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■Osa

jll dėtis tikrai panr.ši i 1936 m< tų
ĮĮ- j.-jnn Vokietija prijungė prie R

Politinis dangus niaukiasi. Atmosfera 
Įkaitusi. Ūsam* dideliu sprendimu išvakarės". Petys dip— 
lomatc.i pasisako, jei jiems nevyksiu susitarti konforcn— 

B ‘oijosc, karas tarp Vakaru ir Rytu, bus neišvengiamas. Po- 
Jli dėtis tikrai panaši i 1938 m< tu. Tada Riti- rio yadovnu - 
e j.'jnn Vokiotįj.-. prijungė prie R i cho Austrija, C--tosio - 
'I vnkijų ir kitas ž'mes. Atsisakė nuo tarptautiniu, sutę.r— -' 

čių, i'sipar igo jūrių. Sąjungininkei tada dr.r n'buvo tin
kam ji 'pasiruoši, kov- i su Vokietija. Toko p -daryti nuo —, 
laidu paaukojant k. i kuriuos kraštus, vaistyk ,s, kad io- 
xxngus lobus 1 ,iko.

Šiandien trečiojo r ioho vietojo stovi 
Sovietų S .junga. Li ik y d, .mos savo brutalios Ir suarto politikos • ■ 
parodė, k-.'d but koko bvndr«.u.,rbiaVim<.s su j.. teisingos taikos 
orgunizuvim ,' nėra im.nonr.c. Vakarai jaučiasi ir šiandien dar. 
tinkamai karui n-pasiruoš-.. Tačiau daryti nuolaidu, ni beįmano — 
ma. Sovietai jau ir taip turi užgrobt-, daug kraštu, ir valstybių. 
Naujos nuolaidos silpnintu, ir griautu, pačia Anglijos imperijų 
ir Jungtines Valstybes. ' ' ' '

Delsti dėl karo pradžios turi intereso 
ir viena ir kita pusė. Anginas ir am<iridei-oiams šiandien tok — 
tų išeiti oimi si -ms 1 kovon laukn, ir snvo krūtinėmis dangti 

■nuo priešo likusia, Europa, Anglai ir nmorikioČini, atrodo,no — 
• rbtų padelsti, kol išryškės padėtis ir susiorganizuos mažųjų, 

valstybių blokas. Užde Įsus-vienų, kita, menesi ar, kad ir rac-tu'sį 
susitvarkytų Europos ūkis, susisickinas ir kita. Rusai, nors 
šiuo metu sausumoj- jaučiasi stiprūs ir pajėgūs, pulti ir už
imti likusia, Europos dali, turi baimės del atominės bombos ir 
pnrm nko kovai ir transportui laibyno. Esamu d .r ir daugeli.'ki- . 
tu priežasčių, d 1 kurių toro viena ir kita pus-' dar bent šiuo 
nitu n.-norėtų. Tačiau kari.s gali įvykti. Daug gr ibi.au negu nes 
prnmatono .".r norėtume. Atmosfera ir nuotaikos vis labinu įkai
sta. Gali užtekti ir mažos ugni- s kibirkšties, kad v-''l įsili >ps- • 
notų, pasaulyje karas.

Gelbstint žodisų-re,. įeijąiM- žmogžudystei
Šekspyre s-.

Uoliu ir sąžiningu darbu gali kiekvienas išgarsėti
Lessing
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ne' Kova, dol laisvos tęsiasi. Del jos kovoja 
tik t-'-vyn-jjo pasilik-.-, partizanai, bet,ir ms. Kasu, kova r": 
kiasi tik Kitomis yriiujonuLii s ir dt-.is ginklais. Jau ^ots 
musių buvimas ištrenrtyje^sudaro tam tikrą nroblemą. . Pasauliui, 
parodo ta. žaizda, kuri šiandien yra Europoje.

. . ' Musu, ginklas šiandien‘nėra kardas ar šautu — *
vas. prie jo męs galim būti pašaiikti t ik. Vakaru, ir Rytu, galy
bėms susigrūmus, lies kovojamo šiandien už savo teises geru el
gesiu, tuo parodydami savo tautini subrendimą,. Musių spauda, 
menas, sportas stiprina ne tik musių pašius, bet skina kalius 
ir i, musu, laisvu, Savo kultūrine veikla iu. s atkreipiamo kitu, ų, 
tautu'dora si, ’įgyjame j u, aimpatij as ir padarome) savo draugais 
kovoju dd-1 mūšujlaisvės.

•' Mums svarbu, kad mūšių ginklas, su kuriuo mes 
šiandien kovojant, būtu, tikras ir aštrus, Musių spauda ir įmy
ga turi turėti priduruma, vi- tu, musių tarne. Juk ji pati pirmo
ji mus informuoja, ir paruošia diunoiis uždaviniams. Ji turi 
aukti ir tobulintis. Tam turimo sudaryti.ir tinkamas sąlygas. 
Saukiant i, kūrybos ir spaudos darbių plunksnos darbininkus ^rei
klu jioųis sudaryti kad ir minimaliuos sąkygas. Ten, kur išei
na laikraščiai, pri-. ju, turi susispiesti ir daugiau žurnalis
tų, R; ikia piiditi jiems persikelti ir pasirūpinti patalpomis, 
kad plunksnos darbirdjikas ir kūrėjas turėtu sau n t skiną kam — 
pi., ir galėtu, kurti. Findion tą n-įkalą .dar na visi komitetai 
tinkamai supranta. ’ ’ ■ • • •

. Musių daina,' sportas mus garui ir tink .mi.i i >- 
. razontuo ja. Tačiau, gyv'nimn nit k-nd n'rr.t'ip girai, kr.d'-n- - 
būtu galima guriau '...-.d- ryti. Kai kur'ir čia d-.r trūksta planin
gumo, t ink.ūmesniu, j -gu subūrimo ir r..pr< z nt .ainiu vi m to 
tinkamo sustiprinimo., jffo visos meno .pa jogo" -
sios'i-aktyvu, darbą. Api-.- tai d .r turėtu, y 
ninkui ir ti-', kurio ?ri<- tokio gi.rr“fi 
tu, prisid'ti, sukuri, nt šiam darbui palenk- 

Mūsų, visuomene f' 
nižuo-ti.. T-aŠiau, kai ji ar.s:' 
l.iuiu p., u. .ky t i.Mūsų kūrybos d' ox’^uiiiZaom-J 
išsemtos. Mes turėtumėme dar labiau arispauūti, kad mūsų lie
tuviškoji visuomene pasirodytu, darn-iiir vieninga kultūriniame 
darbe. Visi asmeniniai ne susipratimai, . nesklandumai ”■ 
tini. Viską, šiandien turi nustelbti m“ 
Lietuvos Nepriklausomybe.' Su 
koki, Siialdymaj savirarpiuius 
b. ardančius veiksnius. J..-.1 ;

dur yr.. isitr.uku-; 
ą-.lvoti patys m-ani—

■csnio’ suorganizavimo g..l'-r 
__ . pr.l-.nk-’sn'. s sąlygas.

....... '. Si-ndi-n niki.. laikyti orgn- 
.ir-ikŠtu pįlnu v. -iklumu, d. r n ęa-

■ • .)<os noru
kad mūsų, lie

ji, ..nesklandumai yra.šalin- 
___ .- mūsų, didysis troškimas - 
asipiktinimu stokime prieš bet 
jįykčus ar musių drausmę ir vi-ny— 
ŽSiffiV P33 uus prasivers spragos,
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BALYS GAIDŽ1ŪNAS

Ten žiedeli;'.! lauke dobilu, 
Klevo greblio margaitės dolno 
fe r naktis neužmi< gu be jų, 
0 pavargęs rantau juos sapne.

Ton takelis pro iovu, sekas, 
Tdn užgeso ir kėlės aušra. 
Nieks miolesnio kampelio neras, 
Ten ir trupinio būna gana.

Ten ži: daliai lauke dobilų 
Klevo grčblis margaitės delne. 
J< r naktis neužmiegu b*' jų, 
0 pavargęs matau juos sapne.

(iš rinkinio "Rūpesčiu Dienos")

Ten artoju nudege, veidai, 
Daina skuba vargus palydėt. 
Dangus melsvas, Kaip lino’ Žiedai, 
liepia tėviškės žeme mylėt. ■

į jas isiv rs svetimas gaivalas. Mūsų priešai nesnaudžia . ir 
ki avi na, mūsų nosutariraa, išnaudoja savo tikslams.

Mos visuomet turine atsiminti, kad, kovą, lai
mi tas, Itas jojo nepailsta. Kas tik suabejoja, susvyruoja yra 
injunvinmar iš kovojančiu ’ilių. To nr gali atsitikti su mumis, 
Mes savo Tėvynes ir t'n pasilikusiu n. galime apvilti. Žinome, 
kaip ton jiems sunku ir pavojinga yra dirbti ir kovoti. Tuo 
tarpu mes ncntlikdami ir siu, savo uždavinių, sunkinnn:. p.-.tys 
st.v..

Kūryba - tai ne duona, bet gyvenimo vynas. 
Jean l'aul.

Kas yra žemiškoji laimė? - Šešėlis!
Kas yra žemiškoji garbe? - Sapnas} 

Šileris.
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Sovietu Sąjunga nuo viso pasaulio yra atsitverusi geležine 
uždanga. Pro ją labai sunku, tiesiog neįmanoma, pralįsti ne tik žmo= 
gulą bet ir žinelei. Jau bus greit dveji metai, kai tokia geležine 
uždanga mus,lietuvius tremtinius,skiria nuo mūsą brangios ir išsi = 
ilgtos tėvynes Lietuvos. Kaip ten žmonės begyveni, ir ar iŠ viso 
dar daug musui tautiečiu begyvena Lietuvoje? Kokia ten tvarka? Ar 
bolševikinis teroras toks pat, kaip 1£.;.J-1941 metais ar dar dides= 
nis? Ir daugybė klausimą nuolat mums iškyla Kas 1 juos gaištą 
atsakyti? Retkarčiais pas mus užklysta ir viena kita Žinelė iŠ 
Lietuvos. Sunku ja patikėti, nes neįmanoma jos teisingumą bei ob= 
jektyvumą patvirtinti. Retkarčiais, pas mus' uEJysta ir vienas ki= 
tas” Tie sos" N-r is. Štai prieš mus guli Šm« balandžio 7 d., sekma= 
dienio "Tiesa", Lietuvos kpmunistą partijos (bol^;- ' ..) Centro Ko=
miteto, Lietuvos "'SR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo ir Ministrą 
Tarybos’ organas. Tikėkime, kad "Tiesa" būdama, tokią ' svarbią par= 
tijos ir vyriausybės instrukciją organas terašo tik tiesą, Žinoma, 
bolševikišką tiesa. Pasiremdami tos "Tiesos" Žiniomis ir bandysime 
duoti Šią dieną Lietuvos vaizdą.

