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VISI KOVQll DĖL LIETUVOS LAISVES

Visi kovon dėl Lietuvos laisvės - toki šūki yra iškėlęs lapkričio 
29, 30 ir gruodžio- 1 d. įvykęs Amerikos lietuvių kongresas Chicagoje. 808 
Amerikos lietuvių organizacijų delegatai, susirinkę aptarti savo tėvų 
žemės reikalų, tuo šūkiu išreiškė nevien Amerikos lietuvių nusistatymą. 
Tokiu pasiryžimu kovoti dėl savo krašto laisvės yra dabar persiėmusį vi
sa lietuvių tauta. Vis tiek, ar lietuvis pasiliko tėvynėje, ar karo bu
vo nublokštas svetur, ar žiauraus likimo yra^kankinamas Sibiro ar Kazak- 
stano tyruose, jo mintys šiandien yra tos pačios. Šiandien jis labiau 
negu bet kada prisimena neginčijamą tiesą, pačios istorijos nustatytą, 
o Amerikos lietuvių įrašytą į atgimusiai Lietuvos valstybei padovanotą 
Laisvės Varpą: "0 skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas nevertas lais
vės, kas negina jos!" Būdami ištikimi Lietuvos laisvės idealui, Amerikos 
lietuviai šiandien ypatingai pabrėžia kovos reikalą tam idealui pasiek
ti. Jie sąmoningai įvertina stovinčius skersai kelio sunkumus. Jie žino, 
kdd^kova šį kartą bus sunkesnė, negu po pirmojo pasaulinio karo. Tuomet 
didžiausias Lietuvos laisvės priešas - imperialistinė rusų valstybė - 
gulėjo karo priblokšta vidujinių kovų agonijoje. Nauji jos viešpačiai - 
bolševikai - turėjo nugalėti pasaulio pasipriešinimą pačiam savo pasi
rodymui tarptautinėje arenoje. Tuomet jiems teko prisimest! taikos, tei
sėtumo ir teisingumo gynėjais ir džiaugtis draugyste kad ir su mažomis 
valstybėmis, kad tik nepalikus visiškoje izoliacijoje. Tuomet jie noriai 
rašėsi taikos sutartis ir nepuolimo paktus su tokiais kraštais, kaip Lie' 
tuva, Latvija ir Estija, išsižadėdami bet kurių pretenzijų į tų kraštų 
žemes "visiems laikams". Tuomet, kai dėl naujai kuriamos sovietų valsty
bės silpnumo grėsė jai nepalyginamai didesnis pavojus iš oro, negu da
bar, sovietų vadai nedvejodami pasižadėjo gerbti savo mažesnių kaimynų 
nepriklausomybę ir nesikišti į jų vidaus reikalus. Šiandien padėtis yra 
žymiai pasikeitus. Sovietų Rusija, kaip pasaulinė galybė, yra atsistoju
si, kaip karo laimėtoja, greta JAV ir Didžiosios Britanijos. Nuo jos nu
sistatymo dabar dažnai pareina pasaulinės politikos kryptis. Drauge yra 
atgijęs senasis carų Rusijos imperializmas. Sovietai dabar reiškia pre
tenzijas tai į vienų, tai į kitų kaimynų žemes, prisidengdami tariamais 
saugumo sumetimais, nors šiandien, jei iš viso kas galėtų dar pulti so
vietus, tai nebent viso pasaulio koalicija. Dėl to ir Lietuvos laisvės 
reikalas šiandien atsistoja visai kitoje plotmėje.

Lietuvis negali šiandien to nematyti. Jis žino, kad su galingesniu 
priešu ir kova bus sunkesnė. Tačiau ir Lietuvos reikalas šiandien yra 
jau kur kas aiškesnėje padėtyje, negu po pirmojo pasaulinio karo. Kai 
anuomet lietuvių tautai reikėjo įrodinėti savo teises į savarankišką gy
venimą, reikėjo maldauti išorinio pasaulio pripažinimo, o šiandien tik 
pats okupacijos faktas išskiria Lietuvą iš tarptautinio bendravimo. Per 
dvidešimt nepriklausomo gyvenimo motų lietuvių tauta yra įgijusi nema
ža draugų, kurie dabar užjaučia jos sunkią būklę. Drauge su neginčijamo 
mis ^Lietuvos teisėmis į laisvę tos simpatijos sudaro šiandien taip pat 
milžinišką jėgą, su kuria negalima nesiskaityti, kuriant taikos pagrin
dais naują tautų bendruomenę. Jeigu tokia bendruomenė turi atstovauti, 
kaip sakoma, pasaulio sąžinę, tai ta sąžinė negali būti apsunkinta to
kiais nusikaltimais, kaip Lietuvos ir kitų mažųjų valstybių žudymas.

Kai kas. tiesa, reiškia nusivylimą dėl galimumo įgyvendinti teisės
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ir teisingumo principus šių dienų tarptautiniame gyvenime ir tvirtina, 
kad kuo toliau, tuo labiau tas gyvenimas būsiąs pagristas klasta, mo
lu ir smurtu. Tačiau, jei toks pesimizmas pasitvirtintu, jis reikštų 
žmonijos civilizacijos galą, žmonės pavirstų laukinių žvėrių bandomis, . 
viena kitą be atodairos naikinančiomis. Tokiame pasauly jo ir gyventi ne
apsimokėtų.... Sveikas žmogaus instinktas turi mus nuo tokio eventualu
mo apsaugoti. Greičiau jau būtų galima prileisti kitą kraštutinumą ir 
laukti, kad ne tik mažos, bet ir didelės valstybės, ir net pati Sovietų 
Rusija, nusilenks prieš reikalą įkurti taikos rūmą ant pastovių teisės 
pamatų ir atitaisys Lietuvai padarytas skriaudas... Juk yra pasirodę not 
apeliacijų 1 Sovietų Rusiją ta prasme...

Nei Amerikos lietuviai, nei Europos pabėgėliai nėra tačiau tokie 
vaikiški, kad pasiduotų šitokiam kraštutiniam optimizmui. Jie žino, kad 
sprendimas ateis vidurio keliu. Vadinasi, per kovą, su perspektyvomis lai
mėti . 0 tokiai kovai visų pirmiausia reikalinga visų lietuviu vienybė. 
Vienybė ne tik pasistatytuose tiksluose, ne tik vykdomuose uždaviniuose, 
bet ir metoduose jiems siekti ir vykdyti. Dėl to Amerikos lietuvių kon
gresas visai pagrįstai apeliavo i tautininkų sroves vienybės reikalu. Tas 
apeliavimas drauge yra vienybės šauksmas ir į viso pasaulio lietuvius, 
šauksmas, kuris, reikia manyti, bus visų suprastas.

Antras dalykas, būtinas sėkmingai kovai,- pasitikėjimas savo laimė- 
• jimu. Tas pasitikėjimas liečia tiek pasitikėjimą siekiamo tikslo teisė

tumu ir teisingumu, tiek dar labiau pasitikėjimą savo jėgomis. Niekas, 
rodos, negali abejoti dėl lietuvių tautos siekiamo tikslo šventumo. 0 
kai dėl jėgų^ tai nevisuomet reliatyvus jėgų santykis turi lemiamos reikš- 
mės. Tai ypač turi būti aišku mums lietuviams. I ūsų tautos istorijoje 
jau ne kartą yra buvę atsitikimų, kad mums teko susidurti su daug galin
gesniu priešu. 0 ir paskutinio šimtmečio įvykiai yra mums parodę, kad 
tautų gyvenime kartais ir beviltiški dalykai virsta tikrove. Juk ir ca
ras buvo galingas, ir dar 1912 m. lietuviai tik nedrąsiai kalbėdavo apie 
autonomiją. 0 štai caro galybė netrukus žuvo. Arba kai ant Lietuvos bu
vo uždėta Hitlerio letena, prispaudusi beveik visą Europą... Tik nodaųg 
kas tuomet galėjo pranašauti, kad ir ta galybė ant molinių kojų. Šian
dieną Hitlerio karjera baigta. 0 lietuvių tauta turi naujus rūpesčius. 
Tikėkime, kad ateis laikas, kuomet ir čia įvyks pasikeitimų. Bet'kol 
tai įvyks, laikykime Lietuvos reikalą gyvą, kelkime jį visur, kur tik 
galima. Dirbdami vienybėje, "eikime Lietuvos keliu", kaip šaukė Mairo
nis, pasitikėdami savo ateitimi, o pasieksime laisvę, Šitaip šių dienų 
lietuvis turi suprasti Amerikos lietuvių istorinį šūkį.

