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, tos Konferencij a
PO šio pasaulinii

Paryžiuje prasideda Tai- 
, _ i. Tai vienas didžiausiu, įvykiu,

po šio pasaulinio karo. Nors ginklai nutilo 
prieš metus, tačiau taika nėra įgijusi konkre
čiu, formų. Su šia konierencija tatai ’norima . 
ir tikimasi , padaryti. Tačiau atmosfera, kurio
je,vyko pasiruošimas laikos Konferencijai,nesu
teikė mums dideliu, vilčių,. Konferencija, kuri 

Susirenka Paryžiuje, turi prieš savo akis nepaprastai sunki n.q 
uždavinius..Daug kas arčiau pažįstas esamas sąlygas konferen
cijai pranašauja nepasisekime,,* Tokie sprendimai gali pasiro - 
dyti.per ankstyvi. Tačiau jie turi realaus pagrindo, ypač jei 
mr-s žiūrėsime į visas, iki šiol buvusias didžiąją konferenci
jas ir pasitarimus.

Keldami ši klausima, ar konferencija žada taika,mes 
esame priversti grįžti kiek i netolima, praeitį. Nacionalsocia
listinė Vokietija,paskelbusi karą, pasiskelbė, kad ji kurianti 
nauja, Europą. Tačiau koki.-, bus nauja Europa, net nacionalsocia
listu, ideologui vengia tiesioginio apibuuinimo. Kalbėjo apie 
tai miglotomis sayokomis, nes pasisakyti tiesa, buvo nedrąsu 
ir per daug brutalu. Naujoji Europa turėjo užtikrinti vokie - 
Čiams erdve,, būti jos vadovaujama ir tvarkoma. Kaip vokiečiai 
manė tvarkyti ‘Europą, ir kokia turėjo būti teisė naujosios 
Europos santvarkoje, aiškiai paxuiie vokiečiu elgesys kuro me
tu. žydu tautos išnaikinimas, koncentracijos' lageriai ir kre
matoriumai, aiškiai rodė, kokiomis prianonėmis vokiečiai no-, 
ri patikrinti sau erdve, Europe je. Gerąją žemiu, dvarą, Įmonią, 
fabriku, miestuose gerąją namą pagrobimas, vokiečią rasės gar
binimas parodė, kad naujoji Europa, vokiška imperija, turėjo 
padalyti Europos tautas ir žmones į dvi dalis..Vokiečius, - . 
karius ir valdytojus - visu, turtu, derlingąją žemią ir įmo
nių, ir tautas, žmones, vergiškai paklusnius, kurie, kaip se
nosios Romos imperijoje atliktu visus juoduosius darbus žemės 
ūkyje ir būtą juodadarbiais darbininkais vokiečiu Įmonėse.

Savaime suprantama, kad tokios Europos .negalėjo no
rėti nei viena laisve, mylinti tauta, nei vienas.žmogus, kuris 
nenori būti vergu. Tad savaime, nežiūrint vokiečiu, ginklą ga
lios, vedė vokiečius prie pralaimėjimo.

Karo eigoje ir demokratinės valstybės-pasisakė,' kaip 
po karo turės tvarkytis pasaulis, tfutos ir kokia bus taika. 
Toje įtakoje gimė ir garsioji Ji.tlar.to Charts.'Ji turėjo būti 
kaip tik tuo kertiniu būsimos taikos akmeniu. Ir vėliau tiek 
Krimo, tičk Potsdamo susitikimuose buvo kalbamasi n. v_en karo 
reikalais, bet ir būsimos taikos r Įkalu. Ir čia vakarą
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(Iš knygos "Svetimi'kalnai")

Aš sapravau: štai teka Nemunas pro. Kauną, 
Kaio musu, skausmas didelis, platus, • 
Prie Veliuonos beginkliai partizanai ksunas 
-Ir gina jo krantus.

Aš sapnavau:! savanorių būti. ‘ • 
l-r aš’čainuodamas einu lanka, 
0 iš dangaus Galybių Viešpats žiūri 
Ir laimina gera ranka.

Aš sapnavau: pavasaris. Ir paukščiai grįžta 
Į lizdelius senus. .
Ir šventas Kristupas iš vargo upės baigia brist 
Ir dirvon žBgre neša'tremtinio sūnus.

Aš nubudau: kur sapnas, kur tikrovė — 
Kas vargšei širdžiai pasakys 1 
Aplink kalnai kaip nusigandę, stovi, 
Apiinkiii Austrijos šaltu rudens naktis

valstybės deklaravo, kad nuo savo numatytos linijos jos nenu- 
kryps. Tuo paįiu Įne-įu Rooseveltas, o vėliau Trumanas pas - 
kelbė prinoipines,mintis būvimosios taikos ir santvarkos rei
kalu. Pasiremiant Atlanto Charta, Rossevelto, Trumano pž-inoi- 
paiį vėliau tautais pasitarimais, mes susidarėpė vaizda,, kad 
karui pasibaigus bus įgyvendinta teisinga taika, sugražinta lais
vė visoms tautoms ir ISisvu susitarimo keliu bus sudaryta tarp
tautinė organizacija, kuri.saugos pasaulyje taika. Pastovios

/
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ir teisingos taikos dvasioje gimė ir UNO.

Visa tai, kaip atrodė, ėjo sklandžiai, kol buvo nu
galėta Vokietija, Japonija ir jų sąjungininkai. Atrodo, kad šiuo 
atvėju lėmė ne tik galingas sąjungininku, ginklas, bet ir toji, 
teisinga idėja paskatino tauta's kiečiau suspausti savo eibes 
ir greičiau įveikti priešą, kuris grasino Europai ir visam pa
sauliui kieta ir ilga vergija. —

Kai Vakarai ir toliau laikėsi tu, pačiu paskelbtu, prin- - 
oipu, Sovietu,. Sąjungą pasuko atvirkščiai priešingu keliu. Jos 
reikalavimai kasdien didėja. Ji nepasitraukia iš užimtųjų, kraš
tu,, negrąžiną tautoms laisvės, kurias ji karo metu eigoje oku
pavo. Priešingai, ji išplėtė savo įtaka,, metodus LenkijojeįBal- 
kanuose ir 1.1. Ji pareikalavo sau nauju, žemiu iš Turkijos, Per-, 
sijos,Japonijos ir 1.1. Nori sau laidoti visur vandens kelius, 
guriausias išeities pozicijas ir t.t. Visi jos reikalavimai nesi- 
ū rina nei su Atlanto Cliarta, nei su anksčiau skelbtais taikos 
principais, nei su paplistu padorumu. Jos politika-pasidarė ag
resyvi, dominuojanti ir siekia primesti ne tik savo kaimynams, 
bet ir visam pasauliui savo valia,. -Demokratiniu, laisvių, .reformų, 
ji savo vidaus santvarrkoje nepadarė, o priešingai, savo santvarka 
primeta jos užimties ar į jos įtakos sfera patekusiems kraštams,' 
Visos konferencijos pas'cutiniu metu laikotarpyje ne tik neįnešė 
ir neišsprendė painių pokariniu, klausimų, bet įos dar labiau su
painiojo’ ir pasaulis pasijuto nebe stovįs prieš pastovia,ir il
ga. taikų, bet priešingai - trečiojo pasaulinio kuro išvakarėse. . 
Tatai gerai suprato viena ir kita pusė. - 2

Rusija pąti pirmoji paskelbė penkmeti, naujo apsigink
lavimo ir ūkine, prasme pasiruošimo naujam karui, „Ragai ta, u.lana, 
jis turi suteikti Rusijai tokia, galia,, kuris ūkiškai ir ginklu 
turi suteikti .pranasuma, prieš JAV ir D.Britanija. Rusijos elgo'sys 
ir jos konkrečios priemonės privertė susimastyti ir Vakaru są
jungines valstybes. Jos buvo priverstos sul'ėtinti^demobilizaci ja,, 
palikti priverstiru., naujoku, šaukime, kariuomenėn ir pradėti ruoš-', 
tis tam, kad gulėtų tinkamai pasipriešinti Sovietu Sąjungos ūž- 

-pnolimo ūtvėju. Kariniai štabai šiandien turi daugiau darbo, nei 
diplomatai, kurie ruošia naujosios taikos traktatus.

Visose konferencijose, tiek užsieniu, reik, ministerių, 
tiek UNO, sovietai visur pasirodė kaip demokratinės santvarkos '’ 
taip ir tautu ir žmonių laisvės priešai. Atrodo, lyg’jiebūtų pa
veldėję iš hitlerinės Vokietijos visa, ta, imperalizma,, jų karine, 
nuotaika ir siekimas užvaldyti ne tik Europa, bet ir vis'a pnse.u— 
lį.

Kad ši naujoji Taikos Konferencija galėtu, sudaryti tik
ra ir pastovia, taika, šiandien to negalima numatyti'. Tik tada tai 
Dūlu, įmanoma, jei sovietai atsisakytu, savo agresyvios politikos, 
jei jie sutiktu -su teisingu visu tautu sprendimu. Mes, žinodami 
visus tuos priešingumus, esame linkę manyti, kad jei nebuvo ga
lima susitarti dėl bolševiku, laikymosi Keturių Konferencijoje’ 
pagrindiniais klausimais, tai susirinkus dar didesniam’būriui, nuo
monių skirtumai turės dar labiau išsiryškinti Gerų g .riaušių aevėju 
taika gali būti sudaryta tik laikinumo prinoip'ų, arba,kaip, nes sup
rantame, "lopyta taika".
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PABTIzAIHI T.ilSiAS LILUVCJE. — Laisvė gegužės' 29d. 
numeryje persispausdino iŠ komunistu dienraščio Čikagoje Vil
nies pora, zinuciu, xb Lietuvos ir j rie to duoda aštriu komen - 
tarų, apie "lietuviškai vokiškuosius fašistinius banditus". Štai 
kaip tie "banditai" atrodo pro komunistiškus okupanto akinius:

" Siu, r.etų, vasario mėn. lietuviškieji vokiškieji na
cionalistai Įsiveržė i namus Pavesninku, kaimo, Kapčiamiesčio 
valsčiaus /Lazdijų, apskrities/ pradžios mokyklos mokytojos 
f no s Žemaitytės — Sikaokienės ir nužudė ja,. Kartu su ja buvo 
ziauriĮi nužudyt as . j o s vyras, Antanas Sukackis. Trys ben dl tai 
Įsiveržė Į mokytojos namus vėl',i vakare, kada ji ilsėjosi po 
sunkaus dienos,darbo mokykloje,.. Banditai j a, nužudė dėl to, ■ 
kad tiems vomiskai — lietuviškom išgamom nepatiko jos atsida
vimas salios atstatymo darbe. Visa Lazdijų, apylinkė yra su-r 
sijaudinusi dėl nekaltos idealistiškos moters žiauraus nužu
dymo ".

