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ŠVEDIJOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Nr.5-6 /L 4-15/ 5T0ŪKH0LKA8 1946 m. kovo mėn* 22 diena

LIETUVIAI, PAREMKITE SAVO LAIKRAŠČIO LEIDIMĄ

v Lėšų šaltiniai,iš kurių buvo lei - 
džiamas šis laikraštėli s,eina prie

,r galo .Pinigų davė jas,BALE,,liepia vi- 
• sus taupyti „Todėl ir prie savo lie

tuviško laikraštėlio leidimo teks 
patiems skaitytojams prisidėti.

šitokį, prisidėjimą prie laik
raščio leidimo siūlė jau ne kartą 
ir anksčiau nemaža mūsų skaitytojų 
įrodydami tuo savo tinkamą suprati
mą spauzdintam lietuviškam žodžiui. 
Kol "buvo tam tikslui lėšų,siuntinė- 
jome ’’Svetur’1 veltui visiems mūsų 
pabėgėliams,neprašydami jokio atsi
lyginimo,. Tačiau dabar kreipiamės į 
savo skaitytojus materiale parama 
prisidėti prie savo laikraščio to
lesnio leidimo..

Šis numeris yra paskutinis,ku
ris išsiuntinėjamas veltui .Toliau 
jis kainuos^ skaitytojui 1 kr-, per 
mėnesį,leidžiant laikraštį du kar
tus į mėnesį.

Bet laikraštėlio redakcijos 
bendradarbiai,manydarni,kad mūsų pa
bėgėliai yra tokio pat nusistatymo, 
yra numatę vietoj šio hektografuoto 

* laikraštėlio,leisti spaustuvėje ga
minamą laikraštį .šio plano įgyven

ai dinimas pareis nuo mūsų skaitytojų.
Jeigu nepagailėsite kad ir nuo kuk
lių savo uždarbių skirti kas mėne
sį savo spauzdintam žodžiui ne po 
1 krubet po R kr.,tuomet jau susi
darys piniginis pagrindas spauzdin- 
ti laikrštį spaustuvė jo .0 jeigu at
siras nemaža ir tokių tautiečių,ku
rie skirs_šiam svarbiam lietuviškam 
tikslui musų pabėgėlių tarpe,ir 3 
kr.per mėnesį /jau atsirado savano
riškų aukoto jų, kuri e prisiuntė tam 
tikslui net po 10 kr./,tuomet būtų 
galima leisti ne du,bet keturis sy
kius į mėnesį spaustuvėje spauzdi- 
namą lietuvišką laikraštį,gyvenant 
mums ištrėmime!

Spauzdinto lietuviško žodžio pagal
ba mes norime palaikyti gyvesnį ry
šį tarp mūsų išsiblaškiusių tautiė- 
čių,informuoti,kaip gyvena Lietuvos 
pabėgėliai ir_išeivial,kaip veikia 
ir ką dirba mūsų tautinės ir Vals
tybinės atstovybės laisvos Lietuvo« 
atstatymo reikalu,parodyti,kaip ir 
kokia linkme plėtojasi tarptauti - 
niai santykiai,kaip kovoja milijo
nai kitų žmonių už tikrą laisvę ir 
demokratiją-.Be to,spauzdintas laik- 

■ raštis galės būti platinamas nė tik 
tarp Švedijos,Skandinavijos lietu
vių,bet ir Vokieti joje,Europoje ir 
Amerikoje.Dėlto jis galės būti ge
ru tarpininku paieškant savo gimi
nes ir pažįstamus.

Tad kreipiamės į savo skaityto
jus,kad jie nieko nelaukdami siųstų 
prenumeratą bei aukas, kas 8,kas 
3-,o gal kai kas ir daugiau-kronas.

Dėl patogumo žmonėms,kuriems ne
lengva susigaudyti švedų kalboj,ir 
dėl parankumo prisiunčiame užpildy
tas perlaidų blankas,kuriuose be - 
lieka užrašyti tik siunčiamąją su
mą .Kam ir tai būtų sunku padaryti * 
gali pašte kreiptis į valdininką, 
kuris mielai čia padės .Perlaidos 
persiuntimas kainuoja 15 drių,siun
čiant iki 5 kr.,ir 25 6rės,siun - 
čiant daugiau kaip 5 kr.

Gyvenimo įvykių raida domina mus 
vi sus,ir greita,objektyvi informa
cija yra viena iš tų priemonių,ku
ri a naudojantis galime geriau nu - 
jausti mūsų ir viso’pasaulio ryto
jaus dieną.Kės geriau nujausime ir 
suprasime pasaulinių įvykių eigą, 
jeigu būsime daugiau informuotinir 
turėsime savo lietuvišką laikraštį;

Dėl pasikeitimų redakcijoje laik
raštėlis išėjo kiek suvėlintas ir 
dvigubu numeriu.
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anglų spauda ima pulti sovietus
DEL BALTIJOS VALSTYBIŲ OKUPAVIMO

"Veik visa anglų spauda puolė ant - 
radienį /kovo 12 d/ rusus dėl Balti
jos okupavimo", paskelbė kovo 13 d. 
"Svenska Morgonbladet" .Laikraštis 
pastebi, kad ligi šiol Baltijos te
ma buvo anglų spaudai t a b u į ku
rios nebuvo galima liesti. Pagrindą 
iškelti Baltijos okupavimo temą su
teikė Times laikrašti s, iš spaus
dindamas lordo D u n g 1 a s straip
snį,kuri ame jis atidengė sensacingą 
faktą,būtent, kad sovietai jau 1^39 
metais reikalavo iš anglų,kad jie 
leistų okupuoti Baltijos kraštus. 
Lordas Dunglas buvo tuo metu Cham - 
berlaino kabineto nariu.Chamberlai- 
nas su tuo nesutiko, ir dėlto ves
tos derybos nutrūko.Netrukus po to 
sovietai sudarė sutarti su vokie - 
šiais,kurie jų reikalavimą patenki
no ,
"V.Churchill:
BALTIJOS KRAŠTAI IR DIDELE DALIS 
SUOMIJOS INKORPORUOTA Į SOV/S-gą

W.Churchillis,kalbėdamas New Yorke 
jo garbei suruoštame bankete,atkrei
pė vėl pasaulio dėmesį į Sovietų Są
jungos agresinius planus,suminėdamas 
kaip pavyzdį ir Baltijos kraštus bei 
Suomijos dalį,kurie buvo sovietų in
korporuoti ./Apie abi Churchillio ne
paprastos reikšmės kalbas žiūrėkite 
toliau- pa saulini ii įvykių apžvalgoj/

Aidas iš Amerikos:
"BALTIJOS VALSTYBES NĖRA PALAIDOTOS"

Chicagos "Naujienos" rašo:
"Amerikos Tarybos Įgaliotinis šio
mis dienomis lankėsi Vašingtone ir 
turėjo daug pasitarimų su atskirais . 
Amerikos konreso nariais,įtakingai s 
visuomenės veikėjais ir įvairių val
džios departamentų žmonėmis.Gauta 
svarbių informacijų tam tikrais ko n? 
krečiais klausimais,pav. ,liečian - 
šiais tremtinių padėtį Europoje. 
Dėl Lietuvos klausimo rašoma,kad 
teisės požiūriu Lietuvos padėtis 
nėra nė kiek pašlijusi.Kongreso na
rių buvo tiesiog pareikšta,kad Bal
tijos valstybių klausimas anaiptol 
nėra palaidotas,ir tos valstybės nė
ra parduotos. Tą patį patvirtino ir 
atsakingi aukštų valdžios įstaigų 
žmonės .Specialiai kalbant apie rin-
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kimus komediją,vienas tų aukštų Val
dininkų pareiškė,kad tie "rinkimai" 
nepadarys jokios įtakos Jungtinių 
Amerikos Valstijų politikai Lietuvos 
atžvilgiu."Mes negalime rusų sulai
kyti",pasakė jisai."Jie gali ruošti 
rinkimų kiek tik nori ir elgtis ne
varžomai- bet mes to visko neužgir- 
sime ir nepripažinsite,nes tai yra 
tęsimas 1940 metų agresijos".Tai yra 
visiškai aiškus pasisakymas,nepalie- 
kąs vietos jokiems spėliojimams ar
ba abejonėms",baigia "Naujienos".

TAURIEJI AMERIKIEČIAI UŽSTOJA MAŽAS 
TAUTAS IR REIKALAUJA JŲ APSAUGOS

Žmonių teisėms ginti organizacija 
Amerikoje World Bill of Rights As
sociation,kuri turi apie 10 milijo
nų narių,neseni ai buvo sušaukusi sa
vo narių masinę konferenciją Manhattą 
Center,kur buvo pareikštas didelis 
nepasitenkinimas vyriausybe dėl jos 
pasyvumo.
Senatoriai Wherry ir Waldmann reika
lavo, kad vyriausybė imtų vesti ener
gingesnę politiką prieš sovietų ag
resijos planus.Vienas katalikų ve
teranų atstovas reikalavo pilnos ir 
visiškos globos Europos emigrantams. 
Šiame dideliame ir reikšmingame su
sirinkime kalbėjo baltiešių,graikų, 
vengrų,1enkų,ko re j i e šių,serbų, slo V a- 
kų ir kiniečių atstovai .Priimtoj re
zoliucijoj reikalaujama apsaugos vi
soms mažoms tautoms Europoje ir Azi
joje ir visiškos laisvės.Rezoliucija 
buvo per organizacijos pirmininką 
kongreso narį Alvin E.K.O.Konski pa
tiekta prezidentui Trumanui ir vi
siems Amerikos kongreso nariams.

Amerikos užs.reikalų ministerija 
paneigia gandus apie pabėgėlių iš—' 
davimą.

Amerikos,Europe s, o kartu ir Švedijos 
spu-udoj buvo paskelbta,kad Amerikos 
karinė vyriausybė Vokietijoje ėmė 
nagrinėti Baltijos ir kitokių pabė
gėlių Vokietijoje politinę praeitį, 
ir kad labai didelė dalis būsią gra
žinama atgal,atseit išduodama sovie
tams. "Dagens Nyheter" New' Yorko 
korespondentas betgi gavo aiškių ži
nių šiuo klausimu iš Amerikos užsie
nio departamento.Savo telegramoj 
korespondentas sako,kad Amerika pa
silieka ir toliau'prie savo seno nu-
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si statymo .Amerikiečiai kaip ir ang
lai išduosiantys sovietams tiktai 
šių trijų kategorijų pabėgėlius:1/ 
kurie buvo sovietų piliečiai prieš 
1>>9 m. rugsėjo 1 d.,2/ kurie yra 
pabėgę is raudonosios armijos ir -5/ 
karo prasikaltėliai tokių kategori
jų, kokie yra teisiami amerikiečių 
bei anglų zonose.

KAS YRA PRASIKALTĖLIS IR IŠDAVIKAS?

Tokį klausimą iškėlė belgų delega
tas Dehouse UNOS humanitarinėj,so
či alinė j ir kultūrinėj komisijoj, 
svarstant pabėgėlių grąžinimo klau
simus. Jis reikalvo,k8d sąvoka "iš
davimas" būtų definuotą pagal tarp
tautinės teisės supratimą.Kai dabar 
kiekvienas kraštas laisvai ir savaip 
aiškiną išdaviko sąvoką,įvyksta ne
maža nesusipratimų ir neteisingų žy
gi U.

