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"Ar bus karas?"- klausia' šiandie Europos, .Amerikos, 
Afrikos, Azijos kontinentų žmogus. Esama, Įvairiu nuomonių. Dau
guma vis dėl to mano, kad karo išvengti bus sunku. Didži .usi tal- 

.. kos optimistai jau pradeda dvejoti.
Taikos vežimas. tikrai įklimpo i gilių, bala. E-ara s tam 

tikra prasme jau einu. Esama ir keletas karo žadinių. Mandžiūri- 
joj kaunamasi, ler lersijų, iehen.no Imk, ritaoi sovietu, t-nlųi. 
Turki ji. karo parengtyje. Partizanų kovos eina lenkijoj ,Pabcltyj ' 
ir kitur. Balkanuose dangus vis dar aosiniaukųs. Tokių, karui pa— 
lankifi židiniu yra ir daugiau.

K Dipl’omatams karšta. Tikra rugiapifitė. Konferencijos, 
suvi ž.i viliai, pasimatymai. Daug sunkių problemų prieš jų akis. > - 
K'.ip luūč.ryt taikds traktatai su Italija ir kitais kraštais, ką- 
siuvusiais prieš alijantus? Kaip at 'ityj-j tvarkyt -nugalėtų Vokie
tija, Japoniją? Kolonijos, vandens keliai, Įvairios ūkiškos prob
lemos. Dar sunkinu išspręsti pačios pokarinės Europos ir pasaulio 
š'lių santvarkos klausymas. Dadčtis vis kas kart sunkčja i,r tai- 
kos kryptimi nieko pozytyvaus nepadaryta, nesusilaukta. ’

Spauda, kaip ir politikai, karo gc.limybų svarsto su.-iy 
dėlių atsargumu. Tačiau ir iš jos puslapių dvelkia kurtus- nusiv;- 
limas. Karo klausymas jau ir jos puslapiuose svarstomas atviroj:-', ė. 
formoje. Daug kas mano, kad ir či jau yra karas presidejus. Spau
doje sudaromos tam tikros nuotaikos, 'visuomenė, paruošiama artejsui- 
<Jiam karui, keikia manyti, kad kariniuose sluogsniuose, Štabuose, 
kuras yra dar tikresnė r.,-alybė. Oia esama dar daugiau karščio, -tem
peratūros, nei politines.. konferencijose. Tačiau Čia viskas vyks
ta nedemonstratyviai. Vyksta slaptai ir visuomenė apie, tai norą. 
ir nebus internuojame, , Sįvot-oni jau, bn abejo nubraižė žcjačla— 
pluošė gynimosi ir išeities pozicijų linijas.

Mes žinome," kad žmonija trokšta taikos. Tačiau ji, st •■to 
s.;lyga, kad toji talks, būtų teisinga taika. Tautos turi brSti lais
vos. Žmogus negali būti pančiojamas vergu, retežiais. ®ad ir-karas, 
kurio išvakarėse mes stovim;, bus karas už teisingų ilgų ir pasto
vių taikų. Ar kuras prasidės ryt ar poryt.rudeni ar pavasari nas 
dar nežinome. Tačiau karui ruošiami.si šiandien, daugiau", ne,i kada 

■' nofs,
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Baikštus Žmogus miršta daug kartų, drąsus kartų.
' Ad. Mickevičius.

Kančia - tai di dvyrių mokykla,.
Maironis.
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Štai jau ilgesnis Inifcrss. k?i, m“” gyvntffinno. ietvėmi— 
me. Skųstis mums savo vargeis, kančia netinka. Juk mes, jau 
palikdami savo tšvyną, žinojome kas muštų lauki... Žinojome, k-.i 
būsime alkani, pažeminti, turėsime nueiti ilgą, ir sunką Gelgo- 
tos kelią. Ir, vis del to, mes palikote? savo gimtąja, z mą. Pa
likome jąne. be tam tikro apsimąstymo. Palikome ne vien todėl, 
kad ti-k isgelbėtumėm Savo gyvybe. Pasakysime atvirai tiesų. 
Apleidome t-ėvyną todėl, kad išliktume tam laikui,' kada būsim' 
jai labiausiai reikalingi. s,

Jai -lig- snis laikas kai mus ni kas nebev r olą sunkiai 
fiziniai dirbti. Nesame ir alkani'. Tad ar mums nepribrendo laikąs 
sumokėti savo vekseli? Jau metas p..galvoti apie mums uždedamu 
par igąs ir uždavinius. . , . ■

Mielasis'li<.tuvil Šiandien mes buvom.; paštetą s u klau
simą. ar mes tebesam-. ti. p-.tys kaip tide išvykdami? Ar es;.me 
tiek tvirti ir rąžtingi kaip anuomet? Ar sugebėsima įkūnyti gy- 
van i m.., ką. anksčiau sukūrėme mintyse? Ilgui ir rūpestingai sv .rs— 
timesi^ klausymą. Skandi; n yra pribrendus laikas perkainuoti 
mūsą turimas' vertybe s. Tikime, kad Jūs mums atleisite už drą
są ir atvirume. Mos Šiandien su tikru atvirumu notĮmo ir jus . ..k- 
lausti: "Pasakykit'■ pone- mokslinik-' profesoriau, kilnią minčių 
reiškėjau mšytejau, menininko ir žurnalisto, ką pats šiandien . 
vc'iki šiame Ištrėmimo kolvjs?Dar anais laikais tu skelbei, i - 

' rei dųug gružių d lykų. Uždegdavai, cužavšdr.vr.i jaunas širdis.
Ar, tu, Šiandien toks pat? Ar tu skalbi i- darai tą patą, k .i 
nebeturi tą puikiąją s .lvgą? Kai tau už darbą nebemoka st;..m- 
biąją pūnigu? Aš netikiu, kad tu vist, tai būtum darąs uz pini
gą. Gal'- nori nusiskusti tomis sunkiomis sąlygomis?... "Brcl .u * 
lietuvi, tu skelbei, kad žmogus niro sąlygą vergas, kad jis is— 
kyla, aukščiau ją, • Žmogus pats kaip saulė spinduliuo j, p<t n v-.-, 
nušviečiamas Įniko ir aplinkybių, kaip yrą nusvir ti amas snul s 
'mėnulis.' Tad šiandien me norime, kad tu vėl mums padovanotu
me! vieną iš gražiausiu savo kūrinių. Korimo m-j s tu. kilniųjų, 
mlnėlą kūriniu knygos puslapiuos-',. Ar n''g°l‘''b.”’>ąt Įkūnyti žo
dyje, drobėje tremtiniu, su vąs.is jo išgyvenimaiir kančio
mis, ilgesiu... Norime ‘atspindžių iš gimtosios ž<-m=s.

liki, pat klausymą mes statom- ir daktarui, mokyto
jui, inžinieriui, agronomui', t-, isininkui ir ki-.-kvimr.m kitam 
sava srities'specialistui. Mes žinome, kadtu savo t-, vyn-j- ei . 
palik s gražų indėli, Eokią sunkia kovą tu tur'jai, kol pasieki/! 
mokslo ir išsilavinimo. Sakyk mielasis ką veiki sir.ndi n? ..r n sųsting- 
kaip ledas? Ar n~pasid;.r<'i puo paprastu, pilku žmogumi?. Ar j .v 
daugiau nebekovoji, nebedirbi? Ar jau n-.božin-.i k-.s toliau d-- 
ryti? Ar viską saved i i virną tašką, kad n'- ei t-.-vyn< j- ir n'- 
•raųdi, kaip Njutonas s ka, atspirties tašką, ir todėl nobtg-.li 
pajudinti žemes?..'. • ,

.Ir tu, mielas lietuviškosios zem> e artojau, ir, tu, 
eunkaus prakaito broli, darbininke, ir, tu, musą vilčių ir ,t 1- 
ties nešiotojau, jaunuoli, pasakyk su tikru atvirumu ką tu si .n- 
ditn veiki? Ar esi tik tas, kuris s-.va guodi viltim, kad g’-is- 1, t. vyn s
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Dūk ramus, amžinasis Lietuvį, 
laiko audros tavas n-nūtren.ke. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
■įū-ugyvybė, k ip £ky d s į pridengi

'IJ’kiikVl no k-nkinio k po 
Jau į kr :.ujax sruv-na j*gr., 
Kuri, k rta, potvyniu tapus, 
įurik' Ir v<L kūrybos banga.

Ir mat-u — amžių, ūkanos ?vintf), 
Ten žengi, k-i p rytojaus Žmogus.- . 
-Tavo gaiv\ žv.- igŽdyn. .i apkrinta, 
Tavo sieloj? tyras dan sue.

Būk -r:-aus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tfivįs n>-nutrenk f. 
Tautos širdį nuo. .mirtino šū’. lo 
Mūs'gyvybš, kaip skydus, prid'-ngs.

Iš knygos "Svetimoji fiuon;.",

Ar blaškais, kaip paukštis p.',g .utas n ne? Juk visa tai yra 
tuščia ir- bopreomiŠk... Tai vis,, yra toli, toli nuo tikrųjų' ta
vo uždaviniu,. Tavo, širdžiai ramybes h gražins karčiosios deg
tines stiklas. Skambantis pinigas n.podaįys tavos laimingi.
Tau reikia, pa Si; , m savyje aurai ti j'gu- Surasti jigu,, kurios 
t r., v -įgalins veikti, dirbti, pasiruošti ir būtį vertu suvo.t-*"* 
vyrias vaiku. . •■■

Ds.b -r yr . pats tinki.miausi-.u. laikas.- Surinkti tą tani* 
tį, vertybes, •kukius tu,tikrai' gal' si pargabenti t*vyno. Yati
tikru, kad tii, kuri! šiandi n vienaip ar‘kitaip uždirba pini- 

.-'gį, ar tuMiai praliidžia. laikį, ji; tėvynėje pinig.-.is nepirks 
uirmūj-u yiotu. Visi dar bus tfeb..ndyti ugnies.

v Lietuva n--laukiu mus grįžtant tu pinigais, bet tu 
dvasiniu turtu.' Todėl n-biri kimo tu, kuriuos gadinę bandyt,_ . 
bet tuos turtus-, kaip s ko Lv.-.ng li’jn, kurie nr-g-aSr. ir n. rudijj 

- '-Lr.r.di-on mes turimi pervertinti, . pasvi rti Sf.vr tautines t,;įin< s 
Į-asm " — ui m, s t-b; same tokię patys, koki buvome aplaisdami 
tivyrir,J Ar mes įštesi,sim> tada duot.\jį pažada? "r busime virti 
grįžti t«n ir palaidoti savo kaulus š.-tlia žuvusiu, broliu, parti— 
a nu . ,

Pratinginiauk šiandien, rytoj padarysi t.\ pat, ir 
poryt bus tas put. - . ,

Saugokime valanda,, kuri ateina, nesivykimt: jos, kaj-
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Apie bolševizmą esama įvairią nuomonių. Karo 
metu 'buvo manoma, kad n tik bus sutriuškintas naoionalsooia- 
lizmas - fašizmas, bet toje kovoje žus it komunizmas.Tai būtą 
būvą goriausiai ir teisingiausiai. Taip neatsitiko. Beatsiti
ko g-1 toi>l, kad vokiešią naująją ginklą išradimai ir kitu pri
verto imti.. skubią priemonių^, kad juos pirmoj eile j sunaikinti. 
Tuo budu bolševizmasnf. tik išliko,’ bet, tariant paties St li
no. žodžiais, sustiprėjo. Raudonoji armija pasiek) B rlyn.ą, Ru
sija įsigijo daug naują teritoriją ir paėmė savo kontrolen net 
Balkanus. Šiandien bolševizmas graso Europai ir pasauliui. *Šį 
taikos laikotarpį jį; stengiasi išnaudoti .kaip pasiruošima, ga
lutinam smūgiui’. Jau dabar Maskva nori pasauliui diktuotiSavo
valią. Ji atodairos jau reikalauja naują teritorijų, v .ndens 
kelią, bazių ir 1.1. v

Bbiseviizmas ved;, plačią propogandą ir org nizuojn 
visame j>a.--ūuly savo idėjinius draugus. Visuose pasaulio kraštuose 
įkurtos ir sustįprjntos t oi š- vikiuos partijos. Jos yra diriguo
jamos tiesiog iš,Maskvos.