Anot.Laisvės tai dar esą, neviskas - reikia pasiskai
tyti ir kita, panašia, žinia,: "Kesonai Plungės valsčiaus arkliu 
ir mažinu, nuomojimo punktą. /ilANP/ užpuolė banditai, vokiškai ' 
lietuviškieji nacionalistai. Užpuolikai nužudė punkto vedėja. 
Besteni, jo žmona, ir sės ri. jrestenienė tuo laiku buvo pasku
tiniame nėštumo periode. Ji buvo rasta su perplautu pilvu, o 
Pestenaitės buVv nupjauti kairės rankos pirštai.

"Saugumo organai po tyrinėjimo suėmė to bgiaaus nu
sikaltimo kaltininkus - Pr.brėža .ir Šapala,. Pasirodė, kad abu 
yra,buožė s, kurie vokiečiu, okupacijos metu žudė vargingus vals
tiečius. Pabrėža prie pat Plungės miestelio turėjo 40 hektaru 
ūki r o Šapalas net'8o ha."

■ Bimba savo Įspūdžiuose "Ka, aš mačiau Tarybų. Lietu - 
voje" birželio 1 d. .Luisvės’numeryje rašo apie partizanė, teis
mą. Kaltinamieji esą,.nužudė tris komjaunuolius aktyvistus. 
1945,3. rugsėjo 17 d', nakti buvo nužudytas komjaunuolis aktyvis
tas Žalys, "Cotton" fabriko darbininkas, o 'diena, prieš,tai Vy
taute, (Jo čiauška, taipgi partizanai ,nu žudė. Bimbataip rašo: "Bur
žuaziniai nacionalistai tėbynės išdavikai nenorėjo susitaiky
ti su padėtimi, matydami nuolatini, komjaunimo eilių, ir jo
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įtakos augima, jaunino tarpe ir jie nutarė mėginti b4it tero - 
rištiniais aktais įbaiginti jaunina ir tokiu būdu, trukdyti kon- 

< jaunime- organizacijos darbui. Bet nepavyko jiems ju, niekšiš - 
ki įgeidžiai. Ir negalėjo pavykti. Šančių jaunuoliai drąsiai 
atsakė į ,tas. žmogžudystes. Dešimtis nauju pareiškimu, įstojimo 
į Lenino - Stalino komjaunimo exits - toks buvo ju, atsakymas 
lietuviškai - vokiškųjų, nacionalistu gaujoms, mėginusiais žu
dymais sustabdyti knmjaunimn EUgima,. 0 patys banditai atsidū
rė teisingumo rankose. ' .

'T3IS1AS. Šimtai žmonių, ypač' jaunuolių, gruodžio -23 
dieųą susirinko Kaune, Karinin-?- Rūmų salėje, kur įvyko kom - 
jaunuolių Žalio ir Geci..usko žudikų viešas t'ismas. -Prieš teis
mą, - du nacionalistinių gaujų - LLA - banditai: Stanislovas 
Romaikis -ir Vytautas Mikulevičiųs., Juos teisė VRiūK Kariuomenės 
Tribunolo išvažiuojamoji sesijli, kaltino - Kauno miesto prokų- ' 
roraą drg. Galinai t is, gynė -• ač vokalas Grigonis. Kaltinamoji 
išvada trumpa ir aiksi. Romsikif nuo kovo mėnesio buvo bandi
tų gaujos, vado jaunamos banditu, "ilešk.s" ir "Kariūno", ir vei
kusios Kauno ir Ukmergės apskričių riboes, narys. Savo uolumu 
gaujoje jis suspėjo pasižymėti, nes kartu «*? klt'-ic .ujos da
lyviais jis dalyvavo visoje eilėje "operacijų", kuriu,metu bu
vo nužudyti du tarybiniai piliečiai ir apiplėšta 15 valstie -

■ čių. -
"Huggėjo mėn. Romeikis gauna ypatinga, uždavinį: .vyk

ti į Kauna, ir Šančiuose įvykdyti teroristinius aktus prieš 
komjaunuolius - aktyvistus ir įsigyti rašomąja, mašinalų prieš 
tarybiniais lapeliams spausdinti. Konkrečiai gurjos vadeivų, 
Romeikai buvė'pavesta nužudyti Kaune komjaunuolį Vytautą, Ge- 
ciauska,, o^du kitus komjaunuolius jis turėjo nuž'udyti savo 
nuožiūra. '

"Atvykęs į Kauna, Rome iki s susitinka su visa eile ben
drininkų, kuriu, tarpo buvo'ir Vytautas Mtkulevičius. Tasai 
nurodo Romeikiui kaip aktyv<stu, komjaunu'-li -’Cotton"fabriko 
darbininke, Žalį, ir rugsėjo 1.6 d. vakarė „padeda jį išvilioti 
iš vieno vakarėlio, po ko Romeikis jį nužudė.

"Kaktį į rugsėjo 13 d. Romeikis įsibraina’į " fabriką, 
"Uosis", kur tuo metu buvo vienas-senukas sargas.ir, grasinla- 
mas ginklu, atima rašomaja, mašinėle, palikdamas raštelį: "Ra- ■ 
šomąją mašinėle, paėmė "LLA partizthai*. Parašas - Žaįiavis 
velvias".

"Svarbiausią uždavinį, - Gečiauško nužudymą - Romei
kis vyksta atlikti kartu su kitu banditu Kontrimu. Rugsėjo 19 
diena, vėlai vakare jis pasibplčį’ic pas G-? čia u skus.' Prisistatė, 
esą, komjaunuoliai, dar-teiraujasi apie įvairius komjaunuoliu 
e- pankui išsiėmė, revolverius surišo Bytautą, ttųčiauska ir jo 
tėvą Joną, Geciauska,, pagrobia iš spintos 2.GCC rublių, dvi 
paauksintas grandinėles ir žieūa,. Romė-įkis dar atįma Vytauto, 
'Gečiausko komjaunimo kitus dokuršutus, paleidžia į. jį du mir
tinus šūvius ir pasprunka. , .

"Erocia, -nužudymą, įvykdyti Romeikluį jau nepavyko . 
Spalio 7 d. jis buvo atvykęs į l.auna, su uždaviniu nužudyti
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-geležinkelio stoties kel J • meisterį -liapaila., .bet si, karta, bu
vo sulaikytas ir perduotas teisme organams. Paigus skaityti . 
kaltinamąja išvadą, prasideda-t oiėmo- tardymas. - ,į> , .

"Pirmas apklausinėjamas Nbmoikis. Siaura kakta, iš
sikišusiu. smakru - jis padaro kriminalistikos vadovėliuose ap
rašyto'nusikaltėlio ir degenerato įspūdį. 0 veiksmai ir lai -. 
kysena, kaip tik tokio tipo. Kas jisai? .Amžiumi dar visai jau
nas •- 1925 metu, gimimo, bet banditas su dideliu stažu ir prak
tika. Tėvas jo amerikietis, motina - lenkė, 1945 metais sava
noriu stojo į vokiečiu.’armi ją, o. save jis, vis ldėl to, skaito 
lietuviu. Metąs mokslą, jam geriau patiko bastytis ir trank~T 
tis. Pu kartu buvo patupdytas už smulkius vagystes,- vertėsi 
spekuliacija. Lietuva .išvadavus, jis pusmetį slapstėsi,o pas-* 
kui įstojo į' "Meškos" banditą gauja,. Tokie trumpi jo biografi^ 
niai bruožai, iš kuriu, matyti tikras padufniu. tipas, tipiškas 
buržuaziniu, nacionalistu, gaują baudi ta s. Tačiau teisme jis pa-

■ ’gilo j a, vaidina. Tur bu+ gaujojo jis buvo aukštai vertinamos , nes atsakydamas į klausimus jis vi šaš pabrėžia "ir aš pats, .
* Bomeikis". "Jis pats, Romeitis’1 dar. be to, mėgsta stambius 

žodžius, -nors nevi suoste t -jis dorinami Su visu- sakiniu ir min
tim. ..Jis yra toks užkietėję,s banditas, kad net tiksliai atsi
mena, ties, kokiu n anų* buvo sustabdęs Žalį. Visi susirinkusieji' 
tiesiog sudreba', kai jis oiniš’-ai pareiškia, kad "nieko nesa
kęs,; tiesiai iš 5 metrą kulką i kukt- jam daviau".

PARTIZANU, VEIKU,. LIE-JTOJ3 SEIPRJ.-JA.-Nežiūrint vi - 
su, teistą, valymu, žudymu, partizanai iš Lietuvos, žaliųjų' miš
ku, nenyksta.” Jie ir ’negali- išsykti, kol Lietuvoje dar esama 
lietuviu. Juk jaunimas, tikėdamas į Lietuvos nepriklausomybe., 
negali pakąsti svetimąją teroro. Tad su ginklu rankoje'prįer. 
šinasi ir vedą hepail Stoma, kova, už Lietuvos nepriklausomybe,..