LIETUVIŲ TEZES „•

Karo išblaškyti po visą pasaulį lietuviai šiandien reikalauja at
statyti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Šitą reikalavimą kelia Ame
rikos lietuviai ir remia pasaulio demokratija. Demokratinių kraštų spau
do je^ligi šiol yra pasirodę nemaža balsų už mūsų reikalą. Šioje spaudo
je iškelta visa eilė argumentų prieš padarytą lietuvių tautai skriaudą. 
Vieni tų argumentų liečia tiesiog Sovietų Rusiją, kiti remia Lietuvos 
reikalą demokratinio pasaulio akyse. Šitaip juos sugrupavę, pateikiame 
mūsų skaitytojams. Atsižvelgdami į jų reikšmę gyvenamajam laikotarpiui, 
pavadiname tuos argumentus lietuvių tezėmis, nes juose yra išreikštas 
lietuvių tautos reikalavimo motyvavimas. Kas nėra už pliką smurtą, tą 
tos tezės turėtų, rodos, įtikinti.
puo 14^10LuvąV3~^es^Uta reikalau^a> kad Rusija apleistų jos oku-

1/ 1920 m. liepos 12 d. sutartimi su Lietuva Sovietų Rusija visiems 
laikams yra Išsižadėjusi Lietuvos teritorijos ir įsipareigojusi gerbti 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir jos teritorinę neliečiamybę, o taip
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pat nesikišti į jos vidaus reikalus,
2/ 1926 m. rugsėjo 28 d. Maskvoje pasirašytu nepuolimo paktu su 

Lietuva Sovietų Rusija pakartotinai yra priėmusi tuos įsipareigojimus, 
3/ 1939 m. rudenį per derybas dėl priverstino tarpusavio pagelbos 

pakto sudarymo atsakingi Sovietų Rusijos pareigūnai ir patsai Stalinas 
yra davę Lietuvos delegatams patikrinimų, kad Sovietų vyriausybė nesieks 
Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą ir pačiame pakte vėl įsiparei
gojo gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir jos žemių neliečiamybę,

4/ Sovietų Rusijos tvirtinimas, kad lietuvių tauta pati atsisakė 
nuo savo nepriklausomybės, išrinkdama 1940 m. liepos 15-16 d. liaudies 
seimą, kuris nubalsavęs Lietuvos prisijungimą prie Sovietų Rusijos, ne
turi jokios juridinės reikšmės, nes

a/ Liaudies seimo rinkimai yra įvykę Sovietų okupacijos ir teroro 
režime, kai raudonoji sovietų armija jau nuo 1940 m. berželio 15 d.'bu
vo užplūdusi kraštą ir kai bet koks laisvas lietuvių tautos valios pa
sireiškimas buvo neįmanomas,

b/ renkant liaudies seimą, buvo be to nuslėptas to rinkimo tikslas, 
ir niekas iš dalyvavusių balsavime nežinojo, kad tas liaudies seimas 
bus priverstas prašyti Sovietų Sąjungą prijungti Lietuvą prie Sovietų 
Rusijos, dėl to minėtas liaudies seimas ir formališkai imant neturėjo 
teisės prijungimo klausimą svarstyti ar nubalsuoti,

c/ iš viso nėra buvę istorijoje atsitikijnų, kad gerbianti savo tau
ta’laisva valia išsižadėtų savo laisvės ir eitų į vergiją, kuri jai grė
sė, kaip tai parodė sovietų valdymas Lietuvoje, masiniai deportavimai 
ir žudymai,*

5/ Sovietų Rusija yra prisidėjusi prie 1941 m. rugpjūčio 12 d. At
lanto Chartos, kuria yra pažadėta atstatyti nepriklausomybę tų valsty
bių, kurioms karo metu ta nepriklausomybė buvo atimta jėga; uz tą pri
sidėjimą Sovietų Rusija yra gavusi karinę paramą iš JAV ir Didžiosios 
Bri tani jos;

6/ ta aplinkybė, kad Atlanto Charta buvo paskelbta po Lietuvos oku
pacijos, čia" neturi reikšmės, nes jei Charta yra taikoma Vokietijos už
imtoms prieš jos paskelbimą šalims, tai ji negali būti netaikoma Lietu
vai, kuri buvo okupuota tuometinio Vokietijos sąjungininko - Sovietų 
Rusijos; be to, faktinė padėtis, kuri buvo sudaryta Lietuvoje per pir
mąją sovietų okupaciją, buvo panaikinta lietuvių tautos . reagavimo po 
1941 m, berželio 22 d., o vokiečių okupacijai, lygiai kaip ir antrajai 
sovietų okupacijai Atlanto Charta turi būti taikoma;

7/ Greta nurodytų nesugriaunamų juridinių lietuvių tautos titulų1',, 
visiškai nepagrįstas yra Sovietų. Rusijos rėmimasis politiniais ir stra
teginiais motyvais, nes:

a/ Sovietu Rusijos saugumui Lietuvos okupacija nėra reikalinga, ka
dangi per 20 mėtų /1919 - 1939/ Sovietų Rusija be jos apsėjo, tuo tar
pu jau įvykdyta Lietuvos okupacija neapsaugojo Sovietų Rusijos nuo va- 
kiečių puolimo 1941 m, berželio mėne,

b/ atominės bombos ir kitų naujausių karo technikos priemonių iš
radimas visai nuvertino teritoriją saugumo reikaluose, ir šiandie remti 
svetimų teritorijų okupaciją saugumo reikalais nepateisinama,

c/ demilitarizavus Vokietiją, iš viso nėra pavojaus Sovietų Rusi
jos saugumui toje Europos dalyje, kur randasi Lietuva;

8/ Lietuvos okupacijai is Sovietų Rusijos pusės nėra nė ekonominių 
mo tyvų, ne s:

a/ Lietuvos gamtos turtai neturi Sovietų Rusijai bent kiek žymes
nės reikšmės,z

b/ Sovietų Rusijos tranzitas per Lietuvą niekad nebuvo trukdomas, 
bet, priešingai, Lietuva visuomet buvo suinteresuota jį palaikyti ir 
įvairiomis priemonėmis tą tranzitą favorizavo,

c/ Nemuno žiočių klausimas čia gali būti statomas tik ta plotme,
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kaip Reino ar kitų Europos upių, tekančių per kelias valstybes, klau
simas, ir Nemuno sutarptautinimąs tą klausimą iš pagrindų išsprendžia, 

d/ Lietuvos ūkio struktūra, pagrista nuosavybės dėsniu, yra nesu
derinama su sovietų režimu, .kurs nuosavybės teisę atmeta,

e/ Lietuvos gyventojų 85 % yra ūkininkai, tvirtai prisirišę prie 
savo žemės ir nuosavybės; jie gali būti išžudytibet ne paversti įsi
tikinusiais kolchozninkais /sovietinių ūkių kumečiais/,

f/ per nepriklausomybės metus /1919 - 1939/ Lietuva medžiagiškai 
labai pakilo; savo gyventojų darbštumo ir įgyto prityrimo dūką ji galė
tų po karo greit atsistatyti, nežiūrint visiško nualinimo; dėl to butų 
nusikaltimas nustumti Lietuvą į Sovietų Rusijos ūkio lygį, kurio paly
ginimą su Lietuvos ūkio lygiu galima padaryti kad ir iš to, kad, paskirs 
čiuš Sovietų Rusijos ir Lietuvos eksportą 1938 m. pagal gyventojų skai
čių, vienam sovietų piliečiui išeina to eksporto vos už 87 centus, tuo 
tarpu kai kiekvienam Lietuvos piliečiui tenka Lietuvos eksporto po 11,5 
aukso dolerių,

g/ per pirmąją sovietų_okupaciją Lietuvos ūkis tik per vieneris 
sovietų valdymo metus, nežiūrint taikos gyvenimo sąlygų, smarkiai nu
smuko; Lietuvos gamybą tiek pramonėje, tiek žemės ūkyje, priešingai pom
pastiškai vedamai propagandai, žymiai sumažėjo.

II. Lietuvių tauta kreipiasi į demokratinį pasaulį, prašydama pa
veikti Sovietų Rusiją* kad ji apleistų jos okupuotą Lietuvą, kadangi

1/ Lietuvos Respublika tebėra teisėtas Tautų Sąjungos narys, o Tau
tų Sąjungos paktas patikrina kiekvienam jos nariui, tame skaičiuje ir 
Lietuvai, nepriklausomybę ir teritorinę neliečiamybę; tokias pat garan
tijas savo nariams žada ir naujai kuriama tautų organizacija, kuri turi 
užimti Tautų Sąjungos vietą, ir nėra priežasčių, dėl kurių Lietuva nuo 
dalyvavimo šioje naujoje tautų organizacijoje turėtų būti nušalinta;

2/ JAV vyriausybės 1940 m, berželio 25 d. deklaracija, padaryta 
Baltijos valstybių soviet!žavimo metu, išreiškė neigiamą Amerikos^de
mokratijos nusistatymą dėl sovietų smurto žygių Lietuvoje ir tie žy
giai Amerikos oficialių įstaigų, lygiai kaip ir viso demokratinio pasau
lio, niekuomet nebuvo pripažinti;

5/ JAV prezidentas Rooseveltas 1940 m. spalio 15 d. įsakmiai pa
reiškė Amerikos lietuvių delegacijai, kad Lietuvos okupacija iš sovie
tų pusės yra tik laikina, karo reikalams, ir, karui pasibaigus, Lietu
vos nepriklausomybė bus atstatyta;

4/ Atlanto Charta, pasirašyta 1941 m. rugpjūčio 12 d. ir sudaranti, 
pasaulio demokratijos karo tikslų paskelbimą, įsakmiai pažadėjo atsta
tyti nepriklausomybę toms tautoms, iš kurių ta nepriklausomybė karo me
tu jėga buvo atimta, ir šis pažadas, stiprindamas lietuvių tautos vil
tis, didino jos jėgas kovoje už demokratijos laimėjimą;

