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ŠVEDIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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TAIKOS KONFERENCIJA GINKLAMS ŽVANGANT 

į Viduržemio jūrą.Dėl Triesto- klau- 
bimo viešpatauja taipgi nuomonių ir 

- pažiūrų skirtumas tarp buvusių sujun
gi ninku .Tito netektų daug šalinin
kų. Jugoslav!joje, jeigu sovietai ne
paremtų jo reikalavimo ,prijungti šį 

-miestą su jo apylinke prie Jugosla
vijos. Italija nori pasilaikyti ka
rinę jėgą .Anglai su amerikiečiais, 
matydami,kad Italijoje komunistai 
nėra tokie stiprūs ir eventualiu at
veju galėtų prisidėti prie vakarų 
bloko, yra linkę kad ir iš dalies 
šį italų reikalavimą patenkinti .Be 
to ir dėl piniginės kontribucijos 
italams yra skirtingai nusistatę 
anglo-saksai iš vienos pusės ir so
vietai iš kitos pusės.

Tiek tai yra sunkumų ir nuomonių 
skirtumo vien dėl Italijos ateities. 
Bet taikos konferencijoj turės būti 
apsvarstyta visa eilė panašių ir 
net sunkesnių klausimų. Jų pats sun
kiausias yra ir paliks Vokietijos 
klausimas.Šiandie n jau visomis jė
gomis kovoja sovietai ir anglo-sak
sai dėl busimos Vokietijos užvaldy
mo ir laimėjimo savo pusėn. Kad ši
tie klausimai gali privesti prie di
delių konfliktų, matyti iš sovietų 
pasiruošimo karui Vokietijoje, kur 
kaip praneša šveicarų laikraštis, 
"Der Bund" sovietai stato tikrą Sta
lino liniją.Jeigu prie to dar pri
siminsime, koki a^padėti s viešpatauja 
Persi joje, Kandžiūri jo-je ,Kini jo je, 
Indonezijoje, jeigu prisiminsime, 
kokioj nuotaikoj ir būsenoj yra -ba
ramos iš vaduoto siu s tautos, kaip 
Balkanai ,Lenki ja ,Lietuva,Latvi ja 
Esti ja,Ukraina.galime drąsiai pasa
kyti, kad taikos konferencija įvyk
sta ginklams žvangant ir ruošiantis 
naujam karui.
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Balandžio 25 d. suvažiavo Į Paryžių 
penkių didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministerial aptarti tuos nu 
dieniu pasaulio klausimus., kuriuos 
jau savaičių savaites Londone svar
stė'jų pavaduotojai,Tai yra klausi
mai, kurie turi būti pa tiek t i ir ga 
Tutinai priimti gegužės mėnesį nu
matytoj taikos ko-nferenci jo j e .Už
sienių minieterių konferencija ei
na prie uždarytų duru, tačiau nebe-' 
ra paslaptis, kad tarp ^penkių, o 
ypačiai tarp trijų didžių jų, ameri- 
rikiečių, anglų, iš vienos pusės ir 
sovietų iš kitos pusės, yra tokie 
dideli nuomonių skirtumai veik vi
sais didžiaisiais Europos ateities 
klausimais, kad ir didžiausi opti
mistai netiki taikos konferencijos 
pasisekimu, priešingai, laukiama, 
kad per konfeienciją dar ryškiau 
iškils vaidai ir nesutikimai tarp 
vakar dienos karo sąjungininkų ir 
Ąaimėto jų,negu ligi šiol.

Pats sunkiausias klausimas yra tai
ka su Itali ja.Sovietai reikalauja, 
kad Tripoli tani ja būtų atiduota val
dyti FN organizacijai, kurį savo 
ruožtų perleistų šią koloniją su 
Tripoliu , To bruku ir kitais svar
biais pietinio Viduržemio jūros 
miestais administruoti kaip manda
tinę sritį sovietams .Be to. rusai 
nori gauti bazes Do dekane . > salo
tose,rytinėje Viduržemio jūroje ir- 
kartu paimti į savo rankas Dardane- 
lių sąsiaurio kontrolę.Kitaip sa
kant, sovietai nori išeiti į Vidur
žemio Jūrą ir joje įsistiprinti. 
Britai tomis pat dienomis susišau
kė savo- imperijos narius , Australi
ją, Zelandiją,Pi etų Afriką, ir nuta
rė jokiu būdu neišleisti sovietus
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ŠVEDIJOS NAUJIENOS

ŠVEDŲ ATSAKYMAS Į DR.EICHFUSO KAL
TINIMUS: MELAS!

TEISMAS VĖL PRADĖJO SVARSTYTI RUSŲ 
DEZERTYRŲ IŠDAVIMO BYLĄ

Nykdpingo teismas,gavęs iš policijos 
naujos medžiagos užklausinėjus 26 
liudininkus,pradėjo toliau svarsty
ti raudonojo laivyno dezertyrų bylą 
dėl jų išda vimo sovietams, kaip to 
reikalauja sovietų Vyriausybė. Mes 
jau paskutiniame savo Nr-yj buvome 
rašę, kad iš atbėgusių per karą į 
Švediją rusų kareivių penki yra so
vietų valdžios kaltinami dviejų po
li trukų nužudymu.Švedų valdžia,at
sakydama į sovietų valdžios reikala
vimą išduoti šią penketuke kaip ka
ro prasikaltėlius, nori pirmiausia 
įsitikinti tos medžiagos tikrumu,ku
ria rusai pristatė švedams .Apklausi
nėti to paties laivo, su kuriuo atbė
go kaltinamieji jūrininkai, pareiš
kė, kad iš anksto visiškai nebuvę 
planuota bėgti į Švediją.Tiktai pri
trukus jiems kuro ir negalint nusi
gauti iki Kronštato buvo pasukta į 
Švediją. Gi tariamai nužudytasis po

li trukas liko jiems išplaukiant į jū
rą miške grybauti. Teismas užtruks 
dar keletą savaičių, kol patikrins 
visą prieinamą medžiagą.

