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Atplaukdami kei iviai į 
JAV, uoloje mato iškalta dide
lę statula- Saukoje ji laiko. 
Švyturį ir simbolizuoja JAV 
laisvą/ir nepriklausomybe.Lie
pos 4 d. mes šventam šios sš - 
lies išlaisvinimo šventę• Nors 
mes, tremti ii ai, dar ir nesąnb 
būvą šiame auksiniame krašte, 
šią šventą šventame su tikru 
džiaugsmu ir nuoširdumu.

Bu didžiąją laisvas šalim 
mus riša nenutrau iąmas saitas. 
Mes žinome, kad ir sį.laimin — 
ga šalis s.-.vS nepriklausomybę 
iškovojo -kraujo aukomis. Greit 
čia išaugo milžiniški miestai, 
pramone. Milijonai žmonių sku-. . 
binosi i šia auksine šalį.Ir, 
mūsa trutiečiai, persekiojami ru 
sų, kęsdami skurdą, skubžj ana 
pus Atlanto.Čia jie pasijuto 
.laimingesni. Jie naudojosi 
visomis žmogaus teisėmis 

’laisvėmis.
JAV pasiekusios nepaprastų 

kultūrinių ir medžiaginių laimė
jimų gerai supratu, kad ir ki
tos tautos tik būd„mos lais — 
vos galės išvystyti savo kury- ' 
bines galias. ,

Ir per pirmąjį pasaulinį, 
kara JAV, nugalėjusios vokie - 
žiu militarinį imperalizmą,M’il- 
sono pupomis 'paskelbė tautos, 
apsisprendimo teise .-Nors mū - 
sų tautai nepriklausomybe' te-, 
ko pirktis kraujo aukomis,tačiau 
ne tik paskatinimas, bet ir at-

Ji pa

to apsisprendimu teisė buvo 
sparo s taškas,

Šiandien JAV svoris dar labiau padidėjo 
saulinėje politikoje turi lemiamą vaidmenį, ir ši ____

. eina Wilsono pramintu keliu, Rooševelto ir Trumano pąsktlbtų 
principų dvasioje, jiv sielis sudaryti skaidėte. ir aviris 
taiką. Mes tikime, kad matų tautos didieji idealai išsipildys. 
Juk pati didžioji pasaulio ^aly-M šiandien su mumis. Iųlme, 
atrvo akliais pamatyti nepriklausomą L±’J £
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ĮįįAuNĄ!

Darius - Girėnas - mūsų kultūros . 
istorijoje _aūksū įrašyti vardai. Jie savo gyvybės auka, pasi
šventimu išgarsino Lietuvos vardą plačiame pasaulyje. Jų pa
sišventimo pavizdys mums ir šiandien šviečia kaip saulė. Iš 
jų mos išmokomo mylėti savo tėvynę ir jai aukotis. v

’ Darius - Girėnas, mums tremtiniams yra dar ryškesnis 
pavizdys. Juk jis, būdami toli ruo savo tėvynės, toje auksi - 
nėję laimės salyje, nupeni .ršo s^vo gimtosios žemei;. Ji-ms tėvynės 
garbė buvo aukščiau visko 1 Juk no aukso skatinami, ne s’virio
stumiami jie rįzos tai didžiajai kelionei per Atlantą. Savo 
uždavinius jie gerai suprato. Jau tada dalis mūsų tėvynainių . 
rūpinos daugiau savom,'negu savo brangios tėvynės r ika'. eis. 
Dariaus -’Girėno žygis, jų tragėdija, tai skaidri tėvynės mei
lės ugnis, kuri uždegė mūsų širdis. Jų žygis vėl sujudino sti
ngstančius idealizmo Vandenis.

Neveltui Darius - Girėnus besirengdami skristi per 
Atlanta ir savo paskutiniame testamente kalbėjo apie Jaunąją 
Lietuvą. "Jei^piktasis •‘■’eptūnas,. - rašo jie, - nugramzdins mus 
'i Atlanto gelmes, Tu, Jaunojo Lietuva, turėsi iš naujo rįžtls 
ir aukotis..." Žiaurus Rytu ir Vakaru kaimynai užpuolė, mūs,už
gesino mūsų laisvės žibuti,' sudegino mūsų sodybas, iš.'.udė ir 
ištrėmė tūkstančių tūkstančius. Tos visos nelaimės, kaip ir 
Dariaus - Girėno žygis, mus dar labiau paskatina įtempti savo 
jėgas ir valia, kad sugražinti tėvynei laisvę ir nepriklauso
mybę.

Ar mes šiandien pilnai suprantame mūsų pareigas Tė
vynei? Ar mus neneikina laiko rūdys? Girdime negeistinu daly
kų. Nosąntaika, neapykanta^! pavydas veržiasi i musu tarpa.Ne
viena šiandien■kankina turto troškulys. Kai kas ir alkoholio 
vorgū pasidarė. Irvkitais nusikaltimais yra suteršiama lietu
vio garbė. Tad ar šie nenutolo nuo lietuvio idealo? Ar jie ne— 
grimsta i piktas audringas gyvenimo bangas?

Minėdami Dariaus --'Girėno skaudžios tragedijos sukak
tį, pasirįzkimo iškilti aukščiau gyvenimo dulkiu, išgirskime 
savo gimtosios žemės baisa. Tyra tėvynės meilė t'eliepsnoja mū
sų širdyse..Pasiryžkime išrauti, išvyti iš savo tarpo visas pik
tąsias pagundas. Plieninė valia tevaldo mus. Vigu® i: visuomet 
turėkime sau prieš akis tėvynės laisvų ir garbe. -■

svaumnig 
opX/ ?' onriJBiv 
j°l r t. ?rN
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■Kaip žydintys javai pląciai pasėti 
Visuos kraštuos lietuviai iš it-.-ietė 
Už svetimų klaidas, didžiųjų kalte 
Kančios ir nuoskaudų, .‘narias punlti.

Ilgai gegulė sielvartą k"<kuos 
Ir skauduli mums pati didiji, - 
Saulėtuos Nemuno krantuos 
Smuikeliai žydi ...
(Is eilėraščių rinkinio " Siu tk.'tini

- Nuo Nemuno krentu,
Kur Lietuva, vardais supančiota, 
Našlaitės dalią kenčia, 
Atskriejam vėjo dvelkimu.-'1-“į“

Bukime pasiryžę aukotis' tėvynės išvadavimo žygiui. At
minkime, kad toji diena jau, tvr but, nebe už Jjalnų. tad.mūsų aun 
ringame kelyje, kad mes nesukiuptume ir nepalūžtume, tešviečia 
mums visiems šviesus Dariaus - Girėno pavizdys!

ir upiu,
ario rasa nugairinti,
ir vėjų svetimoj pagairėj

Lengvučiai debesėliai supas: .

Kami sąžinė yra nuolatinės Kalėdos; > 
Pranklinas.

jei pati tauta nenutaria mirti, priešai, kad ir galin- 
..ginusi būtu, jos nenumarins. ' Vysk.P.Buoys.
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Bolševikai daug domesio kreipia pramonei, ypao. da
bar kaip paskelbtas stalininis penkmętis, "turis ne tik atku
rti, visus tuos sugriuvimus, kuriuos padarė karas, bet ir žy
miai viršyti priefikarini lygį ir dar daugiau pakelti "didžio
sios tėvynės ekonominę ir karinę galią"o Pirmiausia ir bene . 
daugiausia bolševikam reikalingi statybinių medžiagų. Iš "Tie
sos" puslapių atrodo, kad statybiniu medžiagų gamyba tiesiog 
skandališka'o "Tiesos0 trečiasis puslapis skiriamas statybiniu 
medžiagų gamybos problemai.'Per visų puslapy stambiomis roi - 
dėmis šūkis: "Daugiau plytų, etilo, rišamųjų medžiagų 9tali - 
nihio penkmečio statyboms!". Kokia skandalinga tu medžiagų 
gamyba matome is pirmojo straipsnelio “Kas duos plytų Vilniaus 
apskričiai". Jię tiek vaizdingai ir objektyviai nusako staty
binių medžiagų gamybos skandalinoa būkle ir aplamai soviet! - 
nes pramonės didžiausia netvarka, jog negalime iškęsti jo čia 
ištisai nepaoitave: •

"Snarkiai nuniokojo rudieji griovikai Vilniaus mie
stą ir kai kuriuos apskrities kaimus ir miestelius. Gyvonto - 
jai' liko be pastoges ir židinio. Vis tik yra ir tokiu žmonių, 
kurie abejingai praeina pro 'šituos klaikius griuvėsius. Tarp 

, • jų ir Vilniaus apskrities pramones kombinato vadovai.
Kuo užsiima sic draugai? Icrnai jie malė grūdus ir 

šiemet jie- mala-grūdus. 0 apskrities gyventojai vis klausinė
ja:

Plytų yra?
- Nėra... ..

1 - Kalkių yra ?
Į - Nėra...

- 0 Čerpių?
Atsakymas lieka vienodas: Nėra...
Pernai pramonės kombinatas tedavė keliolika tūksta

nčių plytų, o čorpių, kalkių bei koklių visai n^amino.Plyti
nėms sutva’rkyti nebuvo suvežta padarinės miško medžiagos,Kal
kinių atkūrimui pritruko cemento. 0, svarbiausia, Vilniaus 
apskrities pramonės kombinate vadovams pristigo valios ir bo
lševikiško atkaklumo. Todėl liko nepagamintos pagrindinės, sta
tybinės medžiagos iŠ vietinės žaliavos.