ŠVEDIJOS TEISMAI SPRENDŽIA PASKIRUS 
PABĖGĖLIŲ IŠDAVIKO KLAUSIMUS

Švedija gyvai domėjosi ,kad ir ne
būdama UNO narj,u, tais nutarimais, 
kurie buvo Londone priimti pabėgė
lių grąžinimo-išdavimo reikalais. 
Netrukus po to Stockholmo teismas 
ėmė svarstyti estų pabėgėlio ’ikso-, 
no grąžinimo bylą. Jis turi duoti 
apyskaitą už savo darbus 1941-1944 
metų laikotarpyj.
Pasiteiravus estų pabėgėlių sluoks
niuose apie Miksono bylą,paaiškėjo, 
kad šis pabėgėlis netrukus po atbė- 
gimo buvo švedų internuotas,gavus 
pakankamai žinių,kad šis asmuo tar
navo SD-policijoj,dalyvavo žydų de
portacijose ir patriotinių veikėjų 
persekiojime.Jo byla dar nebaigta.

RUSŲ PABĖGĖLIŲ BYLA DEL ŽUDYMO

Nykdpingo rotužės teismas pradėjo 
svarstyti penkių rusų pabėgėlių iš
davimo bylą.Jie atbėgo į Švediją 
1941 m. kaip dezertyrai iš estų sa
los Dagd'.Ilgą laiką jie gyveno Sy
ringes stovykloj prie Mariefredo. 
Sovietų valdžia darė daug žygių,kad 
švedų valdžia išduotų juos kaip ka
ro prasikaltėlius , tačiau švedų val
džia nori pirma pati įsitikinti,ar 
jie iš tikrųjų yra tokie nrasikalę. 
Pagal sovietų^patielitą mežiagą,šie 
dezertyrai nužudę prieš bėgdami du 
raudonojo laivyno,kur jie tarnavo, 
karininkus.Sovietų pasiuntinybei ga

liausiai pasisekę pristatyti -tiek 
inkriminuojančios medžiagos,kad šve
dų užsienių departamentas pavedė tei
singumo departamentui šiuos penkius 
rusų dezertyrus areštuoti ir atiduo
ti jų bylą spręsti Nykfipingo teis - 
inui .Kaltinamieji yra visi jauni ir 
tikri rusai,ir neprisipažįsta kal
tais. Jų gynybai yra priskirti švedų 
teisininkai-advokatai. Vėliau byla 
galės būti perduota svarstyti Švedi
jos aukščiausiam teismui.

SUOMIS NĖRA IŠDUOTAS KAIP 
PRASIKALTĖLIS

Švedų vyriausybė po ilgo svarstymo 
ir atkaklaus suomių reikalavimo iš
davė Suomijai kapitoną Ne ro, kuris 
Suomijai kapituliavus buvo atbėgęs 
į Švediją. Jis kaltinamas rusų be - 
laisvių sodistišku kankinimu ir net 
žudynėmis.

"Vyriausybės yra aiškiai pasakyta, 
kai civiliai baltieeiai nebus prieš 
jų valią grąžinami atgal17.

Šitaip pasisakė "Expressen" ir nema
ža kitų švedų laikraščių,kai po ne
lemtosios karinių baltiečių išdavimo 
tragedijos buvo šis klausimas vėl gy
vai apkalbėtas spaudoj."Reikia šiems 
pabėgėliams aiškiai užtikrinti",sako 
tas pats laikraštis, "kad jų likimas 
nepareina nuo"krizių ir masinio ne
darbo ", skelbiamo p. Johanssono "Ny 
Dag" /komunistų.Red./ laikraštyj."

Prieglaudos teisę reikia užtikrinti 
Įstatymu,- reikalauja parlamentaras

Švedų reichstago narys Hastad /deš./ 
iškėlė tokį pasiūlymą,kad išdavimo 
įstatymas būtų, pakeistas ta prasme, 
kad jis būtų prijungtas prie asyli- 
nės teisės principų.

Triukšmas dėl 14 žydžių krikštijimo

Laikraščiuose buvo plačiai aprašyta, 
kaip misijonierių direktorius Pernok 
apkrikštijo 14 jaunų žydžių iš Veng
ri jos,kurios prieš keletą mėnesių 
buvo atgabentos Unrros pastangomis 
iš koncentaricijos lagerio. Krikšti
jimo apeigos buvo atliktos labai iš
kilmingai .Tačiau kiek vėliau pareiškė 
savo didelį pasipiktinimą tuo žygiu 
rabinų delegacija,kuri vadovaujama 
vyr. rabinui atsilankė pas socialinių 
reikalų ministerį l.dllerį.
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KAIP GYVENA IR K į VEIKIA PABĖGĖLIAI

ŠVEDIJA

Vasario 16-tos minėjimas Stockholme 
Kaip ankstykesniais metais taip ir 
šįmet Švėdų-Lietuvių Draugi ja pade
dama Lietuvių Draugijos Švedijoje, 
surengė 28 metų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą Stockholme parapi
jos salėje,kurion prisirinko apie 
šimtas lietuvių ir apie tiek pat 
svečių,Lietuvos draugų,švedų ir Bal
tijos kaimynų - latvių,estų. 
Švėdų-Lietuvių Dr-jos pirmininkas 
p.Kurman savo viltingo turinio kal
ba pradėjo sukakties minėjimą,iš
reiškęs savo gilų Įsitikinimą, kad 
toks pasaulis pilnas netiesos,ne
galį pasilikti.Po jo min.V.Gylys 
plačiai apžvelgė savo kalboj pas
kutinių laikų pasaulinių Įvykių plė
tojimosi eigą bei priežastis įgalin
damas tokiu apibudinimu klausytojus 
tikėti,kad besisukąs istorijos ra
tas priartins dieną,kada lietuviai 
galės linksmesniais ve dais negu 
šiandien švęsti savo didžiąją šventę. 
Sugiedojus tautos himną, dalyviai 
susėdo arbatai ir tarpusaviems^po
kalbiams .Jausmingą ir patriotišką 
žodi tarė toliau Liet.Dr-jos Švedi
joj pirm, prof.Kazlauskas .Ponia Ra
manauskienė ir V.Grantas padainavo 
p.Ramanauskui akompanuojant,keletą 
liaudies dainų padariusių gero Įs
pūdžio klausytojams.
Tos pat brangios dienos garbei bu
vo atlaikytos bažnyčioje pamaldos. 
Ėamaldas laikė pats vysk.Miiller ir 
pasakė širdingą pamokslą tėvynės 
netekusiems katalikams lietuviams. 
Pamaldų metu p p.Ramanauskai, o 
taip pat Stockholm© lietuvių studen
tų choras,sugiedojo po keletą melo
dijų ir pabaigai su visais susirin
kusiais - tautos himną.

Neatsiliko ir kitų vietų lietuviai 
Taip pat ir daugelyj kitų vietų, 
kaip E’skilgtuno j ,Nykdpinge,Lunde, 
kur tiktai gyvena būrelis lietuvių, 
buvo kukliau ar iškilmingiau pami
nėta ir atšvęsta nepriklausomos 
Lietuvon paskelbimas prieš 28 met. 
Štai ir tūlame kaime,Hesselby,kur 

tai prie Orebro,susirinko keliolika 
lietuvių pagerbti vasario 16-tąją. 
"Nebuvo nė į galvą atėjusi mintis", 
rašo iš ten vienas lietuvis,"kad ši
tame vienišame vienkiemyj teks minė
ti taip brangią sukaktį.Minėjimą 
turininga kalba atidarė p.M.Rejeris. 
Jo žodžiai ne vienam išspaudė skaus
mo ašarą, ir į visų širdis įnešė pa
siryžimo ir vilties.Po to trumpą žo
dį tarė J. Jonuti s.Be tautos himno 
dar buvo sugiedota giesmė už tėvynę 
ir kenčiančius brolius,o taip pat 
M.Rejerienė ir M. Rejeris sudainavo 
charakteringą ir įdomią liaudies me
lodiją.Prie minėjimo surengimo ypa
čiai prisidėjusi Rejerių šeima,ka
riai Hesselby lietuviai širdingai 
už tai padėkojo.
MinėjimasSandsjd- 
f o r s e. Tos vietos lietuviai dau
giausia dirba šepečių fabrike .Po 
darbo susirinko jie su šeimomis ir 
vaikais .Minėjimas buvo pradėtas J. 
G.kalba,pagerbta atsistojimu žuvę 
už Lietuvos laisvę kovotojai ir pa
sidalinta mintimis apie nūdienius 
pasaulinius įvykius.Šia tema laikė 
platų pranešimą laisvės kovotojas, 
išsigelbėjęs iš kone, lagerio Vyt. . 
ML. Kitas Lietuvos polit.kalinys iš 
nacių kone, lagerio plk.Bl. papasa- . 
kojo savo pergyvenimus_nuo jo areš
tavimo dienos iki stebuklingo išsi
vadavimo. Dalyviai nutarė pasiųsti 
sveikinimus broliams amerikiečiams, 
padėkojant jiems už jų vedama kovą 
dėl Lietuvos laisvės.

BALFo pirmininkas kun.dr .Končius 
lankėsi Stockholme

Bendro Amerikos Lietuvių Fondo pir
mininkas ,kun ,dr. Končius, jau ku
ris laikas, kaip važinėjasi po Eu
ropą , ieškodamas ir studijuodamas 

būdus,kaip sėkmingiausiai padėti ne
laimingiesiems Lietuvos pabėgėliams. 
Kovo mėn pradžioj Jis buvo vienai 
dienai atvykęs ir į Stockholmą,kur 
susipažinęs su veikla,išvyko atgal.
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KAIP GYVENA IR KĄ VEIKIA PABĖGĖLIAI

"Kaip bus su mum!s?",tai klausimas,kurį nuo lat sau ir-ki- 
DANIJA tiems kelia Danijoj esą mūsų pabėgėliai~7viso apie 8 000/.

A . Skimuti s
Lietuvių pabėgėlių Danijoje yra iš 
Viso apie 2000 žmonių.Didžiausia c 
dalis,apie 1700,gyvena Nymindegab 
stovykloj,Šiaurės juros pakraštyj. 
Likusieji gyvena išskaidyti pen - 
kiuose lageriuose, po mažą būrelį. 
Vedbaeke,30 km nuo Kopenhagos gy
vena akademikai, viso apie 50 žmo
nių .Praleidęs savaitę laiko jų tar
pe, noriu pasidalinti savo įspū
džiais su mielaisiais savo tautie
čiais Švedijoje. 
Kopenhagos uoste mane pasitiko se
nas, ~ jau dešimt metų nematytas drau 
gas.Širdingai pasisveikinę,nuvažia
vome į stotį,kur mus laukė Lietu
vių K-to Danijoje pirmininkas.Jis 
nuėjo pranešti telegrama ,kad į 
Nymindegab stovyklą atvažiuoja ne
trukus kunigas,laikyti lietuviams 
evangelikams pamaldas.0 mudu,turė- 
damu laiko,išėjome pasižvalgyti po 
miestą.Kopenhaga aptriušusi,seny
va.Krautuvių langai nevilioja pra
eivio akies.Judejimas gatvėsa gana 
gyvas,bet žmonės prastokai apsiren
gę .Nenorom! s skrenda mintys į oku
pantų nuteriotus mūsų miestus,Kau
ną, Vilnių.Kokį vaizdą pamatytume 
ten gatvėje? 
fo to nuvažiuojame į Vedbeką,kur 
gyvena mano prietelis mažame,drėg
name kambariuke, kartu su savo 
žmona.

Pakeliui įmgtovyklą 
kitos dienos ankstyvą rytą išvyko
me į didžiąją lietuvių stovyklą Ny- 
mindegabe.Karo metu vokiečiai čia 
buvo pastatę kareivines.Dideliame 
plote išmėtyta nemaža pastatų,blokų 
- kaip lietuviai juos vadina.Nuė
jome,pasisveikinę su stovyklos gy
ventojų atstovais, pas mano draugo 
draugą,gydyto ją ir jo kolegas.