DABAR LIETUVOJE TIK RUSAI... 1946 m, balandžio mėn. 4-6 
d.d. įvyko eilinis Lietuvos komunistą partijos (bolševiką) Centro 
Komiteto plenumas, kuriame padarė pranešimus Šie'aukšti Tarybinės 
Lietuvos pareigonys: Lietuvos TSR Ministru Tarybos Pirmininko pa= 
vaduotojas drg. Sokolovas, Lietuvos KP (b) CK sekretorius drg. 
Isačenko. Plenumas patvirtino LKP (b) CK sekretorium kadrą reika= 
lams drg. E. Ozarskį. Iš kitos LTS Ministrą Tarybos ir LKP (b) 
žinutės sužinome, kad Kauno kelią distancijos viršininku yra drg. 
Simonovas, o partinio komiteto sekretorium - drg. Vasiljevas. 
Darbo našumą gegužės 1 garbei taip, pat kelio draugai iŠ Rytą. Štai, 
Vilniaus kailią siuvykloje "Vėbras" iškilo visa eilė Žymiąją: 
drg. Marčevski, drg, Galenkovio Jazevskaja, Šipko ir t.t. Fabriko 
partinės organizacijos sekretorius drg. Šiškov. "Ūdros" kailią ir 
odos fabriko vietos komiteto pirmininku yra drg. Astafijėva, to pat 
fabriko avikailią ceoho darbo spartuolis drg. ciuikin. Vilniaus 
antrojo s.tatybos rajono mechaninią dirbtuvią visuotiname susirin= 
kime kalbėjo mechaninio ceoho darbininkas drg. Pastnikov ir
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dig. Isakov, Siroditin, S 1c nko. ir kiti panašiomis pavarde - 
mis. "Tiesoje" tik toizios pavardes ir mirga. Lietuvos vardas 
dar minimas, b t lietuviu jau t- n, atrodo, mr.ž • '

LIETUVIAI NAIKINAMI. Be abejo, ii-tuvoje dar lietu - 
viu, os..ma. Tik ji iv pril-.idžiaml prie jokio darbo. Ji-, apšau
kiami buožiniais nacionalistais ir kitokiais bolševikiniais 
pri šals ir kaipo tokie naikinami. Štai musu, turimame ■•Tiesos" 
num. ryja v damajam straipsnyje " Btiprinkim politiniu, parti - 
ju, organizaciją darba,", kurstoma naikinti Lietuvoje 11< tuvis - 
kejį '"Vienas svarbiausiu, mūsa partinių organizaciją
politiniu uždaviniu, yra stiprinti kova, prieš buožinius nacio - 
nalistus ir ju gaujas, vis siaučiančias kai kuriose apskrity - 
s , kur partines organizacijos nesiima pakankamai ryžtingu, žy
giu kovai prl..š juos. Reikia sukelti i kovą prieš šiuos ni'k - 
šiskus nusikalt'liūs plačiąsias darbo 'žmonių, mases, kad šios 
vokiškųjų grobiku ir ju samdiniu išperos butu, galutinai ir su 
šaknimis išrautos'. Roik'ia griežtinti kova, prir s visus tuos,kas 
ti' stoginiu ar n tiesioginiu būdu šiems tautos išdavikams pa
deda ar juos remia. • . •

Per rinkimus i TSRS Aukščiausiąja. Tarybą mūsą krąs - 
to. darbo žmonos su visišku ryškumu pasisako', jog jie yra pasi
ryžę uiti tuo keliu, kuriuo pasuko 1940 m. teis ~ tarybiniu ko-

■ liu, jog ji. n nori klausyti buržuazinių, nacionalistu. Rinki - 
mai i, T SRS Aukščiausiąja, Tarybą buvo smerkiamas sprendimas Buo

.ainiams nacionalistams b ;i ju, gaujoms, ir tas spr< ndimas turi, 
būti įv-kdytas".

. ' Eitojo pastraipoje partinės organizacijos raginamos
■ "kelti , savo kovingumą":

"Partiniu, organizacijų, pareiga nenuilstamai kovoti 
del. tinkamu,kadru tarybinėms įstaigoms, drąsiau kelti i, vado- 

, velijanti darba darbininkus ir valstiečius, rūpintis sistemin 
gu kadru par- ngimu, negailestingai salinti iš įs+nigu, politiš-' 
kai.abejingus, pasitikėjimo n-vi rtus ir priešiškus darbuotojus, 
kad i: mūsų Įstaigas negaištu pralįsti nė vienus kenkėjas, ir į 
priešas, kuris stengiasi isi'brauti' į mūsų, darbuotoju, oiloš, 
siekdamas kenkti mūsų, derbiui iš vidaus ir griauti mūsų istai — 
gas« N»* •

Atrodo, kad šiuo m-.,tu Li- tuvoj, bols.-vikai stengiasi 
suk, lt i visus ti'jnsiuosius gaivalus, kad galėtą iv.ikti' tautiš
kai nusistačiusius lietuvius. Toji kova, atrodo,' bolševikams 
yra nepaprastai sunki, nes lietuviu, tautu iš paskutiniųjų, spi
riasi pri-.š šr.vo galzudns.

’• N^TvykTYiM a ■’ Shariifl REFORMA. Jau nuo amžių, Liutuvo jo •- 
ūkininkai yra stipriausias ir gajausias tuu+os "l'"5'~ntns. S-nig 
audru, per Lietuvos ž mą praūžė, daug visokią svieto pcrčjunū 
per jn perėjo, dnug kraujo nuožmus priešai Lietuvos žmonoms iš
liejo,'tačiau Lietuvos ūkininko, stipriau laukusio į savo gim
tąja žėriu, n.pajėgi išrauti. Vos tik bol'š>vik..i nti'jo į Lietu
va', tuojau emčs naikinti Lit tuvos ūkininkus. Paskubomis buvo 
pravedama groteskinė ž. mos reforma. Lif tuvis,ūkininkas buvo,no
rim ; nuo jo kraujo ir prakaito Inistomos.z mos nustumti. ’ Tacitu 
tas bolševikams nopasisekč. Ir dabar bokseyiknl Lietuvoje to, — 
šia s vo žimos reforma, bet ni< kaip jos Įgyvendinti negali.
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Dėl to jie savo partiniuose susirinkimuose ir spaudoje' aimanuo- 
°ja visokiausiais halsais. Štai ir lūsų turimosios "Tiesos" jau 
minėtame vedamajame straipsnyje dėl negalimos Įvykdyti žemės 
reformos, šiaip aimanuojama: ’ į

"Partinės .organizacijos turi stiprinti savo kova, už 
visiška ir galutini žemes re:;'<$rmu lttatymų vykdymą. Eilėje pes- 
'kri'Člu dar vis tebėga nHiėakijrštytos žemės', ir kai kur neišski— 
r.styto'a žemės plotas siekia 20-.-25$ viso ž.tnes fondo. .Dar vis 
tebėra ncišskirstytų gyvulių, trobesių padargu,. Kai kuriose ap- 
’škri.tyša,. kaip, pavyzdžiui, 'Šiaulių, Kretingos vis' dar tebepri- 
li idžiamd žemės reformos Įstatymo sulaužymu. Dar būna atsitiki
mu, jog. buožės valdo didesni n'cgu Įstatymu numatyta. žemos plo - 
ta-)'jog' jiems ka'rtais po nuomos'priedanga, paliekama ju anksčiau 
turėtoji žemė. Kartais buožėms palieka goriausioji žemė, o nau
jakuriams atiduodama tokia žemė, jog jie jos negali imti, nes 
jojo negalės gyv nti. ■

Partiniu ir tarybinių organizacijų par iga, trumpiau - 
siu laiku baigti skirstyti n išskirstyta ž mc, neižskirstytų 
žc.mės ūkio, inventorių, užkirsti kėlia, visokį ms Žanos įstatyme 
sulaužymams- Reikia su visu griežtumu kovoti prieš mėginimus pn 
toki.', ar kitokia priedanga pavesti buožėms n išskirstytu, žemų!.

. PASIŪGIMAI 'VA SABO S ĖJAI. Nepriklausomo jo' Lietuvoje 
negirdėtus dalytas buvo, kad pavasariui .ate jus spauda ar kurios' 
organizacijos Ūkininkus ragintu javus sėti. Ūkininkei tatai da
rė be jokiu raginimų. Joi kas tuomet būtu, prado jos tokius,ragi
nimus, būtų stikMcs visuotinų, juokų ir pasipiktinimu,.. Bolševiki
nėje santvarkoje pj-i, dingai•; ten .t/, jus pavasariui, ’pradedama, 
vadinamoji sėjos kompanija. Kodėl taip? Tikrųjų ūkininku nekei
kia raginti. Jie ir be r .ginimo žino kadi., k..’ ir kaip sėti. Tuo 
tarpu bolševikinius nuuj-.kuriūs reikia reginti. Jeigu ju nėra -■ 
ginsi, t:.i jie visiškai -nesės. " . ' • ,

Iš dabartinės bolševikinės spaudos atrodo, k.nd Lietu- 
Vos kaimo, yra apėmusi baisi apatija. Ni'kas ten nieko.nenori di
rbti. 0 g'ern gi žmogus ir'dirbi., jai jis nežino ar rytej jis bus 
dar savo namuose, ar jau pakuliuim i Bibira., Joi jau -koks zmo — 
4<us pavasariui, atėjus pažiūri i savo' ūkio padargus, tai bolšc -, 
vikinių 1. ik ras žiu korespondentams toks faktas yra labui nepap
rastas įvykis ir jio skuba ji, atžymėti smiudojo. Štai Ž.Pilipa
vičius. "Tiesos" korespondentas praneša ši "lobai r-likšmirga" ir' 
visiems žinotina, fakto: , . , . i

"Valstietė Elena Cepulytc , Svcncionio, apskrities, lįs— 
lagonu valsčiaus, Krie.uėiūku. km.^ gyventoj-Iš’tarybų valdžios 
gavo 5 h.»'* žemės sklypų, kuri atsidėjusi rengiasi'šiais motais. 
Įdirbti. • " .-

. Puv..s .ris čir.. patJi . ypačiai rūpinasi tiųkiimai pas!-, 
,-f Wnęti p.vasario Sajai. Apžiūrė jo žemės ūkio pad-- rgus: plūgų, 

i.kŠ'Sir.s, ratus, p kinktus ir baigė valyti, sėklas, patikrino jų 
d.iguma,". . ■

Kad su Sajos darbais nekaip s kasi matyt ir iš visos 
Ąįlc.s kitų korespondencijų. Štai šių lietų kovo 3C d. Kybartuose' 
.iš visu Vilkaviškio apsxrltius v. .Įsčių suvažiavo žemės ūkio pi r— 
mūnai i .p įsitarima, 'pavasario sėjos roiknlnis. Pilviškių- vai s - 

' oiaus vykdomoj" komiteto pirmininkas drg. ffr. žinskus nr'-.nušo 
. -apie savo valsčių. "Tiesos" korvapondentas rašo: "Iš jn kolbos
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paaiškėjo, kad čia nędirl? mus; joks darbas dėl. s vitnrpinos v&ls^ 
ticėiu pr.gaibos, neturintiems sėklų ir traukiamosios j'.gos darbe 
vr.l®tir-či’r.ms. Vr-.lsoiguš vykdomojo koraititę. pirmininkas savo pru
ne Šime" sugebi jo tiktai skųstis stkįų stok-"-, užuot mobilizavęs ■’ 
išspręst! vietinėmis j'g omis Iši, kl.- usimn, k .s yra visiškai įm-n - 
nomų"...

