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Vėl švenčiame didžiąją, Kris
taus prisikėlimo švente,. Skamba Ve
lykiniai varpai. Krikščioniškasis 
pasaulis triumfuoja. Jis turi teisės | 
džiaugtis. Kristus nugalėje.s mirtį 
prisikėlė. Jo prisikėlimas ’ir pasau
liui atneše naują šviesą^ lažemin- 
tam ir tamsybėje paskendusiam žmo

gui buvo atkelti teisybės ir šviesos vartai.
Ir vėliau krikščioniškoji bažnyčia atsinaujindavo per 

kraują ir aukas. Ji jau milijonais skaito savo kankinius, Užtai 
krikščionybė ir pasiliko amžiais gaivus šaltinis. Ji ir šiandien 
nesibijo jokiu audru,ip pavoju. Tikintis žmogus stovi aukščiau už 
mirti.

' ' Tautu, gyvenime esama kažko panašaus. Tauta, kari kovoja, 
laimi sau laisve, ir nepriklausomybe,. Mažos tautos, kurios sau lais— \ 
ve perka krauju, dažniau ilgiau ja džiaugiasi už didžiąsias.

Ar ne Kristaus Golgotos keliu eina ir mūsų teita? Juk 
krauju mes šventinam gimtąją žemą. Gausiomis aukomis męs skinamo 
sau kelius i laisvą. Ir mes apgalime mirtį, kad mūsų, tėryną pri
sikeltų.

Rūstus, niūrūs pasaulis šiandien mums neturi pasigailė
jimo. Mes vieni ir pažeminti nešame savo sunku, kryžių i Golgotos • 
kalną. Tačiau ar musu, kruvina auka neprivers pasaulį susimąstyti. 
Juk iš dangaus ir aukštumų ateina tikroji šviesa. Žmonių, širdys yra 
alkanos tiesos. Jie turės pakelti savo akis į žydriąją padangių 
mėlyną. Turės pamatyti ir mūsų tautą kabančią Golgotos viršukalnyje.

Tikrai, mos apgalėdami mirtį nešame prisikėlimą savajai 
tėvynei. Nešame ir naują šviesą visam 'pasauliui. Užtat ir' musų visų 
širdys turi būti sujungtos, tam 'pačiam tikslui. Juk ir mūsų, tauta 
jau turi savo tūkstančius šventųjų. Jie kaip padangių žiburiai švie
čia mums. Eidami jų kryžiais, kryželiais nusagstytų keliu mes ne
begalime paklysti. Vytis vėl kyla iš piliakalnių ir suartų kovos 
laukų, iš kapų. Jie krito už laisve, ir tiesą. Mes tąsiam? jų žygius. 
Jie apgalėjo mirtį, ir mes, sekdami jų pavyzdžiu,.įveiksimo ją.'

Tad, šiandien, Kristaus prisikėlimo dienoje, mes drąsiai skelbia
mo visom pasauliui, kad mūsų tauta prisikels amžinam lai svės pava
sariui.

<

Mirties nebijo tik tie, kuriu gyvenimas daug vertas.
Kantas.
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Kalnai,mlfebai, dangaus mėlynė, 
žydi debesys linksmai, r 
San tu, žeme, ne-tėvynė, 
Ban,kainai,jus ne našiai.

Upeliai šoka Sutartiną, 
Kalnais skubėdami linksmai.
Bet Ran tu, ž«m», n» tėvvne, 
Bet Ban, kulnai, Jūs ne namai.

Jūs j u, gyvybė ju krūtinėj,
: Širdis ju, plakanti linksmai,

Bet nan tu, žeme, ne tėvynė, 
Bet man, kalnai, jūs ne namai.

’iš knygos"Svetimi Kalnai*

, , Tikrosios ateities mes nežinome. Tačiau į ją žiūrime su ' 
viltimi, lies JauSitOuo, kad mūsų, tėvynės ateitis negalės ys sllikti 
tamsi. Taip manyįąni, perdaug, turbūt, neklysime. Juk anksčiau ar 
vėliau tiesa tui< laimėti. Kitaip kas atsitiktu, su visu pasauliu? 
Žmonijos kultūros horizontai aptemtu. Ji paskęstu kruviname chao
se.
į , Gal todėl jau ir šiandien bandoma aptarti, svarstyti, ką, 
i8es veiksime, kai sugilsime i savo tėvyne,. Musu, jaunintos lavinasi,' • 
ruošiasi ateičiai, lies, taip 'pr.tr papildome žinias ir profesini pa- 
sirūoŠima. Jau svarstomos ir kai kūrinos būsimos Lietuvos ’proble
mos. Kai 'kam kyla baimė, ar mes ateityje pasitiksime Ixinsi’tg vie- 
ningiį Ar kartais .nekils nesutarimu? Juk mes, išsiblašką p.Tviąr^ 
pasauli, galim ir tėvynėn griže vieni kitu nebesuprasti?

Man, rodos, tai yra perdėtą, baimė. Tačiau 1 tai.visa rei
ki' atkreipti dėmasys. Gyvendami skirtinguose sąlygose, galime įgy
ti ir skirtingu, ipatumą. Nors visi dirbamo del tėvynės atstatymo, 
teūii.u Įneštas 'indėlis laisves kovoja ąc. visą bus vienodas.

Del mūsų, laisvės, nepriklausomybes, atstatymo mes visi dirbsime 
Iki mūsų siekimai įvirs realybe, čia sutaria visi lietuviai ir visos 
partijos', išskiriant komunistus. Ju išsiskirimas mūsų, nebc.i liną,

Lietuvos A 
I nacionalinė
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Juk Neprikl. Lietuvos laikais nes komunistų tarė joms 
nedaugiau kaip 0,5 ar l‘%. Jei šieindian šis-skaičius ir lutu, pa
didėjęs, tai tik tokiais smencais, kurie prisitaiko prie nauju , 
grronimo sąlygų. Jie, pasikeitus gyvenimo sąlygoms,' savaime atkus.

Ke sutariau, "Alėtu, kilti dar to atveju, kai partijos ne
sutartu, del savo programos įgyvendinime. m"oi«u ir tai šiandien yra 
ir ne aktualu ir ateity netuJarys didesnių sunkumų. Juk kr.it- tik 
visos musu, partijos stovi už demokratinu ir nepriklausoma, Lietuva,. 
Tad valstybes problemų, j-oe santvarkų, nesudarys sunkumu,-. Pasau
lėžiūros atžvilgiu, nors tatų partijos ir nevienodos, tjtėir.u nei 
vienos, nei kitos n-’mano varžyti žmogaus įsitikinimu, religijos ir 
1.1. Rimtesniu, sunkuma, gulė ta, susidaryti tik del socialinės, prog
ramos, įgyvendinimo. Tačiau stambesnės pramonės Lietuvoje nėra. 
Vienas, kitas fabrikas priklauso valstybei, t.r kooperutyvinoms 
įstaigoms. Stambesniu, dvaru, t,.ip pnt neturime. Tad radikalių re
formų, miisu, Areštui nebus.taikolingn. Ar mes eisimo dešinesnių, ar 
kaire sniu sparnu, vistiek ta.su, socialinis gyvenimas nedaug tepaki- 
tės. -Visa kova gale-ta, iškilti tik del pačios valdžios pasida
linimo. Kitaip tariant, kuri partija turės daugiau ministerių, vie
tų, seime ir 1.1. Tačiau tokie dalykai sprendžiarai seimo, balsu, dau
guma. Partija, daugiau pravodusi atstovų į seimų, turės daugiau, Vie
tų, ministerių, valdžioje. Mes norime tikėti, kad nepriklausomybes 
atgavimas ture s įtakos į terpusi-.vius partijos santykius. Jie, be 
abejo,bus nuoširdesni, švelnesni, ir nebus norima žaisti, kad nuo 
to nukentėtu valstybiniai, tautiniai reikalai. ,

Visas klausimas, kuris g..lotu, turėti ryškesnį atspalvį, 
tai emigracijoje, ištrėmime esančių lietuvių grasinimas tėvynėn. 
Mes išeiviai ir tremtiniai, sprendžiant tėvynes reikalus, turėsime, 
palikti jiems didospį svorį. Joi mes šiandien tiek d ug kenčiam iš
trėmime, tai vis del to, mūsų, vargai, palyginti su jų vergais, ma
žesni. Mes bijomos gražinimo į raudonųjų pragarų, kai tv.o tarpu? 
ton pasilikusieji yra nuolatiniame jų pavojuje. įie mate savo -..ki
nis, kaip vienas kitas kaimynas pradingsta iš jų akiračio. Kai 
vakaro leidžiasi saule, jie- nežino, ar jie bepamntys jų kita ryta, 
beužtekančia,.,

Jei kalbėsim apie partizanus, tai šis reikalas bus dar aiš
kesnio. Jie grumdamies del musu, laisvės, kasdien turi aukų,ir gyve
na nuolatiniame mirti‘s ""vnjujo.. Tokios sąlygos turi Įtakos i, žmo
nes. Tais atvejais net jauni žmonės pasidaro, gr^it seni Lr subrendo. 
Būvą nuolatiniame pavojuje del tėvynes laisvės, įgyja ir daugiau 
teisių jų atgavus; Tų mums rt-lkin suprasti ir su tuo skaitytis.

Tiese, mes išvykusicji, esame aktyvūs, veiklūs žymią 
dalimi intelektualinės pajėgos, tad nėra baimes, kad mus tėvyne 
kratytus!. Galimas dalykas, kad jos laisvės kovojo turės .mc ir mes 
žymiu nuopelnų. Gal būt. jei Vakarų denokn tijos susigru is nu Ry
tais, mes grįšime į tėvyne, uniformtįoso..,

Amerikos lietuviai, kurie šiandien yra,idėjų t kį dide
lį indelį, aišku, Ttapri klausomo jo Lietuvoje, turės svorį ir žodį. 
Jiems bus atuarvc -urys į v Idžių, ekonominį ir kultūrin' bart.. 
Ir kiekvienas žmogus Lietuvai bus brangus, nes mūsų oilta', šio ka
ro motu, lik: gerokai išretėjusias.

Mes manomo, kad jau šiandien mums reikia vis g audžiau ir 
glaudžiau bendradarbiauti. Vienu ar kitokiu būdu reikia cškoti ry
šių su tėvyne, Amerikos lietuviais ir kitur šiuo metu gy cnsnčiais , 
tautiečiais. Partijoms verta išlaikyti savo kadrą,. Bet p rtini, auklė
jime ir tų principu įgyvendinimą, tektų palikti ateičiai. Suskubsime, 
tai padaryti, kai busimo tėvynėje. Šiuo actu mos tik bud kine tėvynes 
laisvės sargyboje ir laikykimės demokratinių principų.
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(Nr.54 (888), Vilnius, 1946 a. kovo nūn. 6 d.)
Įdomu po keliu octar’l pavartyti "Tiesos" puslapius. 