Nors b oi' šovikr.ms yra _abai nemalonu skelbti spaudo-- ' 
je, kad Pabaltyje vis dar netvarka, karo stovis, tačiau -ląlyr 
kas yra tiek rimtas, kad retai kuriame bolševikini-- ’’-ik/aš-. 
Šio numeryje nebūtu, kas nors aašoma apie partizanus ir jją, 
veikla,. Vartant bolševikino, spaude, susidaro įspūdys, kad p ar r 
tizaną veikla šiuo motu yra labai pagyvėjus^. Jei jie neveda 
.platesnio pobūdžio kovos su Raudona,ja iyrmijc, tai lietuviu, skun
dikus, parsidavėlius, išdavikus, jie bautr ia savo kieta ranka-

Štai išeinanti Vilniuje bolševikinė "Tiesa" Nr. 133. 
š.m. birželio 9 d. straipsnyje "Kovarsko valsčiaus valstiečią 

- gavusiu, žeme, iš tarybų, valdžios susirinkimas-" - komisijos pir
mininkas, tarp kitko, taip sako 18 "Didelė mūsų.klaida buvo ir 
tai, kad'mes rotai kviečiame jus, naujoku’•iv s, ir tariamės su' - 
jumis. Ir tuo,dažnai naudojasi buržuaziniai lietuviški n.ncįr.';.li 
liuuules priešai. Jie skleidžia įvairius tauškalus, priešiškus 
gandus, visaip šmeižia, 0 tfu, kur šmeižte s rylos mūsų, geriau
sius žmones nepadeda - jie yavariįojė zink-ą« Nuo banditu, rankos 
žuvo jums visiems gersi žinotas darbštus naujakurys Zabiela iš 
Kancevitiškiu, vienkiemio.

Bet tuo banditai' nolbi-ugins .darbo valsti. čiū,.AtSi.ky— . dąmj į ju veikla., mos tik tvi-šįaū^suglhusimė .savo eiles
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ir atsakysim "banditams" tinkamu atkirčiu. Rūsti tarybinio tei
singumo ranka tuo reikalu mums padės".

Toliau; apipasako je,s nuvilktus komisijos darbus ir 
sutiktas kliūtis, sako! "Kovoje su buožėmis žuvo išalkinąs įat- . 
riotas, visu, mylimas žemės komisijos narys Povilas Ciukšys" .

■ Matyti, kad partizanu, veikla yra sukliudžiusi ir pal
čiai žemės .reformai, nes daugelis ir siūlomės žemės neėmė.Ko-, 
varsko bolševikai dėl to norvuojasi ir sako;.

"Tuo pat metu pirmasis valsčiaus naujakuriu, susirin
kimas pažymi daug rimtu, trūkumu, mūsų, žemės komisijos darbe ., į 
Valsčiuje dar iki šio laiko nei seilinta'-ir dirvonuoju daugiau 
kaip 300 ha. žemės, o žemės komisija jau 4 mėnesiai kaip nus
tojo veikusi".

Partizanu, veikla iškyla ne tik tokiuose susirinkimuo
se, bet ir skaitytoju,vprisiv,stuose laiškuose. "Tiesos". Nr. 133 
spausdinamas toks laiškas:

"Iš tarybų, valdžios aš patyriau tik 6era. Man davė. 
Cidolį žemės sklypą,. Aš gavau iš valstybės sėklos. Tarybinės 
valdžios pagalbos d'ėka mano kieme atsirado karvė. Salima būtu, 
gyventi.

Bet, kol kas, kiekviename žingsnyje mums trukdo gy
venti buožės ir ju, pataikūnai . Dažnai ju, darbai pasidaro nepa
kenčiami.

■ Žiema man davė gera, karvute. Daug_ pieno ji ouodavo ma
no vaikams. Bet', mano nelaimei, ši karvė patiko buožei Andrija- 
vioiui. Ir jis taip padarė, kad valsčiaus pirmininkas Stančikas • 
atėmė man šia, karve,. Ji greit atsidūrė buožės .kiemo. Kiek aš ne
siskundžiau, nieko nepadėjo. Buožė pasirodė už mane stipresnis.

Ir dar viena nelaimė - tai banditai. Jie pyksta ant 
mūsų, šeimos, labai pyksta. Mano v^ras tarnauja.Baudonojpje Ar- . 
mijoje. Ir banditai seniai rodo dantis į mūsų, ūki.Jiems siiersui 
.gerklės sustoji bet koks vargšas. Ypač j’io nekenčia žmonių,, išti
kimu, ir atsidavuędu, tarybų, valdžiai. Aš maliau, kad pats laikas 
surasti tam priemone, prieš šiuos pasiutusius žvėris, kadangi’jie 
mums, darbe žmonėms, neleidžia . ramiai gyventi ir dirbti. Mos,nau
jakuriai, privalome visokeriopai padėti tarybų, vaišžiai šiame, 
neatidėliotiname reikale. Leol!:alji;Į.a pioškįenė, Budriu, apylinkės 

valstietė."
■ Grįžtant prie Kovarsko valsčiaus valstiečiu, įr naujaku

riu, susirinkimu, tenka apsistoti ir prie jo išneštos rezoliuci
jos, kuri skamba taip: "Pirmasis valsčiaus valstiečiu, - nauja - . 
toriu, susirinkimas atkreipia ypatinga, dėmesį į tai, kad iki Sd.pl 
dar galutinai neišrauti su šaknimis "banditiniu, lietuviškuju bur
žuaziniu, nacionalistiniu elementu," likučiai, kurie mums, tarį- - 
binihms žmonėms, trukdo ramiai dirbti ir gyventi gautoje žemėje. 
Būtinai reikia greičiau .baigti su šiais prakeiktaisiais prioš^is. 
Mes gi, naujakuriaij kaip'vienas padėsime tarybų, valdžios orga
nams sutriuškinti Situos, "banditus", pikčiausius ir neken- 
oiamiausius darbo valstiečiu ir visos lietuviu, tautos priešas".
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SOVIETUOSE POLITINES LAISVES NĖRA IR NEGALI 
BŪTI- Laikraščio "The Spectator" komentatorius Paul Winterton 
viename numeryje rašo:

"Žmonijos ateitis priklausys nuo to, kokią padėti,
■ D.Britanija užims Sovietu, politikoje. Paskutiniu laiku Sovie
tą. Sąjungos politika pasidarė kiekvienam labai aiški. Sovietą, 
Sąjunga vietoj bendradarbiavimo išsirinko sau ekspansinę, su 
niekuo ne si skaitančia politika,. Kraštams, kuriuos ji ■ da
bar yra okupavusi, arka kurie yra pateke, i, jos įtakos sferą, 
su jėga primėtė savo valią. Su intensyvios propogandos, pa
remtos areštais bei terorizmu, pagalba išrovė su šaknimiy bet 
kokią, opozioija,. Politinės laisvės, kaip jau mes patys gerai, 
žinome, ten nėra ir būti negali. Politiniu ir ūkiniu atzvil - 
fiu sovietu s!era yra prieš mus uždaryta. Ekonominis šių kra
tą gyvenimas yra staigiai įjungiamas į Sovietu, Sąjungos elo-* 

nonlnį gyvenimą,. Sovietu,Sąjungą ir tekiau pleo'ia 'savo įtakos 
politika, į visa's šalis. 'Šta'i JTO Sovietu, Sąjunga beveik pasie
kė aukščiausią savo interesu viršūne, Persijoje ir, ko gero, 
greitai galį sudaryti rimtą pavoju, anglu interesams į'pietus 
nuo Persijos. Vakaruose gerki įsitvirtino Vokietijoje,’ir tuo 
pačiu atsirado labai geroje pozicijoje, kad, išgalėtu, kelti, 
ner.Vnumus vakarinėse Vokietijos zonose. Rusija nepasitenkins 
tol, k'1 nepasieks atramos taško prie Viduržemio jutos.Toli -. 
mučse Rytuose sulaužė sutarti, su centreline kinu, vyriausybe

' tuo sudarydama sąlygas komunistams užimti Mandžūrija,kurią ap
leido Raudonoji Armija. Sovietą & junga yra vienintelė iš są
jungininku,, kuri, karui pasibaigus atsirado geriausioje po..!-" 
oijoje ir labiausiai apsirūpino teritolijaliniais ir natūra - 
liniais turtais. Be to, dar ji ir-dabar' st engiasi daryti vis
ką, kas susilpnintu, padėtį už jos sienų, o ypatingai britu,- 
kolonijose ir protektoratuose. ' . ’

Viskas tai yra šiandien puikiai žinoma ir nėra rei
kalo diskutuoti. Tačiau norint apčiuopti savo politiką, -rei — 
kia žinoti, kodėl Sovietu, Sąjunga taip daro. Atsakymas r-.ėrr. 
lengvas. Gali būti dvi galimybės. Arba rusai susigundė šia z: - 
ti pasaulinės valdžios, arba bijosi ir nori sustiprint- savo 
saugoma, užimant naujus strateginius punktus.

Neabejotina, kad Sovietu,'Sąjunga siekia pasaulio 
užviųspatavimo. Juk,yra daug jos veikimo momentu, bendru,
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su nacistine Vokietija. S. Sąjunga turi nemaža, patyrina, Vin — 
giriotam.? gyvenimo, tik trūksta jai technikinės produkcijos ir 
administracinės tvarkos, kekia, turėjo Vokietija. Sunku įsivaiz- 
duoti rusus pasaulio valdovu, rolėse, b’et juk dabar jau vieš - 
patauja beveik pusėje Europon. kas prieš keletą, metų atrodė 
neįtikėtinu dalyku. Baimė it saugumo stiprinimas turėtų tiksl
ia,'tik tuomet, jeigu anglo-amerikiečiu politika būtu, nesupras
ta. Su kiekvieiu sovietinės ekspansijos žingsniu, tarptau - 
tiniai reikalai genda, o su ki^kvi^nu paslydimu rusu, akys 
ieško naujo strateginio horizonto.