Ir šimot kartojasi ta pati netvarka. Tik dabar -ga- 
■ mybos sezono išvakarėse - susigriebta sugabenti kuro ir suie

škoti darbo jėgos plytinėms. 0 talkių, kokliu ir krtiuos jur 
myba "numatoma tik kitais metais*... ‘ '

Ar no laikas, jog LKP (b) Vilniaus apskrities komi-
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tetas ir Vilniaus apskrities vykdomasis komitetas rimtai susi
rūpintu, savo pramonės kombinatu?” (K.Klimą)

Ne tik su plytų, bet ir su kitu, statybiniu, medžiagų, 
gamyba ta pati velniava. Pramonės Bsnko Lietuvos resp. konto
ros vyr. inspektorius inž. St.Ratkus straipsnyję “Paspartinti 
statybos tempus", patiakla' Įdomiu de taliu apie Šiauliuose ale
bastro fabriko statyba. Jame rašoma:

"lirai galvota, kur parinkti statybos aikšte, alebas
tro fabrikui Šiauliuose. Keturis kartus buvo keičiama statybos 
vieta.Kas karta sugaišta laito, išeikvota lėšų, ir darbo, ir., 
eita prie kitos aikštės. Iš tarybiniu, broliškųjų respublikų 
jau atsiustas “’nbriko Įrengimas. Tačiau mūsų, sš atybininkai dar 
nespėjo jam parengti ir pamatu.

Jau praėjo ir pirmas'šių, metu,ketvirtis. Alebastro 
fabriko statybai jau išleista apie 600.000 rubliu, "t.y. puse 
visu, išskirtu, lėšų. 0 darbas vos pradėtas. Statybos rangovas - 
fc.aui:.u, statybos valdyba iki šiolei r.ęgavo iŠ Lietuvos TSR 
Statybos projektavimo kontoros darbo projekto ir sąmatos. Vie
nintelis rangovui pateiktas brėžinys - tai bendras'planas, ku
ris naudotinas... geležinkelio atšakoms pažymėti! šiame plane, 
net nėra duomenų, kur išdėstytini fabriko pastatai. Pačioje 
statybos aikštelėje iki šiol tėra pastatyta kontora ir lygina
mas aikštės paviršius. Nukasta Žemė panaudojama gėle sunkelio. . 
atsaku įylimui. Šie darbai turi Luti pradėti nuo pagrindinės 
geležinkelio magistralės. Tada galima panaudoti geležinkelio 
transports, žemiu, žvyro bei skaldos vežimui. Tačiau alebastro 
statybaįai' pradėjo nuo kito galo: nuo fabriko zonos. Dėl to nė
ra išėjimo i magistrale, ir neįmanoma panaudoti g'ležinkelis 
statybos reikalams. Užsakytojas mato Šias klaidas ir tyli.Ha - 1 
tyti, alobastro fabriko direktorius drg. Samosonokas bijosi 
erzinti rangovą, - Siauliu, Statybos valdyba: juk anie gali Už
siminti, jog vis dar nėra'statybos brėžiniu... Tai? tuo tarpu 
vis labiau ir toliau delsiama Siauliu alebastro fabriko staty- ■ 
ba". Toliau straipsnio autorius teigia, kad "panaši gaištis 
kartojasi su mažais nukrypimais ir kai kuriu kitu rišamųjų, me
džiagų, gamyklų statybose".

“Tiesos" dienraštis kaltira Vyr. statybiniu medžiagų, 
pramonė s valdybą,-kad ji dirbanti visiškai nepatenkinamai. "1945 
m. tu, gamybinis planas liko Įvykdytas... 200! Plytų išleista 
210 plano, kalkių, - 25.', cerp'iu, - 140 ir 1.1. Blogiausia, jog 
vyr. statybiniu, medžiagų, pramonės valdybos įmonės neplepia sa
ve gamybos apimties. Šios sistemos imonės sustingo arba net 
smunka žemyn".

< „Jei kas ir pagamina, tai kol vartotojui patenką daug 
kažkur į sali, nuteka. "Antai net pagal paties Radviliškio sti
klo fabriko vadovybės duomenys pernai j agaminta 52.000 m^ sti
klo; o atleista vartotojams pagal planines paskiras tik 39.00'', 
Kur dingo 13.000 ar stiklo? klausia "Tiesa".

Kodėl statybiniu, medžiagų, pramonė Tarybinėje Lietuvo
je taip smarkiai šlubuoja?'Viena iš svarbiausiu, priežasčių yrą 
ta, kad boįsevikai is iuoniu, atleido patyrusius specialistus , 
kaip nebolsevikus, o ju vioton susodino nemokšas bolževikėlius,
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kurie ne tik kad nemoka įmonėms vadovauti, bet sukčiauja, va-.

, gia ir ..i’tofciais budais kramto turtą naikina. Ea-.; taip ; .a at
virai prisipažįsta ir pati "Tiesa", Ji ras'o:

"Su ka.drais - daugumoje naujais iš darbininkų ir t:.-, 
rnautojų tarpų iškeltais žmonomis - niekas rimtai nedirbo, jų 
niekas nėauklėjo, neugdė. Niekas nesekė, kaip pateisina šis ar 
kitas direktorius jam parodytąjį didžiuli pąsltikėjimą. Tuo 
pasinaudoja kai kas ir piktam.' /uitai buvęs Šiaulių statybinių 

I medžiagų pramonės kontoras viršininkas drg. Markevičius leid'r 
■išeikvoti ne pagal savo paskirti dešimįis tūkstančių rublių, . 

L skirtu kontoros Įmonių atsta'tjnnūi ir statybai. Stos kontoros 
1 pagalbiniam ukiui vadovavo is eilės Bąrtašįa, Juzys ir Vavil - 

kinas. Kiekvienas iš'jų išeikvoję tūkstantines valstybines lė
šas, -tačiau drg. Markevičius nepatraukė nė vieno iš jų į teis
mo' at sakomybę. Kodėl vyr. statybinių medžiagų pramonės vąldy - 
bos vadovybė neužkirto kelio šitokiems priešvalstybiniams po
elgiams? Vadovybė nežinojo Savo kadrų, n sigillno i jų darbą , 
ir klaidas, ųemokino ir neugdė jų".

įmonės labai blogai, dirba ne tik todėl, kad jų vado
vybės sukčiauja ir vagia,, bet dar ir dėl to, kad Įmonių darbi
ninkai badu marinami. Darbininkų maistu aprūpinimas yra tiek 
■blo.gaš, kad; ir "Ti-sa" nųbeurįsta meluoti. Ji žl baisų reikalą 
gerokai sušvelnindamaįrašo: “Darbininkų aprūpinimo skyriai vie
toje ir pačioje valdytoja dįrba nepatenkinamai. -Per dažnai Šiau
liuose, Biržuose ir kai kur kitur uždelsiamas maisto produktų 
išdavimas statybinių medžiagų pramonės darbininkams i Nepradėta 
organizuoti durpynų darbininkų maitinimui valgyklas, kepyklas, 
maisto parduotuves". Taip pat "tiesa" pripažįsta, kad nesąs 
sutvarkytas darbo atlyginimo • klaus ima s. "Neįvestas dar visų 100/ 
vienetinis darbo atlyginimas. Tuo būdų numušamas darbininkų žy
mūnu uždarbis, .ir jie sulygiriani su ' tinginiais ir dykinėtojais. 
Pabrėžtina, jog vis dar pasitaiko, jog darbo atlyginimas ižao- 
kamas su žymiu pavėlavimu". , , - ' .

ITS VIETINES PRAMONES LAEEJIMAI. "Tiesos" ker-espon- 
deritas is Naujosios Vilnios praneša-didelę sensacija - "Atida
rytas plataus vartojimo gaminių cechas''.^ Šioje sensacingoje ži
nioje rašoma: "Vietos mėsos kombinatas .šiomis dienomis į darba. 
paleido plataus vartojimo -gaminių cechą, kuris įamina įr gyvu-' 
liu nagu įvairių rusių šukas". „ ‘ '

' '"Tiesoje" rašoma,'kad arskrisiu miestuose rorgiami 
, t-nimp'z'l ai k-i ai kepėjų kursai, kuriuose besimoka kepėjai supazį- 

ndinami su kepimų technologija. Mums atrodo, jei Lietuvoje bu- 
"•įu pakankamai grudų. Jai žmonės _r’bolševikų kepimo kui su ne - 
Jląinkę Vrkėtu duonos išsikepti taip, kaip jos mokė jo >] t v nap- 
.riklausomoje'L. etuvoje. '"Tiesos" ^pranešimui apie kepė j, kursus 
savo straipsnįjbaigia šiais reikšmingais, ir d.ug sakam lais 
žodžiais! "Visa tai leis greitu l'aiku išplėsti duonos kepimą.

