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DIDŽIOJOJE KRYŽKELĖJE

Kai kalbama apie antrąjį pasaulini karę, apie Jo žiaurias pasekmes, 
paprastai turima galvoje tuos sunaikinimus, kuriuos šis karas yra sukėlęs 
medžiaginėje žmonitį kultūroje. Tie sunaikinimai ir kiekio, ir kokybės at
žvilgiu tikrai yra milžiniški ir turi sukelti susirūpinimą. Tačiau bene 
dar smarkesni smūgi bus sudavęs šis karas žmonių moralei, Beveik iš visų 
karo paliestų kraštų pareina žinids apie smarkiai~augantl skaičių plėši
mų, užmušimų ir kitokių nusikaltimų, su kuriais administraciją kartais 
nepajėgia kovoti. Greta to, ir pačios sąvokos teisės ir moralės srityje 
daug kur kažkaip iškrypo, pasikeitė, Kas anksčiau, prieš karą'-, buvo laiko
ma neteisėta ar nemoralu, dabar Jau darosi leistina ar net siektina. Pa
vyzdžių čia neminėsime, Jų pakankamai kiekvienas skaitytojas ras net arti
miausioje aplinkoje. Tie pavyzdžiai daugiausia liečia viešosios galios 
santykius su individu, irioji galia vis labiau pradeda žiūrėti 1 individą, 
kaip 1 nelyginant kokį daiktą ar prekę, su kuri?; ji elgiasi pagal savo^po- 
litinio tikslingumo reikalavimus. Aišku, kad tokie reiškiniai yra griežtai 
priešingi pagrindinėms demokratijos sąvokoms, Ir jeigu jie šiandien atsi
randa net- demokratiniuose kraštuose, tai toki dalyką galima išaiškinti tik 
tuo, kad ir demokratiniuose kraštuose Jau yra Įvykęs moralės srityje lū
žis, sukeltas pasaulinio karo sūkuriuos?. Ir Jeigu Įsižiūrėsime į to karo 
politines apystovas,. tai nesunku bus susekti ir to lūžio priežastis,' 

Išbujojęs prieš antrąjį pasaulini karą fašizmas, nacizmas ir valsty
binis komunizmas turi bendrą pagrindą, būtent Jie neigia praktikoje žmo
gaus teises, o valstybės tikslu laiko viešpataujančios grupės gerovę. Ka
dangi ta grupė sudaro paprastai nežymią tautos dalį,_tai ir savo tikslų 
siekimas yra Įmanomas tik jėgos ir teroro pagelba. Mūsų laikų technika įgia- 
liną ir nedidelę žmonių grupę, prasiveržusią prie modernių ginklų; laiky
ti savo rankose dideles žmonių mases. C pakeitus vienoje šalyje teisės re
žimą prievartos ir teroro valdymu, ir kaimynams susidaro naujos sąlygos. 
Kontaktas tarp dviejų santvarkų, paremtų griežtai priešingais dėsniais,' 
fegali būti pagristas savitarpumo principu. Tas kontaktas, Jeigu Jis pa- 

aikomas kiek plačiau, eina vienašališkai despotijos naudai,?Teroro reži
mas turi savotišką dinamiką. Jis daro Įtakos kaimynams su demokratine san
tvarka. Siekdami apsisaugoti nuo tos Įtakos, kaimynai yra priversti "griež
tinti" savo vidaus tvarką, imtis išimtinų priemonių kovai su besiveržian
čiu komunizmu ar fašizmu, kitaip sakant, savo esmėje siaurinti demokrati- 
nes individo teises. Nesuklysime, rodos, pasakę, kad tie "pusiau diktatū- 
rinlai"režimaiį kurie buvo susikūrę prieš karą Rumunijoje, Vengrijoje,’Len
kijoje, o iš dalies ir Baltijos valstybėse, buvo sukelti reikalo atsispir
ti savotiškam spaudimui iš^rytų. Dėl to vargiai tuos sovietų artimiausius 
kaimynus galima kaltinti už tai,- kad jie kai kur turėjo prasilenkti su de
mokratijos reikalavimais ir varyti "tvirtos rankos" politiką, Kai vakarų 
demokratijoms teko"susidėtl su velniu,_kad nugalėtų šėtoną", ir jų gyvenine 
pasirodė reiškinių, kurių anksčiau nebūdavo. Nors USA ir Anglijos didelis 
nuotolis nuo sovietų žemės neleido pasireikšti Įtakai netarpiškai tose ša
lyse, tačiau okupuotoje Vokietijoje, kur patsai reikalas suvedė vakarų de
mokratijas 1 artimesnį kontaktą su sovietais, negalima nepastebėti sunku-
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mų, kurio susidaro dėl dviejų priešingų pradų betarpiško susidūrimo. Va- 
karų demokratijos jau pastebėjo, kad jos traukiamos eiti keliais, •prasi
lenkiančiais su jų šimtamstinėmis tradicijomis. Rytų " demokratija ”, įves*-’ 
ta kai kuriose valstybėse Europoje, privertė USA ir Didžią ją Britaniją, nuo 
jos atsiriboti, viešai paskelbiant, kad tokios '' demokratijos” tos valsty
bės nepripažins. Ir dėl pačios Vokietijos jau kilo sumanymas peržiūrėti 
Potsdamo konferencijos nutarimus. Tikra demokratija perblokšto priešo ne
siekia išžudyti, bet nori ir tam priešui sudaryti pakenčiamas gyvenimo ssįr 
lygas.

Tai vis reiškiniai, kurie rodo, kad prievarta ir teroras, kurie šian
dien dar slegia žymią pasaulio dali, jau pasiekė kraštutinę ribą ir-kad 
yra prasidėjus reakcija, kuri tas ribas ateityje siaurins vis galingesniu 
tempu. Pasaulis šiandien yra atsidūręs didžiojoje kryžkelėje, ir pasukimas 
vienu ar kitu keliu turi duoti žmonijai išsigelbėjimą arba naujas kančias 
ir galutiną krikščioniškos civilizacijos žlugimą. Tikėkimės, kad kilnūs 
žmonijos idealai, dėl kurių amžiais buvo kovota, neliks tik popieriuje, 
bet vėl nušvis pasaulyje, grąžindami žmogui žadėtą gyvenimą be baimės# Į 
tuos idealus krypsta ir mūsų tautos didžiosios viltys#

LABAI REIKŠMINGA 3UKAKTI3 - PRIEŠ 40 KETŲ RINKOSI DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS

Nuostabų lietuvių tautos sutartino, vieningo darbo pavyzdį turime Di
džiajame Vilniaus Seime, nuo kurio sušaukimo šiemet sueina lygiai 40 metų# 
Ypatingas tai buvo laikotarpis. Ką tik buvo pasibaigęs rusų-japonų karas, 
kuri Rusi ja.labai nuostolingai pralaimėjo. Visą Rusijos visuomenę tasai 
pralaimėtas karas įtikino, kaip netinkama biurokratinė oaristinė sistema 
viešpatauja krašto. Visi buvo ištroškę laisvės* Prasidėjo streikai, kruvi
ni susirėmimai su caro žandarais*

Laisvės- mintis pradėjo gilius diegus skleisti Lietuvoje* Nesenai bu
vo atgauta spaudos laisvė, ir tai dar daugiau pridavė ūpo. Gegužinių, va
karuškų, vaidinimų, chorų koncertų pavidalais Vyko slapti lietuvių susirin
kimai. Be anksčiau veikusių socialinių sąjūdžių, 1905 metų vasarą įsikūrė 
Lietuvių Mokytojų Sąjunga, kuri pirmu uždaviniu sau pasistatė apvalyti mo
kyklas nuo rusintojų. Jie išsiuntinėjo visiems atėjūnams mokytojams Kauno 
ir Vilniaus gub;rnijosc, kad jie per mėnesį laiko turi apleisti lietuviš
kas mokyklas ir vykti auklėti savo- tautos, užleisdami vietas lietuviams# 
Kad’tas raginimas nebūtų tuščias žodis, iš mokytojų susidarė būrys drąsuo
lių, kurie, ginkluoti revolveriais, nuvykdavo į mokyklą ir ją uždarydavo,- 
į mokyklos knygas įrašydami lietuviškai:

" Lietuvių Mokytojų Sąjungos ir Lietuvių Demokratų Partijos įsakymu 
ši mokykla uždaroma ir nebus atidaryta, kol vyriausybė neįvykdys reikiamų- 
reformų,”

Per savaitę šie vyrai uždarė apie 30 rusinimo lizdų# Garo valdininkai 
pasiuntė žandarus* Įvyko susišaudymas, buvo sužeistų iš abiejų pusių# Drą
suolių būrys uždarinėjimo toliau vykdyti nebegalėjo, bet apie 150 rusų mo-~ 
kytojų susirinko į Kauną ir telegrafavo vyriausybei, kad lietuvių reikala
vimai yra teisingi, ir prašė paskirti naujas vietas Rusijoj.,, šį pavyzdį 
suminėjome todėl, kad jis gerai parodo anuometines nuotaikas Lietuvoj#

3,000 atstovų į Vilnių...

Jau 1905 spalio 22 Vilniuje susirinkęs būrelis lietuvių veikėjų paruoj- 
šė memorandumą Rusijos minlsteriui pirmininkui, reikalaudami Lietuvai vislš-
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kos autonomijos, lietuvių kalbą įvesti į įstaigasi ir mokyklas, suteikti.ti
kėjimo laisvę ir 'tt, Tas memorandumas buvo atspausdintas Rusijos vyriausy
bės laikraštyje "Pravistėlstvenny j Viestnlk". . v

Norėdami parodyti, kad tie reikalavimai nėra tik vadų užsimojimai,'o 
visos liaudies ryžtingas siekimas, dr, Basanavičius ir kiti' veikėjai nu
tarė šaukti seimą Vilniuje, Dr. Basanavičius paruošė atsišaukimą į Lie
tuvos žmones, kurs.baigėsi žodžiais;

- Lai gyvuoja, lai auga, lai Žydi Lietuva ir jos žmonių gerovė!
Nustatytąją dieną, 1905 m, gruodžio 4, susirinko 2.000 delegatų ir sve

čių, Lietuvių^delegacijos atvyko net iš Varšuvos, Rygos, Odesos, Petrapilio, 
Maskvos, atvažiavo net Prūsų-lietuviai« Jame sutartinai dalyvavo visos po
litinės grupės: socialdemokratai, demokratų partija, valstiečių sąjunga, 
patriotinio nusiteikimo nepartyviai, krikščioniškos demokratijos atstovai, 
kelios dešimtys kunigų. Tačiau delegatai grupavosi ne tiek pagal savo visuo
meninę padėtį, todėl ir kalbėtojais buvo parinkti du iš darbininkų, du be
žemių valstiečių, du mažažemių, du^ūkininkų ir tt. Dvi dienas įtemptai po
sėdžiaudami iš visos Lietuvos suvažiavę atstovai buvo nuolatiniame pavoju
je, kad juos gali kiekvieną minutę suareštuoti. Dėl visa ko, lietuviai tu
rėjo sudarę savo ginkluotą miliciją, kuri buvo pasiruošus atstovus ginti; 
gi rusų generalgubernatorius baronas Froze į seimą pasiuntė savo slaptos 
policijos valdininkus. Paskutinės pesijos metu, kada buvo einama prie re
zoliucijų priėmimo, vienas rusų agentas iš miesto viešbučio, kur seimas 
posėdžiavo, Jau rengėsi telefonuoti, kad seimą išsklaidytų, bet seimo se
kretorius jam iš rankų ištraukė telefono ragelį.

Ryžtingos rezoliucijos 1 .

Didysis Vilniaus Seimas, bendru visų grupių susitarimu, nutarė; >■ 
’’Reikalauti Lietuvai autonomijos su geimu Vilniuje, Išrinktu visuo

tinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir ti
kėjimo”. -■

Anais laikais tai buvo drąsuši negausių lietuvių reikalavimas šimtami
lijoniniam rusų imperijos milžinui^ kad leistų Lietuvos žmonių reikalus 
ir santvarką spręsti patiems Lietuvos žmonėms. Toliau buvo-reikalaujama ‘ ■ 
laisvės lietuvių kalbai, draugijoms, mokykloms, tikėjimo laisvės. Kaipo ' ■ - 
sankcijas seimas nutarė, kol tie teisėti reikalavimai nebus išpildyti, ne
mokėti mokesčių, neleisti vyrų į kariuomenę, neiti į teismus, reikale - 
streikuoti, ;

Laimėjimai ir tolimesnė kova

Seimas padarė įspūdžio. Generalgubernatorius Frezė, pajutęs žmonių rei
kalavimų tvirtumą, paskelbė atsišaukimą, kad lietuvių kalba bus įvesta į 
mokyklas, kad mokytojais bus skiriami ir lietuviai katalikai, kad būsianti 
leista lietuvių kalba ir valsčių savivaldybėse, kad valsčių .sekretorius ga
lėsią rinkti patys lietuviai, Paremdami savo reikalavimus, lietuviai dau
gelyje, vietų perėjo beveik į tikrą sukilimą, tačiau visa ta lietuvių akci- • 
ja nebuvo kruvina, kaip kad kuriose Latvijos ar Rusijos vietose. Savo-nuo
saikumą lietuviai parodė kad ir tokiu nutarimu, priimtu Vilniaus seimo me
tu įvykusiame valstiečių pasitarime:

’’Ant dvar\| neūžpuldinėsime, miškų nenaikinsime, bet neduo-sime jų nai
kinti nei valdžiai, nei ponams”.

Nors 1905 m. sąjūdį vėliau rusai krauju ir~trėmimais nuslopino, bet tu
rėjo padaryti ir stambių nuolaidų,- kaip, pavyzdžiui, vėliau buvo duotas lei
dimas kurtis tiek daug Lietuvos švietimui nusipelniusioms "Saulės", "Žibu
rio", "Ryto" draugijoms irtt. Praėjo dar 13 metų nelengvos kovos, bot Didžio
jo Vilniaus Seimo uždegtoji kibirkštis 1918 metais suliepsnojo galinga ne
priklausomybės šviesa,.

o—o—o—o—o—o—o—o
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LIETUVOS VYSKUPAI KREIPIASI Į VISO PASAULIO KATALIKŲ VXSKUPU3 • '

Ekscelencijos Reverendissimi:

Katalikiškos Lietuvos vardu, kuriai šio karo bėgyje teko pakęsti dide
lių bandymų Ir nelaimių, Mes, jos dvasiškieji vadai, ryžtamės pranešti Jū
sų Ekscelencijoms ir per Jus jūsų valstybių vadovams apie didelius mūsų tau
tos kentėjimus ir jos begalinius vargus.