Stilius visiškai tas pats ir spaude. lygi'-i trip pat nublukusi kaip 
1940 - 41 num., tik pavardžių, yru nauju,. Štai skaitome: "Nuo nick- 

- šingos lietuviškai vokiškųjų, nacionalistu, rankos žuvo dydviriško- 
ji lie-tuviu, tautos dukra Ona Si’Jktickicnc ► Dalykas, žinoma, tikrai 
apgailėtinas, tuo labiau, kad vielionš pirmuose literatūriniuose 
bandymuose sakosi: "Kai buvo didžiosios spaliu, revoliucijos meti
niu, minėjimas, aš padėjau savo chrizantema, tie s draugo Stalino pa
veikslu"... . .

LTSR poetė drg. Valsiuneno uz t-i žuvusiosios garbei pa
rašė poema, - Ona Sukackienė: „Ir ^-p^įs su žiedais

Mano giriu, beržui. - 
Juos mylėjau kr.dais 
Pernašai, pernašai"...

Iš senųjų "Tiesos" pioneriu, randami draugei Justos Paleckis 
ir Stasys lupoikis. Žurnalistas Paleckis, ši karta, kaip Aukščiau
sios Tarybos pirmininkas, patiekia naujausi kurini - sausio men.
15 d. savo parašu patvirtinta, is.'.ka ir dosnia, ranka skirsto dau
giavaikėms motinoms ordinus ir modalius...

Fabriku, darbininkei jau ruošiesi gegužes pirmajai. Sa
vo entuziazmu visus viršija baldu, fabriko "Vilnius" spartuolis 

drg. Buika: "Aš pasižadu kasdien duoti iki 300$ normos", o drg. 
Zinkevičius ragina darbininkus pasitempti - "kad raudoniji vėliava 
neišsprūstu, iš ranku". „ . -

Feljetonistė Liūne. Janušyte, atrodo, bando verstis medi
cinos praktika. Darbo inteligentu vatdu ji nustato, diagnozų Irlz- 
diju upskr. Veisėju valsčiaus gydytojui Teofiliui Mistavtui! . 
"Gydytojau Mistcute, pas tamsta sunkios formos Įsisenėjos buržuazi
niu, išnaudotoju - Kyšininku, palikimas"...

Vilniaus Lietuvos Dailės Fondo Kombinatas pęiina grafikas, 
tapybos, skulptūros užsakymus, maliavoje, iškabas, ruošia raudonuo
sius Kaapvlius ir . išpildo kitus "namu išorės ir vidaus dažymo dar
bus" su meniškais pagražinimais., j . *

Toliau - atskleidžiamus partijos eilių, augino sultinis: 
"Rinkiminės kompanijos mętu nepartiniai aktyvistai dar 1 >biau suartė
jo su partija. Geriausieji 'iš ju, visa širdimi trokšta di'.žiosios 
garbės būti Lenino - Stalino partijos nariais. Geriausiu s rinkimines 
komp.nljos aktyvistus atrenka į partija, Vilniaus nii sto "Elrktrito" 
Sveikatos apsaugos Liaudies Komisariato' ir pirminės part jos orga
nizacijos". Tačiau "ti'-sa" vis de.l to nusiskundžia, kad -flaz. ikiu 
ir Vilkaviškio apskrities koriinistc.i p: vasario men. nesigobėjo at
rinkti i, partija, ne vieno aktyviste, ūtehos ir Alytaus c. skrityjo 
priimtųjų, skaičius labai nežymus?

Plačiojoj tarybų, tėvynėj *600 pietinio Kazachstano sri-
■ ties kolektyviniu, ūkių pradėjo pavasario ūkio darbais. Užsėta jau 

20 tūkstančiu, ha. ankstyvosiomis javu kultūromis, pirmasis ankstyvų
jų, javu, sėja užbaigė Kir-vo rajonas”.'

, Baigdama ."Tiesi" konstatuoja; "Kai kurių artelių lrakuosc 
pasėtieji grūdai sužėlė"...
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toji.
Pavasaris prasidėjo ir paverg— 

Lietuvoje.. Radio iŠ Vilniaus skol— 
kad ūkiniai .1 dirba laukus ir pra- 
sčjn. Mes gerai suprantame koks sun- 
ir k'iekvicnraa lietuviui.

..... II-—.! taip pat nclinksmios. 
kita, turėjo sunkesniu, susidūrimu Žemaičiu, 

_________ _  _____  _ u____ Sunkesnes kautynės vyko Augustavo miškuo
se. Partizanai nenustoja vilties. Ju, slaptasis ralio ir tolinu ra- 

.----- ’-ūdc.is, csr., turi priešintis
” ’, ' , ' , kad jau 

kada svetimieji okupantai turčs išsikr-.ustv- 
žmaes. Kviečio, neišleisti kovos vėliavos iš 

' ' • deda
kus’yra sis pavasaris ūkininkai

Gaunamos žinios apie partizanus
Partizanei prieš s vaitą 
miškuose ir Biržų rajono 
i ~ . 1. - J
gina tęsti kovų. Visi lietuviu!, vis is būdais, esi,, 
sovietinis santvarkos įgyvendinimui Lietuvoje* Jie,drąsinu, 
nebetoli tas laikas, kada svetimieji okupantai ti------ ■>*—*-
ti iš mūsų, gimtosios žemes. Kviečia neišleisti kovos v
raku, iki galo, iki pergalės.

Viename rasto, kurio trumpa, ištrauka, pf.dūoinnn "K.T.", 
rašoma: "Tautu istorijos akivaizdoje laiko politinio subrendimo 
egzamine,. Mos aktyviu paiprlašinimu ir kraujo nukomis^ mūsų,,broliai 
mieštuos' ir sodžiuos — pasyviuoju pasipriešinimu, o išeiviai Ameri
koje, Anglijoje ir visur kitur — pagv.lbimuoju darbu rašome po nūs 
busimom kartom drąsaus ir sąžiningo gyvenimo taisykles; šiandien 
i mus žiūri musu t'čvų vėlūs.' žiūri 1919 - 1920 m. savanoriai, bir- 
£ lio sukileli.ii'j žiuri tie', kurie ištremti į Sibiro., kurio vargsta 
NKVD rūsiuos, žiuri gyvi ir mirusieji. Jei suabejosiu, kovos iki g-~ 
lo nepritęsim, tais, būkim., prakeikti tautos istorijos ir, civilizaci
jos. Šiandien jokit: auka norą per didele, nes iš vergijos ir panie
kinimo išperkama Tėvyne ir laisvoj

Stipria, propaganda, veda ..ir bolševikai. Tarybinis minis— 
toris Mečislovą Gedvile išspausdintame straipsnyje "Dio Sovjotunion 
wie šie wirklich ist", sako: "Hitlerininkai sunaikino Lietuva, par- 
rindinsi. Jie norėjo Lietuviu, tautai atimti galimumą, Jr?Ja noys vėl 
prisikelti. Ka, reiškia Lietuvai vokiečiu, okupacija saku šio skaičiai: 
425.000 beginklių žmonių išžudyta t.y. sušaudyta arba pakarta. 
Daugekv kapinynu gulį profesoriai, rašytojai, gydytojai, kunigai ir 
"fc "t" Medžiaginiai nuostoli;.! šiokie 17 milijardu, rubliu,. 
Sunaikinta 53.000 imogių, 24500 gyvenamųjų pastatų, 862 kultūrinės 
įstaigos. Užsėjr.aos žemės plotas sumr.žčj'o 'puse milijono ha. Iškirstu 
9.000 ha. nigku. 620.000 raguočiu, 770.000 arklių, 270.000 paskersta 
.-.r išgabenta:, Vokietijon. Sugricu.ta sužalotu 682 mokyklos, 72 ligo
nines, JO amkšt. mokyklų, 72 bažnyčios ir 130 sinagogų,"

Dabar Liotuvo'jo esą, išdalinta 75,000 žemos 'sklypų su 500.000 
ha. plotu. Jau vaikiu 276 pradžios mokyklos 264 gimnazijos ir stu^mtu, 
esą, net 4400. įjos pilnri tikino ka, yra sunaikinu vokie čiai, xuči.~u 
tikimos pamatyti ir koks bus balansas bolševiku okupacijos ir Gedvilas 
ledyno. Kišk tada vėl rasime išžudytu, nukankintu ir i Sov. S?,junga 
išvežtu musų brolių lietuviu. Ar tiiįnercsime, badaujančias ir mūsų 
likusius tautiečius i
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BU PATBNOIJ&AI- Savaitaastis "United Statės News" yra 
issispeoializaves Informuoti J-A.V. parlamentarus politikos ir ūkio 
klausimais. Sis savaitraštis operuoja daugiausia sausais statisti
kos daviniais.,ir todėl naudojasi dideliu populiarumu. Vienas iš sta
tistiką apskaičiavo, jog keikvieno kongre smano. ir senatoriaus ofi
cialioje kalboje esama vidutiniškai 70> daugiau ar mažiau apdirbtos 
medžiagos iš "United States News". Taigi, šis laikraštis yra A.J.V. 
politikes smegenų centras. /

Š.m. kovo men. piroje pusėje šis savaitraštis paskyrė • 
save skiltis TFungtinių Valstybių ir Sovietų Sąjungos karo patenoia- 
lui.mieroti. Pirmas .iš straipsniu yra paskirtas/abiejų sąjunginių 
kraštų pramonės pajėgumui svarstyįi išeinant is to punkto’, jĮei drau
giškumas tarp tų dviejų kraštu, nutrūktų neatspėtoje ateityje. Ant
rai straipsnis'paskirtas kasyklų, fabrikų ir. spionaž' pajėgumui at
vaizduoti statistikos daviniais. Karo pram nes patenoialo anęlizas 
prasideda šiais žodžiais: , ' 1 \

"Rusija rengiasi karui. Serijomis vykdomi penkmečių pi;.— 
nui.save tikslu.laiko per 20 metų pramonės, produkcijos ir karo 
patenoialų išplėsti iki to laipsnio, kuris gali būti lyginamas tik ' 

pasauline Jungtinių Valstybių galybe. Po tokios trumpos i£š.ngos .
..u sausa palyginamoji statistika, kuri stengiasi palyginu, is- 

uieruoti tai, ka. dabar J.V. gali, su tuo, ka. Spvietų Sujungė gales 
” 20. metų, t.y. po keturių penkmečių, laliekdma nuošalyje, ką J.V. 

pakelti per ta patį 20 metų laikotarpi..
Štai skaičiai: Plienas: sovietine produkcija iš 18 mil i— 

jonų tonų per metus 1940 m. pakils iki 60 milijonų.tonų; J.V. pro-\ 
dukoija — 79 milijonų tonų plieno per metus.

Geležis: Sovietų tikslas'pakelti metine, geležies produk
cija, iki 50 milijonų tonų, o Amerikos produkcija 'dabar - 54 mil. 
tonų per metus. . ■ f '

Anglys: metine Sovietu, produkciją turi pasiekti 420 mil. 
tonų (dabar 217 mil. t.) o dabartine perins(1945) Amerikos J.V. 
anglių produkcija - 575 milijonų tonų

Nafta: Sovietai užsibrėžė gauti 420 mil. baškų naftos 
per metus (dabar gauna 217 mil. baękų per metus), .■ j.v. produk
cija 1945 m. buvo-1.712 mil-, baokų.

lėktuvų produkcija: Sovietą.! datfar pagamina 4C.000 lėk
tuvų per metus, o J.V. didžiausio ,Ištupimo "^tu - 96.000 lėktuvų 
per metus. 4
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M Šarvuočių: -Sovietai debar - 30.000 per metus, o j.V. 
-47.723 šarvuočių didžiausio įtempimo metu.