- .. BoižcviKišid.‘jns p. .r igtin..iiis atrodė, kūd "riūoionališti— 
ni-ni .olom ht'-.l vr.ro k-.nk'. jišk.-., propaganda, kad būtų sutrukdytas 
sš-jos planas". Kai "kuris dr.rbn’s nosis -k.'., aiškų, r .ikir. ioŠkoti- 
ir kaltininku. Bolševikai to nepasisekimo kultų mota ne sr.tt nu—- 
mokšiskumo ir savo visiškai nualintam, krašte, bet nacionalisti
niuos elementuos. Juos sunikinus, Li’tuvoj beliks iŠ Rytų.atgr.b. n-r 
ti-klusnus bolščvikinir.i robot .i,' kurio bus p-.tenkinti misdami - 
ir iš Rusijos r.tvoztfis pelais.

• • 'r . ’ •

Gautos žinios iš Lietuvos liūdnos. Sovietai, ’ besiruoy 
šėąni savo didžiajai šventei gegužės 1 d., Lietuvoje buvo suėmė- 
apie 3000 .asmenų. Suimtųjų tarpe daug studentų, mokytoju ir 'mo- 
kšlaįvijos. Iš šio suimtųjų 'skaičiaus apie 600 asmenų esą., jau pa
leisti. Kitų likimas nežinomas. .

' Kovo 4 dieną, .i Mūnehoną aįvyko viena žyde is Lietuvos. - 
Ji- pasakoja, kad Lietuvoje' gyventi saly.oS yra sunkios. Jos" 
išvykimo metu daug lietuviu buvo suimta ir- ištr m.ta į Sibirą,. ~ 
Su&aįuioi tųaiąsi toliau, 'Ji'patarė nėsiuntinėtu i jiiv tuvių l-iš^ - '• 
kų, laikrabįių, neskelbti paieškojimų'pasilikusioms'giminėms į.: 
kurio šiuo m.tu dar, gal būt, ramiai 5gytf?nii, kad tuo nepakenkus • . 
ir nesudarius, ji. ms rimto pavojaus. Partizanai, jos• pasakymu,t 
bftjja, veiklūs ir aktyvūs. r Lietuvos miškus bolševiku pareigū
nai vyksta tik-ginkluoti ir didesniais'burinis. Miškuose parti
zanai turi ir didesnių įtvirtinimų, ir kfi kuriose ari.škuoso’ kau
tynės yra trukusios nųt po keleto,'dienų.

Partizanų veikla pasireiškia ne tik miškuose ir- sodžiuo— 
s<-į bet .ir-miestuose. Vilniuje, Kaune buvo išsprogdintos kai'ku
rios, dirbtuvės. Kaip pava.' Verku popieriaus fabrike išsprogdintas 
motoras. • . " -■ •

Vilniuje, Dariaus - Girėno'gatvėje g venti galima t£fc,.x___
su .snnoi.al.lu NKVD .1 idirau. Netoli šių gatvių yra įrengtas aorodr* 
romas.- Nesenai, nor-' ta 'Vilniuje padegti Raudono slo širmi jos. san - . 
diliai.' Sprogdintojai buvo atvyko, is Paneriu aiškų." ' .

• . -' Li< tuvoje. vykdomas ir-pasyvus, kaip bolševikai vadina, 
sabotažas.- Taip pat., B- udondvario valstybinis ūkįs ’neužsčjo ’ke
liolikos ha. lauku, kažkur dingo -trys traktoriai ir 1.1. įlolševi- 
kai dėl viso to: karščiuojasi,: keikiasi ir kaltina didžiuosius t£ri- 
liaudics priešus.

(. ' Visur jaučiama, -apatija, laukimas.. Not gerai apmokamas 
rasjetoja' su savo plunksna Korsako aptįųgo. Bsa, Leninizmo,'.marksiz
mo dvasios visai nematyti Lietuvos rašytojų, raštuose. Jie esu uŽ- 
ui^ršu-'," kas ruŠizmųo toli išvytus ūį Kybartų j.asilikų bernui. Lie
tuvos giriuo si-būsiu sunaikinti. Tad kuo, ūsą, b „laukia, rašyto jai, 
kodėl jie savo kūryba nc.krauna ni.u.jų kapitalu pr.rti-jai ir m.sudaro 
g ro išpudžio vj-riausybči, . ' , ■ • ’ : - .-
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J.A-V. UŽSIliflO POLITIKA- J-v. buvo,s ambasadorius Lon
done jo su-pn Kanneai populiariau žurnale "Lie'1 ražo apie ' J. V • 
■tarptautiną politika, siūlydamas joms .-tsisakjrti ligi šiolei sa - 
vo. ideąlistinšs, aukštu; idealu, ir gražiu, vilčių, politikos, ir 
karuoti ja, grynu ręaliziau, kad visomis priemonėmis išvengti gro
siančio žmonijai kar’o. kuris bus nepataisomas snūgis. žmonijos 
kultūrai- Besilaikant tokios politikos. J,V. tauta ir josios drpu— 

, gai turi būti tokioj ’ pasiruošimo būkle jo, kad trecias pasauli - 
uis karas, jeigu jis rųvyktu,, būtu, trumpas, lemiamas ir nilaimin- 

' gr.s užpuolikai- T-^cine pa nattily i s karos gali i,wkti tarp trijų, 
■ didžiųjų valstybių,- leme* iš vienos pusė: s bus Sovi tu Sąjunga, iš 
kitos - Jungtinės Valstybės ar britu, imperija, arba kas tikrinu
sia. - jos ūbi iš .vi. n. Del tos priežasties J.V. santykiai su S. ■ 
Sąjunga - sv ibi .uci., ir sudatinginusiu užsienio politikos dalis. .

Pricsing.- i J-VL nt:tikrai ir nepastoviai politikai Sov. . 
Sąjungos atžvilgiu, Rusija žino ko ji nori ir tai pareiškia, no 
ki-k nosiv,.ržvd’.ni<.; Būdoma. vienos partijos diktatūra, ir turudurna 

. ijVlŽnl pažįstą fc.ro jėgav ji gali gretinti ir veikti taip, kaip 
tinkamo ir išnaudoti mažinusiu, pri- šo klaida, ir silpnybe,. Tašiau 
tokia, būkle negali tęstis be galo, ię aišku, kad J,V. turi imtis 
ia, išspr sti To besiekiant- 'reikia žinoti, kad Sovietu Sąjunga ■ 
'nikosi brutalaus realizmo Žodžiuose, mintyse ir veiksmuose. Mu
arų politika nuturėjo pasisekimo dėl to, kad mos buvome nerealūs 
1b kovojome su realizmu. .Dabar turimo pakeisti-savo taktiką ir 
realizmą paimti savo politikos pagrindu. Tuo tikslu mos turimo 
tūloti 'litą v. iždo galimos rusu politikos ir žinoti kiek'ji pa- 
Uudla J, V, M no m .'.rnm.'., rustų politik-. galima iš mūsų, požiūrio 
"suskirstyti i-penkias dalis:

1, Bylos, kurios mums nepatinku, bot opi' kurias neno
romis. r-.•u1 i--i kalbant. mos neturim, rūpintis. Pavyzdžiai: Suo- 
'mij-., Baltijos v.'lztyLoS; ,3ce.;r-.bij.., Kurilu, salos, kai kurios 
Vokietijos‘okupacijos f ■ «•*- ..... v. \

B1*los prl. s kurios mes priucipini.ni i>ricsinnmos, 
bot nenorim' daryti išvadą, kurios pi. autu, bendradarbiavimą. Pn- 
Vyzdžiai; L i.'d-.j. . k; tu, ■ "Js —.. Si -uros Kur..j.., dabartine komu - 
nlstinb vaikiu- užsispyrimas prieš JTO.

j. B^ios, kurios išč-.ukia rimtus nesusipratimus. Jos 
dt-r nesudaro ti■ deginos kr.ro grėsmės, bot .vada prie bcndrądar 
Litavimo nutraukimo. &os rūšies bylos gali lemiamai susilpninti' 
•pasaulin- org.aniz cij . ir privesti prie Rusijos išstojimo iš jos. 
Pavyzdžiai; Rumunija-, Bulg'd ja, Turkija, lianas, Męndžiūrija,

WV5G37
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int nsyvinc komunistu vaikla, b- ndr de.rh lavino n pusiu kinas 
JTO sudar nt t ikos sutartis arba .•.tonine.s n rigijos kontro
le a bud .!■•

4. Bylos, kurios rodo įaucu politikos p- r jin-, nuo
b. ndrad rbi .vino i potenoi .lin.- gr tma, ir del to r il: alruja 
mus v.ikti taip, kad užtikrinti tautini ir politini saugumn 
pries Rusija, jos išimtina is pas ulinis org niz .oijos. Pa
vyzdžiai t puolitinis ir karinis puolimas i vakarus nuo rusu 
zonos Vokietijoj ., agr syvin v iki . prieš H: andin.avi j a rba
Si-.u-'s Afrika, pust-.nyos sugri ūti JTO .arba isvyi tyti rusu 
p'rsv.-ra .'•.tonine s nergijos srityj .

5. Bylos, kurios sudaro agresija ir tiesiogini grė
smė pasaulio taikai ir del to v. r čia pradėti k ra. Pavyzdžiai: 
užpuolimas arba reali užpuolimo grr sme V k ru Suropai, Brita-

• nijai, Pilipin .:ns, v " rinoi Didžiojo Vandenyno daliai ar Va
karu pusrutuliui.

Is imnt is to galim.. pasiūlyti tokius J.V. tarpta
utinas politikos pagrindus: J.V. t .rpt. .utines politikos pag -

■ rind.as - n pril- isti prie p .s .ulinio karo. T’.m tikslui pa'sii-k- 
ti J.V. turi išlaikyti panaSun a, ir todėl:

1/. Išaiškinti visus musu r z avus ir g,-liaunus at- 
sizv.lgi nt i vidaus .ir uzsi aio uzd .vintus, ir pri ju pri - 
taršyti nui.u uzui.uio politic .. 2/. ,p..ux-ucti tokio int nsy - ‘ 

-vaus d .rbo ir nuirti. tokia buki koki.. ir.e tur-j on karo lai— 
■' ku, kad gal..turi .n pagerinti musu vidaus ir uzsi-nio padėti.

