų,rusų atvež
tų čia perplaukdinti atgal estų pabėgėlių laivus, pabėgo ir slapstomi 
Švedijoje,
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