5/ JAV prezidentas Harry S. Trumanas savo 1945 m. spalio 27 d. kal
boje, išdėstydamas JAV užsienių politikos pagrindinius dėsnius, yra ne 
tik išreiškęs tikėjimą, kad "visos tautos, kurioms jėga buvo atimtos 
Jų suvereninės teisės ir nepriklausomybė, pagaliau atgaus tas teises 
ir nepriklausomybę", bet ir įspėjęs, kad JAV nepripažins "bet kurių te
ritorinių pakeitimų bet kurioje nors ir draugingoje mums pasaulio šaly
je, jei tie pakeitimai nebus padaryti paliestų tautų laisvu susitarimu” 
ir kad JAV atsisako "pripažinti bet kurią vyriausybę, kuri bet kuriai 
tautai buvo jėga primesta iš bet kurios svetimos valstybės pusės", o vi
si minėti pareiškimai tiesioginiu būdu taikintlni sovietų okupacijai Lie' 
tuvoje;

6/ nelaukdama pasaulinės taikos konferencijos, Sovietų Rusija Vie
našališkai varo įvykusių faktų politiką; užgrobusi Lietuvą, kaip ir ki
tas šalis su aukštesne kultūra, kuri nieko bendro su Azijos bolševizmu 
neturi, ir negalėdama asimiliuoti lietuvių tautos, trokštančios gyven
ti pagal vakarų demokratijos idealus ir dėl to su baime žiūrinčios į 
rytų despotiją, siekiančią prisidengti demokratijos skydu, negirdėtais
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ligi šiol žudymais ir masiniais deportavimais eina prie visiško lietu
vių tautos išnaikinimo;

7/ likusiai sovietų okupacijoj lietuvių tautos daliai nebelieka . 
nieko kito, kaip gintis nuo visiško išžudymo visais prieinamais būdais, 
neišskiriant ir ginklo, pasislepiant miškuose ir kuriant partizanų,bū
rius, sovietų apšauktus "banditų gaujomis", kas savo keliu sukelia žiau
rias okupantų represijas giminėms ir tautos išžudymo procesą tik pagrei
tina;

8/ kruopščiai vykdžiusi visus savo tarptautinius pasižadėjimus, Vi
somis savo išgalėmis siekusi prisidėti prie žmonijos pažangos, lietuvių 
tauta darbais yra įrodžiusi savo aukštą kultūringumą bei žmoniškumą; bū
dama apvilta savo taikinguose siekimuose, lietuvių tauta apeliuoja į de
mokratinį pasaulį, kuriame ji buvo užėmusi vietą, ir prašo sustabdyti 
žiaurų smurtą, kuris juoda dėme turi kristi ant kultūringojo pasaulio 
sąžinės, ir įgyvendinti teisę, grąžinant lietuvių tautai, vienai seniau
sių tautų Europoje, laisvę;

9/ reikalavimas apleisti Lietuvos teritoriją nėra joks įsikišimas 
į Sovietų Rusijos vidaus reikalus, nes neteisėtas, sulaužant duotus pa
žadus ir pasirašytas sutartis, Lietuvos teritorijos užėmimas nėra su
daręs Sovietų Rusijai jokių juridinių titulų į šią teritoriją, ir Lie
tuva nėra tapusi dėl to Sovietų Rusijos dalimi;

10/ pokarinio taikos gyvenimo pasaulyje tvarkymas teisės ęagrindais 
negali būti pradėtas tyliu ar atviru tos teisės laužymo pripažinimu; pa
saulio tautų saugumas pasidarytų iliuzoriškas, jeigu bet kurios tautos 
saugumas nebūtų tvirtai pagrįstas bendru visoms tautoms lygių teisių 
pagrindu, kuriuo turi remtis nauja pasaulio tautų organizacija; dėl to 
ir Lietuva šioje organizacijoje negali būti išduota brutaliam smurtui;

11/ semdamosi stiprybės iš savo didingos praeities^ lietuva niekuo
met nenustojo ir nenustos kėVdjusl už savo laisvę ir uz savo teisesj 
per antrąjį pasaulinį karą lietuvių tauta tai yra pakartotinai įrodžiu
si; savo didvyrišku pasipriešinimu okupantams ji yra neabejotinai pri
sidėjusi prie demokratijos laimėjimė, o tūkstančiai lietuvių JAV ir jos 
sąjungininkų kariuomenėse yra sudėję nemažą kraujo auką už tuos idealus, 
kuriuosvvakarų demokratijos karo metu yra iškėlusios ir kurie lietuvių 
tautai žadėjo jos teisėtų troškimų įvykdymą.

Tokios yra svarbesnės, draugingoje lietuviams spaudoje ligi šiol 
pasirodžiusios, lietuvių tezės. Net eiliniam lietuviui jos atrodo šian- 
dien savaime aiškūs postulatas, įrodymų nereikalinga aksioma. Bet dau
gelis svetimšalių, patekusių į priešingos mums propagandos ęinkles, te
besistebi, "kodėl gi tie lietuviai 1940 m. vasarą balsavo uz Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų Rusijos".

, ■. '■ ■ ’’f - ||

RANKA NUMOTI, - A^R KIETAI KOVOTI?

/Amerikos lietuvių balsas/

K1. Jurgelionis drąsiai ir žodžio į bovelną nevyniodamas tvirtina, 
kad šiandien yra svarbiausia padėti lietuviškam žmogui gyvam ir sveilaam 
išlikti, o visokie mūsų politikierių mėginimai kelti Lietuvos klausimą 
Washingtone ar kitur yra bergždžias dalykas, laiko gaišinimas, tuščias 
savęs prigaudinėjimas, nes anglosaksai Lietuvą galutinai pardavė bolše
vikams, ir kad ne Washingtonas, o Maskva dabar galinti ką pasakyti Lie
tuvos klausimu...

Visi^ kurie atydžiai seka Washington© ir Londono politiką ne Vien 
iš jų žodžių, bet ir iš darbų, nepaneigs, jog šitokiame tvirtinime yra
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gera dalis teisybės.
Jeigu dar yra davinių abejoti dėl Washington©, tai lapkričio mėne

sio pradžios Bevino ir Churchillio pasisakymai britų parlamente meta švie
sos į tai, kad Londonas įvairiose konferencijose tikrai yra pigiai iš- 
paydavinėjęs Baltijos valstybių laisvę ir kad jis bent tuo tarpu nieku 
neketina pasipriešinti Rusijos smurtui rytų Europoje...

Tokia dabar atrodytų tikroji padėtis - be iliuzijų ir apsigaudinė- 
jimų. Tai mes visi žinome ir matome.

Ką daryti? Ar numoti ranka? Ar į musų tėvų žemę Lietuvą jau tik ir 
žiūrėti, kaip į palaidotą motiną, prarastą dalyką, beviltišką bylą? r

Tai yra klausimai, į kuriuos drąsiai turi surasti atsakymą kiekvie
nas patriotas lietuvis ir kiekvienas lietuviškos kilmės amerikietis.

Ar numoti į viską ranka, - ar kietai kovoti toliau už teisės, tei
sybės ir laisvės laimėjimą?

'Taip, laikotarpis yra sunkus. Musų tėvų žemė yra išduota^smurtiriin- 
kams, ir tie, kurie skelbia teisingumą ir taiką geros valios žmonėms, 
sako, jog jie nepajudins nė piršto pavergtoms ir jų parduotoms tautoms 
iš Rusijos vergovės išvaduoti.

Bet ar numoti ranka? Ar viskas žuvo?
Tik prisiminkime praeitį, kada lietuvių tautai tų pačių rusų taip 

pat laisvė buvo išplėšta, kada teko gyventi ne ką mažiau sunkios ir žiau
rios gadynės, kada pačių lietuvių pajėgų buvo daug skysčiau, ne tiek su- ' 
sipratusių, kaip dabar.

Kai carizmas buvo išplėšęs lietuviams ne tik laisvę, bet ir raštą, 
- ar prieš tą smurtą, neteisingumą ir jungo galingą leteną numojo ranka 
anuomet dr. Basanavičius, dr. Šliupas, dr. Kudirka?...

Laisvę reikia ginti 1 Už teisę ir teisingumą reikia kovoti - nuolat 
visomis jėgomis, visomis priemonėmis ir iki galo!

Lietuva matė daug juodų dienų ir dar daug matys. Bet pralaimės ji 
tik tada, kai jos kraujo vaikai atsisakys tęsti kovą. Kol jie kovos, vi
sur, visada, visokiais būdais ir iš visų,jėgų, - tol niekas negali drįs
ti tvirtinti, kad jų siekimai yra tik iliuzijos, palaidotas reikalas 
ar apgaudinėjimas.

Remkime gyvą lietuvį žmogų visais ištekliais - padėkime sutaupyti, 
lietuviško kraujo pajėgas ateičiai, nes jų reikės.