3/.-P..d..ryti taip, kad J.V. t ut.a suprastu, jog pri-s pasauli 
jį-n, su atsakoiiyb. , .ir j.igu ji losisukin-.s nuo tos atsakomy
bes,.tad tuo p olų tur. s issi.zad-.ti vilties, del taikos ir 
p z ngos. 4/. J.V. noralin , <kononin , politine ir kariu,- 
giii-. laikyti toki .n 1- i pony j , kad g linas karas butu truu -

- pms, l'-mianas j r užpuolikui n- ' ' iminyan.
■ " Musu sunkumus s ntykiuos. su Rusij-.. r ikia sprūsti

-is in’.nt is to. kad J.V. privalo būti stipriausi*, vrlstyb- pa
saulyj .. Tuo tikslu r ikia; . •

.. " _ 1/. i .raikšti, kad j.v. laiko* savo santykiu su Ru —
sija vi niht liu <* .r n .isspn.stu kl .usinu v ngiant naujo pa— 
S .ulinio karo." 2/. P . iskin.J--k.ad sant;,’kiuosc su Rusija J.V. 
laikysis nepaprasto .t/iruno ir aiškiai .pibr- zto r ali^no. . 
3/. P .infpmuoti Rusij ., kad pozicija, kuria rusu politika ga
li tu užimti J.V. tzvilgiu, m-,s skirsi „.ii i penkias .kat gori— 
jas: nore lūs santykiai ir b-ndr darbiavinns, ' ribotas b .nd ra— 
darbi—vines, n-bu*idr—d.—bi avimus, pot ncialin. grėsme, ar ag — 
r sija ar agr- sijos gr.en . 4/. p..informuoti Rusij ., kad plr- 

; nuotu tv ju J.V. pi'n-- i x ndradarhi .us .su Rusija, ir nuosir- 
c'.zi.ai -pag 1b- o kononinio atet ,tyno -r ik 1- . .Antruoju tv- ju 

•J.V. bmdr darbl'.villo ir v>ng;.lbos mastas bus rusu b ndr dar — 
biavirio ’.pintis. Tr oiuoju .tv- ju J.V. n nor,.s ’.rndrr.d.arbiau- 
ti su Rusij ,. K- tvirtuoju, atv ju :v;s busim, priv rsti imtis 
.t.'.tinca iu v ižulu, is inant ia- ;.iusu ir pasaulio saugumo.P n—

ktuoju atv: ju it. s pask. lbtu'r n Rusijai k." r • 5/. Husu santykius 
■su- su Rusija visus klausimus skirstyti i p nkias k t gori j as 
■ir pagal jas atitink nai v-.iktio C/. K i d. 1 2 ir 3 kot gori- 
jbs bylu, painformuoti Rusij ., kad J.V. nors ir nr-sigrį bs

• ji gos, susidarys O-vd nuo.ioa . ..pi , t .i, kiek- toli eina Rusijos
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atsisakymas b, ndradurbinuti, ir p..gal tai atitinkamai Igsis.

K;i del l ur 5 k .t .gorijos bylu, pi.ni&inti Rusijai, 
kad jeigu ji nuo b‘ ndr.-'.durbi-.virao p. r is i • gr >sijn,, t .i hue 
puikiausias bud..s sujungti visa v karu .p. s .uli prl-. s ja.

N^UJU, uAAOkXi. kO^OHUOS VIDu-.dikJ AU-aj-CJ. Is V .ngri
jos Sovi- tų S- junga. "išnuomojo* 550.000 .tani, į n's (t.n si:i— 
čiuje 30.000 d'irb no.o ,žu:a5s ir 20.000 .kru, ganyklų.) r udonosios 
armijos aprupinl’iui. Šis z ri>‘-s ruoš a sudaro savotiška Sovietu, 
koridorių t ;rp , Jugoslavijos ir Vengrijos. Joj' Sovi. tu,' Sąjunga. 
,ikurdino savo z ndirbius, kurio dirba ž-n.\ raudonosios amijos 
maitinimui, b. t šitokį kolonistai yra nuolat kovos p! r< ngtyj

Taip pat Austrijos Būry-nlandc r k viz uotu ž'nės juo
sta V ngrijos pasienyj' , kuri sud .ro ruoi- nuo d. ohoslovakijos 
iki Jugoslavijos. Toj. juostoj., yra 130.000 akru, ž: nčs ir din 
atvyksti-, tukst.ndiai ž mdirbiu, iš Ukrainos ir k:ip matyt, ru
sai kolonistai čir. mano Įsikurti cnt visados, nes atvyksta su 
savo- šeimomis. Tokias pat kolonijos kūrimo.e L nkljos vakaruo
se- prie Oderio ir Neissvo upių. Tai rodo, kad Rusijos sienos 
ifikife.nos toli į vakarus nuo pačios Rusijos. Taip darė carui,' 
Šibirė l-r Kr.uk-.z : kūrdino kazokus, kuriu buvo ir žemdirbiai ir 
kan ivi-.l, trip daro ir bolševikai: i užimtus kraštus siunčia 
kasotus, kuri' yra kertu k .r .iviai ir ž išdirbiai ir kurdinnni 
tose vietose, kurias Rusija laiko savo lupi rijos pasieniu,Veng
rijoj p> r rinkimus dauguma balsu, gavo smulkiu savininku parti
ja, bot svarbiausios — "raktines" ministerijos ir pasienio ap-' 
sauga yra patikinu komunistu, rankose ir Vengrija daro Įspūdi 
rusu, provincijos, nes juos pietuos-: paimta t m>s juosta zoku, 
kolonizacijai.

"l’.Z.*Nt;Į9
VOKIEČIU KARININKEI RAUDONOJOJE .IIMIJOJE. Ag ne Įjos 

"Reuter" iš Berlyno pr n'Šimu, voki-. Siu karininkai, kuri; buvo 
karo belaisviais pas na-riki čius ir anglus, o v'linu buvo pa- 
1- ietį i namus rusu zonoj , p. rž ngus d- mark. .oijos linija, buvo 
tnlpinrni i atskiras stovyklas. Tuos stovyklvtosc juos apkl .u- 
sinč-dovo, ar nenori Įstoti Į Raudon j . Armija, sutikus gaudavo 
daug privil. gijų. Tuo' būdu alij antai, gražindami b ..laisvins, i 
rusu, zona, prisi'd dr. yri Raudonosios Armijos p .didinimo. Rusai 
iš savo pusoš neišleidžia n', vi no vyro. K ip žinoma, Į :.ngLų, 
.am'-riki'clu zonas, grižt'-nčių yru, mažai t~pn~i taiko.- "Sunday. 
Dispatch" diplomatinis ko ro spond< nt as iš Paryžiaus praneša,knd 
pagal gautas jo in'ormncijas, voki čdų karininkai, kuri: prik
lauso "laisvųjų vokiečiu" komit tui Maskvoj ’, d .bar nsa už Ura
lo, kur padeda apmokyti te. ud on -.j r. Armija,.

■ NKVD L3NKU0J*": VEIKIA VIEŠ..I. "Observer" kornspon - 
d ntas iš Varšuvos pran. ša, api d, d.mos pastangas laikinosios 
1 nku, vyriauąybas saugumui užtikrinti. Vien-m'' V ršuvos vii šbu- 
tyjo,' kur gyv ne dauguma ninisterių, o jų, tarpe ir Mikol.aičik 
ir viešojo saugumo nin. Rndkicvič, aplink narna, ir ki kvi nr.no 
t.ukšt d. žuruoja atiprus policijos postas. Ki kvi.nm suint, - 
tari, suot .n, kuris -.ti-in.. i minim, ji vi šbutĮ, p.-.dnronr, stnbčti- 
Uc*i smulki mrut.i. dt..i Ū..11S "0bsvx*v^<r" x.orx>x>puuu^nto pr.nv.si— 

' no: "Kaskart didėjanti n'tvi.rki. ir Įt apimąs L nkijoj ntkr-i- 
po. rusu dėmisi i 1--nku vidaus r Įkalus. Kaip p .vyzdį, ./.imsimo 
t..i: išvršluojančius iš L nkijoS i užsieni tikrina. NKVD, kartu 
v. ikdami sfa lanku, policlj..", ' (B,p. ± Dz.Hrill8)
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"V0KI3ČIIĮ KAllIJIIltKU, SAJUNSOS" 10LITINĖ 13T.TIS. .'fir
moj vietoj Sovietu, politikoj stovi komunistai, nes jie sudaro 
ta, instrumentą,, kuriuo rusai stengiasi Įkurti iiasauline imperi- 
jaj betgi neat'štumiami ir kiti, kurie, nebūdami komunistai, ga
li patarnauti, tam pačiam tikslui. Amerikiečių savaitraštis "Newsweek? 
paduoda įdomių informacijų apie 'garsią "Vokiečių karininkų sa. - 
junga.", Įkurtą karo motu Maskvoje, apie kurią pastaruoju metu 
neteko girdėti. "Buhd Deutscher Offizicyo" priešakyj. stovi <<J.“ 
dmaršalas laulus ir generolai von Seydlitz ir von Dnids., SĮ 
organizacija turi 7COD n^rių, kurių tarp- yra 60 g.ncrolų.. Iš 
jų 5000 dar tebėra Rusijoj, ju tarp, tebėra ir maršalas kaulus 
ir gon. Suydlitz stovykloj 30 km. ų vakarus nuo Maskvos. Jia 
ten yra internuotųjų teis mis. Apie 12(10. karininkų grižo i Vo
kietija, (i rusų okupuota, zoną) ir bemaž visi užėmė raktinius 
postus voki ašių administracijoj. "Nowswe .k" mini pulk..Karkgra- 
fa, kuris yra Berlyno policijos šefas, pulk. Stoidlc - ž mės u— 
kio direktoriaus rusų zonai pavaduotojas, maj. Ba-ohl r - Bran — 
d> nburgo proyincijoš prczidntas, kap. Had'-rtnann — mokyklų di
rektorius. "Šitie karininkai,; — rašo "N.-wsw k", - sudaro gru
pe, kuri rusų ir vokiečių kombinacija laiko milituriškai pag< i— 
daujamu ir istoriškai n-'išve ngiamu dalyku.
. 'v Kaip matyt, buv■; hitlerininkai ir prūsu, junkeriai n t 
ni'v-'.rciami vaidinti komunistų rolės norint gauti aukštas vi. tas 
rusų okupacinė j .- zonoj-.. Užtenka būti "peruukliėti no" sovi- tų 
lageriuose ir. pareikšti savo lojalumu, sovietų atžvilgiu ir pasi
ryžimą, veikti vokiečiu, ir rusų bloko naudai, .klausant Kremliaus 
vadovybės. ' ----

IROVOKACINIS ATSIŠAUKIMAS. (INI?. Iras.) Puidos lenkų 
stovykloje (,'mcr. zonoj) pasirodė anoniminis utsišuukimaa,. kvie
čiąs lenkus bendradarbiauti su vokiečiais ir kovoti prieš b-nd— 
ra, priešą — bolševizmą. Ilinimaų atsišaukimas turi charakteringas 
hitlerines propogundos tėz .s. Štai, p.'.vz. tipdmgr.s fragm- ntnsi: 

"1939 m- ptmetėt? jūs vado (suprask Hitlerio)pasįūly - 
mus. Tuo tarpu galėjote į. ndrai su vokiečiais sutriuškinti mir
tiną priešą. Jus, tačiau,.kaip sąjungininkus,pasirinkote Angli
ją ir Ameriką, kurios jus" išd.vė". Ir 1.1. Šioji citata,. pana
šiai ir visas atsišaukimas, rodo jos autorių .-yrovokuoiną-t- nd. n— 
cijc, Spausdinimo būdas ir popierius laidžią idanyti, kad atsišau
kimas buvo atspausdintas dar kero nt tu, o tik dabar pr.'.d-" ta pla
tinti. Tikslas šio "darbo" yra .aiškus:-norima sukilti nuomonių, 
skirtum., ir užtraukti n-.pasitik-j ima, bei užim tin'jinius, jog lėn— 
ku, tnrpv* yra hitl riniš judėjimas ir pan.lenktą stovyklos admi
nistracija d ,dr. pasingus išaiškinti atsišaukimų platintojus.