"Neimkite į galvą,kad mes čia-' 
taip kukliai^įsitaisę",pasitinka 
mus tokiais žodžiais gydytojai . 
"Esame juk pabėgėliai, tremtiniai. 
Kiti dar blogiau gyvena .Lageri s, 
matote.Stengiamės būti patenkinti 
savo dalia".

Svetur,1946.3.22 

Priimti lietuvišku šiltumu ir vai
šingumu,nė justi nepajutome,kaip ir 
vidunaktis ajėjo.
"Kas bus su mumis?" Jus Švedijoje ir 
Kopenhagoje geriau žinote ir daugiau 
išmanote",klausinėjo Jie savo sve
čius iš skandinaviškų sostinių.Tai 
klausimas, kurį nuolat sau ir kitiem 
kelia Danijoj esą mūsų pabėgėliai. 
Kokia ateitis? Ką mes berasime su
grįš ę?Kas dabar dedasi Lietuvoje ir 
1.1.Reikia tvirto tikėjimo norint nu
galėti tokias sunkias minti s.Musų 
tėvai ir protėviai šimtus metus ti
kėjo ir laukė atgimstančios Lietuvos 
iš caro priespaudos .Nejaugi mūsų ti
kėjimas būtų susilpnėjęs ir sekles
nis pasidaręs.
Kitą rytą K-to raštinėj vėl gvildena
mos tos pačios temos."Ar vyktute į 
Švėdi ją,jeigu jums būtų galima"?pa- 
siteiravau dėl įdomumo.- Ne.Mes čia 
jaučiamės saugesni",atsako jie."Jei
gu reikėtų vėl kur nešdintis,iš čia 
patogiau." 
Bešnekučiuojant atėjo lagerio virši
ninkas , apyseni s , su humoru danas.
Jis tuojau ėmė girti gražų lietuvių 
ansamblio pasirodymą Verdej.Tai bu- 
busi tikra sensacija. Apie tai rašė 
ir danų vietinis laikraštis,širdin
gai pasidžiaugdamas lietuvių daino'š 
ir šokių menu.

"Papasakokite apie savo gyvenįfiią... 
"Mūsų gyvenimas?"atsako jie,"Sėdi

me lageryj,tvarkomės.Dėl savitarpio 
susiklausymo per daug bėdų neturime. 
Blogai, kad danai neduoda darbo.Lavi
nimui si trūksta vėl Ii tėratūros,žo
dynų, grama tiku,bibli jų, lietuviškų 
dainų gaidų,muzikos instrumentų,rašo
mos mašinėlės. Mums labai reikėtų 
lietuvio dvasiškio.
Po pamaldų prasidėjo ansamblio/miš
raus choro repeticijos vasario 16 d. 
minėjimui.Atvykęs is svetimos aplin
kos lietuvis čia gali tikrai pasisem
ti lietuviškos dvasios. Čia skimba 
lietuviška daina, galinga ir stebuk
linga. $ia nereikia gėdytis dėl lie
tuvio neveiklumo.-Jie visi siunčia 
širdingus sveikinimus Švėd.lietuviam.

... - 5 -
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KAIP GYVENA IR KĄ VEIKIA PABĖGĖLIAI

VOKIETIJA

Žmonės nerimauja dėl nesibaigiančio Įtarinėjimo,esą jie "pro"naciai" 
Gyvenimas stovyklose be darbo blogai veikia pabėgėlių moralę ir nuotaiką. 
Tačiau musų kultūros ir meno darbuotojai pajėgią sukurti puikius dalykus.

Prieš kurį laiką skaitėme apie tai 
ir švedų spaudoje, kad amerikiečiai 
pradėjo iš naujo kratyti Baltijos 
pabėgėlių politinę praeitį,ir nu
statę,kad net ?0 %~pabėgėlių esan
tys pronaciški,ypačiai nacizmu ap
sėstos esančios moterys* 
Jeigu naciaia arba jų simpatikais 
laikomi net buvę Lietuvos šaulių 
sąjungos nariai, galime aiškiai su
prasti, kaip subjektyviai ir bolše
vikiškai galvojama,mėginant nusta
tyti mūsų pabėgėlių pelitinius įsi
tikinimus. Kartu pabėgėlių stovyk
lose ieškoma ir tardoma, kas tar
navę vokiečių kariuomenėje.Negali
ma pasakyti, kad šie buvę per prie
vartą mobilizuoti lietuviai arba 
buvę šauliai jau vien dėlto būtų 
išduodami priešui. Bet yra paaiš
kėję, kad amerikiečiai ir anglai„no
ri tokius žmones išvaryti iš ^RKA 
stovyklų ir nutraukti betkokią pa
šalpą. Žinant,kokios yra sunkios 
uždarbio ir pragyvenimo galimybės 
nūdienėj nuteriotoj vokietijo j,yra 
rimto pagrindo susirūpinti šia nau
ja amerikiečių akcija.
Mūsų pabėgėliai tuo jau,žinoma,krei
pėsi i savo tautiečius Amerikoje, 
kurie neabejojama padarys viską,kad 
-šis reikalas ir šis žmonių "kraty
mas" pagal aliantų iš Maskvos kon_ 
cepciją atsidurtų Amerikos ministe
rijose .Nes kaip praktika jau parodė, 
daug tokių sauvaliavimų^iš Amerikos 
karinės okupacinės valdžios pusės 
pasitaiko vien tik dėl vieno kito 
aukštesnio karininko pro sovietiško 
nusiteikimo,tuo tarpu kai vyriausy- 
sybės nurodymai reikalauja ką_kitą. 
Galima suprasti ir atjausti musų 
pabėgėlius Vokieti joje,kurių tarpe 
tiek daug aktyvių antinacistinių 
kovotojų,kad šitokie žygiai dar di
džiai prislegia jau ir taip pris
lėgta nuotaiką.

Svetur,1946,3 .22

Lyg kardinami seneliai ..,

"Štai daugiau kaip pusę metų,kaip 
mes sėdime UNRROS- išlaikomame lage
ry j", rašo vienas tautietis,"lyg kar
šinami seneliai ir laukiame,kaip iš 
jūros giedros.Argi taip teks visą 
gyvenimą praleisti iš geros valios 
ir duosnių žmonių ar įstaigų? Mes 
norime darbo! Mums reikia sąlygų, 
kad galėtume patys savo gyvenimui 
užsidirbti,kad galėtume būti nors 
kiek savarankiški.Musų tarpe yra ne
maža žalio jaunimo,ir bijomės,kad 
jis nesurambėtų šitaip gyvenant.Mū
sų tarpe yra daug specialistų Įvai
rių šakų.Bitie žmonės negali tiesiog 
vietoj nusėdėti,jausdami,kaip jų ran
kos diena iš dienos rambėja".

"Liūdnas vaizdas".rašo kun.Končius 
iŠ Vokietijos savo centrui

Viename savo laiške iš Europos į 
Ameriką rašo~BALFo pi rm.kun.dr.Kon
čius : "Pasimačiau su lietuviais dau- 
gelyj vietų ir patyriau jų gyvenimo 
dąlygas.Buvau jų bendroj valgykloj- 
liūdnas vaizdas; visi sustoję į ei
lę su savo lėkštėmis, gauna sriubos 
ir kitokio maisto,kad apsigintų nuo 
bado. Išrodo suvargę,nuliūdę". 
"Aplankiau lietuvių meno ansamblius" 
rašo toliau BALFo pirm," Mačiau ar
tistinių šokių ir gėrėjausi jų dai
nomis. Mergaitės šoko basos,nes ne
turėjo batelių.Mačiau mokykloje,kur 
lo vaikų rašo su vienu paišeliu.Rei
kia pasiųsti jiems paišelių,plunks
nų,popieriaus .Organizuojamas smar
kiu tempo vadovėlių spauzdinimas. 
Unrra tam pritaria ir padeda"

—Pirma amerikiečių suaukota drabu
žių siunta_jau pasiekė Vokietijoj 
esančius musų pabėgėlius,iš viso 
180 000 kg už 180 000 dolerių.

- 6 -
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Dailininkas T.Valius pasirodė su 
dideliu grafikos kūrybos darbą

Neseniai pasirodė žinomo lietuvių 
grafiko,Telesforo Valiaus gra
finių darbų knyga5išleista jau Vo
kietijoje.
TeValius gyvena šiuo metu/Vakarų Vo
kieti jo je ,kaip ir tūkstančiai jojo 
tautiečių, be tėvynės, be namų,be 
tinkamų kūrybai sąlygų,tačiau vil
tingas, judrus ir kūrybingas„Apie jo 
grafikos darbų knygą šitaip atsilie
pia buvęs Vienos grafikos studijos 
direktorius Albert Bechtold:
"T.Vali aus išraiškos kalba yra bub- 
tellai kultyvuotas medžio raižinys. 
Atspaudos, kurias matau prieš save, 
yra ne tik virtuoziškos rankos,bet 
ir skaidrios_dvasios vertingi pasisa 
kymai. Tai kūrybos labai, į kuriuos

• reikia žvelgti kaip 1 kūrini žmo - 
gaus ir menininko kartu. Yra šituo
se rėmuose-raižiniuose taip pat vis
ką dvasia persunkianti sintezė,kuri 
sujungia damion visumon nuostabią 
formų gausybę, nuotaikingus išradus 

. ir technikines galimybes .Kaip tik 
dėlto kiekvienas lapas yra tapęs me
nine ir formine vienuma. Yra tapęs 
dvasios suformuotu simboliu,kuri s 
niekad neleidžia nugrimsti užuomarš- 
tin,neleidžia užmiršti gilaus pri
sirišimo ir karštos meilės visiems 
mažiems^ir dideliems daiktams,vi - 
siems džiaugsmams, bet dar labiau 
kančioms menininko tėvynės,kurią 

jis taip myli",, 
Grafiko Valiaus medžio raižinių 
knyga išleista-spauzdinta Austri
joje,klišės gamintos Insbrucke,ge
ro popieriaus 24 x 34 cm formato. 
Be galo krupštaus darbo leidinys.

Dail.Janušo darbų paroda Wflrzburge

WUrzburge buvo atidaryta dailininko 
Č. Janušo paveikslų paroda.Dailinin
kas daugiausia mėgsta vaizduoti gam
tą,Lietuvos pajūrį,ryškiomis,bet ne
sunkiomis spalvomis. Paroda turėjo 
didelį pasisekimą.Jau pačią pirmą 
atidarymo dieną Amerikos karininkai 
nupirko penkiolika paveikslų,vaiz
duojančių Lietuvos gamta.Ta pačia 
proga mūsų daininkai surengė koncer-t 
tą /"Sietyno" meno kolektyvas/.

Lietuviško meno kolektyvas 
Voralberge

Lietuvos menininkų suorganizuotas 
meno kolektyvas Voralberge/Austri
joj/ jau daug spėjo prisidėti prie 
lietuviškų šokių ir dainų išgarsini
mo, jau nekalbant apie tautinės dva
sios palaikymo pačių pabėgėlių sielc 
se.Taip pat ir Seligenstadte gyveną 
lietuviai neatsilieka nuo meninės ir 
tautinės veikos."Dainavos" choras 
davė Jau nemaža koneertų,susilaukęs 
gero pasisekimo. Ten pat leidžiamas 
ir lietuviškas laikraštis "Lietuviš
koji Informacija".