Kiek pabūklu, ir kulkosvaidžių per metis gali abi šalys 
pagaminti, to "U. S.News" statistika nesistengia numatyt.

lai dAJ. Salietrų atsargų palyginimo, tai "U. S.News" pri
ėjo išvados, kad per pirmuosius 20 metų laikotarpio, metus J.V. bus 
žymiai geresnėj Situacijoj, bet baigiantis ketvirtam penkmečiui So
vietų Sąjungą stovės "alparį" lygyje su J.A.V. .

Aiškiai pesimistiškas yra gyventojų priauglio pr.lygini- 
m-.s: J.A.V. dabar 1946 metų pradžioj turi 143 mili jonų gyvento jų 
0 Sovietu. Sąjunga - 192 mil. Pagal "U. S.News", 1970 motais Sovie
tų Sąjungą turės 270 mil., o J.A.V. - 160 mil. gyventojų. Pridė
jus į Sovietų Sąjungos saugumo sferų inkorpozuotas valstybes, So
vietų Sąjungos gyventojų skaičius gali pakilti iki 430 milijonų. 
Apskaičiuodamas karo pajėgas "U. S.News" numato, jog 1970 metais 
Sovietų Rusija galės pašaukti prie ginklo 32 mil. žmonių amžiuje 
nuo 20 lig .34 metų. "Sovietų Rusijos karinės jogos bus tada tik 
truputi mažesnės, negu Jungtinių Valstybių, D.Britanijos, Prancū
zijos, Vokietijos ir Italijos jungtinė armiją".

Peržiurėjos skaitmsnis, -vaizduojančius ateiti,, "United 
States News" kitame straipsny j s nagrinėja špionažo statistikų, 
kuri (straipsnį) pradeda teigimu: ' ,

"Tarptautinis šnipinėjimas išeina dabar iš. savo tradi
cines rolės, kuris ją. vaidino romantinėj ir sensacijų j litaęatū- 
rcj'ir pereina prie programos, kuri apima visas didžiąsias šio pa—. 
.. ulio valstybes. J.V. ir kitų valstybių agentai dauginusia xia:i 
medžioja visų - draugišku, ir nr-pri‘ toli škų valstybių mok elo , pr-.- 
mon'ės ir karo' paslaptis".' . ’ • ■

Sovietų Rusijos agentų šansus šioje medžioklėje "U.S. 
vows" labiau vertina, negu' Amerikos Agentų. Laikraštis nekreipia 
dėmesio-i, agentų inteligencijų, i jų i'-džioklinius talentus, ■_> 

.sitenkiha vien svarstymu, pagrįstu statistikos skaitmenimis.
’'j vietų Rusi ja turi Jungtinėse Valstybėse apie 1700 agentų. Ofi- 
Ci.liai yra Washington^ užregistruota 1400 asmenų oficialaus po
būdžio. Sis skaičius 1'-imtas iš J.A.V. užsi.nių reik, minist-’rijos. 
Sovietų diplomatinėj tarnyboj dirba 257 vyrai ir 1143 moterys;
jie ir' j s išbarstyti po J.V. teritorijų pradedant nuo PacifikU 

b- igi'.nt A'.iantu. Daugumas kitų - tai ūkiškų misijų, užpirkimo
"i jų valdininkai, kurie turi neribotų vaikimo laisvų misų torito- 

:-ij o j".
• ■ Antroj balanso pusėj "U.S.News" mato tik 150 Anerikos 
'liečiu, įleistų į Sovietų, teritorijų. "Tai diplomatai, .intereso

. ones, mokytojai, diplomatai ir karininkai tarnybiskai jtsidūrų 
Sovietų Rusijoj. Jų judėjimas yra tenai griežtai kontroliuojamas, 
keliavimo galimumai apriboti, o susisiekimas su J.V. yra tiesio- 
-Litu ar netiesioginiu būdu cenzūriojamas. Tokiose suly.g-.ge- .rusas 
užsienyje turi žymiaį geresnes sąlygas žinioms tikslinga, ir atsitik 
tinai rinkti, negu užsienetis Sovietų Rusijoj". Be to, "Įeviefų 
vyriausybė turi artimos giminystės ryšius su komunistų p '.rtij-sSis 
visuose didesniuose pasaulio kraštuose". Prie■ šnipinė jim • galimy’- 
bių statistikos "United State s News" duoda trumpa, kemc-nt .rų, tu- .' 
ris' sudaro lyg sakymo, bet nepasakymo perlų: "visa atmos ?cra apie' ■ 
Kpnados šnipų aferų sukėlė nauja, susidomėjimo juodžiausi: tarp
tautinių santykių puse bangų". • ' •

IŠ ŪKIŠKU DEBATŲ ŽEMUOSE RŪMUOSE. Žemuose.Rūmu ;se- -šio 
men. pradžioje buvo .įdomūs ųiebatui ūkiško--paprūse ’'•Vus.mji..
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Debatai pasižymėjo dibj.iu roaliamu ir vieningumu. Britu mini st e- 
ris Marrison. užtikrino darbininkus, kad jiems nėra pagrindo bijo
ti nedarbo ir kad vyriausybė pesirttpino, kad darbininką dalyvavi
mas tautinio ūkio pajamose būttų teisingas. Bromieras Atl--.e atkrei
ps dėmesį į drumzliną tart.tautino padėtį' ir i būtinumą išlaikyti 
parengtyj'e aparate, gaminanti karo reikn ■■ .?;.s.‘ Santykiai su darb
daviais buvo laba.Į’ taikinei; 'jei taip toliau eis, tad atsiras są
lygos, kuriomis, reikalui esant, bu o galima sklandžiai sudaryti 
koalicine vyriausybe. Opozicijos atstovai pabrėžė vyriausybės knl- 
bąrealizmą ir klausimu sprendimą, bendrai tautišką požiūriu, metant 
i šąli partini polemiką.

JOKIO EEOJjlAVIMOSI. Komunistu, partija iš naujo yra įtei
kusi pareiškimą, prašydama priimti į bloką su Darbiebią Partija. 
Kitais žodžiais tariant, Darbicbiu partija' Ssr kartą yra prašoma 
praryti dožą nuodu.

Geresnio' išsireiškime už ši nešąli būti, žinant ką ko
munistui nori padaryti iš Darbiečiu judėjomo. Jie nori užmušti 
gyventoją d.mokratini sooie.lizma, kuris tevedė Britą dnrbioėius 
į laimėjimą. Ją noras supe.raližucti ir vis,::. sunaikinti DarbioČią 
judėjimą, įcnr.i'kinti nariu, visumos įtaka vadovybei, atimti galimy
bę daryti sprendimus, dorinamus su įritą' tautos interesais ir ju 
gyvenimo būdu.

Koks gi britu, gyvenimo būdas? Jo pagrindas yra vyriau- . 
sybė veikianti por parlamentą ir laisvai išrinktus vietinius vald
žios organus. Kitaip sakant jis yra pagristas visiška tautos valia. 
Tautos valia, pareikšta, praėjusiu metu, liepos men., ir iš naujo 
patvirtinta lapkričio neneša:'. Valsčių, organą, o ši mėnesį grafiją

• organu, rinkimuose. iškėlė Darbiodiu, partija i tokias aukštybes, 
kokiu, ji niekad iki šiol nebuvo pasiekusi. '

Mūsą partija valdo kraštą, turėdama pasitikėjimo ir nesu
darydama pagrindo jokiems puolimams, Jos-politika yra greit ir 
ryžtingai vykdoma. Ir štai šiuo actu - oiraomin Darbiaoiu'triumfo 
valandomis - komunistu, reikalavimas priimti juos k f. i p pa r- 
t i j a, i Darbiečiu, judėjimą.

Ją tikslai. Joi jie' nori su mumis dirbti, ta t ,gali pay 
sistengti įstoti i susu partija pavi nir.is nariais’ priimdami mu
są partijos demokratinius principus, kuri tiek .daug atsiekė be jo
kio kraujo praliejimu ir pilietiniu, neramumą.,

Bot jio nė n-mr.no dėtis prie nūsą kaip pavieniai nariai. 
Jie Įsitikinę, kad pats esminis dalykas yra tęsti savo egzisten
cija, prtijos ' teisėmis - partijos dibtjjčios Darbicbiu judėjimo 
viduje. Del to yra aišku, kad jie turi kažkokį tikslą, kuris ski
riasi nuo mūsų, judėjimo tikslo, ir kuri jio tikisi pr'i.io'et visom 
mūsų judėjimui, joi tik jie būtu, priimti.

Koks tas ju tikslas? į ši, klausimą lengva at .’akyti, nes 
ju politiniai idealai' ir metodai' yra gerai žinomi.

Komunizmas kovoja už "Prot karinto diktatūrą1 — kuri yra 
gražiai skambanti fraze, bet kuri praktikoje reiškia k.nunistu, 
biurokratijos diktatūrą primesta, visiems proletarams, >nn-ūkini-. 
nu visą kitu, partiją, panaikinimu žodziū ir asmens lai.rvią, .nebu
vimu spaudos laisvos, laisvo parlamento, slaptos politines polici
jos veikimas, kad butu užtikrinta, kad kiekvienas ją s .stėnos opo
nentas, ar jis būtu tikras ar Įsivaizduotas, nr net is. rustas, kad 
jis tokiu yra, būtu kuo skubiausiai pašalintas.

Štai kaip'"proletariato diktatūra" Įkėlė koj . tuose ša
lyse, kur ji buvo norima išbandyti.

9
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' Britu, tauta .nesistengia primesti kokiam nors kraštui savo gyveni
mo Vado, (tvarka,). 0 d°r labinu tikra, kad jie nėra pasiruošė pri
imti svetima, valdžios Sistema, vietoj tu, metodu paga! kuriuos 'jie 
yra socialistine valstybe. ,

0 komunistų partijos tikslas yra aiškiai primesti tokia, 
sistema, Britu, tautai. Jei tik komunistai būtu, priimti i. Moka,, 
tai šis tikslą s būtu, nuolatinio ir pastovaus' siekimo objektas.

Bėra Įmanoma įsivaizduoti dvi kitas tokias partijas, ku
riu, metodai yra ‘taip ski'rtingcsni už derbiečių ir komunistu. lai- 

- tijos metodus - pirmoji gavusi savo valdžia iš paprastos liaudies, 
antroji paneigianti paprastai liaudžiai ne 'tik valdžia, bet net pa
čia apsisprendimo ir savo valios pareiškimo teise. .', ,.' Ir tikrai būtu, nuostabu, jei komunistu,’partija is viso
siektu, susiblokavimo su Britų Darbiečiais bet kada, bet yp-’.č nuos
tabu, kad to ji siekių dabar, kada Darbiešiai remiasi rinkėju, gers 
valia, tokiame laipsnyje, kad nėra buvo net tokio precedento.