Keletas istorinių bruožų '' • '*“* “ . » . . “
Jau beveik tūkstantis metų, kaip lietuvių tauta, žinoma savo praeiti

mi, sudaro nepriklausomą valstybę toje šiaurės rytų Europos dalyje4 kurio
je ji gyvena dabartiniu metu. Tarp keti rioliktojo ir šešioliktojo šimtme
čio Lietuva buvo didelė ir galinga valstybė, ir jos ribos tęsėsi nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros. Lietuvių tauta turi visai savitą dvasią, savo 
istoriją ir savo kalbą, kuri iš pagrindų skiriasi nuo slavų ir germanų kai-, 
bų. Lietuva mokėjo išsaugoti savo katalikiškąjį tikėjimą nuo vakarinės re
formos ir nuo visų kitų klaidingų doktrinų ir liko nepajudinamai ištikima 
Katalikų Bažnyčiai, kaip jos nenugalima tvirtovė šiaurės Europoje.

Pabaigoje 18-tojo šimtmečio, padalinus Lietuvos- Lenkijos valstybę, 
lietuvių tauta pateko 1 despotišką Rusijos jungą, kuriame išbuvo daugiau 
šimto metų. Tačiau net ir po šio didelių aukų ir kovų laikotarpio, Dievo 
Apvaizdai padedant, 1918 metais Lietuvai pavyko atgauti laisvę ir politinę 
nepriklausomybę, kuri viena tesudaro palankią moralinę aplinkumą ir sutei
kia materialines sąlygas, kuriose gali klestėti religinis gyvenimas.

Bolševikų užplūdimas ■.

Nežiūrint tvirto nusistatymo ir didelių pastangų išlaikyti griežtą 
neutralumą, Lietuvai šio antro pasaulinio karo bėgyje teko praeiti neapsa
komų kančių kelią, ~ ,

Sovietų Sąjunga, pasinaudodama karo pradžia ir bendrininkaudama su Vo
kietija, pasidalino Lenkiją. 1939 metų spalio mėnesi ta pati Sovietų Sąjun
ga primetė Lietuvai savitarpės pagalbos sutartį ir privertė pastarąją^įsi- 
lelsti sovietų įgulas. Praslinkus aštuonlems mėnesiams, 1940 metų birželio 
15 dieną, prisidengdama melagingais kaltinimais ir sulaužydama tiek savi
tarpės pagelbos sutartį, tiek visas kitas tebegaliojančlas sutartis, sovie
tų vyriausybė įteikė niekuo nenusižengusiai Lietuvai ultimatumą ir ją užė
mė savo labai skaitlingos kariuomenės pagelba, nežiūrėdama visų iškilmin
gų pasižadėjimų, kuriuos Sovietų Sąjungos vyriausybė buvo davusi Lietuvai. 
Teisėta Lietuvos valdžia ir ir valstybės suverenumas buvo panaikinti ir ke
lių savaičių bėgyje Lietuvos valstybė drauge su kitomis dviem Baltijos res
publikomis klastingu būdu buvo įjungta į Sovietų Sąjungą. Bet dar prieš pri
sijungdama Lietuvą, Maskva vienašališkai atšaukė Lietuvos' konkordatą su 
Šventuoju Sostu, ir apaštališkasis Nuncijus buvo priverstas palikti Lietuvą, 

Tuojau senų kalėjimų vartai atsivėrė, o į naujus kalėjimus buvo su
kišta daug tūkstančių lietuvių, Pirmoje eilėje buvo kalinami įžymieji Lie
tuvos žmonės, pasauliškiai ir dvasiškiai, buvusių vyriausybių nariai ir vi
si 'tie, kurie valstybės administracijoje buvo užėmę nors kiek svarbesnę vie
tą, o taip pat net ir religinių bei kultūrinių organizacijų nariai, Mask
vos propagandos pareiškimai, esą Lle.tuva laisvu noru puolus Sovietų Sąjun
gos glėbin, yra visai be pagrindo. Mes drauge su lietuvių tauta tada buvom* 
me Lietuvoje ir mes patys patyrėme persekiojimų, tąsymų ir nužeminimų bai
sumą. Bolševikams nerūpėjo tikroji lietuvių tautos valia, ir viskas buvo 
atliekama raudonosios armijos, sovietų emisarų ir Jų slaptosios policijos 
GPU - NKVD pagelba d
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

Tiesa, ir Lietuvoj buvo komunistų bendradarbių, bet jų skaičius buvo 
visai nežymus, palyginus su ta milžiniška -tautos dauguma, kuri su komunis
tais neturėjo nieko bendro. Tikroji tautos valia tepasirelškė 1941 metų ber
želio 22 - 26 dd<, kai visa tauta sukilo prieš sovietinius užgrobėjus. Tuo 
metu buvo sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė, Į kurią įėjo visos krašto pa
triotinės grupės, Ta vyriausybė tuojau paskelbė nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą ir bolševikiškojo režimo panaikinimą.

Deja, pirmąją okupacija sekė kita, vokiškai - naciška okupacija. Vo
kiečiai tuojau panaikino atsikūrusiąją Lietuvos Vyriausybę ir įvedė vokiš
ką administraciją, kurios žiniai pavedė " Generalbezirk Litauen ”,

Pirmojo bolševikmečio padariniai

Mūsų tautos egzistencija, nežiūrint pirmosios bolševikų okupacijos 
trumpumo, buvo visai sudrumstai religinis, kultūrinis, socialinis, ©ko no-., 
minis ir politinis tautos gyvenimas buvo iš pagrindų sugriautas. Tačiau 
iškalbingiausią tų nelemtųjų metų teroro^liudymą visų pirma sudaro, žmonių 
nuostoliai: tūkstančiais lietuviai buvo Žudomi, metami į kalėjimus ir ve
žami į tolimas Sovietų Sąjungos sritis. Vien tik per tris dienas, nuo 14 
iki 17 birželio, 1941 metais, buvo deportuota apie 40,000 žmonių, visai ne
atsižvelgiant į amžlų; užsiėmimą ar sveikatos stovįs Jie visi, vaikai .ar 
seniai, vyrai ar moterys, be maisto ir be vandens buvo sugrūsti į gyvulinius 
vagonus ir uždaryti. Ir ne vienas tų nelaimingųjų sutiko mirtį dar Lietu
vos geležinkelio stotyse, kuriose tie žmonių prigrūsti vagonai išstovėda
vo po kelias dienas. Gi tų, kurie tuo metu gyvi išliko, likimas nežinomas. 
Pripuolamai į Lietuvą atklydę labai negausūs tų išvežtųjų laiškai rodo,, kad 
vyrai buvo uždaryti priverstiniems darbams_į koncentracijos stovyklas, mo
terys išsiųstos į fabrikus ar kolektyvius ūkius, o vaikai atskirti nuo tė
vų ir atiduoti į sovietiškas prieglaudas.

Visa tai buvo ne kas kita, kaip Sovietų Sąjungos nuspręsto Baltijos, 
tautų išnaikinimo pradžia,- Ir tikrai, sovietų režimui Lietuvoje sugriuvus, ... 
buvo rasti nepaliesti slapti dokumentai, kurie parodoj kad Maskva Jau buvo 
išleidus dekretą deportuoti į tolimas Sovietų Sąjungos sritis apie 700<000 
lietuvių.

Vokiečių okupacija

Trejus metus trukusi vokiečių okupacija nebuvo tokia žiauri, kaip so
vietų, bet ir ji lietuvių tautai buvo tikras kryžiaus karas. Kietas lietu-- 
Vių pasipriešinimas nacizmui ir jo doktrinai,^atsisakymas stoti į karą ir 
politiniai bendradarbiauti su Vokietija, nežiūrint jos pakartotinų reika
lavimų, iššaukė žiaurių represijų iŠ vokiečių pusės. Pažino lietuviai na
cių kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, ir daugiau kaip 100<000 Jų bu
vo deportuota į Vokietiją priverčiamiems darbamsi Taolau^visi šitie bandy
mai nė kiek nesumažino mūsų pasyvaus pasipriešinimo. Didžiųjų vakarų demo
kratijų mažoms valstybėms ir mažoms tautoms suteikti daug kartų laisvės pa
žadai stiprino lietuvių tautos pasiryžimą tęsti iki galo nelygią kovą Savo 
laisvei ir nepriklausomybei atgauti#

Lietuviai ištrėmime .

Nauja tragedija užklupo mūsų šalį 1944 metų liepos viduryje, kai Lie*’ 
tuvos žemėje susidūrė sovietų ir nacių jėgos ir kai raudonoji banga, smar
kiai įsisiūbavus, iš naujo užplūdo lietuvių sodybas. Vokiečių kariuomenė 
pasitraukdama degino viską, kas tik. pakliuvo po ranka, ir daugybė miestų
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miestelių buvo visai sugriauta. Du sykius buvo nusistojęs frontas Lietuvo
je, ir kiekvieną kartą tiek vokiečiai,, tiek sovietai evakuodavo gyventojus 
iš tų vietų, į kurias vėl ateidavo priešas. Tokiu būdu daug tūkstaričių lie
tuvių buvo vokiečių prievarta iškraustyti į vakarus’. Sykiu su karo belais
viais Jie buvo verčiami dirbti kautynių zonose, kuriose gyvenimo sąlygos 
buvo nepaprastai sunkios. Tą pat, ką vokiečiai, darė ir sovietai su į Jų 
rankas pakliuvusiais lietuviais.

Nemaža lietuvių, vengdami išnaikinimo, kalinimo ir deportavimo 1 Sovie
tų Sąjungos gilumą, raudonojo teroro grąsomi, savo noru bėgo į Vokietiją, 
Keli tūkstančiai is jų Jau 1940 - 41 metais buvo bolševikų tąsomi po kalė
jimus vien už tai, kad jie nebuvo ir nenorėjo būti komunistais, Jie bėgo į 
Vokietiją ne dėl ko kito, kaip tik dėl to, kad kitur nebuvo kur bėgti ir 
kad Vokietijoj jie tikėjosi rasti prieglaudą-.

Tuo būdu tur būt nesuklysime pasakę, kad Vokietijon deportavimų, eva- 
kuaviraų ir bėgimų pasekmėje suplaukė apie £00.000 lietuvių, daugiausia in
teligentų, Jų tarpe yra trys vyskupai ir 250 kunigų-. Visi lietuviai pabėgė
liai, kokios jie bebūtų profesijos ar padėties, jauni ar seni, yra katalikai.

Tiek lietuviai, tiek latviai ir estai, jei tik galėjo, bėgo kuo toliau
sia nuo bolševikų X Jungtinių Valstybių? Didžiosios Britanijos ir Prancūzi
jos užimtas sritis. Kaip bendra taisyklė-, nė vienas iš jų nenori grįžti 1 
savo šalis, kol jos tebėra komunistų valdomos,

Mes žinome, kas yra bolševizmas

Mes pažįstame bolševizmą iš mūsų pačių patyrimo, ir mūsų nuomonė apie 
Jį visai skiriasi nuo tos nuomonės, kuri daugeliui buvo įkvėpta bolševikiš
kosios propagandos.

Mums atrodo, kad Jungtinės Vakarų Tautos nebuvo numačlusios atvejo, Jog 
Vokietijoje atsiras svetimtaučių, kurie negalės grįžti į savo tėvynes, ka
dangi Jas bus užėmę bolševikai. Sis faktas žymiai pablogina tų tėvynių nu
stojusių nelaimingųjų buitį, ir mes, jų dvasios ganytojai, negalime neiš
reikšti Jums, Reverendissimi Ekscelencijos, lygiai kaip įr_visąm katalikiš
kam pasauliui mūsų pačių ir visos mūsų tautos gilaus susirūpinimo. Mes, ku
rie esame mūsų ištremtųjų ištikimųjų vargo ir sielvarto nuolatiniai liudi
ninkai, lygiai taip pat atjaučiame ir Lietuvoje likusių mūsų brolių.kančias.

Jei mos nežinome, kas dabar dedasi užimtoje mūsų tėvynėje, kuri panė
ši į rusų valstybinės policijos /NKVD/ tvirtai saugomą didžiulį kalėjimą, 
mes'mažų mažiausiai žinome, kad bedieviškas komunizmas šiądien nėra geres
nis, negu Jis buvo 1941 metais. Šiądien, kaip ir vakar, išskyrus komunis
tinę literatūrą, yra uždraustos visos knygos ir visi kiti periodiniai lei
diniai. Susisiekimas su užsieniu yra visai nutrauktas*

Religinė laisvė pirmosios bolševikų okupacijos metu pasireiškė tuo, 
kad buvo uždarytos ne tik visos kultūrinės draugijos, bet ir religinės bro
lijos. Iš kunigų buvo reikalaujama raštiško pasižadėjimo nemokyti katekiz
mo ne tik privačiuose namuose, bet net ir bažnyčiose. Į mokyklas, kuriosę 
anksčiau tikybos dėstymas buvo privalomas, kunigams nebuvo leista net įeiti. 
Visos knygų parduotuvėse ir suvalstybintose bibliotekose rastos religinės 
knygos,, netgi pačios geriausios ir rečiausios, buvo be išimties sunaikintos. 
Katalikiškų laikraščių, katekizmų ir maldaknygių spausdinimas buvo uždraus
tas,' Kunigai buvo verčiami stoti į NKVD ir sutikimui būti šnipais Išgauti 
Jie buvo sodinami į kalėjimus, kankinami ir kitokiomis teroro priemonėmis 
kamuojami. Visos seminarijos buvo uždarytos, visi vyskupai ir daug kunigų 
išvaryti iš savo būstinių ir gyvenamų vietų be galimybės padoriai įsikurti 
kur kitur. Tokia, trumpai imant, buvo 1940 - 41 metų sovietinio režimo " re
liginė laisvė Mes Ją patys išgyvenome ir savo pačių akimis matėme.
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Pavojus būti pripažintiems Sovietų gąjungal

Neatsižvelgiant 1 visas mūsų teises ir priešingai žmoniškumo Įstaty
mams ir teisingumui, pavojus, kad mūsų tėvynė, katalikiška Lietuva, teisi
niu ir politiniu požiūriu bus pripažinta Sovietų Sąjungai, dar nėra praė
jęs. Bet mes Dievo Visagalio ir Jo Sūnaus Atpirkėjo akivaizdoje iškilmingai 
pareiškiame, kad lietuvių tauta yra tvirtai pasiryžus atgauti savo tautine 

,r ir politinę laisvę ir atstatyti savo nepriklausomą valstybę. Ir užtat Jau 
^pati mintis pakliūti bedieviško komunizmo jungan lietuvių tautai yra nepa

keliama,
Ekscelencijos Reverendissimi, pasaulinis karas atrodo pasibaigęs, nu- 

galėtojai ir nugalėtieji laukia taikos, valstybių atstovų konferencijos su
sirenka ir svarsto sąlygas, kuriomis galėtų būti patikrinta taika. Politi
niuose pasitarimuose ir svarstymuose minimos valstybės, kurios šio karo me
tu turėjo pakęsti agresiją ir kurioms priklauso teisingas atlyginimas. Ta
čiau net po karo jų laisvei gręsia didžiausias pavojus, ir jos reikalingos 
naujo išlaisvinimo. Taip pat yra valstybių, apie kurias nepasakyta nė žo
džio,_ir čia pirmoj eilėj minėtinos trys Baltijos respublikos, kurių tarpe 
yra mūsų brangi Lietuva. Ši tyla mums atrodo kaip mūsų laisvės kapai. Mes 
nenorime prileisti, kad San Francisco konferencijos pilnateisiai dalyviai 
nebūtų turėję galvoje aukščiau minėtų valstybių. Juk jie yra iškilmingai 
pažadėję, kad kai tik karas bus pasibaigęs, visoms tautoms be jokios išim
ties bus sugrąžinta laisvė,

Lietuvai šiandien užčiaupta burna

Lietuva šiandien yra tokiose sąlygose, kad ji negali viešai ir laisvai 
pareikšti savo valios.