' Tarybos Lietuvoje". Is te "Tiesos? teigimo galima pasidaryti iš
vadą, kad šiuo metu Lietuvoje duona nekepama, nes nėra is k^ 
kepti, c be.to, jį Lietuva^ atvarytleji burliokai ir nemoka jos ' . 
kopti. . ' x ■ .
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ŠLos "Tiesos“ žinutes mums įtikinamai rodo, kokia bai
si siu dienu raudonųjų bacilų griauždamos Lietuvos būklė.Per 
vienerius motus bolševikai tail Lietuva nugyveno, jog zmo - 

,’nės ten pamiršo kaip ir duona kopti. Laikraščio sensaciją su
daro žinutė, kad kažkoks fabrikėlis is' gyvulių nagų pradėjo 
gaminti' šukas, iš kur gi tiek daug atsirado tų gyvulių nagų?

Apie birželio viduri viena liauno Įmonė turėjo par
tinio aktyvo susirinkimą. Jame, tarp kitų klausimų, buvo pa
liesti ir tremtiniai, esą Vokietijoje. Vienas is kalbėjusiu 
patarė tuo reikulu.-por daug nesisieloti, esą partija ir vy — 
riausybė padariusi viskiu ir, dead šis reikalas būtų tinkamaį 
sutvarkytas. Visi tremtiniai esą sekami budraus NKVD siekia
nčio žvilgsnio. Jie^būsią domoral.izuoti. Jiems bus sudaryta , 
Inkriminuojanti medžiaga.' Tad ds ■ ne viena, ėda, pamatysią is 
šių nusikaltėlių kabantį Lietuvos- ąžuolo šakose...

Lichtonau stovykloje yra apie 2000 žydų. Jų tarpe 
koletas iš Lietuvos. Jie ne slėpė* mi pasakoju, kad Lietuvoje 
dabar esą sunku gyventi. Vieni su kitais suvesdinėja sųst-i-„ 
tas. Tos sąskaitos būsiančios nepabaigiamos, nes Lirtuvos miš
kai ir dabar tebėra pilni partizanų. Naktimis niekas n- drįs
ta keliauti. Nežino ką kelyje gali sutikti. v ;

Ateina žinių t kad Lit tūtoje, kai kurie pradžioje bū
vą uolus-bo’lšovikai atsalo. Eai kurie jų, kaip sako bolševi
kai, del "nešvarių-darbų" pateko i kalėjimus. Balis jų ~uspė— 
jo pabėgti. Bėgantieji, norėdami įsijungti į partizanų < ilos,‘ 
kai kur, kaip pvz., Kaune ir Vilniuje, sugadino fabri n, mo
torus ir t.t.Miske gyveną partizanei bijodami, kad jų s. epįu- 
ves nebūtų žinomos ir ątbėgusioji.nebūtų pasiusti kaip bolševi
kų Šnipai, šių naujųjų miško slaįukų i savo tarpą nepriėmė. Slė 
pabėgėliai, jau esą Čerit dviejose — t'rijose vietose susi aplietų, 
ir, ne tik kad patys slepiasi, bot trūkstant maisto, plė s'ia 
praeivius ir net apiplėšia kai kuriuos spdžiurj Ni-.-kad Lietu
voje nebuvo taip netikra, kaip dabar.

Tie patys vi< tiniai bolšotiląi rodo nepasit- nkinimo 
Sovietų Sąjungos vedama pramonės centralizacija.

Yra pasklidę gandų, kad lietuves, Latvijos ir Bstijos 
sovietinės respublikos busiančios panaikintos. Jos busii palik
tos arba autonominėmis, arba sujungtos i vi ną respublika. Si - 
reikalai įeina į Kremliaus planus. Tuo r:ikalu, esą, jau vis-' 
kas nutarta, tik delsiama iki Taikos Konferencijos, kol tūsia^ 
išspręstas šių kraštų likimą

8



KANADA - BŪ ŠU TO JO ARO JL2LI5A. G-lirk. ginčytis 
tik del paties termino, bet nėra tokio, kuris tvirtintu, „kad 
nebus naujo pasaulinio karo. Vienas išsigelbėjimas nuo šios 
baisios nelaimės, t.,i yra sasikūrimas vienos valstybės, ku
rios rankose būtu, pavojingu ginklu, monopolis. 3et abejojama, 
ar tas gelbėtu. Nes abejojama, ar JAV į» Sovietu, Sąjungą at.-1 
sisakytu, savo 'suverenitct o, ir galimybės, tokios pasaulinės 
valstybės naudai. Bet greičiausia ir jos pasiliktu, tokiomis, 
kokiomis yra ir pasilaikytu, sau teise, ir galimybe, ir toliau 
pilnu tempu ginkluotis. Ir dabar jau pastebima, kad lenktynės 

< ' tarp ju, ginklavimosi srity neišvengiamos. Tikrumoje tos len
ktynės jau prasidėjusios. Anksčiau ar vėliau tai turi pri'i- 
ti prie konflikto, nes daugelis f ana rįmtu, veiksniu, veikia 
to konflikto naudai. Sovietu Sąjungą turi sau aišku, tikslą, — 
sunaikinti D.Britanijos inperij'ą, JAV, nežiūrint į tai, sten
giasi prie tu, siekimu, neprileisti.

Bet ne toji yra šio straipsnio ttma. Sis straipsnis- 
turi epre,sti problemą, kur v-’ks šio naujojo pasaulinio karo 
veiksmai. Aišku, kad šiuo klausimu mes tuo tarpu nieko taip 
jau tikro pasakyti negalime, nes daug priklausys nuo to, kada 
prasidės karas. Visai kitokia būtu,buvusi-karo eiga su Vokie
tija, jei jis būtu, preside j e,s 1938'metais , Taip pat ir čia,vi-- 
nu metu skirtumas gali iš pagrindu, pakeisti Sovietu, Sąjungos 
ir anglosaksu karo iavaizde . Negalima.būtu, išvengti galimybės, 
kad naujojo karo atvėju visa Burppa atsidurtu Sovietu, Sąjun
gos kontrolėje. Svarbu vaidmenį, gali suvaidinti Artimieji By- 
tai, bet reikia skaitytis ir su tuo, kad iki to laiko ir tie 
gali patukti i. Sovietu, Sąjungos.Įtakos zona. Greičiausiai ka
ro arenu, bus keletas. Karas turės būti pasaulinis pilnoje to 
žodžio -oresnėje. Iš tikrųjų, tai bus pirmasis kontinentu, karas, 
kuriame D.Britanijai gali tekti JAV toli išsikišusios bazės ro
lė.

Kontinentu ir atominio karo žiūrovu rolė gali tekti 
tiems ^raštams, kuriems istorija ir g-ografija yra ^askyrusi 
per tvip ilga, laika, žiauriu, tarptautiniu, karo v- iksmu, arenas . 
Tikrumoje atrodo, kad ateis eilė tiems kraštams, kurie iki - 
šiol buvo saugūs nuo karo veiksmu. Vienas iš tokiu, kuriam, ne— 
išveingiamai reiks suvaidinti svarbia, role šiame kare, tai yra 
Kanada.

Žiemos žygis .per p.oliatines sritie. Neseniai Kanados 
parlamente krašto apsaugos’ m’inistaris davė sensacinga, p.-.re iškilia,
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kad šią žiemą Kanados kariuomenė padarė žygį per snieguotas 
dykumas, esančias Kanddos žiemvakariuose. Žygis buvo vedamas

■ dideliu mastu. Šio žygio uždavinys buvo ištirti visus sunku
mus, su kuriais tektų, moč-.iniėi žiu, dienu, armijai susitikti 
poliarinėse sąlygose. Buvo bandoma poliarinė kareiviu, apsau
ga žemoje temp, ra turo je. Taip pat buvo bandoma, koks maistas 
geriausiai vartotinas tolimoje šiaurėje. Kariuomenė buvo ap- 
rū.pJ.iia-ūiu aviacijos pagalba. Z-gis buvo pradedamas iš Churchil 
vietovės, kuri randasi -prie garsios Hūdsono Įlankos.

Žygiuojant gigantišku lauku, kariuomenės dalys pa
siekė Didyjį Lokių ežerą ir Norman fortą,, tuo budu atlikus 
3.20Q myliu, kalią kariuomenė pasirodė ties JAV miestais Žy
gyje dalyvavo amerikiečiu ir anglu, stebėtojai.

Tas didelio mąs'io žygis liudija, kad Kanados ir an
glosaksu, štabai yra tos nuomonės, kad toji teritorija gali 
euvaidiiiti svarbu, vaidmenį būsimame atominiame kare. Dabar 
.-.yla klausimas, kuo gi'remiasi toks štabu, Įsitikinimas.

Prileidžiama, kad pagrindiniu motyvu yra toji ap - 
linkybė, kad per Kanada, ir Aliaską turi susisiekimą, su F. Są
junga ir todėl norima apsisaugoti nuo netikėtos sovietų in -.

• vazijos. Galimas daiktas, kad toji aplinkybė yra rimtai sva-
■ rstoma. Vienok rodosi, kad toji aplinkybė, tai antraeilis,da- 
-lykas, nes invazija per Aliaską būtų labai sunki, nors šių
dienų galimybės yra daug geresnės.

pagrindinė tokių spėliojimu,nuomonė yra didelė ga-
■ limybė p~r šiaurės ašigali susilaukti didelių aviacijos puo

limų. 0 apie tokiu, puolimų, galimybe, per ašigali, šiandien ka
lbaus atvirai, net ir p'Lts JAV aviacijos vadas gen. Arnold

■ pareiškė-, kad sekančiame kare tokie puolimai, gali Įgauti gi- - 
gentiška charakterį.