■ Mums nėra paslaptis, kad bolševizmas kai kuriuose 
kraštuos-, tari pasisekimo ir susilaukia simpatijų,. Dalis dax- 
■feininkĄ ir šiaip neaiškaus ■lotn"nto įsijungi". į’beišeikin«iSv 
nerti j.as. Bolševizmui kartais parodo simpatiją n«t toli žmori^s, 
kurio, įsigalėjus bolševikinei santvarkai ją krašte, butą pa
tys pirmieji nušluoti, sunaikinti. Sis faktas parodo, kaip dr.’.r 
2.r šiandien pasaulis tiki .skambiems žodžiams, teorijoms. Kaip 
našai jie dar pažįst- bolševizmą ir laiko jį kaip pasaulio is- 
g. Ibštoją. Vargas ji.-ms, jras jj» nepasižiūrį į antrąją medalio

Bolševizmo pirmasis uždavinys yra 'sunaikinti Šių, di 
nų oiviliz-oiją, demokratiją. Bolševizmas yra didžiausias prie
šas Šių, laiką žmogaus luisv i. Tam mes turime pakankamai įro
dymu. Tam tikrais -atvejais prie to prisipažįsta net ir patys 
komunistai. Ji-' aiškiai yra pasisaką, kad visą pirmu r iki vis
ką sugriauti ir tik ant tą griūvėsią pastatyti naują bolševiki
nės santvarkos pastotą. Bolševizmo kūrėjas Leninas savo rastuose 
net -tvirtino, kad bolševizmą,, tikrąja prj-.šnję, bus galima įgyven
dinti tik busimosiose kartose. Vienas is žymiausią bels viką 
poetą Kr.j kovskis, dar gerokai prieš prasidedant karui, prane- 
žinga.i grąse Europai ir pasaulio tauto*. Jis viename ugningam' 
savo eilėraštyje-, liepė pasauliui susimėtyti, nusilenkti ir
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• ir pasiduoti bolševizmui be kovos. Kitaip visas pasaulis pr.s- 
' kęs kruvinamo chaose. Vis:, civilizacija bus suns'.ikinta, gyvi 
i žmones bus sudeginti jų pačių maldos namuose, bažnyčiose........

Ar bereikia k r. s nors pridėti" Juk visti bolš vizmo istorija yra 
j perdėm kruviną. Bolševizmas žudo žmones ne tik r--voliucijos 

motu, bet jų žudomas ir naikinimas ųeina i. pačių bolševikinę 
sistema,. NKVD yra bolševizmo valio sKviildžios reiškėjas.

Kad bolševikai nori, padarų jokios evoliucijos šiuo 
klausimu, matyt iš jų elgesio dabar užimtuose kraštuose.Ten

■ sunaikinsima ne tik sukurtos kultūrinės oiviljzacijos vertybės, - 
bet sunaikinami ir visi kultūros darbuotojai.

Mos ši; kartų norime atvirai ir t isingai pasakyti, 
. kam gręsia tiesioginiai bolševizmas. Jei bolševizmas isigyirenr- 

tų Anglijoj, Ainį/rikoj ar kitam demokratiniam krašte, pirmiau
sia jis izoliuotu, ir sunaikintų valdžios priešakyje buvusius 
prezidentus, miniet rius, partijų lyderius ir visų valdžios 
vadovaujanti, elementų. Tai būtų padaryta pačiomis pirmomis die
nomis. Po to sektų viso valdžios aparato išvalymus. Būtų at- • 
Įrišti p:.laipsniui ne tik visi pilicijos pareigūnai, bot ir ki
ti valdininkai.'Jų visas vi tas užimtų, nežiūrint savo išsi-s 
lavinimo ir specialybes, darbininkai :,r kokie kiti prisiplakė
liai. Pakeitimo atveju bolševikai nežiūri, kas atsistos buvu-

■ sios valdžios vi toj':, bet, kad tik užpildyti tuštumą, Aišku, 
jei jis nesugebės išsilaikyti,jis bus taip pat pašalintas. Vi
ši atleistieji valdininkai skaitomi šiuo atveju kaip nusik.,1- 

■tiv liaudies priešai, todėl tokiu atveju ir paprasto darbo, dirb
ti negaus,’ Jie naikinami, žudomi, ištrimiąmi ir 1.1. Tokj.p-.pat 
ir d®r greitesnio likimo susilauktų laisvųjų profesijų žmones. 
Pirmiausia būtų, sunaikinti pramonininkai ir visi prekybininkai.

, Juos iš- kurto bolševizmas sutvarko ne tik atimdamas jų turtų, 
Bet ir juos pačius sunaikindamas. Nei specialybė, nei talentus. • 
čia nė vienam nesudarys išimčių.

Kariuomene išvaloma dar greičiau. Karininfru č®11p 
sulikviduojama, dalis patenku U koncentracijos lagerius, kiti 
iki laiko paliekami, tačiau juos budria akimi sek/, politrukai 
ir NKVD akys.' To paties susilaukia ir visos in turi'—tunes pu- . 
jėgos: kaip profesoriai, mokytojai, literatai ir kiti kultū
ros darbuotojai. Iš visuomenes tarpo išjungiami ir visi akty- . 
vesnieji ir veiklesnieji, organizacijose dirbę, asmenys. Jų 

'■ J,l.ki.mas toks pat kaip irųrisų kitų: mirtis, kapai, kalėjimas, 
kąncentrn'cijos lageris. Ūkininkams atimama žemė, kuri: mi kol- 
čhozai ir. kiekvienas bet koks tam pasipriešinimas, duoda pro
gos NKVD siausti ir naikinti žmones.

Gal kas mano, kad tuo atveju darbo žmogui sukuriam-c 
palankios sąlygos. Ne, darbo žmogus pav-'rčiamas vergu. Nors ant 
jo pečių remiasi bolševikinė santvarka, t:/čiau, jis pr.tr turi 

. gyventi “skurdžiausias sųlygąs. Tokia n-teisybė dažnai pt. veikia 
. .anksčiau buvusius idėjinius bolševikus. Jie ima protestmoti 

j.0 taip pat patenka U kalėjimus ir sunaikinami.
I . Neapsirinkant -galima pasakyti, kad apie trečdalis 
visų žmonių,-.del bolševikines santvarkos i,gyv' ndinimopass ulyjeų 
hr toje valstybėje, turės nueiti i kapus ir koncentracijos lage
rius. Pasaulis tada savo veidų pakeistų is esmts. Žmonas,. kurie, 
šiandien vadovauja valstybių kultūriniam gyvenimui, išnyktų vi
sam laikui 16 akiračio, likusieji butų sugražinti, i'p.irsaykČčt'.e 
v-'rgijos. formas, tik su tokiu skirtumu, kad dabar pa si l4 litų ver- 
įgais ne paskirų asmenų, bet bolševikines valstybės.
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Atviri ir apsimaskave, Maskvos .agentaldaŽnai pasako, ks< 
Sovietu Sąjungos valdžia esanti’ labai taikinga: ji nieko neužpuoiu- 
ir laikosi tarptautiniu sutarčių. Kai d'l Maskv.s "neužpuolimu" 
tai pakaks tiktai priminti jos isiveržomus 1939 metis i* Lenki ji? 
ir Suomiją. ' ■ ' •

Bet kaip du tarptautinėmis sutartimis?
Vienas laikraštininkas, Julius Epštein, buvęs per dau- 

g'li metu, Oveiearijos socialdemokratu, spaudos užsienio korespon
dentas Europoje, dabar gyvenas Amerikoje, rašo apie tai New Zorko 
savaitraštyje "The New leadSri Jisai suskaite ne mažiau, kaip 
27 sutartis, kurias Sovietu, valdžia sulaužė!

Tarp tu, Maskvos sulaužytu, tarptautiniu, sutarsiu, yra ir 
trys sutartys su Lietuva. Straipsnio autorius nepaminėjo dar spe
cialios sutarties su Lietuva apie "agresijos definiciją,", kurią, 
sovietu, valdžios veiksmai irgi sulaužė. Taigi sulaužytųjų, sutarčių, 
skaičius tikrumoje yra didesnis, negu kad oaduoda Julius Epštein.

Jo paduotas sąrašas, kartu su datomis, kada sutartys 
buvo pasirašytos, telpa žemiau: ,

1. Sovietu, - Lenku, Teikos Sutartis, pasirašyta Rygoje
1921 m. kovo 18 d. ,

2. Sutartis Atsisakymo nuo Karo, kaipo Tautines Toliti- 
los įrankio (Briand-Kellogg Raktas), pasirašyta Paryžiuje 1929 m- 
vasario 9 d.

3. S. S. S. R. Susitarimas apie Agresijos Definiciją, 
pasirašyta Londone 1933 m. liepos 3 d.

4. Nopuolimo sutartis tarp Sovietu, Sąjungos ir Lenki
jos, pasirašyta Maskvoje 1932 m. liepos 25 d.

5. Tautu, Sąjungos Susitarimas, pasirašytas Ženevoje
1934 m. rugsėjo 18' d.' '

6. Sovietu—Suomiu, Taikos sutartis, pasirašyta EIsinkyj c 
1832 m. sausio 21 d.

7. Sovietu, - Suomiu, Nepuolimo Sitartis, pas. Į»r tu 1920 m. 
spaliu 14 d.

8. Sovietu - Estu, Taikos Sutartis, pas, Jartii 1920 m. 
vasario 2d.

9. Sovietu, Estu, Nepuolimo ^įtartis, pas. Maskvoje 1932 m. 
o g • 4 d •

10. Oovietuę- Estu Nepuolimo Abipusifekos £agej.b$s, pas. 
Maskvoje 1939 m. rugsėjo 28 d.

11. Sovietu, - Latviu, Taikos Sitartis, pas. Rygoje 1920 m. 
rugpiūoio.ll d-
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lunoj

Svetimoji židinio ugnole 
Visą vekara, šalta ir nelinksma.
Jos plazdėjime man g.-isro dūmai kelias, 
Šviečia bėgliui tėviškas liepsna.