Vionintylė komunistu, partijos viltis, kad ji pretenduo
dama būti "demokratiškesne" už darbiečių partija, tikisi suklaidin
ti darbįeoių eiles, Bet demokratijos esme yra laiško, o komunizmo 
esmė yra priespauda. Demokratijos simbolis yra laisvas larlamentns, 
o komunizmo simbolis yra cenzūra ir slaptoji policija. Britu, tau
ta nori pati valdytis, dr.rblečiai yra jų pačiu išrinktas valdžios 
organas ir būtu, didžiausia ir nedovanotina klaida įsileisti į dr.r- 
bieoių eiles tokia partija, kuri yra linkusi sunaikinti musu, judė- 
■jima ir pavergti mūs u t a u t a.

"Daily Herald" March 14 th
JAU IR AMERIKOJE VEIKIA 5 KOLONA. Savaitraštis,"United 

’ States News" rašo, kad tarptautinis šnipinėjimas dabar išeina iŠ 
tradicines sr.vo rolės romantinėje ir sensusineje literatūroje ir 
pereina į visų didžiųjų valstybių, apskritai pripažintu, politiniu, 
veiksmu, programa,. J.A.V. ir kitų draugingu, ir priešingų valstybių 
agentai šiuo metu atsidėtą medžioja visų krašto muksio pramones ir 
karo žinybos paslaptis. Straipsnio autoriaus nuomone, šiuo atž
vilgiu TSRS ..gantai turi visų geriausias veikimo galimybes. Čia , 

■ kalbama ne apie medžioklinius' agentu sugebėjimus, bot apie patį 
agentų skaičių. "TSRS Amerikoje turi' 1700 agentų. Oficialiai Wa
shingtons įregistruota 1400 asmenų, Diplomatinėje Tarybų Sąjungos 
tarnyboje Amerikoje dirba 257 vyrai ir moters. Jų darbo eigoje er
dvė nusitesus nuo Ramiojo vandenyno iki Atlanto. Visi kiti - tai 
ūkinių, užpirkimo ir kitų misijų pareigūnai, turį mūsų krašto neri
botų veikimo laisve". , ' v

Kitoje ba'lanso puse'je laikraštis temato 150 JAI piliečių, 
įsileistų į Tarybų S-',junga. "Tai diplomatai, interesų žmonės, 
mokytojai ir kariškiai tarnybiškai nuvykę; į TSRS. Kiekvi >nu atveju 
jų judėjimas yra kontroliuojamas, keliavimo galimybes -apribotos, 
o susižinojimas su Amerika pavestas tiesioginiai ar neti slūginiai 
cenzūrai. Tokiu būdu Tarybų, Sąjungos pilietis užsieniuos' turi ne
palyginti geresnes specialaus'ar atsišiktino žinių rinki1 .o gali— . 
mybes, o be to gi, Tarybų Sąjungos vyriausybė turi girnių stos ry
šius su komunistinėmis partijomis visose pasaulio valstybėse".
BBC žiniomis žurnalistas R.E.Mulloahy klausia: "ar -r^-1 .us turi 
gerų valia?" Ir atsako: " iki tol, kpl Stalinas realiais veiks
mais neparodys,' kad atsisako leninines filosofijos, kad -iskas, 
kas tarnauja komunizmo laimėjimui, yra savaime moralu, - nepro
tinga pasikliauti gėry Tarybų Sųjungos valia. Nėra protinga pa
laikyti plačius ryšius su valstybe, kurios pozicija užti.rina jai 
visokia, naudų, n Amerikai ir pasauliui nenaudų". . '
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DUMAS JUNB’iiiriU. TAUTU ORGANIZACIJAI, Vasario mėnesį,Britu, Europos 
Laisvės Lyja (British League for European Freedom) i aštuntinė jo 
Jungtinių Tautų delegatams aunor> nduma dol. situacijos Rytu ir Vi
durio Europoje - Suomijos, Baltijos vals'tybusū. Lenkijoj, Cecho®, 
lovakijoj. Austrijoj, Vengrijoj, Rumunijoj, Jugoslavijoj, Bulgari
joj ir Albanijoj. "Rytu, ir Vidurio Europos problema yra svarbesnė 
Europos ateičiai ir už Vokietijos priblonK". rašoma momorr.ndumc. 
Trumpai nurodoma, kad minėtose šalyse yra pamintos visos keturios 
Roozevclto laisvės žodžio, tikėjimo, laisvė nuo balnos ir lais
vė nuo skurdo. Baigiant sakoma: "Turėdami prieš akis Rytu, ir Vidu
rio Europos situacija, kuri yra tikras priešingumas ta, dol k’ 
buvo kovetr. dviejuos' pasaulio karuose, mos kreipiamės ų Jungtinių 
Tautu atstovus, prašydami d..ryti viską, kas įmanoma, kad butu, užtik
rintos sąlygos, kuriomis; Chortos žodžiais, galėtų būti išraikytas tei
singumas ir gerbimas įsipareigojimų, kylančiu iš sutarčių ir kitų 
teisių šaltinių, Baltijos kraštų padėtis r-s.-.nti u ti klaiki-' nsi.-.s 
nuo penktadalio iki trečdalio ju, gyventojų yra išnaikinti arba de
portuoti. Minėtoji Lyga siekia atstatyti tikrųjų laisvi, ir suvere
numą, Europe s valstybių, ;zistavu šių 1957 motais pr.nl ..tinto Chi.r-
tos principus. Ji' yra 'išleidusi apie 20 spaudos leidinių. Lygos 
adresas: 66, Elizabeth St- London, SU, 1.
Tarybos 
tumento buvo p-reikšto del šių ne tu, tarybiniu, rinkimu, Lietuve je; 
tie rinkimai yra 1940 m. agre sijos te,sinys ir jie nebus .Amerikos 
pripažinti teisėtais.

Del tremtinių bei pabėgėliu tiek J.A.V, užs. reik, ministe
rijoj (Valstybės Departamente) tiek kero departamente patirta: 
tremtiniai skirstomi trimis kategorijomis: 1. Lietuvos piliečiai, 
2. klaipėdiečiai ir 5. rcpc.trijr.ntni. Lietuvos piliečiai c-sų lai
komi neutraliais žmonėmis ir gausių atatinkamų parama, o rep> tri
dental, nepaisant repatrijavimo motyvų. laikomi Vokietijos pilie
čiais ir paramos negausia. Del klaipėdiečiu, d- r neaišku. Mūsų, dip
lomatinis atstovas Washin'gtonc p, Žadoikis, kip.jau esame pr.-nes^, 
uA.ro žygiu, kad rcpr.trijr.nt’i būtu, pripažint i Lietuvos piliečiais.

Micni«,ano kongresmenas Lesinski ir Pensilvanijos Flood 
tikino, kad Lietuve nebuvusi parduota ir osų vilties jos suverenu
mą apsaugoti- Flood pasižadėjęs parašyti Byrnes'ui pareiškimą, del 
dabartinių rinkimų i augščinusia Sovi-' tu Taryba, ir tuo reikalu p.-.— 
sakyti kalba kongrese.
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Nit .TŠVI ■-ėE S 
4ni’«wnŠ'wG-lii KRISjud'K-LRALIAUJl, KRISTUJE MŪS, VIL- 

■rio. n f n-- i, D. b ritini-V3 B..žnyėlosu atlaikyta pamaldos, Laidas 
įisLlb.^ kalinčias Griffs. ,Jr s piimin -. kad Bobąltijc valstybių, 
- - ■ ir kitu, kraštu, kent ėjimas saukiasi 1 viso pasauli > sa

las pats kardinolas, grižas iš Romos, yra taip.pasakąs: 
- -.-.--i ■ 'u-n+n + ... - ~ ištverminga:. kovoja

s garbe, ir 
toisin- 

, ___ ~ ,, kai n. ton, kaip
taika myįd kraštai yra vi,.n;,s po kito yra pajungiami. 
...L-,..-' kai iš patikima, šaltiniu, gauname žinių, 
icbriv’kero metu kovoje price smurtą, slandi ...n atsi-

- s junge-., Tad klaustame; ar ištikrąju, nebeį- 
kad ti.j n-1-..f.iaįngiu ji kiužiai atgautu, 1: ievą ir 
už t..i j Ui kovojo ir gyvybes aukojo d-.ng narsiu 

nuolatinis puolimas prieš teisėta^ 
uGirūainimo taika? Ir kod.1 iš vį— 

pykaritai tarp taika mylinčiu, 
i.kvionas vyrą", moteris ar 

Esu tikras, tolygiai 
būtu, atstatyta laisvė ir 

kai tos Valstybė-s turi gauti pro- 
timųju, įte.kos rinkimus, be. to, pri- 
iji policiją ir privalu pakelti gele

žinę uzuuiL.ruu, ton skiria Rytu, Europa nuo Vakaru, Europos. Taip 
pat trokštame, kad ton butu, atstatyta toki., padėtis į kurią Šimtai 

±-----... Vr.ir, į ECV0 ir taip į
— - - - į-j-g bus f-.lsyvai

12

Britu taut 
lūsukraštas gina fcog

a. Ir asam-, 
.i yr

TIS. N..f- J. _ -1- . 1 X. 
Lenkijos 
žiną.

"Lygiai Kataliku, Bažnyšl 
už asmens laisvo,- Ir bnžį 
trokšta, kad pr.sąulio Py 
gumas, tiesa, ir gaii_ 
matomė, kad t-l'.— ~~~ 
Norimu mums sąžinė-į . 
kad kraštai, 12..-L. 
dūrė svetimos valstyt 
manomas dalyka 
ncpriklausomyb , 
kovotoju? Taip 'pat klausiame 
sias vyrlp.usybj s yra kilęs į 
so leidžiama plisti nsantai 
tr.utu? Esu tikras, k-.ūvnusu, t.vyn.'-j* 
vaikas trokšta taikos ir visuotino saugumo 
visi trokštame, kad Rytu B. 
nepriklausomybe, Ti.i risk: 
gos, atlikti laisvus, be s 
valu is ten pašalint 
Žiną užuolaida, kuri 
1- --L-',----,----- ... .
tūkstančiu, žmonių, galėtu, sugristi kaip į _ _
s„vo namu, židinius, sugrįžti k<.3.p laisvi, be baimės, 
kaltinami ir teisiami už įšdęvyste. . . , ... ..Trokštame, idant visos tautos vienodai naudotųsi sąži
nes laisvą- Iš patikimu, š 1 kiniu, p .tiri .no, kad daugelyje Rytį 

. Europos kraštu, vyksta pasig ..liejimo vertas vyskupu- dvasiškįjos 
ir paštuiiečių, p{ rsakio jimas.t žinom, apie tūkstantius pabėgėliu,.

