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PADORUS ELGESYS - SVAMBIAUSIOJI PABĖGĖLIO PAREIGA SVETIMAME KRAŠTE

"Ką vyriausybė mano daryti su vi
sokiais pabėgėliais, kurie vis daž
niau pasireiškia įvairiuose skanda
luose ,muštynėse bei kitokiuose krimi
naluose? Ar nereikėtų tokius,atlikus 
jiems užpelnytą bausmę,išsiųsti, iš 
kur jie yra atkeliavę?"

Šitaip rašo viename iš savo pas
kutinių numerių profesinių sąjungų 
organas "Aftontidningen". Ir jau ne 
pirmą kartą. Ir ne vien šis laikraš
tis.

Kriminalinių prasikaltimų skai- 
čius^Švėdijoje yra gerokai padidėjęs. 
Priežastis reikėtų ieškoti nežmoniš
kų, karų suardytoj moralėj,atsilie- 
piančioj net tokiuose kultūringuose 
neutraliuose kraštuose, kaip Švedi
ja. Paviršutiniškai galvoją • žmonės 
mėgina kartais tokias negeroves su
versti pabėgėliams,nes toks jau yra 
benamių žmonių likimas.

. Tačiau ir pabėgėliai,ypačiai iš 
gausingesnių čionai atstovaujančių 
tautybių, turi prisiimti gerą dalį 
atsakomybės, kuri jiems tenka už pa
daromus prasižengimus. Pabėgėlių or
ganizacijos ir komitetai,gerai žino
dami, kaip tokie reiškiniai pasunki
na jau ir taip nelengvas pabėgėlių 
gyvenimo sąlygas svetimame krašte, 
yra tuo labai susirūpinę ir stengia
si savo žmonėms išaiškinti,kaip ne
tinkamas ir nepadorus vieno asmens 
elgesys nelaimingai atsiliepia gar
bingai ir be priekaišto santykiau
jantiems likimo draugams.

Reikia be pagyrimo pripažinti, 
kad lietuviai savo taikingu budu ir 
pakankamu patriotiškumu vadovaudamie
si, yra įgiję gerą vardą švedų tar
ne. Šitą gerą vardą reikia mums'vi
somis išgalėmis saugoti ir brangin
ti ,nes juk tai liečia ne vien pas
kirų žmonių, be t visos lietuvių tau
tos garbę bei visų mūsų pabėgėlių 

gyvenimą mūsų laikinoje užglūdoje. 
Lietuvių pabėgėlių skaičius Švedijo
je yra,palyginus su estais ir lat
viais, gana mažas.To ji aplinkybė 
leidžia mums lengviau susitvarkyti 
ir susiklausyti .Bet kai ir šioje ne
gausioje Švedijos lietuvių šeimoje 
pasigirsta tai šen, tai ten nedraus
mingų ir lietuvio vardo negerbian
čių žmonių,gaunasi ir didesnis ne
smagumo įspūdis. Padorūs ir niekuo 
neprasižengę tautiečiai labai pris
lėgtai pasijunta,kai jų gyvenamaja
me kaime ar miestelyj pasklista ži
nia, kad tūlas tautietis buvo poli
cijos areštuotas už ramybės drumsti
mą, muštynes ar panašius žygdarbius;

Tokių kumšties didvyrių buvo ne
maža. ir pačioj tėvynėj. Jie nyko au
gant žmonių susipratimui, bet visiš
kai jais nusikratyti nėra lengva. 
Štai eina pora tokių gaivalų Švedi
jos miestelio gatve, kur pašalyj sto
vi keletas besišnekučiuojančių šve
dų. Mūsų drąsuoliai prasiskina ke
lią per jų tarpą, laukdami, kad po 
VO bus galima prieiti ir prie galu
tinio tikslo - muštynių. Apstumdyti 
švedai ramiu ir vis dar šaltu balsu 
padaro pastabą, o to jau ir užtenka, 
kad pultų švedus, kurie drįsta duo
ti pastabas ponams pabėgėliams.Muš
tynės praėjo be kraujo praliejimo, 
bet vienam jaunam švedui lietuvis 
akį vis dėl to išmušė. Gal jis liks 
viena akim aklas visą amžių.

Ir jeigu vieną-dieną švedų val
džia paklausys,ką rašo ir reikalau
ja jų laikraščiai, gali kai kam ši
toks gyvenimo būdas liūdnai baigtis. 
Švedų vyriausybė yra pakartotinai 
garantavusi, kad politiniai pabėgė
liai nebus išduoti jų priešams,ta
čiau ji niekuo nėra įsipareigojusi 
globoti triukšmadarius bei gaivalus 
su kitokiais kriminaliniais polin
kiais.
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" r tai talka? "

"Sąmyšis New Yorke.- Stiprus rusų 
spaudimas prieš Persiją.- Naujos di
delės demonstracijos prieš britus.- 
Eksplozinio pobūdžio neramumai prie 
ispanų-prancūzų sienos.- Rusų kalti
nimai anglams dėl maskuotos imperia
listinės politikos Palestinoje..- Pa
saulinė padėtis aiškiai rimtė.-Fran
co "Įspėja" Jungtines Valstybes.- 
Britai prieš prancūzų pasiūlymą dėl 
Franco klausimo svarstymo FN.-Rusai 
Įspėja graikus ,-ištrūs sovietų kalti
nimai prieš Jungtines Valstybes: 
Jungtines Valstybės laužo Maskvos 
nu ta rimą.-Franc o puola rusų' tyraniją 
-Pesimizmas Londone.-Jeružalyj karo 
nuotaika.-100 000 ispanų pasiruošę 
puolimui.-Bendradarbiavimas FN pa
vojingiausioj ligi šiol padėtyj.- 
Atviras konfliktas Saugumo Taryboj."

Ar jau pasibaigė karas ir taika ga
rantuota?- klausia Stockholm© prieš
lėktuvinės apsaugos sąjunga pradėda
ma naują propagandą u z priešlėktu
vinių slėptuvių statybą. Ir kad nai
vūs žmonės nesiduotų klaidinami tai
kos miglomis ,kurias pučia oficialūs 
tam tikslui paskirti diploma tai,ši 
organizacija paduoda aukščiau minė
tas laikraščių antraštes."Ne,mes 
gyvename pavojingą laikotarpi ir 
turime atitinkamai pasiruošti ", sa
koma platinamame atsišaukime.

Nėra pasitikėjimo FN 

Į kai kurių galvojimą,kad FN garan
tu© jataiką, atsišaukime sakoma: "FN 
garantuoja iš dalies taiką tol,kol 
didžiosios valstybės yra vieningos, 
ir savaime suprantama negalima many
ti ,kad jos negalėtų išsi skaidyti V 

Kad Įtikintų, jog ir atominių bom
bų kare apsimoka ir būtina organi
zuoti oro apsaugą, laiko pranešimus 
atsakingi karo specialistai,neveng
dami tomis progomis pasisakyti apie 
karo galimumus netolimoj ateityj. 
Karinių pajėgų virš.gen Jungas rei
kalavo,kad šių,"taikos" metų biu
džete nebūtų sumažintos sumos karo 
ir gynybos reikalams.

Sovietai fabrikuoja kaltinimus prieš 
savo pabėgėlius Švedijoje

Kaip jau anakart rašėme, švedų teis
mas Nykflpinge svarstė penkių rusų pa
bėgėlių bylą, kur jie Sovietų vyriau
sybės kaltinami dviejų politrukų nu
žudymu, Jų gynėjas pareiškė,kad nėra 
pakankamų įrodymų,kad jie būtų nužu- ’ 
dę tuos du laivo poIitrukus.0 jeigu 
tai ir būtų buvę padaryta,-samprota
vo švedų teisininkas, tai šitokį nu
žudymą reikėtų laikyti ne kriminali
niu, bet politiniu.Teismas nutarė po 
to apklausinėti 29 liudininkus,kuri e 
atbėgo kartu su anais penkiais kal
tinamaisiais.