DIDELIS DARBININKŲ TRŪKUMAS

Ekonomistų apskaičiamu Švedijai rei
kalinga nemažiau, kaip 100 000 dar
bininkų žemės ūkiui, statybai ir 
pramonei. Finansų ministerls pasiū
lė pensininkams grįžti atgal į dar
bą, kad nors iš dalies užpildytų tą 
spragą.Pramonininkai nieko prieš ne
turėtų ,kad į Švedįją būtų įsileis
ta daugiau užsieniečių,pirmoj^eilėj 
norvegų, kurie mielai norėtų čionai 
.darbuotis. Tačiau norvegai deda vi
sas pastangas, kad sulaikytų savo 
žmonių važiavimą į Švediją, kadangi 
ir jų pačiui ūkiui esą jie reikalin
gi.Ta proga prisimenami ir tūkstan
čiai iš darbo proceso išjungti pa
bėgėliai vakarų Europoje, kurių di
delė dalis juk mielai vyktų į šį 
kraštą kad ir laikinam uždarbiui., 
Baltijos pabėgėliai ūkiniu atžvil
giu sudaro svarbų ii* teigiamą fak
torių švedų pramonėje ir z.ukyj.

Švedų Vyriausybės paskirtoji komi
sija su p.Perssonu priešakyj baigė 
tirti tuos kai tinimus-priekąištus, 
kuriuos metė švedams dr.Eichfusas, 
nugabentas sovietų į Maskvą. Švedų 
vyriausybės atstovai negalėjo su
tikti su dr. Eichfuso kaltinimais, 
kad švedų karininkai ragino bal
ti ečius organizuoti bado streiką, 
kad didiesiems karo prasikaltėliams 
būtų buvusios sudarytos sąlygas pa
bėgti iš Švedijos i anglų zoną Vo
kietijoje. Tyrinėjimo rezultatai 
parodė švedams, kad sovietų mesti 
per dr. Eichfusą kaltinimai buvo 
grynas melas.

6 MIL,KR. UŽ PABĖGĖLIŲ LAIVUS

Vyriausybės sudarytoji komisija at
lyginti pabėgėliams už Jų konfis
kuotus laivus posėdžiauja du kartus 
per mėnesį ir svarsto patiektuosius 
prašymus dėl sumos už laivą nusta
tymų .Kaip žinome, sovietai, naudo
damiesi rodomomis nuolaidomis, pa
reikalavo iš švedų, kad tie laivai, 
su kuriais atbėgo į Švediją Balti
jos pabėgėliai, būtų grąžinami so
vietų vyriausybei. Sovietai savo mo 
tyvus pagrindė laivų nacionalizavi
mu,kuri s buvo įvykdytas Baltijos 
kraštuose 1940-41 metais. Buvo ne
maža pabėgėlių, kurie buvo laivus 
įsigiję vokiečių okupacijos laiku, 
tačiau švedų vyriausybė sutiko pa
tenkinti visu šimtu procentų sovie
tų reikalavimus. Buvo- konfiskuoti 
ir tokie laivai, kurie plaukiojo 
kitų tautų,kaip danų, olandų vė
liavomis .Tačiau švedai sutiko pa
bėgėliams už konfiskuotus laivus 
atsilyginti, parodydami tuo, kad 
jie nelaiko tuos laivus Vogtais iš 
sovietų valdžios. Baltijos pabėgė
lių laivynas susidėjo iš 700 vie
netų, daugiausia iš mažų žvejų mo
torinių ir burinių-irklinių laivų. 
Ligi šiol už laivus pabėgėliams jau 
išmokėta apie 2 milijonus kronų.Už 
visus laivus bus išmokėta apie 6 
mi1.kro nų,daugi au si a estams,la tvi am'
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IŠ MŪSŲ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO

Š V E D I JA

Bus nauja BALFo atstovybė ,.

Nuo- balandžio X_d..Bendra3 Amerikos 
Lietuvių Fondas savo Įgaliotiniui 
£ vedijai paskyrė p ro f.Sta rkų.šalia 

’įgaliotinio bus renkamas iš pabė
gėlių tarpo komitetas, kuris kartu 
su skirtuoju įgaliotiniu sudarys 
BALFo atstovybę Švedijoje,

Šelpimo reikalai,tenka pasakyti, 
žymiai blogėja,kadangi BALFo lėšos 
skiriamos Švedijai yra per menkos, 
kad būtų galima efektyviau sušelp
ti Lietuvos pabėgėlius Švedijoje, 
Sunkiausioje padėtyje yra senesnio 
amžiaus inteligentai, kurie neturė
dami galimybių gauti speciaulių, 
savo profesijai artimų darbų, yra 
priversti dirbti fizinį ,neįprastą 
darbą. Taipgi kenčia nuo tokios pa
dėties ir kultūriniai reikalai,nes 
nebėra galimybių tais reikalais be
sirūpinti .