Mtlnchene leidžiami net keturi 
lietuvių laikraščiai

Žinoma, tas nereiškia kokį lietuvių 
susi skaldymą,kad vienoj vietoj išei
na tiek daug laikraščių. Lietuviai 
gyvena atskirose išmėtytose stovyk
lose, ir nesant gero ryšio, o turint 
daug laiko, kiekvienos stovyklos in
teligentija kuria savą informaciją. 
Milncheno srities lietuvių laikraš
čiai vadinasi : "Informacijos Biule
tenis", "Vox Unitatis","Dienos Ži
nios" ir "Aidai". Šis pastarasis lai 
kraštis buvo pradėtas lietuvių pabė
gėlių leisti 1945 metų pradžioj,ka
da dar tvirtai balne sėdėjo gešta- 
pas.Tai buvo iš pradžių slaptas lie
tuvių laikraštis pačioj nacizmo gim
tajame mieste /"Munchen,Stadt der 
Bewegung",sakydavo naciai/.

Šlezvigo-Holšteino lietuvių s-ga 

Žlezvigo-Holšeino ir Hamburgo sri
ties Lietuvių s-gos ir Komiteto at
stovų suvažiavime buvo išrinkta apy
gardos valdyba,kurion įėjo: inž.Bal- 
sys/pirm./,gen.T.Daukantas /vicep ./, 
Jakučionis /sekr./,adv.Montvila- /iz- 
din./, Masionis /šviet .reikalams/, 
Mockus/kult. ir spaudos reik./,prof. 
Alminas /sporto ir skautų reik./Re
vizijos kom,sudaro prof .Manelis , 
St.Kuzminskas ir Stungevičius,Adr. 
Neumūnster, Lindenstrasse 1,Lithu
anian Camp.

— Vokietijoje yra 157 Lietuvių Są-, 
jungos skyrių.

Svetur,1946.3.22
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PRANCŪZIJA ITALIJA
Menkas pabėgėlių pasitikėjimas 
sovietams draugiška valdžia

Apie 300 lietuvių yra atsidūrė Pa
ryžiuje ir aplinkinėse vietose.Gy
venimas gal ir yra kiek geresnis 
negu Vokieti joje,tačiau pabėgėlius 
verčia nerimastauti didelė prancū
zų valdžios draugystė su sovietais. 
Ta draugystė prileidžia tokių ku
riozų,kad prancūzai leidžia šeimi
ninkauti arba mažų mažiausiai ei
ti policines pareigas užsienio vy
riausybės atstovams,sovietams.Ne
seniai 1 Paryžių atvyko 150 naujų 
GPU policininkų repatriacijos rei
kalais .Netrukus po to laikraščiai 
ėmė rašyti apie žmonių dingimus,Jei 
jie buvo iš Rytų Europos. Tų poli
cijos gaivalų pasirodymas sukėlė 
daug nerimo ir mūsų pabėgėliams.Ne
žinai,ar vieną naktį nebūsi.pagrob
tas ir nugabentas į sovietų kon
centracijos lageri,kuri s yra Įreng
tas pačioj Prancūzijoj. Ten jau 
yra sugaudyta apie 3000 aukų,dau
giausia raudonosios armijos dezer
tyrų.

BALFo pirmininkas Paryžiuje

Kun.dr.^Končiaus atsilankymo pro
ga,Paryžiaus lietuviai buvo susi
rinkę aptarti savo reikalų ir iš
rinkti BALFo atstovybę,kurią ligi 
šiol sudarė tik vienas žmogus. Į 
Lietuvių Šalpos K-tą Paryžiuj iš
rinkti! dr. Kučinskas /pirm./,iš 
Stutthofo kone, lagerio,prof .Balt
rušaiti s, inž Elsberga's ,kun .Kulbys, 
dr.B .Kazlauskas ir Viiutis.
Paryžiaus lietuviai studentai ta 
proga kreipėsi 1 BALFo pirmininką, 
prašydami padidinti duodamas stu
dijų pašalpas,nes_iš gaunamų esą 
labai sunku Prancūzijoje išsivers
ti .Kun.Končius pažadėjo tą reikalą 
svarstyti.
Prancūzijos lietuvių tarpe yra dar 
ir tokia kategorija- buvusių pran- 
cųzų legijonierių,net karo invali
dų. Tačiau matyti prancūzai patys 
ir jais mažai kuo rūpinasi.

Svetur,1946.3.22

‘‘Lithuania11 ir BALF skyrius - 
ktstovauja kultūriniams ir šal- 
jFeikalams

Italijoje gyveną lietuviai turi pa
našiai,kaip ir mes ŠvėdiJoje,BALFo 
skyrių Romoje, kuris rūpinasi lie
tuvių šelpimo reikalais, ir draugiją- 
"Lithuania",kurios tikslas rūpintin- 
tis lietuvių tautiniais-kultūriniais 
klausimais.BALFo pirmininku yra mi
ni s te ri s Girdvainis,"Li thuani jai" 
vadovauja dr.V.Pavaikis,

Rašytojas Petras Babickas Romoj

Iš paskelbtų P.Babicko laiškų,ra
šytų BALFo pirmininkui,dėkojant už 
suteiktą paramą, matyti, kad šiam 
lietuvių kelionių rašytojui pasise
kė per didelius vargus ir kančias 
pasiekti Italiją, po to,kai sovie
tams artėjant 1 Lietuvą,ji s buvo 
priverstas bėgti 1 vakarus, kol ga
liausiai pasiekė tartum piligrimas 
amžinąjį Romos miestą,

ŠVEICARIJA

Iš talpinamų dr.A.G. rašinių Ame
rikos lietuvių spaudoj apie mūsų pa
bėgėlių vargus Hr sielvartus,galima 
susidaryti Įspūdžio,kad ir tenai lie
tuvius spaudžia ta pati neaiški atei
tis, nors kasdienis gyvenimas yra 
panašus 1 mūsų pabėgėlių gyvenimą 
Švedijoje,-bado nejaučia.
Dr.A.G. kelia amerikiečiams svarsty
tiną studentų klausimą,būtent,juk 
geriau,sako autorius,būtų Išrinkti 
studijoms tų šalių universitetus,kur 
leidžiama po to darbuoti s.Ši s klau
simas ,žinoma, svarstytinas ir Šve
dijos studentų tarpe.

---- D a . n i j o j , vyriausybei užda
rius pabėgėlių komitetus,lietuviai 
buvo netekę jokios atstovybės.Šis 
reikalas vėl susi tvarkė,kai BALFo 
pirm.dr.Končius ten suorganizavo 
BALFo atstovybę,kurios pirmininku 
yra p.Natkevičius, sekr. -M.Brakas.
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LIETUVOS PADANGE

Niekur neišeisi, niekur iš tų laukų, 
Kur dangus toks melsvag,kaip gelsvi linai; 
Nors svetur ir auksu gristi miestai būtų, 
Be Tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis . 
Prie miestelio kojų apsiaut susės, 
Pasigersi žodžiais,sąmojais lengvaisiais, 
Nes gimtoji žemė lūpomis jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su nėščiais,
Kai ji juoksis, saulei dainą kai nuniuos, 
Tavo širdį meilė ims dalintis.plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus brolis eis pro varčią, 
Armonikos aidas skris laukais lygiais.
Žengs nuo kryžiaus Kristus,žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas,laimins mūs laukus.

Kerpėjęs nuo liūčių, skęldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kryžių,po našta linguos;
Tais pačiais keliais eis knygnešiai,kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys ant kalno kartuvių kalnelį, 
Kur mėnulis supa debesų laive.
Guli jie sukilę prieš valdovų valių
jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva. . . '

Eis dar į sodybą motina prie lingės, 
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos: 
"Lylia,varguolei!} auk£būk petingas, 
Josi ir atnešį saulę mūs nuomuos."

Rūkas slinks papieviu,mėnuo kris už girių, 
Kaime tretį kartą sugiedos gaidys, 
Gris klajūnės vėlės,grįš karstan numirę, 
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš...

Veltui tavo^mintys į svetur keliauja, 
Saulė,nors šviesiausia bus svetur tamsi. ■ 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

Kazys Inčiūra

Svetur,1946.3.22
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LIETUVIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS V A L S T.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS NEPRIKLAUS0BYBE5 ŠVENTES PROGA

Vasario 16 d.proga Amerikos Lietuvių 
Taryba paskelbė šitokio turinio at
sišaukimą 1 lietuvius:

Nors karas pasibaigė jau daugiau, 
kaip prieš pusę metų, bet Lietuva 
dar tebėra svetimos ginkluotos jėgos 
okupuota. Šis okupantas,pirmą kartą 
įsiveržęs Lietuvon 1940 metais,kada 
jis dar turėjo draugingus santykius 
su Vokietijos naciais, išplėšė de
šimtis tūkstančių žmonių iš. jų na
mų ir išgabeno gyvulių vagonais 1 
Sibirą bei Turkestaną. Paskui kitas 
įsiveržėlis Hitleris išvežė arba iš
varė daugybę vyrų ir moterų Vokieti
jon, ir šiandien lietuviai yra iš
blaškyti daugelyj Europos šalių.Ka
ras Lietuvą nuteriojo, abu okupan
tai išgrobė jos turtus, o josliku 
sius gyventojus dabar kankina bol
ševikų komisarai ir žvalgybininkai. 
LietuVas žmonės tačiau neprivalo 
nusiminti ir nuleisti rankų.

Teisiškai Lietuva vis dar gyva 
Nežiūrint visų nelaimių,kurios išti
ko mūsų gimtąjį kraštą, jisai dar 
nėra praradęs savo tarptautinių tei
sių. Reikia griežtai atmesti tai vie 
nur,tai kitur skeleidžiamą posakį, 
kad Lietuva jau esanti palaidota ar
ba,kad ji praradusi savo nepriklau
somybę. Didžiosios pasaulio demokra
tijos Lietuvos valstybę ir šiandien 
tebepripažįsta. Šį faktą dar neper
seniai pažymėjo oficialiais pareiš
kimais Jungtinės Valstybės ir Didž. 
Britanija. 
Lietuvos žmonės niekuomet nesutiko 
išsižadėti savo krašto nepriklauso
mybės ir iš visų žinių,kurios mus 
pasiekia,matyti, kad jie atkakliai 
priešinasi despoto prievartai. Mūsų 
pareiga juos šitoje kovoje paremti 
ir kuo tik galima padėti. Panašioj 
padėtyj šaidnlen yra ir dvi kitos 
Baltijos tautos, latviai ir estai, 
o taip^pat ištisa eilė kitų tautų, 
esančių misų kaimyninkystėje. Pasi
naudodamas aplinkybėmis Maskvos im
perializmas joms visoms uždėjo savo 
leteną.

Svetur, 1946.3,22

Vakarų demokratijos ima tvirčiau 
priešintis savo vakarykščiam są
jungininkui
Grumtynės su juo dabar eina kiek
vienoj tarptautinėj konferencijoj, 
UNO/Jungtinių Tautų Organ!sacijos 
seime/ ir įvairiose karo metu oku
puotose srityse. Palaipsniui demo
kratinis pasaulis pradeda suprasti 
savo buvusio sąjungininko prigimtį 
bei tikslus.
Nebus lengva.ištraukti iš agreso
riaus tai, ką jis yra pagriebęs.Ta
čiau demokratijos negali jo grobi
mų pateisinti, jeigu jos nori sukur
ti pastovią taiką,pagrįsta teisėtu
mu .
Mūsų visų pastangos privalo būti 
atkreiptos į demokratijos laimėji
mų pagreitinimą. Mums juk rūpi,kad 
Lietuvos kančių laikotarpis kuo 
greičiausiai praeitų,kad lietuvių 
tauta liktų nesunaikinta,kad tūks
tančiai išliktų gyvi ir grįžtų į 
savo tėviškes. Todėl,minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės 38 metų pa
skelbimo sukaktį,kelkime balsą ir 
reikalaukime:
kad Lietuvoje tuojau būtų sustab
dytas bolsevikų teroras -arėstai,su• 
ėmimai ir ištrėmimai į sovietų gi
lumą ;
kad iš Lietuvos būtų pašaii nta s o- 
vietų raudonoji armija ir žvalgybą, 
kad Lietuvoj butų grąžinta žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organizaci
jų laisvė;
k a d Lietuvos žmonėms artimiausiu 
Taiku būtų suteikta proga laisvai 
išsirinkti savo valdžią ir atstaty
tai savo kraštą,kaip nepriklausomą, 
laisvą ir demokratinę respubliką.