Štai dėl ko, Ekscelencijos Reverend!ssimi, mes kreipiamės į Jus ir pra
šome Jūsų pagelbos mūsų broliams katalikams. Išdėstę musų tautos vargus, 
šiuo pat laišku mes Jūsų karštai prašome būti mūsų aiškintojais Jūsų tikin
čiųjų tarpe: ganytojišku žodžiu malonėkite Jiems nušviesti mūsų skausmingą 
likimą. Mes taip pat Jūsų prašome teiktis užtarti mūsų tautos teises Jūsų 
valstybių vyriausybių akyse. Šitai reikalinga, kad talkos konferencijoje 
Jūsų vyriausybių delegatai galėtų būti mūsų tautos teisių gynėjai ir jbs 
nepriklausomybės siekimų užtarėjai ir kad jie nepripažintų ir nepatvirtin
tų priverstino Lietuvos inkorporavimo 1 Sovietų Sąjungą kaip atlyginimo už 
jos dalyvavimą kare prieš Vokietiją, '

Lietuva išnaikinimo angoje

. Jei Lietuva ir kitos jos likimo .draugės taikos konferencijos nutarimu 
būtų paliktos totalitarinio ir despotiško sovietų režimo žinioje, tai toks 
sprendimas būtų dangaus keršto šaukianti neteisybė; tai būtų melo_ir bruta
lios jėgos triumfas ir visiškas žmogaus teisių atmetimas. Šitai būtų tolygu 
mūsų tautos mirties sprendimui ir jos galutinam išnaikinimui: deportavimai 
ir kiti kruvini metodai, kuriuos mes gerai pažįstame, trumpu laiku galuti
nai pakirstų mūsų tautos gyvybę.

Mes Jūsų prašome, Ekscelencijos Reverend!ssimi, tuojau užtarti mūsų 
tautą ir padaryti žygių, kad galimai greičiau būtų sustabdytas sovietų oku
pacijos varomas jos naikinimas.

Jau penkeris metus Lietuva kenčia svetimųjų jungą ir mato draskomą sa
vo tautos gyvybę. Šimtai tūkstančių jos nekaltų piliečių skursta sovietiš
kam ar vokiškam ištrėmime ir jie nieko labiau netrokšta, kaip kuo greičiau
sia sugrįžti į gimtąjį kraštą ir nebebūti niekam našta, bet gyventi ir dirb- 
ti savo tėvynės ir visos žmonijos labui©
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Padėkite lietuviams

Taigi mes kreipiamės 4 Garbinguosius Katalikiškojo pasaulio vyskupus 
ir maldaujame jų mums padėti įgyvendinti šį šventą, teisingą ir teisėtą 
mūsų tautos troškimą# Vokietijoj Išblaškytų lietuvių^vargas, greta to, dar 
mus verčia, Jūsų Ekscelencijoms tarpininkaujant, prašyti kitų šalių kata
likų padėti tiems, kurie gyvena didžiausiam skurde ir kuriems trūksta dra* 
bužiu,maisto ir gydytojo priežiūrose

Lietuva bus laisvai ' *

Tvirtai pasitikėdami Dievo Apvaizda ir teisingumą mylinčiais žmonėmis, 
mes turime vilties, kad jau neužilgo Lietuvos katalikai galės dėkoti Die
vui ir tiems, per kuriuos Apvaizda bus įvykdžius Lietuvos išlaisvinimą, 
kad Jų grįžimas į tėvynę buvo padarytas galimu. Nes tik tuo atveju ir atei
tyje Jie galės visomis pajėgomis kovoti už žmonišką teisingumą ir Kristaus 
Karalystę žemėje šiaurės rytų Europos kraštuose atitinkamai Jo Šventenybės 
Pijaus XII žodžiui, kuriuo jis atsakė į Lietuvos minister!© prie Šventojo 
Sosto kalbą, pabrėžiančią, kad Europos šiaurėje Lietuva sudarė toliausia 
pasistūmėjušią priekinę katalikybės saugą.

Siųsdami šį laišką katalikiškojo pasaulio vyskupams, mes iš anksto 
reiškiame savo dėkingumą už tą moralinę ir materialinę pagalbą, kurią Jie 
malonės suteikti lietuvių tautai.

Mes mielai naudojamės šia proga pareikšti Jūsų EkscelenciJoms musų gi
lios pagarbos ir atsidavimo Jausmus,

Jūsų ištikimi tarnai Musų Viešpatyje Jėzuje Kristuje

JUOZAPAS SKVIRECKAS
Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
priskirtas prie Apaštališkojo Sosto 
VINCAS BRIZGUS
Kauno Vyskupas Koadjutorius

• / VINCAS PADOLSKIS
Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius

Sudarytas ištrėmime rugsėjo 8 d. - Panelės Švenčiausios gimimo šven
tėje - 1945 n, .

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKO GILI REIKŠME

Baisiojo pavojaus priminimas

Lietuvos vyskupų laiškas yra vienas reikšmingiausių dokumentų paskuti
nių kelerių metų tragiškame Lietuvos gyvenimo laikotarpyje. Tuo metu, kai 
Lietuva yra sukaustyta bolševikiškojo teroro, kai Lietuvos pabėgėliams va
karų ir centralinėje Europoje nepripažįstama teisinės padėties, kuri tam 
tikrose ribose leistų kalbėti Lietuvos vardu, ir kai mūsų^diplomatinių ats
tovų teisės net ir tose šalyse, kuriose jie dar tebepripažįstami, yra labai 
ribotos, Lietuvos katalikiškosios vyriausybės balsas, nukreiptas į visą ka
talikiškąjį pasaulį, įgyja ypatingos reikšmės. Ne tik dėl to, kad Lietuvos 
vyskupų laiške drąsiai, vaizdžiai ir labai patriotiškai nupiešta Lietuvos 
padėtis4 bet ir dėl to, kad jame labai aiškiai parodyta, kas iš tikrųjų 
yra bolševizmas, su kuriuo žūt - būt nori bendradarbiaut.! didžiosios demo
kratijos.
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Ir jeigu pasaulinėje didžiųjų valstybių politikoje net diktatūrai yra tai
komi du mastai - vienas naciškai ir kitas komunistiškai - ir tos dvigubos 
moralės pasekmėje bolševikiškoji diktatūra yra pateisinama, tai katalikybė 
ir iš viso krikščionybė su bolševizmu yra nesuderinama. Užtat Lietuvos vys
kupų apeliavimas į visą katalikiškąjį pasaulį yra tarytum priminimas to bai
siojo pavojaus, kurs, kaip Damoklo kardas, kabos virš musų galvų, iki bol
ševizmas nebus iš pagrindų sunaikintas. Šito pavojaus akivaizdoje yra Visai 
natūralu laukti, kad viso pasaulio katalikai ne tik išgirs Lietuvos pagal
bos šauksmą, bet ir į jį atsilieps.

Seniems faktams - naujas autoritetas

Tiesa^ Lietuvos vyskupų laiške nėra paduota faktų, kurie mums nebūtų 
žinomi. Tačiau ta aplinkybė, kad tie faktai yra iš naujo vyskupų iškeliaMi 
ir jų pačių parašais patvirtinami, tiems faktams naujo autoriteto. Net ir, 
akiplėšiškiems bolševikų agentams šiandien jau sunku bus tvirtinti, kad tie-., 
sa apie kruviną Stalino siautėjimą Lietuvoje esąs melas. Lygiu būdu jie ne
galės susilpninti Lietuvos vyskupų pareiškimų reikšmės, apšaukdami juos pro- 
nacialsį kaip jiems iki tam tikro laipsnio buvo pasisekę buvusios Lietuvos 
tautinės vyriausybės atžvilgiu. Lietuvos vyskupų atžvilgiu toks apkaltini
mas neįmanomas t niekas nepatikėsj kad Lietuvos Vyskupai buvo pronaciai ar 
kad jie savo laišku netiesą skelbia.

Visiems gi lietuviams mūsų garbingų vyskupų laiškas tuo labiau yra au
toritetas ir sykiu patriotiškumo pavyzdys. Su kokia meile Lietuvos vysku
pai kalba apie Lietuvos praeitį ir kaip nuoširdžiai, be jokių išskaičiavi
mų, jio yra susirūpinę Lietuvos ateitimi 1 Jie drąsiai ir tvirtai reika
lauja, kad Lietuva butų laisva,

• Didelės svarbos tenka suteikti faktui, kad minėtą vyskupų laišką pir
moje vietoje pasirašė Arkivyskupas Skvireckas, Šia proga galima pabrėžti, 
kad Arkivyskupo Skvirecko, kaip aukštos moralės vyro, didelio mokslininko 
ir gilaus senovės kalbų žinovo, asmenyje Lietuva tikėjosi sulaukti savo 
pirmojo kardinolo /neskaitant senosios didžiosios Lietuvos, kuriai tą aukš
tąjį Bažnyčios pareigonį jau buvo davus kunigaikščių Radvilų šeima/. Lietu
vių tautai Arkivyskupas Skvireckas dae yra žinomas ir tuo, kad Jis į lie
tuvių kalbą išvertė Šventąjį Raštą,

LIETUVOS VYSKUPŲ LIKIMAS

Vokietijoj gyvena tik trys, šį laišką pasirašiusieji, Lietuvos vys
kupai. Vilkaviškio vyskupas A, Karosas,'Amerikos lietuvių spaudos žinio
mis, žuvo Lietuvoje, Smulkesnės žuvimo priežastys nežinomos. Manoma, kad 
jis žuvo per karo veiksmus,

Kaune š^ m. berželio 3 d, palaidotas arkivyskupas Pranciškus Karevi
čius, buvęs Žemaičių vyskupas, paskutiniu metu iš pareigų pasitraukęs ir- 
gyvenęs marijonų vienuolyne.

Manoma, kad kankinys vyskupas Teofilis Matulionis, ilgus metus kan- . 
kintas bolševikų kalėjimuose ir baisiausiose koncentracijos stovyklose 
Sovietų Sąjungoj /Solovkų salose/, vėliau nepriklausomos Lietuvoj vyriau
sybės išlaisvintas su daugiau kunigų lietuvių, atiduodant sovietams politi
nius kalinius - komunistus, buvęs nužudytas.

Apie vyskupą M, Reinį ir vyskupą K. Paltaroką jokių žinių neturima.
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TĖVIŠKE IŠ TOLO

O Lietuva, pilkoji vargo motina, 
Nuo amžių susigūžus
Po gelsvo šiaudo kepure,
Tu rymai kryžkelių smūtkeliais
Ir šluostai prakaitą linų trinyčiais, 
Visiems atvėrus dosnią širdį *• 
0 kai pailsus suklumpi *•
Tau niekas rankos neištiesia.

Tu neslepi sidabro lobių, 
Netviski miestais auksagalviais -
Bet tavo^meilė palaima 
Negęstančiom versmėm čiurlena* 
Esi didinga savo sopuliuose, 
Turtinga neturte kalę saulė, 
0 pilkume gražesnė uz marių perlą, ,

Prieš tavo lygumų graudumą
Kalnai svarina baltas galvas;
Kriokliai nuščiūva prieš upelių juoką, 
0 vynuogių kekė-s lenkias
Rasotiems tavo vyšnių sodams;
Auksuotas miestų karūnas 
Lūšnelių samanos uždengia,

0 tėviške, sapnuos vaivorykštėm pražydus, 
Aš, vėjų blaškomas keleivis, 
Girdžiu tavus atodūsius iš tolo;
Jaučiu, kaip glostai vėjų rankom veidą, 
Pakvipus duona ir medum - -
Lyg paukštis pasiilgęs gimto lizdo - 
Tave sapnuoju, į tave skrendu - -

-B, Žvibgilas
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DAR VIENAS LIUDININKAS KALBA APIE TARYBINĘ LIETUVĄ

Elta paskelbė pasikalbėjimą su vienu lietuviu, kuris nuo š, m. berže
lio 10 iki liepos 11 gyveno Lietuvoje. Tas lietuvis pirmosios bolševikų oku
pacijos metu buvo komjaunuolis ir tarnavo milicijoje. Vokiečių okupacijos 
metu jis buvęs išvežtas darbams į Vokietiją, £ią vasarą jis vėl grąžęs Lie
tuvon, Mat, kaip " komsomolcas " ir milicininkas jis rlzokavęs Lietuvon vyk
ti. Ten jis vėl buvęs paskirtas millcininku0

Pabuvęs Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje ir Vilniuje, jis betgi vėl 
pabėgęs Vokietijon, Skelbdama šio pabėgėlio informacijas, Elta betgi paste
bi, kad ji už žinių tikrumą negalinti imtis atsakomybės.