Bet draugę visais būdais remkime mūsų bylos gynimo pastangas Washing
tone, Londone ir visur kitur, kad pasaulis matytų ir būtų įtikintas, jogv 
lietuvių tauta nekapituliavo ir niekad nekapituliuos, kol nebus pašalin
tas smurtas ir neteisybė, kol laisva ir nepriklausoma Lietuva vėl atsi
stos gyventi I

Kai raudonarmiečių banditų, lenkų peoviakų ir bermontininkų plėši
kų gaujos iš visų pusių užpuolė iš griūvėsiu atsikeliančią Lietuvą, - 
ar tos galybės gausingesnių priešų akivaizdoje numojo ranka Smetona, Val
demaras, Grinius, Šleževičius, Stulginskas, Staugaitis, Galvanauskas, 
Kairys, gen. Žukauskas, Škirpa, Ladyga?

Ar numojo ranka 10,000 lietuvių savanorių, daugelio mūsų pačių tė
vai ir broliai, Juozapavičius, Lukšys, Eimutis ir visi tie, kurie išsku
bėjo ginti užgimstančios laisvės ir mirti dėl jos, jeigu reikės?

Kai bolševikas okupantas 1941 m. vasarą užsimojo kūniškai sunaikin- . 
ti mūsų tautą, - ar numojo ji ranka, kai 100.000 aktyvistų ir partiza
nų Įtūžusiai griebėsi~ginklo laisvei atstatyti?

Ar numojo ranka šiandien vėl pavergtos Lietuvos tautiečiai ir trem
tiniai, kai jų ta pati laisvės meilė ir kovos valia tebedega krūtinėse?

/Truputį sutrumpintas "Vienybės" vedamasis
iš 1945 m. lapkričio 23 d. Nr. 47/.
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J. Aistis - Aleksandriškis

RŪTA
*

NULĖKDAMI tave iki juodos žemelės 
Įtūžę viesulai vis rauna iš šaknų 
Ir gąsdina ruduo trankydamas varteliais, 
Lyg tyčia juos atradęs palaknus... .

Išaugai jau, mat, kaip tik prie viešo kelio 
Praeivio Įgeidžiui - nuskinti, nuskabyt, 
Bet^nuolatos keli aukštyn viršūnę žalią 
Ir žiemą vasarą žaliuoji įstabi.

0 nemari tavo žalių šakelių, rūta, 
Gležnuos lapeliuos slypinti galia. 
Dėl to sesutės pasirinko tavo žalį

Pasidabint kasas, pagražinti darželį, 
Kad tu esi gyvybės ženklas - kas bebūtų - 
Ar šalnos kanda, sniegas dengia - vis žalia.

J. Aistis - Aleksandriškis
EINI TU

EINI tu nuvergta - nenugalėta, 
Nuliūdusi tiktai - nenusiminus, 
žinodama, kad tavo veidą lėtą 
Nelaimės aukština, vargai dabina...

Ir niekas, niekas negalės pažemint 
Turtingos sielvarto ir vargo lobiais *- 
Ir neparaus, gražiai nulinkęs žemėn, 
Nuo gėdos Veidas tau, išbalusia kaip drobė.

Vis ašarų, maldos, nusilenkimo 
Iš pavergtos, pažemintos tikėjos, 
Bet tu, užgrūdinta žiauraus likimo,

Gerai žinai savo pajėgas ir vertę ~ 
Ne vienas juk tave numint norėjo, 
Ne vienas gi ir nusilenkti vertė...

8



- 8

■ UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

MUSU SIBIRO TREMTINIŲ BALSAS

Skelbiame vieną laišką, rašytą vienos lietuvės tremtinės iš Sibiro, 
Jakutų autonominės respublikos. Laiškas, tiesa, rašytas jau gan senai - 
1944 sausio 11, bet jis mums daug plačiau nupasakoja, tremtinių ^-Trrįnyn' įį~ĮĮr 
kančias Sibire, negu kiti laiškai, daugumoje visiškai trumpučiai. fas=stst- 
žalr-ką-tlltre pasalią. Laiško autorė - gydytoja. Sibire ji tapo kolchozo 
baudžiauninke, vėliau statybos darbininke, laiško rašymo^metu buvo sa
vo viršininko - kažkokio NKVD budelio - tarnaite, vionu-agdž£&T—Renatka*.

. pasmerktu....i2irti , Iiirti 1 ėta ir kankinančia-nrirtimi.. .
Štai šis laiškas!
"Mielas Anicetai, 

Jūs negalit suprasti, kokį, didelį džiaugsmą man atnešė Jū
sų trumpas laiškutis 1943 m^ Kalėdų Pirmąją Dieną, tarytum šiaurės pa
švaistė nušvietė mano tamsią poliarinę naktį, kuri kaip tik dabar laiko 
apgaubusi Janos pakrantes. Jei aš džiaugtis dar kiek prisimenu - džiau
giuos kaip pamestas kūdikis, pajutęs tolimą motinos alsavimą, kartu skau
džiai raudodama skaičiau tuos brangius žodžius: "Juozas su vaikais". Ma
ny vėl atgimė gęstanti viltis ir prasmė gyventi. Tiek daug minčių sukasi 
mano pavargusioje galvoje, kad nebežinau, ką begaliu_Jums ir parašyti. 
Ką išgyvena mano, karo šmėklos sukruvinta, širdis, Jus galit patys^su
prasti. Bent trumpu žodžiu čia Jums papasakosiu mano gyvenimą išvažia
vus iš namų.

Palikau Kauną galvodama, kad gal sekančiu vagonu ar ešalonu važiuo
ja maniškiai: taip buvau informuota. Atvažiavus į Altajaus kraštą, ilgai 
visur ieškojau savųjų, tik pagaliau per brolį Petrą pavyko sužinoti apie 
juos. Bet vis nesu pilnai tikra, gal jis mane tik ramina, guodžia. Jūsų 
laiškas mane po ilgesnės informacijų pertraukos stipriai atgaivino. Po 
ilgos kelionės toko apsigyventi^ir dirbti Biisko Sveklo sovehoze. Bend
rame lauke gyvename iš Kauno 8 žmonės. Sibiro klimatas ten mums buvo gan 
neblogas, žiema, kad ir ilga ir šalta, bet sausa, netaip sunkiai perne
šama. Visa laimė ten, kad visgi buvo galima gauti daržovių. Uždirbome 
prie lauko darbų kad ir nelabai daug, bet visgi gyventi buvo galima. Ke
turiasdešimt antrų metų pavasarį teko keliauti du mėnesius, kol pasiekė
me tolimąją šiaurę - Jakutų žemę. Janos pakrantėje besikuriančiame žu
vų gaudymo punkte iš karto dirbau prie statybos, vėliau, gerų žmonių /vie
tinių/ padedama, gavau virėjos vietą mokinių internate. Ten buvo man ge
ra. Susipažinau su gerais žmonėmis, bot, nelaimei, susirgau sunkia šir
die* liga, keli mirtini priepuoliai atėmė kelioms dienoms man sąmonę ir 
kartais Visas gyvybės žymes. Ir štai aš jau po 2 mėn. vaikštau ir neti> 
kiu, ir mano prieteliai netiki, kad aš esu gyvųjų tarpe. Mano sveika pri
gimtis, instinktas gyventi ir mažutė kibirkštėlė vilties, kad gal dar 
apsimoka gyventi, kad gal dar susilauksime vieni kitų, o svarbiausia - 
Aukščiausiojo Apvaizda davė man jėgų, ir štai aš rašau Jums savo išblaš
kytas mintis.

čia gyvenimas europiečiui ar amerikonui visai nesuprantamas, gal 
filmoje tik matytas, kaip žmonės važiuoja šunimis ar elniais, apsiren
gę nuo kojų iki galvos kailiais, gyvena ypatingose trobose ir pan. Per 
paskutinius metus čia atnešta nemaža civilizacijos. Po 25 cm žemės sluoks^ 
niu amžinas ledas - čia numirėliai amžinos mumijos - suledėja. Gamta 
skurdi,~vos krūmokšniai, teželia ir mažučiai suvargę medeliai, kaip ir 
šio krašto gyventojai. Žiemos metu du mėnesius poliarinės naktys, Vasa
rą ištisą parą saulė; šoltų dienų teesti vos keletas, be žieminio apda
ro galima eiti apie perą mėnesių.
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Čia žemė nieko neduoda žmogui, jokio derliaus nėra, tik vasaros mė
nesiais šiaip taip išauga ir prinoksta /saulė 34 vai./ uogos: serbentai, 
ir gesvangės bei grybaidar ir laukiniai svogūnai, - tai ir viskas. Vi
sas gyvenimo pagrindas čia - tai žuvis - sezono~metu čia rugiapjūtė ir 
visas šiauriečio laimikis. Be to dar laukiniai žvėrys, ypač elniai - tra
dicinis ir pagrindinis tvarinys - jakutų tikras draugas: juo ir mintama, 
juo ir važiuojama, jo kailiu apsirengia ir ant jų guli šaltą šiaurinę žie
mą.