Baigdamas prim ■>nu. kad visuomet tvirtinau, jog n. su pesi
mistas. Visada tikėjau, kad gėris įv.iks įlogybą, taisą,skriaudą, 
žygyje į siso pasaulio taikos ir saugumo užtikrinimą turi susi
jungti visi kraštai- Stan darbui turi ateiti su pagalba visi ge
ros valios žmonės, kiekvienas turi būti pasiruoš.,s atlikti savo 
uždavinį-plikiu Kristaus galybe, čia primenu- kad ant ob-lisko 
priešla-s šv. latro baziliką Romoje išrašytu šie žodžiai:"Christus

pri-

sugrįžti kt.ip 1 
,i už 'įšdpvystą.- lianų visos ta

Iš patikimu,

vinoit, Ohristue regnat,. Ohkistus impure.t — Kristus nugali, Kris
tus valdo, Kristus k-.n-liajija. Kristuje mūsų, viltis".
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tijoje, mes daug kr,, pamatome, išgirs
tame. Sudaužyti vokiečiu, miestai daro šiurpaus įspūdžio. Tačiau, 
kai pasiklausome vokiečiu, kalbų traukiniuose, mes klausir.no vionns 
kito: "Ar' vokiečiai,is šio karo', is siu, Briuvesiu, nieko nepasimokč?,." 
Ar jie vis dar tebegalvoja apie viešpatavimo Europoje? Ir ku, jie pap
rastai kalba? Daugelis subrendusiu, ir nesubrendusiu, vokiečiu, kriti- 
kjuoja okupaoinę vyriausybę. Esą, jie nesugoba gerai administruoti, 
tvarkyti. Blogai osa, su maitinimu. Batys amerikiečiai nesu,, pilna pras
me , demokratiški ir kultūringi. Girdint tokias j u, šnekus plepalus, 
nekartu taip ir noris paklausti ar, ponai vokicoiaį taip gerai jaučia
si ir rusu užimtoje zonoje?

lies no nuo šiandien gyvename Vokietijoje. Matėme, k A/. vo
kiečiai gyveno ir vargo prie Hitlerio. Be vionas ju, nito tik bulvė
mis ir turėjo darbo iki dusu. Tada gal buvo gera gyventi tik naciams, 
o eilinis vokietis buvo tik karo .masinos vergas. Hitlerio juk. nč 
vienas neisdrido vienu, kitu žodžiu kritikuoti. Nors jis Vokietija, 
atvedė į pražūti, ir i nepriklausomybes netekimą,.

Matome mes ir savo kraštuose vokiečiu, .okupacija,. Ji buvo 
žiauri. Visi „vokiečiu, okupuoti kraštai buvo prislėgti po ju, kieta, 
geležine kumštimi. Niekas net ir žmogaus vardo neturėjot^ Nuolatiniai 
areštai, žudymai išnaikino daugiau ž"ičniu Europoje, nei ju, krito ka
ro laukuose. Vokiečiu, okupacijos, su amerikiečiu, ir anglu, okupacija 
Vokietijoje, negalima palyginti. Tai lygiai taip skirtinga ir toli, 
kaip dangus nuo žemės. Tad vokiečiu kritika ir nusiskundimai, mums, 
rodos, lyg iššaukimas, kad ju teisės butu, suvaržytos, kad vokiečiai 
neužmirštu, ka jie vra Europai padare,. v

Gal mes šiuo klausimu šia ir nekalbėtume, jei vokiečiai 
tuose pokalbiuose neliestu, ir musu,, tremtiniu. Jie kritikuoja ameri
kiečius ir šiuo atveju. Stačiai net kaltine.,' kad jie mūsų, negrąžina 
į Sov. Sujungs. Esą, karas pasibaigo,s, tad nesą., reikalo mus laikyti 
Vokietijoje, ir neblogai samprotaujama tu, vokiečiu,! Atseit, jei Vokie
tijos karo mašinai nebereikia žmonių, tai jie iš viso pts-.fi.iui ne
bereikalingi. Keikia juos visai sunaikinti ir išbraukti iš gyvąją 
tarpo. Juk tikrovėje musu, grąžinimas į Sov. Sąjungą, mūsų, likimą ir 
išspręstu, ta prasme. „ , ,

' Kitu atveju, vokiečiai norėtu,, kad amerikiečiai ir anglui 
mus varytu, dirbti. Kasti griuvėsius, atstatyti ju,_ miestus ir atlik
ti kitus patarnavimus vokiečiams. Ola vėl pasireiškia vokiečiu.
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pretenzijos ir norus turėti s.u vergu,. Jie kariavo, k.'rn, pralai
mėjo. Mes buvome ją pačią terorizuo j.-.mi, kanMntjni. Jie ir šian
dien vėl norėtu, kr,d nes jioms dirbtume. Esu, nūs voltui; maitina,. 
Vokiečiui ir čia nori pasirodyti gudrus. Kad amerikiečiai juos 
ir pus šelptu, o mes jie—s atliktume visus ’darbus. Kur čia Ingi— 
kr,? Ar taip g.'.J.vejant neprieitume prie to, kad nugalėtiems vokio- 
činns amerikiečiai turi-tu, sumokėti visus nuostolius, ir atstatyti 
del Ją pačiu keitės sugriautus miestus ir ūkų.

Tikrai, kai tą visa girdi, ir kd. pasiskaitai vieną, 
kitų žinute, kad vokiečiai gali vėl mus pradėti globoti, net plau
kai p;ristojo ant galvos, lyg p .čia giltiną pamačius. Kol taip 
saisbrotauju vokiečiai, tol nuoširdus,bendradarbiavimus su jais nė
ra. imancSiasi Mes r°rbinme kiekvieną žmogų, bet norėtume ir patys 

-būti suprasti ir vertinant. Vokicčir.~.s -.-■s vieno,šiuo metu linkė
tume - tni, kad jie greičiau atsikratytą nr.oistiško, galvojtao,ir 
manymo, kad jie dar kada viešpataus Europoje ir turės milijonus 
o ■ rgų. Geriausia, kad jiė naudotąsi tr. laisvo, kuria, teikia ameri
kiečiai, anglai, prancūzai, ju, sugriautos tėvynės atstatymui ir 
auklėtu,- veiktu, visuomene, pasauliniam tautu, bendradarbiavimui.
’. A A AAA AAA AAA

. Kai kurios stovyklos jcu pradėjo rinkti solidarumo 
mokesti,. Seikėtu taip daryti ir vismsrs stovykloms, nelaukiant nuo
latiniu paraginimą is Centro Valdybos ir Apygardos komitetu.

Del vienos, kitos markės mes nenubiednėsimo, 0 sudėtas skatikas prie 
skatiko pr.lenįvins tiems, kurio tvarkys Įr gins mūsų, reikalus. 
Teks platesnis darbas be didesniu, išlaidą nčrn imr.nomcs, Veiklūs 
žmones ir lėšos daro didelius dalykus. Sudarykime tag polankius 
sąlygas, kad galėtumėm tesėti tai, ką esame užsibrėžo, ir nurauti,.

Iš prigimties mes rsr.nc demokratai. Tačiau, ■ bekalbėdami 
■ ple demokratija, kortais praktikoje ja ir pamirštumo. Mums atro
do, k-d s-vy klase esama per mažai visuotinu, susirinkimu,. Yra sb— 
•ryklų, kur po valdybos rinkimo nėra Įvykę, nė vieno susirinkimo.

menės, paprastai, yra plepūs, Linką" dažnai ir it'”-ti. Tokio visuo— 
Jini stovyklų, susirinkimai uškirstų kelią įvairiems gandams ir ple- 
, lems. Valdybos, darydamos pranešimus, p'aai skindamo s Į daromus už- 
aetimus, galėtu, sklandžiau, be didesnio n: rvinįmosi, dirbti. Besi
kalbant ir Įvairiu sumanymu, iškyla. Inti visuomenė- yra pratiname, tuo 
pačiu prie demokratiškume, prie savo rūpimu reikalu, svarstymo ir t .t 
t'.ugcly vietų, stovyklos turi ir susirinkimams tinkamas akles. Tad 
tokiu, vietinių "seimu" auras nereikėtu vengti, o priešingai - dažnin
ti. Kas 2-3 mėnesiui tokie susirinkimai yra butini. Esant reika
lui, jie galį būti ir dažnesni. Juk k i visuomenė žinos kr, mes vri- 
i i-.mc, ji nuoširdžiau parems ir mūsą pastangas darbe. Viešuma nic- 
■om neleidžia sustingti, ir pučia s„žiną pudr.ro budresne;. Tr.d ir 
ikime tuo keliu, kad ne tik per rinkimus, bot ir visuomet už raū-

-u, pečiu stovėtu, dauguma.
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- BO Japonijos kr.ro visti* k ..paltis n..m., - sfej.r tr.-
vo senukas, zybciodamas akimis , \\

- Turkas ar švedas p?-rsilpnas prieš jus, - pataikavo ma
jorui, - o kiti gi sąjungininkui.

- Ok, sąjungininkai', - suoitar.nev majoras, - kai reikia 
rftsą kraujo. Kaip gali gerai sugyventi didžiausias ,pas*;ulio prol1- 
taras su didžiausiu kapitalistu, - ir nusispj -;ve.

Šokta Anglija per amžius stovėjo Rusijai skersai kflio, 
bet ateis laikas atsiskalty-'i ir su ja.

-■O kaip su Amc-riką - paklausė vietas iš būrio.
- Amerika - nieko, - išvedžiojo toliau, - mes jos intere

su neliesim. Žinoma, mes Anglijos n< pulsim. Eet bus sudarytos, sąly
gos, kad ji pati bus priversta pulti, Ramstysi te - nepraeis nė dve
ji metai.

•lo to jis degė naują vokišką cigaretę, pf.sittli'd(.mns ir 
mums. Keletą akimirką buvo tyla. Majoras kažką svarstą.*

— Kirim pripažinti, — vėl pradėję jis, — šis karas būtu, 
lemiamas ir SSSR. Kaip jums tai pasakysiu atvirai. Jas mus Rusijoj, 
■taip pat dvb&r niek.) nėra. Tuščia. Nei žmonių, nei namą. nei gyvu- 
lią* Ukrainoj — tik rodyklės su parašais, kad toks mies-;slis ar 
kolchozas buvęs. Viskas,susprogdinta, išdeginta, 'išnaikinta. Gyven
tojai iš'šaudyti, kiti išvaryti Vokietijon. Nuostoliai žmonomis sie
kia 15 “ 20 milijoną.

0 ir likusieji gyvi badavo -'valgo agurkus su druska. 
Dangstėsi maišais. Na, dabar mos turime visko. Ir mšs"S užtenka. 
Eet kiek teko iškentėti.

Tiesa, vokiečiai nrlaisviai atstato mietus, irones, bet 
kiek laiko tai visa dar truks; 0,kad mes gautume, atsikvėpti kokie. ' 
15 - 20 metu - tr.de. mums anglai butą ne.b.-.išus ir su amerikonais. 
Dabar Šitas karas būtą labai sunkus, Nors mūsą sausumos armija yra 
ir stiprinusia, - užbaigė 'nu. j iras, degdamas naują cigare tą.