Tegu šie iškilmini Lietuvos ne
priklausomybės sukakties paminėji
mai sustiprina visų Amerikos lietu
vių pasiryžimą tęsti kovą dėl Lie
tuvos laisvės, nesigailint jai mū
sų aukų ir darbo.

28 metų nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjimas aprašomas 
tolimesniuose puslapiuose .
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r i e ‘r~u~v~r~i T~ū~R~g~T~r~irE s e Amerikos valstyb,'
KETURIŲ VALSTIJŲ GUBERNATORIAI, MARYLAND,OHIO :ILLINOIS IR MASSACHUSETTS, 
VASARIO 16 DIONOS MINĖJIMO PROGA IŠLEIDO SPECIALIUS ATSIŠAUKIMUS-PROKLA- 
MACIJAS.- KONGRESO NARIAI,Daniel FLOOD,NEW YORKE,MICHAEL FEIGHAN CLEVE- 
LANDE,KELLY IR SENATORIUS WILLIS CHIGAGOJE PASAKĖ PUIKIAS KALBAS UŽ LIE
TUVĄ .-VISUR:KUR TIK YRA LIETUVIŲ, BUVO PATRIOTIŠKAI ATŠVĘSTA VASARIO 16.

Didelis lietuvių draugas.Illinois valstijos gubernatorius Dwight Green, 
kaip aknsčiąu,"taip ir dabar išleido mūsų nepriklausomybės minėjimo pro- 
atsisaukimą-proklamaciją -^epubllc'of LithuaniaDay- 
kur jis pabrėžė,kad Lietuva tapo antrojo^pasaulinio karo auka,tačiau Lie
tuvos nepriklausomybė remiasi Amerikos užsienio politikos principais .ga
gai kuriuos kiekviena tauta turi turėti.teisę laisvai išsirinkt! valdžią.

Kongreso atstovas Feighan tarp kita 
pastebėjo savo kalboj,kad 1^40 m. 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasmer
kė per Sumner Welles padarytus Lietn 
voje rinkimus,bolševikų įvykdytus.Ir 
kadangi tie pareiškimai tebegalioja 
ir šiandien,tai laikas pasmerkti ir 
naujai įvykdytus rinkimus Lietuvoj. 
Savo kalbą jis pažadėjo įtraukti į 
Conressional Record,taigi joje iš
dėstytos mintys turės didesnės reikš' 
mės negu šiaip pasakyta privati kal
ba .
Chicagoje Illinois valstijos- senato
rius Daley savo kalboj patvirtino 
Amerikos demokratinius principus jos 
siekimuose,pagal kuriuos Lietuva , 
kaip ir kitos mažos tautos, turi tap' 
ti laisvos. Susirinkusieji dalyviai 
kelis kartu nutraukė savo pritarimo 
ir pasitenkinimo plojimais senato - 
riaus kalbą. Priimtoj šio Amerikos 
Lietuvių Tarybos susirinkimo rezo
liucijoj, kuri buvo įteikta vyriau
sybei ,buvo pareikalauta Lietuvai,o 
taip pat Latvijai ir Estijai laisvės 
pagal Atlanto chartos principus; be 
to buvo pažymėta, kad Unrra nesika- 
binėtų Vokietijoje prie Baltijos pa
bėgėlių dėl išgalvoto jų pranacistiš- 
kūmo ir teiktų visokeriopą paramą. 
/Ta proga parinkta aukų,gauta 1176 
dol./

"Tėvynė"apie vasario 16 d,minėjimą 
Amerikoje šitaip rašo:

"Daugelyj Amerikos lietuvių kolo
nijų minėjo 38 metų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą vasario 
16 d-17 d.,bet daug kur bus minima 
savaitės bėgyj.Įvykusiuose minėji
muose visur buvo stipriai pareika
lauti grąžinti Lietuvai laisvę.

Visur tuo reikalu priimta rezoliuci
jos,kurios buvo pasiųstos į reikia
mas valdiškas vietas. Veik visur mi- 

-nėjimai surengti vieningomis pastan
gomis, Saugiausia surengti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrių. Visur prog
ramos pildyme ir kalbose aiškiai 
matėsi vieningas sandariečių,katali
kų ir socialistų veikimas. Visi jau
tėsi kaip vienos tautos sūnūs ir duk-

- ros,tautos, kuri šiandien pergyvena 
žūti-ar-būti momentą.Už tokį vienin
ga Amerikos lietuvių veikimą reikia 
tik pasveikinti,rašo toliau "Naujie
nos", Iš to reikia tikėti s,kad ir 
ateityj ta vienybė bus statoma pir- 
mon vieton, kol Lietuva nebus išlais
vinta ir kol jos valdymas nebus ati

duotas tikriesiems savininkams,lietu
viams" .
"Toliau reikia pažymėti ", tęsia laik
rašti s, "kad minėjimuose dalyvavo ne
paprastai daug žmonių -svetainės lū
žo nuo publikos. Nesigailėta ir aukų 
Lietuvos vadavimui. Tas irgi parodo, 
kad Amerikos lietuviai yra sukilę 
ant kojų_šiame reikale: visiems mums 
apeina mūsų senosios tėvynės Lietu
vos vadavimas ir dėlto visi stengia-

- mės visomis išgalėmis jai padėti".

Gen.Konsulas J.Budrys savo kalboj 
New Yorke vasario 17 d. pasakė;__
"...Jūsų gausingas atsilankymas 
švenčiąnt dvidešimt aštuntą neprik-- 
lausomybės paskelbimo sukaktį paro
do , kad Lietuvos laisvės idėja gyva 
ir laisvoj Amerikoj.Sukaktis lygiai 
taip pat švenčiama visame kontinen
te,laisvo j Kanadoj,Pietų Amerikoj, 
Europaje,Austrai!joje.išskyrus pačią 
Lietuvą... .Jaučiame dėkingumą J.A.V. 
vyriausybei už tvirtą laikyseną gi-

Svetur,1946.3o22. - 11
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lietuviai jungt/amerikos valstybėse

PER SAUSIO MEN„SURINKTA 50 000 KG 
DRABUŽIŲ PABĖGĖLIAMS VOKIETIJOJE

Pradėtas pereitais metais drabužių 
vajus davė gerus vaisius„Dideli kie
kiai drabužių buvo pasiųsta Į Itali
ją,Prancūzija,Belgi ją,Švediją, ir 
galiausiai į Vokieti ją,labiausiai a- 
piplyšusiems tautiečiams -18o 000 kg 
Drabužių rinkliava Amerikoje tęsiama 
toliau,ir pagal BALFo žinias vien 
per sausio mėn,surinkta 50 000 kg.

ŠALPOS AKCIJA VIS DAR PLEČIAMA

Be drabužių ir batų,BALFo išplėtė 
Amerikoje knygų, žaislų, sporto-žuk- 
lavimo Įrankių ir maisto vajų.Pir
mo j i partija surinktų knygų buvo iš
siųsta sausio mėn, įBelgiją.Žaislų 
vajus mūsų pabėgėlių vaikams prasi
dėjo prieš Kalėdas,bet tęsiamas ir . 
toliau ir atsiekta gerų rezultatų. 
Musų jaunimas,kaip tuojau pastebė
jo Amerikos veikėjai, neturi jokių 
sportavimo Įrankių.Buvo šauktasi 1 
tautiečius^Amerikoje, kad jie nepa
mirštų ir šių daiktų. Taipgi ir kai 
kurie negendami,konservuoti maisto 
gaminiai yra malonios prekės,kurio
mis galima suteikti džiaugsmo išal
kusi ems mūsų pabėgėliams o

Mezgimo rateliai

Darbščių Amerikos lietuvių pastango
mis tikimasi aprūpinti nemažą skale’ 
lietuvių tremtinių vaikų.Aušros Var
tų parapijos mezgėjos jau atsiuntė 
pirmą rinkini savo numegztų rūbų,

Gen.Kons .Budrio kalba NeW Yorke, 
/tęsinys/

nant mažųjų tautų laisvę. Tą Ame
rikos vyriausybė išreiškė 1940 m. 
liepos 23 d.,pasmerkdama Lietuvos 
okupaciją ir pareikšdama,kad to nu 
sistatymo ji visuomet laikysis. 
Ir jei mes^vieningai ir aktingai 
dirbsime už Lietuvos laisvę,tai - 
kaip blogai kam ir atrodytų-^- vis
gi ^sulauksime ir vėl laisvos,savo 
pačių valdomos Lietuvos!"- baigė 
savo kalbą Gen.Konsulas pilnutėlėj 
Webster Hall salėje,minint 28 Lie
tuvos laisvės paskelbimo sukaktuves.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pirmas lietuvis -perskrido Atlantą 
kaip keleivis

Nekalbant apie mūsų lakūnus,kurie 
tautos garbei aukodamiesi perskrido 
Atlanto vandenyną, Jurgis SAVAITIS- 
Savickis lieka Įrašytas pirmuoju Į 
skaičių tų lietuvių,kurie pasinaudos 
lėktuvu kaip keleiviai skrisdami per 
Atlantą. J„Savaitis,buvęs "Svetur" 
redaktorius Stockholme,išvyko švedų- 
Amerikos lėktuvu pereitą mėnesi i 
Chicagą pas savo turtingas gimines o 
Gero pasisekimo,Jurgi Savaitil

Kune Tadarauskas išvyko Į Daniją

Trūkstant Danijoj esantiems lietu
viams pabėgėliams katalikų kunigo, 
vyskupas pasiuntė nors laikinai rū
pintis jų dvasios reikalais Švedijos 
lietuvių katalikų kapelioną,kun,J. 
Tadarauską,kur jis išbus daugiau 
kaip mėnesio laiką.

Pabėgėliai j anglų svetimšalių le- 
^i joną?

"Latviu Londonas Avižes" pranešimu, 
"The Katholik Times" Įdėjo Skotų-Len- 
kų draugijos Glasgow skyriaus dęle- 
gacijos atsilankymą per anglų uzs. 
reik.viceministerĮ Me Neill.Delega
cija iškėlė britų užsienio legijono 
steigimo klausimą. Į ŠĮ legijoną pa
sak delegacijos galėtų stoti čekai, 
lietuviai ..latviai, lenkai ir kitų 
tautybių vyrai,kurie negali grĮžti 
Į savo tėvynę. Buvę išsiaiškinta, 
kad tuo klausimu domisi britų karo 
ministeris Jack Lowson.

Danijoj esą pabėgėliai Į Bornholmą

Švedų laikraščių žiniomis, dabar už
imsiu Bornholmo salą,kada ją apleis 
sovietai, Danijoj esą pabėgėliai, 
- turima galvoj vokiečius. Tuo rei
kalu jau lankosi po salą atitinkami 
danų valdininkai,norėdami buvusius 
sovietų kareivių gyvenamuosius ba
rakus išnaudoti vokiečių pabėgėliams 
apgyvendinti.Kaip žinoma,sovietai 
jau kraustosi iš salos namo.

Svetur,1946.3.22 - 12 -
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LIETUVA KENČIAjBET LIETUVA GYVA; LIETUVA KOVOJA IR TIKI PERGALE 
/žiupsnelis žinių,gautų per musų kovotojus Vokietijoj/

Dėkoja už vergystę

Liaudies komisarų tar,pirm.Gedvilą 
kartą padėkojo Maskvai,kad lietu
viams suteikta proga, savo laisvu 
darbu prisidėti prie didžiosios tė
vynės atstatymo.