•Vis nešuosi kruvinu pašvaiste, 
Vis apkrinta galva, pelenei.
0 geriau užkloki, sniego skrr.įste, 
0 gerinu užgriūkite, kalnai. .

Be tėvynes^neg-.liu sušilti 
Svetimoji židinio liepsna, 
Be tėvynės ir gyvent ir mirti 
Visoj žemėj vietos negnnal

.Iš knygos "Svetimoji duona."

12. SjrvieW, - Latviu, Nepuolimo Sutartis, pas! lygoje 
1932 m. vasario man. 5 ū. .

‘ -13. Sovietu, - latviu, Abipusiskos Pagalbos Sutartis, 
pas.'Maskvoje 1939 m. spaliu mėn. 5 d.

14. So vi-, tu, Rusijos - Lietuvos Taikos Sutartis, Maskvo
je 1920 m. liepos man. 12 d.

15. Ševiotu Rusijos - Lietuvos Neutralumo Sutartis, 
pas. Maskvoj c'" 1926 m. rugsėjo men. 28 d.

16. Sovietu, Sąjungos - Lietuvos Abipusiškos Pagalbos 
SutMtis, pas. Maskvoje 1939 m. spaliu, m<:n. 10 d.

17. Atlanto Sartoris (Bendras Jungt. Tautu, Par«iskimas) 
pas. Waohingtone 1942 m. sausio men. 1 d.

18. Sovietu Sąjungos-- Lenkijos Draugingumo Paktas, 
s pas. Londone 1941 m. Liepos mbn. 30 d.

19. Bendras Neturiu Tautu, Preiskimas, pas. Maskvoje 
1945 m, spaliu m’n. 30 d.

20. Trijų, valstybių, Pareiškimas Teheran-., pas 1943 B.
gruodžio mtn. 1 d. . ■ '

21. Jaltos Pareiškimas, pas. 1945 m. vasario mbn. 12 d.
1 ' 22. San Prancisoo Carteris, priimtas 1945m. birželio 26.

23. Potsdamo Pareiškimas, pas. 1945m. rugpiubio mbn. 2 d.
24. Sovietu, Sąjungos — Japonijos Neutralumo Sutartis, 

pas. Maskvoje 1943 U. balandžio, mšn. 1'3 d.
25. Pareiškimas apie sienas tarp S. S. S. R. ir Japonijos,

pas. /Maskvoje 1941 m. balandžio m'n.‘14 d. „
1 i . 26. Sąjungos Sutartis tarp Jungtine s Karalystes (B.ritei-
nijoe), S.S.S.R. ir Irako, pas. Teherane 1942 m. sausio man, 29 d.

27. Sajūngss ir Draugingumo Sutartis tarp S. S. S.R. ir 
Kinijos pas. Maskvojo 1945 m. rugpiubio mfen. 14 d.

/"Naujienos" Nr. 2./
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Ribbentropą 
svastika Hįt-

XUXXO UAXXiXfci U3XXU.X pugrXUbX XX M-tiU I1X UXvXXlilHLit OS&S SkOlliO

dalykas ir stebėjosi, k’.ir galime, kariauti dėl to, kad kas nors 
tūri kitokį skonį, negu Hitlorr’ - *a-~'--------- --------- J ■
bą Aukščiausioj Taryboj (1939 31 d.)į kai jis

hf.« K^JONISTU PARTIJA VEIKIA PAGAL KALVOS NŪ- 
RODYMUS. 1-940 m. 'ians buvo dar "imosralistitkas", tad viso pa
saulio komunistai sabotavo alijantu, karines pajėgas ir Snuki da
ryt taikos sutarti su Hitleriu.Tuo metu įvyko New Yorke visuotinis A-stri 
kos komunistą suvažiavimas. Generalinio kompartijos sekretorius 
Earl Browder'io pasiūlimu buvo priimti, šitokia rezoliucija;

"Kovoti su imperalistin: politika ir pr- z. Booz-vclt'o 
veikla. Jokios pagalbos imperalistifekiams kr.ro kure j -.msLondon . 
Priešintie b .nt kokioms karo paskoloms ir kreditams kariaujančioms 
imperialistinėms valst'bsms. Sulaikyti amunicijos ir ginklą parda
vimą ir siuntiniu^kariaujančioms šalims. Priešintis Jungtiniu, Vals
tybių, vyriausybes ir kongreso militarizaoijos ir ginklavimosi 
programai. Nė osnto, nė vieno pabūklo, n'.- vieno žmogaus karo pa
rengimui ir imperialistiniam karui."

,.Tuo' laiku Molotovas iškilmingai sveikino Ribb..ntropą 
ir puošė "askvos- aerodromą vokiškpmisvfeliavomis su 
lerio ministariui pagerbti ir sake, kad hitlerizmūs 
daljrkąs ir stebėjosi, k’.ir galime, kariauti dšį to, kad leas nors 
turi kitokį skonį, n-gu Hitleris. Atsimename garsią Molotovo kal
bą Aukščiausioj Taryboj (1939 m. rugsėjo mtn. 31 d-), k<=i jis 
par‘. iškė, jog "knrae su hitleriemu, užmaskuotas kaipo karas su 
damskratlja, yrant tik beprasmiškas, bet ir nusikalstamas."

Metams prabus nekaltas taikos angeliukas Adolfas Hit
leris iš eilės užpuolė savo sąjungininką ir nuo to laiko virto 
■komunistams viso blogio įkūnijimu. Ūmai komunistai atsirado, ko
voj šu Hitleriu avangarde' ir virto autoritetais patriotizmo rei
kaluose. Nu» karo pramonės sabotavimo urnai perėjo. į darbininkus, 
kad jie per mažti dirba karo reikalui. Amerikoj.jėž pasidt.ro pas
laugūs stambiam kapitaluiir net •palaido sato partiją. Nor- domi pa
dėt Rusijai, pasiryžo ne tik išsižadžt pasaulinės revoliucijos, 
bėt net savo partijos. Ju vr.d .s Bari Brower, kuris nesenai kovo- . 
•jc pries karą su Hitleriu, ūmai pradėjo šaukti remti privatine. in-

• oiatyvą iri sunkią pramone. Komunistu vadai sake, kad stre ikai tu
ri būt draudžiami ne tik karo, bet ir' taikos metu.

, Nuo to Įtiko praplaukė daug vandens visomis pasaulio
upėmis. Karas pasibaigė ir "l.-and lease" liko nutrauktas Rusijai, 
Kuri Amerikai per kerą kaštavo kelis milijardus doleriu,. Pokari
niu, paskolų, klausimas atsidūrė mirties taške, ^cbar Maskva. pasą- 
kš, kad■'maškaradr.; nebereikalingas. Priešingai, komunistą parti
jos atgaivinimas,, kaipi Bpenktosios kolonos* gali būti priemone 
spausti Baltiesems Bumams ir užs. reik, ministerijai..
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Prancūzijoj Duolos smarkiai užatakavo Browder’į tigdomas, jog 
jo Browder io politika esanti priešinga proletariato interesams 
ir kad reikia Amerikos komunistų, partija prikelt iš numirusių. 
Partijos vykdomasis komitetas, kuris buvo gyvas ir partijos nė- • 
veikimo metu, vėl susirinko New York c ir visais balsais nutarė 
sušaukti partijos kongr. si:.. ir jr*m pasiūlyti partijos atgaivinimą. 
Kaip .visais balsais buvo nutarta partija, numarinti, taip dabar 
visais balsais buvo nutarta ją atgaivinti. Browder'is kongreso 
"gailėjosi" ir "prisipažino"; jog jo politika buvo klaidinga ir 
už bausmę, pasiūlė išrinkti nauja, vykdomąjį komiteta.be jo.. Jis 
pats pasiliks eiliniu partijos nariu. Kas toliau buvo, nešinome, 
b':t Šių. metų vasario men. pabaigoje visais balsais Browder'is 
buvo išmestas iš partijos- "už partines disciplinos sulaužymą, 
už veiklių opozicijų partijos politinei linijai ir jos vadovybei, 
už frakcines - pastangas suskaidyt partiją, už marksizmo ir leni
nizmo principų išdavimų, už dezertyravimą iš darbininkų klases 

■ir perėjimo į klasinio priešo - į stambaus'kapitalo eiles."' 
Teks buvo galas Earl-Browder'io, žymiausio ir garsiau

sio Amerikos komunistų vado per 20 metų.
"lęrUDAIBE" APIE SOVIETINĘ. POLITIKA^. Prancūzų socia

listų laikraštis "topulcir^" įdėjo Charles Durnas straipsni, ant
rašte: lolitiqus de 5'orcc ou Politique d. Socurita Collective" 
("Jėgos politika.ar kolektyvaus saugumo politika"), kurio autorius 
smarkiai kritikuoja Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos Vice
pirmininko Lozr.ro Kagc.novicz'd pareiškimų, kuriame tarp kitko 
pasakyta: "Neturime užmiršti, jog .esame kapitalistinių valsty
bių apsupti,. Neturimi- leisti,- kad mūsų budrumas silpnetų. Ne
turime susilpnėti, bet priešingai turime dar .-sirstipr’ti, iųne- 
turime užmiršti,’ jog silpnieji yra užpuolami, o tuo tarpu jr.gr, 
sukelia ’ baimę ir -pagarba. " "Pažįstame šitų kakiait kalba? - ražo 
Charles Durnas. Daug kartų šiuos žodžius esamų girdėję is Euro— • 
po s militaristų ir reakcionierių lūpų, ^eclybč neįteisinti žodžių, 
pasakytų auįšto' Sovietų Sąjungos pareigūno. Jei ’—'ris kraštas 
po priedanga, kad jis turi kitokia ūkio santvarkų, skelbia, jog 
turi pasitikėt tik Sr.vo jėga, tai kolektyvinis saugumas jau ne- " 
beagzistuoja." "Be to, nesutinka ir tikruma, jog Sovietų Sąjungą ' 
. santi apsupta, kapitalistinių kraštų. Švediją, Norvegiją, Oekos-. 
lovakija., Angliju valdo socialistų vyriausybes; tas pats yra 'Prtuv- 
ottzijo jNeįgijo j, Holanėijoj. Tad'nekalbėkim; apie kraštus,k So v. 
Sąjunga pavertė savo protektoratais ar kuriuos ji laiko savo oku
pacijoj. Sitai politikai, kuri gali privesti prie gyviausio mį- 

. litarizmo, m-s nesiliausime statų tradicine, tarptautinio socia
lizmo į olitikų: demokrati j-., kolektyvus saugumas ir nusiginkla
vimą s." \ ■ ... *

KA, RUSAI STIPINĖJO KANADOJE. Kanados vyriausybes tardymo 
komisijos raportas parode, kokias žinias rinko sovietų ambasada 
Kanadoje, būtent: detales apie^m-.džiagų,'iš kurios pagaminta ato
mine bomba, jos pagaminimo brėžiniai ir metodai, detales, lie
piančios tos energijos produkcijos įmones, U 235 (žaliava, iŠ 
kurios atomine bomba pagaminama) pavyzdžiai, britų ir kenr.dieoių 
mctodr.il sprogstamu medžiagų gamyboje, parašiutinių daliniu did- 
lokacįjr. ir būsimo jų panaudojimo planai, detales, lięšionšios 
sproeat-mų medžiagų gemybr. Valcurtier'e, uokumental iš nacio
nalinių tarybos bibliotekom jų nufotografavimo tikslu, infor
macijos apie Kanados ir Amerikos kariuomenę, 6rįltancių iŠ

10

komiteta.be
Lozr.ro
mctodr.il


11 TĖVIŠKĖS AIDAS Nr.4. t

Europos ir Pacifiko, Kanados kariuomenes skaičius po karo, tarp 
kitko brazilų pėstininkų divizijos, kuri kovojo Italijoj, el.:-k- 
troninių sviediniu, Amerikos laivyno naudotų, detales, radari
niu aparatu, detales. v

Pagaliau Sovietu, agentai gavo išakyta v išgauti gauta, 
ir išsiųstas augŠto Britu, komisaro depcsas. Kaip matomo, šni
pams duoti uždaviniai Buvo labai platus.