Lietuviams pabėgėliams reiks susi
rūpinti ir' kitais pašalpos bei pa
galbos šaltiniais , negu vien BALFo. 
Švedų valdžios socialinės įstaigos, 
kurios skiria nemažas lėšas šiam 
tikslui, buvo informuojamos,kad mū
sų pabėgėliai esą gerai aprūpinami 
iš Amerikos .Dabar reikės jas įti
kinti ,kad šios lėšos yra visiškai 
sutirpusios, ir kad lietuviai tu- 
rėtų^buti', proporcingai žiūrint, 
panašiai šelpiami, kaip ir mūsų ki
ti likimo draugai iš Baltijos kraš
tų. Jeigu naujai rinktasis komite
tas tenkinsis vien tik BALFo lėšų 
paskyrstymo reikalais, iškyla klau
simas apie turėjimą platesnės lie
tuvių atstovybės, kurį rūpintųsi 
visais mūsų pabėgėlių socialiniais , 
ūkiniais, teisiniais ir kartu kul
tūriniais reikalai s.Mūsų pabėgėliai 
reikalingi patarimų emigracijos,vi
zų, įvairių dokumentų bei pažymėji
mų reikalais. Jie nuolatai reikalin
gi patarimų, informacijų, apie tai 
negali būti ir kalbos, kad Lietuvos 
pabėgėliams nebūtų reikalinga cent
rinė atstovybė/
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DANIJA

"Ar ilgai mes dar gyvensime stovyk
lose?- Kada galėsime pradėti sava
ranki skai gyventi ?-Kun.J,Tadaraus- 
kas tarp Danijos lietuvių.

Lietuvių pabėgėlių skaičius Danijo
je sumažėjo nuo 2000 iki 1000 žmo
nių.Mat pirmosiomis dienomis dauge- 
gelis vokiečių ir šiaip žmonių,ne
žinančių savo tautybės,iš Klaipėdos 
krašto,buvo pasivadinę lietuviais. 
Dabar jiems pasirodė,kad jau nebepa
vojinga vadintis vokiečiais. Iš šio 
likusio skaičiaus gyvena 881 lietu
vis vienoje,didelėje Nymindegabo la
gery j . Žmonėms pagriso šitoks gyve
nimas, be tikro darbo ir be asmeniš
kos lai svės . "Kada galėsime pradėti 
savarankiškai gyventi?- tai yra di
delis troškimas visų mūsų pabėgėlių.

Didžiausioji pabėgėlių dalis yra ka
talikai , tačiau jų tarpe nėra nė vie
no dvasiškio.Rekolekcijų proga buvo 
pas juos išvykęs daugiau kaip mėne
sio laikui Švedijos lietuvių katali
kų kapelionas J.Tadarauskas. Apie jo 
atsilankymą Danijoje šitaip rašo 
vienas tautietis:

"Vieną ūkanotą dieną atūžė Kopenha
gos traukinys į Vardės miestą ir iš 
jo išilgo BALFo atstovybės pirm.p. 
Natkevičius, atstovybės sekretorius 
p.Brakas ir kapelionas kun.J.Tada
rauskas. Rytojaus dieną BALFo atsto
vams išvačiavus atgal, kun .Ta darau s- 
kaas liko darbuotis pabėgėlių tarpe. 
Jis tuojau ėmė burti jaunimą Į kuo
pas , sportuoti , dainuoti,puošti kie
mus ir barakus. Ji s organizuoja fut
bolo rungtynes ir net pats teisėjau
ja. Ji s visą laiką tarp jaunimo,tarp 
pabėgėlių."Kaip aš prieisiu prie pla
čiųjų masių ir su jomis susia rtin- 
siu,j eigų nedalyvausiu rungtynėse, 
repeticijose ir pašnekesiuose",iš
sireiškė kapelionas.Kiekvienos die
nos veikla prasidėdavo 9 vai. su mi- 
šiomis ir baigdavosi vėlybą vakarą. 
Kun. Tadarauskas savo darbais dva
siškai ir patriotiškai sustiprino 
mūsų pabėgėlius Danijoje".

. ' į
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_______ I g MUSŲ pabėgėlių gyvenimo

VOKIETIJ A
"Lietuvos,Latvi jog ir Estijos žmo
nės patys padoriausi".

Pasirodžius amerikiečių spaudoj ne
draugiškų rašinių apie Baltijos pa
bėgėlius, vienos pabėgėlių stovyk
los Milnchene viršininkas, anglas H. 
I n g h a m^parašė Amerikos kariš
kam laikraščiui "Stars and Stripps," 
tokio turinio laiška:"Jūs savo laik 
raštyj paskelbėte straipsnį apie 
Baltijos pabėgėlius. Iš jo susida
ro įspūdis, kad Baltijos iškeldin
tieji asmenys išnaudoja sąjungininl ■ 
kų vaišingumą ir atsilygindami daro 
kriminalinius prasikaltimus. Tikino' 
si, kad ir aš turiu teisę pasisakyt 
ti šiuo klausimu,-tad prašau, kad r 
mano balsas! būtų išgirstas. Aš esu 
anglas, kuris padėjau - dovauti 
iškeldintų asmenų įvairių tautybių ■ 
stovyklai nuo 1945 m. gegužės mė
nesio. Ši stovykla dabar yra apgy
vendinta beveik vien pabaltiečių, 
ir man malonu konstatuoti, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žmonės 
yra patys padoriausi iš visų 32 
tautų, su kuriomis turėjau reikalų. 
Jie yra kultūringi, gero elgesio ir 
malonūs pažinti. Yra skaudu matyti, 
kad žmonės, kurie yra patyrę tiek 
nelaimių, dar yra puolami piktais 
šmeižtais. Aš manau, kad daug vo
kiečių stengiasi visus nusikalti
mus primesti iškeldintiems asme
nims, ir gal būt jiems per daug 
lengvai pavyksta įtikinti kai ku- 
rius lengvat,iMus karinės valdžios 
pareigūnus."