Daug ko aš pamačiau, daug ko patyriau, užsigrūdinau, bet kartu ir 
išglebau, išsekau. Visos mintys koncentruojasi tik apie savo tragediją 
ir išsilaikymą. Ypač po sunkios ligos, kuri dar daugiau mane išgriovė ir 
atėmė energiją. SusiIpus'sveikatai, ieškojau lengvesnio darbo. Štai da
bar dirbu pas savo buvusi viršininką už tarnaitę, saugau jų vaikutį ir 
kte Su musų draugais nesusitinku, nesusirašau. Mačiausi ir susirašinėju 
su Klemenso'žmona Valerija, kuri gyvena nuo manęs už 900 km. Sveika. Kaip 
aš norėčiau, kad šis mano ašaromis nulaistytas laiškas pasiektų Jus, Ani
cetai, tai vienintelis ryšis su savais /su Petru susisiekiu tik oficia
liomis telegramomis/. Rašykite man, Anicetai, siųskite man balzamą. Kad 
taip aš iš Juozo gaučiau bent kelias eilutes, gal per Jus tai galima butų, 
ar bent Jums rašytą laišką gal galėčiau matyti?

Likite laimingas, geriausi linkėjimai poniai ir dukrytei, tebūna ji 
laimingesnė, nei mano du našlaitėliai.

Jūsų Antanina

P. S. Dėkoju už Jūsų rūpestį paruošiant siuntini, deja, aš jo dar 
nesu gavusi. Beje, čia buvo atvažiavusi K. N. žmona; kur jis - žinių ne
turi. Taip pat ir K. Š. Apie vyrus abi nieko nežino, gal likę. Prašo pra
nešti; abi kaunietės.

Šiame laiške atsispindi .Visų mūsų Sibiro tremtinių tragiškas likis- 
mas. Išdraskytos šeimos, žmonos atskirtos nuo vyrų ir mažų vaikų, dva
siniai ir fiziškai nukankinti ir sergą žmonės, verčiami dirbti vergų dar
bą Azijos tyrumose, pamažu mirštą be jokios geresnės ateities vilties, 
be jokios paguodos, Ir ųž ką, už ką? - norėtųsi paklausti. Atsakymo ne- • 
surasime..,

PASIRUOŠIMAI NAUJAI KOMEDIJAI LIETUVOJE

Jau praėjusių metų rudenį Lietuvoje pradėta milžiniška priešrinki
minė propaganda - "rinkime geniausiuosius iš geriausiųjų į didžiosios 
Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą ir Tautybių Tarybą!" Radijas, laik
raščiai daugiau nieko ir nežino. Po kaimus kasdien valkiojasi komjaunuo
liai ir rusų politrukai, varinėja žmones į mitingus, aiškina "demokratiš
kiausią pasauly Stalino konstituciją" ir rinkimų nuostatus ir, savaime 
aišku, duoda suprasti, kad nebalsavusieji gali greit atsidurti netoli Ja
ponijos sienos...

Rinkimai visoje bolševikų Rusijoj įvyksta vasario 12. Į vykstančius 
Kaune ir Vilniuje bei provincijoje puvar-yti-.prievarta Lietuvos tarnauto
jai ir darbininkai į Aukščiausią Tarybą pasiūlė sekančius "lietuvius": 
Staliną, Kalininą, Molotovą, Michailovą, Vorošilovą ir kt. Tarp kitko iš
statyti kandidatais ir šie atmatos: Sniečkus, Paleckis, Lukaševičienė, 
Kareckas, gen. Vitkauskas, Šumauskas, "generolas" Macijauskas. Į tą kom
paniją papuolė ir vargšas Kipras Petrauskas...

Rinkimų rezultatai mums jau dabar aiškūs - bus išrinkti visi pasiū
lytieji /puiki vieno sąrašo sistemai/. Balsuos 99,99%. 0 gal šiais; me
tais kiek nusileis?

Vienu žodžiu,- komedija. Komedija virs tragedija, jei pagalvosim, 
kad tai yra maždaug 170 milijonų žmonių išprievartavimas.
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INTERNUOTŲJŲ BALTIEČIŲ TRAGEDIJOS ATGARSIAI ŠVEDŲ SPAUDOJE

Š, m. gausio mėn. 16 d. švedų dienraštis "Svenska Dagblabet" savo 
Įžanginiame "Ant didžiųjų valstybių prestižo aukuro" vėl iškėlė inter
nuotų baltiečių klausimą, Šį straipsnį patiekiame ištisai:^

"Apie baltiečių karių pabėgėlių kasdien laukiamą išvežimą švedų lai
vu neprasiskverbia nė kibirkštėlė šviesos, kaip ir rudenį, kada jie buvo 
karinėse stovyklose, civilinės apsaugos vadovybė visiškai aptemdė viską, 
kas, žinoma, yra jos techninė specialybė karo metu. Tų įstaigų^mes nega
lime peikti! jos vykdo tik vyriausybės įsakymą. Blogiau, kai užsienių rei
kalų mini eteris ūnden mėgina įkalbėti švedų tautai, kad "daug kas sako už 
tai, kad su minimais baltiečiais nebus elgiamasi griežčiau, kaip su vo
kiečių kariais, mes ir Sovietų Sąjungai turime pripažinti sugebėjimą atr
akinti.,. ' Šiame punkte vyriausybė neranda jokios priežasties manyti, kad 
Sovietų vyriausybė perdėtai formališkai aiškins krašto išdavimo sąvoką".

Dėl šio eksc. Undeno pranešimo š. m. sausio 8 "Morgon Tidningen” mu
sų buvo nurodyta, kad vyfi^Uįjybės pranešimasSovietų Sąjungos ministe- 
riui Stockholme, jog ji tikisi, kad su baltiečiais nebus elgiamasi blo
giau, "kaip su kariais, priklaususiais vokiečių armijai", nepadarė jokio 
įspūdžio, nes iš rusų pusės nebuvo gautas joks kitas atsakymas, kaip ir 
karaliaus Gustavo kreipimasis į Staliną dėl baltiečių išsiuntimo nedavė 
Jokių vaisių. To priežastimi gali būti ir sovietų valdovo prisirišimas 
prie savo krašto įstatymų, kurie neprileidžia prie tokių aiškinimų, kaip 
užsienių reikalų ministeris Unden galvoja. Prieš sovietų valstybės prie
šus išleistas įstatymas, kuris aiškių aiškiausiai nusako nusikaltimo rū
šį ir bausmę už ją,~

Ar iš tikrųjų užsienių reikalų mini storiui nebuvo žinoma, kad Sovie
tų Sąjungos baudžiamojo įstatymo /1943 m. laida/ 58 paragrafo pirmame po
skyryje sakoma: "Krašto išdavimas,vt. y. veiksmai, kuriuos Sovietų Sąjun
gos piliečiai atlieka, padarydami žalos Sąjungos kariuomenei, jos valsty
binei nepriklausomybei ir teritorinei neliečiamybei, kaip špionažas, ka
rinių ir valstybinių^paslapčių išdavimas, perėjimas 1 priešo pusę, pabė
gimas užsienin, baudžiamas griežčiausia bausme: sušaudymu ir viso turto 
konfiskavimu, jei yra švelninančių aplinkybių - laisvės netekimu 10 me
tų ir viso turto konfiskavimu".

Antrame poskyryje pabrėžiama, kad švelninančios aplinkybės^netaiko
mos kariniams asmenims. Taigi, nėra jokio abejojimo, kad baltiečiams ka
riams taikomas šis paragrafas, kuriuo prokuroras pasinaudos prieš nusi
kaltėlius.

Apie švelnesnį šių drakoniškų bausmės diktatų aiškinimą arba jų apė
jimą nė kalbos negali būti vien tik atsižvelgiant į tai, kad teismai So
vietų Sąjungoj nėra nepriklausomi nuo valstybės valdžios, bet yra grynai 
administraciniai organai. Nusikaltimo įsisenėjimas yra nežinoma sąvoka 
Sovietų Sąjungos baudžiamojoje teisėje. Taip pat ir radijas Sovietų Są
jungoje, kaip žinome,^yra valstybės balsas, o radijo pranešimai iš gir
dimų čia Baltijos stočių aiškiai pasako, koks likimas laukia tų karių pa
bėgėlių, ir to negalima nesuprasti. Radijo pranešime iš Madonos visiškai 
aiškiai buvo galima išgirsti, kad "švedų vyriausybės nutarimas išduoti 
150 Baltijos fašistų ir karo nusikaltėlių yra nuoširdžiai sveikinamas ir 
lauktas:po bendro priešo nugalėjimo privalu nubausti visus nusikaltėlius 
ir Visur iš šaknų išrauti fašizmą". Ir toliau: "Apie Naujus Metus laukia
ma iš Švedijos atvykstant latvių legijonierių, išdavusių savo kraštą.^Ką 
su jais daryti? Jie nusipelnė tik vienintelės bausmės - mirties. Tie žmo
nės pabėgo į Švediją, manydami surasią teh saugią Vietą. Mūsų vyriausy
bė pasiekė to, kad jie butų grąžinti."
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•Priešingai vyriausybės partijai stambi švedų tautos dalis su tikiu 
sąžinės skausmu stebi, kaip nukrypstama nuo mūsų azyllnės teisės ir kaip 
tie pabėgėliai dingsta už geležinės uždangos rytuose. Negalima atsiste
bėti, kaip Maskva praleido progą laimėti Švediją morališkai, kilniai at
sisakydama išdavimo reikalavimo. Rusų valstybės saugumui tai nė kiek ne- 
grėstų, o tų baltiečių padėtis yra taip savotiška, kad jokio prejudika- 
to nereikėtų bijoti: Maskva nenukrypsta nuo savo reikalavimo remdamasi 
vien tik tuo aiškiu motyvu, jog, vakarų demokratijoms nepripažinus nau
jų Baltijos sovietinių respublikų, tie nelaimingieji turi būti paaukoti 
ant galingųjų prestižo aukuro."