Gal didžiausia įspūdį Amerikai padare- roveliaoija, ka<. 
rusai st ngėsi gauti info'rm-r.ci'jų apie Amerikos kariuomenę Euro
poj ir Baoįfike, apie jos skaičių, ir vadus. "Daily Mail" kores
pondento iš New Yorko pranešimu, Sovietai interesuojasi, ar Am - 
rikos armija Vokietijoj, yra parengta karui Vokietijoj, jeigu ji.*- 
bus reikalingas, To korespondento teigimu, tos rūšies informaci
jų ieškojimas iš rusų pusės amerikiečiams padaro didesni įspūdį, 
negu jų/rusu/ et-ngime.sis gauti informacijų apie atominę bomb , ir r 
radarą.

AMERIKOS LIETUVIAI APIE LENKIJOS IR LIETUVOS SOLIIu- 
RUMA. Nesenai New Yorko centre Įvyko didelis mitingus Sūkiu, 
"Už Lenkijos ir Europos laisvų". Miting lietuvių vardu kalbėjo 
J&Balkūnas:

"Lenkija, Lietuva ir kt. Pabaltijo kraštai turčjo daug 
didesnius nuostolius, negu kitos Europos tautos. Taip pat mes - 
Amerikos Lenkai ir PabaltieČiai - už perg..l v brangiai užmokė
jome. Amerikos lietuviai niekuomet nesutiks su tokie, pasaulio 
santvarka, su tokiu teitos diktatu, kuris pasmerktųLietuvų, Lenv 
Rija, ar kitų kuri krikščioniškų kraštų į Vor&ijų ir sunaikinimų 
po rusų letena. Rusija geli muš pasirinkti: arba laikyti mus 
sąjungininkais ir sudaryti teisingų taikų, arba veikti viensa- 

' liškai ir rengtis atsiskaitymui, kuris jai priklausys, o atsis
kaitymo laikas ateis. Per du šimtmečius Lietuva s'kmingui sįiy-r 
rėsi teutonų mėginimams, siekiantiems jų pavergti. 1410 m. Lie
tuva ir Lenkija bendromis jėgomis sugniužd? teutonų galybe, prie 
Grundvaldo. Ta pergale pasinaudojo ne tik Lietuva ir Lenkija, 
bet ip Rusija. Lietuva ir Lenkija apgynė Euro ų nuo mongolų,in
vazijos. Vėliau musu sentėviai sudar? ne barier’a tarp rytų ir 
vakarų kultūros, bet mėgino pastatyt, iii tą. tarp 'jų.Musų s.nt'- 
visi visuomet buvo prisirišę pri'. d .mokrctiyos ir-niekuomet n — 
pakeitė tiranijos ir diktatūros.

Visi tikimės laisve, teisingumo, d-emokretija ir teik' , 
todėl turime susijungti ir kovoti dėl bet kokios diversijos lik
vidavimo musų krašte, kaitinti Wnohingtonaj kad jis imtųsi ant 
savo pečių moralini, vadovavimu musu, militcrinlr.m ir ekonomini n 
gyvenimui ir sudarymui po šio karo teisingos ir pastovios tai
kos. Jei Rusija ir toliau laikysis st vo imperalistinės ir eks- 
termihaoines (naikinamos) politikos, tad mes jausime savo pą- 
rcigų pcr-'lknti mūsų vyriausybei, jog Amerikosvisuomen’,yra pa
sirengusi toliau tusti kars Europoje. Neapltisime krikščioniš
ku Europos t ūtų." ' ' , , ,

* ' ("Arzol Biat-" Nr. 7/194/.)
LENKU KILMES RUSAS. HEBRAJŲ. LAIKR..ŠTI S APIE VIŠINS

KIO ROLE. Lenkų laikraštis "D. Polėki i Dz. Z." Nr.55 paduo- 
.da žydų'laikraščio, išeinančio Pal ytinoj, "Hamaskif" Dr. Achi- 
mairo straipsni, apie žinomų Sovie tu, veikėjų Višinskį, to str. 
ištraukas paduodame čia: , , .

"Višinskis yra Lenkų kilme s. Jo t-ves vartėsi-ohiniko 
ir riftinos pardavinėjimu kosmopolitinio Baku miesto'gyv<ntojame.
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Višinskio tėvai,savo tarpe kalbėjosi lenkiškai.,To miesto gatvė
se galima buvo visokią kalbu, ir tarmių, girdot, žibalo versmės 

•padarė ši miestą. kosmopolitisk ,, panašiai k,ip šventosios visto r 
Jeruzale^ padarė kosmopolitišku miestu.

Višinskis išsiauklėjo rusiškai. ievą f r seneliu,, kovo
jusiu, už Lenkijos laisvę, sūnus ar anūkas atgręžė nugara savo 
t'vynei. Tr.i buvo pirmas Višinskio išdavimas. Užuot kovojęs už 
si.vo, tėvynė.s laisvę, jis virto kovotoju d’-l darbininku, klasės 
laisvės. Apti.-koriaus sūnus virto_darbininku, klasės kovotoju. Len
kijos nepriklausomybes kovotoju sūnūs ar anūkas nusigręžė, atski
lo nuo savo tėvynės. Kaipo užs.' reik, komisaro pavaduotojas jis 
vedė derybas su marion?tine Lenku, vyriausybe, kuri išsižadėjo Len
kijos anapus Curzon'o linijos kartu su.'jos žemėmis ir žmonėmis.

Tai yra Višinskio tautinio išdavimo aktas, bet buvo dar kitas 
abstraktesnis idealo• išdavimas. Susu, revoliucijos pradžioje Vi
šinskis buvo menševiku. Kai bolŠėvifc.i laimėjo Rusijos politini, 
karią, Višinskis įsirašė į komunistu, partiją,. Leninas nemėgo 'per
daug' tipingo politinio-kameleono, b. t mielai naudojosi tokiu, žmo
nių, talentais, tašiau laike juos toli nuo IcAtiSkos Įtakos poli
tikoj. Sius atžvilgiu Stalinas neina savo mokytojo ir' draugo prie
dermiu. Pirmojo penkmečio matu "seno bolševiko" gyvenimas primine 
Žmogų,, sergantį vėžio liga. Bemaž visi seni bolševikui mįj? nena
tūralia mirtimi., kai tuo tarpu geriau sekėsi seniems menševi
kams, jei jiej laiku pejegė ;įsėst i,kitą, vežimą. Užtenka prisi
mint Višinskį ar Mainskį. kuris buvo .ministcriu,Kolčako vyriau
sybėje, vadovavo "baltiesiems", o vėliau pasiekė vioeministerio 
laipsnį Stalino vyriausybėj-, ■ ,

Asimiliuotu, Lenku vaidmuo Rusu, revoliuoijoj buvo didėlis 
ir ypatingas. Lenkai pasiėmė na labai dekoratyvia, "revoliucijos 
dalį, kitaip Sukant, lankoma atiteko brudnas darbas, n-s kiek
vienoj revoliucijoj yra brudną d ..rbą.Čekos - slaptos sovietu, po
licijos — priešakyje stovėjo lenkai. Feliks DzierŽinSki buvo če
kes Įkūrėju, buvo pionierium sistemos, kurie, vėliau Himleris pato
bulino vokišku pagrindingumu ir vokišku organizaciniu sugebėjimu. 
Dzierzinskui mirus, čekes arba OPU priešakyje atsistojo lenku, žy
das Jagod Tik po jo likvidavimo Stalinas tą "garbingą" institu
ciją patikėjo savo draugui ir tautiečiui Berijai. Laninas labai. 
•. rtino Dzieržinskį, nes jis pats nemėgo brudno darbo, bet gerbs- 
t" •> žmones, kurie jį vykdė ir tuo būdu patį Leniną atpalaidavo 

. nuo pareigą'^ jį vykinti. '
Dzierzinskis prižiūrėjo b rudnus^ darbus; Lenino lai— 

kuls, Višinskiui teko tuos pat darbus prižiūrėt Stalino laikais. 
T-’-l fco būtent lenkai pasiem! tuos "juodus" darbus Ru.su. revoliuci
joj? Kas žino, gal jie nor’jo tuo būdu atkeršyti nekenčiamiems mas
koliams. Eas gali numatyt Lenką tautos paskirties sprendimus.

1 i Dzierzinskis juodus darbus Rusą revoliucijoj atli
ko rūsiuo'ss, o Višinskis priešingai; jis tuos darbus atliko vie
šai. Juk 'jis buvo generalinią.prokuroru garsiuos'. Maskvos procesuo
se senas menševikas naikino senuosius bolševikus. Ka.s žino Apvaizdos 
sprendinais? Senele istorija atkeršija už baisiausius nusikaltimus Ru- 
sątautoi praeityje. Lenkas Dzieržinskis deoimavo bajoriją,.oari5'ti- 
ne valaiaiinKija, ' provobi--rą mtel—„ontija, ir —rusąliaudies’
mases. Menševikus Višinskis atkeršijo bolševikams, sypalią men. 
revoliucijos kūrėjams.

i į Londoną.i J.T.Organizacijos konferenciją Stalinas, 
pasiuntė ne Litvinovą dr -Vaiski, - populiarius diplomatus Vakaruose 
- bet pnokur. Vi-šinski, kurį žmonės prisimen- iš Maskvos procesu.
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'Stalinas kalkaliaVO tinkamais Amerikos "plut.okratai" ir Ang
lijos "imperialistai" praris ta, karčią piliulę. Nieko nekenks. . •,
Višinskis Londone tarptautiniame forume - tai juk tas pats Višinskis--, 
kuris Maskvoje naikino Lenino draugus. Maskvoje Višinskis kal
tino .senino draugus. 0 dabar Londoną jis. gynė tradicini rusu, ia- ■ 
perializma, kuris. Dievas žino, ar nepasibaigs panašiai kaip 
Hižlerioiąurta "Didžioji Vokietija". Jei taip atsitiks, tai Vi
šinskis prieš savo oficialiąja valią atkeršys rusą imperializmui 
už'skriaudas, padaryta17' Lenkijai ir kitoms Rytą, Europos tentome. 
Imperializmo keliu sukurtos milžiniškos valstybes nesinaudoja 
ilgu amžiumi ir ją griuvimas visada būna triukšmingas.