Jeigu ' 3. Sąjungą užvaldytu, visa, Europa, ir Azįja, j.„
g a t jaustu, baime, prieš Amerika. Atrodo, kad tik tuomet S. Sa, - 
junga pasijus saugi, kai paskutinis potencijalus priešas bus 
militariniai arba politiniai sužlugdytas. Iš to išplaukia,kad 
nuolaidomis S. Sąjungos patenkinti nebus galima.Jeigu šioji 
analizė yra taisytina, tai nes turime duoti suprasti, kad bet 
kokios pr'tonzijos i plėtimąsi sutiks kietą rusu, pasiprieši - 
nimą. Turime arba sulaikyti sovietine, kespansija, arha atsi - 
sakyti nuo vadovaujamos rolės pasauliniuose reikaluose.Turimo 
užkirsti kelia, bet kokiams t-ari t oriniams kaitaliojimams rusu, 
naudai ir aišk'iai prodyti, kad visi mėginimai bus atremti jė
ga. Tolimesnės nuolaidos iš mūsų, pusės gali duoti labai apgai
lėtinus rezultatus, o tada jau bet koks aūsū, pasipriešinimas 
bus ber-.ikšnis. Turime stengtis pakeisti politini, ir ūkinį 
gyvenimą, kraštuose, kur veikia "penktoji kokoną". Turime pa - 
rodyti savi įtaka, visuomeninėse ir ūkinėse sistemose tu, kraš
tu, kuriuos turime okupavo, arba yra mūsų įtakos sferoje. Ge-_ 
riausiu pavyzdžiu yra Basi ja.

Turime su didesniu įsitikinimu priešintis komunisti
nei doktrinai. 'Remiantis utugumos nuomone., kad komunistinė dok
trina yra žalingu, reikia ja,, ..esi apariant su priemonėmis, 
naikinti. Susikirtimas mūsų ir S. Sąjungos interesu, yra kuo 
tai daugiau negu kova ’tarp dvieju, tautybių; yra tai kova tarp 
dvioju, priešingu, gyvenimu.

Kaip nacizmas, taip ir komuniznąš visur varžo laisves ,. 
be atodairos persekioja bet kokią opoziciją.

Daugelį vietų žmoniju,'galuose ir politinėse konfe — 
renoijose bus dideli klaustu.ai, tačiau anksčiau ar vėliau 
savaime liberalizmas turės paimti viršų. Ta, laimėjimą, turima , 

.pasiekti ne ginklais ir žūdynėmis, bet- taikiu būdu.
Todėl mes turime sudaryti kuo stipresne, opozicija, 

prieš komunizmą, nes tai atitolins .-risiančia, kata strofa,.Kr im
lius, lygiai kaip ir m»s, yru nusprendęs vengti karo, nes yrą 
neapsakomai silpnesnis už JAV ir D.Britanija,. Karas gaįimai 
kils tuomet, jei nes leisime S. Sąjungai tapti stipresniai ar
ba bent susilyginti su mumis. Tam reikalui mes turime aklinai' 
užkirsti kelia,.

Yra beveik patikėtinu dalyku, kad Vakaru, Luropos politi
nis ir ūkiais gyvenimas stabilizuojasi ir gali sugriūti vien 
tik dėl to, kad mes laukiame, kada Molotovas tars "taip".' Juk ' 
S.Busija nelaukia mūsa, pritarimo ir daro Sevo zonose tai, kas 
jai patinka.

i . -
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Mwan ip'ciu būdu negalima laukti bendradarbiavimo iš 
Oovietu.'Sąjungos pusės. Turime atversti stabdžius, kuriuos 
patys sau už sidejome ir pradėti savarankia, politika,, nekrei
piant dėmesio į rusą darysimas .istadas.

AMERIKA, TARYBŲ. SA.J’OTGA IR LAIKAS. Ely Culbertson , , 
žinomas pasaulyje kaip bridge lošimo tooeetikos, o šiandien 
atkaklus kovotojas dėl savo plano "totalinės taikos" įgyven — 
dinimui, pasisakė busimojo jėgų, santykiavimo klausimu; straip
snyje "Kūsu, kova už totaline'taika,".

Culbertson .s - sūnus amerikiečio inžinieriaus, ku - 
ris dirbo rusiškose žibalo kasyklose Baku ir Rosijaukoje. Jis yra 
vienas iš originaliausiu, protą, kurie šiandien svarsto taikos ' 
ir karo problemas.

Culbertsonas - didelis priešininkas klaidingos sau
gumo sistemos, kuri buvo priimta San Rrancisco konferencijoje. 
Jis įspėja, kad tokia politinė sistema veda prie ginklavimosi 
lenktynių, kuriuose Amerika turės pralaimėti.

’ ' "1965 metais, kaip Įrodinėja Culbertsonas, Tarybų, 
Sąjungą savo naujuose rūbe šiuose „Ii Jįi Curzono linijos turės 
250 mil. gyventoju,, prie to slaioiaus dar prisidės 150 mil. 
iš tu, kraštu, kurie pateks į jos įtakos zona,. Tuo tarpu JAV 
gyventoju, skaičius pasieks tik 155 milijonus. Tarybų Sąjunga , 
ir greitai atsikuriantį Eini;-? intensyviai ginkluosią. JAV su 
savo neskaitlingais pilin'iai dirbančiais'tik 8' vai. į die
na,, atsidurs didelėje Eurazij ‘ s darbo *.-.sės, dirbančios ne 8 
vai., bet 12 vai. į diena,, persvaroje. Rezultate gausis rimta 
ūkinė krizė JAV. Be to, gausis didelis gyvenimo sukrėtimas ir 
gyvenimo lygio kritimas. „

"Dabar kyla-klausti’.us. - rašo toliau Culbertsonas 
kokias garantijas turime., kad ateities Azijos ir Europos valy 
dov.i, įas.eke. didele, karo'masinu,-persvara, negrąsins - atski
rai, irba sudarė, na”ją ašį, JAV egzistencijai? Kas yra pada - 
ryta, kad galėtu sutrukdyti ateities Azijos ir ~ ,ropės dikta
toriams pavergti silpnuosius žmones ir panaudoti juos prieš 
anglo - amsriKietiška, pasaiilį Karu dėl grobio- arba dėl ideolo
gijos Hitlerio pavyzdžiu? į ta, klausima, Culbertsonas be jokio 
abejojimo atsako! "Bėra šiandien jokios garantijos, kad taip 
nebus"«

jis pabrėžia, kad dabar Amerika yra pasiekusi savo 
galybės aukščiausiąjį laipsnį. Bet toji galybė „nėra pastovi, 
ji yra pereinamoji.' Apie 1965 metus galybės atžvilgiu pirma, . 
vieta, turės Tarybą Sąjungą. , ' . „

Svarbiausiu uždaviniu amerikiečiu, tautai yia atras
ti būdas, kuriuo, turint 'tokia, galybe, būtu, galima pastoti k j- 
lia, baisiausiai nelaimei, kuri rytoj gali grasinti mūsų, ir pasaulio- 
vaikams".

• . Culbertsonas nurodo, kad JA” kuriasi" "karo partija", 
kuri protauja sekančiai: "vienas iš dvieju, karą yra neišven - 
giamas: arba pasaulio demokratiniu, valstybių koalicija, vado
vaujama anglo - amerikiečiu, su tikslu sunaikinti Tarybų,
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Sajunga artimiausiu, metu, bėg; je, arba pasauline koalicija li
kusiu, komunistiniu, kraštu, vadovaujant Tarybų, Sąjungai .su tikslu 
sunaikinti anglosaksu, kraštus ir vakarine, Europa, 20 metu bė
gyje. Todėl turime išsirinkti pirmąjį iš tu, karu, prevencijos 
karą, kuri galime laimėti". ' -pismo Zolnierza’Hr.25 .

HICIIENTAI SU SUSAIS VIENOJE. Vienoje gan didelis .. 
įtempimas dėl incidentu, tarp rusu, ir Vakaru, alijantu, kareiviu,.

S.štadienį/Vi-22d./ rusu, kareivis sužeidė du ame - 
rįkiečią.kariuomenės policistua už tai, kad jie norėjo atimti 
iš rusu, ją pavogtą jup'ą., Sekmadieni, rusu, kareivis buvo nušau
tas amerikiečią, ji'-ms i'eškant šeštadienio nusikaltėliu,. Per. 
visa, savaite, ąvykdavo muštynes ir konfliktai, tarp rusu ir ame
rikiečiu.

Amerikos savaitraštis ."Time" paduoda įdomias infor
macijas apie santykius Austrijoj; jis rašo: "Rusai žadėjo,kad 
jūą entuziazmo pagauti lakūnai nustosią, imti pratybos reikalam 
Amerikos kaleiviįius lėktuvus, bet jau kitą di°na, jie nauuojo. 
ne lėktuvus, bet visa, amerikiečiu, arecdroma,".

Raudonoji Armija užėmė Dunojaus laivininkystės b'nd-, 
rovės būstyną, bet amerikiečiai toliau laiko savo rankose lai
vus, priklausančius tai bendrovei. Tuo laiku rusai patiekė ame
rikiečiams 43 mi 1 i j oįą šilingu, saskaita, už "Vienai pristatyta, 
maišia,", bet tas maistas buvo rekvizuotas iš austru, ūkininku, 
o ne atvežtas iš Rusijos.

KARANTETAS ID LIKVIDACIJA. Š.m. VI. 16 d. "Thews of' 
tile World" numeris plačiai aprašo priemones, kurią, griebiasi 
Sovietu, Rusi ja tikslu apsisaugoti prieš "nešvarumus iš vakarą". 
Rusai atsimena, kad 1825 m. "dekabristu," revoliucija, sukėlė 
tik 'tie žmonės, kurie po napoleoninią karu, iš Europos grįžo ’ 
į Rusija, ir stojo į opozicija, prieš despotizmą,.