"Dagens Nyheter" bal.9 d. prane
šė,kad policija ištardė 27 liudinin
ku s, taipgi rusu pabėgėlius,įš kurių 
26 pasakė, kad jie jokių nužudymų ne
matė miniaivyj,bėgant jiems iš Esti
jos 1 Fvėdiją.Vienas iš jų pareiškė 
ką tai girdėjęs,kad kada tai ir kur 
tai buvę nužudyti bėgant politrukai, 
bet jis negalįs nieko konkretaus pa
tvirtinti .Pagal Maskvos teismą yra 
"išaiškinta",kad lavonai buvę vėliau 
sudeginti laivo mašinų skyrių j ,. tačiau 
mašinų personalas visa tai nuginčyjo. 
Įdomiausia,kad per tardymą paaiškė
jo, kad kapitonas leitenantas Basiu- 
vas,atbėgo ne tuo laivu,kuriame bu
vę nužudyti pagal Maskvos teismą po
litrukai, o paprasta irkline valtim 
14 dienų vėliau. Tačiau pagal sovie
tų sufabrikuotą medžiagą kaltinamas 
ir jis poli trukų nužudyme.

Svėdų teismas dar netarė savo ga
lutinio žodžio ,tačiau atrodo,kad so
vietų kaltinimai bus atmesti ir kad 
raudonojo laivyno dezertyrai galės 
pasilikti Švedijoje.

Aiškinami dr.Eichfuso mesti kalti
nimai svėdų valdžios organams

Išduotasis sovietams baltiečių "va
das" dr.Eichfusas apkaltino tarp ki
ta vėliau per Maskvos radi ją,kad šve
dų valdžia leido tikriesiems karo 
prasikaltėliams pabėgti į LŪbecką ir 
kad tik nekalti buvo išduoti atgal. 
Vyriausybės pavestas asmuo dabar ti
ria tuos išgalvotus kaltinimus.

Svetur, 1946 m.bal.10 - 5 -
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PRIEKAIŠTAI ŠVĖDIJOS DVASIŠKIJAI 
DEL BALTIEČIŲ PABĖGĖLIŲ GELBĖJIMO

Prieš kurį laiką komunistų ir jiems 
artima spauda ėmė pulti švedų baž
nyčios žmonės dėl jų rodomos simpa
tijos ir užuojautos Baltijos pabė
gėliams.Buvo pradėta įtarinėti,kad 
"Till brčiders HjSlp" labdarybės or
ganizacija naudojanti suaukotas lė
šas kitiems tikslams."Ny Dag" /kom./ 
ir "Aftontidningen"/prof.s./ laik
raščiai vieną dieną paskelbė"nepap
rastą sensaciją",kad Švedijos vys
kupai ir net pats arcivyskupas buvo 
įsteigė akcinę laivininkystės bend
rovę "gabenti iš Baltijos nacistams 
į Švėdiją", 0 lėšos buvusios panau
dotos kaip tik iš minėtos labdaros 
organizacijos.

Kaip vėliau paaiškėjo, švedų baž
nytinės organizacijos tikrai 1945 m. 
buvo nupirkusios padėti Baltijos pa
bėgėliams greitlaivį "Gugge" už 16 
tūkstančių kronų. Laivą pirko :švė- 
dų bažnyčia,švedų misionierių są
junga,švedų baptistų susivieniji
mas .evangeliškasis tėvynės fondas, 
išganymo armija,metodistų bažnyčia, 
ir Hjalp Krigets Offer" organizaci
ja. Pinigai šiam tikslui buvo ren
kami ne vien per švedų ir laisvąją 
bažnyčią,bet ir per visuomenės at
stovus. Deja,minėtasis laivas su
dužo per pirmąją savo kelionę prie 
Estijos pakraščių,Įgula susidėjo 
iš 3 baltiečių,iš ,kurių 2 pateko 
per katastrofą rusams į rankas, o 
trečias išsigelbėjo kitu pabėgėlių 
laivu ir laimingai atplaukė į Šve
dija.

"Expressen",paduodamas šią žinią, 
priduria, kad tai nesanti jokia sen
sacija,kad švedų visuomenei buvo ge
rai žinoma,kaip jos ir bažnyčios 
bei pačių pabėgėlių žmonės rinko 
aukas gelbėti bėgantiems nuo bol
ševikų Baltijos pabėgėliams ir kad 
tų aukų dėka buvo išgelbėta dauge
lio žmo nių gyvybių.Tačiau kai ku
ri e, žinoma, sovietams draugiški 
laikraščiai ,patiekė tai prireikus 
kaip "slaptą kunigų laivų bendrovę 
Baltijos fašistams importuoti". 
Juk jūrose gelbstimi ir priešo lai
vų jūreiviai!

Svetur, 1946 m.bal.10

Krikščionybės pažiūra į artimo 
pagalbą

Vyskupas BjčJrkųuist savo atsakyme 
dėl AT /"Aftontidningen"/ pranešimo 
"Bažnyčia turėjo slaptą laivų bendr. 
bal tiečių susisiekimui", pa sakėj

"Man netenka nuginčyti,kad aš bu
vau kokios nors rederejos vadovybėj, 
kadangi tokios nė būti nebuvo.Man 
buvo žinoma,kad pergabenami pabėgė
liai. Aš taipgi keletą kartų tarpin- 
kavau dėl lėšų šiam tikslui ir dėl 
šios savo veiklos aš visiškai nesi
gailiu .Bažnyčia, dirbdama artimo pa
galbos darbą, negali būti surišta 
kokiais nors politiniais tikslais. 
Lygiai kaip aš gerbiu tuos vyrus,ku
rie gelbėjo pabėgėliams iš Danijos 
ir Norvegijos bėgant jiems į Švėdi
ją, statydami savo gyVybę į pavojų, 
lygiai taip pat aš stebiuosi tais 
vyrais, kurie aukojosi gabendami pa
bėgėlius iš Balti jos ,kuriems grėsė 
toks pat pavojus.Jie būtų ir be jo
kios pašalinės pagalbos bėgę į Švė
diją. Ar tai būtų buvę teisinga ra- 
miai^sau žiūrėti,kaip šie pabėgėliai 
leidžiasi per jūrą savo mažais ir 
netinkamai s laiveliais,nesi rūpinant 
jų saugesniu pervažiavimu!"

Už "ne" gavo per dantis ir sumokėti 
25 kr, pabaudos 
Kai pereitą rudenį švedų visuomenė 
demonstravo prieš baltiečių kariškių 
išdavimą sovietams,susirinko tarp ki
tą minia žmonių į Humlegardo sodą, 
kur buvo priimta rezoliucija prieš 
pabaltiečių išdavimą.Kalbėtojas už
klausė,ar visi su tuo sutinka.Vienas 
pilietis su pypke dantyse šuktelėjo: 
"Ne!" Arčiausiai prie jo stovėjusi 
moteris skėlė tam per pypkę,kuri lėk
dama iš burnos išnešė apipuvusį dan
tį, Antagoni štai ,kalp sako švedai, 
atsidūrė teisme,kuri s neseniai spren
dė šį dalyką, ir nubaudė abi puses 
po 25 kr.- lygiai tą,kuris davė ir 
kuris gavo per dantis.

Tai tau ir žodžio laisvė!

Švedų profesinių sąjungų centro val
dyba nenori švęsti gegužės 1 su komu
nistais,kaip šie buvo pasiūlę.