Vilniaus gatvėmis dažnai regi- 
glmi tokie vaizdai: keletas šimtų, 
o kartais ir keletą tūkstančių su
plyšusių, nuskurusių žmonių vilks
tinė ,apsupta^šunų ir enkavedistų, 
traukia pamažu 1 rytų pusę. Tai ir 
yra tie ''savanoriai" darbininkai, 
kurie pėsčiomis traukia 1 tolimus 
rytus.Tai "savanorių" keliai 1 ru
sų žemę. Juos laimina tariamasis 
šios dienos Lietuvos valdytojas 
Gedvilas. Jis siunčia padėką Mask
vai , už parūpinimą darbo Lietuvos 
masėms.

0 tų ištremtųjų vieton keliasi 
iš rytų rusai. Štai Vilniuje į iš
keltų dvidešimt tūkstančiu lenkų 
atgabenta apie keturiasdešimt ru
sų. Suprantama, Vilnius šiandien jau 
daro rusiško miesto įspūdį.Kaune 
jau apsigyveno kokia dvidešimt ar 
-daugar mažiau ir kitose vietoae- 
trysdešimt tūkstančių rusų.

Plinta slapta spauda

Greta legalios,valdinės spaudos 
plinta ir slaptoji spauda .Daugiau
sia tai rašomosiomis mašinėlėmis 
rašyta. Ji tik paduoda informaci
nes žinias, daugiausia iš užsienio. 
Lietuvius pasiekė ir garsieji pre
zidento Trumano 12 punktų,pasaky
tų pereitą rudenį.Žmonės juos at
mintinai išmoko. Lietuvos visuome
nės akys yra nukreiptos į britų im
periją, į jos naująjį minister! 
pirmininką Attlee ir užsienių mi
nister! Beviną. Iš jų Lietuvos gy
ventojai laukia išganymo,jais pasi
tiki ir mano, kad atėjus laikui 
šie vyrai pasakys ir Lietuvos rei
kalu savo kietą žodį. Suimtiesiems 
rusai paprastai prime ta,kad jie esą 
anglo-saksų simpatikai,o tuo pačiu 
sovietų priešai.

Svetur,1946.3.22

Lietuva gyva ir kovinga

Lietuvoj eina dar pasaulyj negirdė
to atkaklumo kova, nykštuko su mil
žinu,gėrio su piktu, teisės su prie
spauda. Lietuvis deda galutines pa
stangas,kad jis nebūtų galinusiai 
visiškai nužmogintas, be sielos, be 
tautybės. Tauta pasiryžo svetimiems 
nevergauti ir pasirinko kovos kelią. 
Tai stiprus riešutas,kurį kad ir 
kietas čekisto dantis negali per
kasti.

Suvalkijos partizanų burys"Vėsulas"

Tai esąs vienas iš kovingiausių bū
rių Lietuvoje. Vienetas yra turėjęs 
ir nemaža aukų,tačiau kova tęsiama 
ryštingai toliau.Kovotojai V.Juške
vičius ir A .Blusevičius buvo nuteis
ti mirti už komunistinių pareigūnų 
likvidavimą. Karmėlavoj per trumpą 
laiką buvo pereitais metais likviduo
ta net 17 komunistų viršaičių.

Tarp nuteistųjų kovotojų yra ži
no j i ir du kunigai,Kelme s parapijoj 
vikaras Antanas Čimielius^ir Lydu
vėnų klebonas Bronius Gaižutis .Juo
du, o taip pat Kelmės girinkijos bu- 
chalteris Juozas Jakubonis nuteisti 
po 10 metų laisvės atėmimu.-Stasys 
Eitmanis- 3 metus. Jie visi priklau
sę Zaskevičiaus vadovaujamai kovos 
grupei. Kunigai nuteisti už maisto 
ir palaiminimų davimą partizanams.

Mažeikiuose tarp kitų buvo nu
teisti sušaudyti šie' Lietuvos kovo
tojai: Jurgis Uksas,Antanas Toma - 
liauskas, Stasys Matutis ir Juozas 
Kateiva.

"Demokratiškiausiųjų"rinkimų technika

Vienas anglų žurnalistas atidengia 
vieną iš daugelių rinkimų falsifi
kavimo ir šnipinėjimo būdų.Ji s sako, 
sovietų urnos buvusios tokios siau
ros,kad įmesti rinkimų lapeliai tvar
kingai krito ant vienas kito,taip 
kad vėliau buvo nesunku nustatyti, 
kas įmetė netinkamą lapelį,
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Prof .Balys Sruoja apie savo išsiva- 
davimą is Stutthofo kone „lagerio 

Amerikos spaudoj pasirodė iš Vil
niaus "Tiesos11 perspauzdintas prog. 
Balio Sruogas pasikalbėjimas apie 
jo gyvenimą Stutthofo koncentraci
jos lageryj ir apie išsivadavimą iš 
mirties nasrų,

"Stutthofe išbuvau dvejus metus 
be 5 dienų",pradejo profesorius sa
vo pasikalbę jimąa''Iš pradžių Vii - 
niuj areštavę,mane išvežė į Kauną 
ir ten palaikė dvi paras geštapo 
rūsyj. Mūsų grupėje buvo 47 žmonės, 
daugiausia inteligentai0 Jau pirmą 
dieną paaiškėjo mums mūsų ateitis. 
"Jūsų tauta turi 3 mil, žmonių", 
sakė geštapo tardyto jas,Įėjęs pas 
mus 1 požemi, "gi mūsų tauta -šim
tą milijonų, Lietuvių tautos trys 
milijonai turi išnykti. Nacional
socialistų partija yra konsekven
tiška- lietuvių ingeligentį ja turi 
būti išnaikinta. Laisvė jums atim
ta iki karo pabaigos, eventualiai- 
iki gyvenimo pabaigos".

"Taip, jau per pirmąsias tris 
savaites iš mūsų tarpo dingo 9 žmo
nės / iš 47 žmonių grupės/’, doc, 
Tumėnas, pšekyb. Tumėnas,Mari jampo- 
lė§ gimnazijos direktorius Janule- 
vicius^ir Masaitis - šie visi mirė 
nuo mušimo, nes mušama buvo kiek
viena proga ir be jokios progos, 
Su^mumis buvęs prof,Jurgutis nuo 
mušimo apkurto .Latvių profesorius 
Kont.Čakste nuo mušimo išėjo iš 
proto ir mirė, Ir paskui nepraei
davo savaitė,kad is mūsų nemirtų 
du-trys žmonės,,.Erne siausti šilti
nės ir dezinterijos epidemi jos .Aiš
ku niekas mus negydė ir ligoniais 
nesirūpino. Suimtųjų tarpe buvęs 
dr. Starkus slaptai, kiek pajėgda
mas stengėsi ligoniams padėti,bet.,. 
juk nei vaistų,nei maisto nebuvo

"Die Arbeit macht das Leben schdn" 

"Mes ištisomis dienomis nešiodavo
me smėli,apsiavę medinėmis klumpė
mis" ,pasako ja toliau profesorius, 
jos iki kraujo nutrindavo kojas .Jei 
kuris mūsų nusllpdavo ir betemdamas 
smėlio~vagonėlį sugriūdavo pribėgda
vo prižiūrėtojai ir mušdavo, sakyda
mi :"Darbas daro gyvenimą malonų. 
Tad dirbk!"

Svetur,1Q46.3„22

Evakuacija nežlnion

"Kai raudonoji armija paėmė Elbingą, 
tęsė Sruoga, "Stutthofą evakuavo„Va
rė mus pėsčiom per kalnus,per snie
gą po 40-50 km per dieną.Visas ke
lias liko nuklotas lavonais„Apgyven
dino mus Ganze prie Lauenburgo„Mūsų 
laimei vokiečių apylinkėje čia atsi
rado išvežtas darbams 1ietuvis,kuris 
dirbo ūkyje. Jis nuvogdavo nuo ark
lių avižas ir miltus, ir tokiu būdu 
mus slapčiomis maitindavo".

"Staiga už trijų kilometrų nuo 
musų stovyklos pasirodė raudonosios 
armijos tankai., Pavakary j išvarė mus 
toliau.Man nueiti toli nebereikėjo: 
kelis kartus nualpau,taip mane ir 
paliko kiemo patvoryj,sniege gulint, 
nes mane,kad jau nebegyvas.Prišliau- 
žė prie manęs dar keli tokie nusil
pę ,nušalusiom kojom vokiečių kanki
niai , danas , latvi s ir vokiečių komu-, 
nistas".

Išsigelbėjimas

"Už poros valandų užtiko mus taip 
begulinčius raudonarmiečiai ir nu
vežė 1 lauko ligoninę, Įrengtą vo
kiečių grafo rūmuose. Čia mus gydė, 
slauge, o grafo rūmuose buvo tiek 
maisto, kad buvo galima už visą pra
eitą laiką atsivalgyti. Kai pagijau 
raudonarmiečiai atvežė mane sunkve
žimiu iš_Lauenburgo 1 Thorną,kad iš 
ten, parūpinus dokumentus, -nes aš 
jokių dokumentų neturėjau- grąžin
tų 1 Lietuvą, Belaukdamas dokumen
tų išgyvenau Thorne penkias savai
tes ir lauko pašto Įstaigoj dirbau, 
tą visą laiką. Toliau, jau žinote: 
vieną gražią dieną iš dangaus nusi
leido lėktuvas su pulk.Krastinu."

Lietuvo j

"Ir štai aš vėl Lietuvoj!Vėl lais
vas savo laisvame krašte. Man rodo
si, lyg mane kas staiga būtų perkė
lęs 1 kitą planetą.Koks begalinis, 
žodžiais neaprašomas skirtumas tarp 
tenykpčio gyvenimo ir čia. Aš taip 
dėkingas savo išvaduotojams!"

Į pastatytą klausimą,ką Sruoga 
mano daryti dabar,jis atsakė,kad pir
miausia jis manąs parsigabenti iš 
Vokietijos savo šeimą.O paskui ra-
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syti .Žinote,prie Stutthofo koncent
racijos stovyklos yra didelis miš
kas , vadinamas "Dievo mišku".Tai aš 
noriu parašyti apie stovyklą ir apie 
tą"51evo mišką" su užkankintų žmonių 
lavonais. 0 paskui -dramą".

Profesorius parodo pluoštą smul
kiai prirašytų popieriaus lakštelių. 
"Stovykloje,gaudamas popieriaus^aš, 
žinoma,rašiau,-kaltėjo Sruoga,-ži
noma, viskas buvo griežčiausiai cen- 
zuruo jama.Bet..tai buvo vienintelė 
priemonė neišeiti iš pro to",baigė 
jis.

Lietuvoje geriausiai gyvena mirę

Amerikos lietuvis Bernadišius gavo 
iš Lietuvos laišką,kuriame rašoma: 

"Mes gyvename neblogai.Esame iš
laisvinti .Nuo karo fronto nenuken- 
tėjome. Tavo tėvelis tai nepapras
tai gerai gyvena ir visko turi,gal 
ir mes panašiai prasygyvensim,kaip 
ir tavo tėveli s, i r tada visko turė
sime' .P asiro do,kad tėvelis dėlto 
taip gerai gyvena, kad jis yra prieš 
9 metus miręs.

rlnk~tuo Jakeli

Mokslo akademija,susirinkusi Vilniu
je savo konferencijon,pirmų pirmiau
siai pasveikinė lipšniausiais lapės 
žodžiais "didžiausiąji mokslo kori
fėjų" draugą Staliną ir tuojau pa- 
brėzė,kad"lletuvių tautos keliąs, 
pasirinktas 1940 m.liepos mėnesį" 
nasirodė esąs pats geriausias.Su
vaidintoji rinkimų komedija atrodo 
bolševikams vis dar reikalinga nuo
latinio gyrimo ir priedangos viso
kiausiomis konferencijų progomis.