Kaltininami Baltijos pabėgėliai

Kaip amerikiečių,taip ir anglų laik 
raščiuose bolševikų pastangų dėka 
buvo- pasipylė visokiausių kaltini
mų Baltijos krašto pabėgėliams Vo
kieti jo je .Štai net anglų vyriausy
bei artimas, dienrašti s v "Daily He
rald" t:4^ė JP. ’ vieną žinutę,pava
dintą "Dar uniformose". Ten rašoma: 
"Aukštas Amerikos karininkas,kaip 
Reuter!s praneša,pareiškė: JAV ar
mijos vadovybė Vokietijoje rengia 
griežtą tyrinėjimą tarp 90 000 lie
tuvių, estų ii" latvių, kurie gauna 

pagerintą užlaikymą ~.kip išvietinti 
asmenys. Daugelis jų dar tebedėvi 
Wehrmachto uniformas, kuriose jie 
buvo paimti į nelaisvę. Visi jie gau
na 2500 kalorijų per dieną maisto 
UNRROS sąskaiton. Mes negalime lai
kyti pronacių stovyklose su tikrais 
D,P./displaced persons/,kurių kentė
jo nuo nacių. Jei mes turėsime gra
žinti juos atgal, tai mes tai pada
rysime ".
Po to prasidėjo"pronacių" ieškoji
mas.Kai kur stovyklose buvo išrengi- 

; nėjami vyrai ir ieškomi SS ištatui
ruotos kraujų grupės ženklai.Sąjun
gininkai nori padaryti tokią atran
ką, kas tačiau sudaro didelį pavo
jų, kad gali nukentėti ir visiškai 
niekuo nedėti žmonės. Amerikos lie
tuviai, kaip ir visados, tuojau pa
darė iš naujo atitinkamų žygių vy
riausybės įstaigose, nurodydami,kad 
kai kurie aukšti Amerikos karininkai 
nenori laikytis tų pasižadėjimų,ku
riuos davė Amerikos centro Vyriau
sybė,būtent, kad niekas iš pabėgė
lių prievarta ndsus namo grąžinami. 
Padėtis lieka tokia, kad paskiri ka
riniai pareigūnai ir toliau tebe ty
rinę ja, kas yra pronaciai /net šau
liai pagal bolševiką išaiškinimą yra 
jiems pronaciai1/ ir ruošia jiems 
atskiras stovyklas arba nutrauks tel
kę per UNRRA išlaikymą.

PRANCŪZIJA

Rusų agentai pagrobė du lietuvius 

"Draugo" pranešimu iš Paryžiaus,ru
sų agentai daro organizuotas medžiok
les po Prancūziją ir gaudo Balti jo, 
Lenkijos ir kitų kraštų pabėgėlius. 
Per vieną tokią medžioklę pateko ru
sams į rankas ir du Lae tuvos pabė
gėliai, Alfonsas Sirtautas ir Sta- - 
sys Januška. Tai buvo Chartes mies
telyj, netoli Paryžiaus, kur jie 
dirbo pas ūkininką. Trečiam lietu
viui pasisekė ištrukti iš bolševi
kų nagų. Vienam lenkų pabėgėliui pa
gauti buvo panaudotas net diplomat! - 
tinis automobilis. Bolševikai naudo
ja tam reikalui visas priemones, o 
prancūzų policija neprotestuoja.
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^d^MES NELEISIME

Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo laisvės,tavo žemės po kojų pamint 
Pasiryžę mirt tavo sargybėj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.

Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkūs pančiai amžiais nukalti? 
Po tamsios nakties skaisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti...

Milžinų kapais mūs kelias nužymėtas - 
Ir šiandieną, kaip kadaise nepristigsim jų~ 
Tegu šėlsta nuožmios vėtros, tegu mėtos - 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.

Neprarasi niekad amžinų troškimų,
Neužmirši ištęsėt savo- Įžadų:
Skelbti laisvę, nors be balsoz nors užkimus 
Nors merdėjime tapasilikusiu žadu.

Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi - 
Ne nuo 
Ne nuo

šiandien tau gimtinę gūžtą drasko, 
šiandien prasidėjus eisena graudi.

keliais praėjo jau gausingos kartos, 
keliais ir ateitis kaip vandenys-tekės -

Tais 
Tais 
Nesuklupsi tikėjime nei karto. 
Amžinai jinai 1 laisvę veršis ir tikėsis

Pasiryžę mirt tavo sargyboj liekam 
Ir išvest iš pavojų žengiame pirmyn. 
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo žemės,tavo laisvės po kojų pamint

J, A i s t i s
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LIETUVOS I ŠELVIAI PLAČIAME PASAULYJE

JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES

Lietuvos varčias dažnai minimas 
kongrese

Amerikos lietuvių pastangomis ne
maža Amerikos parlamento ir sena
to atstovai yra įgiję tinkamą su
pratimą apie tikruosius sovietų 
siekius ir nežmonišką terorą mūsų 
ir kitų tautų okupuotuose kraštuo
se. Amerikos Lietuvių Kongreso re
zoliucijos buvo įdėtos Congressio
nal Record leidinyj /oficialūs at
stovų pareiškimai ir reikalavimai/. 
Lenkiškos kilmės atstovas 0 Konski 
ir Flood,gindami mažų tautų lais
vę, ne kartą minėjo ir lietuvių 
tautos kančias ir vargus^Atstova s 
Philbin pasakė,kad JAV užsienių 
reik, ministeris į savo tarptauti
nių derybų dienotvarkę galėtų įneš
ti ir Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
Baltijos bei Balkanų tautų reika
lus. "Klysta tas, kuris mano, l 
kad'Lenki jos, Lietuvos /didvyriš
kos, sako kongresmanas/,o taip pat 
kitų Baltijos tautų ir Balkanų per
leidimą sovietams galėtų kada nors 
užmiršti JAV tauta ir kongresas". 
Atst. Ronson pasakė,kad Rusija už
puolė Suomiją, pagrobė Baltijos 
kraštus ir dalį Lenki jos .Kaip yra 
su žodžio laisve, kaip ^ra su bai
mės jausmu Baltijos kraštuose?