- 4 -
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KAIP GYVENA IR VEIKIA MŪSŲ PABĖGĖLIAI

ŠVEDIJA 

Karališkojo teniso klubo pirmasis 
treneris- lietuvis, Br. Purvėnas

Švedų laikraščiuose ir žurnaluose 
dažnai galima užtikti "den lille Ii 
tauiske tennistr^naren och basketr 
bollspelaren" Bronių Purvėnų. 
Jie džiaugiasi,turėdami gerą balto
jo,aristokratiško jo sporto mokyto
ją, o lietuviai turi ne be- reikalo 
pagrindo šiuo savo krašto jaunuoliu 
didžiuotis .
Purvėnas yra vienas iš pirmųjų mū
sų pabėgėlių Švedijoje.Švedų pasiun 
tinybės Kaune pagalba jam pasisekė 
1940 m, ištrukti iš bolševikų oku
puotos Lietuvos ir pasiekti laisvą- 
ją^Švėdiją. Į Švediją jis atvyko 
vežinas Lietuvos juniorų teniso nu
galėtojo titulą ir pramušta galva 
šiam sportui. Atvykęs čionai jis 
rado iš pradžių darbo kaip trene
ris Eskilstunoj, o vėliau Djurs- 
gardene. Čia į jį atkreipė gavo dė
mesį karališkojo klubo vadovybė,ku
rios priešakyj stovi pats kronprin- 
cas. Klubo pirmuoju treneriu tuo 
laiku buvo Europos teniso halėse 
meisteris, Schroder. Purvėnas pasi
rodė pranašesnis savo pedagoginiais 
gabumais,kaip treneris. Šių suge
bėjimų dėka jis užėmė 1943 m, pir
mojo trenerio vietą Švedijos kara
liškajame teniso klube',-atseit,jis 
geriausias teniso treneris visoj 
Švedijoj i 
Iliustruotame žurnale "Veckorevyn" 
kovo 31 d.^numeryj buvo įdėtas fo- 
to-reportažas iš teniso halės,kur 
Purvėnas treniruoja Europos rung
tynėms švedų naują teniso žvaigždę 
L.Bergelin. Vėl balandžio 9 d. va
kariniai laikraščiai turėjo pui
kios medžiagos/galėdami parodyti 
škotų boksininką tautiniuose dra
bužiuose /su sijonuku/ Ken Schow 
žygiuojant Stockholmo gatve su 
pirmuoju karališkojo teniso klubo 
treneriu PurvėrP ir švedų bokso 
meisteriu Olle Tandberg,kuris net
rukus kausis su garbinguoju svečiu 
iš Anglijos.

S v e t u r,1946m.bal.10

Lietuviai prisidėjo prie naujai 
įsteigto krepšinio klubo Basket 
Neseniai Br.Purvėno pastangomis bu
vo įsteigtas krepšinio klubas "Bas
ket".Klubo steigimo tikslas buvo ne 
vien suorganizuoti mūsiškius krep
šininkus, kiek išpopuliarinti šią 
sporto šaką švedų sportininkų tar
pe.Dėl šių pastangų švedų laikraš
čiai pagristai vadina Purvėna krep
šinio propaguotoju Nr.l.Prie "Bas
ket" klubo dabar priklauso ir mūsų 
krepšininkai, atsimetę nuo Baltijos 
sporto draugi jo s.Ši draugija buvo 
suorganizuota 1944 m,,aktingai da
lyvaujant ir lietuviams.Į klausimą, 
kodėl dabar mūsų sportininkai nebe
nori bendradarbiauti su šia draugijai 
mūsų krepšininkai atsako, kad jiems 
per tamsūs pasidarę tos čdr-jojs 3 va
dovai .

Vėl vienas mūsų pabėgėlių išvyko 
į Ameriką

Kovo 36 d. iš Geteborgo uosto iš
plaukė Švėdijo's-Amerikos linijos 
laivas "Drotningholm" su pirma par
tija keleivių į Amerikos Jungtines 
Valstybes ir į Kanadą. Didžioji ke
leivių dalis susidėjo iš pabėgėlių 
ir buvusių koncentracijos lagerių 
kalinių.Pakelyj laivas užplaukė į 
Liverpoolį,paimti Kanados kareivių 
žmonų,kuriąs jie įsigijo bebuvoda- 
mi Anglijo j e. Su šiuo lai. 1 apleido 
Švediją ir technikos studentas Vy
tautas Mažeika. Jis išvyko 
į Pitsburgą,kur gyvena jo brolis.

Kvota į Ameriką laikinai išsibaigė

Pagal iš seno nustatytą kvotą, per 
metus į Amerikos Juntines Valstybes 
gali įvažiuoti 38O lietuvių. Šis 
leistas skaičius,kaip teko patirti, 
yra jau išsibaigęs.Nauji kvotos me
tai prasideda nuo liepos 1 dienos.

Prasidėjo pašto susisiekimas su 
Vokietija. Jau ir švedu paštas pri- 
ima paprastus laiškus į Vokietiją. 
Atseit,neregistruoti ir iki 20 gr.

- 5 -
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D A,N I JA

"Gaila,kad mes danai neturime tų 
gabumų, kuriais pasižymite jūs,lie- 
viai'.1 
Vienas danų dvasiškis,atsilankęs^ 
lietuvių stovykloje Nymindegabe,ši
taip rašo savo laiške vienam mūsų 
tautiečiui :

"Norėjau Jums jau anksčiau para
šyti ir padėkoti už taip gražią me
ninę lietuvių tautinio ansamblio 
programą, kuri man,kaip kitatau - 
čiui, labai patiko.Gaila,kad mes 
danai neturime tų gabumų,kuriai s 
pasižymite Jūs, lietuviai. Visa tai 
reikia manyti pareina nuo geografi
nės padėties.Mes danai esame per 
daug apsupti jūrų ir tai veikia mus 
slegiančiai'.'

"Nymingdegabo lietuvių stovyklos 
jaunimo meninė grupė padarė man ste
buklingą įspūdį,bet dar nuostabiau 
skambėjo senos ir gražios lietuviš
kos dainos, liaudies būdu išpildo
mo s'.'

"Stebėjausi ir gėrėjausi lietu
višku skoningu apsirengimu- tauti
niais rūbais. Aiškios, margos ir 
harmoningai suderintos spalvos spin
dėte spindėjo. Nesuprantama dar man 
ir šiandien, kaip buvo galima to
kiomis sąlygomis ir pokariniu metu 
visa tai taip gražiai suderinti. 
Prisimenu ne tik tų tautinių rūbų 
grožį, bet ir tą iškilmingą didin
gumo įspūdį, kuris dvelkė kartu nuo 
tų malonių dainininkų ir šokejų,ku
rie šioje kareivinių salėje atrodė 
kalę angelai. Visi šokėjai labai 
gražiai išpildė savo tautinius šo
klus. Be to buvau labai sužavėtas 
dirigavimu tos jaunos moters /Ane
lės Kirvaitytės.Red./, ir visa tai 
buvo atlikta taip švelniai ir taip 
paprastai'.'

"Džiaugiuosi,girdėjęs lietuvių 
tautinę muziką- kanklės ir visa ki
ta buvo taip puiku. Ir lietuvių tau
tiniai šokiai! Taip lengvai ir me
niškai buvo visa tai atlikta!_Be 
to ir humoro pilnai pakako.Žiūrė
jau į šokančiųjų veidus ir atrodė, 
kad juose nebuvo matyti tų baisių 
pergyventų dienų pėdsakų. Gal dėl 
to, kad tai buvo užgrūdintų žmonių 
veidai,- ir reikia dar pridėti - 
ištvermingų žmon? ų.Visai kas kita 

su vaikais,kuriuos mačiau scenoje. 
Jų veiduose buvo galima išskaityti 
pergyventų, audringų valandų žymes. 
Tikiuosi, kad ilgainiui gal visa tai 
išdils iš tų jaunų veidukų, nes vai
kai ^atrodė per seni, tikri senukai'.'