Kad šiuo uotu apsisaugojus nuo panašaus pavojaus nuo 
Llblago per Įsrutį, gąsdiną, net iki vakariniu, Besarabijos sie
nų, sudaryta linija apie 1700 myliu, ilgio. Ja, saugo„5OC-7OO. 
tūkstančiu, karią su šimtais tūkstančiu, dresiruotu, šoną. Jurzo— 
no linijoje vienai myliai tenka apie 2C0 žmonių, ir apie .I?-?1? Simu. 
šuną.Visi šie pasienieoią būriai yra griežtoje NKVD kontrblė-.- 
je. Vis) je „linijoje yra apie,20 parėjimo punktu, kuriuose at
vykėliai iš vakarą NKVD surūšiuojani. Tik partijos nariai,as
menys su specialiais NKVD pasąis, NIVD-istai ir turintieji dip
lomatinius pasus gali beveik laisvai prasmukti. Visi kiti pa
tenka į specialias stovyklas, kur tyrimai vyksta net iki 8mėn. 
Čia patekusieji rūšiuojami į tris grupes: l.atleištieji (10- 
20$ visu) 2. asmenys nešvarus politiškai (70-80$), kurie tu
ri mažiausiai trims metams patekti į priverčiamąją darbą sto
vyklas. 3. likviduojamieji viltoje (10-20$)., Į trečią grupe, 
priskiriami dezertyrai, išdavikai ir dalis įš Vokietijos, grįž
tančią, karo belaisviu.

< . ' "Nasz gtos:'Nr. 29
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LENKU PABĖGĖLIAI ŠVEDIJOJE. Laikmačio "Dz.P.į Dz. 
Z.korespondentas iš Stokholmo praneša, kad šiuo metu Sve li
jo je yra apie 8000 lenkių piliečiu,. Daugelis jų. yra vokiškų i'.Z. 
kaliniai.Paskutiniu metu minimų piliečių padėtis yra pablogė
jusi-. Švedu, valdžia pradeda reikalauti motyvų, kurie pateisin
tų nenorėjimų grieti į Lenkija,. Be to, reikalauja aiškiai pa
sisakyti tolimesnius savo ateities planus. Darbo prievarta 
pabėgėlių skaičių sumažino. Vienintelė lenku, moksleivių sto
vykla turinti 80 pradžios mokyklos arkinių, gimnazistų bei 
studentų bus rugpiūeio mėnesyje likviduojama.,

. Keliasdešimtis studentų kvrie iki šiol naudojosi, 
stipendijomis, likimas nėra žinomas. Lenkų spauda sutinka ten 
didžiausius trukdymus.' T ligi tokia yra lenkų pabėgėlių padė-. 
tis Švedijoje. . .

ŽINIOS IŠ "UŽDANGOS". Rumunijos armija neorganizup- 
jasi pagal rusu nurodymus. Ginklavimasis įr instruktoriai ru
sai. Karo atvėju Rumunijos armija neabejotinai įeis į Raudo
nosios Armijos sudėtį. Šiuo metu Rumunijoje jaučiamas didelis 
Žaliavų ir maisto trukumas. .Nasz 3toE„ IIr,29> j

TARPTAUTINĖ POLIUI JI SOVIETU, AKIMI S. Apie tarptau
tinu politiką, sovietu, spauda šykščiai informuoja. Vilniuje 
išeinąs lietuvių kalba dienraštis “Tiesa", partijos ir vy - . 
riausybės oficiozas, visas laikraščio skiltis užpildo vi 
daus informacijos ir propagandos straipsniais ir žiniomis . 
Pervertus 6 psl dienraštį, politinių žinių užtinkane tris, ke
turias, penkias žineles. Tos pačios paduodamos žinios turi 
raudonų, revoliucinį atspalvį; Rašoma apie JAV ir-Litui- vyk
stančius streikus, nedarbe,, algų sumažinimu, ūkinius nedatek- ' 
liūs. Ką, yra pasakiusi užsienio jiems palanki ar už jų pačių 
pinigus papirkta spauda. Kartais reta nuotrupėlė duodama iš 
jų išeinančių, būtinų interesų, kuri vienaip ar kitaip gali įr 
mums būti įdomi . Jų keletą. Id.amas ir pacituosime.

TASS'o-'pfflĮeigimaS;.. Siomiš dienomis Ankaros radi r. 
jas paskelbė Anatolijos' agentūros specialaus Atėnų korėspon- - 
dento pranešimą, apie tai, kad į Albaniją, ir Jugoslaviją, at- 
vyksta stambūs tarybinės kariuomenės kontingentai; kurie esą, 
•išdėstomi išilgai Graikijos sienos.

TASS įgaliotas pareikšti, kad nurodytasis praneša
mas yra grynas, prasimanymas ir minėtosios agentūros 'aklai d. - 
žiodąs su aiškiai šmeižiančiu tikslu. įJEZSį ("Tiesa"Nr.L31 
(965),1946,VI.7). ■ .

ANGLIŠKOJE VOKUTIJOS OKUPACINĖJE ZONOJE SUDAROMAS 
POLICINIS SVETIMŠALIU, LEGIJGNAS. Londonas, VI.4. (TASS) • 
Laikraštis "Taims" praneša, kad anglų Vokiežijos'okupacinėje 
zonoje sudaromas policinis svetimšaliu legijonas, į kurį,tarp 
kita ko, verbuojami lenkai, pabal'tiečiai ir jugoslavai, "nu
tarusieji negrįžti į tėvynę.".

Legijono kareiviai bus aprengti mėlyna uniforma ir 
apginkluoti automatais. Juos'apmokys anglu puskarininkai. 
(ELTA) .(“Tiesa" Nr.151 (965) , 1946, birželio" 7 d.)

'W64C
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TB-JMANO PABEIEDUS" SPAUDOS KONEEBENCIJOJB. Trtupanas 
atsisakė atsakyti į klausima,, ar jis ketina atšaukti asmeninį ' 
atstovą, Vatikane Teilora, sutinkamai su. įvairiu, žymiu bažnyčios 
protestantu atstovu reikalavimais. ("Tiesa" Nr.133 (567)1946. 
Vi.19.) ' -

PORTUGALIJOS VYRIAUSYBE SUTIKO, KAD AUGLĮ JA 13 JAV 
NAUDOTU E AVIOBAŽĖMLS AZORŲ, SAuOSE. Londonas, V1.4. (TASS)Lon- 
dono radijas praneša,' kad Portugalijos vyriausybė sutiko, kad 
anglu, ir amerikiečiu, karo lėktuvai- galėtu, nutūpti Azorų salose 
dar per pusantrų metu laika.(ELTA) ("Tiesa" Nr.133 (967) 1946. 
Vi.9-)

IRANO LAIKRAŠTIS DEL ANGLU, KARIUOTUH S IRANE. Tehe į 
ranas (TASS), laikraštis "Raohbar" Įdėjo straipsnį, kuriame są-‘ 
kerną, kad anglai neevakuave, Buširc ir Bachreino salų, bei pali
ke, perrengtus anglu, karininkus įve iriuose Irano ra jonuose, nae- 
vakuave, taip pat ir Zachedano. Laikraštis rašo taip pat, •' kad 
1942 m. Zachedane buvo Įsteigtas anglu, karinis telegrafas, kuris 
ligi šiol neperduotas Irano, organams ir tebėra anglu, rankose . 
Kreipdamasis į ministrą, pirmininką,į. laikraštis siūlo pasiusti 
i, Busina, Ohužistaną, ^Beludžistana,', ZachedanĄ ir į pietinius ; 
Irano uostus misija, iš' patriotiniu, veikėju ir spaudos atstovu, 
kuri turėtu, patikrinti, ar pasibaigė anglū, kariuomenės ir įs
taigų, ovakuavimas iš tu, Irano rajonu,- rezultatus pranešti 
Saugumo Tarybos žiniai. (ELTA) '("Tiesa" Nr.ljl (965),1946.VI.r 
7 *•) • • kojotui ŠTAI APIE TRETĮJĮ KARĄ. Per radija, buvo trans-,
liuojami debatai dvieju Komunistu, ir dvieju, antikomunistu.Ko - 
munistu, oponentais buvo pagarsėjusi JAVKongeeso narė Klare Bo
othe Luoe ir publicistas W.Chamberlin.Paprastos logikos argu
mentais komunizmo gynėjai buvo taip iSmaudyti,kad ir R.Mizara • 
geg.24 "laisvėje" dėl to išreiškė pasipiktinimą,: "Besiklausant, 
man prisiminė M.Gorkio kadaise pareikšta mintis': Būvančio ji'bur
žuazinė sistema gimdo visokiu idijotu, kurie patys nebežino,ka 
plepa.- Kiek komunizmo oponentai -' Luce ir Chamberlin - buvo be- 
tąkciai, tiek fpst-’ris ir dr.Uard parodė'taktiškumo, kantrybės ir 
dŽentelmeniSzumc.. .Borsteris Įspėjo tuos,kurie rengiasi prie tre
ciojo pasaulinio karo: Po pirmojo pasaulinio karo atsirado sooia- 
listinė Tarybų Sąjunga: po antrojo pasaulinio karo ši šalis dar 
labiau sutvirtėjo ir šiandien kyla Azijos- liaudis kotroja už lais
vą. Jei imperalistai suruoš tretįjį pasaulini, kai
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IR PABALTIJO KLAUSIMAS PASTATY
TAS SVARI IU, KLAUSIMU, SARAŠE. J. A. V. soT 
natorįus Vanderberg Savo kalboje iš
kalė, šiuo.s klausimus, kurie dar t.:bč- 
ra pakibė, ore: "Kas yra Rusija iki 
šiol?" ir toliau specializuoja klau - 
simuš "Mos to klausiame MandžiūrĮjojo, 
Rytų, Europoje ir Dardaneliučse, Itali-. •' 
joj, Irane, Tripolitan!j"j“, mes : to 
klausiame Pakaityje ir Balkanuose, ssh»- 
iiKŠįoų Japonijoj,Kanados sostinėje. 
Jie s dainai klausiame net mūsų. Jungti
nėse Valstybėse sąrišy su tam tikrais 
įvykiais. (Komunistu, ir sovietu, agen- 