Žurnalo "Samtid och Framtid" 1945 m. gruodžio mėn, numeryje Birger 
Beckman rašo:

"Kai šios eilutės bus skaitomos, nuspręstų išduoti baltiečių 167 pa
bėgėlių tragedija bus viena ar kita forma baigta. Nors^visoki^rašinėji
mai dalyko ir nebepakeis, bet po tokių Švediją taip nužeminančių inter- 
peliacinlų debatų parlamente 1945 lapkričio 23 svarbu ši tą konstatuoti.

1/ Švedų vyriausybė greičiausia mirčiai išdavė 167 vyrus. Daugumą’ ” 
iš jų galima kaltinti tik tuo, kad jie buvo geri patriotai ir susikivir
čijo su ta galybe, kuri išprievartavo jų kraštus. Vieną pasmerktųjų gru
pę sudaro jaunimas, dar nesukakęs 20 metų - jauniausias gimęs 1928 m.

2/ Nutarimas išduoti buvo padarytas be švedų parlamento atsiklausi- 
mo tokioje stadijoje, kada pakeitimas dar buvo galimas. Koalicinė vyriau
sybė, pirmoj eilėj p. GUntheris yra atsakingiausias. Reikalas buvo spren
džiamas taip nešvankiai, jau iš anksto užtemdytas, kad daugelis vyriausy
bės narių, o pirmiausia užsienio valdyba, nežinojo aiškiausiai, ką šis 
klausimas liečia.

3/ Pasmerktiems išduoti nebuvo duota jokia galimybė teisinėmis prie
monėmis apsiginti.

4/ Švedų ministeris pirmininkas ir užsienių reikalų ministeris savo 
atsakymuose 1 paklausimus užtikrino, kad su išduodamaisiais bus pasiel- 
ta taip, "kaip jie mano". Tie užtikrinimai vargiai išėjo iš jų gero ti
kėjimo, bet buvo padiktuoti diplomatiškai atsižvelgus į svetimą valstybę.

5/ Užsienių reikalų ministeris nepateisino tų vilčių, kurios buvo 
dedamos 1 jo asmenį, pakeitus jam GUntherį. Jis tik nepalaužiamai laikė
si to formalistinio ir nežmogiško nusistatymo, kuriuo remiasi nutarimas’ 
išduoti. Interpeliaciniuose debatuose jis padarė neturintį pavyzdžio ne
taktą, kuriuo visiems mūsų svečiams baltiečlams spyrė į užpakalį, paaiš
kindamas, kad’Baltijos valstybių kaipo laisvų tautų prisikėlimas yra iliu
zija /nuomonė, kuriai daugelis realių politikų pritaria, bet ko švedų už
sienių reikalų ministeris šia proga neprivalėjo išreikšti/* ir iš naujo 
šia proga primindamas, kaip vargšai balt'iečiai mūsų krašte nepageidaujami.

6/ Anglija ir Amerika nepripažino Baltijos valstybių naujo politi
nio status. Jie neišdavė nė vieno baltų pabėgėlio nei iš savo kraštų, nei 
iš okupuotų sričių0 Iš anglų ir amerikiečių,-pusės buvo pozityviai kreip
tasi į Švediją, kad šiame klausime būtų pritaikytos elementariausios hu
maniškumo taisyklės^ Tie pavyzdžiai ir kreipimaisi nė por nago juodymą 
nepaveikė Švedijos vyriausybės nusistatymo.

7/ IŠ vyriausybės pusės buvo duota suprasti,- jau nusileidusi - kad 
167 baltiečių išdavimas yra "pasisekęs kompromisas", kuriuo atmetami daug 
platesni reikalavimai. Mes pažįstame tokį paaiškinimą iš karo moto nusi- 
laidinėJimo poli tiko si Tai buvo kiekvieną kartą, kai vyriausybė ką nors 
įvykdydavo, kas sujaudindavo opiniją. Šia proga galima teisėtai paklaus
ti: ar galima tai vadinti "kompromisu", kai mirčiai išduodami tik pripuo
lamai išrinkti žminės? Ar mes gyvoname_švento Jurgio ar Teze jaus laikais, 
kada tam tikras skaičius aukų turėjo būti paaukotų mirčiai vien tik to
dėl, kad slibinas neprarastų nuotaikos? Jį

8/ Kaip šį bjaurų dalyką bevartaliotumėm, vis tiek liks faktas, kad 
Švedija šiuo savo vyriausybės veiksmu padarė kruviną nusikaltimą, kurį
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mums "bus sunku švariai nusiplauti, kad gėda dėl to, kas įvyko, ilgai degs 
mūsų širdyse, kad pasitikėjimas užsienių reikalų vadovybe, kuri, norėda
ma palaikyti šiokius tokius santykius su kitais kraštais, rado reikalin
ga paaukoti pas mus atbėgusius ir turinčius naudotis azyline teise 167 
baltiečius, yra iš pagrindų sukrėstas. *

- o -
Tu viešpatauji mūsų prisiminimuose nuo senovės didingų laikų, kada’ 

Tavo garbingas vardas sklido visoje žemėje... /žodžiai iš Švedijos tau
tinio himno - Red. past./.

Ar mos žinome, kas Tu esi? Ar mes galime ramia sąžine giedoti šiuos 
žodžius po tokio dabar įvykusio įvykio? Ar nereikės didžiavimąsi prisi
minimais sumažinti?

Nes į prisiminimus dabar jau įeina ir tie 167 baltai.

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ DRAUGIJA ŠVEDIJOJ

Sausio 12 Stockholme įvyko Lietuvių Draugijos Švedijoj steigiama
sis susirinkimas, kuriame gausiai dalyvavo Stockholme ir kitose Švedi
jos vietose gyvenantieji lietuviai. Susirinkimo, kaipo steigiamojo, svar
biausias tikslas buvoapsvarstyti ir priimti Draugijos Įstatus, išrink
ti Draugijos valdybą šiems metams, nustatyti nario mokestį ir aptarti 
veikimo gaires.

Draugijos Įstatai, paskelbti praėjusiam "Svetur" numery, priimti be 
esminių pakeitimų. Į Draugijos valdybą Išrinkti sekanti asmenys: prof. 
Kazlauskas, inž. Mališka, p. Dailidicnė, stud. Gedminas ir min. Šeinius. ■ 
Draugijos pirmininko pareigas pasiėmė prof. Kazlauskas. Nario mokestis 
šiems metams nustatytas 6,- kronos. Aptartas Nepriklausomybės paskelbi-' 
mo šventės -16 vasario - minėjimas. Baigiant susirinkimą, Šalpos Komi
teto pirmininkas p. min. Šeinius padarė išsamų pranešimą mus visus jau
dinančiu klausimu - apžvelgė intornuotųjų baltų karių bylos eigą, nuro
dydamas visas Šalpos Komiteto, Amerikos lietuvių ir Švedijos organizaci
jų, visuomenės bei paskirų įtakingų asmenų pastangas jiems išgelbėti.

Steigiamajame susirinkimo į Draugiją Įsirašė 33 nariai.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO VOKIETIJOJE

TUbingen.- Į TUbingeną atsikrausto dirigentas A. Mikulskis su. sa
vo liaudies ansambliu - dainininkų ir šokėjų grupe.

Prancūzai, pradedant generolu de Latre de Tasigny ir baigiant karei-’ 
viu marokiečiu, buvo paguldyti ant menčių, jų žodžiais tariant, "lietu
vių kultūros originalumo". Taip pat ir amerikiečiai ir anglai randa, jog 
tai - "įdomiausias dalykas, kokį mes iš viso gavome pergyventi Vokieti
joje"* MM

Vokiečių spauda rašo sieksnines recenzijas, verčiasi senas Vieno- 
žindžio daineles, universitetuose kalba apie lietuvišką dainą.

Po lietuviško koncerto TUbingene latviai taip pat koncertavo. Už
jaučiame brolius, bet vietos vokiečių laikraštyje jie gavo labai šaltą 
dušą: girdi, 800 metų vokiečių kalavijuočių ordino prievartaujama Lat
vija neteko brangiausio savo turto - tautinės savitos sielos. Girdi, lie
tuviai iš svetimų kultūrų pasiima mieles, kurios išraugina originalią lie
tuvių kultūrą. O^latviai, vietoj mielių, pasiima gatavą brogą. Dėl to iš-■ 
einąs tik pamėgdžiojimas. Po tokios recenzijos latviai visai nebesirodo...