KO MASIVA REIKALAVO IS P3RSJ RREMIEROVHJLTANEK.
Londono gautomis žiniomis, Maskvos vyriausybė is Taraną Premie- 

. ro reikalavo šešių, dalyką: .
I—kad Persija sudarytą sąjungą su Rusija,

- 2. kad Eersą vyriausybė’ pripažintą atonominą valdžią 
Azerbeidžum,

3. kad Persija savo užsienio politiką "koordiriuotą"
su Sovietą politika, v ■

4. kad Persija duotą įtusijai žibalo kpUECOijas,
5. kad būtą pavesta Sovietą kariuomenes patarėjams pe r

organizuoti ginkluotas pajėgas AzterbeidŽane, kurios perims stra
teginius punktus iŠ Raudonosios Armijos, kai ši pasitrauks.

6. kad pereinamame laikotarpyje lersija’uŽprašytą Rau
donąja Armiją pasilikti dabar jos užimamoje zonoje.

' Persą pramistas šitą sąlygą nepriem;, o Teheranas šia 
sąlygą.', sužinojo tik tada, kai premjeras grąžo namo. Matyt, Ic.r- 1 
są premieras buvo izoliuotas ir todėl negalėjo susisiekti su savo 
—yri Ali Ftyh .

BŪVĄS AMERIKOS J. V. AMBASADORIUS MASKVOJ JOZEH DAVIS S 
ARIE TERORĄ SOVIETU, SĄJUNGOJE. Amerikos pasiuntinys E. Davies 
apie Sov,: Sąjungos terorą šašo taip: " Teroras Šia yra,baisūs 
faktas.,Oia Maskvoj yra daug Įrodymu,.kad oi- yra baime, kuri aiš
kia žemyn ir gąsdina visus b-hdruomsnes .sluogsnius. Kiekviena sti
rna, kad ji būtą ir nereikšminga, gyvena nuolatinėje baimėje, ky-„ 
lancioje iŠ naktinią slaptosios policijos ■: kspadiciją, kurios dez- 
niausiai vyksta naktą tarp pirmos ir .'trsbiosvalandos. Jei j-jfc1.’— 
riš asmuo paimamas, tad per ištisus mėnesius nieko apie ją ar ją 
nežinoma ir daugelyje atsitikimą niekuomet nieko apie ji n.is- 
.girstame. Įrodymai šitokioms sąlygoms kyla iš daugelio kaltintą, 
būtent: tiesioginiai Ii-^Įninką nar'iŠkimai man pačiam ar mano 
štabo nariams; pėliūdimai, duoti štabo narią pasiremiant ją as
meniškais pastebėsimais (p-'.v. matymas, kaip nelaimlng.'.s 11 metą 
vaikas, būdamas ar. štuotas,. gynėsi 3,30 vai. nakti gretimo namo 
prieš.-.kvj.; ); Rusijos pllieCią pasakymai, kurio šiokiu ar tokio 
pretekstu ateina ą ambasadą ieškoti pagalbos. Liaudies psicholo
giją Šitoje situacijoje ir teroro' išplėtimą taip pat rod-o f-kt< , 
kad kasdien per virtuvės ir kambarinius tarnus ateina pa-snibz 
mis pranešimai ar baisus naują areštą, naują žiaurumą, n.ąują tulžią--aą 
naujos baimes kohstentavimai tarp savąją draugą. Šlapio suos po
licijos veikla'išsiplėtė ir priėjo prie Sovietą užsie-ninią misi
ją Vv—lininką arešto, neišskiriant ne mūsiškią. "

lig. Joz.ph E. Davios "Mission to Moscav" 194y r< “ 
vis&d edition. New York, 265—266 pusi.
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’ ' ŠVEDIJOJE BUVĘ lABAMIEŠIAI JAU KALBA iŠ MASKVOS...

i- J&ip "Sąmodi - Scir" kovo mėn. 2 d. num: ryj< prane- 
"i67 ■ Švedijoje buvę pdbaltiečisd. bandę pasidaryti b mdra 
žudys t ę, kad nebūtu išsiųsti j. Sovietų. Sąjungų. Galu .dale 
švddū valdžiai , pavyko. juos patalpinti sovietų transportlaivi.~____ ....

Vidas pasauliš man•’, ka. , pabaltiečiai eina prieš baisų likl^ 
mę. Dabar‘apie'juos g ut.. naujų žinių. Jas pateik?- per Mask
vos radiofonų jū bado Streike Vadovaį; Br. Eichfuss' as,, kuris . 
apdegino ■ Se.ų rankas, kad nereiktu važiuoti, praneša, kad tik-

, tai švedų įstaigų melagingą propogąndę. paskatinusi pabaltie- 
žius pasipriešinti ju uždaviniui. ( Bagal jo. pasisakymus pabc.l- 
tiečiai esu buv^. priėšsovietinė s švedų, prdpoęandos aukos. Jis 
praneša',- kad jisęsųs sujaudintas priėmimu is rusu pusės.
, "lataltiečis.i", sake jis, "negali gailėtis del ap
siejimo. su. jais, kuri yra labai "mandagi". 'Stovyklose, kuriuo
se jie- internuoti, jie naudojo."! ."n~’W'W»‘ -budėjimo laisve.

Svėdai, knip"k.-,pitulist::.i be takto" stebisi, "kaip 
galima naudotis neapsakoma laisve internuotųjų stovyklose".

Virš minėto dr, Eichfusso radio-kalba iš. Mas kvos ir 
pastebėjimas, kad Švedijoj internuotu ir vėliau išduotų pab'ltie- ' ■ 
'olų kelionė nėra pasibaigusi gimtinėje, bet tik internuctuju 
stovyklose (daugiskaitoje!) Rusijoj, gal Maskvoje, is kur drr

' Biohfussas datar-kalba., Ir kodėl dr. Eichfussas yra ''sujau
dintas" dėl sovietu "mandagaus".priėmimo, ta duoda suprasti 
jo paties tolimesni žodžiai apie atsiradimų internuotųjų sto
vyklos!" už spygliuotų vielį. Mes galim gerai suprasti kartume, 
kuris sirpinsi jo Žodžioše 'ir užsipuolimuose švedų įstaigoms, 

'kurios pabaltiediuš atidavė Sovietų Sąjungai. Viršminett. žinia 
paneugia gandus, kurio buvo pasirodę ir kažkokiame latvių laik
raštyje Vokietijoje, . apib Sovietų Sujungia išduotųjų internuo
tųjų pabaltiačiu patekimą, į Lubeoką.

Tolaiu iš dr-,- Eichiusso radio.kalbos galimą matyti, 1 
i.cd Rusijoje internavimo stovėki o s. yra daugiskaitoj'-, kad pas
kirstymo metu paskirstomuosius atskiria ir išsklaido p-p įvai
rias stovyklas, bet gali būti ir kitaip: kad šios stovyklos yra 
tiek didelės, kad ten galime naudot ncapriepiama judėj imo lais-

. Stebėtina, kad dr. Eiohfussas,, internuotųjų! bado strei
ke judėjimo vadovas, kuris geriau sutiko mįrti ir įsk?:;tė tokias 
kančias, ‘ kaip-.'ranku d., ginimųsi, negu važiavimų į Rusij;, debar

’ yra pergyvenęs kažką tokio, kad pasako tai? ko rusai nor.i.Iai 
automatiškai .iššaukia 'atsiminimus apie anksčiau garsius ciidziuo-
siniš procesus Maskvoje, kur kaltinamieji patys save kaltino ir 
prašė bausti. Sovietai turi detotis.. ' , 1

Jei angžJiau minėtoji žinute apie dr. Eiohfusn" r. - 
dįo kalbę ir.-yra trumpo., ji nušviečia k. L kurias s.-,lygis bcv. 
Rusijoje, is pačiu sovietų stipriai cenzūruojamo šaltinio - 
Maskvos radio.

14



. ar radio Ir spaudą paskelbta žinia kad
nuo rugpiudo men. mus aprūpinę maistuvokiedių savivaldybes. 
Tuo budu OTRBA nebeglobos. Oi žinia, mums suteikė kartumo. VUBRA 
globojami mes jautėmės,ne tik sotūs, bot buvome kartu vertina
mi ir kaip žmonės, l'o šių žinių dar pasklido gandų, kad tam 
ikrų dali DNBRA gal ir toliau globos. Ypač ji rūpinsis poli
nkių pabėgėliu globa.

nežinant smulkesnių šiuo reikalu Visybių, m>rt.nia ar- 
j; kiečiai mums j>r i statys tik maistų, ar pasidarys vėl mūsų "glo- 

Vokiečiai mums yra padarę tiek daug skriaudų, kad nė s 
r V, is jų' globos atsipalaidavę, antrų kartų nenorėtume;.: p.-r- 

__ ;1 jų žinion. Mūsų padėtis tad.', keleriopai pasunkėtų. Vokiečiai 
.musų, svetimšalių,-nemėgsta. Jei jie tik įgytų teisių,' tai vėl 
jpasi justume esu jų vergais. v W

Mums svarbu, kad šie visi reikalai, kiek įaanom’., butų'iį? 
□.alku išaiškinti įstaigose. Jos turi žirioti, kodėl mes nenori— ’ ' 
ne vokiečių globos. Tuo mūras tūtų padaryta ir did -lė moraline 
skriauda. Tikime, kad mūsų bent teisiniai reikalai šiuo atveju 

"bus ppsaugoti, ir vokiečių administracijai, bei vckiecirns ne— 
"bus leista sauvaliauti.

Sužinojome ir kitą mums nemalonių naujienų. Anglų 
nonoje jau daugelyje vietų uždaromi tautiniai komitetai'. Tūtų 
□reikalu paskelbtas ir oficialus anglų valdžios pranešimas. Įta
isų įkurtos organizacijos, nors neturėjo oficialaus pripažinimo, 
"bet šiaip taip veikei Dabar jų veikimas dar labiau pasunkės . 