. . _ tų veikla). < ■
Valstybės ,sekretorius Bylnes pirmas atsakė: "Mes nenoriais ir • 
negalime palikti nuošalyje, jei jėga ar jėgos grąsinimu daro
ma tai, kas prieštarauja "(Atlanto) ohartai". Taip prasideda 
"Life" vedamasis straipsnis, reikalau j a,s pagriežtinti Aneri - 
kos politika Rusijos atžvilgiu ir per tai realizuoti Atlanto 
ohartos principus,, dėl kuriu Amerika-įstojo į k;.ra, su Vokieti- 

’ ja- ■ ,
B ELBA APIE LENKU, REPAlnlJACIJA IS LIETUVOS. Bimba , .

y gegužės 24 d. "Laisvėje" "aiškina" lenku, repatrijacijos iš 
Lietuvos klausima,: "Mas esant Lietuvoje, lenku, kraustymas iš 
Lietuvos ėjo visu smarkumu. Tam darbui vadovauja Tarybos Lie
tuvos užsienio reikalų'ministerio pavaduotojas Albertas Knyva, 
jaunas, darbštus, rūpestingas vyras. SU juomi-aš gerai susi — 
pažinau, jis mai suteikė-daug informacijų, apie ta, visų taip

• svarbu,'reikalą,. Jis man sakė, kad jeigu bus gauta užtenkamai' 
traukinių, tai lenku, repatrijaci j a bus pabaigta 1(346 metais,;

■ Kaip jau esame girdėją, Lietuvos ir Lenkijos buvo .'susitarta , 
kad lenkai, kurie. nori, gali išvažiuoti iš Lietuvos. Lot toje 
sutartyje, matyt,, nebuvo aiškiai nustatyta, kokie lenkai turi 
teise, išvažiuoti: Ar visi lenk-i, ar tiktai tie, kurie buvo , 
Lenkijos piliečiai, tai yra, Vilniaus krašto lenkai? Man esant 
Lietuvoje, 'tuo reikalu buvo Varšuvon nuvykę, Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Povilas Potomskis ir jo pavaduotojas tartis. 
Sugrįžo jie nieko konkretaus nenutarą.

"Lenkų,valdžia laikosi tos pozicijos, kad iš vises • 
Lietuvos, _ bile lenkas, arba pasiskalbęs lunkų, gali išvažiuoti. 
Mat, Lenkijai labai trūksta žmonių, ypatingai jai r. ikia žmo
nių į Rytiną prūsijų. Todėl ji stengiasi gauti kuo daugiausiai
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lenkų is -Lxe-tuvcs. -Tuo tariu Lietuvos vyriausybės pozicija, 
yra, kad Lietuvos piliečiai pasilieka Lietuvos piliečiais,kad 
rapatrijacija liečia tiktai tuos 1-ei’kus, kurie prieš karų bu- 
vo Lenkijos piliečiais, arta skaitėsi Lenkijos piliečiai.'. i 
Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė išdavinė ja leidimus tik tiems, 
kurie pirmiau buvo Lenkijos piliečiais. Kitiems lankaus lei
dimai šiuo tarpu neišduodami. Kiek suprantu, Lietuvos vyriau
sybė šitaip orientuojasi irgi todėl, kad Lietuvoje taip pat 
nėra .jokio žmonių perviršio."

Vadinasi, kartojasi sena istorija. Sanašiai kaip 
Hitleriui susitarus su Stalinu iš Lietuvos buvo kraustomi vo
kiečiai ir vokiečiais, golbėl:minsi nuo bolševiku,, užsirašė . 
nemaža lietuvių,. taip matomai šiandien daugeli s lietuviu, sten
giasi užsirašyti lenkais. Vis tik'Lenkija arčiau Vakaru, Euro- . 
pos — nevienam vaidenasi kibirkštėlė .vilties patekti i ang- • 

. lu, ar britu, kontroliuojamu zona,.. . Pati Lenkija vargiai ka, 
beviliotu, nes ir jos prdėįis mažai kuo besiskiria nuo kitu, ' 
bolševiku kontroliuojamu, "seserišku, respublikų".

KA, SAKO AM3RIKD S-LIETUVIAI K0HUHI3TAI DEL THSM1INIU, ' 
VOKIETIJOJE. Pabėgėliai ir giminiu, laiškai Amerikon iš Lietu
vos komunistų agitatoriams tai t it šio g Jtaulas gerklėje. Kai. 
pravardžiavimas pabėgėlių fašistais ir naciu, kolaborantais 
nelabai bepadeda, ,tai imasi'ir kitokiu, priemonių. Bimba savo 
"Atsiminimuose" iš Lietuvos vizito irgi jų nepamiršta. Bir
želio 10 "Laisvėje" rašo: "...Taip labai norėčiau, kad ?.iak- 
vi :nas Amerikos lietuvis turėtų progą, kaip kad aš turėjau; 
tas Lietuvos Įmones bei tu, buvusiu, puikių Įmonių griuvėsius 
pamatyti. Jie suprastų, kodėl gautuose iš Lietuvos laiškuose 
žmonės skundžiasi, kad' jiems sunku gyventi. Jie nei vienas 
nuklausytų i Vokietija, pabėgusių lietuviškų nacių laiškų,ku
riuose jie ant Lietuvos kalnus verčia... Jau nekalbant apie 
šimtus tūkstančių Lietuvos žmonių,kuriuoo nužudė vokiečių 
ir lietuviškieji fašistai, jau tik tuos griuvėsius pamatęs 
kiekvienas lietuvis sušuktų: Tie, kurie bėgo su tais vokiškais 
niekšiis ir plėšikais, nogt Ii būti ir nėra nuoširdūs, dori 
lietuviai. Nei jų žodžiams, galima tiketiį nei jų balso galima, 
klausyti. Jie pasmerkė save -'visiems amžiams susidėdaini si. 
vokiamais vudoliais ir griovikais, jiems padedat! Lietuve, niu- 
kioti ir paskui pas juos bėgdami j'ų globos ieškoti!. , .

■Amerikon atvykusioj i pabėgėliai, lietuviatts-'bolcovi-■ 
kuras irgi didelis nemalonumas. Eirž.l" -'Laisvėje"' Bimba rašo: 
"Skaitau laikraščiuose, kad šiuo tarpu Amerikoj' po lietuviškas 
kolonijas maršrutuoja tūlas Jurgis Savaitis. Savaiti° kalba? 
aštriai if žiauriai apie Tarybų Liet'iva,i Susus jis keikias su
siriesdamas. Savaitis esąs viiųas iš pabėgėlių iš Lietuvos."

Birželio 10 d. "Vilnyje." rašoma:' Ypatingai turimo 
atidaryti plačiai savo akis ir matyti, ka, veikia lietuviškasis 
reakcinis ..-lementas. Žinotina, kad jie r-ngiasi atsitraukti 
iš Vokietijos nemažai lietuviškų, “nacių" agentų, kad jų pagal-, 
ba galėtų vesįi biaur» sni, propotegndą; Bud sur 5ųgus‘tr-Šia, pa- ■ 
saulini, kąrą. Be-to, jie-- tikisi sutvirtinti •"“’.'’šiytinl, lizde* 
"na&ių" išmo'kslintuis' 11- tuvlškalš j amais,. "fašistui s".
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anke+pe, j;‘-baltiec-ai, j.u keli,-; kartus pildėme įvairias
x-I+- 4 ■ ej_ome lr. slept.’..' btl suviimra - norime ar nenorime , 

'. ? .V , nenorime, tax kočėle Anketose reikėjo atsakyti
gailinusius klausimus. Kaip anketos, taip ir bal

savimai parodė, zad ros grįžti nenorime, nes tėvynė tebėra prie
šu, okupuotu. Paaiškėjo, kad mes nesan/ jokie naciai, nei ją 
impavikal. Ir trecia, kad mums L’papA-os globa yra reikalinga 

ir-teisinga.
■ . .. < fatąr stovyklose vėl vyksta apklausinė jinai ir "si
jojimai . Jie ,esą.,daug griežtesni. Ateina, žinią, kad is kai 411- 
riu Jx stovyklų, buvo pasalinti žmones, ’nirie n.g.’l-jjo pilnai, 
dokumentaliai įroiyti savo teisės. Toks įrodymas, dėl buvu — 
cios chaotiškos kajo padėties, daugeliui yra visikai neima v 
nonas. Taip pvz. is Sveinfurto buvo atimtos 1)1 kortelės gan 
didokam lietuviu, bariui. Tačiau kuomet buvo nuvykta i, atitin—' 
kamat c - litrines įstaigas, paaiškėjo, kad tas neaiškumas kilo 
todėl, kad nebuvo turėta formaliu, dokumentu,, tačiau .nurodžius 

C^ą ir padarė) kur ir ką jie yra veike, karo metu,išsi
aiškinus jie buvo palikti DP, ir .tik išskirti tie, kurie buvo

■ ■ paėmą karo metu vokiečiu, pilietybę. Mes žinome, kad dėl ją 
. Amerikos lietuviai ir kiti nori išsiaiškinti, nes daugelis ir 

tikru, lietuviu dėl teroro buvo pasitranką repatrijacijos keliu 
iš Lietuvos. Butu nesvarbu, kad apie vykstančius atleidimus. ’ 
butą tiksliai, sąžiningai, neperdėtai., heišpūčiant informuoja
mos ir lietuviškos c m t r Ine s įstaigos. Šiaip, dabar, sklin -. 
da įvairios žinios — išpustos, perdėtos ir kelia kai kuriu.tar
pe paniką. Stovėdami ant t -isingo, tvirto pamato mes napasi - 
duokime panikai, gandams, o nuoširdžiai padėkime išsiaiškinti 

, 'i-neaiškumus patekusius tautiečiu, būkle,.
' . Atoina mums žinią, kad tokią "persijojimu," mes.dar
turėsime, gal būt, nevieną. Apie tai kalba kai kurie, aukštes
ni UN3KA pareigūnai'ir kt.