"Eis vakaras sudarė na n labai aiš
kų lietuvių tautos vaizdą. Norėčiau, 
kad ir kitose vietose, kituose mies
tuose būtų tai parodyta, pakoncer
tuota, kad ir kiti danai susidarytų 
apie Jus malonų į spūdį .Labai prašau 
pasveikinti lietuvių stovyklos meni
nį darbą dirbantį jaunimą ir padėko
ti nuo manęs už tą malonų meno vaka
rą, kurį patyriau tada pas Jus be
sisvečiuodamas"...

Pastebėtina, kad šis daniškas 
Sauerweinas ne tik pajėgia permatyti 
tautos dvasią,bet ir išmokti kalbas 
per labai trumpą laiką.Belankydamas 
lietuvių stovyklas jis jau spėjo tiek 
išmokti kalbos, kad šitą laišką pa
rašė lie tuviškai !
VOKI E T I J A

IŠ KELIONĖS PO PABĖGĖLIŲ STOVYKLAS 
/Laiškas iš Vokietijos/

Dviejų savaičių bėgyj aplankėme ke
liolika pabėgėlių stovyklų.Pirmieji 
įspūdžiai buvo tikrai malonūs.Jau 
pirmą vakarą klausėmės mišraus tau
tybių koncerto.Koncerte pasirodė lie
tuviai, latviai, estai, ukrainiečiai 
ir kiti.Dainos, kurios buvo pilnos 
tėvynės ilgesio ir skambėjo tauti
niais motyvais, paliko neišdildomą 
įspūdį.
Kur tiktai yra keletas šimtų pabė
gėlių, galima užtikti ne tik chorą, 
sporto ratelį, bet ir pradžios mo
kyklą, kai kur gimnaziją, specia
lius kursus.Mokomasi įvairių amatų, 
svetimų kalbų. Dalis šių žmonių dir
ba įmonėse pas amerikiečius, anglus. 
Pas vokiečius retai kur dirbama- pas 
juos niekas nebenori bernauti. 
Pabėgėlių globotoja UNRRA duoda pa
kenčiamą maistą, kiek drabužių,ba
tus.Atseit, materialiai jie yra ap
rūpinti, turi sąlygas kultūrinei 
veiklai, ruoštis profesiniam išsila
vinimui. Bet negalima jokiu būdu pa
sakyti, kad jie jaustųsi laimingi. 
Šie žmonės nežino savo tikros atei
ties.Kaip bus ryt, poryt? Niekas
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nežino gavo likimo, jie negali sa
vo jėgomis ir sugebėjimais kurti 
ateities.Visa tai pareis nuo poli
tinių įvykių raidos.

Tėvynės pavergėjams jie tačiau 
yra didelis krislas akyse.Jie kal
tinami bendradarbiavimu so vokie
čiais, prieš juos stengiamasi nu
teikti pasaulinę opiniją, juos no
rima pargabenti namo ir sunaikin
ti. Dar nuostabiau,kad prie to ken
kimo ir šmeižimo darbo uoliai deda
si ir vokiečiai, buvę visą laiką 
aršus kovoto jai^už hitlerlzmą.

Tačiau mūsų žmonės, nežiūrint 
Visų šių sunkenybių, nėra palūžę 
savo dvasia.Jie žino, kad laimėjo 
demokratija ir įsigalės teisingu
mas. Tikėjimas demokratijos teisin
gumo dėsniais^juos stiprina tartum 
balzamas.Tie žmonės negali likti 
išbraukti iš gyvenimo.Jie stovi ant 
galingo idealinio pagrindo, dėl ku
rio pasaulis šešis metus liejo sa
vo kraują ir yra pasiryžęs toliau 
aukoti s.

LEGALIZUOTAS VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŪLAISVINIMO KOMITETA S

Italijos lietuvių laikraštis Lie
tuvių Balsas praneša, kad sąjungi
ninkų kariuomenės vadovybės Vokie
tijoje yra pripažintas už nuopel
nus kovoje prieš nacius Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
kaip visų Lietuvos pabėgėlių poli
tinė atstovybė ir jo nutarimai be 
išimties bus taikomi ir privalomi 
visiems lietuviams, kurie gyvena 
buvusioj Vokietijos teritorijoj.

PRASIDĖJO MOKSLAS BALTIJOS UNIVER
SITETE HAMBURGE

UNRROS įsteigtame Baltijos univer
sitete mokslas prasidėjo kovo 14 d. 
Į universitetą įsirašė apie 1500 
lietuvių, latvių ir estų studentų. 
Norinčių įstoti buvo žymiai daugiau 
- 8700, bet ne visi galėjo išvykti 
iš savo gyvenamųjų zonų. Universi
teto rektorium paskirtas latvių 
skyriui- prof .Dundsdorf s, lietuvių 
skyriui- prof.Stankevičius ir estų 
skyriui - prof.flpik. Universiteto 
prezidentu yra latvių profesorius

Svetur, 1946 m.bal.10

Gulbis.Universiteto sekretorius yra 
buvęs Rygos universiteto sekr. Ve- 
linš,ūkio skyr. vedėjas Tartu prof. 
Sultson. 
Universitetas susideda iš aštuonių 
fakultetų: medicinos,chemijos, ar
chitektūros- statybos, žemė s ūkio.tech
nikos, matematikos, filologijos ir 
tei sių-ekonomi jos.
Universitetas buvo priverstas numa
tytą jį"dangoraižį" "Deutscher Ring" 
apleisti. Paskaitos vyksta Istorijos 
muziejuj, naudojamasi ir Hamburgo 
universiteto laboratorijomis .Studen
tai , o taip pat ir mokslo personalas, 
gyvena UNRROS išlaikomi stovyklose.

VOKIETIJOJ RASTAS LIETUVOS UNIVERSI
TETŲ PAGROBTAS TURTAS

Netoli Wienburgo buvo užtiktas vie
nas traukinys su moksline literatū
ra ir laboratorijų įrengimais .Pasi
rodė, kad tai buvo Kauno universite
to turtas, kurį vokiečiai savo laiku 
pagrobė.Šios mokslo priemonės dabar 
bus perduotos Baltijos universitetui 
Hamburge, lietuvių skyriui.

IR MtfNCHENE ATIDARYTAS UNIVERSITETAS 
PABĖGĖLIAMS

Be minėto Baltijos universiteto Ham
burge ,UNRRA įsteigė pabėgėliams uni
versitetą ir Miunchene. Universitete 
studijuoja dešimties tautybių stu
dentai, Mokslo programa apima visas 
technikos sritis, be to meno istori
ją ir senąsias bei naująsias kalbas.

PABĖGĖLIAI TURI SAVO TEISMUS

Amerikiečių zonoje, vadovaujant ka
rinės valdžios atstovams, buvo suor
ganizuoti UNRROS^pabėgėlių stovyklo
se teismai iš pačių pabėgėlių. Teis
mas susideda iš 13 rinktinių narių. 
Jis gali nuteisti prasikaltusius pa
bėgėlius ištrėmimu į prasikaltėlių 
lagerius. Svarbiausioji teismų uždo- 
tis - kovoti su girtavimu, vagiliavi
mu ir netvarkos kėlimu pabėgėlių tar
pe.
- Prie naujos tvarkos stovyklose pa
žymėtini ir naujai įvesti vadinami 
gerovės karininkai .Jie skiriami iš 
tos tautybės žmonių, kurios tautybės 
yra stovykla, ir tarpininkauja tarp 
pabėgėlių ir karinės valdžios.
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Šveicarija

Lietuvių pradžios mokykla Yverdone

Pats didysis lietuvių kultūros cen
tras Šveicarijoje susikūrė apie šią 
lietuvių stovyklą Yverdone.Šiame 
lietuviškame židinyj veikia ir lie
tuviška pradžios mokykla, įsteigta 
pereitų metų spalio mėnesį. Steigė
jai savo atidarymo akte tarp kita 
pareiškė :"Ati darome pirmą ją ..lietu
vių išeivių Šveicarijoje pradžios 
mokyklą Yverdone, kuri,sekdama var
go mokyklos pavyzdžiu, tikime, 
įdiegs laisvės pasiilgimą į mūsų 
vaikučių - jaunojo tautos pumpuro- 
Širdis ir troškimus'.'