Atrodo, kad majoras išreiškė naująjį propogand5s politinį 
kursą, nes vėliau ir iš kitu t' ko girdėti, panašią sarnpr > t avimą, 
kaip iš karininką, taip ir iš kareiviu. Pats majoras spi? analus 
kaip karius,, buvo geros nuomones. Jo žodžiais, - "ir su 'iliftįu 
anglu g<.li kalbėti apie literatūrą, muziką, architektūrą o šd mū
są, tik apie mergas ir Snapsą? ' t '•

Bendrai, a Anglį jos adresu sovietai atsiliepia t.'.k blogai. 
J.A.V. visai neliečia. Kiekvienų z.tvr-ju sovietai primena Anglijos 
suktą politiką, globojimą emigrantines lenku vyriausybes kuri 
"Beturinti pritarime demokratinėj* Lenkijoje', bet nenorinti atsi
sakyti savo dvaru ir turėtą šiltą valdžios vietą. Kurstanti lenkus, 
kurie dėl to beprasmiškai kovoja ir miršta. Ginkluoja partizanus". 
Anglai neleidžia savo zonoj ieškoti SSSR pilieŠią, kurią t"n d,.ug 
yra ir kuri’ "nekantriai laukia tos dienos, kada galės grįžti namo".

Imanf atskiromis sritimis religinio ±x gyvenir.'O Lenkijoj 
scvietaLnetrukdė, bet. jrtligiją ir tikiniiuc.siun .mėgdavo "it ' išimties
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pajuokti. Ju žodžiais - tik atsilikusiose krantuose religija dar 
gyvuoja. Rus'ijoj bažnyčios esančios atidarytos, bet lanktį tik se
niai, - jaunimas tu, "prietaru," nepripažįstąs.

Ekonominėje ir ūkini jf srityje Sovietai padare Lenkijoje 
milžiniškos žalos. Fabriku, Įrengimai, įvairiausios mašinos, dvaru, 
inventorius, baldui, javai', 'šienas - sovietu tuojau buvo išvežami. 
Ar tai buvo naciu, turtas, ar tik ju, administruotas (kas daugiausia 
ir buvo - atimta iš linkui, pagaliau iš lenku, - viskas buvo krau
nama į sunkvežimius, į vežimus ir vežama į stotis. , '

Ten gulėjo krūvos įvairiausiu, dalyku, ir lauke savo eiles 
vykti į "techniškai aukščiausiai,stovinčią salį SSSR". Jokinga buvo 
žiūrėti į patalu, matrosą, suplyšusiu, kilimu, krūvas, ant kuriu, po 
keletą dienu, lijo. To pirmųjų, kareiviu, pogromu, surinkti baldai ir 
kiti dalykai sudarė liūdną'ir apgailėtiną vaizde.,.

Pi ant nr.i be dangčiu,, kbd's be kojų,, spintų, užraktai, du
rys išlaužtos, apibraižytos, kc.rnyzal nuskaldyti, v- idrodžit.i sus
kilę. Daiktai kareiviu, buvo pakraunami ir iškraunami spartuolisku 
tempu. Man-tai priminė m-Iku, iškrovimą. Gal būt jie turėjo teisybe, . 
- bereikalingas jiems apsunkinimas, o naudos tik pe čiui pakurti. "

TŪJ tas "karo grobis^' tūrėjo dar tūkstančius klm. keliauti pasky- 
rifr. .vieton. 0 ten gavėja "katiuš.n" turėjo apsiverkti pamačiusi to
kia pakurUjkrūva - daiktai iš užsienio už iškentėtus vargus.

■ Salia stovejo- šimtai plūgu,, akučiu,, kulti va toriu, volą. 
Kuliamosios, sėjamosios, kertamosios, Įvairūs motorai jau buvo pak
rauti ant platformų,-ir lauke tik garvežio, kuris turėjo juos nutem
pti į laimingiausią Šalį. ,v

"Vokiečiai išvežė iš SSSR'š mil. plūgu, ir akečių,", - 
ri* biomis raidėmis rase sovietu, spauda. j.r mes tikėjom.“, kad medi
nes akėčios galėjo būti sukūrentos. Ir dabar tikėjome, kad tas rin
kimo "vajus" bus baigtas tik tada, kai jau daugiau nebus ko rinkti.

Lenkai keikėsi, slapstė viską, ką kur gulėjo. Tačiau No- 
guj-aus stepių, sūnūs bolševikišku užsiopIrimu ir atkaklumu, - pra- 
versdamas šiaudus, išbudinę damas durtuvu žemą, eidamas keliais, - 
vis ką nors r .sdtivo save numylėtai tėvynei. ,

. Arkliu, karvių,, • .viu bandos .pamažėl! trauke i, rytus pės
čiomis. Veislinės karves negalėjo išlaikyti Stalingrado gynėju, va
rymo tempo ir pakeliui sumokėdavo savo gyvybe. .

Radio aparatai, dviračiai, akordeonai ir siuvamos masi
nos buvo aukščiausiai kotiruojamos prekės ir visu, kratų, ir plėsi
mu, objektai. ’

Bet ir šiaip, kas tur- jo bent menkiausia, vertą, viskce p 
plaukė į rytus. Tai buvo istorinis daiktu, p-r sik muštinu s.

Žinoma, Lenkijoj buvo kompensuota,žemėmis vakaruose, ku
riu, sienas labai propog.'.vo sovietu, spauda. Žemės į rytus no Oūrzo— 
no linijos sovietu, buvo Įkainuotos, 3,5 milij.-.rdo, doleriu,, kai n u— 
jei igytnsios - j milijardais. Tačiau objektyvesni -len.u.i -.bejojo, 
ar bepajėgsiu, Pomeraniją apgyvendinti, nors ir buvo pre ioguojam*, 
ir remiama lenku, repatriacija. Pomeraniją jie laike tik istorine 
slavu, žeme, faktiškai lenku, niekada nev .Idytf.i 0 netekt »• rytines srytis 
jie laikė lenkiškomis ir nemano nuo ju, ateis kyti.

Taip put buvo pravedama žemės re form... Tačiau dėl gyvo- 
' jo ir negyvojo inventoriaus stokos transporto sunkumu, - naujakuriams 

•Žuvo įpatingni nepalįankios sąlygos kurtis. Visa repatriacija ir 
žemės reforma buvo vykdoma labai lėtai ir ne. planingai

’ '■ Kariškai - Lenkija turėjo savo armija P. A.K., kurios br.-.n-
dolys buvo sudarytas dar Rusijoj. Jis dalyvavo Lenkijos "išvadavime", 
Danzigo ir Berlyno puolime. Daug., jos vadą buvo r.pdovuno ;ą aukštais 
BflSR erdenai-s.

(B.d.) - ■

<
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DAB Alias IB JUMS DIENOS......... Ugesni laiką.gyvenęs Nor
vegijoje vienas lietuvis (kuris šiuo metu gyvena Vokietijoje) 
is konsulo Osle gavo tokio turinio lai&ąs x 
t.jjjl. "Mielės drauge lietuvi, ir kartu visi lietuviai draugei!

■ AS'vasario 28 dieniu gavau jūsų draugišką laiške rašytą iš 1945.12. 30. 
Juo labai džiaugiuos, kartu džiaugiasi jūsų norvegiški draugi ! • 
Osle, ir ypač Srelvike.

Šiandien rašau skubiai Jums atsakymą. Po keletos dienų . 
as jums parašysiu, ilgesnį ir,platesnį laišką, kad jus pamatytumėt, 
kad as stengiuosi ką tik galėdamas padaryti gero, būdami,s Norvegi
joje. Kasdien slegia mono ir daugelio norvegu .širdis sunkus lietu- 
vos likimas,. Mes prasime UŽ jus ir nepraleidžiame jokios progos, 
kur tik galėdamipadėti Lietuvai ir tiems mums brangiems žmonoms, 
kurie negali grįžti i savo tėvyne. Mieli draugei, dr.r ateis ir jums 
dienos. ~ ’ . ■

. Šiandien ašnoriu pranešti, . kad 27 vasario pr.'siunoifu
laišką dr. D. J. Jan siusto laiško kopiją siunčiu Jums. Aš iš j o ■ 
esu gavęs tikrai malonu laišku. Ir apie ka ten rašoma jūs matysite 

i is,mano atsakymo. , ' .' ė"
Vasario non. aš aplankiau mūsų draugą minister! V.G.

Stockholfte. Man taip pat yra žinoma,- kad dr. Končius.’yra” atvykęs 
iš USA į Europą. Prie Holnerstrando nes turime. 3 -j4 lietuvius. 
Po keistos dienu aš ap.ie juos parašysiu plačiau. As ir ministeris G. 
konstatavome su dideliu džiaugsmu, kad alijantų karines pajėgos 
gana aukštai.vertina lietuvius.

Aš tikiuosi, kad jus ir toliau, panašiu budi-, kaip Nor
vegijoje, garsinsite savo tėvynės vardą gerąja prasme.

Daug linkė jimu jums visiems iš jums atsidavusia buvusio 
Lietuvos konsulo Osle.

GERASIS-DIEVAS ĮVEIKS PIKTĄSIAS JĖGAS. Oslo buvrs konsu
las rašytam dr« D.J. laiške atsakęs kodėl taip greit negalėjo at
sakyti į jo laišką, toliiu rašo: 
v '■ "Badytojai ir daug kitų kenčia mastydami apio Lietuvą 
šiuo baisiu-metu. Menka paguoda, kad musu draugai buvę Svelvikc, 
iškelti į, vakaru Elijuntu zoną Vokietijoje, kai tuo tarpu be ato-x 
dairos ir energingas pastangas su norvegu, vokiečiu, Bilijantu vald
žios įstaigomis Norvegijoje, nepajėgėme užtikrinti Trolio s sto
vyklos palikimą. Šito lagerio nariai 1945 n. buvo c-važioti "Un
dinės" laivu ir reikia bijoti, kąa jie nebūtu evakuoti į Sovietu 
zoną Vokietijoje (Patikrintomis žiniomis visi Trollos stovyklos 
vyrai buvo nugabenti į Belgiją kaip belaisviai ir iš ton dabar yrą 
paleisti. Red.). Jakeliui buvo palikti 3 ar 4 vyrai kaipo ligonys 
ir dabar jie yra Grefsrud stovykloje prie HOlmestrando (apie 80 . 
kln. nuo Oslo). Aš palaikau kontaktą su šiais vyrais i - stengiuosi 
padėti visais galimais' būdais. Aš tamstas informuosiu .pic. įvykius 
jų atžvilgiu". ,, .. • .

■ „Toliau savi laiške konsulas praneša, kad’siu itos is
Ame-r-itrns Šalpos Fondo i Norvegu.Baud. Kryžių neatėjo"! r, kad
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.icrvegai tavo surinkę lietuviams sušelpti rūtų, Set jiė’pašiėkė 
Stovyklą perkėlai - tuo metu kai lietuviai buvo išvykę. Konsu
las savo laiska baigia taip:

"Prašau pasilikti.tikram del mano noro ir troškimo tar—
• .utį Lietuvai ir jos.tautai. AŠ laikiu išvadavimo dienos ir tvir- 
t-i tikiu Dievo pagalba, kuri tikrai įveiks piktąsias dvasins jė
gas".