Mūsų supratimu organizacijos buvo naudingos ne tifc 
mums, bet ir tiems, kurie mus globoja. Mes būdami organizuotai, 
galime sparčiau Žengti pažangos kuliu, šviestis ir 'p»birettg«i 
rprofesiniai. Shp.zvIzk Geriau susiorganizavę lengviau gulėtume 
^įsijungti ir į planuojamus darbus.

išrinktoji DTE Valdyba savo v.ikimo dar neprašiojo* 
Ieškoma patalpų ir atliekami kiti kasdieniniai darbai. "Provir-- > 
■oija, nesulaukdama konkretesnių darbų, jau dabar nerimtų j.-,. į
Delsimas provincijai kelia rimtų rūpesčių, kad geli Pilti pyrat“ 
leista daug brangaus laiko. Bijomasi, kad Įdėjus tiek daug v‘~~. 
Čių, netektų patiems skyriams raginti centrą dėl aktyvesnes 

. .Įklos. Gal tai nėra ties;;, bet būtų malonu, jei centres , b r; .
Va tikrų aplinkraščių pasisakytų skyriams dėl naujųjų drurbo 
ų-iirių. Juk tikrumoje ir dabar centrui'tenka spręsti dajfv < - 
G- lų susijusiu su mūsų kasdieniniais rūpesčiais.
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, ■ Gautos iŠ įvairiu, šaltiniu, žinios Aiškiai rodo;
kąd padėtis Lietuvoj negerėja. Partizanai dar labiau persekio
jami. Nesenai viena partizanu, grupė .iš 50 žmonių, buvo sunaikin
ta netoli Radviliškio miškuos. Jie žinodami, kas ju, laukia3 ne
pasidavė, tad kovojo ir Žuvo iki vieno. Šveicaru, Berno laikr; t- 
tis rašo, kad, pradedant 1944m.K iki gruodžio mėn. imtinai, kri
to apie ai.000 partizanu. Sudaryti baudžiamieji būriai s-idS.ro 
spie 50.000. Partizanių skaitoma įvairiuose vietose iki 50.000. 
Yra žinių, kad paskutiniais mėnesiais partizanu skaičius dar pa
didėjo 15.-20.000. Taip pat yra perdėtosžinios apie žuvusiųjų 
okni&lu. Tikrumoje žuvusiu, yra keletas tūkstančiu, ę bolševiku, 
tiese kovose krito apie 10-15.000. Tas pats laikraštis toliau 
raižu, kad apie 40.0CC išvežta į Sov. Sąjungą,. Nors kaliniu, trr.ns- 
pemrtai ir dabar dažnai eina i, Sov. Sąjunga,, tašiau kalėjimai 
virs pilni ir pilni. ■

Visos vadovaujamos vietos pereinarišSov.r Sąjungos 
airwykusiu, rusu rankas. Iš 10 Lietuvos Liaudies Tarybos konisa- 

. nų, 5 yra atvyko, iš Rusijos. Jiė yra tik sulietuvinę savo j a- 
,'jratrdes. Taip, pavyzdžiui, komisaras Laurinov rašosi Laurinai
tis, Augastinovski - Augustinuviėius. Tas pats yra ir vykįuomuosiesi 

. bo Iševiku komitetuose, kur apie 70$ yra rusai. Žymiai sumažėjos 
ir pats Lietuvo.s gyventoju, skaičius. Lietuvoj paskutiniu Jraetu buvo 

i apie 5 milijonus gyventoju,. Dabar, kai buvo vykdomi b Įsavinai, 
ture jusiu, teise, balsuoti, buvo 1.578.954 žmonės. Gyvento j it, dnu- 
ginusiai yra apie 2 milijonus. 4

Ūkininkai pergyvena pačias sunkiausias valandas. Jims 
teraunamos iypirios prievolės, o pagalba neduodama. Jie negauna 
/geležies ir kitu, reikalingu prekių,. Reikia atiduoti dalelius 

■ /kiekius javu,, be to,,bolševikai pasiima piena„ klausinius ir 
/ užaugintas kiaules. Ūkininkai, kiek Įganoma, pasyviai priešina— 
. si. Dėl to ju dabar daug suimama ir išvežama i, Rusijį. Negale- 

/■ dumi susimalti miltu, malūnuose, ūkininkai malasi namuose girno— 
, mis. Ne geriau jaučiasi ir darbininkai. Jie taip pat visais bū

dais terorizuojami. Nuolat ruošiama įvairios soo. lenktynės. 
Tirmiau jos buvo vykdomos rinkimu, proga, o dabar orgarizuojr.mos 
ginklavimosi paskelbimo proga. "Tiesa" dažnai rašo, ked tokia, 
s.r tokia artelė, dėl „Stalino kalbos, viršijo visu. 100? savo c!~ 
myba,. Kita batsiuviu artelė iš to džiaugsmo pasiuntė tiesiai 
va-oiam Stalini! sveikinimo telegrama,. Dabar sujudo fabrikai, 
kolohoziniai^tikiai, traktorių, stotys ir 1.1.

■Raižytojai ir toliau ujami, kad per mažai parodo in
tensyvumo ir nesukuria vertingu, socialistiniu, kurinių, Nemažus 
skaičius ra ryt o j u, yra suimtu, dingusiu ar nustojusiu, fitalin? 
malonės. Šiuo' tarpu Stalino,malone dar kol kas naudojasi:,!. 

. 'Cvirka,, Venclova, Butku, Juze, Churginas, Liudas Gira, Gricius, 
Grušas, Inžiūra, Ja'nuŠaitytę, Jankauskas, Korsakas*-ar dzvilas, 
Kepsnys, „Lustas,-Alaroinkevišiūs, Tilvytis, Šimkus ir lt..
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Takiau, kai NKVD pradėjo kiekvienų oiupineti, nei di-na,, 
‘ nei nakti'neduoti ramybės, o lenkų vyriausybėjpasirodė bejėgė, 

ir petys nekalčiausi pasirodė'nesaugūs esą. Dėl vokiškai skam
bančios- pavardės .(kas kasubose yra dažna) Varydavo 18 km. Į 
Nerunstadtų (Weikarovo) išsiaiškinti, Pagautų tarnavusiu. Wehr
macht e, nors ir turėdavo rusiškus atleidime dokumentus (lenkai 
buvo tuojau iš nelaisvės paleidžiami) - siųsdavo Danzigan 52km. 
Ir vieni ie kiti dažni an si pi p» trijų, - keturių dienų, praleis
tų daboklėje,-grĮždavė, tačiau išvargę, alkani ir nusivylė iš
vaduotojais. ' -.

Valsčiuos': buvo įsteigti- NKVD kohtrolss_.punk.tai, per 
kuriuos teko daugumai pereiti, išskyrus valkus ir senius’. Ieš
kodavo partiečių, Vehrmaohto, gnštapo, SS ir kitų narių, o ker
tu parinkdavo sau reikiamų ar ieškomų lenkų ir pasiplššdavo. 
Tada pra'sidėjo aukštųjų senojo režimo pareigūnų suėmimai ir 
"Londono vyriausybes simpatikų ižoliaviraas." 
, Pirmą, kartų i, kontrolės punktų pakliuvau, ieškodamas
susirgusiam sūnui vaistų. Įeiti i, miestų reikėjo gauti leidi
mas. Lenkų postas praleido po paprastų formalumų, rusu,- tik 
su miesto komendanto leidimu. Vykome komendanturon. Sargybinis 
atvedė prie' pašto rūmų, kur sargybą atrodė pernelyg stipri ir 
budri. Kąi nuvedė Į, garažų ir užrakindamas pasakė "dar vi- ne. p. 
pakliuvo,; ė - supratau, pas koki, komendantų pakliuvau. Apsi
dairęs dar pa-tikrin'au kišenes, rastų kompasų ir keletu popi-rinkų 

xužkasiau į epelio krūva, skirtų kovai sn gaisru. Atsakymams 
jau buVau pąsirengąs iš pnksto. Greit nuvedė pas tardytoja,. 
Po bofldrų,formalumų uždavė specialius klausymus, apie partiją, 
TCehrmachtų ir panašius. Viekų paneigiau. Pagrasė, surašė du tardy
mo ogz., užvede bylų, Įtrauk? į kartotekų pasakytų mano pavardę 

■ ir išvarė. Daboklėje, pašto rūsyje, turėjau laiko mąstyti pad; ti. 
. Kajfū sėdėjo daug lenkų ir vokiečių. Vyrų ir motorų. Nuliūdusių 
ir abejingų, Si dokumentais ir be.'Vieni buvo paimti iŠ namų,

- kiti kelionėje. Niekas nežinojo už ką. Spėliojom, kur ms,ls. 
;.Kai kurie lenkai pasakojo, kad sudaromos komandos užkasinėti 
'lavonams, kitos — darbams atstatyti tiltus, trečias - darbams 
SSSR pramonšjfe. Ir tikrai- tokios komandos buvo sudarinėjamos. 
Tačiau mes, "pėstininkai" , vakare.buvom išvyti, kitiemsne do
kumentų negrąžino, - jie puikiai žinojo, kad mes niekur nepateksim.-. 
"Figūros" liko ten, viduj?, Paleistieji spaudam neatsigrĮždr.mi 
s vąis kėliais. /

Gal po savbites speciali komanda užsuko i,.mūsų, dvare...' . 
'Surinko vyrus 18 -.45 m. amžiaus, moteris iki. jOm. ir su apsąr •• 
išvarė toliau. Mano turėtų pažymijlmų atėne. Ėjom per visus 
kaimus, ir mūsų koloną -augo. Pakelėse ir kaimuose girti raude 

■armieČici plūdo'taus "sąjungininkus" už greitų kapituliacijų yri-, š
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uŽ ponybe, už senos sąskaitas prieš SSSR ir grąse sušaudyti. 
Vakarį .kol apėjom visa, ve.lspią - jau buvo balandžio mfcn. ir 
gana Šilta, - jautais pavarg ,. Kolona sieke apie 250 žmonių,. 
Bora,klm. prieš ttitzige, leido atsilsėti. I’oilsįo metu i’ visu, 
r.teme tabaką, lenktinius peilius, skutimuisi įrankius, pora 
dviručią (iš pakeliui prijungtu por" važiavusią moterų). Kas 
turėjo geresnius batus - apmainė. Vėl atsidūr'me pašto garaže, 
^ardč labai greitai. įmano pastebėjimus, kad. esu ši; būvąs ir 
priregistruotas, - nekreipė dėmesio. Vėl rašė vieku iš naujo. 
Kaipo registruota, dvar', tą paliudijo kiti, buvau paleistas. ^e-z 
žymėjimo negrąžino. Paprašiau naujos "oproskos", kad čia esu 
būvąs. Nustebo, pagaliau iškoliojo ir išvijo, perspėję daugiau 
čia nesirodyti.Dar tikrino kitos komandos,su šunimis, kuriuos 
valdė vokiškais Žodžiais, b<’t mes jau turėjom- visiškas ^opros- 
kas", kad esame dvaro darbininkui; Tai buvo pirmieji įspudži ;i.