Prez.dr. K. Griniaus atsišaukimas

Vienintelis iš gyvųjų mūsųt-buvugįų 
Lietuvos respublikos prezidentų 
dr. K. Grinius kreipėsi į Amerikos 
visuomenę per Amerikos lietuvių, 
laikraščius, kviesdamas visomis 
išgalėmis kovoti už žūstančią lie
tuvių tautą."Pirmam psauliniam ka
rui pasibaigus USA lietuviai su
rinko daugiau kaip 1 mil. parašų, 
prašydami JAV prezidentą, kad pri
pažintų Lietuvą de jure. 0 dabar 
reikia^surinkti dvigubai tiek pa
rašų iš lietuvių ir kitų humaniš
kų kitataučių, kad Lietuvos neprik
lausomybė būtų atstatyta, kad šim
tai tūkstančių mūsų žūstančių bro

lių Rusijoje būtų išgelbėta. Visi 
dori lietuviai, apeliuokite į pa
saulio sąžinę, kreipkitės į jūsų ša
lių vyriausybes, skubėkite, kol dar 
ne per vėlu! Bendradarbiaukite su 
lenkais, ukrainiečiais, latviai s,es
tais, suomiais, rumunais, bulgarais, 
graikais, gruzinais, armėnais, tur
kais, persais ir su kitais panašioj 
būklėj esančiais kitų valstybių tau
tiečiais, ruoškite protesto mitin
gus, o su priimtomis rezoliucijomis 
kreipkitės į paša ulio spaudą bei 
valdžios įstaigas!"

Kaip bus ateityj su BALFu?

Šitokį klausimą "vienybėje" kelia 
ponia Tysliavienė ir atsako, kad 
BALFas, kaip NATIONAL WAR FUND na
rys gyvuoja paskutinius mėnesius. 
Naujų piniginių paskyrimų iš šio fon
do daugiau nebebus. Tie fondai, ku
rie ir po spalio mėnesio norės duo
ti pašalpas karo tremtiniams, turės 
susirasti kitokių priemonių pini - 
gams sutelkti. Ar BALFo vadovybė 
turi paruošusi kokius nors planus 
ateičiai, dar neteko girdėti .Yra 
aišku, kad Amerikos lietuviai Jokiu 
būdu nepajėgs sutelkti tiek lėšų, 
kiek iki šiol buvo gaunama iš War 
Fun do .

BALFo pirm.kun. Končius aplankė - 
visus Lietuvos pabėgėlius Europoje

Svarbiausias Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo pirmininko dr. kun. Kon
čiaus tikslas buvo susipažinti pir
miausia su pačia Lietuvos pabėgėlių 
mase Vokietijoje. Jis išvažinėjo 
ne tik visas tris sąjungininkų zo
nas Vokietijoje, bet taipgi spėjo 
atsilankyti Prancūzijoje, jšyeięari- 
rijoje, Austrijoje, Danijoje,švė- - 
dijoje’. Ištyrus pabėgėlių gyvenimą 
ir šelpimo sąlygas vietoje, reikia 
lankti, kad BALi’as paruoš naują dar
bų ir Lietuvos pabėgėlių šelpimo 
planą, mėginant į šį šalpos darbą 
įtraukti daugiau pačius Amerikos 
lietuvius ir jų organizacijas.

Svetur, 1946 m.bal.JO - 7 -
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L I e~Tū vos išeiviai plačia iFe pasaulyje

ANGLIJA

Europos taikai ginti s-gos naujas 
skyrius

Pereitą mėnesį Glasgove buvo įsteig
tas British League for European Free
dom /Britų, sąjunga. Europos taikai 
ginti/ skyrius. Ligi šiol šios są
jungos skyriai veikė Londone ir Edin- 
burghe.Sąjungai vadovauja žymūs ang
lų veikėjai; lietuviai, kiek išgalės 
leidžia, stengiasi prie šios organi
zacijos veikimo gyvai prisidėti.Iš 
susirinkusių apie 50 steigėjų Glasgo
ve buvo ir mazgas būrelis lietuvių. 
Lietuvių vardu susirinkime kalbėjo 
p-lė J. Serafinaitė.Valdybos pirmi- 

1 ninku išrinktas Mr .J .Campbell.

Manchesterio ir Liverpoolio lietu- 
vviai buvo suvažiavę paminėti vas,16

Manchesterio lietuviai turi savo di
doką klubą, kuris vasario 16 dienos 
minėjimo proga buvo sukvietęs mies
to ir apylinkių lietuvius prisimin
ti Lietuvos vargus ir džiaugsmus, 
Į minėjimą atvyko lietuvių ir iš 
Liverpoolio, Lancashire bei York
shire miestų,. Tautiečiai pasidalino 
mintimis ir žiniomis apie Lietuvos 
bei lietuvių pabėgėlių gyvenimą.Dau
gelis iš jų buvo gavę laiškų iš įvai. 
rii£ Europos vietų, kur giminės ir 
pažįstami guodžiasi savo Vargais. 
Kalbėtojai pabrėžė savo pranešimuo
se, kad ne tik Lietuvoj likusiems 
lietuviams, bet taip pat ir išeivi
joj esantiems tautiečiams reikia vi
somis išgalėmis ir visokais keliais 
kovoti už Lietuvos išlaisvinimą ir 
nepriklausomo gyvenimo atstatymą.

Mirė konsulas H.H.Sidemottom

‘ Vasario 18 d. Manchesteryj jalrė 
Lietuvos garbės konsulas H.H.Side- 

r bo ttom. Jis gavo širdie s smūgį ,be
laukdamas stotyj traukinį, ir per- 
krito ant bėgių, traukiniui ateinant. 
Sunkiai sužeistas buvo nugabentas 
į ligoninę ,kur tačiau netrukus f*_i 
mirė. Jis buvo malonus pirklys,ro
dęs daug simpatijų lietuviams ir di
džiavosi būdamas mūsų konsulu.