Suglaustai atbėgėlis štai ką pasakoja:
Kauno vaizdai.- Kaunas daro sveiko miesto įspūdį. Judėjimas gan gyvas, 

palyginus sū Vilnium, Krautuvėse matyti daug vokiškos kilmės prekių* Krau
tuvių iškabos lietuviškos, o įstaigų - lietuvių ir rusų kalbomis. Žmonės 
maitinasi pagal korteles. Duonos norma beveik padvigubinta, kaip prie vokie
čių, bet sviesto, riebalų, mėsos ir vaikams pieno nėra ir gauti neįmanoma, 
nors kortelėse ir yra skirtas davinys. Vadinamoje laisvojoj rinkoj kainos 
labai aukštos.

Žmonės skundžiasi visišku pinigų neturėjimu, Labai įsigalėjus mainų 
prekyba, Įvairius daiktus mainams atsiveža iš Vokietijos raudonarmiečiai,

Kaune sugriovimų nedaug. Išdegus Vilijampolė, apdegęs Savanorių pro
spekto gale Geležinių Vartų rajonas ir vilų rajonas už radio stiebų,

Aleksote išdegęs Chemijos Institutas, miesto centre išdegus prie paš
to buvus vegetarų valgykla, yra degimo žymių Nemuno žiemos uosto pakrantė
se ties Daukanto ir Maironio gatvėmis.

Geležinkelio stotis ir geležinkelių dirbtuvės visiškai sunaikintos, Tu
nelis jau atstatytas, " Maisto ” fabrikas iš tolo atrodo sveikas, bet tik
rumoje yra apgriautas ir dabar skubiai atstatomas. Kai kurie jo skyriai Jau 
Veikia, Juose skerdžiami iš Vokietijos atvežami gyvuliai, Išsprogdintas 
” Drobės ” fabrikas, elektros stoties rūmai, telegrafo - telefono pastatai,

Nemuno tiltai atstatyti. Mažiausia buvo nukentėjęs Aleksoto tiltas. Pa
nemunės tiltas dar tik baigiamas pilnam naudojimui paruošti.

Žemės Ūkio, Prekybos - Pramonės, Saugumo departamento, Ateitininkų, 
Darbo Rūmai nesugriauti. Sveiki pastatai Pažangos, Pienocentro, Žemės Ban
ko, Karo Muziejaus, Lietuvos Banko, Teisingumo ministerijos, Taupomųjų Kasųj 
Centrinio Pašto rūmai sveiki, tik sužalotas stogas. Išliko sveiki ir vei
kia Ragučio, Perkūno bravorai, Kauno audinių ir Liteks fabrikai. Centrinė
se gatvėse matyti šaudymo žymių, nubyrėjęs tinkas, bot sugriovimų nėra. 

Veikia Lietūkis, Pienocentras, Valgis, Įstaigų tarnautojai bevelk iš
imtinai moterys ir senyvo amžiaus vyrai. Smulkūs amatininkai prievarta ne
verčiami dėtis į arteles, bot apkraunami tokiais mokesčiais, kurių niekas 
nepajėgia pakelti.

Laisvės alėja vėl pavadinta Stalino prospektu. Mokyklose nuolat rengia* 
mi šokiai. Mokyklų Jaunimą stengiamasi žavėti linksmo gyvenimo nuotaika. Mi
tingai dabar mažiau praktikuojami, palyginus su 1940-41 metų praktika, Kau
ne, kaip ir visoje Lietuvoje labai įsigalėjęs plėšikavimas, Plėšokauja pra
važiuojantieji ir iš ligoninių paleidžiami sovietų kariai,

Kaune viešai skelbiamų sušaudymų būta tik pirmomis dienomis^ bet nedaug. 
Naktiniai žmonių dingimai labai dažni. Apie Juos niekas nieko nežino, Kau
no kalėjimas ir fortai perpildyti suimtaisiaiso Suimtieji, laikomi sunkiose 
sąlygose, tardomi negreit. Suėmimui pakanka mažiausio įskundimo.
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Gegužės mėnesį, tariamai bijant, kad partizanai suimtųjų ncišlaisvin- • 
tų, kaliniai iš visų kalėjimų masiškai buvo išvežti į Rusijos gilumą*

Ilgą laiką Kaunas neturėjo elektros: stotis buvo sugriauta, Kauno gat
vėse matyti daug rusų moterų ir vaikų, ir jų nuolat daugėja, Kauno gyven
tojų lietuvių nuotaika labai prislėgta,,

Vilnius - sovietinės Lietuvos sostinė.- Ton sukoncentruotos visos ko- ' 
misarinės įstaigos, jų tarpo.komisarų taryba ir komunistų partijos centras, 

. Vilnius - apgriautas miestas, gatvėse matyti kovų pėdsakai. Labai nu
kentėjęs geležinkelio stoties rajonas, kitur sužalojimai mažesni. Gedimi
no gatvė mažai paliesta* Katedrai sužalotas vienas kampas ir įskelta vie
na siona? dabar ji taisoma. Aušros Vartai sveiki. Vilnius esąs skubiai tvar
komas ir atstatomas. Prio atstatymo darbų dirba vokiečių belaisviai. Gyven
to jų’skaičium Vilnius dabar atrodo tuščias miestas. Žmonių esą labai ne
daug, judėjimas esąs visai menkas. Šį pavasarį lenkai buvo išvežti iš Vil
niaus į Lenkija, ir jų nedaug bepaliks, o lietuviai iš Vilniaus bėgą, veng
dami tarnauti valdžios įstaigose. Tarnavimas bolšovikų valdžios įstaigose 
ląikomas negarbe, dėjimus! su okupantu, ėjimu pricš^saVo kraštą, be to. esąs 
pavojus iŠ partizanų pusės. Visos sovietinių pareigūnų pastangos,.šaukian
čios lietuvius į Vilnių, liekančios be pasekmių, (

Partizanai,- Žmonės kalbą, kad vien Prienų miškuose esą apie 30,000 . 
partizanų. Žiemos motu partizanai tylėjo, ir valdžia jautusis tvirta. Gy
ventojai turėję oiti į darbus, pilti pyliavas, vožti medžius irti, Pava
sarį prasidėjęs partizanų veikimas, ir valdžios tvirtumas palaužtas, Dabar 
praktiškai valdžia šiokia tik miestus ir netolimas jų apylinkes. Toliau 
valdžios Įsakymai nesiekią , ton šeimininkaują tik partizanai arba esanti 
vadinama 11 niokeno žemė ”0 ..

Partizanai puldlnėją ir baudžią tik iš lietuvių tarpo paskirtus paroi- 
gūnus, kaip vykdomųjų komitotų pirmininkus, teisėjus, partiečius, seniūnus. 
Net komunistuojanti atsisaką tokias pareigas imti, Aktyvesnių partizanų šei
mos esą išmetamos iš ūkių, o įtarus, kad šeimose ir dabar partizanai lan
kosi ir yra remiami - sunaikinamos. -v-

Pavasarį, dar prieš San Francisco konferenciją, buvusi vedama didžiau
sia propaganda rinkti parašus ir visiems lietuviams bendrai dėkoti Stalinui 
už išlaisvinimą. Tuo metu partizanei išlipinę atsišaukįmus, kad tie parašai 
esą reikalingi ne padėkos telegramai pasiųsti, bet San Francisco konferen
cijoje parodyti pasauliui, kad visi lietuviai savo parašais tvirtiną savė- 

norišką prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, Po tokio partizanų atsišau
kimo niekas nesirašęs ir iš to nieko neišėję.

Berželio mėnesio, pradžioje padauginti NKVD ir pasienio apsaugos bū
riai pradėję miškuose valymą ir partizanų gaudymą. Pastangos buvusios nesėk
mingos, nors jos tęsiamos toliau, NKVD pradėjęs įtarinėti, kad lietuviai 
milicininkai, valdžios pareigūnai ir net komjaunuoliai palaiką ryšius su 
partizanais, jiems teikią žinias ir tt, Buvęs pradėtas stropus milicijos, 
komjaunimo ir valdininkų valymas,. To pasėkoje molicininkų eilėse didėjąs 
nelietuvių skaičius, Kalbama, kad Lietuvoje tvarkos atstatyti ateisianti 
iš Vokietijos gen. Žukovo armija,,.

Gyvenimas sunkus ir nuotaika bloga.- Palyginus su 1940 - 41 matų ta
rybiniais laikais, dabar gyvenimas esąs 4-5 kartus^sunkesnis. Bado nesama, 
bet nesama tvarkos, ramybės0 Baimė, netikrumas, nežinoma ateitis slegianti 
kaimo ir miesto lietuvį. Visi gyveną ateities viltimi,

Lietuvos ūkis apiplėštas. Sovietai paėmę apie 80 % karvių. Tik retas 
ūkis turįs 4-5 karves. Daug atimta arklių. Pavasarį žemei įdirbti arklių 
buvę atvežta iš Vokietijos, bet jie iš Lietuvos vėl išvežti. Žemę dirba 
dauginusia moterys ir seniai. Pavasaris buvęs labai gražus ir šiemetinis 
derlius esąs ypatingai geras. Bado pavojus Lietuvoje negręsiąs.
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Klaipėdos kraštas buvusiose^ribose esąs prijungtas prie Lietuvos. Klai
pėdos krašto vokiečiai buvę išvežti į Sibiru. Dabar į. Klaipėdos kraštą esą 
siunčiami valdžiai ir partijai patikimesni žmonės, kuriems dalinami vokie
čių ūkiai. Lietuviai Klaipėdos krašto kuriasi noriai. Klaipėdos miesto 70$ 
esą sugriauta. „

Panevėžys mažai tenukentėjęs. Iš Suvalkijos miestų mažai tonukentejus 
Marijampolė, palyginus su Vilkaviškiu, kur net stovinčių kaminų neliko. Pa
gal oficialiai Lietuvoj skelbiamus davinius, labai nukentėjo šie miestai 
bei miesteliaiiBiržai, Alytus, Zarasai, Joniškis, Šiauliai, Šakiai, Šven
čionys. Mažeikiai, Prienai ir daugelis kitų mažesnių miestelių bei kaimų. 
Bendrai, sunaikinimų daugiausi yra Žemaitijoj ir Suvalkijoj, tuo tarpu Aukš
taitijos miestai ne tiek daug paliesti0

LIETUVOS ŽYDAS AP IF TARYBINĘ LIETUVĄ

"Jeigu jau žydai iš Lietuvos bėga, tai tikėkit, kad ten negerai"^ pa
sakė vienas rugpjūčio mėnesi iš Lietuvos 1 Vokietija pabėgęs žydas. Is Jo 
pasakojimo apie gyvenimą tarybinėj Lietuvoj susidaro lygiai tas pats vaiz
das: lietuvių patriotų persekiojimas, suiminėjimas ir gabenimas 1 Rusijos 
gilumą; lietuvių partizanų atkaklus priešinimasis bolševikų vedamam tau
tos naikinimui,

Kitas Lietuvos žydas pasakė; "Gyvenimas bolševikų okupuotoj Lietuvoj 
yra beviltiškas., Perspektyva visiems yra vienoda: deportavimas 1 Aziją,^Žy
dų atžvilgiu bolševikai irgi turi originališką nusistatymą: kiekvienas žy
das, kuris išliko gyvas po vokiečių okupacijos, dėl to vieno fakto yra bol
ševikams Įtartinas",

Jo telgimą^patvirtina faktai, Štai buvęs Kauno prekybininkas Markus, 
kaip visi kiti žydai, vokiečių buvo uždarytas 1 Kauno ghetto, čia jis bu
vo paskirtas ghetto policininku - padėjo skirstyti žydus Įvairiems darbams 
ir tt. Nutaikęs progą, Markus bėgo iš ghetto 1 mišką, buvo sugautas ir už
darytas 1 baisiąją Dachau stovyklą prie Muencheno, Amerikiečiams tą stovyk
lą išvadavus, Markus gana entuziastiškai pareiškė norą grįžti 1 Lietuvą so
cializmo statyt.,o Ir štai nesenai žydai išeiviai, kurie liko Europoje, pa
tyrė iš tikrų šaltinių, jog Kaune NKVD tą pati Markų nubaudė 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo už . „, bendradarbiavimą su vokiečiais I

Margolis, Kauno žydas prekybininkas, Kauno ghetto dirbo vadinamoje tvar
kos tarnyboje: žydai patys iš strinkdavo^arba vokiečiai paskirdavo tam tik
rus asmenis iš pačių žydų, atsakingus už vidaus tvarką. Po trijų metų Mar
golis per stebuklą vis dėl to liko gyvas, nes galutinai naikinant Kauno ghe- 
to Jam pavyko pasprukti ir pasislėpti miškuose,, Grižus bolševikams, Margo
lis su pilnai suprantamu džiaugsmu prisistatė 1 Kauną. Jis buvo nuteistas 
8 metais sunkiųjų darbų kalėjimo, kaip bendradarbiavęs su hitlerininkais.^.

Patyrę apie šiuos faktus, kiti"hitlerininkų bendradarbiai" Dachau ir 
kitose stovyklose, jei kas turėjo dar ketinimų, visi atsisakė nuo minties 
toliau"bendradarbiauti" su raudonaisiais Lietuvos okupantais.

Šitokiais Įvykiais iŠ tikro galime pasibaisėti. Juk tik per stebuklą 
tie žydai išliko gyvi, /Žydų esą Lietuvoje likę apie 3.000 - 3.000 - iš po
ros šimtų tūkstančiui/, Kiek jie^iškentėjo nuo vokiečių ir privergavo, ne
turime net.žodžių pasakyti. Ir už tai, kad vienas kitas turėjo dirbti tai, 
kas buvo Įsakyta, stengdamasis iš paskutiniųjų padėti savo nelaimingiems 
tautiečiams, po trijų rudosios vergijos ir nežmoniško niekinimo metų nuo 
raudonųjų gavo vienas 8, kitas 15 metų papildomai!