"Lietuvių Židinys"

Yverdono lietuviai leidžia savo~ 
laikraštį, pavadintą "Lietuvių Ži
dinys". Jo pirmasis numeris išėjo 
vasario 16 dienos proga. Laikraš
tyj gvildenami įvairūs kultūros 
klausimai, spausdinama nemaža jau
nųjų poetų eilėraščių ir patiekia
ma pluoštas žinių iš mūsų pabėgė
lių gyvenimą bei emigracijos ga
limybes įvairiuose kraštuose,.

"Lietuviai Šveicarijoje"

Tokio pavadinimo vienkartinį lei
dinį išleido Yverdono lietuviai 
kiek anksčiau. Jis apima 45 psl. 
su įvairaus pobūdžio rašinais,jų 
tarpe Jurgio Šaulio :Naujus metus 
pradedantį Kastyčio eil. :Mes,E.T.: 
Tai buvo senai /žiupsnelis atsimi
nimų/', J. V- s :Kel y j į tiksląj J.G.: 
Laisvė,kun. J.B-cius :Pusė metų sve
tingoje Šveicari jo je',dr.A .Geručio : 
Emigrantai ir pabėgėliai Šveicari- 
joje\M.Gl-nė: Kalba-taitos lopšys 
ir eilė smulkesnių rašinių bei 
Maironio,Ligi no s S-,Z.P jE^Šlapšio , 
Kastyčio eilėraščių .Iš šio leidi
nio galima susidaryti gražų vaiz
dą apie mūsų kultūros darbuotojų, 
po e tų,meni ni nkų,da1ni ni nkų, šokė
jų veiklą Šveicarijos lietuvių ir 
pačios šalies visuomenės tarpe. 
Leidėjas sLietuviško jo "Židinio" 
Yverdone Komitetas,redagavo -adv. 
J.G. 

'
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AUSTRIJA

Sunkios gyvenimo sąlygos šiame nu
alintame ir į zonas padalintame 
krašte

Austrijoj jaučiami baisūs karo pa
dariniai. Miestai, kurie buvo gar
sūs savo senoviniais pastatais bei 
paminklais, yra iš didžiausios da
lies sugriauti ar apnaikinti.Susi
siekimo tinklas sugriautas, nuo ko 
labai kenčia betkokie atstatymo dar
bai ,pramonė bei prekyba .Darbo gai ti 
svetimšaliui neįmanoma, nes pirmiau
sia darbu aprūpinami savieji,bet lt, 
tiems nėra ko dirbti-,-, trūksta kapi'** 
talų, žaliavų.svetimšaliai visur ne
kenčiami, nes jie valgo ir nieko ne
veikia.Kiek tik buvo įmanoma, lie
tuviai stengėsi ištrukti iš šios ša
lies ir pasiekti amerikiečius, kas 
tačiau nėra lengva.
Tie, kurie negalėjo iškeliauti,liko 
apgyvendinįi stovyklose, nes gyve
nant privačiai ir neturint darbo,ne
galima gauti maisto kortelių .Išimti s 
daroma studentams, dėl to ir lietu
viai stengiasi tą laiką nors studi
joms išnaudoti. Insbrucko universi
tete, kur didžioji dalis yra svetim
šaliai, mokosi apie 120 lietuvių stu
dentų. Studentai valgo studentų val
gykloje, kuri yra prancūzų žinioj, 
ir gaunamu maistu yra patenkinti.Ne
norį valgykloje valgyti , gauna iš 
maisto įstaigos korteles, pa®. 1 ku
rias galima pirkti per menesį: 8 kg 
duonos, 300-400 gr riebalų, 800 gr 
mėsos, 250 gr kekso, 500 gr cukraus, 
300 gr^kruopų ir 250 gr žirnių. 
Sv.etimšaliai ,išgyvenę vienoj vietoj 
daugiau kaip 3 mėnesius laiko,gauna 
100 taškų tekstilės prekių,tačiau 
krautuvės yra tuščios ir tų taškų 
neįmanoma realizuoti. Tas pat yra 
ir su.avalyne. Juodoje rinkoje ga
lima visko gauti, pradedant maisto 
produktais ir baigiant laikrodžiais, 
bet parduodama tikį už svetima va
liutą. Kaip universiteto sienose, 
taip ir stovyklose monotoniškai ei
na dienos ir neaiški ateitis visus 
vienodai slegia .Žiūrint, kad jau ir 
austrai atgauna po truputį savo 
tikro nepriklausomumo,ima augti ir 
lietuviuose būsimos laisvės viltys.
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Tu lauki, ir laukti nusibosta, 
Bet laukdama nelaukti negali... 
Akis nuleidi, lyg beviltį mostą - 
Akyse rėibsta ratilai žali.

+ n r 1946 m.bą-1.10 g v e t u r,

0 tamsiai mėlyna,beribė, gaivalinga 
Ir putų puokštėm pasipuošusi, graži 
Kaip visa tai gražu atrodo, ir prasminga, 
Kaip nes, tartum lašeliai, niekingi ir maži

Ten, už akiračio, širmi žirgai^sužvingo, 
It laimės valanda krūtinėje aiži, 
Kur akimirksniui širdyj pražydus, dingo 
Ir dingo amžinai, ir amžinai graži.

0 eis taip tūkstančiais kaip ėjo metai 
Ir mus viliodama žavėsi apgavą 
Vis mėlyna, graži ir amžinai gyva.

Lyk pasaką apie Kąstytį ir Jūratę..., , 
Ji smigs kažkam, kaip man šiandien sminga

. Širdin, -ir bus gyva, ir panašiai prasminga

Villefranche-sur-Mer,1941.7.50 . J.’ AISTIS

O gailesys, platesnis užu žvilgsnį, 
Netilpdamas krūtinėj ima smaugt - 
Gyvenimo ir taip nešviesią pilksmę 
Juodžiausi debesys pradėjo niaukt.

Akimirksniui ęer šitą naktį Juodą, 
Nors sunkiai širdin aitriausi nuodai, 
Nesudriekia viltis lyg žaibo gijos...

0 kuo, o kaip gi man tave paguodus - 
Tave - gležnesnę už laukų leliją?... 
Tikėk ir lauk, - ne tai tikėjime atgijo

Grenoble ,1941.1.1. .
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ŽYGIAI DĖL PABĖGĖLIŲ SAUGUMO '

Neseniai Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas, kun.J.Balkūnas lankėsi 
užsienių reikalų departamente Va- 
širigtond Lietuvos pabėgėlių Vokie
tijoje saugumo reikalais., Valsty
bės departamente buvo užtikrinta , ~ 
kad jokie lietuviai nebus iš
duodami prievarta rusams, nes Lie
tuva nėra laikoma Rusijos dalimi, 
ir pabėgėliai yra laikomi Lietuvos 
piliečiais.

STEIGIAMI LIETUVOS PAGALBOS SKYRIAI

Filadelfijos lietuviai,plėsdami sa
vo veiklą, nutarė įsteigti daugiau 
skyrių Lietuvos pagalbaiskaip Svo 
Kazimiero parapijoj,Šv .Andriejaus 
parapijoj,£v, Jurgio parapijoj bei 
kitose parapijose, iš viso 7 vie
tose,- Maisto pirkimui filadelfie- 
člai per trumpą laiką sumetė 2000 
dolerių.