Rusai pirmieji Įvertino poliarinių sričių reikšme 
ir pirmoji atkreipė dėmesį į laivininkystė, poliariniuose va
ndenyse, taip pat ir į aviacijos panaudojimą šiauriniame aši
galyje . Rusu, lakūnas pirmasis perskrido šiaurės ašigali ir 
skrisdamas iš Sibiro į JAV.’ Tas buvo 10 matų atgal. Ir nuo to 
laiko pažanga buvo labai didelė.

. Be to, tos Jeritorijos, žiūrint iš atominio karo taš
ko, pasidaro labai svarbios- Tose teritorijose jandasi urano 
kasyklos, iš kurių semiama žaliava atominių bombų produkcijai- 
Produkcijai tų bombų, kurios nušlavė nuo žemės paviršiaus du 
Japonijos luitus: Hirosima ir Nagasaki. Tų teritorijų r'ikš- 
mą padidina ir kitu, mineraliniu, turtu, kasyklos.

Nesunku įsivaizduoti, kad toą urano kasyklos bus svar-
• biu objektu priešui sekančiame kare. Tad staigus ir netikėtas 

desantas ant tų teritorijų yra labai gaLįmas.
Ištikiu,jų, tekie Kanados kariuomenės pratimai šia, 

žiemą žiemvakarinėše teritorijose yra labai svarbūs, neš tos 
teritorijos, kurios šiandien yru beveik neapgyvendintos, atei
tyje, t. y. busimajam“ kare gali būti labai ' garsios lygiai taip 
pat, kaip EI. Alamein arba .Staliųruda s. , ,

/ A . ('’Orzel Biely")
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N.K.V.D. SRANCŪ^UOJE. Paryžiaus savaitraštis "Pa
roles Eranoaises" ražo, kad SSSR pareikalavo leisti Prancūzi- 
jojo laikyti savo niocava policija, kalėjimus ir.koncentraci
nes stovyklas, kur būtu vykdomi t'eisno nutarimai. RaOdonisji 
fašistai nenori daryti toliu slaptų nusikaltimų - k;<ip gen . 
Kutiepowo šugrobimas, bet vaikiu legaliai ir net su prsiuūzu, 
vyriausybės pagalba.

Po išvyki no ropatri jėoij oę gen. Pragano liko čia 
mažesnė grupelė sovistu'agentu, kurie turi "globoti sovietu, 
pslieoius", kuriu; Prancūzijoje priskaitoma, apie 40.00C. Iš 
jų, daugiausia yra Pabltijo valstybių piliečiai ir lenkai.Toji 
sargų grupelė susideda iš JO enkavedistų ir tiek put žemesniu, 
tarnautojų.

Vienas iš jų prisipažino, kad jis užsiima sekimu 
"įtartinų Sovietu, Sąjungos piliečių ir reikalui esant j_ų are
štavimu".. Tame darbs jiems'padeda prancūzų komunistai.

Pasibaigus oficialiai repatri jao'ij ai, visi pasilik',. 
Sovietų Sąjungos piliečiai yra traktuojami kaip nusikaltėliai 
ir liaudies priešai. Tokiems Beaurogord mieste yru koncentra
cijos stovykla. Kartais tokie yra atvežami ir patalpinami so
vietų ambasadoje.

Tas tautinės padėties pablogėjimas privertė sovietus 
išleisti griežtesnius parėdymus - likviduoti netikusius sovie- . 
tų piliečius, esančius Vakaruose ir rodančius dideles šimpa - 
tijas anglė Suk sams. ' .

Savaitraštis duoda keletu pavyzdžių apis sovietu, 
vykdomus išvietintųjų pagrobimus.

AR SERGA STALU A S. Specialus Londono seknadionto 1 r li
ra ščio "Rews of the Vorld" korespondentas duoda sekančias in
formacijas apie Stalino liga,! ■ „

"Pr:z. Trumanas pareisi'ė, kad Stalino daktąrai už 
draudė jam skridimą į VashAngtcną. Tas pareiškimas turėjo nuste
binti neskaitlingų grupelq Sovietų Sąjungos valdininkų, kurijms 
yra leista laikyti radio priimtuvai ir kurie turi leicdmus klau
syti radio pranešimu iš užsienio. Iki šiol sovietų Cik istorinis 
daktarai teigė, kad jo sveikatos stovis yra gana - geras, atsiž
velgiant į jo 65 metų -mžiu,. Bet tik d 41 didelio ’rąuho d eko v-'-.' 
ro ir degtinės vartojiųio, taip put nuo sunkiai virškinimo maisto, 
nuo stipraus rūkymo ir nuo mažo judėjimo - turi lengvai, išsiplė
tusia, širdi.

Daugelį’, rusų dabar stellsi, kodėl Stalinas dabar taip 
retai apleidžia Kremlių ir ar, dėl savo ligos važiuoja jis kartais 
į vienų is savi sustiprintųjų vilų šarvuok .ne automucilyje, kurie 
langu, stiklas turi 1^5 colio storumo ir kurį lydi kituose automo
biliuose ištikimųjų saulių eskadra.

Rusai, ruš«- toliau specialus "News of the Ti'crld" ko
respondentas, taipgi stebisi, kodėl per visa, karų &. U'. r-'lissi'Tis 
niekad neinepektavo savo Raudonosios Armijos, išskyrus patikri
nimus, per kuriuos stovėjo saugiame nuotolyje ant Lenino Mauzo-. 
liejaus .stogo Maskvos Raudonojoje Aikštėjo.Kodėl par > viešas 
laidotuves, 15 motu laikotarpyje, kai Stalinas žy,;iuvo per Mask
vos gatves, visi namai buvo apst. tyti policija ir buvo išakyta
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uždaryti visus langus, duris^ir net ventiliatorius.

Kodėl per 3 keliones traukiniais paslrutiniu 10 t; tu, 
bėgyje buvo įsakyta padaryti smulkias kratas visuose namuose 
esančiose palei geležinkelį ir net daug.lį namu gyventojus 

' iševakuoti?
Baskutinis klausimas: Ar taip pat, atsižvelgiant į 

Stalino daktaru par-Sišiima,, jis patarė prez. Booseveltui Te
herano konferencijos metu,.' kad šis apsigyventu saugioje so - 
vietų ambasadoje, o ne “atviroje" JAV pasiuntinybėje?"

KAIP ANGLAI GALVOJA API'S J.T.O. Vyriausius “Daily
Mail Continental“ redaktorius Noel Barker įdėjo savo straips
nį antrašte "Anglija teikia trumpalaikį kreditą J.T.O - jai? 
kuriame tarp kitko rašo: "Ketas šiandien pasaulyje tiki į 
nepatikrintus dalykus ir niekas šiandien Anglijoje nėra lin-r 
kės pripažinti, jog J'IO yra laimėjimas tik dėl te, i-.ū ji 
egzistuoja. Mielai atsiduodame naujam gydytojui, bet jei vi
su, gripo padėtis negeri, mus paieškosime geresnio gydytojo". 
Autorius su džiaugsmu tvirtina, ,kad dabartiniai anglai yra 
ciniškai ir JTO laiko vidutinisoo amžiaus žmonių įrankiu,ku
rie nori pasaulį sutvarkyti! Šitos pastangos - tai dar ne 
viskas: niekuomet geri norai ncuŽvad-v'o konkrečiu valstybių,. 
Visa JTO - tai geras dalykas, sako anglas, bet kas dedasi Suo
mijoj? Ar esame ją draugai ar SSSB draugai? 0 kas darosi su 
Ispanija? Ir pagaliau stato sau klausima,:. Ką, gi pagalinu ma
no daryti JTO. Ar Lenkija, dėl kurios griebėmės ginklo, yra 
tikrai laisva? Dėl ko ji neištiria situacijos Lenkijoj? Ang-. 
lai norėtu, visas problemas, didžias ir mažas, tuojau išseres- 
ti, bot vėl nenori, kad JTO tuojau bankrotuotą.

"Kai 1919 m. niekas negalvojo api nauja, kąra,, šia
ndien daugiau kaip 50; S anglu, tiki, kad naujas karas yra' daugiau 
negu panašus i, tiesą".

"Anglija karštai trokšta, kad JAV imtųsi vadovauti 
J.T.O -jai. Iki šiol betgi to neatsitiko". "lies,'anglai, ži
nomo, jog JTO daro viską, ką gali. Visos, anglu, pa rtijoš ver-.. 
tina Bevino tiesuma, k:.d ir kitos tautos , sektu jo na vyzdžiu* 

' "Kai Anglijoj išduodamas tarnui rėkol ndacijos laiT 
. čkas, dažnai pridurit.ua "b- įsipareigojimo“, nes tuo norima ap

sidrausti nuo a t sakom zb ė s, jei.rekomenduotasis tarnas nasiro- 
dytą esąs vagis, kai tuo tarpu mes jam išdavėm geriausia, pa - 
žymėjimą. "Be įsipareigojimo" - tai išsireiškimas, kuriuo mos 

.’naudojamės JTO atžvilgiu. Mes jai karštai linkime sėkmės, nes 
žinome, kad te jos grįžtumėn į džiunglių, teise;, ir todėl re - 
miarne ja,, bet reikalaujamo, kad visa, kas joje darosi, 
tąsi padoriai ir pilnojo šviesoje-", -
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EA, SIANDUJJ XPr: VILKIU 
LENKAI. Varnietis Itn. Zt. 
įdomiu, informacijų opi..- sunkius 
nkų gyventoju, pergyvenimus Vilniaus 
mieste ir Vilniaus krašte.