■ ■ LUNKU. MAISTAS ATSIIURIA RUSIJOJ?,, lar JAV iždo komisi
jos susirinkimą, ūkio minist-.ris And r son p .-.sakė kibą, kurioj 
iškritikavo laikinėje L nki jos vyr iuusybą - d<--l n tvarkingo maiti
nimo sutvarkymo, jis per išk', kad: "1 nitų vyriausybė parama mais
tų-gauna is' užsienio, _ o savo atsargas išsiunčia. į Rusi j.-į.Neišt en
gsiu pasakyti: tos atsargios yra rusu, r kvizųoto's, ar tik jas jin 
pa'‘mč i "globa,'-, ^m- dingą 200 tuk*t: nčių tonų,m- isto atsc.fgų, 
kurios "dingo" is 1-nku. valdžios priežiūros. ".Sis Iii#. .Andorson 
pareiškimas smarkiai, sudomino policinius Vašingtono sluogsniuu..
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• ■ " ■’ V SVUžsienio spauda dažnai rašo apie 
labeltijo kraštus. Tačiau kol oficialiai negalima gauti užsie
nio spaudos, mūsų spaudos skiltyse daug'kas nėra pažymima. 'Ir. 
tos. žinios, kurios mtųus pasiekia, dažnai yra gerokai pasenėju- 
sios. Skandinavijos spauda, kuri Pabaltijo kraštus rečiau be
minėdavo, dabar iš naujo vėl pradėjo spausdinti eile straips
niu ir informacijų. Tačiau skandinavu, spaudoje telpa daugiau
sia informacinio pobūdžio žinių. Rašoma, kaip šios valstybės 
buvo įjungtčs i Sovietu, SajungaJ kaip jos pergyveno kara, ir
l. 1. Didelio susidomėjimo šiuo metu Pabaltijo kraštais yra pajr 
rodą lietines Amerikos kraštai. Dienraštis "Polka de Manila" 
išeinąs Šuo Taulo rašo: "Po to, kai Lietuva, Latvija ir "sti- 
ja buvo Rusijos užpultos ir okupuotos, dingo visos viltys, kad 
šios šalys greitai grįš laivo nepriklausoma, gyvenimą,. Tiosa , 
nors šios trys šalis oficialiai dar ir nesudaro SSSR 'dalies, 
bet' tarptautiniai'politikos stebėtojui neslepia savo nujauti
mą, kad šiuo klausimu nusistatymas jau yra padarytas įrj-kęd 
šis ki nn wi m ne. traktuojamas'kaip'ivykos faktas. J igu šįos ša
lys būtą buvusios vokiečiu, užimtos, kaip, pavz. Austrija per • 
1938 m. "Ansohlussa", tai ši jungininku, laimėjimas būtu, atnesųs 
laisvi; ir Dabr.ltij o.'kraštams. p.vergus'gi, juos vienai is stip
riausiu demokratiniu,, snjuri gi n inkų, siu trijų, kraštu^ f-.-spubli— 
ku 1 iki'mna yru bu gulo sunkus^ nwutsiŽVulgi.nt i, p,-.iX-.UU4>, Kad 
jos ateityje turi cir.nčioš kiekviena savo autonomine, valdžia,. . 
Tačiau -nereikia pamiršti, kad dar nei Anglija, nei JAV nėra , 
prin.-.žinusios tą kraštu inkorporavimo i Sovietu Sąjunga ir n-— 
matyti ženklu, kad jos padarytu,,t"-i drb-r, kri rusu, r-ikiilavi—
m. .i suk įsi -e. pie daugeli kitu, pasaulin- s svarbos klausimu. Kaip 
ten bebūtu, bet yri.- b<-v -ik tikr"., kad .abnltijo saliu, ijroblo — 
mn bus svarstoma, tuo p čiu m- tu- kai bus diskutuojam-, taikos su
tartis su Voki >ti j n- p.--nt-.rosioš .rytu, si noras nustatyti". .

Kongr so atstovu Clare- Booth-: Luo-i maždaug t-.ip išsi
reiškė: "Noriu pabrėžti savo susirūpinto ., iš viso dėl savo val
džios ir laisvas klausimo šiandieniniam ? pasauly jo. x nskutiniu, 
kalcitu rietu šiurpūs p ..tyrii-^i "butu^ tur • jo visi utis inuias galutinai
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parodyti, kad kol pasiliks tent viena agresyvi totalinė vals
tybė nepažabota, tol nebus laisvės ar savos valdžios patikini
mo laisvą mylinčioms ir laisvės siekiančioms tautoms.

Ne priklausomybė, kurią, mano ir daugel iv kitą ano ri
ki" olą įsitikinimą, Lietuva turi pasiekti ir pasieks, turi bū
ti iyesta duodant garantijas^ kurios leistą jai ekonomiškai ir 
politiškai tvarkytis savo paoios nežiūra, o nebūtą vien tik 
įsivaizduota laisvė, kurios vardu ji gali būti išnaudojama_pa
tenkinti svetimoms ideologijoms ir gobšioms imperijoms, 3a ž - 
nai o su kartojusi savo tvirtą įsitikinimą rinkimą, kalbos ir 
religijos laisvėj kiekvieno jo šalyje ir laukiu fllnosį kuomet 
tos laisves vol tikrai įsigalės Lietuvoje".

į NECENZŪRUOTAS LAI&AS iŠ LIETUVOS. Amerikos lietuvią
laikraštis "Keleivis" Nr. 11 paskelbs toki, laišką iš Lietuvos: 
"Mes jūsą laišką gvome ir dabar džiaugiamės, kad jus neužmirš- v 
tat mūsą. Mes po giruio Tamstą laisto parašėme jums bent tris iais 
kus ir dabar mes žinome, kad ir Jūs nuę mūsą bent vieną laiš- 
kutį, gavote. Todėl ir po šito Jūsą lai&:o skubame parašyti kuo 
greičiausiai Juras atgal ir norime parašyti keletą zodolią apie 
savą bėdas ir vargus ir savo artimują nelaimes.

Mūsą šalis por šį karą iškentė visokią vargą irvvi— 
šokią nelaimią, tad ir mums' teko iškąsti visokią bėdą ir si - 
šokią n; laimią savą ir savo giminaičių, bei artimųjų. Mas patys 
dar koljkas tebesame visi gyvi, bet iš mūsą gimines daug jau 
neljegyvjna Lietuvoje po šio karo, nes atėjūnai pavydėjo, kad 
lietuviai dar ir po kuro daugiau turi, kaip jie pri' s kąra, kad 
turėjo. Jie gy v. nti, išvažiavo. į, Sovietu Sąjungą,. Jie važiavo 
nenorėdami, b< t tur'.jo važiuoti', su nami&'iais turėjo persis
kirti, nors ir labai gaila,buvo, bet tas priklausė no nuo ją 
valios, bet nuo svetimos jėgos, kuri jiems,įsako tą vykdyti . 
Kitaip padaryti jir ncb'tur’jo valios ir jogos, nes nr-s esamo 
valdomi n< įstatymą, bet i’inklo. Klano ginklas tvirtesnis, to 
ir valia. įas ką yra ginklas rankoj, tas leidžia įstatomas, 
tas tvarko mus beginklius lie tuvius.

į Rusija yra išvažiavi, gyventi A. su žmona ir vaiku 
1941 motais. B. žmona paliko Lietuvoj :, o jis kažkur netoli 
L-djūrio prie Sibiro baruicuoso dirba. Jis išvažiavo 1945 m., 
bot jis tos laimes nclžkent-' ir mira nuo šalčio ir bado. Jie 
visi važiavo nr‘ savo valia, b< t pii varta, uz tai, kad lietu
viai nenori pakąsti kolchozninką santvarkos ir dar„luukia,kad 
at< itą angiai bei amoriki.Čiai ją išvaduoti. Mūsą šeima kol 
kas dar t< b. gyv na visi namie, AŠ dirbu Ęrio..,. api ... ki - 
lometrą nuo n'mą, i,mmus pervažiuoju dažni... Brolis S. dar 
jaunas... taip ir gyvenam. visi ko J. kas netoli vi. nes kito. 
Tėveliai irgi sveiki kolei kas, darbuojasi n<mi--, kiek dar ją 
jėgos leidžia. Mes mažai ką galim padėti, nes reikia dirbti 
prie valdišką darbą. Turime nusisamdę, tarnaitę, bet jeigu toks 
laikas bus ir toliau, tad ir tos nebegalėsime nusamdyti, nes 
ir patiems reikės siti į kolchozą airbti. Taip ir vargstame po 
to karo kol dar gyvi. Jeigu ir toliau bus, kalu dabar gyveni
mas, tai geriau žmogui numirti, bet ne taip gyventi. Mos vi
si Tamstoms įduodame gerą dieną, kad ne sulauktumėte tokią lai
ką, kaip dabar pas raus yra".
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Z'A / ' > - 4' V Daug lietuviu, stovyklų, paminėjo birze-
storines mūsų tautai datas. Jos mums labai rėksmingos.Juk 

~ i ta
:ioji tragedija ir Gol -
- 16 d. d. keliasdešimt

su:

1940 m. bolševikai birželio 15 d. okupavo mūsų, tėvynę. Su 
okupacija prasidėjo ir nūsu, tautos didžioji tragedija ir ' 
gotos kelias. 1941 m. birželio 14 - 15 ■ 16 1.1. k-lil-i-.---- -
tūkstančiu* lietuviu, buvo išvežta i, Sibiru,. Su tuo madiniu iš
vežimu prasidėjo lietuvio tremtinio kelias. UŽ keliu, dienu,,bū
tent birželio 22 d., tais pačiais metais, prasidėjo karas. 
Laisve, mylinti tauta sukilo ir paskelbė nepriklausomybę. Ja* 
skelbiant nebuvo atsižvelgta noi i, nacių, nei i, bolševiku, už
mačias, pageidavimus. Sudaryta, laikinąja* vyriausybę naciai iš
vaikė ir civiline, valdžia pasigrobė patys rudieji. Prasidfejo_ 
aktyvi kova su naciais. Ir vėl buvo žudomi ir i, kalėjimus grū
dami savo tėvynė, mylintieji lietuviai. Naudieji okupantai taip 
pat te,so ištrėmimo darba, iš veždami tūkstančiais į v Vokieti
ja, ir ’kitus okupuotus kraštus^. darbams. 1944 m. bolševikai 
birželio men. vcl pasiekė Lietuvos sienas ir pradėjo okupuoti 
jos žemos. ,

Taip per trumpa, laikotarpi, mūsų, kraštas percidinejo 
iš vieno okupanto i kito rankas. Ir šiandien musu, tėvyne neša 
~nkų vergijos jungš, Teroras ten siaučia dar didesnis. Tūks - 
tančiai žudomi, kalinami ir tremiami i tolimąjį Sibirą,. Tad 
tremtiniu, skaičius ir šiandien gausėja tūkstančiu, tūkstančiais.