Svetur, 1946 m. bal.50

Svečias iš Australijos

Į Angliją atvyko kun. Jonas Tamulis, 
ilgą laiką išgyvenęs Australijoje. 
Jis yra gimęs ir krikštytas Angli
joj. Vėliau išvyko su tėvais į Lie
tuvą, kur jis baigė kunigų semina
riją. 0 vėliau išvyko į platųjį pa
saulį , -atsirado net Austrai!joj.Da
bar jis vyksta į Jungt. Amerikos V., 
kur jis Kalifornijoj darbuosis pas 
prelatą Macijauską. Londono lietu
viams šis malonus svečias papasako
jo daug įdomybių ir naujienų iš te
nykščio gyvenimo, kur taipgi yra mū
sų tautiečių.

PIETŲ AMERIKA

Įspūdingas Išeivių Dienos minėj!- ■ 
mas Argentinoje

Išeivių Diena buvo organizuota per
eitais metais Buenos Aires,"Argenti
nos Lietuvių Balso" ir lietuviškų or
ganizacijų pastangomis. Nežiūrint, 
kad nuo tos dienos praėjo jau gero
kai laiko, nei lietuviai, nei argen- 
tiniečiai nėra dar tos šventės pa
miršę. Lietuviams buvo malonu klau
sytis gerų argentiniečių atsiliepi
mų apie Lietuvos išeivius, apie jų 
mena, dainą, muziką ir mokėjimą pa
sirodyti prieš kitų tautų atstovus.

URAGVAJUS

Šalies sostinėj vie Montivideo sa
vivaldybė vieną gatvę pavadino, lie
tuvių garbei "Lituania", Ųragvajuj 
gyvena nemažas skaičius Lietuvos 
išeivių. Jie turi gerą, darbščių 
žmonių vardą, ir dėlto miesto sa
vivaldybė, norėdama parodyti, kad 
ir ji užjaučia jų pavergtai tėvy
nei , pavadino vieną gatvę Lię.tuvos 
vardu.

Visiems mūsų tautiečiams, sveikinu
sia® ir linkėjusiem mums Velykų pro
ga linksmų švenčių ir pasisekimo 
darbe, širdingai dėkojame.

Lietuvių Komitetas
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ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS

LIETUVOJ REIKIA DIRBTI IR PO DARBO

Žmonės, grįžę iš sunkių ir ilgų 
dienos darbų, turi eiti vėl į sa
vanoriškus, neapmokamus darbus, 
valdiškas talkas, Šituo būdų bol
ševikai taiso plentus ir geležin
kelius, įrodinėdami išvargusiems 
gyventojams, kad jų pareiga ne tik 
dirbti vien tik dėl uždarbio, bet 
ir dėl didžiosios tėvynės, kad at
statymo programa būtų įgyvendinta 
kiek galint greičiau. Ypačiai šiam 
darbui stengiamasi išnaudoti mote
ris, namų šeimininkes, kurios pali
kusios vaikus ir ruošą turi eiti 
dirbti atstatymo darbus.Taip pat 

» ir kontorų tarnautojos raginamos 
neatsilikti.

DAINŲ 'ŠVENTE VILNIUJE

Kad parodytų pasauliui, jog ten 
žmonės gerai gyvena ir rūpinasi 
meno, muzikos ir visais kitais kul
tūros reikalais, pradėta kalbėti 
apie didelę dainų šventę, kurį bus 
suorganizuota ateinančiais metais 
Vilniuje.

Prievartos paskolos praktikuojamos 
ir toliau Lietuvoje.• • vr.J

Vien tik Vilniaus apsrityj žmonės 
turėjo išpirkti paskolos bonų už 
I mil, rublių. Kaip tos paskolos 
Vykdomos, visi gerai atsimena iš 
pinuos okupacijos. Atsisakęs pas
kolos lakštų (rįpirkti, patenka į 
policijos nemalonę, ir po to gali 
būti pasiruošęs ištrėmimui.

Teatrų, veikla

Vilniaus teatras savo sezoną pra- 
1 dėjo su Balio Sruogos "Milžino pa

ūksme ".Tarp kitų svetimų autorių' 
t yra^be to repertuare ir Vaičiūno 

"Tuščios pastangos". Teatro di
rektorius yra Stanulis, režisie
riais Juknevi čius,Gustaitis,Daugu
vietis ,Grybauskas - meno vadovas, 
Kauno operetes direktorium yra V. 
Bručkus,režisierium St.Čaikauskas. 

Marijampolės teatro direktorium pa
skirtas Kazys Tunkevičius.Neseniai 
per Vilniaus radiją buvo apibūdin
ta aktorės Jackevičiūtės veikla /ak
torius prie mikrofono/

Architektų valdybą sudaro : Kumpis, 
Lukoševičius, Stulginskis, Ščesnule- 
Vičius ir Bielinskas.

Lietuvio laiškas iš Lenkijos

"Mielas broli! Šiandien norėjau pa
rašyti Tau porą eilučių. Tai jau yra 
antras laiškas, kurį aš Tau rašau la
bai trumpu laiku ir siunčiu oro paš
tu. Aš čia jau keturios savaitės 
kaip įsikūręs ir šiaip taip sekasi. 
Su savo sesute kartu negyvenu, bet 
darbe susieiname beveik kas dieną.Ki
ta sesuo gyvena kitame kai. me, kuri 
mus aplanko. Kaip mes sunkiai užsi
dirbame duoną, tai jūs ten negalite 
ir įsivaizduoti. Mielas broli, pas 
mus nevažiuok, nes mes Tau čia nie
ko’ neturime. Bet aš tikiuosi,kad mes 
netrukus susitiksime pas mūsų tetą 
Karųsę"/vakarų Vokietijoj,rek/. 
Laiško gavėjas mano, kad jo brolis 
yra pasiruošęs bėgti toliau į vakar-s 
rus ir duoda suprasti, kad tokie ke
liavimai yra imanomi.