Lenkiški 'partizanu, daliniai 
Vilniaus krašte susikūrė anksčiau,. 
npgu to reikalavo politinė padėtis. . 
Tas įvyko tik dėl vietiniu, gyvento
ju, ir ja turto apsaugos prieš komunistu ’ 
■bundas, kurios po priedangų. kovos.- 

•prieš okupantus vykdė vietiniu, gy
ventoju, žudymą, ir jų turto plėšikų. 
Šalia to-kartu'buvo vedamas aktyvus 
pasipriešinimas prieš vokiečius.To
kiu būdu susikūrė vienuolika tokiu, 

A.K. (Armija krajova - krašto armija), kurie privedė Vilniaus 
krašte prie visiškos deorganizaoijos.

'1944 m. liepos mėn. 7 d. prieš 24 vai. Raudonosios 
Armijos užėjima lenkiškieji A.K. daliniai, susidarę iŠ visu, 
Vilniaus krašto tautybių, puolė vokiečiu, gomizona, Vilniuj. 
Bot pastarasis buvo gerai į si tvirtinę, s, ’ nes laukė sovietu, 
puolimo. Lenkiškieji partizanu, daliniai, praslinkus vie-, 

. nai parai po sunkių kbvų. pasiekia miesto vidurį ir pilies , 
kalno iškeliama lenkiškoji vėliava, iip stiprus buvo vo’iv- 
Čiu pasipriešinimas, rodo tai, kad vėliau suvienytos parti
zanu, ir Haudonosios Armijos pajėgos tik po septynių dienų Jų- 
pajėgė galutinai užimti Vilniaus miestą,.

1944 m. liepos mėn.,16 d. prasidėjo sovietu, išda
vikiškas nuginklavimas partizanų A-K. daliniu,.- Lenku, parti
zanu, vadas buvo areštuotai pačių rusų suruoštame jo garbei 
pokilyje. Nuginkluotieji tuoj buvo sunkiami į Koluga,, kur 

■ blogiausiose sųlyįoso pristatyti prie miško kirtimo darbų. 
Dalis kareivių tik 1946 m. vasario mėn. gavo leidimus grįž
ti'į tėvyne,, o visi kiti, jų tarpe buvę, karininkai, polici
ninkai ir eiguliai buvo palikti Tarybų Sąjungoje.

Per kovas maždaug 40$ Vilnimis miesto tapo vi- 
I siškai sunaikinta.. Labiausiai nukentėjo tai Sysonhaueenc, 

Stoties, Aušros Vartų, Bazilikos, Pylimo, Didžiosios, Pilies, 
Vokiečių, Vilniaus, Gedimino ir Antakalnio gatvių rajonai. - 

\ Liko kovu, nepaliesta tik už Neries esančioji Vilniaus miesto 
' dalis, tai žvėrynas ir kolonijos gatvės rajonus. Vandentekiai 

įr elektrinės tapo sunaik jrtos.
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Bolševikai, užėmė Vilnią,’ įsakė visčs vokicsią HM. 
išimti iš apyvartos, tačiau už įt.z nebuvo duotas vi vi na3 
rublis. Beveik visi vyrai buvo molilizuotiir įjungti į Raudo
nosios Armijos dalis. Birmoje te noro metu, t.y. , nuo 154-4 m 
lapkričio mėn. iki 1945 mėn. sausio, buvo areštuota api° 
lenktu. Visi didesnią lamą, rūsiai bt v p-’r pildyti suimtaisiai 3. 
Naujai suimtieji, kol patekdavo į rūsius turėdavo mažiausiai 
J dienas laukti kalėjimo kieme. Joks slapstynąsis neįmanomas, 
nes NKVD valdininkai nuolat patroliuoja ir_vykdo smulkiausias 
kratas po viso miesto butus ir užkampius. Ūkininkai dažniau
sia dirba laukuose persirengą moterimis, o nakvoja kur nors 

' pelkėse arba grioviuose.
Sovietai išleido įsakymą lenku, tautybės gyventojam, 

kad jie bus perkeliami į centrine, Lenkija,, nes juos turi pa
keisti atvyks'tantieji. iš Rusijos. Tada prasidėjo nauja ~.a6 - . 
tyrologija-perkėlimas lenką tautybės gyventoju į vakarus.1946 
m.’sausio mėn. 28 dieną, esant 30 C. temperatūros, išvyko pir
mas transportas evakuotųjų į vakaras. Antras transportas iš- 

. vyko 12 vasario ir 1 kovo pasiekė Liubliną* išvedantieji ne
gaudavo jokio maisto kelionei, nei kuro pasišildyti. Su sa - 
vim guli vežtis tik labai maža, bagažą.

Prieš išvykimą N.K.G.B. (Norodny Komisariat Gasun- 
ėorst venoj Bezoposnosti - vištoje anksčiau buvusio NKVD) 
■tikrina dqkuuiexitus, neišvyksta as į kalėjimo, arba ka-
riuomeną. Moterys, vuikai ir Soniai gali išvykti, nes yni ne
tinkami darbui Rašybą Sąjungoje. ’

' Sąlygos, kuriose gyvena areštuotieji, yra baisios?
.Ryte jie gauna virinto vandens ir 20C gr. duonos visai die
nai. Pietums gauna "sriubą", kuri ge: iau tiktą vadinti "van? 

' .denėliu", nes joje retai atrandama keletas kruopą ar bulvią 
skiltelią. Tai yra davinys trims žmonėms vienoje skardinėlė- ; 
je. Šaukštus laikyti ir praustis yra draudžiama. Tad norint, 
valgyti ta "ariubąP, reikia tam reikalui naudoti nešvarias . 
renkas, kad' galėtum atsiimti save kruopu ..r bulvią dalį-Li - 
kusie nešvarus vanduo iš eilės visą trij'ą išgeriamas. Jjigu.

‘ nėra tam tikslui skardinėlių, "sriubai paduodama spiri'. 1 -13 a?. 
Ne visi gali valgyti iš tokią indu, nežiūrint ir alkio, dau- . i 
gelis "važiuoja į Rygą", žiūrėdami į vr.lgano luošiu s. Vau.rie- | 
nei jie gauna tik ūanlenį. - vadinama, "ča j "-. Rūkyti visi-'kai už- ; 
drausta, Žalto vandens gėrimui irgi neduoda. • ■■ _

lai daroma taip: pasinaudojant prižiūrėtojo g-.iles- 
tingumu, bėgama prie krano su tam tikru "indu" - naudojimu vi
siems žinomiems reikalams, jis ant greitąją perplaunamas ir. 
vėliau jis panaudojamas kaip kibiras. ' ,

Sergantis ji'šiltinė talpinami atskirai, bet miti
nami iš tą pačiu, indu, iš kuriu, v^l’-au valgo sveikieji. Ka - ■ 
merose, kurisose vokiečiu, laikais bavo talpinama 20 žmonių, 
dabar tas skaičius .siekia'net 150.Tad miegojimas atlirkumas . 
paeiliui. . v

Daug ko yra mate, vilniečiai, tačiau turi šiokią to
kia, viltį, ners daugelis susilaikė nuo užsiregistravimo eva
kuacijai, nors tas yra kiekvienam lenkui privalomas'dalykas. 
Kiakvisnas iš ją. jaučiasi kaip kareivis poste.

, ( 'Rismo Zolnierze1’ Nr.24)
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, . » Hus.pasiekia ir labai nemaloniu, mums, lietuviams,
žinių. Štai vienoje stovykloje anglu, zonoje įvyko dvieju lie
tuviu komitetu "dvikova". Atkėlus t ieną stovyklą i, kitą, 

. abu komitetai susivaidijo dėl valdžios. Susipykę, iššaukė 'spo- 
' cialia, komisiją "persijojimui". I>o "peršijojimo" stovykloje 

neliks, nė pusės gyventojų. Tuo reikalas, aišku, neužsibai
gė. Dabar vieni kitiems keršija ir siunčia skundas po skundo.
.v . . Eitoje stovykloje gyvento jai, . nepatenkinti komitetu, 
issirinko nauja,. Norėjo pakeisti ir patį komendantą. Tačiau 
šis, turėdamas gerus santykius su UjmRA-os direktoriumi,iš sa
vo pareigą nepasitraukė. Išrinktieji ir visuomenė ėmė triukš
mauti. Būvą įskųsti ir naujojo komiteto nariai. UNRRA-cs di - 
rektorius nutarė 4 komiteto narius Išsiųsti i priverčiamu, da
rbu stovykla,. Ši stovykla dar tuo ypatinga, kad iš jos daug 
asmenų prievarta gražinama į buvusias tėvynes. Atvykus maši - 
noms juos išgabenti, subėgo klykdamos moterys ir vaikai ir 
kiti stovyklos gyventojai. Kilus triukšmui teko sprendimą ati
dėti 24 valandoms, o vėliau ir visai pakeisti. Efcundą padavu- 
sieji, bijodami keršto, pabėgo. UURlt-os airektorius paska-bė 
dar karta, naujus komiteto rinkimus ir ta proga lietuviu, var
du pasakė daug 'karčių, tarp ju, ir teisingų, prie kaištų.