VYRIAUSIAS ŽYDU RABINAS PAREIŠKĖ PADĖKA ARKIVYSKUPUI 
SKVIRECKUI.' Ilge, laiką buve.s Lietuvoje vyriausias žydu, rabinas 

į Sapyra, esą, prisiuntęs arkiv. Skvireckui-raštą,' kuriame dėkoja 
t .už žydu, gynimą ir parama. vokiečiu - nacių laikais.
Į • SI ŠI ŠAUDYMAI PASIENYJE. Balandžio 8 d. rusą zonos paeis—

nyKasseli.o sektoriuj, įvyko susišaudymas. Stulgesnių žinią neturi
ma, Manoma, kad tam tikros gaujos atvykta plėšikavimo tikslais. 
PanaSlų įvykių jau anksčiau yra būvą ir plėšikai, siautę pasieny, 
buvo sugauti, Sunaikinti. Esą, žymiai padidėję rusą pasienio zo
nos pakraščiuose nusikaltimai - vagystės, .apiplėšimai ir t.t.

SIUNČIAMA LAIŠKU. IR Į LIETUVĄ. Leidus susirašinėti su už
sieniu, laišku siunčiama ir į Lietuvą. Matyt, kai kurie išsiilgę, 
saviškių, galvoja, kad tuo suteiks žinią apie save, ar ką sužiręs 
apie savuosius. Rimtą žmonią nuomone, t-i yru lutai klaidinga. 
Tokią laišką siuntimas kaip tik gali pasunkinti artimąją padėtą, 
ar net turėti nepageidaujamu išdavą. Kad laiškai pasiektu, adresa
tus labai abejotina. Kai kas juokaudamas išsireiškė, kad tokius 
laiškus geriausiai, adresuoti tiesioginiai NKVD, nes tokie Ir.is-

. kai višvien perois per ją rankas._i,aiškai, kaip žinome, leidžiami rašyt 
tik keturiomis kalbomis: anglą, prancūzą, vokiečių ir rusu. Tai nus

tatytu del lengvesnės cenzūros. Kitomis kalbomis parašyti laiškai 
bus grąŽįnti adresatams, ar net tiesioginiai sunaikinti. Vos tik 
leidus pašto susisiekimą, jau pirmomis dienomis buvo gauta labai 
daug laišką. Laišku, gavimas vis dar gausėja.

SPAUDIMAS I SVETIMŠALIUS VIS DAR PADIDĖS. Svotimšalią . 
Klausimas UNO Specialioje komisijoje jau pradėtas svarstyti. Ta
šiau kiek painiosis klausimas, jau matyti iš to, kad pats svars
tymas užsitęs iki gegužės 15, o gal ir ilgiau. Svarbiausi klausi
mai yra: raginimas D.B. asmenų grįžti.į savo gimtąsias tėvynes, 
negrįžtančią įkurdinimas ir t.t. Sąryšį su tuo D.P. stcvykloso laukiama 
būklės pasunkėjimo. Galimas’dalykas, kad bus pabloginti s maistas, 
padaryta net individualinią pasiūlimą grįžti ir pan.. Spaudimas 
ypač būsiąs lenką, ukrainiečių, gudą tautybės asmenims. Aišku, 
kad ta pačia proga bus raginami grižti ir pabaltiečie.i. Kai kur 
minima, kad po paraginimo grįžti ir taip vadinamo "peršvietimo", 

, UNRRA-os globotojamuose stovyklose liksią tik apie 28000 lietuvių.
Tačiau manoma, kad į šį spaudimą ir plintančius gandus, per daug’ 
tragiškai nereikia žiūrėti. Spaudimas turės tik laikino pobūdžio. 
Manoma, kad UNRRA ar kita to pobūdžio organizacija šelps ir to
liau.. -Tam yra paskirti ir dideli kreditai.
J , MANU, KAD PERMANAI RŪPINOSI BELAISVIAIS. Grižą iš be
laisvės musą vyrai skundžiasi, kad turėję labai mažai infornaci- 
ją. Net į pasiųstus, laiškus per Raud. Kryžių, nevisuomet buvo at
siliepiama. Ir pats Raud. Kryžius, ją manymu, nevisuomet parodęs 
aktyvumo. Taip vienoje vietoje, kur musą belaisviai dirbo kartu 
su latviais, esax tai net patys patyrę. Latviai buvo pal i’sti net 
keliois-meno-sials anksčiau, nes jų paleidimu pasirūpinės Latviu
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/ Baud. Kryžius. Liotuvicras buvę pareikšta, kad jie negališia, būti 

paleisti, ries del ją paleidimo niekas nėra kr; ipe,sis,' ir jie ne
turėtu, kur pasidėti. Musu, įvairiems k-nitetaes ir orgaaizr.cijoas, 
kaip tokiuose, taip ir kitokiose sąlygose reiktu, parodyti didesnio 
aktyvumo. Beikfctą.dar labiau susirūpinti likusiais belaisviais ir 
įvairiais kaliniąįe. Esama vietų, kur kaliniai sj'di vi-m tik 
kad niekas nepnd«M įu reikalu, išaiškinime knzinėse įstaigose.

EREI ŠDOaUl G Ui S SAVO TAUTINES Se.ttVAS? Kaip žinome, 
, daug mūsą vulstyLA.-iėy komandos kr. pšininką oru V'-kietijojo. Jin jau 

kartkartėmis ySc paradą, kad moka ginti sav" tautines spalvas. 
Dillingene- mes matėme,• kad musu, krepšininkai ir toliau stiprėja, 
luzincuskas pareiškia'., kad stipriausia komanda, kurios sddčtyjo yra 
buv. Europos meisterio žaidėju, nori vykti 1 Šveicariją ginti savo 
tautines spalvas. JAąnpma, kad sen vyksta čiurse tarpvalstybinėse 
rungtynėse mes laimėtume, gal būt, atgal pirmąją vistą. Teeinu tam 
turima kliūčių, nes ftūsą krepšininku, komanda nenorima leisti. žais
ti tarpvalstybines* i-ungtynššc. Ar ši kliūtis bus nugalėta - pasi
rodys šiomis dl<-j»omi.w> Joi šios kliūtys ir nebūtu įveiktos, mūsų, 
krepšininkai žada vis dėlto pasirėdyti žaidimo aikštė’jp.

NEBBRAGEIDAUJAMA NAUJU, LAIKRAŠČIU.- Einančiu Ir.ikrašoią 
Vokietijoje jau turime gausu, skt.idiu,. Eolitinie ccntr..U nauju, laik
raščiu nebepagoidciuja.. Kai kurie išeinantys laikraščiui yra sustip- 

■ rė ją ir savo turiniu, ir turi gausu tiražą. Norins', k.-.d sic- laikraš
čiai ir toliau tvirtėtu, tobulėtų,, įtraukiant nauju, žurnalistiniu, ' 
pajėgu, ir kita. Didelio' rūpesčio visiems laikraščiams sudaro popic- 
rio klausimas, kurio sunkini gauname. Redaktorių pasitarime buv<į 
keliami klausimai ir ,del laikraščio, vietų, išsidėstymo, ir del tiks
lesnio laikmečiu, persiorganizavimo. Kad. pav. vienas ar du būtu, 
savaitiniai, dvisavaitiniai ir mėnesiniai, laikraščiai šiuo tarpii- 
finansiniai išsilaiko, tačiau didesnio pelno neturi, nc-s tenka nu
galėti daug kliūčlą, popieriaus ir t,t. Numatoma,’kac redakto
riai ir leidėjai taip pat susiorganizuos ar prie zumalii tu, s-gos 
arba atskirai. , ' „

RŪIINAMASI IŠLEISTI SVETIMOMIS KALBOMIS MEDZIAC0S AITE 
LIETUVA,. Atitinkamos organizacijos'yrs susirūpinusios išleisti in- 
■•'creaauihės medžiagos apio Lietuvą, ypač nušviečiant mūsų, šių, dienu 
opiuosius reikalus. Netrukus anglą, prancūzą kalbomis galima lauk
ti trumpu, Lietuvos istorija, ir apie Lietuvos kultūrinius - ūkinius 
laimėjimus Ncpriki- Lietuvos, laikotarpy. Be to, geli peslį įdyįi ir 
specialiais klausimais. Taip, pav. norima išleisti svetie omiąkal- 
bomis informacini leidinį žydu, klausimu. Mūsą tauta, kaip žinome- 
yra ilgus amžius’taikiai gyvenusi su žydais. Vokiečiai šitos san
tykius bandė sudrumsti. Tačiau lietuviu, tauta žydu, tautai jokios 
neapykantos neturi ir yru n ras šiuo klausimu plačiau i šs .aiškinti. 
, LAIŠKAI į AMERIKA, IR IŠ AMERIKOS ATGAL į EUROIA Amerikie
čiai lietuviai iš savo giminią yra gavo ir gaunu laišku, nprastai, 
visi laiškai gaunami iš Amerikos, yra visai nereikšmingi '.r trum
pučiai. Juose „kalbama tik paprastai apie šeimyninius reikalus ir 
platesnlą laišku; kuri-’ nusviestą Lietuvos gyvenimą, neateina.
Niekas tokią laišku, rašyti nedrįsta, o jei is parašytu, vastiok to
kie laiškai Amerikos nepasiekta. Visi siunčiamieji laiški ė eina per 
stiprią NKVD cenzūrą. Tokią trumpučiu, laišku, siustą į Ame -iką, toko 
matyti Vokietijoje. Mas, čia gyvenantys lietuviui gauna ji Amerikos 
lietuviu, tuos laiškučius, kuriuos lietuviui buvo pasiuntė į Ameriką, 
savo giminėms. Kadangi tu, laišku siuntėjai yrr. giminaičių;. įr esančiu
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Vokietijoje, tad vienas, kitas prie progos, juos yra prisiuntęs 
čia. Iš vieno, kito, kad ir ■baliaus išsireiškimo matosi, kad ten, 
ne tik apie 'politika, bet ir apie ateiti, iš viso nekalbamu.

ANSAMBLIAI, MENO TRŪiĖS LANKO STOVYKLAS, Šiuo metu tu
rime jau nemažai gerai organizuotu, choru, ir keletą ansamblių. 
Stipresnieji ansambliai ir chorai koncertuoja ir kitose- stovyklose. 
Jų koncertai suteikia lietuviams daug džiaugsmo ir įkvepia nau
ju^ jėgų sunkini gyvenimo kovai. Mūsų, ansambliams ir chorams tenka 
dažnai koncertuoti Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos kariams, 
UNRRA-os darbuotojams ir kitiems bendriems mūsų, ištromimo draugams. 
Tenka pastebėti, kad mūsų daina ir šokini ir kitus žavi? Tokie 

F ansambliai paprastai daugely vietų, amerikiečių, anglu, uarių bu
vo šiltai priimti ir pavaišinti. T. vieno tokio koncerto anglų zo
noje buvo kariu, suruoštas Pobūvis. To pobūvio n,otų anglų karininkas 
tardamas žodi pareiškė: "Aš dabar pažįstu Lietuvos men-., o tuo pa
čiu-ir Lietuvį. Lietuva verta laisvos! Aš keliu taure už laisva^ 
ir nepriklausoma, lie tuva!' Dana šių dalykų patiriama, išgirstama 
ir daugiau. Reikštu, tik mums pati ras d-u-ian moteti vertinti po- „ 
vo mino pajėgas, jiems daugiau padėti tobulintis, ir pasiekus aukš
tesnio meno lygio, nepagailėti vargo garsinant musu, tėvynes varde.