Grįžo penketas latvių, kurie anks
čiau gyveno Švedijoje.

Švedų valdžios žiniomis, Gotlando 
saloj buvo internuoti penki latviai, 
kurie neseniai maža žvejų valtimi 
atbėgo iš Latvijos. Įdomiausia, kad 
šie atbėgėliai jau yra buvę anks
čiau Švedijoje .Bolševikų įkalbėti 
jie nutarė pereitais metais grįžti 
namo, į išvaduotą tėvynę. Tačiau 
toji išvaduotoji tėvynė nepajėgė jų 
sulaikyti, kai jie vėl, rizikuoda
mi savo gyvybę, leidosi antrą kar
tą per jūrą į Švediją. Smulkesnių 
žinių, tikimasi, bus galima gauti 
iš jų vėliau, kada jie bus paleisti. 
Valdžia nutarė leisti jiems pasilik
ti Švedi jo je ,bet tik Gotlando saloj.

Svetur, 1946 m. bal .30 - 9
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ŽINIOS I g VISO PASAULIO

Amerikos diplomatas Įspėja saugo
tis Sovietų S-gos

Grįžęs iš savo tarnybos Balkanuose 
Jungt. Amerikos Valstybių atstovas 
Earle, anksčiau buvęs Pensilvani
jos gubernatorium,pasakė:"Jeigu so
vietai turėtų atominę bombą, jie 
nedelsiant pavartotų ją prieš ame
rikiečius". Amerikiečiai gi žiūri 
pro pirštus Į sovietų provokacijas 
ne vien Balkanuose, bet ir Įvairio
se kitose pasaulio vietose. Earle 
yra tos nuomnonės, kad su sovietai 

‘ reikėtų kaip tik dabar apsidirbti.

r CHŪRCHILLIS siūlosi vadovauti nau
jam karui.

Winstonas Churchillis, lankydama
sis Amerikoje, turėjo Įvairių pro
gų pasisakyti apie sovietus kaip 
vakar dienos anglo-saksų sąjungi
ninkus ir kaip apie eventualius ry
tojaus dienos priešus. Kaip Ameri
kos lai kraščiai praneša. Churchil
lis vienoj savo kalboj^išsirelškė, 
kad anglams - amerikiečiams reikia 
kaip tik dabar griebtis išvaduoti 
Europą nuo sovietų okupacijos.Ji s 
pasisakė, kad jis mielai sutiktų 
būti naujo, anglų, o gal ir plates
nio maštabo karinio kabineto pir
mininkas, kuris vadovautų paskuti
niam pasauliniam karui. Churchil
lis esąsvĮsitikinęs, kad anglai- 
amerikiečiai trumpu laiku paguldy
ti Rusiją. Ar jis, tai sakydamas, 
turėjo galvoj ir atomines bombas, 
to jis nepasakė.

Amerikos švetimšalių legijonas

t Prancūzijos svetimšalių legijono
1 ", pavyzdžiu ir Amerika organizuoja

panašų legijoną.Legijono įstatymo 
t projektas patiektas priimti kong

resui. Iš pradžių numatyta į legi-
joną priimti tik 5 000 svetimšalių 
vyrų. Legijono tikslas- palaikyti 
tvarką amerikiečių okupuotuose 
kraštuose.Karininkai galės išsitar
nauti iki majoro laipsnio, o šiaip 
kareiviai galės per penketą metų 
gauti AmerikoS3 pilietybę.

------------------------------------------------------------_
Ir generolas Just teismo suole

Buvęs Lietuvos Vyr. komendantas 
okupacijos metu, o prieš karą Vo
kietijos karo atashe Kaune, genero
las Just, buvo taip pat rusų suim
tas. Buvusiems kariškiems ir civili
niams vokiečių pareigūnams BaL tijos 
krašte sovietai suruošė Rygoje teis
mą kaip karo prasikaltėliams. Pats 
didžiausias kaltinink-s laikomas 
vyr.policijos ir SD vadas Jeckeln, 
gerai~žinomas ir mūsų žmonėms.Įdo
mu pažymėti, kad teisme ir gen. Just 
metė aštrius kaltinimus Jeckelnui 
už jo teroro veiksmus Vilnijoj, Gudi
joj ir kitose "Ostlando" srityse. 
Tačiau yra labai mažai galimybių ir 
pačiam Justui išsisukti nuo mirties 
bausmės, nes jis buvo atsakingas už 
daugelį vokiečių veiksmų Lietuvoje.

Lenkijoj nužudyta apie 1500 komunis
tų veikėjų.

Šias žinias sutelkė pats Lenkijos 
saugumo viršininkas Radkievicz.Jis 
pasakė, kad be 1410 nužudytųjų len
kų valdininkų ir veiklių komunistų 
buvo apie tiek pat sužeista ir apie 
1000 paimta į nelaisvę. Tai yra ga
na gana dideli nuostoliai, ir lenkų 
policija, kad ir sovietų kariuome
nės bei GPU remiama nepajėgia apsi
dirbti su antikomunistiniais parti
zanais. Lenkų valdžia kaltina pir
miausia anglus, kurie aprūpina gen. 
Anderso armijos žmones ginklais ir 
pinigais, ir paskui gabena juos lėk
tuvais Į Lenkiją. Net ir prieštan
kinių pabuglų išmetama iš lėktuvų. 
Nuo žudymų neatsisako ir pati len
kų policija, stengdamasi kiek ga
lint daugiau likviduoti sau nepalan
kių asmenų. Unglų užs. reik. .min. 
Bevinas prieš kurį laiką apgailėjo 
parlamnnte tuos reiškinius Lenkijoj, 
ir dėl pasikartojančių politinių nu
žudymų jis apkaltino pačią lenkų 
slaptąją policiją. Per paskutinį 
savo pranešimą apie "penktos kolonos" 
veiklą Lenkijoj jos saugumo mini ete
ri s Radkievicz pasakė, kad šios ko
lonos žmonės dirbą glaudžiuose san
tykiuose su Mykolaičiko partijos 
veikėjais.