Šitokių Hitlerio bendradarbių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų 
bolševikų išvaduotų kraštų dabar pilna visa Europa, Laimei, jie dabar dar 
gali negrįžti 1 naują sovietų kalėjimą* Iš tikro, bolševizmas pasikeitė.,.
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LIETUVIAI AUSTRIJOJE

Lietuvių, pabėgusių nuo antrosios bolševikų okupacijos i Austriją skal- 
čius^dabar gerokai sumažėjęs. Praėjusių metų vasarą ir rudenį į Vieną buvo 
suvažiavę ir darbams suvežta apie 5.000, į Grąžą apie 1,500, į Linzą ir Salz- 
burgą ■- po 500 lietuvių, į kitas vietas žymiai mažiau. Bendrai, praėjusių 
metų vasarą ir rudenį Austrijoj prieglaudą rado apie 10.000 lietuvių, ku
rie daugumoje dirbo fabrikuose, nežymi dalis pas ūkininkus. Gyvenimo sąly
gos nebuvo iš svetingųjų.

Lietuviai, susidurdami Lietuvoje su austrais kariais vokiečių kariuo
menėj, buvo^susidarę įspūdį, jog Austrijoj gyvenama simpatingų ir laisvę 
mėgstančių žmonių, mokančių užjausti kitus tokius, kaip jie, nelaimingus, 
persekiojamus, laisvės netekusius,. Patiems pirmiesiems pabėgėliams Vienojo, 
Salzburge ir Graze paaiškėjo, jog tai buvo tik iliuzija, už kurią reikėjo 
užmokėti vargu, skurdu ir kartais sunkiai pakeliamu jų, kaip svetimšalių,"'" 
niekinimu.

Vokiečių fronto subraškėjimas Vengrijoj pirmiausia sukrėtė lietuvius, 
gyvenusius Graze ir Vienoje, kurie visais geležinkeliais pasuko į vakarus 
ir šiaurės vakarus. Iki karo pabaigos Austrijoj^beliko tik apie 2.000 lie
tuvių, kurių skaičius iki šiol dar gerokai sumažėjo. Apytikrėmis žiniomis, 
šiuo metu Austrijoj gyvena lietuvių: Salzburge - 400, Linze ir apylinkėse* 
- 300, Riede ir apylinkėse^- 250- Innsbrucke - 300, Innentale - 150, Kaern- 
tene - 100 ir šiek tiek mažesnėmis grupėmis Išsimėtę įvairiose kitose vie
tose. Kiek lietuvių liko Steiermarke /misų užimtoj srityj/, neturima žinių, 
tačiau iš kelių lietuvių ir latvių, is ten neporsenai pasprukusių, teko pa
tirti, kad vis dėl to nemaža lietuvių pateko bolševikams. Jų pasakojimu, vi
si rusams patekusieji pabėgėliai buvo suskirstyti į tris grupes: į pirmąją 
grupę įėjo tarnavusieji vokiečių kariuomenėj, į antrą tik vyrai ir į tre
čią - moterys ir vaikai. Pirmon grupėn pakliuvo tik keli asmenys. Jų liki
mas nežinomas. Taip pat nežinoma, koks likimas trečiosios grupės. Tuo tarpu 
gi visi darbui pajėgus vyrai išsiųsti pėsti darbams Ukrainon, Dcneco sritin. 
Nė^vienas pabėgėlis nepasiųstas atgal tėvynėn, netgi prievarta į darbus iš
vežtieji .

Beveik visi lietuviai Austrijoj gyvena stovyklose, kur, palyginus su 
badaujančiais gyventojais, žymiai geresnis aprūpinimas ir maistas. Salzbur- 
gas yra ne tik didžiausia, bet ir veikliausia lietuvių kolonija, savo veik
lumu toli kitas palikusi. Be Lietuvių Komiteto, esančio kiekvienoje koloii- 
joje, Salzburge veikia Lietuvių Kultūros Draugija. Ši draugija suorganiza
vo chorą, vadovaujamą Nako, turi pradžios mokyklą, anglų kalbos kursus, 
liaudies universitetą, šoferių kursus, pienininkų ir kontrolasistentų kur
sus. Kultūros ir švietimo darbui pajėgų pakanka vietos inteligentų tarpeo 

Draugijos suorganizuotos meninės pajėgos davė pirmą didesnį koncer
tą saviesiems ir svečiams amerikiečiams kariams. Plačią ir įvairią prog
ramą atliko artistas Kačinskas, solistai Bražėnas, Endriukaitis ir Krikš- 
tolaitytė. smuikininkai Motekaltis ir Matiukas, čelistal Dapšys ir Mote- 
kaitis, vlolistė Motekaitienė ir kt. Koncertas turėjo didžiulį pasisekimą 
ir buvo kartojamas amerikiečiams ir austrams.

Kitose lietuvių kolonijose gyvenimas yra blankesnis, negu Salzburge.
Karui pasibaigus, bolševikų politrukų siautimas tarp pabėgėlių buvo 

ypač išgąsdinęs lietuvius. Dalį pabėgėlių iš Baltijos' kraštų, gyvenusių ei
lėj nedidelių stovyklų, bolševikams pavyko pasiimti ir išsivežti į Rusiją 
apgaulės budu. Lietuviai kreipėsi į amerikiečių karinę valdžią, prašydami
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apsaugos, kuri užkirto kelią bolševikų sauvaliavimams. Nežiūrint to, sovie- • 
tų politrukai, remiami austrų komunistų, įvykdė eilę rusų emigrantų ir lie
tuvių pabėgėlių, gyvenančių privačiuose butuose, užpuolimų. Iš tokių užpuo
limų paminėtinas atsilikimas su dr. Zubricku ir ūkininku Fledžinsku. Abiem 
šiem salzburgiškiam pavyko paskutiniu momentu pasprukti bolševikams iš na
gų. Austrų elgesys su svetimšaliais irgi kai kur nepakenčiamas. Si tauta, 
daugely vietų buvusi hitleriškesnė už patį Hitlerį, gautas politines lais
ves išnaudoja neapykantai prieš svetimšalius, daugeliu atvejų prilygstan
čiai tai neapykantai, kurią svetimšaliai metais Jautė naciškoje Vokietijo
je. Austrai policininkai labai netaktiškai elgiasi su svetimšaliais ir daž
niausia neteisingai. Vienu iš daugelio tokio netaktiško elgesio.pavyzdžių 
galime paminėti kad ir geležinkelius, kuriais važiuojąs svetimšalis pri- • 
verstas vaidinti austrą ar vokietį, nes kitaip policija Jį išmeta sekan
čioje stotyje kaip asmenį, neturintį teisės naudotis geležinkeliu. Svetim
šalių teisės varžomos teatruose; Jie taip pat nuolatos gąsdinami, primenant 
galimą grąžinimą prievarta tėvynėn. Baltijos pabėgėlius nuo austrų polici
jos sauvaliavimų ėmėsi globoti patys amerikiečiai, išdavę Jiems raiščius 
su raidėmis "D. P." /displaced person - pabėgėlis/ ir atitinkamus dokumen
tus ir paskelbę, kad austrų policija neturi teisės sulaikinėti taip atžy
mėtų asmenų.

Maisto klausimas Austrijoj labai pasunkėjęs dėl daržovių stokos. Žmo
nės daugely vietų^beveik raidiškai badauja. Nors stovyklose maistas geres
nis, ‘bet toli gražu nepakankamas. Drabužių irgi labai trūksta, ypač šei
moms, turinčioms vaikų.

Bolševikų poli trukų siautimas, sunkūs mitybos klausimai ir austrų ne
siskaitymas su svetimšaliais privedė prie to, kad lietuviai ėmė bėgti į Vo
kietiją, ypač į Bavariją, Padėtį šiek tiek stabilizavo Salzburgo komendan
tas amerikietis, oficialiai pranešdamas lietuviams, kad iš Austrijos išva
žiuoti draudžiama, kol neišryškės pokarinės Europos aktualieji klausimai. 
Jis tarp kitko pareiškė, Jog žiemą lietuviai bus aprūpinti šiltomis pasto
gėmis.

Anglų užimtoje Austrijos dalyje taip pat gyvena pora šimtų lietuvių. 
Jų gyvenimo sąlygos taip pat kietos, kaip ir kitose Austrijos srityse, nors 
anglai ir daugiau dėmesio kreipia į rastų buvusiose Vokietijos žemėse sve
timšalių globą.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

Lietuviai prievarta iš amerikiečių zonos nebus grąžinami namo. Spalio 
pabaigoje gen. Eisenhoweris paskelbė Vokietijoj gyvenantiems svetimšaliams, 
jog Sovietų Sąjungos piliečiai nebus verčiami grįžti savo tėvynėn. Kalbė
damas apie Baltijos pabėgėlius, gen, Eisenhoweris primygtinai pareiškė, Jog 
šių kraštų piliečiai, kurie prieš šio karo pradžią neturėjo Sovietų Sąjun
gos pilietybės, prievarta nė nebuvo bandomi repatrijuoti. Šiuo atveju USA 
nusistatymas buvęs aiškus ir nesvyruojantis,

Šią žinią pranešė Londono radijas, ir ji sužadino švenčių nuotaikas 
svetimšalių stovyklose. Didžioji mįslė, ardžiusi nervus šimtams tūkstančių 
lietuvių pabėgėlių, nežinojusių savo likimo, staiga buvo išspręsta, ir da
bar liko tik spėliojimai, kur teks nešti sunkią emigranto dalią, kol susi
darys sąlygos grįžti į laisvą ir nepriklausomą tėvynę.

Tačiau raudonos vėliavos dar tebeplevėsuoja prie repatriacinių komi
sijų būstinių, esančių bevelk prie kiekvienos stovyklos. Jos gražios, šil
kinės ir, rodos, lašančios nužudytų brolių krauju... Pabėgėliai Vokietijoj 
su nekantrumu laukia dienos, kada sovietų repatricinės komisijos dings iš 
stovyklų su tomis savo vėliavomis.

Visa komisijų vedama propaganda nedavė beveik Jokių rezultatų. Dar dau-
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giau, Daugumoj stovyklų sovietų piliečiai ukrainiečiai ir armėnai komisi
jų propagandistams pasiūlė užmiršti stovyklas ir Jose nesilankyti. Esą, vis- 
tiek žmonės į Juos žiūri kaip į paprasčiausius budelius, ir todėl niekas 
nėra tikras, ką gali padaryti vienas ar kitas išsišokėlis,

Mannheimo stovykloje, kur ukrainiečių kolonija buvo didžiausia, per 
paskutinius^du mėnesius nė vienas politrukas ar propagandistas neišdrįso 
kreiptis į žmones. Jie pakartotinai kelis kartus iš stovyklos buvo iššvilp- 
ti, ir Jų kelias į stovyklą toliausia siekia stovyklos sandėlius.

Lietuviams pabėgėliams buvo svarbiausia ir būtiniausia išsaugoti sa
vo pavardės paslaptį nuo nereikalingų ausų ir akių, Xpač tiems, kurie Lie
tuvoje paliko šeimas, galinčias visuomet susilaukti iš bolševikų represi
jų, Tai sekėsi tol, kol lietuviai suėjo į UNRRA stovyklas. Kiekvienoj UNRRA 
stovykloj bolševikai turi savo žmonių, ir lietuvių sąrašai perduodami bol
ševikams anksčiau, negu tai galima pajusti.

Bolševikų politrukų agitacija tarp lietuvių, išbarstytų įvairiose Vo
kietijos stovyklose, baigėsi visišku fiasko. Tarp lietuvių, gyvenančių Šio
se stovyklose, yra virš 100,000, o gal dar daugiau, lietuvių, atvežtų į Vo
kietiją prievartos darbams. Sovietų repatriacinės komisijos kaip tik pirmoj 
eilėj ir atkreipė dėmesį į šiuos prievarta Vokietijon atvežtus, o taip pat 
prievarta iš Lietuvos evakuotus žmones, ragindami Juos grįžti tėvynėn ir 
žadėdami Jiems bevelk ąukso kalnus. Agitacija trūko virš dviejų mėnesių. 
Per tą Laiką tik apie 150 lietuviu apsisprendė grįžti į bolševikinę Lietu
vą._Vlsi kiti - ir prievarta išvežtieji darbininkai, ir prievarta evakuotie
ji ūkininkai - vieningai apsisprendė palaukti, kuo baigsis politinės pai
niavos taikos konferencijoje, o jei reikės, tai likti tremtiniais ir dalin
tis emigranto dalia su^broliais, nuo bolševikinio tvano pabėgusiais.

Centrinė amerikiečių valdžia Frankfurte labai gerai supranta lietuvių 
nenorą grįžti į tėvynę ir kelis kartus užtikrino /pradžioj minėtas gen. El- 
senhowerio pareiškimas/, Jog niekas iš lietuvių prievarta į tėvynę grąžina
mas nebus. Bolševikai bando pasiekti rezultatų neoficialiu keliu, per vie
tines amerikiečių įstaigas ir stovyklų vadovybes. Jų pastangos davė rezul
tatų tik prie Wuerzburgo /praėjusiam "Svetur" numery minėti žiaurūs prie
vartos aktai/ ir Nuernberge, Nuernbergo stovykloj dar rugpjūčio mėnesį bol
ševikai sugavo 10 lietuvių^ir vežė į Lietuvą. Paprašius transporto šefui 
leidimo "savanoriškai" grįžtančius tėvynėn lietuvius išgabenti iš amerikie
čių zonos, atvykęs į vietą amerikiečių .majoras su vertėju įsitikino, kad 
lietuviai buvo sugaudyti ir vežami prievarta, ir juos išlaisvino. Jis davė 
sunkvežimį nuvežti jiems atgal į Nuernbergą.

Anglų zonoje dar mažiau rezultatų. Ten^dabar visiškai uždrausta sovie
tų agentams^lankytis stovyklose ir drumsti žmonių nuotaiką. Visa, kas pa
teisino bolševikų apgavystes, tai 150 žmonių transportas, kurį Jie gavo iš 
vienos prancūzų zonoje esančios srities.