NAUJI IŠEIVIAI ATVYKSTA Į AMERIKĄ

"Tėvynė" paduoda keletą pavardžių 
tų lietuviu, kurie po karo atvyko 
į Ameriką."Pere!tą vasarą atvyko 
studentas A. Vaitkų s, kuri s dabar 
eina mokslus",rašo laikraštis."Po 
to atvyko E.Seibutis.Dabar nesenai 
atvyko poetas J.Aleksandravičius 
su žmona. Jis jau moko Marianopo- 
lės kolegijoje.Veik tuo pačiu lai
ku atvyko buv .Lietuves universiteto 
profesorius dr.Juodeika su savo 
jaunu sūnum.Dr.Juodeika yra pak-

-■ vi e s ta s dėstyti kalbas vienoje Kan
sas valstijos kolegijoje.! Scran
ton,©a,universitetą pakviesti pro
fesoriais kun.Venckųs ir kun.Be
leckas .Atvyksta vysk.Bučys"

KEISTUČIO TAUPYMO B-VĖ TURI 3 MIL. 
DOLERIŲ KAPITALO

Keistučio taupymo bendrovė yra se
niausia lietuvių taupymo įmonė Chi- 
cagoje.Ji pradėjo veikti 1897 m. 
Baigiant 49 gyvavimo metus bendro
vės vadovybė paskelbė, kad jos są- 
taupų' suma siekia 3 000 000 dol,

IŠ AMERIKOS SPAUDOS 

"Amerikos visuomenė pasmerkė Balti
jos kraštų prijungimą prie Rusijos"

Visuomet baltiečjans draugiškas The 
New Leader laikraštis įdėjo J.Epstei* 
no straipsnį :"Amerikos užsienio po
litikos susmukimas", kur jis prime
na,kad Amerikos visuomenė didele sa
vo dauguma pasmerkė Sovietų S-gos 
sutarčių laužymą,pri si jungiant Bal- 1 
tijos valstybes. Diena, kurią^Ame- 
rikos vyriausybė užgirtų šį užpuoli- / 
mą, būtų laikoma pačia juodžiausia 
ilgame ir tragiškame Amerikos užsie
nio politikos susmukime".

New York Times:
Rusų apetitai auga nuo to .ką jie 
valgo

Šis didelis ir įtakingas Amerikos 
dienraštis vis dažniau prisimena ir 
Baltijos kraštus,kai ieško pavyzdžių ,ri 
rusų ekspancijai pavaizduoti ."TiG’r 
Amerikos, tiek Anglijos visuomenės 
puikiai supranta dabartinių nesusi
pratimų priežastis.Padariusi be ga
lo dideles nuolaidas Rusijai savo 
interesų, sveiko proto ir kartais 
net sąžinės sąskaiton,to s visuome
nės yra dabar susirūpinusios, paty
rusios, kad rusų apetitai auga nuo 
to, ką jie valgo, ir kad savo ape
titams patenkinti Rusija yra linku
si niekais paversti sutartis ir su
sitarimus, nuo kurių prisilaikymo 
pareina pasaulio taika ir tvarka".
- Kitame numeryj tas pats laikraštis 
straipsnyj :"Ko nori Rusija?" rašo, 
kaip Rusija visą laiką aimanuoja,kad > 
ji turinti "užtikrinti savo sienų 
saugumą" nuo plėšrių priešų.Saugumo 
vardu Rusija šio karo metu prisijun
gė :Lietuvą,Latvi ją, Esti Ją, Rytinę 
Lenkiją, Besarabiją su Bukovina,Mol
daviją,Karpa tų Ukrainą,Rytų Prūsiją, 
Suomių Kareliją,Petsamo,Tannu Tuvą 
Azijo j,Pietinį Sachaliną ir Kurilų 
salas, iš viso 274 000 kv.myl. su 
24 mil. gyvento Jų.Kame pasibaigia 
saugumo ieškojimas ir kur prasideda 
ekspansija?-klausia N.Y.Times.

Svetur, 1946 m.bal.10 - 10 -
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ANGLIJA

Papriotiški Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimai au rezoliuci
jomis vyriausybei

Londono ir apylinkės lietuviai pui
kiai paminėjo 28-tąsias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukak
tuves, Tarp susirinkusiųjų buvo 
320 vyrų ir moterų,tarnavusių per 
karą įvairiuose Britanijos kariuo
menės daliniuose. Priimtoj ir ang
lų vyriausybei pasiųstoj rezoliu
cijoj Londono lietuviai prašo Jo 
Didenybės Vyriausybės daryti ati
tinkamų žygių,kad Lietuvoj būtų 
pašalinta rusų okupacija, kad pa
sitrauktų rusų kariuomenė ir poli
cija ir kad lietuviai galėtų išsi
rinkti demokratišku būdu sau vy
riausybę.

Glasgowe, Škotijoj, kur mū
sų išeiviai yra ypač gausūs ir 
veiklūs, buvo taipgi įspūdingai 
paminėtas nepriklausomos Lietuvos 
paskelbimas ir priimta bei pasiųs
ta anglų Vyriausybei rezoliucija 
prašant padėti Lietuvai pašalinti 
okupacinę sovietų kariuomenę,kaip 
ji šalinama iš kitų kraštų, kurie 
karo vedimo atmetimais galėjo bū
ti laikinai užimti.

■ Europos Taikos S-gos veikla

Anglijoje plačiai veikia League 
of European Freedom, palaikanti 
glaudžius santykius su okupuotų 
Europos kraštų išeiviais. Prieš 
kurį laiką Londone buvo tos sąjun
gos susirinkimas, pirmininkaujant 
kunigaikščiui Athlone.Šio susirin
kimo ^uždavinys buvo išaiškinti tas 
priežastis^ dėl kurių pabėgėliai 
nenori grįžti į sovietų okupuotus 
kraštus.Šia tema išsamius prane
šimus padarė 2 lietuvių, 1 estų, 
1 latvių, 1 ukrainiečių ir 1 ju
goslavų atstovai. Besi do .ujanti 
šiuo klausimu anglų publika liko 
tinkamai apšviesta ir supažindin
ta su tuo režimu, į kurį yra pate
kę Baltijos kraštai. Buvo priimta 
atitinkamo turinio rezoliucija dėl 
pašalinimo rusų terorinio režimo 
jų okupuotuose kraštuose.

Svetur, 1946 m.bal.10

URAGVAJUS

Širdingas sveikinimas Švedijos 
lietuviams

"Brangūs tautiečiai! Sveikiname 
jumis ir džiaugiamės,kad galėjote 
išsigelbėti iš raudonųjų banditų 
kruvinųjų nagų.
Nebijokit, Maskvos budeliai nebe
gaus jūsų nužudyti. Ne tik Švėdl- 
jos, bet viso pasaulio žmonės pro
testuoja prieš maskoliškų azijatų 
norą atsiimti jus iš Švedijos,kaip 
ir iš kitur. Mes taipgi veikiame 
per savo valdžią, veikia Šiaurės 
Amerikos, Kanados ir net tolimosios 
Australijos lietuviai.Lietuvos pa
dėtis nėra beviltiška, taigi ir 
Jūsų.Mes, kad ir daugelis nematę 
Lietuvos, ją labai mylim ir darome 
viską, kad tenai nepasiliktų nekul
tūringas arkliavagis maskolis„Esa
me įsitikinę, kad jėgos gėrio, dėl 
kurio buvo padėta tiek gyvybių ir 
kančių sunaikinant nacių despotiz
mą, neleis vakarykščiam Hitlerio 
draugui Stalinui toliau varyti Hit
lerio grobimo ir žudymo politikos. 
Būkime lietuviškai patvarūs, geri 
patriotai, būkime vieningi, ir mes 
laimėsime, nes mūsų pusėje tiesa. 
Būkite malonūs,perduok!te visiems 
Švedijos lietuviams "Laisvosios 
Lietuvos" štabo sveikinimus.Linkė
dami geriausios kloties ir greito 
sugrįžimo į mylimąja tėvyne,prašo
kome priimti mūsų pagarbą,"

P. Čiuželis 
"Laisvosios Lietuvos" vardu

ARGENTINA

Argentinos Lietuvių Susivienijimas 
plečia savo tautinę veiklą

Energingų lietuvių vadovujama ši. 
didžiausioji Argentinos išeivių or
ganizacija stengiasi išplėsti savo 
tautinę-kultūrinę veiklą,įtraukiant, 
į darbą kiek galint daugiau naujų 
jėgų. Naujasis Susivienijimo sek- 
retprius St, Majauskas nu si guodė 
dalies narių neveiklumu ir nedarbš- 
tumu, tačiau aktingasis elementas 
dirba nepailstamai toliau.