Svetur, 1946 m.bal.jo - 10 -
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Mūsų bendradarbiui, Lietuvių Komiteto nariui

Juozui Lingiui

š.m. balandžio 27 d. susituokus su p-le Britt Brolin 
linkime laimingo šeimyninio gyvenimo.

Lietuvių Komitetas Stockholme

__________ Žinios iš viso pasaulio ______ '

ŪNRRA ir toliau rems pabėgėlius

UNRROS taryba savo konferencijoj 
Atlantic City nutarė ir toliau šelp
ti tuos karo pabėgėlius Vokietijoje, 
kurie yra kilę iš dabartinės Lenki
jos, Jugoslavijos ir Rusijos /at
seit ir Baltijos kraštų/.Šie reika
lai buvo pradėti svarstyti Londone 
FN konferencijoje, kur Sovietų S-ga, 
Lenkija ir Jugoslavija priešinosi 
prieš šitokį nutarimą, esą pabėgė7 
liai gali grįžti namo, kur jų lau- 
kia atstatymo darbai/Amerikos spau
dos žiniomis rusai pradėję planin
gai kolonizuoti Sibirą .Red,/.Lygiu 
laiku konferencijoje buvo apsvars
tyti visi būdai, kaip ir iš kur su
rasti maisto šiems 900 000 tremti
nių.

Persijos klausimas bus ir toliau 
svarstomas FN saugumo taryboje.

Sovietai dėjo visas.pastangas, kad 
rusų-persų klausimas būtų išbrauk
tas iš sekančio FN saugumo tarybos 
posėdžio, kadangi jie esą ir be tar
pininkų susitarę. Gerą žodį norė
jo rusams tarti ir FN gen.sekreto
rius Trygve Lie. Tačiau britas Ca
dogan jį pasodino atgal, pareikš
damas, kad generalinis sekretorius 
nenusivokia FN nuostatuose gany
damas, kad FN yra koks tai teismas, 
o ne politinė institucija taikai 
išsaugoti. Ateinančios iš Persijos 
žinios sako, kad rusai iš tiesų jau 
baigia nešdintis iš Persijos. Grį
žę iš tenai du anglų parlamentarai, 
Jų tarpe konservatorių atstovas gen. 
Head pasakė, kad Persija buvo pri
versta sutikti su rusų reikalavi
mais, Ir kad geriausiai tai būtų 
matyti, kaip tenai rusai šeiminin
kauja, kad FN pasiųstų ten specia- 
lę komisiją. Persijoj^Jau kovoja 
dvi tau t ° 3., aserbeidžanai ir kur
dai už sovietų interesus.

Vengrija-sovietų provincija

Nežiūrint, kad per rinkimus į par
lamentą komunistai gavo žymiai ma
žiau balsų, negu smulkiųjų žeminin
kų partija, visa viešoji ir slapto
ji valdžia Vengrijoje yra komunis
tų rankose, užteko jiem tam reika
lui gauti vidaus reikalų ministerio 
portfelį. Prie to reikia dar- prisi
minti, kad sovietai laiko Vengrijo
je apie 1 mil. kariuomenės. Rusai 
veža net savo kolonistus ir apgy-^ 
vendina"draugiško j e" Vengri jo J e.Iš 
sudarytos prekybinės ir ūkio sutar
ties matyti, kad ir visas ekonomi
nis gyvenimas yra sovietų rankose. 
Rusai konfiskavo net ir tuos žibalo 
laukus, kurie priklausė amerikie
čiams. Tačiau amerikiečiai įteikė 
sovietams per Vorošilovą reikalavi
mą, kad visi rusai išsinešdintų iš 
amerikiečių žibalo laukų ir įmonių 
pietryčių Vengrijoje, Kartu reika
laujama, kad sovietai grąžintų ame
rikiečiams jiems priklausomą nuo
savybę. Šiuos reikalavimus iš naujo 
pakartojo naujai į Maskvą atvykęs 
USA pasiuntinį s Bedell Smith.

Austrija baigiama sunaikinti

"Jeigu mes turėsime ir sekančią žie/- 
mą pasitikti dabartinėmis sąlygo
mis, tuomet bus^su Austrija baigta", 
pasakė austrų užsienio reikalų mi- 
nisteris Karl Gruber.Jeigu teisin
gai buvo atpasakota-; Potsdamo ir 
Maskvos susitarimai, po karo turėjo 
būti atstatyta laisva,demokratiška 
Austrija. Gi šiandien kraštas yra 
griežtoj keturių valstybių okupa
cijoj, suskirstytas į keturias zo
nas su keturiomis svetimomis ir 
pačių austrų valdžiomis.Gruber rei
kalauja pertvarkyti sąjungininkų 
karinę komisiją, kad šalis galėtų 
nors kiek atsigauti.

Svetur leidžia Lietuvių Komitetas Stockholme, Redaguoja St. Vainoras.
Viršelis ir vinjetės Pr, Lapės ir V.Lipniūno. Išeina du kartus per mėne
sį .Premunerata 2 Kr.mėnesiui.Nr.kaina 1 kr.Adr. Odengatan 45.Stockholm.
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