Kaip sovietai žiūri į sąjungininkus - įsitikinau iš 
sovietą ir lenką spaudos ir pokalbius su raudonarmiečiais. Mi
nėto j spaudoj apie 3 men. niekur■ neradau paminėtu faąjuii6xxii»k.ą 
vardo, dėl sėkmingo karo baigimo ar paramos .SSSR. Ką padarė - 
tai tik SSSR, kompartijos ir didžiojo marštūb vadovaujama. Kiti 
slavai, kaip pav._ 1 P.A.K. (Polska Armija, E-r u j ova), Tito parti- 
zanai pasėją kovoto. Apie kitus ne pusės žodžio.

Dvare buvo 6 pranoązu, karo belaisviai. Užėję, sovietui 
atėmė iŠ. ju, laikrodžius,. tabaką' ir kt.. daiktus. Prikaišiojo, 
kodėl, kaip' ir lenkai, trip greit, knpituliavf,^ kodėl nesėdi I-a-- 
geryj“, bet dirba vokiečią pramonėje - žemės ūkyje. Po Vokieti
jos kapituliacijos iš Belės ėjo gaug prancūzą, belgą, italą, 
rumuną ir kt. Pas mus buvo'apsistoję, du prancūzai ir du belgai. 
Vienas paryžietis Jean Marchand buvo 'viduje, kiti trys prie su
liniu skutesi ir prausėsi. ufcįj(!,s rusu, majoras su vokišku P33 
pistoletu rankoje juos su muiluotais, pusiau nuskustais veidais 
išvijo, neleidąs pasiimti nei savo kuprinią. Jznnas liko pas mus 
ir dirbo toliau dvare. :.

Iš pokalbiu su įvairią laipsnią ir išsilavinimo rnu- 
donrmiečiais - charak'tiringiausias yra vieno majoro pareiškimas. 
Jis lankydavos greti mnm dvr.r , kur gyveno pora lietuvią šeimyną, 
j rins laikas "savo žmonėmis." Be to simpatija vienos mergaitės' 
buvo jo vizitą ir pokalbią priežastys. • ‘ į

Vieną karta, m^p j«".t buvome su juo : seni pažįstami, 
majoras atvyko įgėręs'. "Ko jūs čia sėdit, važiuokit namo, " - 
pasakė jis, siąl'į'damas po cigaretą. Aiškinomės, kad dabar šplt-1, 
sKsisiekimas sustabdytas ir iš viso dar neleidžia niekam išvyk-, 
ti. Bepiga kariams,kurie turi savo priemones ir pirmenybę, prieš 
civilius.

— Yra susitarta, kr.ė visi turi grįžai į ten, iš kur 
yra išvyką po 1939.H. 1., - aiškino majoras. Visiems grįžusieme 
bus,liaudies teismas, kuris nustatys, k:i- kaltas ir ki<k (me.s 
sakėmės paimti darbams Vokietijoj).

*• Kas nepadėjo vokiečiams, — neturi nieko bijoti. Da- 
b^r n. ti. Įtikai. Vokiečiai norėją išgerti arbatioe Maskvoj', 
■bet išėją atvirkščiai — mes Berlyne gersim kavą t£-ak il6ci, ii^i. 
norėsim. ' .

-.Dabar karas jau baigtas, - įsiterps vi.enas senukas,- 
tai jūs irgi greitai važiuosit namo.

- Jums.k-.ras tai jau baigtas, — atsiduso, majoras. - 
bet mums - ne. Ir kiek pagalvojęs, trauke toliau. ■ Mtims dar Japo
nai, fašistą išnaikinimas'Vokietijoj ir kituose krantuos..
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'-, PABALTI jo kIAU SYKAS BUS SVARSTOMAS UNS I0S3B-
ŽIUOSE7Amerikos lietuviai deda pastangų, Kad Lietuvos ir ■ra-

. balt13 o klausymas būtą svarstomas UNO posėdžiuose. Si, klausy
sią paremti yra- pažadėję. Įtakingi Amerikos asmenys. Šiuo reika
lu pastangą deda ir kitur? gyvenantieji lietuviai.

i. Da'bar atėj° gandu, kad Pabaltijo klausymas tikrai
■ 8.J- Jūti svarstomas gegužės ar 'birželio menesi, fesą si klau

simą iškels Anglijos vyriausybė. Kiek ši žinia teisinga, mes 
pa L. Lėtinančią šaltiniu dar 'neturime.

', ' . f GRĮŽTA BELAISVIAI. Apie kovo vidurį is Belgi
jos grąžo apif 1800 belaisviu,.. Jie visi buvo užskaityti DP 
asmenimis. Tuo tarpu grąžusiąją stovykla' yra' fcetpli MUnsterio, 
Borghorst kaime. GrrŲįįsiejl ir Šiuo tarpu dar gyvena blogose

-. sąlygose. Ją rūbai susidėvėjo-, pataliniu, neturi. Patalpos ją
■ -.visai blogos, nes gyvena sandeliuose ir garažucs.e. Jie ir pa-
.. tys atrodo suvargę,, sulysę,. Kol kas dar i kitus lagerius, sto

vyklas, UN3RA—os dar neskirstomi, tašiau tie, kurie turi gimi
nes kitose stovyklose, galėtu išvykti kitur. Lietuvią Raudonasis

, .'Kryžius ir kiti geros valios lietuviai, kurie gali,kuo nors 
jiėmspadšti, turėtu, paskubėti jiems i pagalba. Laiškais su j:!'" 
galima susisiekti šiuo adresu: maj. SLeinys. Borghorst, sub- 
Arė-a. E. 56. via Milnster.

Turime .žinių, kad ir iš kitą vietą yra griausią be
laisviu, mažesniais bireliais. Komitetą ir kitą geros valios 
lietuvią. pareiga jiems visais būdais padėti,ir priimti i, st-vyk- 

',las. Juk šie žmonės buvo žiauriomis policinėmis priemonėmis 
sugaudyti ir yra iškentėja, daug šiurpią ir sunkią valandą.

■NORĖJO PRIEVARTA' IŠVEŽTI IKRAALEC.rUS. Kovo mšn.
25 d. apie 11 vai. ME ir policijos burią buvo apsupta- Hersfildo s 
■stovykla.. Pagal atsivežtus‘sąrašus, norėta iš šios stovyklos 

. paimti ie grasinti 1, Sov. Sa,junga apie 120 ukrainlecią tautybes 
asmenų. '

— 1 , ' Stovykloje kilo -baisus, triukšmas. Moterys ir vaikai
klykė, Verkė. įmones prievarta buvo tempiami ir sodinami i, ma
šinas. Vežamieji pasipriešino visais būdais, yienas hitas, ati
dengęs savo krūtine,,prašė jią nušauti geriau Šia pat vietoję.

' Vienas iš vežamųjų, apsinuodijo, kitas išėjo iš proto ir trecias 
-.norėję ištraukti' iš kareivio pistoletą ir nusigauti viėtąje.

Esant tokiam stipriam pasipriešinimui, egzekucija buvo sulai- 
kyta-. Amerikieo.ią karininkas pareiškė, kad i Sov. Sąjungą bus 
.gražinti tie piliečiai, kurie 1S39 metais buvc bolševiką pilie
čiais, visi būvą bolševiką‘armijos kariai ir 1 Vokietiją pate
ka belaisviai. Taip pat tie, kurie tarnavo' vokiežią kariuome
nėje, ar padė ję vokiečiams darbu-ar Šiaip kuo nors. ' .

Visi išvežamieji ukrainiečiai paskelbė ba’ streiko 
Kita diena- i lageri atvyk? patikrinime komisija, kur: pr-isnik- 

’ dinu's, pavedė užpildyti tam tikras anketas ir apklausinė j o iš- 
vežamunnius^_LApKicu^^ asmenys sutiko-Jiaisvu noru grįžti
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i. Soy. Sąjunga. Tame pučiamo lagery], yru ir lietuviu, r.pie 300. 
Jie šiuo metu nebuvo puli-sti ir atvykusios komisijos taip p-,t 
nebuvo apklausiami. ,

ANGLĘ ZONOJE PABALĮ IEČIAI PUS APGYVENDINTI PENKIOSE 
STOVYKLOSE. Gauta žinių, kad gyvenantieji pabalti'čia! anglu, 
zonoje, bus surinkti i '4-5 stovyklas. Tuo atveju būsią, geriau' 
palaikyti, tvarka, ir 'tiksliau grupuoti ir jungti darbui. Koait t-.į 
kaip jau praneša oficialus karinis parėdymas, daugelyje vi'-tu, 
uždaromi ir turės prisitaikyti pri< nauju, aplinkybių, ir paskel
btu, tuo reikalu taisyklių,

GRIEŽTAI BAUDŽIAMI NAMINĖS DEGTINES GAMINTOJAI. Kai 
kuriuose lageriuose,buvo slaptai gaminamu degtinė. Vietos r.d— 
ministsacijos vedami, kova nedavė vaisiu. Dabar šiuo reikalu yri, 
susidomėjusi MP ir, kai kuriuose lageriuose , tuo reikalu d-.r" 
kratas. Yra suimtu, asmenų,. Baudžiami ne tik degtines gamintoj..! 
bet ir tie, kurie j;, geria. Vienoje virtoje IIP sub-m' įr tuos 
asmenis, pas kuriuos rado tuščias, sumagonu pakvipusias, bonkui. 
Ar nebūta, tikslu mums patiems susitvarkyti,- kad tokiu, dalyku, 
daugiau ne pas Įtaikytu, lageriuose .

VEDAMA GRIEŽTA KOVA SU SPEKULIACIJA. MP ir vokiečiu, 
policija ir toliau krato pravažiuojančius sunkvežimius, mašinas.. 
Dabar ir traukini, is važiuojančiu,, iškrečinmos kuprinės, lagami
nai. Ypatingai dėmesys atkreipiamas, d, sv'timŠalius., Už sp'-kuli:.- 
oiju, iki šiol buvo baudžiama nuo keliu, pr.ru, iki 6 menesiu, kalė
jimo ir pinigin'-mis baudomis. Numatoma, kad kratos bus daromos 
ir namuose. , v
\ . iDARE KRATA, REPATRIJACINEJE' BOLŠEVIKU. KOMISIJOJE.

Nešene.l vi-noj repatrijūcin-!-j komisijoj, dėl inkriminuojanti-s 
medžiagos, buvo padaryta krata. Dabar UNRRA-os vadovybes pas
kelbta, kad rusu, kariami lankytis DP. stovyklose draudžiama. 
Yru Žinių, kad k-.i kurie, reputrijacines komisijos pavieniai 
asmenys, lankydavosi lageriuose ir turėjo pasimatymus su lage
rio gyvento jais. Nustatyta, kad šie asmenys šnipinėj-, ir r'--n-
kt. žinias api« pabėgėlius. Būk tokiais daviniais pasiremdamas, 
rusu, radijai paskelb', kad Augsburge svetimšaliu, stovykloje yra 
karo nusikaltėliu.