Trečioje stovykloje įvyko įdomus "procesas" ' dėl 
stovykloje paskleistu, gandų. Susipykusių vienoje, ir kitoje 
pusėje buvo išstatyta po keliasdešimt liudininkų. "Kovojančių" 
tarpe ir keletas Lietuvoje buvusiu, žymesniu, asmenų,.

Ka, visa tai reiškia šie trys pevizdėliai? Jie parro- 
do, kad į musų tarpa, pasėta pikta sėkle jau išdygo ir btes' a. 
Mumis besirūpina sovietai tikrai džiaugiasi. Jie mūsų nesam — 
taikos siekia ir mato, kad mes prie tų j u, norų prisidedame. 
Kokia kova gali būti dėl vietų, dėl komitetų, vadovavimų? Ar 
yra laikas suvesdinėti sąskaitas? Kodėl negalima pasitraukti 
iš "posto", jei visuomenė'nepasitiki? Tikrai, skaudu ir pikta , 
kad mes patys ant kaklo neriame sau virve,.

Viso to nebūtų, joi mes .protiiųai galvotumėm, gerai 
suprastume laiko ir savo esamas salvgas ir padėtį- Tu, klaidų 
nebūtų, jei žmogus visuomet, kei j an-išauga puikybės sparnai , 
persikeltų mintimis prieš savo kietus sjrendimus į Lietuva,. Aš 
tnanau, kad ten pasilikęs brolis, sesuo, tėvas ar motina jau
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primintų kitas pareigas. Kai pamatytu vienišas sodybas,via- 
nišus smuikelius ir savo jaunystėje isSnintus takus, galbūt 
jų siela pasikeistų, atsiverstų. . .

To viso taip pat nebūtu, jai mes pasiduotumam po
litinio centro nurodymams, MB Centrui ir c narnoms institu - 
cijoms. Pasidavimas moraliniam autoritetui mus išvestų iš 
tu, kad ir rotais atsitikimais kylančiu negerovių. Vietų 
komitetai turi nustoti galvoti, kad jie yra visagaliai, kad 
jie, susitarę su savo globė jais, gali daryti tai, kas jiems 
patinka. Atskiri asmenys turi nustoti suvesdinčti asmenis - 
kas sąskaitas, gi esant reikalui, kreiptis į atitinkamas • 
institucijas, o ne .purvinti lietuvio vardu, varstant globė- 

’ jų duris. Lies drįstame tvirtinti, jei musų akys neatsidarys, 
mos patys kaip žuvys subėgsimo į mums paspęstus spartus.

Ll'B Contro veikla pagyvėjo. Tai'matome jau ir iš 
jo paskelbtų, aplinkraščių. Dabar mums' reikia tik patiems są
žiningiau išpildyti jo apliniruščius, pQb<=iuaviuius, ^saky
mus, ir mus būsime šiuo reikalu padare, dideli žingsni, i, • 
prieki.

' Viename aplinkraštyje paskelbta, kad DIB cc įtras 
lietuvius nerūšiuoja, ne klasifikuoja i tiktuosius lietu - 
vius, klaipėdiėėius, r opatr i j autus. Tik tic^ kurie k'nki ar 
kenkia, kaip pavieniai asmenys, turi būti salinami iš mūsų' 
bendruomenės tarpo. lai visai teisinga ir įsidėmėtina tiek 
komitetams, tiek kiekvienam ti “ratinių bendruomenės nariui.

Toliau aplinkraščiuose primenama dėl solidarumo ,moT 
kėsoio, tremtinių surašinėjimo, peticijų. Šie visi de.ly.ai j-u 
seniai turėjo būti sutvarkyti. Toaiie apsileidimai dažnai ken
kia ne tik pačiai tr . ratiniu b .ndmoment i, bet ir musu, pačių 
tėvynei, ^kovojančiai dėl laistės ir ncpiiklaosomybės. laila, 
kad iki šiol yra dar tokių apsileidėlių, kurie iki šiol no-, 
pasirašė ant peticijų, kai' jose iškeliami toki svarbūs ir 
opūs Lietuvos Nepriklausomybė s ir ik;.lai.Eų centras jali veik
ti, jei jis nuturi jam reikalingų lėšų. ,

tBc- to, ten paliečiami ir nusikaltėliai, kuriuis ža
dama griežtai bausti, šalinrnt iš .stovyklų, ir apie tai yra - 
nešant spaudoje. Tai labai t-isinga. Tačiau tai r-iki u čtlik- 

*ti ir su ypatingu rimtumu, tik t. ismams nuspr nūus, k.’.d asmonys 
nenukentėtų dėl kokių nors nesutarimu ar pan.
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(Tąsa is 7 Nr.)

Pradėję bėgti net rusai, palikę savo maišus ir la
gaminus, prigrūstus batų, kostiumų ir kitų gėrybių. Buvo pats 
laikas nešdintis ir mums. Tačiau surinktos žinios apie gali
mybes išvykti taip pat n. džiugino. Visur vyrauju sumišimas , 
netvarka, pareigūnų sauvaliavimas, badSs ir plėšimai. Išvyk
stančius iš Lenkijos oficialiai apiplėšiavir lenkai (ir rusai 
Buvo ir liūdnesnių žinių, kad oficialus išvykimas iš Lenki - 
jos yra tik į stovyklų, o ten reikia palikti visas viltis.lšy 
antros pusės - iš Lenkijos varė visus į ten, kur gyveno prie* 
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d Mums pyi si rink-ini as buvo aiškus -ge
riau mirti badu laisvam, ' negu .vergaut i irmirti stovyklose.

Pardavėm batus, suknelę, kelnes, sūnaus paltuką, at
liekamus skudurus ir smulkmenas, kurias dar vaikiojom su sa
vim. Už gautus pinigus nupirkom, sūnui maisto, nes kelionė 
skersai Lenkij-ą apie 350 klm. turėjo tęstis, kaip žiną pasa
kojo, apie 5.-7 dienas. Sau turėjome sukaupę kiek duonos 
sausainių.

Suradome prekini traukini, kita diena einantį! va
karus. Bilietas iki’Frankhirto a.0.' 'suaugusiam'kaštavo 2^5 
zlotui, kitos dienoj vauara susikrovėm kuprines, kuriose bu
vo tik sūnaus drabužiai ir'kiek muisto, pro tvoros plyšį iš
nykę žmona su sūnum, po kiek laiko vienas lietuvis su kupri
nėms. Aplankiau seniūną, paaiškinau reikalą ir pras’iau pra - 
nešti apie mąno dingimą vięna diena vėliau, nes seniūnai apie 
dingusius turėdavo pranešti tuojuu. Atsisveikindami vienas 
antram' palinkėjom sėkmės, ’ir aš ištraukiau pro plyšiu į neži - 
nęmybę. « • ’ \ ’ . .

Sutartoj, vietoj radau šeimą. Sujieskojau reikiamą 
traukinį, nupirkau bilietus, ir visi sulindom į vagoną. Trauki
nys naktį neišėjo ir mes ištūnojom vagone, užtat nudžiugom ki-’ 
tą dieną, VII.28d., apie pietūs, kada prikabino garvežį, pra- 
.dėjo manevruoti ir greitai paliko Torną. Širdy palengvėjo, tik 
sunkus nujautimas slėgė dėl'kelionės ilgio ir sunkumu. Gele
žinkeliečiai lenkai pasakojo, kad labai trūksta garvežių,visi 
esą užimti turto išgabenimu vį SSSR. Tusti esalonai į e pert - 
raukos rieda į vakarus, o iš ten parpūkšnoja su mašinomis, ja
vais ir kitomis gerybėmis. Tuo mes greitai įsitikinom, nes 
Gniezne stovėjom dvi paras, o Pozene - 3. Rusai, kada jiems 
reikia, garvežį atkabina ir nuvažiuoju. O mes sėdim ir laukiam. 
Jo kiek laiko gaunam progos pavažiuoti vėl 30-50 klm. ir vėl 
Įtaikiam. Per buvusį lenku koridorių nuo Torno iki Ueu Bcntseheno
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važiavom 7 paras. Mūsų, ešalonu'važiavo apie 600 "meniu,. Dau- 
■giausia griže, vokiečių repairijantai iš Pabaltijo, Besarabij
os, V> nerijos ir kitur, ki-.l vokiečiu, lenkų, ir keletat lie
tuviu. .