Mums netenka aiškinti, koks skirtumas yra tarp Sibi
re ištremtųjų, ir musę, esančiu, anglų, am .rikiooiu, ir pranoifzų 
globojo. T n, Sibire, prirakinti prie katorgos darbo, alkani ir 
bot'isiai v-rgai. Čia, mes doke Anglijos, Amerikos ir Prnncū - 
zijos globos, naudojamos visomis laisvojo žmogaus toisemis-r 
UKiiRA mus aprūpina kasdienine duona. Turim' savo spaudą, mokyk
las, mi samhli n s, chorus ir visa tai,,ka, turi kultūringas žmo — 
gus. Turime pakankamai laiko pasiruošti busimai ateičiai. Už 
vida tai mus turimo mokėti jiems reikšti savo dėkingumą. Rci — 
kia mokėti ir naudotis tąja laisve. Prasižengimai turi būti 
mūsų, pačių taip varžomi, kadjų visai n'būtų. įtempti taip pat 
visas savo jėgas kūrybiniam darbui. Nei valandėlei neturime už
miršti mums teikiamos ^Lohos ir tu, galimybių, kurios mums tel
kiamos, dčl mūsų, tėvynes guresnės ateities.

Minėdami tas vargo ir kančių dienas noparadiZŠkim.". vil
ties, kad vėl gclšsimu susirxakti į 1-isvą ir nepriklausoma 
Lietuvą iš tolimojo Sibiro, iš Vokietijos ir iš kitur išblaš - 
kytioji lietuviai.

. Pasitaiko, kad, kai kuriose stovyklose mūsų tarpe ky
la nesutarimų. Su skundais nueinama net į ŪUHRA ar karinus vald
žios įstaigas. Ten vieni kitus kaltina ir juodinę,. Toms įstaigoms
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susidaro įspūdys, lyg mes savo tarpe tikrai turėtumėm nepagei
daujamu, blugu, asmenų. Sali susidaryti ir dar blogesnis ispii - 
dysir iš tokiu, skundu, mus globojančios įstaigos gali susidary
ti apie' mus nuomonėj nemokant naudotis teikiama globa, nei pas
kirstyti sąžiningai teikiamu, gerybių ir 1.1.

IŠ arčiau žvelgiant ir ištiriant reikale, pasirodo, 1 
kad tie skunda į kyla grynai is asmeninio reikalo. Vienas ■ ar 
kitas dėl kėdės, dėl komendanto vietos,nebijo sukelti nesusipra
timu, ir varstyti savo globėju, duris. Del tuščios ambicijos vi
sa stovykla pastatoma ant kojų. Prasideda rietenos, šmeižtai , 
grasinamu lapeliu siuntinėj imas ir 1.1. Kai visa tai matai ir 
patiri, taip ir norisi paklausti tu visut "Quo vauis?" Tigrui, 
kur mos einamo ir ko mus norimo? Kas iš 'tokiu barniu ir nesu - 
tarimu, naudojasi? Tik ti', kuri? yra pražūd; , mūsų, tautos lais
ve, ir kuriu, tikslas yra p r musu savitarpinius n-susipratimus 
parodyti mūsų globėjams, kad mr s’ pilnai nr-Baiao verti ju globos 
ir turimo būti išmesti poj bortą, musu pačiu, likimui. ' ' , 

Savitarpinė nesantaika' yra visu mūsų nelaimiu, židi - 
hys. Kas kilia vaidus, tas prasikalsta musu, bendruom-noi, yra 
vertas jos paniekos ir pasmerkimo. Žmogus, kuris dčl savo tuš
čios ambicijos .drumsčia visuomenės nuotaikas, negali nusipel - 
nyti sau pagarbos. Tėvyne tokiu, nenuoramų tikrai taip pat n< - 
laukia. Garinusiai būtu, kad liiko vandenys juos išplautu. iš 
musu tarpo ir mus ju, nesusi tiktumšm . nei čia, n- i mūsų tėvynė
je* ' . ' ■

Žinoma, gali kilti nesutarimu, ir rimtu nuomonių, skir
tumu. G Ii būti pad-.ryte, skriauda ir žmogus gali' reikalauti 
sau nuplėštos garbės, gražinimo. Tačiau tom yra ir kalins. Mjs 
turim.: ir savo tautine, bondruomr.no. Mos turim-.: komitetus, apy - 
gardu, komitetus, oontro valdybas, apylinkių, ir garbes t-išmuš. 
Toso visose instancijose mos ir galino išrišti visus kilusius 
nesusipratimus. Tiesa, 1TB Centras ši ndion dar didesnės vaisk
ios neparodo. Sutikos sunk-, sniu kliūčių, gyvenimo kalyje, lėtu 
žingsniu t- vjtro savo darbe. Jo gyv-snė veikla sutramdytu- daugelį 
neški. ndumuj kiįusiu, vienojo .-.r kitoje vi- toje • Tikėsim s, kad 
ffentro V Idyba aplinkraščiais ir savo nariu, apsilankymais sa - 
vo skyrius įsąmonins ir sudrausmins.

• paprastai lietuviai stovyklose su kitu, tautu, žmonė - 
mis sugyvena gražiai. Tačiau, nelaimei, nesenai vienoje stovyk- . 
loję buvo įvykiai, kurie privedė prie, liūdnu, pasėkų. Kilusio - 
se muštynėse yra ir uuku. Sunku tai šiandien' pasakyti, dėl ku
riu, priešą šėlu, tai yra kilė,. Tačiau bijomasi, kad toje stovyk- • 
lojo ^panašūs įvykiai vėl nepasikartotu, fel's įvykis turi atkre
ipti mūsų, visu, dėmesį ir į jį. mes turime rimtai pažiūrėti. Ge
rai apsižiūrėkime, kad kas nors panaŠiaprasme mūsų ir-kito j 
stpvvkloj noišprovokuotu. Būkime santūrūs ir dėl kokiu, hors 
menkniekiu noįsivulkimi ,į skandalus ir nckeršykiie. Ton,-kur 
kas nors sprendžiama j'ga, visuomet vienoje ir kitoji, pūsojo 
būna auku,. Basidurcs plišys yra sunkiai uzįipdomas. Paskui rei
kia turėti nuolatinės baimes'. Panašūs įvykiai gali iš viso pa
sunkinti musu, padėtį Voki itijojo. Tad būkim; apdairus kiekvi'-- 
nam-- žingsnyje. Haug'okimc: lietuvio g.-ra varda, kad jis nibūtu, 
įmaišytas į neramaus olomonto pažymimus' sąrašus. -Tm, kur g < r ai 
sugyvenama, ir pats gyvenimas yra įvairesnis, linksmesnis.
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Ukrainai

(Tr.ssu iž Nr.6) _ • » '
Negalėdami pt.sin. .uooti Komc.n<’.:.nto l..idiniu,ir nor*,druni išlošti 
luito b.psišv. Įgyti - pa. si sale', ra esc, Klc.ip ;dos lietuviui* To- 
d.. purkši' \ p. r inr.maji, laguri pilietybe i nustutytl-. ,

P r incjnsiciE lageris Tomo /Toruzy buvo.labui di 
. . d lis. Či... kurtu gw no buv. rusu, b laisvini, civiliui d ,r..i~ 

ninkni ir- nubalti Jžir.i, Inkai, ukr.-.inni, žydai',. Voki’-oiu r 
pririjant.-!. Žmonių, skaičius tnrpnic ri-kc 30.™C. ,G-guz-s 
mėnesi 2,' Salonai p.-.bnlti. čiu, buvo issiujsti "t.VTjnen .

Lagerio komė.nd-.ntr. s duodavo 1 idimus is i.i i, i 
ta,. Tačiau, Ir.i pri č lagerio uždarymu pradėjo b gti n t 
s.i, ič-'jimus suv-.rž'. Vis d *1 to p. b.-.lti ei. i is idr.vo pro 
r.ts-.rginius iš'jinus vi-lu, tvoroje;.

. „ Maistus dienai buvo - 600 gr. juodos duonos, 1
s-.ukštukus cukrau.'; po 0,5 Itr. '.rb tos pusryčiams ir y.'.j 
n i, pie tums 0,5 Itr. supelijusiu, pup liu 
Ppr:. kartu, p'.r s .v iti, sriuba, buvo su arki i'n; 
Vaikams duoda.vo po puc puod lio pi no dienai

■■ a.rb.1 r-jon! šv-r-i palaikyti, l..o—lo ūkiui ir mio-

ru-

rb. 
ria 

ar' kruopu, sriubos .
i nr. r.rbr. žuviai.