Kiek lietuvių Vokietijoj

Dar prieš Vokietijos kapituliaciją vokiečių ir jų kontroliuojamoj lie
tuvių spaudoj /"Lietuviai"/ kartais būdavo paminima, kad Vokietijoj yra 
virš pusės milijono lietuvių. Į tą skaičių turėjo įeiti visi darbams išvež
tieji, pabėgusieji ir evakuotieji. Lietuvių Sąjungoj Berlyne buvo užregis
truota apie 350.000 asmenų. Žinoma, visi lietuviai nebuvo užregistruti: dau
gelis nesiregistravo bijodami patekti pramonės darbuosna ar kariuomenėn. 
Kiek dabar lietuvių Vokietijoj, tikslių davinių neturime. Kai kurių Ameri
kos laikraščių žiniomis, visose trijose vakarinėse okupacinėse zonose tesą 
tik 47.000 lietuvių. Šis skaičius tačiau, atrodo, yra toli gražu netikslus.
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Neatrodo,~kad iš pusės milijono tiek daug galėjo užlieti į vakarus beslen
kanti bolševizmo lava. Žinoma, nemažai pakliuvo ir bolševikams, ypač Prū
sijoj irJPomeranijo j ^"Vienybės" gautomis žiniomis, apie 100.000 - dau
giausia ūkininkai, važiavę savais vežimais/^ kai kurie pareiškė norą grįž
ti, tūlas skaičius buvo rusams išduotas, tačiau negalėjo lietuvių skai
čius Vokietijoj bent 80% sumažėti. Bendro Amerikos Lietuvių Fondo žinio
mis, Vokietijoj Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos okupacinėse zonose yra 
virš 200.000 lietuvių. Atrodo, kad šis skaičius ir bus apytikris.

Lietuvių Sąjungos Valdyba, norėdama turėti kiek galima tikslesnių * 
davinių apie lietuvių skaičių, pravedė lapkričio 1 statistinį lietuvių su
rašymą. Reikia tikėtis,^kad šis surašymas parodys pilną ir tikrą Vokie
tijoj ir Austrijoj esančių lietuvių pabėgėlių skaičių.

Surašymo daviniai Švedijoj dar negauti.

Žinios iš lietuvių kolonijų gyvenimo Vokietijoj

Lietuviai gyvena išsimėtę po visą Vokietiją didesnėmis ar mažesnėmis 
grupėmis, daugiausia stovyklose, tik maža dalis privačiai,

Wuerzburgas yra dabar lyg Vokietijos lietuvių sostinė. Čia yra lietu
vių Sąjungos Valdyba, Lietuvių studentų Vokietijoj atstovybė, iš čia vado
vaujamas visas lietuvių veikimas. Wuerzburge veikia meno kolektyvas "Sie
tynas", su pasisekimu koncertuojąs kitose lietuvių stovyklose ir žavįs 
tautiškais šokiais ir lietuviškomis dainomis amerikiečių, anglų bei pran
cūzų karius, _

Ravensburge susikūrė viena iš veikliausių lietuvių kolonijų prancūzų 
zonoje. Veikia Lietuvių Sąjungos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriai. 
Gauti tinkami būstai mokykloms ir įvairiems kursams. Lietuviai čia turi 
valgyklą ir restoraną. Surengti keli koncertai, Dariaus ir Girėno minėjimas 
ir lietuviškas vakaras su dainomis ir vaidinimu. Ravensburge ir jo apylin
kėse gyvena rašytojai Bernardas Brazdžionis, Petras Babickas, Antanas Gus
taitis, Gražina Tulauskaitė, Benys Babrauskas, Balys Augustinavičius; dai
lininkai Adomas Varnas, A, Vaičaitis, K. Žeromskis, A. Firinauskas, J, Pen- 
čyla, J. Bagdonas,. Dobkevičiutė - Paukštienė, Naruševičiūtė - Žmuidzinie- 
nė; teatro ir mokslo žmonės - Alė sidabraitė, prof, Vaclovas Biržiška, 
dr« A, Paplauskas, dr, Č. Pakuckas ir kt.

Bernardas Brazdžionis rengia išleisti 1946 metams lietuvišką kalen
dorių, kuriame be kalendariumo bus poezijos, beletristikos ir šiaip pasi
skaitymų,

Petras Babickas parašė trijų veiksmų ir prologo vaidinimą "Gintaro 
kraštas", o poetas Bernardas Brazdžionis su pedagogu Ignu Malinausku pa
rengė naujus elementorius.

Haffkrugas. Toje stovykloje, esančiojo anglų zonoje, gyvena 700 lie
tuvių, Pirmaujantį veiklumą rodo ten susispietę literatai - Juozas Krū- 
minas, Nelė Mazalaitė, Jeronomas Cicėnas, A. Rimydis, J. Stonys ir kt. 
Prieš kiek laiko rašytojas Juozas Krūminas išleido rotatorium spausdintą 
60 puslapių literatūros almanachą "Baltija". 
Kultūrinį gyvenimą pagyvina nuolat rengiamos įvairiais klausimais paskai
tos. kurias skaito J. Pronskus, kun. F. Kireilis, J, Stonys, V. Valkūnas, 
P. Stuopis, V, Grigaliūnas ir kt. Leidžiamas rotatorium spausdintas lalk- 
raštis"Kelyje Tėvynėn".

Hanau. Vietos stovykloje^gyvena per 3.000 lietuvių. Tai gausiausias 
lietuvių susibūrimas amerikiečių zonoje. Be lietuvių stovykloje gausu len
kų, latvių, estų. Tvarkai palaikyti sudaryta policija iš stovyklos gyven
tojų. Veikia gimnazija, pradžios mokykla, krautuvė, suorganizuotas tau
tinis ansamblis, choras. Kartą per savaitę išleidžiamas dali, K. Jezerskio 
gražiai iliustruotas sieninis laikraštis "Hanau lietuviai", kurį redaguo-
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ja žurn. Ą. Merkelis. Kultūriniam darbui vadovauja žurn. A. Merkelis, dail. 
Jezerskis, J. Žemaitis ir kt. Lietuvių Sąjungai vadovauja prof, dail, V. K, 
Jonynas. Dail, V. K. Jonynas pakviestas iliustruoti prancūzų rašytojo Pros-' 
per Merlmee veikalą "Lokys", kurio turinys paimtas iš Lietuvos praeities.

Tuebingene gyvena apie 400 lietuvių, visi privačiai. Visi maitinasi 
svetimšalių valgykloj., maistas duodamas veltui. Santyklai_su prancūzų ka
rine vadovybe geri. Surengtas literatūros vakaras. Savo kūrybą skaitė Pul
gis Andriušis, H. Nagys, B. Gražulis, K. Čerkeliunas ir kt,

LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS. Iš Vokietijos pranešama, kad ten jau veikia 
18 lietuviškų gimnazijų. Svarbiausia normalaus darbo kliūtis - vadovėlių 
stoka. Daug lietuvių studentų yra įstoję į vėl atidaromus vokiečių univer
sitetus.

Lietuvos katalikų dvasiškių iniciatyva ir pastangomis, Eichstatte, Ba
varijoj, pernai įsteigta kunigų seminarija. Šiuo metu seminarijoj mokosi 
78 klierikai. Keturi šiais metais seminariją baigė ir buvo įšventinti į ku
nigus.

Tremtinių maitinimas. "New įTork Times" paskelbtomis žiniomis, ameri
kiečių zonoj esantieji tremtiniai ateityje bus maitinami iš kariuomenės 
žinioje turimų išteklių. Išskyrus bulves, vietinės maisto atsargos tremti
nių maitinimui nebus naudojamos.

Spalio 8 išleistame karo vadovybės įsakyme sakomat kad tremtiniams šią 
žiemą numatyta maisto norma beveik dvigubai bus didesne už vokiečiams skir
tą davinį. Vokiečiams skirta norma_siekia vos 1350 kaloriją. Tremtiniams 
ji buvo padidinta nuo 2.000 iki 2.300 kalorijų. Normaliai žmogus gi turi 
gauti virš 3.000 kalorijų.

Tarptautinis Raudonasis Kryžius praneša, kad Prancūzijos Raudonasis 
Kryžius pasiuntė Baltijos pabėgėliams prancūzų okupuotoje zonoje 50.000 
siuntinėlių /po 5 kg/.

Londono spauda rašo, kad anglų labdaros organizacijos yra jau daug 
padėjusios Baltijos tremtiniams. Tarp kitko, Anglijos Raudonasis Kryžius 
yra pasiuntęs pagelbą į Kopenhagą, Luebecką ir Paryžių. Be to, nesenai su
siorganizavo Britų Komitetas Baltijos Tremtiniams Gelbėti, kuriam vadovau
ja Duchess of Athol.

Lietuvių dainos Lindau radiofone

Prancūzų zonoj A. Mikulskio vadovaujamas lietuvių tautinis ansamblis, 
kurio branduolį sudaro buvusio Vilniaus Liaudies Ansamblio nariai, buvo 
pakviestas nuolatiniam koncertavimui Lindau radiofone. Ansamblis duos per 
savaitę 3-4 lietuviškos dainos radijo koncretus. A. Mikulskio vadovau
jamas tautinis ansamblis yra stipri lietuviškojo meno pajėga, savo daina 
ir šokiu sužavėjusi tiek prancūzų kareivius, tiek prancūzų karinę vadovy
bę Vokietijoje ir ypač išpopuliarinęs lietuvišką dainą ir tautinį šokį vo
kiečių ir prancūzų tarpe.

Kiek vokiečiai išžudė Lietuvoj žmonių

Kaltinamajame akte prieš didžiuosius vokiečių karo nusikaltėlius pa
sakyta, kad " Lietuvos Tarybų Socialistinėj Respublikoj buvo nužudyta ma
sės tarybinių piliečių, būtent, Paneriuose mažiausia 100,000, Kaune virš 
70.000, Alytuj apie 60.000, Prienuose virš 3.000, Ukmergėj apie 8,000. Ma
rijampolėje apie 7.000, Trakuose ir aplinkiniuose miesteliuose 37.640; Dėl 
tų nužudyto jų pavadinimo tarybiniais piliečiais amerikiečių teisėjas bu
vo priverstas pareikšti, kad USA nepripažįstanti Baltijos kraštų įjungimo 
į Sovietų Sąjungą ir tų kraštų gyventojų neskaito tarybiniais piliečiais.
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WLEUSŲ KRAŠTAS NEPRIVALO IŠDUOTI ŽMONIŲ TIKRAI MIRČIAI"

Vokiečiams galutinai pralaimėjus karą ir kapituliavus be sąlygų, iš 
Pakuršės, gelbėdami savo gyvybę, į Švediją atbėgo gerokas būrys vokiečių 
karių, kurių tarpe buvo ir vokiečių prievarta mobilizuotų baltiečlų: virš 
150 latvių, 10 lietuvių ir 7 estai* Kadangi jie atbėgo ką tik po kapitu
liacijos ir vokiečių karinėje uniformoje /nors toli gražu ne visi/, tai 
jie Švedijos karinių įstaigų buvo internuoti kaipo karo belaisviai pra- ’ 
džioje kartu su vokiečiais, o vėliau atskirai vienoje stovykloje netoli 
Eksjo.

Laikas bėgo ramiai, ir pabėgę baltiečiai kariai buvo pilniausiai įsi** 
tikinę, kad Jiems joks pavojus negręsia, nes jiems dar jūroje, švedų ka
riams juos internuojant, buvo patikrintas visiškas saugumas* Bet štai stai
ga lapkričio antroje pusėje pasirodė švedų provincijos laikraščiuose vi
suomenei nelaukta ir netikėta žinia, kad netrukus sovietams bus išduoti 
vokiečiai ir vokiečių pusėję kariavę kitų kraštų kariai, jų tarpe ir anie 
minėti baltiečiai* Švedų visuomenėj kilo didelis nerimas ir susijaudini
mas dėl tų baltiečlų likimo, nes visuomenė gerai nujautė, kas jų laukia* 
Spauda ir visuomenė reikalavo baltiečlus iš to skaičiaus išskirti, laiky- 
tijuos politiniais pabėgėliais ir pritaikyti Jiems azyllnę teisę. Pama
žu užsikūrė didelis laužas, visi laikraščiai, išskyrus komunistinius ir 
dalinai socialdemokratinius, ėmė spontaniškai visą baltiečlų reikalą gin
ti. Visuomenė ir įvairios įstaigos pradėjo imtis konkrečių žygių. Dvasiš
ki ja buvo pirmoji. Lapkričio 20 švedų dvasiškijos - tiek valstybinės liu
teronų bažnyčios, tiek kitų nepriklausomų religinių sąjūdžių delegacija,' 
vadovaujant vyskupams Bjdrkvlstui, ^sandėriui ir Cullbergui atsilankė pas 
švedų užsienių reikalų ministerį, prašydama baltiečlų Išdavimą sovietams 
sustabdyti. Tą pačią dieną ir švedų parlamento /riksdagb/ abiejuose rūmuo
se pareikalauta paaiškinimų šiuo klausimu, kurs dabar taip iškilo viešoje 
spaudoje ir kuris iki šiol plačiajai visuomenei nebuvo žinomas, Pirmuose 
rūmuose paklausimą iškėlė parlamento narys prof, HolmbHck /liberalų_partl- 
jos/ ir prašė ministerį pirmininką į užklausimą atskyti, antruose rūmuose 
to paties iš užsienių reikalų ministerio pareikalavo doc. Hastad /dešinysis/ 
Atsakymas į paklausimus buvo duotas lapkričio 23. Abiejuose rūmuose . jis. bu
vo vienodas: š. m. berželio 2 sovietų pasiuntinybė Stockholme įteikė šve-. 
dų užsienių reikalų ministerijai verbalinę notą, kad pagal gegužės 8 Ber- 
lyne pasirašytą kapituliacijos aktą sovietams butų Išduoti visi vokiečių 
ar vokiečių kontrolėje buvę kareiviai, karininkai ir visas kitas karinis 
personalas, kuris iš sovietų - vokiečių fronto pabėgo į Švediją po kapitu
liacijos, t, y. po gegužės 80 Berželio 15 posėdyje Švedijos vyriausybė nu
tarė Sovietų Sąjungai išduoti minėtos kategorijos karius, kas birželio 16 
nota buvo pranešta sovietų pasiuntinybei Stockholme. Krašto apsaugos minis
terijai buvo pavesta sueiti į kontaktą su sovietų karinių įstaigų atstovais 
dėl minėtų karių perdavimo* Švedų vyriausybė neranda reikalo keisti savo 
nutarimų ir įsipareigojimų Sovietų Sąjungai, nes ji jau seniau-yra pripa
žinusi Baltijos valstybių naują padėtį kaipo įsijungusių į Sovietų gąjungft, 
ir tokiu būdu kariai iš Baltijos kraštų vokiečių tarnyboje negali būti ki
taip traktuojami, kaip paprasti karo belaisviai. Švedijos Vyriausybė yra_ 
pilnai įsitikinusi, kad Sovietų Sąjunga su tais kariais elgsis kaip su ka
ro belaisviais, o ne kaip su karo nusikaltėliais,..