Įsakymas pavyti ir pralenkti kapi
talistų kraštų mokslą.

Kovo 9 d.Vilniuje susirinko univer
siteto profesoriai,kad aptartų,kaip 
pavyti ir pralenkti kapitalistinių 
kraštų mokslą,kaip to pareikalavęs 
mokytojas Stalinas savo kalboj vasa- 
sario mėn. Posėdžiui pirmininkavo 
prorektorius Jankauskas,diskus!jose 
dalyvavo profesoriai Vaitkus,Vabalas 
Gudaitis, Girdzijauskas,Bučas ir kt. 
▼
Svetur,L946 '.kovo 29

Tarybinių dainų konkursas

Banaičio vadovaujama meno įstaiga 
prie komisarų tarybos buvo paskelbu
si tarybinių dainų konkursą.PIrmą 
pfemiją laimėjo pusiau muzikai Šve
das ir Galkauskas už "Laisvą dainą". 
Sekančias premijas gavo Kaveckas, 
Vainiūnas ir Andriulis.

Nepaliaunamos soclenktynės1

Lietuviai dabar dar daugiau kamuo
jami ir išnaudojami bolševikų vadi
namų soclenktynių pagalba. Ilgą lai
ką lenktyniavosi,ypačiai matorys, 
ruošiantis minėti tarptautinės mo
tinos ir moters dienos proga,kovo 
8 d. Vos tik praėjo ši įšventė,kaip 
prasidėjo propaganda už naujas soc. 
lenktynės aukščiausio sovieto suva
žiavimo proga,ir taip daina be galo.

Mūsų pajūryje stovi daug kariuomenės

Yra žinių,kad mūsų pajūrio miestuo
se,kaip Klaipėdoj,Palange j bei Šven
tojoj yra nemaža sovietų kariuome
nės.Žvejų dabojimas yra labai bud
rus, ypačiai jis sustiprės,kai nu
eis ledai ir reikės pradėti leisti 
žvejoti. Raudonarmiečiai tarp kita 
plačiai dalyvauja ir propagandinia
me darbe. Taip antai,rinkimų kampa
nijos metų jie ruošė pajūryj susi
rinkimus ir mokė žvejus demokrati
jos. Vienas raudonarmietis pajėgė 
sušaukti net 48 susirinkimus.

beri ai'3- k0Elj-sara^ Jau P°nai minis-

Sovietų S-gos aukščiausioji tary- 
ryba,dabartiniam naujai rinktam 
pirmininkui -prezidentui pasiūlius, 
nutarė nuo dabar komisarus vadinti 
minis teriais. Taigi, draugas Stali
nas yra be viso ko krašto apsaugos 
mini sterls.

Vokiečių atominių jėgų ekspertai 
Pabalti j,y j.

Kaip praneša anglų^ir švedų laikraš
čiai, nemaža vokiečių atomų specia
listų dirba įvairius bandymus su vo
kiečių išrastais ginklais.Jie dir
bantys kur tai Pabaltijo kraštuose.

I
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ABATUS GEL E~Fl NES ū TPA NG Q...S

KIPRAS PETRAUSKAS MAURO ROLĖJ

Kaip garsus aktorius ir daininin- 
Kipras Petrauskas plačiai naudoja
mas bolševikinei propagandai; nėra 
abejonių,kad jis mielai ir duodasi 
i snaude j amas.Tapę s aukš či au si o s 
tarybų narys,ji s davė pasikalbėji
mą "Moskow News” laikraščiui,kur be 
kito_jis kaltina nacius jo žmonos 
ir sūnaus sunaikinimu,tuo tarpu,kad 
jo šeima,turinti kiek daugiau pa-' 
triotiškesnių jausmų,ramiai sau gy
vena viename Unrros stovykloj vaka- 

u rų Vokietijoje.

STEFA VAIČIŪNIENE JAU PRIEŠ 20 ME
TŲ BUVUSI KOMUNISTE

Dvidešimt metų teatro meno darbavi
mosi proga Vilniaus radijas laikė 
paskaitą apie aktorės Vaičiūnienės 
gyvenimą,kur tarp kita pasakė,kad 
ji jau 1920 metais priklausė prie 
lietuvių komunistų klubo Maskvoje.

LIUNES JANUŠYTĖS ŽODŽIAIS,SOVIETŲ 
S-GA YRA TIKRAS ROJUS MOTERIMS

Kovo 8 d. Lietuvoj buvo taipgi mi
nima tarpt.moters diena,kurios pro
ga Liunė Janušytė laikė per Viln^ 
radiją paskaitą apie moters padėti 
ir gyvenimą Sovietų S-goj, Tokio 
gero gyvenimo ir tokios puikios pa
dėties neturinti moteris niekur ki
tur pasaulyj, įrodinėjo Liūne Ja
nušytė, pati tuo netikėdama.

IR DRAZDAUSKAS DARBUOJASI LIETUVOJ

i Trečiojo Fronto kolektyvo rašytojas 
Drazdauskas buvo per pirmąją oku- 

, pači ją patekęs į nemalonę .Cvirka
jį tada apskundė Preikšui /C.K.sek
retoriui/,kad jis trockininkas .Ka
ro dienomis jis dingo Skuodan išva
žiavęs kaip į vandenį,taip kad ir 
"gyvenimo draugė" Liūne Janušytė 
nieko apie jį nebežinojo. Tačiau da
bar jis Vilniuje, su atgauta malone 
darbuojasi sovietų naudai.

—"Sukaustytų latrų"autoris Marcin
kevičius taipgi sveikas po visų var
gų kaip karo k-o respondentas raudo
noj- armijoj yra Lietuvoj,ir parašė 
naują raudoną romaną "Priešai.'Mar-

Svetur,1946.3.22

cinkevičius per pirmąją okupaciją 
buvo Lietuvoj GPU šnipas.Ęuvo ras
tas tarp nesudegintų dokumentų jo 
pranešimas apie "Tarybų Lietuvos" 
redakci Jo j"kontrarevollucijonierių" 
veiklą.Jo pranešimu remiantis buvo 
suimti buv."XX Amžiaus" redaktorius 
Kupčiūnas, "Lietuvos Aido" administ
ratoriai Strazdas ir Daugnoras ir 
kiti .Paskutiniuo sius du vokiečiai 
išgelbėjo iš Kauno kalėjimo, o Kup
čiūnas buvo sušaudytas.

KAI TOKS TOKĮ KALTINA

Latvių komunistų laikraštyj "Cinia" 
buvo paduoti skaičiai ir dalis pavar
džių tų asmenų,kurie krito nacių au
komis vokiečių okupacijos metu.Tarp 
išvardintų žmonių,žinomi savo darbais, 
kurie buvo nacių nužudyti,yra sumi
nėti ir tokie, kurie mirė savo mir
tim,kaip prof .Kuzma, prof .A .Rimka 
ir poetas K.Binkį s.

IR ŽYGELIS ESĄS LIETUVOJE

Tarp tų laimingųjų,kurie propagan
dos sumetimais buvo grąžinti iš iš
trėmimo į Sibirą lietuvių,yra ir Ba
lys Žygelis, buvęs "Spaudos Fondo" 
direktorius,kaip praneša žmonės iš 
Vokietijos,turį informacijų iš Lie
tuvos. Kūno kult, rūmų direkt. ir 
Tautininkų S-gos gen.sekretorius 
Augustauskas yra, pagal tuos pačius 
šaltinius,"Marginių" kooperatyvo di
rektorius Kaune.

DRAUGAS BIMBA BUVO SUTIKTAS KAIP 
DIDELIS PONAS

Amerikos komunidtų laikraščio "Laisvė" 
redaktorius Bimba buvo Lietuvoj la
bai iškilmingai sutiktas.Jo adjutan
tu ,kol jis bus Lietuvoj ir rinks 
informaciją apie lietuvių laimingą 
gyvenimą,netekus jiems nepriklauso
mybės, yra paskirtas Augustinas Gri
cių s-P i voš a, kuris taipgi liko, sovie
tų išsaugotas ištrėmime ateities 
propagandos reikalams. Lietuvos ra
šytojai Bimbos garbei suruošę lite
ratūros vakarą,kur įvairūs autoriai 
skaitė savo kūrybas iš paskutinių 
laikų. Amerikos lietuviu laikraščiai 
pasisgenda Bimbos rasinių is Lietu
vos ir mano, kad tai esą dėl spaudos 
cenzūros.
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PASAULINIŲ Į V I K I Ų APŽVALGA

CHURCHILLIS ĮSPĖJA PASAULĮ , KAD SAUGOTŲSI JO VAKARYKŠČIO DRAUGO 

“Nežinomi ir be ribų yra sovietų agresijos pi ana i.1'- "Tos Europos.'dėl 
kurios mes kariavome,jau nėra!”- Tai žodžiai Stalino"draugo"ChurchilTio.

Winston Churchill buvo nuvykęs Į 
Ameriką pasakyti keletą kalbų,iš 
kurių pasauli s,visų pirma amerikie
čiai, turėtų Įsitikinti ,kad su hit
lerinės Vokietijos nugalėjimu bai
gėsi ir. tikrasis aliansas tarp so
vietų*! r anglo-saksų. Nė vienas pa
saulio politikų iš vakarinio fron
to nėra padaręs tiek daug naudos 
bolševikinei propagandai,kaip Wins
ton Churchill!s,bedumdamas žmonėms 
miglas Į akis, kad Stalinas Jo drau
gas. Milijonai žmonių vakaruose,ne
išskiriant ir amerikiečių,ėmė ši
taip samprotauti : jeigu net Winsto- 
nas Churchillis,kuris 1919 metais 
mėgino vesti kryžiaus karą prieš 
bolševikus, dabar pasidarė toks jų 
draugas, tai matyti komunizmas nė
ra jau toks blogas dalykas,o Sovie
tų S-ga vakarų valstybėms niekuo ne
bepavojinga.
Churchill!s pamatė,kad tai,ką jis 
laikė tik politiniu manievru, dau
gelis ima X tai žiūrėti kaip Į tei
sybę. 0 teisybė yra visiškai kito
kia. ^Churchillis pamatė,kad atėjo 
aukščiausias laikas pasakyti teisy
bės žodį apie savo vakarykščius są
jungininkus iš rytų.Ir jis pasakė:

"Tamsūs laikai gali vėl_grįžti, 
Aš Įspėju,laikas gali būti la
bai trumpas I "

Churchillis be to pasakė: Mes ne
same akii,kad nematytume,kad tos 
laisvės,kuri a naudojasi mūsų pilie
čiai visoj britų imperijo j,nėra dau
gel y j Europos valstybių,kurių yra 
net gana galingų .Tuose kraštuose 
naudojasi valdžios neribota galia 
arba diktatoriai,arba privilegijuo
ta partija ir valstybės policija. 
Mes niekad nepaliausime drąsiai 
reikalaudami žmoniškos teisių ir 
laisvės principų,kuri e sudaro dide
lį palikimą bendrai angliškai kal
bančių tautų.