Sportas taip pat duoda pasigalinėti su Vakarais. Krepšinis guldo 
ant menčių amerikiečius, o prancūzai dabar jau gėdyjasi pasirodyti prieš 
lietuvius, o vokiečiai visiškai nestoja į ringą, pasitenkindami tiktai 
futbolu, bet ir tai jiems nenaudingais rezultatais.
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POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Jungtinių tautu konferencija Londone, prasidėjusi sausio 10, dabar 
yra svarbiausias politinis Įvykis, Į kurį nukreiptos pasaulio akys. Į kon
ferenciją suvažiavo beveik visų laisvų valstybių užsienių reikalų minis
terial, viso 50. Tik viena Sovietų Rusija savo delegacijos pirmininku 
paskyrė užsienių reikalų vice-komisarą Višinskį. Tačiau tas Į Londoną vis 
dar nėra atvykgs, ir Sovietų delegacijai vadovauja jų ambasadorius Washing
tone Gromyko. Eis faktas Londono politiniuose sluoksniuose aiškinamas ta 
prasme, kad sovietai mažiau, negu kitos valstybės, vertina naują tautų 
organizaciją ir dėl to mažiau kreipia Į ją dėmesio. Tuo tarpu kitos di
džiosios valstybės,atrodo, nori suinteresuoti sovietus ir arčiau pritrauk
ti juos prie šios organizacijos.

z'" Konferencijos pirmininkas olandas Bpaak. Kadangi tautų suvažiavimas 
Londone pagal San Francisco paruoštą statutą Įvyksta pirmą kartą, tai ja
me daug vietos užima organizaciniai klausimai: pirmininko, sekretoriaus 
rinkimai, komisijų sudarymas ir tt. Kaip visuomet, čia pasireiškė tam tik
ras lenktyniavimas dėl vietų, turinčių politinės reikšmės. Renkant jung
tinių tautų organizacijų pirmininką, sovietai norėjo pravesti savo kan
didatą - norvegų užs. reikalų min. Lie. Tačiau anglai, kurie iš pradžių 
taip pat galvojo apie Lie, bet negavo jo sutikimo būti renkamu, pasiū
lė Į pirmininkus Olandijos užs. reikalų min. Spaaką. Tuo būdu Londone,- 
renkant pirmininką,^Įvyko pirmas jėgų mėginimas tarp dviejų blokų: sovie
tiško ir angliško. ŠĮ kartą laimėjo angliškas, nes Spaakas gavo 28 bal
sus, tuo tarpu Lie 23.

Nenuolatinių saugumo tarybos narių rinkimas taip pat sudarė nemažą 
Įtempimą, nes sovietai vėl norėjo pravesti Į tarybą Norvegiją vietoj Olan
dijos. Ir ŠĮ kartą sovietams nepavyko. Tik paaiškėjo, kad sovietai kaž 
kodėl labai proteguoja danus ir norvegus, lyg jie jau būtų Įėję Į taria
mąjį "sovietišką bloką". Saugumo taryba turėjo sausio 17 savo pirmąjį po
sėdį ir išsirinko pirmininku australietį - jurų ministerį. Šis, sveikin
damas tarybą, gražiai pasisakė dėl mažų valstybių teisių, iškeldamas ir 
pabrėždamas visų tautų suvereninių teisių lygybę. Kalbėjo ir visi kiti 
tarybos nariai. Gromyko pareiškė viltį, kad taryba atliks savo istorinį 
uždavinį,

0 Persija žada išmėginti naujos organizacijos pajėgumą, p atei kdama 
jai savo ginčą su sovietais. Nors anglai ir amerikonai darė žygių Tehe
rane, kad persai to klausimo Londone nekeltų, tačiau persų delegacija ga
vo sausio 16 iš savo valdžios Įsakymą kreiptis Į jungtinių tautų suvažia
vimą. Iš to daroma išvada, kad tiesioginės derybos su Maskva nedavė pa
geidaujamų vaisių. Persų delegacija turėjo pasirinkti kelią klausimui kel
ti - ar per saugumo tarybą, ar tiesiog per pilnaties posėdžius. Žiniomis 
iš Londono, anglai ir amerikonai, negalėdami sutrukdyti klausimo kėlimo, 
pataria kreiptis Į suvažiavimą. Jie tikisi, kad tuo tarpu klausimas bus 
įtrauktas tik Į darbų tvarką, o bus svarstomas tik po kovo 2 - termino, 
kuris sutartimi yra nustatytas sovietams atitraukti savo kariuomenę iš 
Persijos. Sovietai yra nusistatę prieš bet kokį "pašalinį" Įsikišimą Į 
ginčą, jie grąsina kelti Graikijos ir Olandų Indijos^klausimus, jeigu Lon
done Persijos skundas būtų svarstomas. Paskutinėmis žiniomis, skundas vis- 
tiek būsiąs pateiktas saugumo tarybai.

Z
Pirmoji taikos konferencija paskirta gegužės 1 Paryžiuje, Joje, kaip 

žinoma, bus svarstomos taikos sutartys su Italija, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija. Prancūzai, kurie nedalyvauja sutarčių su Rytų Eu
ropos valstybėmis parengime, galės būti patenkinti, kad konferencija Įvyks-
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ta jų sostinėje

Prancūzija toboreikalauja atskirti nuo Vokietijos Ruhro kraštą. 
Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Bidault, kalbėdamas konferenci
joje Londone-, vėl iškėlė Prancūzijos reikalavimą, kad Ruhro kraštas bu
tų atskirtas nuo Vokietijos.

Prancūzijoje nauja politinė krizė .Generolas' Charles de Gaulle sek
madienio vakare, sausio 20, pasitraukė iš vyriausybės šefo vietos. Jo 
pasitraukimo priežastis yra aštrus konfliktas su komunistais. Genero
lo sekretorius pareiškė, kad de Gaulle pasitraukia iš politikos^ir gy
vens kaip privatus asmuo. Sakoma, kad jis pasitrauks ir iš Paryžiaus, 
pasakęs kalbą per radiją į prancūzų tautą.

Geriau Dachau koncentracijos stovykloj, negu Sovietų Rusijoj... 
Dešimt rusų, išleistų is Dachau koncentracijos stovyklos ir dabar ver
čiamų grįžti į Sovietų Rusiją, sausio 20 nusižudė pasipjaudami ar pa
sikardami, nes nenorėjo grįžti į Sovietų Rusiją. Kitas 21 rusas mėgi
no nusižudyti, bet jiems tai nepavyko, ir dabar visi guli ligoninėj, sun
kiai susižalojg,.

Viename is paskutinių vyriausiojo amerikiečių okupacinės kariuoraė- 
nės Vokietijoje Vado, generolo Joseph McNarney, išleistų komunikatų sa
koma, kad iš Vakarų Vokietijos iki šiol grąžinta namo virš 2 milijonų 
rusų piliečių, ir dabar amerikiečių zonoj yra dar truputį mažiau kaip 
20.000^rusų pasilikę. "Labai galimas daiktas, kad tame skaičiuje yra 
dalis žmonių, nusikaltusiu krašto išdavįmu", pareiškė McNarney,

Sovietų Rusijos baudžiamasis kodeksas sako, kad pabėgimas į užsie
nį yra krašto Išdavimas,baudžiamas mirtimi. Juolabiau negrįžimas, Sta
linui reikalaujant. Savižudybė visai suprantama.

Kaip elgiasi Europos"išlaisvinto jai". Vien tiktai Vienoje, raudo
nosios armijos kontroliuojamo j austrų sostinės dalyje, oficialiai užre* 
gistruta 100.000 moterų išprievartavimų, praneša Londono laikraštis "Tri
bune", Žemutinėj Austrijoj venerinėmis ligomis užkrėsta 50.000 moterų, 
kas sudaro apie penktadalį suaugusių motorų. Panašiai bolševikų kariuo
menės didvyriai elgiasi ir su austrų nuosavybe.

Apie Ntlrribergo teismą,- "Dirva" rašo: "Priešpaskutiniame Life nu
meryje įdėtas platokas nacių teismo NUrnberge aprašymas ir keletas na
cių vadų ir bendrų teismo nuotraukų. Visam tam padėta didelė antraštė: 
"Civilizacija teisia dvidešimt nacių vadų".

Kas gi yra teisingumą vykdančios civilizacijos atstovai? Amerikie
čiai, anglai, prancūzai ir bolševikai. Dėl pirmųjų trijų nieko negalima 
pasakyti, nors vis delbto MUncheno konferencija yra aiškus įrodymas, kad 
anglų ir prancūzų pažiūros į vokiečius ne visuomet buvo tokios pačios, 
kaip šiandien.

Gi bolševikai ne tik yra nacių bendrininkai šiame kare, bet ir di
desni už nacius nusikaltėliai. Todėl pasakymas, kad civilizacija teisia 
20 nacių vadų, yra neteisingas ir tuščias. Ne civilizacija teisia nacių 
nusikaltėlius, bet karą laimėjusios valstybės. Ir bolševikų priėmimas 
į nacių teisėjus yra ne kas kita, kaip tik teisingumo ir paties teismo 
išjuokimas.