Po atsakymo prasidėjo parlamento abiejuose rūmuose diskusijos.
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Pirmuose rūmuose p. Holmb&ck pareiškė, kad 1 akis labiausia krinta tai, 
jog vyriausybė nepasistengė ištirti ir iškvosti kiekvieną asmenį, atskirai. 
Vyriausybė turėjo ištirti, ar baltiečių negalima buvo priskirti prie poli
tinių pabėgėlių ir leisti jiems naudotis ta pačia azylinę teise, kuria ŠVe- 
dija^leįdžia naudotis kitiems tos pačios kategorijos asmenims. "Man atro- 
doaišku, kad vyriausybė savo nutarimą turi pakeisti taip, kaip tautos dau
guma trokšta", baigė paklausėjas.

P. I. Anderson /dešinysis/ pabrėžė, kad švedai niekada neturi nusi
leisti tam, kas sudaro jų, kaip suvereninės valstybės teisė, būtent, patiem 
aiškinti savo azylinę teisę taip, kaip jiems švedų teisės principai diktuo
ja. Tie, kurie dabar bus išduoti Sovietų Sąjungai, buvo Baltijos patriotai. 
r'Ir aš norėčiau pasidalinti tuo vyriausybės optimizmu, kaip sovietai pasi
elgs su tais baltiečiais pabėgėliais, bet niekas nežino, koks juos iš^tie
sų ištiks likimas. Visa tragedija glūdi tame, kad mes norime išduoti žmones, 
kurie nieko kito nėra padarę, kaip tik kovoję už savo krašto laisvę".

Pi Sandleris /socialdemokratas, buvęs užsienių reikalų minister!s/ pa
reiškė, kad to padaryto žygio švedai tikrai gailėsis.

Be minėtų kalbėtojų kalbėjo p. Linner /dešinysis/ ir p. G&rde/liberalas/. 
Antruse rūmuose diskusijos užsitęsė tris valandas. Svarbiausias kalbė

tojas buvo klausimo iškėlėjas p. Hastad /dešinysis/. Kalbėtojas pareiškė, 
kad atrodo, kad teisinis pagrindas, kuriuo paremtas grąžinimo Įstatymas, 
šiuo^atveju buvo apeitas. Tarptautinė teisė neįpareigoja Švedijos grieb
tis čia kalbamų priemonių. Paliaubų sutartis švedus tiek pat suvaržo, kiek 
Versalio sutartis suvaržė Olandiją, kuri atsisakė išduoti ten pabėgusį kai
zerį 'Vilhelmą. Baltiečiai daugeliu atvejų, ką kalbėtojas pavyzdžiais patvir
tino, grąsinant bausmėmis buvo priversti stoti į vokiečių kariuomenę. La
bai nedaug buvo tikrų savanorių. Tie baltiečiai, apie kuriuos čia kalbama, 
jau iš patyrimo žino, koks likimas jų laukia. Pabaigoje savo kalbos Jis 
kreipėsi į vyriausybę, prašydamas visą reikalą iš naujo persvarstyti.

Prof. Lundstedt /socialdemokratas/ kreipėsi asmeniškai į užsienių rei
kalų minister!. Anot jo, ši tragedija liečia ne tik baltiečius, bet taip 
pat ir švedus, nes, prievartai spaudžiant, švedai po kojų pamina tą civi
lizaciją, kuri yra pats didžiausias jų tėvų palikimas.

Diskusijose dalyvavo dar visa eilė parlamento narių iš visų partijų, 
neatsiliekant ir komunistams, kurių atstovas Johansson labai išliaupsino 
Sovietų Sąjungą ir užgyrė vyriausybės sprendimą. '

Vyriausybei atsisakius savo nutarimą pakeisti, visuomenė ir spauda 
pradėjo dar smarkiau reaguoti, o ypač kai internuoti baltiečiai pradėjo 

bado streiką. Visame krašte buvo šaukiami mitingai visai be kokių nors 
politinių sumetimų, o grynai tik žmoniškumo ir civilizacijos Vardan. Re
agavo ‘visi visuomenės sluoksniai. Visų Švedijos universitetų /Uppsalos,. 
Lundo, Stockholm©. Gdteborgo/ studentai gausiai dalyvavo mitinguose ir 
demonstracijose. "Mes turime pagrindo bijoti, kad mūsų kraštas yra pasi
ryžęs padaryti niekšišką darbą", tarė Uppsalos universiteto studentų ats
tovybės pirmininkas doc„ Forssman į virš 2.000 studentų minią, susirinku
sią prie universitetoo "Mes tikimės, kad mes nebenuslysime vėl į tą lai
kotarpį, kada švedų teisinė tradicija vėl bus suteršiama iš naujo kariš
kai stiprios valstybės naudai, kaip kad anksčiau įvyko kitos, dabar jau 
nugalėtos, valstybės naudai", tęsė tas pats kalbėtojas. Stockholme sušauk
tam studentų mitinge dalyvavo^net 1J kalbėtojų. Išneštoje rezoliucijoje 
studentai pasisakė; ..."Mes įžiūrime, kad vyriausybės nutarimo vykdymas 
yra sunkus švedų teisės ir žmoniškumo supratimo pažeidimas. Mes pareiš
kiame savo nepasitenkinimą tuo paslaptingumu, kuri vyriausybė panaudojo 
šį klausimą spręsdama..."

Švedžių moterų sušauktame mitinge Stockholme visų kalbėtojų buvo rei
kalauta klausimą iš naujo perspręsti ir pritaikyti azylinę teisę pilnoje
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jos galioje o Moterys’taip pat pareikalavo, kad pabėgėlių gabenimui nebūtų 
panaudota kariuomenė, o savanoriai, Jeigu tokių atsirastų. Ta pačia proga 
reikėtų gal pridurti, kad stovyklų, kur buvo laikomi baltiečiai, tiek ka
rininkai, tiek puskarininkiai rašte Švedijos karaliui priminė tą sąžinės 
graužimą, kuris neduos Jiems ramybės pareigas pildant. Be to, ir pats vy
riausias kariuomenės vadas, atsilankęs pas karalių, pareiškė, kad, spren
džiant iš dabartinės situacijos, gabendama pabėgėlius, švedų kariuomenė ir 
policija bus pastatyta prieš labai sunkius ir svetimus uždavinius.

Tarp kitų mitingų Stockholme tektų paminėti KFUM karo belaisviams gel
bėti skyriaus mitingą, kur kalbėjo inž. Noren ir p-lė St^Hrne. Mitinge, kurs 
vyko atvirame ore tarp švedų vėliavų Jūros ir prie degančio laužo, buvo pri
imta rezoliucija ir pasiųsta Švedijos karaliui. Kitas, bene vienas iš svar
biausių, buvo suruoštas Vasosvgimnazijoje Stockholme, kuriame kalbėjo vi
sų partijų žmonės, išskyrus, žinoma, komunistus. Svarbiausiu kalbėtoju bu
vo Jau minėtas doc, Hastad. Jis pakartojo ir papildė savo pareiškimus, pa
darytus parlamente: Švedija nebuvo Įpareigota prie paliaubų sutarties pri
sidėti, o jei prisidėti, tai ne visuose punktuose. Tie baltiečiai, kurie 
čia atbėgo, neatbėgo vieni, bet kartu su civiliais bėgliais. Iš visko spren
džiant, vyriausybė pavasarį nusprendė paskubomis, užtat ir į specialią bal- 
tiečių azylinės teisės problemą nebuvo pakankamai atsižvelgta. Klausimą rei
kia iš naujo persvarstyti. "Mes norime gerų santykių /su Sovietų Sąjunga/, 
bet tos draugystės mes nenorime pirkti iškeisdami amžinąsias teisės verty
bes ir išduodami nelaimingus žmones", baigė kalbėtojas. To paties mitingo 
kiti kalbėtojai pareiškė? teol, dr. N, Beskow: "Mes trokštame atvirų ir 
pasitikėjimo pilnų kaimyninių santykių, bet mes atsisakome tikėti, kad tik
rasis kelias tiems santykiams Įgyti yra švedų teisinių principų paaukavi- 
mas". Redaktorius B. Beckman; "Tai būtų didžiausias nusikaltimas ne tik^prieš 
mūsų vienų, bet ir prieš viso pasaulio sąžinę, jeigu mes leistume mūsų šal
tam kaip ledas egoizmui triumfuoti". Pastor primarius 0. Nystedt: " Kai Baž
nyčia savo žodįmtaria, sakoma tuoj, kad tai politika. Tą‘patį skė naciai 
apie’Bažnyčią Norvegijoj. Mes turime pasitikėti švedų demokratine vyriau
sybe, _kuri stipriai saugo azylinę teisę, būtų daugiau negu graudu, Jeigu 
tas mūsų pasitikėjimas būtų apviltas. Graudu būtų, jei reikėtų gėdytis šve
du esant". Paskutinis kalbėtojas buvo ponia G. Lamm ir redaktorius, senas 
socialdemokratas, kovotojas už darbininkų teises ir pirmųjų rūmų parlamen
to narys T.’Nerman, kurs tarp kitko pareiškė, kad "mes neturime teisus įta
rinėti rusų, bet draugystės vardan mes neturime pažeisti teisės principų, 
klausimas eina tik apie Švedijos azylinę teis^".

Mitingai buvo ruošiami visame krašte, priimtos rezoliucijos buvo siun
čiamos Švedijos karaliui ir ministeriui pirmininkui. Ne tik minios kreipė
si į vyriausybę, bet ir daug žymių švedų asmenybių asmeniškai pareiškė sa
vo nuomonę vyriausybės nariams. Štai, lapkričio 26 Švedijos arkivyskupas 
Eldem telegrama kreipėsi į minister! pirmininką visų Švedijos vyskupų var
du, pareikšdamas, kad klausimas turėtų būti persvarstytas ir kad kiekvie
nas internuotas būtų atskirai apklausinėjamas ir nagrinėjamas. ,Tą pačią 
dieną užsienių reikalų minister! aplankė Uppsalos universiteto rektorius 
prof, von Ho f s ten ir Gčiteborgo Aukštosios mokyklos rektorius prof. Weibull. 
Uppsalos universiteto vardu kreipėsi rektorius, prašydamas, kad užsienių 
reikalų ministeris dėtų visas galimas pastangas klausimą iš naujo persvars
tyti, nes universitete vyrauja vieninga nuomonė, kad azylinės teisės ir 
žmoniškumo principai reikalauja, kad tie pabėgėliai nebūtų išduoti, neiš
tyrus kiekvieno atvejo kiekvienam asmeniui atskirai. Prie tos nuomonės pri
sidėjo ir Gdteborgo universiteto rektorius taip pat viso universiteto vardu<> 

Lapkričio 25, sekmadienį, visose Švedijos bažnyčiose buvo meldžiama
si už baltiečius pabėgėlius.

Ir patys pasmerkimui skirti baltiečiai nusiuntė prašymus karaliui ir
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mlnigteriui^pirmininkui.
Lapkričio 28 švedų^radijas ir spauda pranešė, kad Švedijos karalius 

kreipėsi X Staliną, prašydamas taitiečių siuntimą atidėti vieniems metams, 
bet sovietų vyriausybė savo atsakyme nerado pagrindo švedų karaliaus prašy
mą patenkinti. Bet tą pačią dieną radijas ir laikraščiai pranešė, kad Šve
dijos užsienių reikalų ministeris painformavo sovietų pasiuntinį Stockholne, 
jog nuo bado nusilpusių ir susirgusių baltiečių perdavimas sovietų orga
nams atidedamas. Dabar visi minėti baltiečiai, nusilpę nuo badavimo, iš
vežti iš stovyklos ir išskirstyti po Švedijos ligonines priežiūrai, kur 
jie bado streiką vis dar tebetęsia. Tik vienas iš 167, latvių leitenantas 
Oskars Lapa, nusižudė, Įsismeigdamas durklą 1 krūtinę.

Sovietų laivas "Kuban", atplaukęs čia pasiimti 2,700 vokiečių ir mi
nėtų baltiečių, turėjo kurą laiką išbūti Trelleborgo uoste, nes laive nebu
vo jokių Įrengimų žmonėms transportuoti, jokių medicinos ir pirmosios pa
galbos priemonių. Gruodžio 3 laivas išplaukė iš Švedijos su vokiečiais in
ternuotaisiais, bet^ir tai ne su visais, nes daugelis iš jų sunkiai susi
žalojo ir liko priežiūrai ir gydymuisi Švedijoj, Vokiečių tarpe Įvyko dau
giau savižudybių.