AMERIKOS KONSULATAS FRANKFURTE TURI DAUG DARBO.
Frankfurte Amerikos konsulatu, kasdien lanko daug interesantu,. 
Interesantu, tarpe matoma daug' lietuviu,. Pagal nustatyta, kvot--, 
i, Amerika, gulės įvažiuoti 386 lietuviai. Įvažiavimui pirm'nyb’’ 
bus peikiama tiems, kurie yra Amerikos piliečiai, gimė Ameri
koj ir kurioms gimines garantuos visa, išlaikymą. Įyaziavicas 
i. Argentina,, Kanadą ir kitas Amerikos Šalis bus' šiek tiek leng
vi snis. Tačiau šiuo reikalu J.A.V. konsulatas, berods, netar- 
pininkauji;.
, TREMTINIAIS IR AMERIKOS KOMUNISTAI DOMISI. Amerikoj

išeinantis lietuviu, komunistu, laikraštis "Vilnis", nu t a daug 
kaltinimu, tremtiniams,' pabėgėliams. Jiems esą, visur negera. 
Nieko naudingo ir kultūringo jie nepadarys ir ateityj'. Tai 
esą, matyti ir iš pačiu, tremtiniu, spaudos Vokietijoj- . Esą lie
tuviai tremtiniai, ju, pačiomis spaudos žiniomis, gir-fokliauja, 
spekuliuoja ir daro kitus nusikaltimus. Si smulkmena parodo, kad 
musu,-priešui niekur nesnaudžia ir griebiasi visu, priemonių., kad 
mus apkaltintu,. Gal tuo„mes darome ir klaidą, duodami jis as 

• patys ginklą I, rankas. Šiuos reikalus galėtumam išgvildenti 
paskaitose, visuomininiuose teismuose įr kitais budais. Juo la
biau, kad šitokie dalykai sud-.ro tik išimtis, ir Spaudu bijod .-
ma, kad tai nėišsiple stu, ir n^apkrestu, sveikąją, vedi, kfotfc,.
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• Mūsą brolius lietuvius iš "Vilnies"’,. mes ta pabia.'
proga galime patikinti, kad jie gali būti ramūs. lietuviai 
.tremtiniai savo^tėvynėjf- dar tinkamai atliks savo pareigas, 

-. .nors, joj- .gal .būt, ir komunistu, širdžiai nebus mielos. Kultū
ros darbe' jūs bukite tikri, nepral- nksite mūsą. lyLietuv;; mes ne- < 
.pamešime "saulę.š", bet dar atkalsime vartus i, laisve, ir nep
riklausomybę, nors ir kraulį aukomis.• •

TAŲEUTĖS KARTIROLOGIJOS MEDŽIAGOS BBIKALŪ. Mūsą t;.u— 
tos kanžiu-gėlgęta šie kare eigoje- turės daug kietą epizodu. ■ 

.Jau dabar jie-, slegia giedresnio spindulio išsiilgusią tautą.
' .Daug kam sunku klausytis ar skaityti sunkįus tautiečiu, išgyvt- 

■■nimis kasotuose ar kalėjimuose.- SuprantamaI Me.s visi esame per
nelyg daug iškentėją. Tačiau,bent ateities laikams neturi lik
ti bekblbį musu tautinės kankininkystės istorija. Ateities kar

ėtoms turi likti'.Žinomos mūsų, kovu, žaisdos ir mirtys.
Laikinasis Lietuvos Oolitiniu,Kaliniu, Komitetas sa- 

-ve darbą plane yra numatęs-rinkti tautinės.‘martirologijos med- 
■ ■žiagą:lr: tą: darbo, laikinai yra paved įs buv.-Stutthofo kaliniui 

.. Stasiui Ylai. -Prašomi visi, kas turi žinių, apie naciu nukankin
tus tautiečius, siusti jas UiIKK—tui, ’(147 Pfullingen b. Tii- 

. lingėm,- Goethestr. 12.. Svarbios-ypač mirties datos, kančią ir 
mirties, aplinkybės, kalinio motyvai, kankiniu, laikysenos bruo
žai. sudeginimo ar palaidojimo vieta,- fotografijos, būdingesni 
laiškai, te stainentihės frazės. ' ,

■LLEKKr-Jas, neturėdamas tuo tarpu galimybes rinkti ki
ta,, relikvinę medžiagą, kurią mūsų, kankiniai' yra turėję su savim, 
prašo,tačiau.ją.asmeniškai saugoti. Kiekvienas.išlikęs daiktas, 
surištas su kankiniu, gyvenimu, bus muzie jinė, vertybe ir turės 

.' kada nors pasidaryti visos tautos nuosavybe. v
, BALA1TDŽ.IO MŽN.^IDIElfą REDAKTORIŲ SUSIVAŽIAVIMAS 

AŲG'aaUafiB. Balandžio men, idieną Lietuvos Išlaisvinimo Są
jungos ininiatyva yra kviečiamas Augsburce la.ikrašeią redaktn-' 

iiiu. susivažiavimas, pasitarimas.. Pasitarime bus aptarti svarbūs 
spaudos reįkalr.i. - '

■ Žurnalistą, sąjungos Susivažiavimas lyąks Bar.au, tik 
-. he, ’ kaip buvo pranešta, balandžio 10 dieną, bet gegužes 11 — 12 

diena..Susivažiavime bus padaryti pranešimai, paskaitos apie lie— 
; turiu pogrindinės spardos vaidmenį išsilaisvinimo koveje, dabarti

nė lietuviu spaudą ir jos uždavinius,- lietuvio laikraštininko 
,Šiur- rietu vaidmenį. Be to, bus aptarta organizaciniai klausi

mai, kaip tai,lietuviu, periodinės spaudos organizavimas ir jos 
’ trukumai, lietuviu, laikraštininku, organizavimasis 1, sąjungą ir 

. kita. .. „
. KAS DAR LIETUVA, PRIPAŽĮSTA DE JURE? Lietuvą, kaip 

nepriklausomą va-stybę'pripažįsta: Amerikos . J.V., Vatikanas, 
D. Britanija, Afganistanas, Argentina, ..AtiStraiija, Belgija, 
Bolivija', Brazilija, Kanada, Pili, Kinija, Kolumbija, Kastori- 

•-'ka, Kuba, Daja, Dėmininioną respublika, Ekvadoras, Egiptas, 
■ Graikija, Etiopija, Gvatemala, Haiti, Hondairas, Islandija, Ir;:— 
; H£:š, Airiją, Libanas, Liuksemburgas, . Meksika, Olandija, Kaujo- 

'ji. Zelandija, Nikaragua, Panama, Paragvajus, Bėru, Filipinai, 
‘Salvadoras, Ispanija, Sirija, Turkija, Pietą .Afrikos uniją, 

,'TTragvajus ir Venęoūela’. . . .*• ..
Jei,Lietuvės valstybinio integkalumo Ir suverenumo 

r.-ikales atsidūrtą J.T.Ų. Saugumo Taryboje, sulig -tarpt;:utinė-s 
prisės už mūsą tėvyne iŠ vi'ęnudikas nerią turėtą pasisakyti

■ aWcni. būtent: D. Britanija, J.A.V., Kinija, Brazilija, Anst- 
ralĮją, ąekaika, Olandija ir Egiptas. ■’ — —
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REIKIA GRĄŽINTI-TORTĄ IR PINIGUS.’Lietuvos pasiun
tinio ištaiga Dotmolde prašo visų .tu, kurie yra -bėgdami iŠ Lie
tuves išsivežę valdžios, kooperatyvų, visuomeninių~istaigų ir 
kitų Įmonių pinigus, prašomi juos gražinti Tautos Fondo kason. 
Taip pat prašomi tie,, kurie žino kas pinigus yra išsivežęs, 
pranešti pasiuntinybės Įstaigon, DETMOLD, BahnhofSstr. 6. Pi
nigų pasisavintojai bus ‘traukiami teismo atsakomybėn. .

VOKIEČIAI. KERŠIJA. UNRRA-os vadovybė, kad nebūtų spe
kuliacijos ir kita, yra uždraudusi vokieoiams'lankytis stovyklose. 
Vienur, kitur vietos stovyklų policijos vokiečiui.trumpam lai
kui buvo sulaikyti. Vokigciei dėl Šių iyykių išiž<-idč, ir jų 

" policija aiškindamas! su stovyklų poliėiįr. pareiškė, kad ji ia- 
■ sis panašių priemenių. Vienas, kitas lietuvis.kurtais išeinu 
nusipirkti maistų -i. kaimų. Šiomis dienomis išėję, i kaimų buvo 

. sulaikyt ir perduot;. MP kaip spekuliantai. Lietuviams reiktų i.
•tuį atkreipti, dėmėsi, ir prisilaikyti nustatytos tvarkos, kad 
nepatekus Ą nemalonia, situacija.. ' . g

■ GYDYTOJU. SUVAŽIAVIMAS. ■ Šių metų balandžio/ ir 7 d.d.
■ Hanau .lietuvių stovykloje Įvyks Vokieti j o je dįrvenanoių lietu

vių medicinos gydytojų S U V A Ž .1 A V.I M Ą’S. Darbų tvarkoje 
' nūmatoma: 1) organizaciniai klausimai; 2) moksliniai praneši
mai ir patyrimai įš praktikos; J) gydytojų pąęitobulinimo rei
kalais;- 4) pagėlbinio medicinos personalo paruošimas; 5). prane
šimui iš vietų;. 6) einamieji reikalai.

Pranešimuos ši vietų prašoma gydytojus,' dirbančius 
Stovyklose, suteikti žinių apie lietuviu, tremtinių, gyvenimo są
lygas stovyklose: patalpas', (grindų plotis vienam asmeniui) 
maiste. tremtiniu sveikatai atkreipiau dėmėsi i socialines li- 
gąs: tuberkulioze', lyties ligas, trachoma,, alkocholiziią, vaikų 
susirgimus, profilaktinius skiepijimus, tuberkulino reakcijas 
vaikų i>erpe ir taip toliau. Pranešimai pageidaujami surašyti, 
kad but galima Įteik sekretoriatui. 1
T - Gegužės mėn. 2-4 d. Įvyks ir veterinarijos gydytojų 

suvažiavimas, Hannoveryjc. • ■ ■ . .
USA UŽSIENIO REIKALU MINISTERIJOS PAREIŠKIMAS PA- (

' BALTIEC-IU REIKALU. Nesenai spaudoje tilpo USA užs. reik, ministeri
jos parclSkimas, kad su Pabaltijos velstybėnuis tebepalaikomi 
(diplomatiniai santykiai. Pabal.tieoiai nebus grąžinami i Sov. 
Sąjunga. Yra išakyta tik USA armijai atskirt:! naoių simpatikae 
iš DP stovyklų. Gen.'Mack Barney yra taip pa t persiškos, kad 
a.mąrikiešių karinė valdžia niekados nesiruoštmi.^siųstl Pabultie— 
•biūs iŠ. amėrikiedių zonos Ą namus. . . ' n ' f-

M
'■..J i..J. >
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