. Etc; - sandėliuos.:.
Mcdioinps pagalba buvo lygi nuliui. Idikam’ntu, ir 

tvarstomosios, modži .gos nebuvo. Laru rio daktarė' Li tuvojc var
gu, ar būtu, g .1'jusi .iti si ug-' s y r'.igr.s. I, pri'mimo kniuba. - 
ri, ilėisdavb po 5 - 8 žmonos. "Daktare-vienam p tikrindavo 
akis, kitam gerkle, t rečiam'kits, vi t,, s-k.anČinm forunkuln , 

.dar kitam šauta, ž.'izd.į. Tuo tarpu m-.d.' sesuo rr.šy-l'.vo i, kny - 
g;v di.gnozus, vaistus/ pastabas ir'p rrišdavo. Grupe, sutv .r - 
•Irius, daktare iškilmingai pakišdavo galus pirštu, po kranu, su- 
viigydavo juos ir liepdavo ii isti kit.i, grupe,. Griebus nuo 
lango .valgom; J i, šaukštą,, nušluostyfl'.vo i, chalerfo skvam?, ir 
kišdavo i, pači nto garki ,. Chalatas atrodė .tur'jąr kadaise- pa
grindine, spalvą,.b .lt.,, dab.,r lyg-rausvai juoda,, ko apžiūros 
š..ukŠti\ vėl mesdavo ant lango, kur tpoj pr.t, godžiai zirzda - 
mos,' puldavo mus.s. '

Sovietine c rao ieinor triumfas buvo pad monatruotas 
motoru, nėštumo ir v< nariniu, ligų, tikrinimo m. tu. Ta pačia ir 
nodizinf. kuot . pirštiną buvo patikrintos ištisos grupes motoru. 
Nora žinių.' kiek mot.-ni, nuo to p .tikrinimo susirgo'. Baikis ma
nyti, ke.d rozult .tai irgi buvo 100,^ bolševikiški. Viskas p gal 
plr.na. Bolš .vikišk.,s spartumas ir kolektyvizmo id'j-, ugdoma ir 
medicinos srįtyj-» Tik vino dalyko lig-šiol n.-i Lie tūvojc,n'..-i 
ši., neišsiaiškinau — ar ..illni-.i partijos natini turi t'lso, mir
ti no pagal plan-,. . ,r n. . ■-

B fibras Avi'.tim;.s“ buvo atliekamos NĖVD paruigu-
nuj Buvo suruso;n 4 xornuii ,r..i»-!Burp mitu, b naro .įjobū.žio
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punktu buvo ir — "Paskutinė tarnybos ir gyvenamoji vieta", “Į. 
kokią respubliką nori grįžti" ir "Vietos NKVD nnomnnA, nnra- 
sšs, antspaudas ir data", formuliarus užpildydavo patys parai- 
gunui, po to perskaitydavo ir įduodavo pasirašyti. Apačioje 
buvo prierašus: "už suteiktu žinių tikrumų atsakau visu Bes — 
publikos įstatymų griežtumu*. Tardydavo nesunkiai, atrodo,kad 
svarbiausias punktas buvo laukiamas vietos NKVD atsakymus iš 
tžvynos.

Suarki.". 1 griebdavo tik jaunus rusus, kurio buvo dir
bu vokiečiu pramonėj .ar žemės ūkyj. Taip put nepasitikėjo nei- 
žydais, ,no£ KZ. Viena žydaitė iš Vilkaviškio skundėsi, kad ją 
sunkiai tardą ir įtari .m., gestapo agentė, nes kitaip ji Vokia- 
tijoje nebūtų išlikusi gyva. Taip pat girdėjau, kaip vienas, , 
eusijuudiųųs advokatas, skundėsi savo kolegai, mūsų korpuso 
seniuniuiI "supranti, aš Lietuvoje buvau komunistas, teismuo
se gyniau komunistus, dabar buvau KZ, o jie netiki, kaip aš 
likau gyvas; Ir vadina mano provokatorium".

Tarp kitko, stovyklos' n. jone, buvo ir sušaudytųjų 
kapeliai. Ju plotelis buvo jau nemažas ir kasdien po, truputi 
vis didėjo. B.p.ame, buvusios tvirtoves forto dor^ sėdė jo ir 
laukė savo alios keli šimtai išaiškintų vlr.sovieoių, damokrn- 
tįjos priešų ir krašto išdavikų. Žodžių, visus patogumus tu - 
r j omo vietoje.

Mūsų korpuso seniūnas buvo lietuvis, advokatas. Jis 
buvo pagautas Htig.no saloj ir su šalna. .Įvarytas, šia. Ko. da—. 
rys - perdavė arklius, vesim;, pakinktus ir laukė "gražinimo" 
Be to, jis d;.r buvo vertėju prie tardytojo nemok;ntiems rusi
škai. Baiki;, priminti, kad tas par. igo.s jis puikiai atliko ir 
daugeliui padėjo savo patariu, is. Apie tolimesnį piliečių pliki
mų iš rusų jie nieko negalėjo išgautį. Bet mūsų seniūnas ži — ■ 
nojo silpnų rusu "pylimo“ vietų ir sur ngė v išes — prie šų.ap— 
so rusai kapituliavo be sąlygų:

"I didesnes gyvonvietr s n grįš nei vienas", -^pro. — 
dėjo yapalioti vi-nas. "Kol neateina .atsnkymasis gimtines, pas
kutines tarnybos ar gn-vnemosios vl-tos, yill' čl^i iš norni _ 
namojo lagerio nepaleidžiant. Piliečių transportai ir ąaaoni— 
nes bylos į paskyrimo vi tas siunči ni su palydovais. T-n po
rina vietos NKVD. Daiktai prie sienos patikrinami ir portk - 
liūs išdalinamas "neturintiems", kadangi vieni turi per dr.ug, 
kiti nespėjo apsirūpinti. Be to, tėvynėje yra visko užtekti — 
nni, todėl nebėra prasmės vilkti per d..ug, kas prie dabartinio 
transporto sunkumu - tik b reikalingas vs.rg..s".

Iš Volkovi&co gautas per r nkas 1 ievns is ankščiau 
i kvykusiųjų šias žinias patvirtino. Daugiau jokių ntarų 
naraikiaJ

Mitingo /sovi tin j- santvarkoje univ realine būti
nybė/ vi^n-s politv^duv-s aiškino i "jus esate jau sugadinti 
žmonės. Dauguma mokat n .t vokiškai. Ir mums toks daug dirbti, 
kol jūs būsite toki, koki buvot', tnkšfiinu. 0 SSSR vidaus san
tvarka jums gerui Žinoma*. Po toliu mielų priminimų laisves 
mylėtojai pradėjo iš lagerio dingti.

(B.d.)
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MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBA. Mažosios Lietuvos veikėjai, 
išėję iš koncentracijos stovklų ir esą ištremtyje, buvo susi
rinkę apsvarstyti savo reikalu. ' Įkurta'Mažosios Lietuvos Tary
ba. Ji rūpinsis, kad būtu atitaisytos mums praeityje padarytos 
skriaudos. Rūpinsis, lead'slapus ir anapus Nemuno esančios žemės 
Vakaruose būtų sujungtos i vienalytę valstybę. Prie jungiamų , • 
žemių turės būti ir Karaliaučiaus uostas; Rytprūsiai sudaro ir 
bendra ūkini vienetą su Didžiąja Lietuva. Manoma, kad Didžio - 
sios ir Mažosios Lietuvos žemių sujungimas šių dienų sąlygose 
bus visai Įmanomas. Su Vokietija bendru sienų nebebus, 'tad no — 
bobūs ir kurstymu iš užsienio. Nenumatomu ..tityjo sukurti ir 
autonominius kraštus, kaip tai buvo su Kl.'.ipi d;., n e ir didžioą- 
sios valstybes p.-mut , kad tai yra Įvairūs nesusiprrtim| židi -

KLAIPĖDOS IR KARALIAUČIAUS UOSTAI. Klaipėdos uostąs 
karo ra' tu buvo veik visai sugriautas. Pasitraukdami vokiečiai 
išsprokdino uosto molus. Jų pataisymui reikės nemaža laiko ir 
milijoninių išlaidų. Karąli.'.uoi-.us uostas liko na sugriaut a s. At
skyrus Rytprūsių ž mos iškylu klausimas a.'l Mažosios ir Didžio
sios Ld-'tuvo s Sujungimo Į vienalytę valstybę. TrernltnuftiuSjknip 
tų žemių dalis, ir istoriniai buvęs lietuviškas ml. stos, . turės 
būti tni'p pat prijungtas prie Lietuvos. Karaliaučius ir Rytp — 
rusini ir ūkiškai suderi b'-ndra ir n daloma vi' n- tu. T'ip, pvz. . 
iš Kauno i Klaipėdą yra 320 km., o į Karaliaučių ti‘k 240 km. 
Patikrintomis žiniomis, Rytprusiose gyvi nt o jų. yra likę mažiau 
negu pusė. K'.r-liaučiuj' iš'buvusių apie 500.000 gyventoju yra 
liko virš 40.000. Ir debar ten gyventojai tirpstu^knip snioges. 
Vieni yra išvežami, kitus naikinu ligos. K .rnliauoiuj siaučia ■ 
šiltinę ir taip vadinamų s. i s "m..rns"< E.i kuriose vietose gyven
tojų dėl ligų ir išvežimo liko taip mažai, kad n Įmanomas net 
žemos ūki o apdirbimas. Bolševikai d-.lĮ darbininkų ir kolonis - 
tų Į Bytpruduc d.ežė iš Sov.- R jungos. T Klaipėdos ..pylinkCB 
buvo atgnĮ>dntfi npio 10 000 gyventojų iš Didžiosios Lietuvos. 
Rytprusiū žemiu rusui, kaip buvo ž d' j-,, nesujungė su Lietuvos 
teritorija - laiko kaip atskira sritį. Net b."l savimo, Į Aukščiau
sią Tarybą metu R tprusial ir K .r linu Siu s priklauso Leningra
do rinkiminei apygardai.

INTERMARIO TAUTU BLOKO PIRMININKAS EĄS LIETUVI S.Pa - 
ryžiujo esąs sukurtos Int srmario T'iutų Bloko Komitetas. Į ji
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įeina Lenkiją, Pabaltijo -tautos, ukrainiečiai, gudai, čekai 
jugoslavai ir daug kitų. Šio komiteto pirmininku esąs, dar pil
nai nepatikrintomis žiniomis, išrinktas Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijoje Bačkys.

PRIVERSTINA HBEATRIAOIJA. Paskutinėmis dienomis į . 
Sovietų Sąjungą išgabenta apie 200 asmenų. Šiaz išsiunčiamųjų 
grupę sudaro įvairūs nusikaltėliai. Didosną siunčiamųjų dalį 
sudaro ukrainiečiai, gudai ir lenkai. Į šių siunčiamųjų tarpą 
patuke ir 2 ar Ii'--žuvini. Jin b,—.o nubausti kalinio t'-ismo 
ųž įvairius nusikaltimus ir muštynes. Išsiunčiamieji buvo grie
žtoje ginkluotoj - apsaugoji, ir su jais pasikalbėti ar perduo
ti kokias žinias nebuvo leidžiama. Priverstina repatriacija, 
matyt, laiko sunkia bausme, ir amerikiečių įst igtioji svetim
šaliams t ismai, nes kai kuriais atv- jais mirti :s b aušra ' buvo 
pakeista priverstina repatriacija.