Svetur,1946.3.32

Geležino uždanga nuo Štėtyno iki 
Triesto skiria Europos kontinentą

Anoj pusėj esantys miestai ir tau
tos yra rusų ■ s‘feroj,jos ne tik yra 
daugiau ar mažiau rusų kontrolėj, 
bet yra Maskovos diriguojamos.Komu* 
nistų partijos, kurios buvo visur 
palyginus silpnos^ išplėtė savo Vai
šią,toli pranešančią jų dldumąjjos 
visur ieško būdų sukurti -ootalltari- 
nę kontrolę.Policini s režimas siau
čiau veik visuomes šiuose kraštuose 
ir nematyti ten jokios tikros derao- 
krati jo s,1šskyrus Čeko slovaki j ą.Vo
kietijoj mėgina rusai sukurti komu-, 
nistišką v aidžią,kas kelia sunkumus! ■ 
ir anglų-amerikiečių valdomose zono-^ 
se,

Tai nėra tojo išlaisvintoji Europa,, 
dėl kuriosm nes kovoto jone, pattfif- 
tino toliau Churchillis. Tai nėra 
taip pat Europa,kuri turėtų tas bū
tinas sąlygas sukurti tikrai taikai. 
Visoj eilėj valstybių,toli nuo Rusi
jos sienų4 visame pasaulyj dirba 
komunistiškos penktosios kolonos pa
gal instrukcijas,gaunamas iš cent
ro .Išskyrus .Angliją ir Jungtines 
Amerikos Valstybes,kur komunistai 
tebėra savo vaikystės stadijoj,su- 
daro komunistų partijos arba penk
tosios kolonos auganti pavojų ir 
grėsmę krikščioniškajai civilizaci
jai .Būtų neišmintinga nedrįsti pa
žvelgti tiesiai Į veidą. Taip įiat 
Tolimuose Rytuose, ypačiai Manžiū- 
rijoj yra perspektyvos nerimą ke - 
liančios.Po pirmojo karo pasaulį bu
vo pagavęs didelis optimizmas,kad 
jau niekados nebebus karo.To aš ne
galiu Pasakyti dabar, net ir apie 
viltis.
Apie atominių bombų paslapties išda- 
davimą Churchillis pasakė,kad pasau
lis gali ramiai miegoti,kol jos yra 
Amerikos rankose, bet to nebūtų gali- 
pasakyti, jeigu jas žinotų kuri komu-
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nistinė ar naujai fašistinė valstybė 
Churchillio kalbos išvada buvo 

tokia! anglų ir anorikiečių tautos 
turi dar daugiau susibrolauti , ir 
Visu savo stiprumu parent! UNO orga- 
nizaciją,kurios vardu būtų kuriama- 
tikra talka ir demokratiškais prin
cipais besivaldąs pasaulis. Churchil 
lio kalbai daug svarbos ir svorio 
pridavė prezidento Trumano dalyvavi
mas šiame istoriniame susirinkime.

• Antroji Churchillio kalba

Torą savaičių vėliau Churchill is 
kalbėjo iš naujo New Yorke milži- 

. niškame jo garbei Amerikos respub
likonų suruoštame bankete. Ten jis 
vėl užpuolė Rusija dėl agresinių 
tikslų ir suminė jo,kad tos politi
kos pasėkoj Baltijos Valstybės ir 
dalis Suomijos buvo įjungta į SSSR, 
sudėtį.

Šėlstančio Stalino atsakymas:

KARO KURSTXTOJAS.-KLAIDINGAS KORTŲ LOŠĖJAS,- VISIŠKAI PANAŠUS Į HITLERĮ

Stalino atsakymas,kurį jis davė Į 
Churchlllio kalbą per "Travdos" lai
kraštį,buvo nepaprastai piktas ir 
nedraugiškas.Churchillis savo kal
boj Staliną pavadino savo draugu, 
o Stalinas jį,- karo kiršintoju, 
klaiding : kortų lošėju ir Hitlerio 
panaŠuoliu."Churchillis ir jo drau
gai turi labai didelį panašumą su 
Hitleriu",pareiškė Stalinas .Naujai 
užvestasis Churchillio kursas esąs 
signalas karui prieš Sovietų S-gą. 
Jo ir jo draugų pasiūlymas prailgin
ti anglų-sovietų draugiškumo sutar
tį nuo «0 metų iki 50 metų esanti 
tik priedangą pasiruošimui karui. 
Stalinas nenorįs tikėti,kad Chur- 
chilliui ir jo draugams pasisektų 
suorganizuoti naują karą prieš Rytų 
Europą. Tačiau jeigu tatal_įvyktų, 
tai demokratijos priešai butų lygiai 
nugalyti ,kaip jie buvo bolševikų 
nugalėti prieš 36 metus.

"Churchillis nėra vienas" pasa
kė Stalinas."Jis turi draugų ne tik 
Anglįjo j,bet taip^pat ir Amerikoj 
/Churchillis atvažiavo į Fultoną sa
kyti kalbą kartu su Trumanu specia
liu traukiniu.Red./.Reikia pažymė
ti, koks didelis panašumas yra tarp 
Hitlerio ir Churchillio bei jo drau
gų.Hitlerį s pradėjo karo propagan
dą paskelbdamas savo rasizmo teori
ją. Ji s paskelbė,kad tik žmonės,ku
rie kalba vokiškai yra tauta.Chur
chillis pradėjo savo kampaniją ir
gi rasės teorija ir paskelbė,kad 
tik angliškai kalbančios tautos yra 
pilnavertės ."Pripažinkite laisvai

Svetur,1946.3.22

musų hegemoniją,tuomet bus viskas 
gerai",sako Churrchillis."Jeigu to 
nedarysite,karas yra neišvengiamas". 
Toji Churchillio kalbos vieta,kur jis 
užsipuolė sovietų kaimynus dėl jų vai 
dymosi, kad jis yra toli tarini s,ty- 
raniškas,policinis,-pareiškė įtūžęs 
Stalinas,- yra tikras pasityčiojimas 
atmiežtas begėdiškumu ir takto tru
kumu ".

Eisenhaueris reikalauja prailginti 
karinės tarnybos įstatymą.

Jungt. "Amerikos Valst.gen.štabo vir
šininkas generolas Eisenhauer pareiš
kė Vašingtone spaudos konferencijoj, 
kad karinės prievolės įstatymas,ku
ri s baigiasi gegužės 15 d.,turi būti 
prailgintas.W.Churchillis,buvodamas 
Amerikoje,svečiavosi taipgi pas gen. 
Eisenhauerį.

"Bus dar daug karų ateityj"

Įsidėmėtini yra šie žodžiai,kuriuos 
savo laiku pasakė garsusis 3-ios Ame
rikos armijos Vadas gen,Patton,apleis 
damas savo armiją."Bus dar dauk karų" 
pasakė šis simpatiškas,Walace Beery 
tipo generolas."Ne konferencijos ir 
organizacijos gali apsaugoti pasaulį 
nuo užpuolikų, o vien tiktai stipri 
Jungtinių Amerikos Valstybių karinė 
jėga.Dėlto mes turime būti nuolatai 
pasiruošę visokiems eventualumams, 
kad jie mūsų neužkluptų netikėtai", 
pabrėžė gen.Patton.
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XERSIJA,-VIENAS IŠ NESANKAITOS 
OBUOLIŲ

SKANDALAS DEL SOVIETŲ ŠITONAŽO 
KANADOJE

Sulaužius sovietams Vergijos evuku- Vienas sovietų snipas,Gosenko,tar- 
acijos sutarti 1942 m.,neatitrauki an t/navęs sovietų pasiuntinybėje Ottavoj, 
savo kariuomenės iš Terši jos,sovie- Kanalo j,taip susižavėjo "kapitalis
tų ir anglo-saksų santykiai pasiekė tine"tvarka ir pasišlykštėjo sovie- 
aukščiausios savo įtampos laipsnio. tų melais,kad atėjo pas kanadiečius
Birmą kartą sovietus už tai puolė 
Bevinas FN konferencijoje,o dabar 
į reikalą rimčiau pažiūrėjo i Ame
riką.? rasidė jusi ame FN saugumo komi
sijos posėdyj šis klausimas buvo iš
keltas persų vyriausybės,reikalau
jant Amerikai.Spvietai prašė reika- 
kalą dar kartą atidėti,kol jie galė- 
tų~reiknlą savo tarpe sutvarkyti, 
tačiau ir anglai,ir amerikiečiai su 
tuo nesutiko. Šis klausimas jau ne
bėra sovietų-persų klausimas,bet 
labai rimta sovietų-anglo-saksų 
tarpusaviu santykių ir net taikos 
problema.

BALTIJA-?ERSIJA TAME PAČIAME SOVIE
TŲ ekstancijos PLANE

New York Times paskelbė -slaptą do- 
komentą,gautą iš Nflrnbergo teismo 
archyvo,iš kurio matyti,ko reikala
vo is Hitlerio Molotavas per savo 
žinomą atsilankymą.Jis siūlė vokie
čiams karinę sąjungą prieš anglus- 
amerikiečius ir reikalavo :Balti jos 
kraštų,tuo metu jų okupuotos Lenki
jos dalies,Karelijos,Besarabijos ir 
Bukovinos.Toliau - Dardanelių kont
rolė s, Irako įtraukimo į savo sferą, 
didelių grįšiu aplink Saudi-Arabi- 
ją,iš kurių galima kontroliuoti vi
gą Persi ją,Terši jog ir Adeno jūrų 
įlankas.Hitleriui su Ribbentropu 
tai atrodė perdaug, jie sutiko leisti 
sovietams užimti Baltijos kraštus, 
dalį Karelijos,perleido didelę dalį 
Lenkijos,bet pamatė,kad visa., tai 
yra sovietų pasiruošimas karui su 
vokiečiai s. Dėl to derybos iš iro .Kas 
liko pagal šį planą neįvykdyta,tą 
dabar sovietai nori atsiekti viso
kiais būdais,Bet Terši ja-tai ne 
Baltija,ten vi3as kraštas kvepia 
nafta,ir dėlto anglų-saksų pasi- 
pri šnimas yra nepalyginai dides
nis, negu sovietams virškinant ma
žąsias Baltijos tautas. 

nešinąs ilgu sąrasu šnipų,kurie dir
ba Kanadoje sovietų naudai ir nuora
šais dokumentų,kurie jau buvo sovie
tų išgabenti į Rusi ją.Dokumentai dau
giausia lietė atominių bombų paslap- 
tlgg ir^taip pat radar aparatą. To 
kanadiečiai nesitikėjo,kad sovietai 
turi 1700 agentų jų krašte,jų tarpe 
3 Kanados parlamento nariai iš penk
tosios kolonos,anot Churchillio,-iš 
komunistų parti jos.Buvo laukiama,kad 
Kanada nutrauks diplomatinius santy
kius su sovietais, bet Makenzie King 
pareiškė,kad nebusią padaryta.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI KOVOJA 
PRIEŠ JŲ SULIEDINI1U SU KOMUNISTAIS

Sovietų ateities planas yra komunis
tinė Vokieti ja,kontroliuojama iš Mask
vos. T?n tikslui įsakyta sujungti vo
kiečių komunistus ir socialistus į 
vieną parti ją.Vokiečių socialistai, 
vadovaujami dr. Schuhnacherlo,kuris 
lo metų iškentėjo Dachau koncentra
cijos lageryj,visomis išgalėmis tam 
priešinasi.Rusų zonoj tačiau atrodo, 
kad šis suliedinimas bus padarytas, 
nežiūrint,kad 80% socialdemokratų yra 
prieš tai.

Londono radijas,© taip pat ir dar- 
biėčių spauda, kaip "Daily Herald", 
smarkiai remia vokiečių socialdemokra
tų pastangas, neg susiliejimas su ko
munistais yra anot to la ikraščlo , so
cializmo uznuodi jimas.

11 Jungt.Amerikos Valstybių apsigyni
mas turi būti geležinis11,pasakė Ame
rikos karo min.Patterson užsienio 
žurnalistų klubo vaišėse.

SKAITYTOJAI,NEPAMIRŠKI TE,KAD BE JŪ
SŲ PARAMOS ATEITYJ NEBEGALIMA BUS 
LEISTI LAIKŽAŠTEL10.DELTO,PAREMKITE 
JO LEIDIMĄ!
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