Kaip vieninga, be mažų išimčių, buvo visa krašto spauda ir kiek nuo
širdumo baltiečiams parodė švedų tauta, matyti iš šių trumpų Stockholmo 
ir provincijos spaudos ištraukų:

"Sydsvenska Dagbladet" /dešiniųjų/ lapkričio 24 rašo: "Mūsų kraštas 
neprivalo išduoti nekaltų žmonių tikrai mirčiai. Tai neturi Įvykti", "Svens- 
ka Morgonbladet" /krikščionių liberalų/ lapkričio 24 vedamajam, pavadintam 
’’Jaudinančiai", rašo: "Atsakyti tiems asmenims azvlinę teisę mūsų krašte 
reiškia paneigti tos teisės principus iš viso", "flstgdta Correspondenten" 
/dešiniųjų/ lapkričio 24 pabrėžia to klausimo rimtą prasmę; "Pradedame 
čiupinėtis dėl azylinės teisės principo. Mes iš savo krašto išvarome žmo
nes, kurie su baime širdyje išvyksta", " Gdteborgs Morgonpost" /dešinių
jų/ lapkričio 24 sako: "Vyriausybė per savo informacinius šaltinius žino 
apie tariamąjį"teisingumą", kuri Sovietų Sąjunga taiko užgrobtuose kraš
tuose, Baltiečių Išdavimas yra pripažinimas tos neteisybės, kurios ir Hit
leris savo galybės dienomis nebūtų tikėjęsis mus priversti pripažinti". 
Net ir socialdemokratų "Arbetarbladet" lapkričio 24 ragina būti žmonėmis 
ir leisti nelaimingiems pabėgėliams pasilikti azylinės^teisės užvėjy, 
’’Dagens Nyheter" /liberalų/ lapkričio 25 vedama jame rašo : "Grynai žmoniš
ko padorumo reikalavimas gaivalingai verčia nuoširdžiai ir tautiniai nu
siteikusius švedus protestuti ir paskutinėje valandoje ieškoti išeities 
kelių. Turi atsirasti priemonių išgelbėti nelaiminguosius nuo staigios 
mirties pavojaus ir apsaugoti Švediją nuo negarbės,.," "fistergčJtlands 
Folkdlad" /socialdemokratų/ lapkričio 25 apgailestauja, kad į toki nešina- . 
gų reikalą Įpainiotas švedų vardas,, "Orebro Dagblad" /dešiniųjų/ lapkri
čio 25 rašo: "Visa tai, kas Įvyko, yra gėda ne tik švedų teise pagristai 
Visuomenei, bet ir pačiai Švedijai, kaip suvereninei Valstybei",^"Halland" 
/dešiniųjų/ straipsnyje "Opurtunizmas krikštasuoly" sako; "Visa ši drama 
savo tragiškumu taip jaudina.mus jau vien dėl to, kad mes pasidarome nebe
verti būti mažųjų valstybių gynėjais"*

Smulkios žinios

Nutraukė ryšius su komunizmu.- Spalio pradžioje Amerikos komunistų 
oficiozo "Daily Worker" redaktorius Louis F, Bučlenz paskelbė, kad Jis nu
traukia Visus ryšius su komunizmu ir marksizmu, atsisako iš redaktoriaus 
pareigų, išstoja iš komunistų partijos ir grįžta katalikų tikėjiman.

Budenz 1 komunistų partiją buvo Įstojęs 1935 metais, o paskutinius 
šešerie metus jis buvo partijos komiteto narys ir komunistų leidyklos šefas.
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Pereidamas į Katalikų Bažnyčią, jis pareiškė: "Komunizmas ir kataliky
bė yra nesuderinami0 Aš radau, kad komunizmas siekia įvesti tironiją žmo
nių dvasiai j Jis stovi nesibaigiančiam konflikte su religija ir tikra lais
ve.'1 Komunistams šis Budenz žygis buvo tikra staigmena. Iš karto Jie neži
nojo nė ką sakyti. Vėliau Amerikos komunistų Vadas Budenzą išvadino; dezer
tyru ir reakcionierium o o0

Budenz perėjo dirbti į Notre Dame /South Bend/ katalikų universiteto 
ekonomijos fakultetą. Kartu su Juo pakrikštyta Jo žmona ir trys dukterys.

Didieji karo nusikaltėliai o~ Lapkričio 20 Nuernberge prasidėjo teis
mas pries 24 didžiuosius Vo ki e t i j 6 s karo~nū s i kai t ėl iu s . Teisia- i š Amerikos, 
Angį rjos, trarreuzi'j o s "I r-Rū3irJū-s—tei sininkų sudarytas- te i sm a s• Tie didie
ji karo nusikaltėlal yra: Hermann GBring, Rudolf Hess, Joachim von Ribben
trop, Franz von Papen, Walter Frank, Hjalmar Schacht, Alfred Rosenberg, Ju
lius Streicher, Robert Ley, Hans Frank, Ernst Kaiteribrunner, adm. Keitel, 
adm. Karl von'DUnitz, adm. Erich Raeder, Gustav Krupp, Baldur von Schirach, 
Fritz Qauckel, Albert Speer, Martin Bormann, Gustav Jodi, Konstantin von 
Neurath, Artur Seyss-Inquart, Hans Fritzsche ir Wilhelm Frick,

Iš čia suminėtų karo nusikaltėlių tik vienas Martin Bormann yra nesu
rastas o Robert Ley gi dar prieš teismą pasikorė. Visi kiti yra Nuernberge 
ir turės atsakyti už nusikaltimus prieš talką, žmoniškumą ir pamynimą po 
kojų bet kokių tarptautinių susitarimų.,

Žio karo nuostoliai žmonėmis.- Anglų žiniomis, Vokietija šiame kare 
neteko apie^T.OOO.000 karių, Prie šio skaičiaus dar tenka pridėti 800.000 
gyventojų, žuvusių nuo bombardavimų.

Anglija neteko 568.000 karių.
Amerikos nuostoliai siekią 210.000 karių.
Prancūzija prarado 200,000 karių.
Norvegijos žmonių aukos šiame kare siekia 8,645. Iš to skaičiaus 1.600 

žuvo kaip politiniai kaliniai vokiečių kalėjimuose,
Bolševikai savo nuostolių neskelbia^oManoma, kad jų žmonių nuostoliai 

siekia 10 - 20.000,000.
Dabar taika. Ją "New York Journal" bendradarbis Karl von Wiegand taip 

apibūdina; -
"Žmonijos padėtis tiesiog neįtikėtina, liūdna ir tragiška. Ji reiškia

si milijonais badaujančių, ligomis ir mirtimi, dvasiniu nupuolimu^ir žie
mos 'baime. Pirmieji šalčiai jau švilpia pro kiaurus stogus, išdaužytus lan
gus, neapšildytus pastatus, kadaise vadinamus namais.

Krikščioniškos taikos aukos mirusiais gali pralenkti milijonus žmo
nių, žuvusių per karą...

Kareiviai, grįžę iš japonų nelaisvės, paliudijo, kad japonai varto
davo belaisvius kaip taikinius per-durtuvų kautynių pratimus.

Dr, Leon Kuboviszki, Pasaulinio žydų kongreso sekretorius pranešė, 
kad ta organizacija paaukojo 20,000 dolerių Vatikanui, Įvertindama Vati
kano pastangas gelbstint žydus nuo nacių ir fašistų.

Atominė bomba kelmams rauti... Tūlas ūkininkas iš Newport /USA/ pa
rašė laišką "atominių bombų dirbtuvei", prašydamas atominių bombų savo 
ūkyje medžių kelmams Išrauti. Jis rašo:

"Aš savo ūkio laukuose turiu nemaža kelmų ir norėčiau juos išrauti. 
Ar kartais tokiam darbui neturite reikalingo dydžio atominių bombų? Jei 
yra, tuojau man praneškite, nurodydami kainą, Aš manau, jos man patiks ge
riau už dinamitą".

Ūkininkas protingesnis už tuos, kurie ne kelmus, bet miestus atomi
nėm! s bombom!s rauna...
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Žygis Į Washingtoną

Amerikos Lietuvių Misija /tautininkų nusistatymo žmonės/ sušaukė lap
kričio 16 - 17 Washingtone savo suvažiavimą, kurio•tikslas - ginti Lietu
vos nepriklausomybės reikalą. Tuo metu Washingtone kaip tik vyko atominės 
bombos konferencija, kurioje dalyvavo Amerikos Jungtinių Valstybių pre
zidentas Trumanas, Anglijos premjeras Attlee ir Kanados premjeras Macken- 

' zie Kinge Suvažiavimas pareikalavo atstatyti Lietuvos nepriklausomybę,^pa
brėždamas, kad atomo amžiųje.-teritorijos krašto apsaugai nebeturi reikš
mės, todėl Sovietų Sąjungos pasiteisinimas, kad Baltijos valstybės yra 
reikalingos jos saugumui patikrinti, yra bevertis.

Šis suvažiavimas ir reikalavimas atstatyti laisvą Lietuvą rado atgar
sio visų laisvų kraštų spaudoje. Buvo paminėtas ir švedų spaudoje*

Amerikos lietuvių kongresas

Amerikos Lietuvių Taryba /ją sudaro katalikai ir socialistai/ lap
kričio 29 - 30 ir gruodžio 1 Chicagoje sušaukė savo kongresą taip pat 
Lietuvos laisvės bylai ginti. Kongrese priimtos rezoliucijos bus pasiųs
tos Amerikos vyriausybei. Kongrese buyo taip pat paminėta Didžiojo Vil
niaus Seimo 40 metų sukaktis.

Smulkesnių žinių apie šį kongresą dar negauta.

Komunistai irgi kombinuoja

Trečia Amerikos lietuvių politinė grupė, veikianti griežtai priešin
gai pirmoms dviems patriotiškai nusi-stačiusioms ir Lietuvos laisvės rei
kalą ginančioms grupėms, yra taip vadinami demokratiniai lietuviai, tik
rąja demokratija laiką Stalino diktatūra. Jie ašarodami prašo palikti Lie- 
tuvą^po Stalino sparnu. Jie irgi kombinuoja šaukti "demokratinių lietuvių 
suvažiavimą1’, tačiau iki šiol dar beveik nė viena organizacija nesutiko 
siųsti savo atstovų i tą suvažiavimą,;.

Amerikos lietuvių komunistų vadas Antanas Bimba prieš klek laiko iš
vyko į Lietuvą, kad vėliau tame šaukiamame ’’demokratinių lietuvių suvažia
vime" galėtų papasakoti apie Lietuvos žydėjimą /gal krauju?/ Sovietų Są
jungos tautų šeimoj,o o Kas tam Bimbai Lietuvoj rūpi, matyti iš jo paties 
laišku. Lapkričio 16 ’’Amerika " rašo i

"Štai kokius "svarbius" dalykus Bimba aprašo iš savo kelionės! "Pa- 
sivalgėme labai smarkiai,., Mudu su /sovietų/ pulkininku imamės šachma
tais,Rusai draugai užsispyrė išmokyti mane keisto kazyrių lošio... 
Vėlai vakare nuėjau gulti ir kietai užmigau". Tikrai geras komunistas ta
sai Bimba: jis jaunis anksto mokosi maskvinių kazyrių ir kaip užmigti, kad 
Lietuvoje galėtų užmerktomis akimis vaikščioti ir nematyti tų kapų, kur 
guli tūkstančiai ruso nužudytų lietuvių, arba tų kalėjimų, kur kenčia mūsų 
tremtiniai/Bimba važiuos ir į Rusiją - mūsų past./. Bimbai patartume dar 
vieną praktiką: pasimokyti, kaip ausis užkimšti ar visai apkursti. Tada jis 
negirdės tremiamų liamų lietuvių aimanos ir galės sau po pavergtą Lietu- 
Vos žemelę gurinėti, kaip Alicija po stebuklų kraštą."

Aišku, kad Bimba yra užsikimšęs ausis, užmerkęs akis ir Stalinui už
rašęs savo smegenis^ Girdinčių, matančių ir suprantančių žmonių sovietai 
4 savo rojų neįsileidžia. Nors daug lietuvių iš Amerikos norėjo važiuoti 
pasidairyti Lietuvon, bet sovietai rado vertu tik Bimbą įsileisti.
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LIETUVIŲ KOMITETO STOCKHOLME PRANEŠIMAI

Iš USA Rauta rūbų ir apavo •

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas yra atsiuntęs lietuviams pa
bėgėliams Švedijoj apie 4.500 kg vartotų rūbų ir apavo. Kadangi Lietuvių 
Komitetas dar nėra gavęs dokumentų, reikalingų siuntai išimti, jis dar ne
turėjo galimumo siuntos peržiūrėti. Todėl Komitetas dar negali suteikti 
smulkesnių žinių apie siuntos sudėtį. Tačiau, norėdamas, kad mūsų brolių 
Amerikoj padovanotieji, rūbai kuo. greičiau pasiektų pabėgėlius, L, Komite
tas jau dabar prašo pranešti jam, kokio apdaro pabėgėliai pageidautų. Ma
lonėkite kartu kuo tiksliau nurodyti didumą pagal Švedijoj vartojamą nume
raciją.

Lietuvių Komitetas, kad ir nežinodamas, ar gautoje siuntoje taip pat 
yra ir antklodžių, paklodžių, rankšluosčių ir pan., vistik prašo nurodyti, 
kas. tų daiktų pageidautų.

7 ■. Lietuvių Komitetas

Pasirodo švedų kalbos gramatika lietuviams

Šiomis dienomis Lietuvių Komitetas išleidžia ’’Trumpą švedų kalbos gra
matiką” lietuviams. Ji bus 87 didelių /folio/ puslapių. Ją paruošė teol. kand. 
Andrius Skimutis.

Kadangi gramatiką išleidžiant susidarė labai didelių išlaidų, ir Lie
tuvių- Komi tetas neturi galimumo jas Visas padengti, teko nustatyti tai gra
matikai 6,- kronų kainą. Norį gauti gramatiką, prašomi prisiųsti L. Komite
tui šią sumą.

Lietuvių Komitetas

Negąsdinkime patys savęs I

Paskutiniu laiku Lietuvių Komitetas gauna labai daug laiškų iš tautie
čių - pabėgėlių Švedijoj, kur klausiama, kada švedai perduos pabėgėlius 
sovietams ir kaip čia dabar gelbėtis... Kiti vėl rašo girdėję, kad nuo atei
nančių metų pradžios pabėgėliai nebegalės niekur gauti darbo ir taip bus pri
versti grįžti namo.

Pagrindo tam nuogąstavimui davė trukšmas^dėl 167. internuotų baltiečių 
išdavimo sovietams /žiūrėk atskirą straipsnį šiame numeryje/. Apie visų pa
bėgėlių Išdavimą visai nebuvo kalbama, todėlnuogąstauti netenka. Mes tu- « 
rime pasitikėti Švediją, kuri visuomet buvo žmoniškumo principų saugotoja, 
kad ji ir ateityje nenusileis jokiems sovietų reikalavimams ir nesusižavės 
jų viliojimais.

Gandus, k&d pabėgėliai nebegalės dirbti ir taip bus priversti grįžti 
į tėvynę, skleidžia mums priešingi komunistinio nusistatymo žmonės, norė
dami sėti nerimą pabėgėlių tarpe ir nepasitikėjimą Švedijos vyriausybe ir 
visuomene, kuri baltiečių internuotųjų karių išdavimo sovietams bylos me
tu parodė tiek daug tikro nuoširdumo ir mūsų vargų bei rūpesčių suprati
mo. Tokius gandus reikia skaityti visiškai nerimtais ir visiškai nekreip
ti į juos dėmesio.

Lietuvių Komitetas ateityje paskirai į tokius, užklausimus neatsakinės. 
Visiems turėtų užtekti to paaiškinimo,

Negąsdinkime patys savęs I

Lietuvių Komitetas
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