' - 11 -
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ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

VISAS KRAŠTAS LENKTYNIAUJA 
GEGUŽĖS 1 DIENOS GARBEI

Kas pergyveno pirmąją bolševikų 
okupaciją Lietuvoje, tas gerai ži
no, kokioj vergiškoj sistemoj tu
ri dirbti darbininkas, be paliovos 
kamuojamas stachanovietiška propa
ganda ir nenutraukiamu lenktynia
vimu. Besiklausant Vilniaus radijo 
pranešimų galima įsivaizduoti plu
šančią ir vis ujamą darbininkiją, 
kad ji gegužės mėnesio 1 dienos 
proga nudirbtų daugiau plano, pra
lenktų 1 lenktynes iššauktą fabri
ką. 0 tame fabrike sėdi taipgi 
varovai /"proforgai", profesinių 
organizacijų atstovai/, kurie vėl 
veja savuosius baudžiauninkus,kad 
nepasiduotų. 0 po darbo - paskai
tos, pranešimai apie raudonąją ar
miją, draugą Staliną ir.t. Dalyva
vimas, žinoma, būtinas.

MELAGIAI NEMĖGSTA MELAGIŲ

"Tarybų Lietuvos" redaktorius Jo
nas Eimkus sėdi Niurnbergo teismo 
žurnalistų ložėje ir studijuoja 
savo konkurentų melavimo melą.Ge
ringa s padarė jam toki didelį įspū 
dį,kad jis jam paskyrė didelį ra
šinį,kuri s buvo skaitomas ir per 
Vilniaus radiją."Gdringąs meluoja 
visą laiką",rašo Šimkus."Jis atsi
kerta prieš Rudenko tokiais žo - 
džiais, kad Sovietų S-ga yra tokia 
neturtinga, kad tenai nebuvo ko 
vokiečiams plėšti. Geringas pats 
buvęs Vinicoj ir matęs visame mie
ste tik vieną krautuvę!" Įniršęs 
Šimkus sušunka :"Taię ir norisi jam 
iš teismo salės prišaukti: kalbėk, 
meluok, gyvate, greičiau, nes ke
lia® tarp tavęs ir kartuvių liko 
labai trumpas','

"izvesti,ja"lietuvėja, o lietuviai 
rusėja

Aukščiausiosios tarybos ir tautų 
tarybos posėdžiavimo dienomis Mas- 
voje, "Izviestija" spausdino vie
šuosius pranešimus visomis tarybi
nių tautų kalbomis, žinoma, ir mū
sų kalba. Prie atstovų pavardžių 

tėvų vardai tačiau jau rašoma ru
siškai,kaip, "Šumauskas Motiejus 
Juozovi čiusiš Šiaulių 
apygardos išrinktas į Aukščiausio
sios Tarybos mandatų komisi ją.Kau
na! t ė Marija Pranovnalš Tra
kų apygardos išrinkta į Tautų Tary
bos mandatų komisiją".

Dr. Eichfusas esąs laisvas Rygoje

Neseniai per Madonos stotį Latvijoj 
bolševikai pranašėj kad išduotųjų 
iš Švedijos baltiecių kariškių "va
das" dr. Eichfuss-Atvars atgabentas 
iš Maskvos į Rygą, kur jis paleis
tas ir galėsiąs darbuotis savo sri
tyje. Ta žinia, o gal ir kitais šal
tiniais remdamasis"Aftonbladet" ba
landžio 10 d, paskelbė, kad ne tik 
Eichfussas, bet ir visi kiti išga
benti "Beloostrov" laivu baltiečiai 

. grąžinti į savo kraštą, kUr jie dir
bantys sovietų priežiūroje atstaty
mo darbą.

"Izvestija" vis dar puola Švediją 
dėl baltiecių

Švėdų visuomenės protestai dėl bal
ti e čių išdavimo randa ir dabar at
garsio sovietų spaudoj ir radijo tar« 
nybose."Izvestija" iš naujo pabrė
žia, kad visos tos antisovietiškos 
kampanijos užnugaryj gyvai ir ne- 
trugdomal galėjo pasireikšti švė
dų reakcionieriškoji spauda, dva
siški ja ir kariškos įstaigos .Mašta
bas tačiau buvęs per didelis. Kaip 
argumentą,kad "reakcionieriai" gali 
laisvai Švedijoje veikti prieš So
vietų S-gą, "izvestija" paskelbia, 
kad latvių fašistai leidžiantys 
Stockholme savo laikraštį.

—Švedijoje esą koncentracijos la
gerių, pranešė Talino radijas,šią 
paslaptį atidengęs Vienas estų pa
bėgėlis, Kari Taaler, kuris per di
deles pastangas ir Sovietų pasiun- 
nybės ^agclka- galėjęs ištrukti iš 
Švedijos ir sugrįžti į didžiąją tė
vynę. Čia gavęs tik 100 g.duonos!

Svetur, 1946 m.bal.10
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PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

AMERIKA VISĄ SAVO GALYBĘ SKIRIA Pearson pareiškė: Trumanas nesutiko 
PASAULIO TVARKYMUI panaudoti atominių bombų tuo atveju,

tačiau karo ekspertai buvo tos nuomo-
Balandzio 7 d. prezidentas Trumanas 
kariuomenės dienos proga pasakė Chi
cago J e vėl svarbius žodžius.Jis pa
reiškė į, kad Amerika yra nusistačiu
si pasilaikyti dabartinę karinę ga
lią,kurios dėka Amerika yra šaindien 
tapusia galingiausia valstybe pasau
lyj. Kalę galingiausia valstybė Ame
rika jaučia, už pareigą visą šią jė
gą panaudoti pasaulinės taikos la
bui .Jis pareikalavo atodairos Į Ame
rikos Interesus Tolimuosiuose Rytuo
se ir prisipažino,kad Artimuosiuose 
Rytuose yra vietų, kur labai grei
tai gali kilti konfliktų.

KAIP KOMUNISTAI KOMENTUOJA TRUMANO 
KALBĄ ... ■-

Švedijos komunistų laikraštis "Ny 
Dag" šitaip atsiliepė Į Jungtinių 
Valstybių prezidento kalbą :"Nuo to 
laiko, kai filhreris nuleido savo 
ginklus Evos Braun draugystėje^ir 
liovėsi kariavęs dėl pasaulio už- 
viešpatavimo,mes buvome likę visa 
vienuolika mėnesių be vado. Bet pa
galiau išdygo naujas aspirantas.Bap
tistų prezidentas Trumanas, kuris 
staiga ęasidarė didelio valstybės 
vyro mažas Įpėdinis, pasižadėjo už
dėti savo globą ant mūs visų...Yra 
buvę daug istorinių asmenybių, ku
rie mėgino užvaldyti pasaulį .Pasku
tinis iš jų buvo Hitleris.Bet jis 
žuvo su savo planais lygiai kaip 
kad sudužo švedų vyskupų pirktasis 
greitlaivis Gųgge , ski rta s Baltijos 
fašistų importui V

TIK PER PLAUKĄ IŠVENGTA KARO?