IR AMERIKIEČIU ZONOJE ĖRA1EDA SIAUSTI ENKAVT-:IŠTAI.
Neseniai Gross - Hcsseno apygardoj-. vienam - mieste, . 

einant gatv-. Vinim ukraini- ciui, prie jo privažiavo lengva 
mašina. įš jos išlipęs civiliui apsirengęs vienas pili, tis 
paklausė, ar jis n sąs ukraini- tis. Čiam prisipažinus, jis 
pareikalavo, sesti į mašina, Ukrainietis atsisako. Tada enkave
distas išsiėmė pistol .tų ir nor' jo pavartoti prievarta. Ukrai
nietis emo gintis peiliu ir šauktis pagf-lbos. Er-.ip tik tuo im 
tu pro šalį, vykusi M2 p-.st .bojo įvykį ir sulaiko grobikus.Gr.S— 
vejama, kači pas juos bus rasta ir daugiau inkriminuojmoios 
medžiagos. . .

SOVIETAI RUOŠIASI ŽIEMOS PUOLIMUI. Musu gyvūnine ph- 
sitaiko ir keistokų įvykių. B brojo mūsų trutyb-'s pilietis su
sitiko iš jo paties kaimo kilusi r .udonėrrii-Šių kapitonų. Jis. 
norėjo ęasukti jaraiš kelio, tačiau raudonu sis kapitonas jį' 
sustMbd- . r.'.slkulb 'jimo motu kapitonas p-.r'iškė, kad ir jis t.'.', 
pats d izįstyruotų iš raudonosios armijos, j' i jo šeiriai ir gi
minėms’ negrėstų pr.vdjus. Už ki’kvi .no esančio užsi nyj e-, raudo
narmiečio pasišalinimą nušluojama 40 jo' artinųjų gimtin jd.Dcl. 
karo jis išsireiškė - jei ingiui - am riki- či .i n-pulsią šia 
vasarą,’ tai sovietai karą pr.-.d’sią ži-iraus notų. 2rr.-ito karo 
patirtis jiems parodžiusį kad didžiausiu 1 linejirrų ji- panirk— 
davę žii mos. of. nzyv-'sc... ' -,

Pt:., fti. I.I.T.ir.T r ė -ŪPŲ zjvi.ij Bu 1‘PI., &merIkj.coių no
noje, pravoduš lageriuose regioizaoiją, apklausus ir išdavus 
komisijai naujas korteles, į UNB3A-0'i'globojamus lagerius te - 
priimami tik tie, kuri' ls pereinamųjų lagerių atsiveža atitin
kamus dokumentus. Tokių dokumentų r-ilralinga. £r D2 asm-nims , 
atvykstantiems is Įritu zonų. Perginamuose lageriuose komisija 
atvykusirms is kitų žonu dokumentų n išduoda. Pcrc-jimai. iš Vie
nos zonos į kitą yra galimi tik usimtin is. atvejais. 2<.r?ina- 
mamo lagery H rsfi.lde komisija visą laiką atli ka patikrini - 
mus ir pro ją per- Ina kasdi< n 10 ar 20 asmenų. Pasitaiko, kal
tais, kad, vi.nas kitas asmuo yra t-n pat vi- toji suimamas. Su
imama daugiausia tais atv- jais, kai paaiškėja, kad i komisiją 
(.tvykųsiojo asmens dokun nti.i yra suklastoti.
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IŠEIS RAŠYTOJU ŽTOHALAS- Rašytoju samburys ruošiasi 
greitu laiku išleisti kultūroj - literatūros žurnalą- Kliūtys, 
kurios kliudė Išleidimu, jau pašalintos. Manoma', kad mėnesio 
laikotarpyje skaitytojui jau žurnalą turės savo rankose.

SUVARŽYS LXE~L.ŠfelU L3IDEIA, IR Kl.TIKI 117 Amorikie- 
oią zonoje buvo surinktos žinios apie’išloidžla-ns'laikraščius, 

, ją tiraža ir 1.1. Guli būti, kad. kai kurie laikraščiai bus 
uždaryti del popieriaus štokos. Suvaržomas ir pačiu laikraščiu 
platinamas, Leidėjau turos nerodyti visas tas stovyklas, ku — 
rioso yra platinami laikraščiai. Apie kiekviena. išsiunčiamą 
nauja, numeri ŪNRRA praneš tos stovyklos UNBRAr-bs direktoriui. 
Galime, daryti iš to išvadų, kad kai kuriais atvejais gali bū
ti stovyklose platintojai ir kontroliuojami, ar jie platina 
tik tuos laikraščius, kurde yrt. su U1IRRA leidimu. Visi UNRRA-os 
leidžiamieji laikraščiai t gali būti platinami tik UNBRA — os 
globojamgoso stovyklose.

SOVIETAI GABENA GINKLUS I ANGLU - .AMBRIEIėČIŪ, ZON.,3.
Pasklido gandu, kad sovietai . rk- Įgabeno, ginklu, i 

anglu, ir amerikiečiu zonas. Tais ginklais, būk, norima apgink
luoti komunistinis jaunimas Vokietijoje, kad jis gaištą rci - 
kiamu laiku aktyviai pasir.-ikšti ir su ginklu.

Pasitaikydavo, kad ir stovyklose vir.nr.s kitas sv ■ - 
timšalis turėdavo ,pas s.,v. ginklu,# UBRRA-os ir 1.rinds valdžios 
pareigūnai grl žtr'i po parns-ls Įspėjo, kad jie nelaikytą pas 
savo ginklus - nei šaudomųjų, n- i 'šaltą, k ip p’r.vz., durtuvu, , 
kardu, ir suomišku, p. iliu. Pas k a, bus n; st . ginklu, žadama pri
verstinai rop-tri'juoti ir b-usti' šankiomis bausmėmis. Lietu — 
viai, kaip žinome, pas savo jokiu ginklu n.laiko, ir turi bū
ti apdairūs, kad kas nors šio reikalo ir.panaudoti, provokacijai.

MIN. BALUTIS .A?IE MŪSŲ BaDETĮ.Min. Balutis, šiomis 
dienomis, gautame laiške rašo, kad Lietuvos padėtis esanti pa
gerėjusi.’.Pabalti jo valstybių, nemanoma de faoto pripažinti S. 
Su jungai, o apie do juro nėra n.' kalbos. Jis r-gina mus vi
sus garai elgtis, būti pavyzdingiems ir saugoti gera, liptuvio 
vardu. Vengti bet kokiu, savitarpiniu ginču, skundu, negirtok- 
liautl ir 1.1. Iš mūsų, elgesio čia, 'ištremtyje, bus daromos 
išvados ir del mūsų, tėvynės,

Iš kitu šaltiniu, gaut;, inform:.oiju, kad ir pats min.- 
Bclutis Londone diplofiatu yra mėgiamas ir vertinamus ir n t 
lurkiunus svečius.

KUR GURIAUSIAI R-AŠITIC? Anglu, ir m.riki, ėin, zonoje 
daromi surašym'i, kur kas nori v žinoti-. L1 tuviu^ Tremtiniu, 
Komitetas Emigr .cijai Tirti, manu, kad g. rijusiai cdtu emigraci
jos atveju važiuoti i USA, Ė .nad , Anglija, Naująja Zelandija, 
Argentina,. Patirt., k .d tam tiaras skaičiusi)? r.oni- nu galės iš
vykti i Anglija žemės likio <: ibi;:. Tuo r Įkalu trip put surin
kamos žinios.

Į VJ BUS.ĮLEIDŽIA?A IR BE KVOTOS. JAV kaip žinome, 
yra nustačiusi įvažiuojant v. ras tai tikra, kvota. Pagal ja galės 
Įvažiuoti tik kėli šimtai lietuviu arba Li.'tuvbįe gimusią asme
nų,. Tačiau tremtiniai turėtą pasistengti susirasti JAV savo
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giminės ir paprašyti ju garantijų dėl Įvažiavimo. Salimas da
lykas, jei pabėgėliai ir tremtiniai buš išjungti iš UNRRA -os 
globos, ir juos skirstys tarp tu valstybių, kurion sutiks pa
bėgėlius priimti, JAV biuo utvėju rali irgi priimti tam tik - v 
ra, dali, pirmoje eileje tuos, kurie J..V turi savo giminių, <

' DAR IffiL lERTVARKYiltĮ 21 aUšllj. ZONOJE. Anglų zonoje' 
padaryta, kaip jau žinome, kai kurių pertvarkymų. BabalticSių »
reikalams prie karines valdžios sudarytu, ti.ip vadinama, Pu - 
baltieoių Gerovės ir B. rbo Organizacijų. Centro Komitctas,ko
rpusų kornit: tai ir stovyklų yc rovės komitetai. Centro komite
tas sudarytus iž 6 asmenų (kiekvienos Pabaltijo tautybės po 2 
atstovus), Korpuso kooiit'tai iž 3 esm.nų (kiekvienos tautybės 
po 1 asmcnĮ) is stovyklų g. rovęs vadovui - ryšininkai taip 
pat po 2 nuo ki.kvi nos tautybės. Visi buvo kom i t > tai, komen
dantai, Raudonojo Kryžiaus skyriai panaikinti, !■ n kur ji' 
v ikia, veikia neoficialiai. Batys pabalti.žiai subūriami i 
tautines stovyklas. Viena tokių didesnių, stovyklų yra S""dor- 
f~, prie Z' vėno miestelio. Į,šia, stovyklų jau atk Ita DUrv r- 
dtno, Fisohb'-cko ir Bust 'budės stovyklos. Numatomu ėia dar 
atkelti Uchtės ir M< ■ rb toko stovyklas. Kitu didesne stovykla 
žadama p .daryti Hanov’ ryj . .

IS 1’RANCŪZtĮ ZONOS VIS DAR G.UJJN.lil BBK.ISVI..I Į EDV.
SUJUNG... iri- ž tris savaites iš pr ncūzų zonos buvo išgr.b.n - i
ta dar vi n;. partija b-laisvių. Toj. išvežamųjų ...rtijoj-. bu- j
vo apie 60 !!■ tuvių. Turimomis, nors dar n p. .tikrintomis ži
niomis, did.-sniai d/liui Mų n laimingųjų p..vyko iseig,-1b; ti. 
EŠonSiojc musu stovykloj' Ir noūzij o j< , kuria, tvarko NKVD žmo
nės, rundt.si tain pat keistas lietuvių., Stovykla yra ginkluo
toji „„„„„,„1- lį. t? jos n"bA~ti r’nr’-1'’l Im-morT'. 9io" ■tor’k- 
los gyvmtojūi b< veik visi NKVD sui-'džioti Ir .netizijoj' . ■ , .

TttBINGVNO UNIVERSITETE STUDIJUOJA 300 LIETUVIU,, Til- 
bins’.no Univ TBit t šiuo metu studijuoja apie 300 Ii. tuviu, įtuckn- 
tų. Juos globoja šiuo m.;įu UNRIC. K. litas lietuvių g.-.vo rtip. n- _ 
dij; s ir yra išvyk , studijuoti Į Paryžių. W
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