' Studijuojančiu, lietuviu, Vokietijos universitetuose 
yra gana didelis skaičius. Jis ateinančiais metais turėtą dar 
padidėti. Kai kurie vokiečiu universitetai nori tam sudaryti 
kliūčių, ir su atitinkamomis informacijomis yra kiv.ipe.si į ang-. 

. lu ir amerikiečiu, įstaigas. 3aa, daug užsienieoią nemokėdami.
■H'n k-areni vokiečiu, kalbos, universitete klausyti paskaita, negali*
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kiti, esą, užsirašė, bet universitete ne studijuoju. Tuo ba
du jie tik užima vietą o nrudos nesą nei jiems patiems ir 
sudaro sunkumą pačiai mokslo įstaigai. įl-s dalykas parodo 
mums ko siekia vokiečiai. ūms aišku, kad jie užsi'niečiu ne
mėgo irnomėgs. Jie nori nudaryti mums savo mokslo'židinius.

—Tačiau ir mes turime atkreipti į ’.ai dėmėsi. Viena, kad bū—
• tume budrūs ir pramatytame galimas kliūtis, kita, kad ir 

patys studentai jaustu daugiau. atsakomybės ir nebūtu tik
. studentais, o studijuojant tai t,'tikra prasme. Žinoma, nepokant 
kalbos susidaro daug sunkumu, tačiau turėtu, būti įtemptos 
visos jėgos, kad pašalinus tas kliūtis ir mes-būtume vertina
mi kaip gabūs ir figūruotume n sąrašuose, o turėtume visas 
reikalingas užskaitas ir eitume mokslo ir pažangos kaliu. 
Kiekvienas ir jaunas, turi jausti atsakomybę, kad jis neatlik
damas pareigos, gali Užkirsti >aro Siti mus draugam s studijuoir, 
ti ir baigti studijas, kad ir sunkiose tremtinio dienose.

Kultūrinė veiki, -pat mvs gyva-Tačiau ji gelėtą 'bū
ti ir dar gyvesnė. Jrie to darbo ypač atydžiai turėtu priei— 
dėti musą komitetai. Yra atsitikimu', kad kai kur komitetai 
to reikalo neremia pakankamai' ur net nesupranta savo uždavi
niu. Kartais jie pas save laidžia ar pasikviečia gastroliuo
ti tokius choras ar ansamblius, kurie neturi didesnio meni - 
nio lygio ir -gali -reprezentuoti tik vietos stovyklą. Tuo tar
pu tikrieji menininkai, Sustiprėję meno ansambliai, kaip pav. 
Wiesbadeno Tautinis Ansamblis, Čiurlionio ansambli e, sas.'nka 
kliūčių,. Komitetams pasidaro įvairią kliūčią. Esą dėl tokią 
ar kitokią priežasčią jie negali priimti ją koncertuoti ir ją 
aprūpintikoncerto metu. Tačiau tikrumoje tai įvyksta dėl via-. 

, tos meninių jėgų apskaičiavimo, ar paprasto nesusipratimo, up~.
sileidimo. Mūsų tikriesiem s-menininkams, buvusiems operos dai-, 
nininkams, ar. tikrai iš stovykliniu ribą išėjusiems ansambliams , 
mos tąrime visais būdais padėti. Juk jie mus reprezentuoja ame
rikiečiu ir LTH3BA-0S akyse, o ir mus pačius gaivinas ir dliu- ■ 
gina lietųviJfcą garsu bei'judesiu menu.

Aišku, kad mes vieni kitus turime suprasti, ir me
nininkai, nors įdeda daug savo širdif s,, negali rcikalautik k;’’ 
komitetas ar stovykla nšgalį.Jie turi vengti kai kurią ir meni
ninkams įprastą ydą.Tąte,kas.iąįyo galima.savoj tėvynėj,yra visai 
neleistina ištremtygą^j[t;ąįa#ą pąj ėgflą.aaur i daugiau bendradarbiauti 
su mūsą centrinėmis.A'i "’Somįš*‘""" ■• • savo siekimus ir su
tinkamas kliūtis. Įtf
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2IIGLU ŽOBOJB RŪPINAMASI SU-VARKYTI SPAUDO S LEIDI
MO REIKALUS. Anglu, zonoje Pabaltijo Komitetas kartu su UNRĮtA 
ii okupacines -valdžios pareigūnais yra turėjęs ir apsvarstė,s 
tjdatinių švietimų ir kai kuriuos kitus būtinuosius reika
lus. Kaip švietimą; , taip ir organizaciniai reikalai bus sut
varkyti tari tikro'statuto rėmuose. Tas pats-Pabaltijo Komi-., 
totas rūpinasi ir laikraščiu, išleidimu. Manoma, kad pab.nltie- 
.čiai gaus laikraščiams leisti liidimcs ir anglu, _ouoje pasi
rodys vienas,kitas laikraštis rimtai organizuotas ir prity-. 
rusiu žuišnalistų leidžiamas .

Spaudos pertvarkymo reikalu šis,tas daroma ir ame
rikiečiu zonoje ir tai, esą, išryskėsią poros mėnesiu, laik-~ 
tarpyje. '

EMIGRACIJOS KLAUSIMAIS EUS PATIEKTA DAUGIAU WDR- 
J11CIN33 MEDŽIAGOS. Sarišyj e su užsienio spaudoje dėl tremti
nių pasirodančiais straipsniais ir kt., musu, centrai ir kitos 
prie jų veikiančios emigracijos komisijos žada patiekti pla
tesnės medžiagos visuomenei. Ji bus teikiam- per išeinančius 
laikraščius ir, tur būt, pasirodys atskira brošiūra.

STOVS1LU. SUJUNGIMAI AMERIKIEČIU, ZONOJE. Stovyklų, ' 
sujungimas'vykdomas jau ne- tik anglų, bet ir amerikiečių zo-. . 
noje. Taip, pvz. Hanau stovykloje buvo iškelti lenkai. Į jų 
vieta, buvo atkelti Lichtenau, Dieburgo stovyklų lietuviai. . 
Tokiu, pertvarkymu, būsią, padaryta ir daugiau. Pertvarkymai dau
giausia paliečialeikus. Numatoma įsteigti viena lenku, sto 
vykla, kurioje busią daugiau kaip 25.000 lenkų. Daug geresnių 
DP stovyklų užleidžiamą atbėgusiems iš Sovietų Sąjungos žydams. 
Kad išvargusioms žydams, reikia' g( resnių patalpų, su tuo reiv 
kia sutikti. Tačiau dėl to pabšltiečįus'*ir kitus-DP nereikė-, 
tu, skriausti. Juk žydai yra nukentėjų nuo’ naciu,,vokiečių,tad - 
būtu, visai nuo Bailiu tinkamas patalpas žydų apgyvendinimui pa
imti iš vokiečių. Pabaltiečiai ir kiti D? yra tokios „pat au
kos, tu$ ’jų perkėlimai, kad kaip kurių įstaigų yra išsireikš
ta, į buvusias belaiStrių stovyklas ir KZ lagerius nebūtu tiks
lu ir teisinga. Tegu našta krinta tiems, kurie turi tokia ,di-' 
dele, sąskaitą, žydų tautai. Galima manyti, kas surinkus dįu - 
giau pabaltiečiu į’atskiraE vietoves, jiems bus pritaikytas 
ir darbas. Daugelį stovyklų jau yra’įsteigtos darbo įstaigos, 
kuri,: E1 kartu su UITURA, ir karinė'is įstaigomis tvarkys darbo
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reiksią. SOVIETU 8AJUHGC S' BŽGA IR NETO PABEIS-mi. Tarp . 
atbėgėliu, žydrų vienas kitas J ra ir būvą politrukas ar. KETO pa
reigūnas. Esama taip pat kariu; aktyviai karisvū.d.jų pries vokie
čius ir gavusiu, aukštef.ni”., pasižymėjim • ženklusis s.-vietą.
Jid nr,rs santūriau, tačiau pareiškia tą, pati, kad Izraeliu tau
tos vaitai ir Sovietu, Sąjungoje turi daug-sunkumu; ir ju, atei
tis yra netikra. Net,'kai kurie aukštieji Kremliaus sluogsniaį, 
nukentėjusiai žydu, tautai nerodą palankumo: matyt,kad.sios. 
priežastys ir netikra Sovietu, Sąjungos ateitis verčia juos ma
sėmis palikti Sovietu, Sąjungos žemes, ir ieškoti sau tinka - 
mesnės Sloįggj,j,Hūk-.. 3 yįg E7IEČIA. . Sovietu; politrukai mūsų 
iš akiu, noišleidžia. Jie oficialiu ir neoficialiu būdu brauna- - 
si ir i lietuviu, stovyklas, ruošią mitingus, "šviečia" ir kvie
čia lietuvius grįžti... • , . '• v

‘Neseniai vienoje stozyH.ojo,P., anglu, zonoje, atvy - 
kąs politrukas-sušaukė šuo i rinkim a,? Jis atvykęs su anglių ka
rininku, kariam vertėjas vertėm, ki.s buvo susirinkime kalba— 
ma* ■ Politrukas aj&rfcifa-nwj kalbėjo, esą,,čia mes įurš
tą, vargstą, ir ateityje musu, Laukit -' ‘dar didesnis skurdas.
Jam mūsų, es'a, gaila, ir todėl vis, visas lietuvius kviečiąs’gris
ti 4 tėvyne,,’.. Tėvynėje m. j e ųą laukiami ir tai esanti mums 
paskutinė proga- apsįspre.sti. Jam b'.ig’.s, pasipylė užklausi
mai. Esą, pereitais metais jis ka.lbėjąs,’ kad Stalinas viską, 
dovanojas. "Taip!" — patvirtino netenkintas ipolitrukas. Ta
da jam pastebėjo vienas, rd ’.1 <--.iviai bolševikams negali do— - 
vanoti, nos jie tūkstančius nukaltu,, žmonių išžudė,. išvežė, pa
neigė žmogaus teises ir t. t. Tada kalbėtojas pareiškė, kad apie 
Stalino, taip kalbėti negalima, kad mos esą, liaudies priešai, 
jei. mus taip persekioja tarybų, valdžia. ' .