Jau Požere, prasidėjo tai, kas mūsų skaičiavimu tu
rėjo Įvykti tik už Prankfurt .a.O. Pradėjo trūkti maisto. Lig 
Buvusios Lenkijos - Vokietijos sienos dar galima buvo kai 
ko pirkti, tačiau ir pinigu, ne visi turėjo. Teko elgetauti 
ir eiti i daržus. Lenkai sušelpdavo, ir jie pątsy ne perdaug 
ka teturėjo, o mūsų kasdim praeidavo tūkstančiai. Neu Bent- 
sonene buvusiam pasienio miestely laukėme tris paras. Čia 
jau palaidojom viena, senukų ir keturius vaikučius (ligtol bu
vome palike 2 senukus). Už pylimo grovio'iškasėm duobų, vidu
ry paguldėn senuką, suvyniotų į antklodę, iš šalių mažulius. 
Vieni giedojom vokiškai, kiti' - lietuviškai. Nusiėmęs kepu - 
re, žegnojosi ir lenkų policininkas. Visi graudinome s, nes ne
žinojom, kada ir kur gulsime palys. Tiek buvo aišku - toli 
nuo tėvynės, nuo gimtų namų ir, gal būt, niekas iš artimųjų. . 
nieko nežinos. Ir už ka? Už Naujųjų Europa, už darbo klasę , 
ar demokratiją? Mums buvo tas pats velnias viskas. Mes juto-- 
me Įsisukusia, mirti, o lokiu tempu važiuodami laukėme dar tik
ros šięnapiūtė s. lie's, bėgliai, vieni kitų'nepažinom, negiidėm 
pikto artimui. Barniai sau gyvenom, dirbom, turėjom duonos ką
snį, pastogę, artimuosius ir buvom laimingi. Dabar pradėjome 
Vieni nuo kitų d:irtis. Jie jau rainus, liras tikrai jiems baig
tas, kaip ir tūkstančiams kitų mūšų broliu, visame pasaulyje. 
Be kryžių ir be atminimų. Mirtis visus sulyginą, o motina že
mė priglaudžia. Mes dar likom rytojui. Mūsų eilė artėjo taip 
pat. "Vienas yra Dievas, o mes visi jo vaikai” - prisiminiau 
kadaise pasakytus vieno .dvasi škio žodžius.

Stūnames toliau. Dėl maisto trūkumo pradėjome silp
ti'ir nebepaeitį. Tik vaikų riksmas versdavo klaidžioti ' po 
laukus ir ieškoti bulvių. Gyvento jų nebuvo. Namai tusti, vis- 

' kas atdara, išplėšta. Pali geležinkelį bilvių laukai jau nu
kasti. Matyt, kad pravažiuojančių dauguma maitinasi taip pat 
tik "iš vietiniu, išteklių". Tenka ieškoti'toliau ir eiti ko
kią, pora, klm. Tuo tarpu pril abina garvežį, ir ešelonas išeina. 
Išgirdė švilpimą, bėgdavom kiek kojos įkabina, į.stotį. Gaila, 
kad tai nebuvo bėgimas sporto aikštėje. Be abejo,. būtwe su
mušė daugelį rekordų. Bet ir bėgimai nepadėdavo - kiek ienoj 
stoty keletas tokiu,'ieškotojų vis likdavo. 0 kuriems pavykdavo 
užsikabinti už tureklių ar laiptelių, nors nuo bėgimo ir su-, 
sijaudinino būdavom šlapi, kaip išmaudyti, spindėdavom džirug- 
smu. 0 jei kišenėse ar krepšely turėdavom dar keletą, bulvių 

'■ kančioj stotelėj jau rūkdavo ugn- lės ir aplink tupoiodavo nekan
traudama šeima ir laukdavo pokylio. Nors bulvės buvo be driskos 
ir kitų priedų, tačiau nuotaikos - pralenkdavo ir kadaise švęs
tu, Velykų ar. gimtosios dienos šventės. Pakelėse rusdavom rūkšty— 
nių, o miškuose uogų. Kelionėm ^aip prailgo, kad atrool, jog 

.mes jau seniai pravažiavome visa"Europa-r Visi buvo pasidaie, ty
lūs' '.ir viskam abėjingi. 0 buvusio karo pėdsakai dar labiau slė— 

.gė. Aplinkui viskas išgriauta, tuščia, ' žmonių nematyti.
(B.d.J
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j ■ VIDURKIS S EUROPOS FEDERALINIO KLUBO LONDONE A T - 
SI SAUSIMA S. Paskutinis karas aiškiai parodė, jog, 
kol vidurines Europos tautos nepasieks vienybes ir nesusiju
ngs i vieną solidarų vienetą, tol kaimyninės didžiules vals
tybes gales visuomet lemti ju likimą irvfudarys pavojų jų 
nepriklausomybei. Būdami laisvoj Britų šėmėj, meš, austrui , 
gudai, oęchai, estai,-lietuviai, latviai, lenkei, slovakai , 
ukrainiečiai ir vengrai kalbame į juos kaipo jūsų tautiečiai. 
Žinodami jūsų tragiška, situacijų, mes taeiau neišleidz'iame iš 
akių tolimesnės ateities, kuria stengiamės suformuoti tokių 
būdu, kad nelaimė, kurios liudininkais buvome, negalėtų pasi
kartoti.

Giliai susipupine. geresniu rytojumi nuėjome tuo ke
liu, kuris vedė į susipratimą, mūsų tarpe. Vidurines Europos, 
tautos yra ..giliai paliestos pastarųjų laiku įvykių ir tedėį 
priėjome vieningos nuomonės, jog mūsų'kraštai'gali'sau nep - 
riklausomą gyvenimą užtikrinti tik didžiosios'Vidurio Euro - 
pos 'federacijos rėmuose, kurią apimtu kraštus, esančius tarp 
Vokietijos ir Eusijos. Mūsų uždavinį'dabar sudaro federacijos 
idėjos skleidimas muns palankioj Vakarų demokratija j, įr taip 
pat musų pačių visuomenėj ir rengti atitinkamus projektus. 
Galutinai mūsų tautos pasisakys po to, kai jos bus išlaisvin- x 
tos. ✓

Kreipiaųes į jus t rašydami, kad jūs kartu su mumis 
.stotumėt į kovų uz šitą idėją, kad jūs ją skiepitumėt savie
siems ir kartu su mumis' iesko'tumėt kelio 'jai Įgyvendinti. 
Crganizuokitės ir jungitės šumumis. Skleiskite šita, idėją 
savųjų tarpe visur, kur tik jus busite.

Užmirškite nesusipratimus bei ginčus, kurie mus ankš
čiau skyrė. Atsiminkite, jog tie ginčai buvo visuomet r miasi 
mūsų priešų, kurių imperalizmas negalį susitaikyti su mūsų 
federacijos iškilimu.

’Mūsų federacija niekuomet nebus agresyvi. Musų tik
slas yra mūsų laisvės, mūsų tautinės kultūros, pagristos krik
ščionybe ir vakarų civilizacija, gynimas. Visos mūsų -autos 
naudosis .pilna ..eprikiausomyje ■ savo etniškose žemėse. Jos iš
laikys savo suvej-enines teises, kurįoš bus visų jo.c narių su
tikimu pripažintos reikalingomis įkurti bendrai feC'rtJinėi 
vyriausybei. Per ta auką jos.įgys pastovia bendra oriklcu- 
so’uyhą. Mūsų tsutoš, j-.i nori gyventi,' turi susijungti .

Prieš mus vienybė - arba pražūtis.
Fcdj'-aoinis Komit'tas.

Jįenūoras, 1946,sausis, 16 S.7.7.
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EUROPA BE ATETIES. Į amerikiečią zona vėl atvyko 
jausi partija žydu,. Oficialios Įstaigos tvirtina, kad žydą 
plūdų. a° ą amerikit čią zona, y p aS padidėjo per paskutinius 
3 mėnesius. Vidutiniai į. mėnesi atvyksta apie 4-5000 Žydą. 
Apsigyvens, Lichtenau stovykloje' žydai pasakoja, kad dar 
apie 10.000 žydu, esą, pakėlfui. Atbėgusią žydrų tarpe yra ki
lusią ne tik is Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, bet 
ir iš'Gudijos, .Ukrainos, Didžiosios Rusijos, Kaukazo, A"''r— 
Ijeidžano ir kitu, sovietu. Rusi jos valdomą dalią. Jie parei
škė, kad jie bėga iš Rusijos ir Euro po skur i jąmanymu 
esanti be ateities. Vienas, kitas prasitardamas drąsiau, pa
reiškė, kad Rusija einanti Bitlerinės Vokietijos pėdomis 
ir tikriausiai susilauks to paties galo. Žydu, traukimąsi s 
tikrai parodo, kad Sovietą Sąjungos laivas tikrai yra i,p - 
laukes ą pavojingus vandenis.'

RA, RAS3 VOKIETIS VOKIEČIUI. Neseniai per ' siena, 
buvo atgabentas vieno vokiečio" kitam vokiečiui i amerikie-, 
čiU zona, parašytas laiškas. Tam laiške -tarp kitk'o jis rašo: 
•Gal jau' ir tu esi girčeje.s^ kad moteris ir vyrus vežt. i, 
Rusiją. Sakmadieni, iš U. bažnytkaimio išvežė 35 vyrus. Iš 
kitu, kaimu išvežė taip pat daug moterių, atėmimai vyksta nak
tim ir daugelis moterų, turi išvykti tik su viena antklode 
ir vienais rūbais. Daug išmontavo fabriką. Dabar pas mus 
gyventi baisu. Jauni žmonės bijo rodytis' gSvėse ar ręsto - 
rąne. Žmonės, pamate, rusus, slepiasi. Viskas atrodo kaip 
išmirą. Jei moterys nesutinka su rusu, reikalavimais, ją 
laukia kulka ar Sibiras. Tai atsitinka su vedusdofcis ir ne
vedusi omis moterimis. iš visu, i,vykią mes spręndžit.me, gal
vojame, kad bolševikai greit apleis mūsą krauta,... •