Būtų buvę daug geriau, jei Life, užuot įdėjęs tokią skambią antraš
tę, į savo puslapius būtų įdėjęs keletą bolševikiškos civilizacijos vaiz
dų: sovietų kalėjimus, jų koncentracijos stovyklas, NKVD nukankintų po
litinių kalinių lavonus ir tt. Tuomet būtų paaiškėję, kokios"eiviliza- 
cijos"atstovai ^ra įsileisti į NUmbergo teisėjų suolą ir koks tikrosios 
civilizacijos išjuokimas yra jų įsileidimas "
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MEMORANDUMAS VIENINGOS VEIKLOS KLAUSIMU

Amerikos Lietuvių Misija, Lietuvai Vaduoti Sąjunga, American Friends 
r of Lithuania ir Tautininkų Centras artimoje ateityje įteiks Amerikos Lie

tuvių Tarybai memorandumą vieningos veiklos klausimu.
Teko patirti,^kad šios organizacijos pasiūlys Amerikos Lietuvių Ta

rybai sudaryti aukščiausią Amerikos lietuvių komitetą, kurs būtų teisė- 
tas^Visos Amerikos lietuvių atstovas., Manoma, kad geros valios ženklan 
didžiuma vietų tame komitete bus pasiūlyta Amerikos Lietuvių Tarybai, o 
tautinės linkmės organizacijos pasitenkins mažuma, panašiai kaip ALT pa
geidauja.

Tas memorandumas bus kaip ir atsakymas į Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagoje sušaukto suvažiavimo rezoliuciją, kuri gruodžio 8 tilpo kai 
kuriuose Tarybos laikraščiuose ir kurią Tarybos sekretorius šiomis die- 
nomis^persiuhtė aukščiau minėtų organizacijų valdyboms. Ta rezoliucija, 
kaip žinoma. LVS, TO, AFL ir ALM kviečiamos įstoti į ALT ketvirtadalio 
teisėmis. /"Dirva", 1946 gruodžio 14/. 

■, • . .
Iii' HALF PIRMININKAS KONČIUS I EUROPĄ

Gruodžio 11^"Queen Elizabeth" laivu į Europą išplaukė BALF pirminin
kas kun. drs Končius. Po ilgų ir gana sunkių pastangų pagaliau pavyko gau> 
ti pritarimą iš Amerikos Karo Fondo vadovybės ir Valstybės Departamento 
leidimą vykti į Europą lietuvių šalpos ir pagalbos reikalais. Kaip Bend
rojo Amerikos Lietuvių Fondo pirmininkas kun. Končius turi tikslą vie
toj patirti lietuvių pabėgėlių ir tremtinių padėtį Europoje. Pirmiausia 
jis vyksta į Londoną, o iš ten į kontinentą tikslu aplankyti visas pa
bėgėlių ir tremtinių stovyklas ir vietas. Lankys Prancūziją, Belgiją, 
Olandiją, Vokietiją, Šveicariją, Austriją, Italiją ir Skandinavų kraš
tus. BALF pirmininko pareigas tuo metu eis vicepirmininkas Nadas Rastenis,

BIMBOS SVAIČIOJIMAI

"Laisvė" vis spausdina Bimbos seriją straipsnių "Kelionė Tarybų Lie
tuvon". Bimba čia leidžia pasireikšti visai savo bolševikiškai fantazi
jai, prikalbėdamas visokiausių nesąmonių. Anot jo, visi švedų jūrinin
kai /jis važiavo į Europą švedų laivus "buvo ir Švedijoj/, visi darbinin
kai - didžiausi- komuništai, o komunistų dienraštis "Ny Dag" baisiausiai 
visoj Švedijoj paplitęs. Iš tikro gi, to laikraščio gatvėse, tramvajuo
se, autobusuose ir kitose vietose viešai skaitant visai nematyti, o dau
gely kioskų jis visai nepardavinėjamas, nes niekas jo neperka... Bimbai 
reikėjo akis prasikrapštyti,vaikštinėjant po Stockholmą.

Bimba rašo: "Per pirmuosius tris metus jaunuolis, dirbdamas ant lai
vo, tegauna apie 75 crowns /kronas/, arba apie 25 dolerius, per mėnesį. 
Po trijų metų pradeda uždirbti po 95 crowns..."

Bimba čia jau visiškai nusirašė.muo koto. Pirmas dalykas - 75 kro
nos yra ne 25 doleriai, bet maždaug 16. Ar tik nebus Bimbą draugai komu
nistai laive apstatę, tokiu kursu jo dolerius iškeisdami? Apie švedų 
darbinikų uždarbius su Bimba neverta ginčytis - su durnu du turgu, kaip 
musų tėvai sakydavo. Mes, gyvenantieji Švedijoj lietuviai, jau spėjome 
patirti, kad Švedijos darbininkai gal geriausiai pasaulyje yra aprūpin
ti. Bolševikiškam stachanovcui ar kolchozninkui nėra ko lygintis su šve
dų darbininku. Kad Švedijos jūrininkas uždirba per mėnesį tik 75 kronas, 
gali patikėti nebent Bimbos bolševikiški davatkos. Štai lietuviai, ką tik 
įstoję į švedų laivyną, gauna 250 - 350 kronų mėnesiui ir visą aprūpi
nimą. Bimba tik truputį apsiriko... Todėl ir visi Bimbos pasakojimai ir 
rašymai apie Lietuvą yra lygiai tokios pat vertės, kaip šios melagystės.

_________
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■*' IŠRINKTA NAUJA LIETUVIŲ STUDENTŲ ŠVEDIJOJE ATSTOVYBE

Sausio 16 įvyko lietuvių studentų, gyvenančių Stockholme ir Upp- 
saloje susirinkimas, kuris, kaip buvo vasarą Upįsaloj įvykusiam stu
dentų suvažiavime numatyta, išrinko naują Studentų Atstovybę, nes va
sarą atstovybė buvo renkama tik rudens semestrui. Senosios Atstovybės 
veiklos apžvalgą padarė buv. sekretorius stud. A. Rimeika. Pirmasis 
didelis Atstovybės uždavinys buvo ištirti įstojimo į aukštąsias Šve
dijos mokyklas sąlygas ir padėti kolegoms sutvarkyti visus įstojimo 
ir kitus formalumus. Visi norėjusieji įstoti į mokyklas studentai pa
teko į jas /kai kurie turėjo keisti mokslo šaką, pasirinkdami praktiš
ką sritį/ ir gavo iš Šalpos Komiteto stipendijas. Dabartiniu metu gau
na stipendijas 24 studentai; 5 iš jų studijuoja medicinos fakulteto, 
8 technikos fakultete, 6 įvairiuose technikos institutuose, 2 dan tų 
technikos instituto ir 3 pritaikomojo mono privačiose studijose.

Tarp kitų atliktų Atstovybės darbų coli. Rimeika paminėjo, kad bu
vo užmegstas ryšis su kituose kraštuose esančiai lietuviais pabėgėliais, 
jų organizacijomis ir studentais, pav. su Šveicarija, Italija ir kt.

Apie atskirų mokslo šakų studijas papasakojo tuos dalykus studijuo
jantieji. Beveik visuose pranešimuose vienodi motyvai: gan didelio įsi
tempimo reikalaująs darbas, daugeliui apsunkinamas nevisai pakankamu 
švedų kalbos juoke j imu; kartais neįprastos darbo sąlygos irgi apsunkina 
studijas, tačiau visi studijuojantieji mano, kad studijos duos pagei
daujamų vaisių.

Kadangi Gbteborge gyvenantieji studentai susirinkime būti negalė
jo, atstovybė buvo renkama nauju budu: buvo paimti domėn Gbteborgo stu
dentų pasiūlyti kandidatai ir išstatyti nauji. Po to buvo slaptai už 
visus balsuojama. Vėliau visiįkandidatai /t. y. jų sąrašas.../ buvo pa
siusti į Gbtoborgą, kur tenykščiai studentai irgi už visus balsavo. Pri
siuntė s iš Gbteborgo voką su balsais, buvo atidaryti abu vokai ir ras
ta, kad į Atstovybę Išrinkti sekantieji collegos: Varnauskas /21 balsas/, 
Šaulys /20/, Augutis /19/, Mažeika /18/ ir Lapė /16/

’ Taigi, į naująją Atstovybę įoina atstovai is visų trijų Švedijos
universitetų, kur studijuoja lietuviai - Stockholmo, GŲteborgo ir Upp- 
salos.

- o -

PRANEŠIMAS VISIEMS STUDENTAMS - STIPENDININKAMS

Lietuvių Šalpos Komitetas prašo painformuoti visus studentus - Lie
tuvių Šalpos Komiteto stipendininkus, kad studentai~stipendininkai pri
valo du kartus per metus - iki sausio 20 ir iki berželio 20 - pateikti 
Komitetui davinius apie studijų eigą, įrodydami juos išlaikytais egza
minais ar patikrinimais, atliktais studijiniais darbais ar pratybomis 
arba profesorių atitinkamais paliudijimais.

1945 motų rudens semestre ir vasarą stipendiją gavusieji studen
tai mokslo davinius pateikia Komitetui iki š. m. sausio 35 d.

Studentų^Atstovybė prašo atkreipti dėmesį į šį reikalavimą ir rei
kalaujamus pažymėjimus novėluojant pristatyti.

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
’’SVETUR" leidžia - lietuviai Stockholme

Redaguoja - Jurgis Savaitis

17



LD 286
1946, Nr.2

18


	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0001
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0002
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0003
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0004
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0005
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0006
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0007
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0008
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0009
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0010
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0011
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0012
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0013
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0014
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0015
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0016
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0017
	C1B0002139295-1946-nr02-DPSPAUD-SVETUR-page-0018