Vėliau į pokalbius įsipynė neaiškios praeities as
muo, pas kurį ir dabar lankosi įvairiu, "svečiu,*, pradėjo net 
agitacini pa šika 1b ė j ima,. E«ą,!**8 nenori grįžti tik todėl į 
savo tėvynę, kai yra pasklidę, įvairiu, gandu,, kaip, pvz'., k?d 
mes nepasieksimo Lietuvos. Jtm 'politruko buvo atsakyta, kad, 
mes'grįįiį tik į Lietuva, ir jau apie 2Q.00.0‘iš Vokietijos esą. 

griže,. Tadę paklausė jas pasiteiravo, ar mes grižą gautume ko-" 
kį nors turtą, pvz. ūkininkai atgal savo-žeme,. Neseų abejonės, 
paaiškina toliau politrukas, kad visiems būsią, grąžintos nuo
savybės, -'ir tie,kurie neturi, būsią duota po 18— 20'h.a-. 
Toliau paklausėjas klausė.,- ar teisingi Ugandai, kad soviet'.; 
veža žmones į Sibirą,. A.r neleistu, mūsų; žmonėsa nuvykta pasi
žiūrėti ir,atgal grįžti. Arba atvyktu, kss nors iš Lietuvos 
lietuviu, musu, painf irmuotl ir 1.1. į po ašutinius .paklausimus 
politrukas atsakė, kad apie išvežimus iš Lietuvos jis nieko . 
į.o6irdėje,s ir tai esanti netiesa. į Lietuva, galima vykti -vi
siems, tik dėl grįžimo esą sunkiau'su dokumentais, bet tai esanti 
gera mintis ir jis apie tai r<. galvosiąs., iš Lietuves tiarai 
galėtu, kai kas atvykti ir . us painformuoti.,, • '
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IŠ šio pasikalbėjimo matyt, 'kad bolševikai rengia- . 
si naujais metodais ius suvilioti, apgauti, ir, gal būt, iš. • 
musu, tarpo nusivežti jiems p.įtikimus asmenis, arba juos už- 
verbuoti ir taip paruošti mums nauja s pinkles. Tačiau mes pa
žįstame ją metodus, ir būtu, geriausia, kad jie mūsą savo mi- 
tin.~r.is nevargintu ir nemoškeriotu agentu, stovyklose. Kiek
vienas žmoįus laisva valia gali apšispre.sti del grizino ar , ■ 
negrįžimo. 1

KP, AKGLlį ZONOJE VEECIAIIĮ DIRBTI VOKIBCI.'ŪIS. Vieno-, 
je stovykloje, anglu, zonoj e, DP buvo verčiami eiti talkininkau
ti vokiečiams, nuimant laukus. Moterys išvarytos raškyti žir~. 
nią.pupą, o vyrai - talkininkauti derliaus nuėmime. Tie,kurie 
nenorėjo paklausyti įstatymo, buvo pagrąsinti išmetimu iš sto
vyklos. Be to, buvo pareikšta, kad t n, kur nebūsiu, dMrbo pas 
anglus, ateityje, teksią, dirbti pas vokiečius. Šis reikalas 
kai kuriems žmonėms yra' nemalonus ne dėl darbo, bet, kad vo
kiečiai vėl mus tvarko, rikiuoja į darbus ir graso, kad dar 
mus pamokysią.-.. Amerikiečiu, zonoje šis reikalas stovi geriau, 
nes kuriamoms darbo įstaigoms pareikšta, kad pas vokiečius 
dirbsią tie, kurie sutiksią. Tai visai nsteįsinga pažiūra. 
Mes norime ir reikia dirbti anglams, amerikiečiams ir uranui— 
zams, bet 'ne vokiečiams, kurie tiek daug skriaudą- yra padarą 
mums ir mūsų, tėvynei. ■

GAUTAS LAIMAS iŠ LIETUVOS... Vienas Puidos gyventojas 
paskleidė ganda., kad. jis gavės laiške iš Lietuvos. Savo laiku 
•jis esa,s parašąs laiška, o dabar susilankąs atsakymo. Tame . 
liiške esą, minima, kad buvę. Prusą. Lietuvoj kai kurie lietuviai, 
griže, į Lietuva,.. Ten esąs suminėtos ir kai kurios pavardės. 
Kai šito. laišku vienas ašauo daugiau susiiiiteresavo ir norėjo 
pats savo akimis patirti, kas jame rašoma, gavėjas pareiškė, 
kad jis laiška pasiuntęs į kita, stovyklą, kitam savo šeimos na
riui. Kiek teisinga si žinia, mes nesiimame išspręsti,- tik dėl 
tokią laišku, ir dėl ją turinio reiktu, būti atsargiems. Pirmiau-; 
šia jie reiktu, pamatyti .patiems sivo akimis, paanilizueti ju,- 
turinį, kas rašo ir kam rašo. ■

PASnntlTIMAI LTB CENTUS. Mus. pasiekė..žinia,- kad LT3 
Centro valdybos pirmininkas iš savo pareigu; pasitraukė. Kelt— ■ 
tas LTB Centro nariu, taip pat atsisakė ir ju. vieton iėją būva; 
kandidatai. LTB Centro veikla, manoma, kad ne tik nesusilpnės, 
o naujiems asmenims iėjus, turės sustiprėti. Pasik' itimą yra 
ir 1TB apygardą komitetuose.

VOKIEČIAI APVAGIA DP STOVYTLU, GYVENTO JU S. Vokiečiai 
dažnai savo spaudoj e_kaltina BP, esą;, šie'jiems daro tokiu-, ar, 

■ kitokią skriaudą.'Tačiau patys kaltintojai užmiršta, kad jie 
padaro ne mažiau nusikaltimą, nuskriūusdami■DP asnenis. Nese
nai Puidoje dienos metu į viena, butą, nesant gyventojas namuo
se, įėjo vienas jaunas vokietis ir pavogė pinigine, si pinigais. 
Išeinant pastebėtas vagis bėgo. Jis buvo pagautas tik „atvėje, ■
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prisivijus lengvąja! mašinai. Sugautas jis aiškinosi, kad bu- _ 
vąs atėjęs pasivogti oigarięčiu. let, sutrukdytas, griebęs pi
nigine ir norėjęs pabėgti.

Labai daug skriaudų, DP stovyklų, gyventojai patiria .. 
iš siuvėju,, batą taisytoju, ir' 1.1. Taip; pvz., 'vienur siuvė
jas, paėmęs ąlūti kostiumą, dingsta pats, kitur,' paėmęs medž
iagą, afcsikerpa gabala, ir grąžina ja, atgal, nes, pasak jo, -be
užtenka, medžiagos. Batsiuvys, paėmęs odą, dar grąsina įteikė
jui, kad apaktąsias už spekuliaciją ir, kad turėsią,s Įrodyti, 
iš kur gavęs odą. Panašiu, dalyku, atsitinka labai daug, Ir sto
vyklų, komitetai turėtu, panašius, at sitikimus registruoti, ir 
siusti centru, info rmacinif jus skyriams, kad jie galėtu, atsikir
sti vokiečiu, spaudai ar ispėjant DP, kad pasisaugotu,nuo • pa
našiu, apgaudinėjimu,, ’ ' .

PASTFAUIOKUaE IIFCfflACIVE MEDŽIAGA- Augsburgas yra 
išleidęs nedidele, knygutę anglu, kalba-? -'Lihūania". Joje tel
pa rimti straipsniai iš Lietuvos geografijos, istorijos ir 
kulturinią bei medžiaginiu, laimė jirau, nepriklausomos Lietuvos 
laikotąrpyje. Komitetai ir asmenys, turi daugiau r -'Įkalu, su 
UNBBA ir amerikiefleis, turėtu, pasirūpinti šios knygos '.po 
nedidelę atsargą, kad galėtų ją Įteikti ir tuo būdu supažin
dinti uūcu, globėjus su misą tėvynės praeitimi ir kultūriniais 
laimėjimais.

KAUTUS' INSCHŪl-'JOS iŠ -A-'.GLIJOS ATVTKĘ SPSCIALVS , 
IN STIJJKTOK1AI. Scautu, organizacija, kaip žinome, anglu, yla 
pripažinta, kaip oficialiai leista, šiuo metu i anglu, zoną yra 
atvykę specialūs instrukto “i'ai, ' kurie tam tikrose stovyklose 
ir,štabuose instruktuos fkciutus, juos tinkamai-paruoš skaa-.- 
tiekai veiklai. Toks anglą skautu, rūpestingumas mus džiugina. 
Tačiau mus yra pasiekęs nemalonus gandas, kad iš skautą pas
kelbto obalsic "Dievui, Tėvynei ir Artimui!" reiktą išleisti 
žodi, "Tėvynei!" Toks, pakeitimas mums būtąskaudus, nors jis;,' 
esmėje nieko nepakeistą, nes iš lietuvią širdies niekas negali 
išbraukti, užgesinti tėvynės meile, ir jos ilgėsi. ' __

tėviškės omas Hr. 9 n-ri riMai ■ '
Iiepo/ rpŽQ.^;;d. - 

LGidzicv leiA)Qc/ .Mylėtojai-
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