RAGINAMA „PASII.UOSTI SUKILTJUI.’ Pogrindyje leidžiamas 
rusu zonoje laikraštis "Der We g zur Freiheit", viename iš pps- 
kutiniu, savo numeriu, ragina būti vokiečius viskam pasiruosu-' 
siems. Esą atėjąs momentas, kad Vokietija dar kartai, bus karo 
arena. Visiems tuo tarpu būti'na slėptis nuo rusu, išvežimą.Ka- 
Yui prasidėjus, klausyti slaptosios organizacijos nurodymu, 
ir esant reikalui dalyvauti sukilime įjrieš bolševikus.Laik
raštis nurodo vokiečiu, išvežimus, nužudymus ir klausia, ar 
visa tai neprives prie' dramati&os būklės. Pyksta sis Laik
raštis, kad irisai pavadiiio Karaliaučių, Kaliningradu, iš to, 
pasak laikraščio, matyti, kad didesnė Vokietijos dalis r.e tik 
numatoma rusu kolonizuoti, bet it visai surusinti. Laiuraštis 
žiūrint iš jo reiškiamu nuotaiku, turi nacionalsocialistini 
artspalvi. ' '

' KAIP VOKIEČIAI SAMPROTAUJA DEL KARO ? Pasikalbant 
su vokiečiais, ypač girdint ju, kalbas traukiniuose, gusi da
rt įspūdys, kad jie karo lankia ir tiki ji, gr°it taksiai ti. 
Ginčijamasi ir dėl karo laimėjimo galimumu. Dalis vokiečiu ' 
mano, kad'karui prasidėjus, bolševikai staigią smugią užims 
Vokietiją ir likusia Europa- Tačiau rusams neturint 1 ivyno 
stipraus ir atominės'bcmbos', karą, vis dėl to, teksią, pralai
mėti. Numbergo procesas tada būsią perkeltas ą MasKV .,ir i, 
kaltinamąją suolų, bus pasodinti šiandieniniai sovietu poli
tikos vairuotojai'.
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SIŪLO EKSRJKSIJA I LIETUVA. ? Tremtiniu stovykloje 
anglu zonoje vėl lankėsi sovietų atstovai. Jie siūlė vi
siems' tremtiniams grįžti i Lietuva. Žadėjo amnestija, ir 
laisva, gyvenimą. Auksiniams pažadams niekas nepatikėjo ir 
norinčiu grižti'neatsirado'. Tada politrukai pasiūlė važiuo
ti į Lie'tuvf', paeksk.irsuoti, pasižiūrėti. Pažadėdami šiuos 
ekskursantus' "grąžinti"! Vokietija,. Tačiau sutarčių, paža - 
du, laužytojai, žmonių, kurie patikėtu, ju, pažadams, nerado . 
Gal but panašiu, ekskursijų, ateityje jie pasiūlys ir kitose 

. stovyklose.
JIE GERIAU ŽIBO IR UŽ MUS. Vienas estas parašė 

laiška savo valsčiaus apkomui i Bs’ija. Jis laiške paklausė 
ar ąpkomas nežino kur gyvena jo troliai. Po mėnesio .jam atŠ- 
jo atsakymas, kad vienas jo 'brolis'gyvena Lūbeokc. BT sto - 
tykioje, o kitas kažkur Bavarijoje, merikieoių zonoje.Es 
tas parašė laišką į Lttbecįą ir ten tikrai rado davo broli,.

Ekin’ TINKLAS JAU PAKAIEAMAI IŠRIESTAS. Bolževi -. 
kai, matyt, besiruęšduii savo numatytiems tikslams i, 'britu, 
ir amerikiečiu, zonas yra pasiuntė, begalės šnipu. Tokius šni
pus, kaip atrodo, jie turi skyrė, ne tik svetimšaliams išai
škinti, bet ir iššnipinėti, kas šiose zonose vyksta vokie - 
žiu, tarpe ir 1.1. Gražinant repatrijuotus. Lenki jos ir kitu, 
sričių vokiečius, buvo atsiųsta v'kiečiu iš buvusios Pavol- 
gio vokiečiu, kolonijos. Toks gausus šnipu pasiuntimas, esąs, 
turns’ dar ir kitą uždavinį - paruošti ta', tikras priesbri' - 
tiškas, priešamerikietiškas nuotaikas. Kiekviena, įvyki, jie 
stengiasi pakreipti savo naudai Taip, pl'z., Vokietijoje <?įl 
pinigu pertekliaus pakeltos kainos dėl traukiniu bilietu, ir 
už kai kurias prekes. Sarišyje tuo kainu, pakėlimu "rūbi
ninku, tappe vedama agitacija, es:,,kainos už prekes yrr. _ a - 
keltos, o"atlyginimai liko tie pa'tys.

VOKIEČIAI ŽŪT BŪT NORI MŪSŲ, ATSIKRATYTI. Grosslless’- 
no vokiečiu administracijos aukštieji pareigūnai kreipj.ii į 
amerikiečiu karinius okupacinius organus prašydami, kai visi 
svetimšaliai būtu, iškelti iš GrossHesseno apygardos, nes jie, 
esą kenkia vokiečiu, ūkiui. Jiems buvo karinės valdžios pa - 
aiškinta, kad svetimšaliai vokiečiu, ūkiui nekenkia, nes yra 
išlaikomi. ŪNRRA-os.. Svetimšaliai nuo vokiečių yra patyrė, daug 

.skriaudų. Jų iškėlimas nenumatomas, ir galimas dalykas, ' jie 
čia pasiliks ir per žiema.

GAL TEKS IR TĖ?. ŽIEMA, l'ASILIKTI VOKIETIJOJE. Bir-'. 
želio 20 d. Betmolde iš anglu, valdžios ir ŪNRRA-os į sukvie
sta, švietimo vadovų pasitarima, dalyvavo keletas, švietimu b 1- 

' sirūpinanoių pareigūnų. Luvo tariamąsi. švietimo ir mokyklų 
reikalais. Pranešėjas patarė išdirbti ilgesnio laikotarpio' 
darbo plana, ir paderi iliuzijų, 1 ad mums greičiausiai ir per 
žiemą tiks pasilikti Vokietijoje. • '

'■ ATEIA’IĮ IŠ KOKIU TU, AKT u AULAI I~ BLANKAI. Anglų 
zonoje, įvedus ryšiu, karininkus, komitetai buy? panaikinti '. 
Raskelbta, kad komitetu išduoti įvairūs pažymėjimai n.t lieja,
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lr jų turėtojai gali būti net 'baudžiami. Šiuo m?tu is kai- 
kuriu. vietų komitetu, buvo atimti antspaudai ir blankai.Amo - 
rikiečių zonoje taip pat pranešta, kad visi komitetu, išduoti 
pažymėjimai neturi galios ir turi būti gražinti komitetais 
sunaikinimui.

fa 'PRANCŪZU, ZONOJE TU-L;IA,SI KARO. Neseniai svetim
šaliai prancūzu zonoje kai kuriais įvykiais buvo nustebinti 
ir manė, kad greit prasidės karas. Kai kuriose vietovėse bu
vo pasirodžiusios tanketės ir 1.1. Įvyko kai kuriose vieto
se areštai, tuoiui jie svetimšaliu, n?pali“tė. Kai lu.s iš te 
padarė” išvadų, kad esama karo išvtkarėse ir susitvarkoma su 
vienur kitur esančiais negeistinais elementais.

IR BELGIJOJE aranrAIIAI NESAUGŪS-Belgijoje gy
veną svetimšaliai savo būkit jaučiasi nebaugus. Kai kurios 
ofic'ialioa įstaigos yra net pareiškusio s, kad už svetimšalių 
dingima, jo s'atsakomybės imtis negalinčios. Svetimšalius glo
boti ir informuoti čia ypač rūpinasi' Sovietu, Sąjungos repat- 
rijacinė komisija. Paskutiniu laiku ji renka privačiai gyve- a 
nančiu pabėgėlių adresus. Kuriam tikslui - nesunku suprasti. "

GI;OSS-HE;SWO APYGARDOJE VIRŠ 20.000 SVETI’’SALIU. i , 
GYVENA PRIVAČIAI. Nįesbadene išeinąs vokiečių laikraštis ra
šo, kad Gross - Hesseno apygardoje esą virš 20.000 svetimša
lių, kurie dar gyvena ne stovyklose. Visu, šių svetimšalių tei
sinė padėtis neaiški. Vokiečiai kelia balsą ir dėl jų išgy 
vendinimo iš savo tarpo. Šiame skaičiuje randasi gausus bū
rys ir lietuvių.

DP TLIS3F TURI TIK STOVYKLOS! GYVENĄ. Anglų zonoje 
gyvenantys privačiai lietuviai, kurio naudojosi DI. teisėmis 
Įspėti, kad turi persikelti Į stovyklas. Visi tie, ■! urie pa
siliks ir toliau gyventi privačiai, nustoja DP teistų. Pana
šiu budu tvarkomas reikalas ir amerikiečiu, zonoje, ■'"okiačiai 
džiaugiasi, kad tuo būdu svetimšaliai būsią suspaus: L į tam 
tikslui skirtas stovyklas ir vokiečiams ’usia grąžinti sek — 
vestruoti butai. pąsiINC ZONŲ, SU SISTEES. Į ru-

. sų ir is rusu zonos pervažiuoti sunku. Abiejose pusėse grir—. a' 
žots kontrolę s. Dideliuose keliuose važinėja tankgbtčc. W

TEMSHES fflDŪS IK O ■ 
fi-ri metai ' ,

; lOWa. b e p co. re®. '■ 0 d.
. Laidžia Tžuyr2<2/ MUėtobi. •
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