JAIGUSnSJLl GIMNAZIJAS GALĖS STUDIJUOTI. Kaip žinome, 
Komptono ir Henna gimnazijos išleido po nauja abiturientu,_ lalią. 

■ Keletas gimnazijų taip pat dar ruošiasi išleisti geroką buri abi- 
, turientų. Ištirta, kad baigusiems bus sudarytos sąlygos tusti moks
lą universiteto. UNRRA Hansu ir kitur registrui ja abiturientus ir 
rūpinasi jų įstojimu į universitetą. Mes į abiturientus dedame 
taip paž daug vilčių. Tikime, kad jie tokiomis sunkiomis sąlygo
mis pe.si.kc moks!’’, bus aktyvus ir musų tautos kultur'S darbuoto
jai. '■ v

At. -inr. žinių, kad vienas kitas, siais metais b^ies ir 
universitetą,. Kitais metais baigusių universitetą, skaičius turas 
padidėti net keliais šimtais.

ORGANIZUOJA ARTISTUS IR MENININKUS. Kass-lio ansamblis 
ėmėsi incif.t;Įį^s suorganizuoti teatro, operos ir baloto artistus. 
Tuo .reikalu išsiuntinėjo kvietimus į stovyklas. Suvažievines šau
kiamas Kasselyje nuo balandžio 28 iki gegužės 5 dienos. Tuo pačiu 
laiku įvyks ir taip vadinama "Didžioji Meno Savaite". Rengėjai ža

idė pasirūpinti na tik nakvynr, maistu, bot ir apmokėti pavieniai at
vykstančių keliones išlaidas.

IA SI SEKDAMA LIAUDIES MENO PARODU-. Mūsų lifiudi -s menu už
sieniečiai domisi. Jo p .žiūrėti būtu, ir mums'patiems na .onu. Viena., 
kita maža parodėlė parode, kad parodu, ir parodėlių reik .les yra ak
tualus. Nors mes išvykdami ir sunkiomis aplinkybėmis ne, alėjomis pa
siimti gražesnių išdirbinių, tačiau vienas kitas eksp’n tos yra at
sidūręs šeiriuose. Šis tas ir dabar yra daroma, kuriamo. Todėl būtu, 
visai nuosaiku suruošti plat&io masto liaudies mano pa oda,. Ši pa
roda turėtu būti kilnojama iš vi-n-p stovyklos į kita, i: pritaikyti 
taip, kad ją, gulėtų pasinaudoti užsieniečiai.

IAIDSKONIMAI STELBTI TIK ESANT BŪTINAM RBIKAIA I. Laik
raščiu redakcijos nusiskundžia, kad paieškojimai nemažo, r &;! 
kur n't daugėja. Laikraščių Įtalpa nėra didelė, tad nute no ir. tu
rinys ir laikraščių redakcijų tokia stelbimai nėra perd; ag pr.gci-' 
daujami. Ieškantieji pai> škojinus turėtų dėti tik esant svarbiam 
ir būtinam reikalui. Atrodo, te.d tekinis paieškojimais J artais
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domisi asmenys ar ištaigos Lietuvoje, Nesenai aplinkiniu keliu 
buvo gautas laiškas iš Lietuvos, kuriamo sakoma, kad savo giminai
čio adresą, sužinojęs iš skelbimo laikraštyje. Sis reikalas yra 
svarstomas ir rednkcijuose. Tačiau, kol nėra pilnos kartotekos, 
ir įstaigos, kuri rūpintųsi paieškojimais, redakcijos laikinai to
kius paieškojimus skelbs.' Tačiau ieškantieji turi patys pagalvo
ti rimtai, ar jiems toks skalbimas yra būtinas ir reikalingas.

KAS IB KALB GALI VAŽIUOTI į U. S.A. (informacijos paimtos, 
iš konsulato ir UNRRA-os) Nustatyta, kad visi aswmenys, kurie nori 
emigruoti į Jung. Amerikos Valstybes turi kreiptis į UNEBA-os vie
tos sekretoriatą. Važiuojantiems į Amerika, nustatytos tokios tai
sykles ' ' ,

1. Teisinamas. Pareiškimai įvažiuoti į J.A.V. aus svarsto
mi išimtinai D.B. ,■ prilygintu, D.I, ir tu. persekiotu,.kurie yra buvo, naciu, 
priespaudos aukomis.

Pareiškimai bus svarstomi tik asmenų, kurie yra saugu
mo požiūriu p., t i kimi . Konsulatas svarstys pareiškimus D.P. kvotos 
vizoms tokia pirmumo tvarka: a) našlaičiu, vaiku arba kuriu, tėvu, 
buvimas ir gyv. vieta nežinomos; b) asmenų,, kurie turi J.a'.V. gi
miniu, įskaitant'pirmo laipsnio pusbrolius; c) visu, kitu, D. P.

Pagal JAV įstatymus įvažiavimo kvota remiama pirmoj 
eilėj gimimo šalim, paskiau pilietybe ar tautybe. Kvota yra nusįaty- 
t . pagal galiojančius JAV Įstatymus. Vizų, skaičius, kuris bus iš
duodamas kiekviena menesį, prilygs 10$ metines kvotos. Kvotos skai
čiai, neišnaudoti einamame mėnesyje, žūsta.

2. Laidavimo ir paramos liudijimai. Laidavimo arba pa
ramos liudijimas turi būti pristatomas iš JAV esančiu giminiu, ar 
draugu arba iš draugijų,- Asmens, kurie turi teise, gauti viza, ir 
kuriu gimines ar draugai yra. JAV piliečiai, gali prašyti jiems 
liudijimus prisiųsti iš JAV. .

3. Išlaidos. Išlaidos, surištos su įvažiavimu kiekvie
nom asmeniui tokios: viza — 10 dol., pagalve (išskiriant vaikus 
iki 16, m.) - apie 5 dol., pervežimas iš įsėdimo uosto Vokietijoj 
į įfesėdimo uosta, JAV — apie 175 dol. Konsulo įstaigoj ir laivi
ninkystės administracijoj priimama tik JAV valiuta. Laikymas JAV 
valiutos Vokietijoje yra nateisėtas ir todėl negali būti Šioms 
trnnsekcijoms naudojamos. Reichsmarkes ir karines valdžios mr.rkbs 
nepriimamos. Todėl, kad asmuo gaištu sumokėti šias išlaidas, reikia 
jam susisiekti su suintert suota emigracija labdaros draugija ir su
sitarti, kad per jo, būtu, galima įmokėti reikiamas sumas "rvkolos 
forma, sutinkamai su JAV imigracijos Įstatymais.

. 4'.‘ Premilinarinę anketa. Asmenines žinios arba tremili- 
narine' anketa turi būti užpildoma angliškai ir mašinėle atspausdin
ta. Joje turi būti užpildančioje asmens adresas. Keičiant adresų, 
visada reikia pranešti naujai Welfare Office.

v Tik asmens, kurie gali patekti į šias kategorijas, ga
li uzpildyt anketas iki 1946 a. balandžio 10 d.; a) asmens, jau 
turį savo giminiu, ar draugu, JAV laidavimo ar paramos liudijimą; 
b) asmens, turį JAV gimines, bet,neturį iš jų liudijimo.

Asmens, atitinka, šokančias kategorijas, gali užpildyt an
ketas iki, 1946 m. bakandži'o 20 d.: a) asmens, turį JAV draugus, iš kuriu, 
yra paprašė prisiųsti liudijimus, b) visi kiti, kurie yra teisini 
ar nori kandidatuoti.

5.Gydytojo apžiūrėjimas. Kiekvienas asmuo, kurs užpildo 
asmens žinių anketa, turi turėti premilinarini, medicinos pažymejima, 
išduota, OTEEA-os Team medicinos pareigūno..
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5. įvažiavimo atranka emigrantu; surinkimo centras. Vi— 
pildytos preliminarinės anketos turi būti' pasiųstos konsuląrinei 
ištaigai. Konsulą.--.nė s Įstaigos atrinkę, iš kandidatų, patiekusiu, 
anketas ir nurodytos Kvotos ribose tiems kandidatams'paskirs ga
lutini ištyrimą,. Visi kandidatai turi būti ištirti JAV armijos 
iniormaoiaiu, asmenų, saugumo požiūriu.

DACHAU STOVYKLOJE ESAMA LIETUVIU,, Miinchene, pagal Įs
kundimą, buvo suimtas vienas lietuvis V.T. Jam, iš karto buvo pri
metama,' kad jis Lietuvoje prisidėjąs prie naciu ir žudynių. Vė
liau paaiškėjo, kad jis žudiku nebuvo, ir iš profesijos yra me
dicinos felčerius.

Dabar skundėjai ji kaltina artimai bendradarbiavus su 
naciais, Įskųsta,kis asmuo nugabentas i Davhau stovykla. Tatir- 
ta, kad Dachau stovykloje yra ir daugiau lietuviu,. Šios stovyklos 
administracija, sudaro lenkai ir žydai. Manoma, kad šios stovyklos 
režimas, kaip -teiKomas naciams - žudikams, yra sunkus ir kietas. ,

TIKIMĖS VELYKINIU, DOVANU,. Daugelis UKRRA-os stovyklų, vado
vybių rūpinasi gauti ir išdalinti stovykloms velykinių dovanų.
Jos, gal būt. bus šykštesnes negu kalėdinės, tačiau, jų vis del to 

.tikimasi gauti ir jas prieš šventes išdalinti-.
, ■ ■ PUMAS.IRANSPORTAS Į USA IŠVYKS DAR Šį, MĖNESĮ? Svetim
šaliams emigruoti konsulatai Vokietijoje skubiai' ruošia' dokumen
tus išvykstančiu,'d, Amerikos Jungtines Valstybes. Galimas dalykas, 
kad pirmas transportas Į JAV išvyks dar ŠĮ mėnesi. Kiek i ši, trans
portą, pateks lietuviu — de.v nežinoma.

!!! I ! !!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!’!!'!!! I !!!!*!:!!!I !!!!!!!!!'!!! I!!!I

VISIEMS "TĖVIŠKĖS AIDO" SKAITYTOJAMS REDAKCIJA LINKI LINKSIU, 
VELYKŲ ŠVENČIU,! KARTU TIKIME IR LINKIME, KAD SEKANČIAS VELYKAS VISI 
SVESIME SAVO MIELOJE TĖVYNĖJE LIETUVOJE I
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