Žinomas Amerikos užsienio politikos 
komentatorius Drew Pearson paskel
bė,kaip pranešė United Press, kad 
rusų-amerikiečių santykiai dėl Per
sijos vienu laiku buvo taip Į si tem
pę,kad Amerikos vyriausybė rimtai 
svarstė apie eventualų rusų žibalo 
šaltinių bombardavimą Persi jo je, jei
gu būtų buvę matyti, kad rusai tik
rai nenori trauktis iš Persijos.

Svetur, 1946 m.bal.10 

nės,kad ir masiniu aviacijos antpuo
liu bus galima sutriuškinti rusų, ar
miją.

AMERIKA PASIGAMINA PO 1 ATOMINĘ 
BOMBĄ PER DIENĄ

"Gdteborgs Morgonbladet" žiniomis 
amerikiečiai kasdien pasigamina po 
vieną bombą. Šiuo metu Amerika turin
ti apie 300 atominių bombų.

PERSIJOS KLAUSIMAS DAR NEIŠSPĘSTAS

Pirmieji Saugumo Tarybos New Yorke’ 
posėdžiai praėjo be sovietų dalyvavi
mo, kadangi Taryba prieš jų valią ir 
norą iškėlė Persijos klausimą.Per tą 
laiką rusai iš vienos pusės ėmė ga
benti iš Persijos savo kariuomenę, o 
iš kitos pusės privertė Sultaneh pa
sirašyti tarpusavę sutartį, pagal ku
rią rusai pasidaro persų žibalo pra
monės šeimininkai ir užkerta kelią 
amerikiečių,anglų bendrovėms laisvai 
darbuotis Persi jo je .Anglų spėjimu, 
tarp rusų ir persų yra pasirašyta ir 
visiškai slapta sutartis, nukreipta 
prieš anglo-saksų interesus.Persijos 
klausimas atidėtas iki gegužės 6 d.

ATEINA IR BALTIJOS EILE

Balandžio 25 d. ParyžiųJ^įvyks pen
kių didžiųjų valstybių užsienių mi
ni sterių konferencija, kad susitar
tų dėl klausimų,kuri e turės būti pa
tiekti netrukus įvykstančiai taikos 
konferencijai. Spaudos žiniomis,už
sienių ministerių konferencijoj bus 
sprendžiamas ir Baltijos pripažinimo 
sovietams klausimas .Vašingtono di
plomatiniuose sluoksniuose esanti 
tokia nuomonė, kad anglai gal ir su
tiktų pripažinti sovietams Baltiją, 
jeigu jie nusileistų kitais klausi
mais, liečiančiai s pav .Italiją, Vidur
žemio jūrą. Tačiau Amerikos visuo
menės nusistatymas yra priešingas 
Baltijos okupacijos pripažinimui, ir 
Byrnes turėsiąs Į šitokį tautos nu
sistatymą atsižvelgti,

- 13 “ ■
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LIETUVIAI AMERIKIEČIAI ! JUMS BE ABEJO 
Į DO M U, KAIP,GYVENA J fl S Ų TAUTIEČIAI I Š - 
T R E M I M. E. ŠVEDIJOS- LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
S V ET U R SUPAŽINDINS JUS NE TIK SU SKAN
DINAVIJOS, BET. IR SU VISOS EUROPOS LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ - PABĖGĖLIŲ GYVENIMU. 
TAD UŽSISAKYKITE IR PAREMKITE "SVETUR1.'

Adresas: Odengatan 45,IV.. Stockholm,.

PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA ___

Aštrūs žodžiai prieš sovietus 
UNRROS konferencijoje Amerikoj

Amerikiečiu atstovas Tyler Wood 
smarkiais Žodžiais puolė sovietų 
elgesį tuose, kraštuose, kur stovi 
jų kariuomenė ir kur jie surija 
visą civilinių gyventojų maistų. 
Ypačiai Austrijos padėtis esanti 
atsidūrusi šitokioj sunkioj būk- 
lėj, kadangi sovietai savo kariuo
menės reikalams /kariškiems soV- 
hozams ir stovykloms/ yra užėmę 
tūkstančius hektarų derlingos že
mės. Sovietų atstovas Feonov pa
šoko iš saulės ir išbėgo ląuk.Pp 
to laikraščiai'parašė, kad tuo • 
išėjimu rusas pareiškę s/pro testą 
dėl karštų amerikiečių žodžlų.Bet 
vėliau pats Feonov pasiaiškino, 
kad jam reikėję išeiti "asmeniš
ku reikalu^1 ‘

Ribbentropas paliudijo,kaip vo- 
' kiečiai su rusais pasidalino Bal
ti ja,Lenki ja ir Įtakų sferomis.

Pasaulis galėjo dar kartą Įsiti
kinti, kad Baltijos kraštų okupa-^ 
oi ja nėra kokia tų tautų valios iš
raiška., o tik grobuoniškos vokie- 
čių-rusų politikos išdava.Ribben
tropas prisipažinokad .pagal su
sitarimą su Stalinu, buvo iš pra
džių sovietams numatyta tik Esti
ja ir Latvija, o Lietuva buvo pa
laikyta vokiečiams. Bet rusai,ei
dami Į Balti ją,neaplenkė ir Lie
tuve s,bet leido vokiečiams išsi
gabenti repatriantus.

Ribbentropas be to atidengė Įdomią 
paslaptį, kad sovietai buvo sutikę 
Įeiti Į vokiečių-japonų-italų tri
šali paktą.Bet kaina buvusi per di
delė ,-išsireiškė Ribbentropas.Rusai 
už tai norėję gauti visą Suomiją ir 
bazes Balkanuose,ypačiai Bulgarijoj.

W.Churchillis:
Geriau mirti, negu gyventi totali
tarinėj valstybėj- Sovietų S-goj

Churchillis grĮžo iš Amerikos,, su
tiktas džiaugsmingai Southampton© , 
uoste tiek darbininkų, tiek aristo
kratų.Laikraštininkai užpuolė jĮ 
visokiausias klausimais, Į kuriuos 
Churchillis Iškalbiai atsakinėjo. 
Paklausus,ką jis mano apie Sovietų 
S-gą,Churchillis atsakė, jai geriau 
mirti, negu gyventi tokioj totali
tarinėj valstybėj .Prieš tokią sis
temą jis kovojęs visą gyvenimą ir 
toliaum kovojąs. Dėl atominių bom
bų Churchillis pasakė, kad Amerika 
gerai daranti, neišduodanti gamini
mo paslapčių.

L ė 1 "Svetur" leidimo

Mūsų atsišaukimas Į skaitytojus dėl 
laikraščio paramos davė gerų vaisių. 
"Svetur" galės būti ir toliau lei
džiamas 2 kartus per mėnesi.Leidė
jai , žinoma, dės visas pastangas, 
surasti lėšų laikraščio tobulini
mui ir dažninimui.Kas dar laikraš
čio neužsisakė, tegu pasiskubina.

Svetur adresas :0dengatan 45.iv,Stockholm.Leidžia Lietuvių Komitetas 
Stockholme.Redaguoja St. Vainoras. Viršelis ir iliustracijos P.Lapės ir 
V. Lipniūno„Prenumerata kainuoja 2 kr. mėnesiui Skandinavijoje ir 1 dol. 
kituose kraštuose. Atskiro Nr. kaina 1 kr.
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