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Lietuvon okupacija buvo staigi. N°visa esame pa
barę, kas tuo metu buvo būtina. Mažai kas spėjo ir iš Lie
tuvos pasitraukti. ..Karas, pasauliniai įvykiai ėjo toJ.iu grei
tu tempu, kad ir užsienyje gyvenę lietuviai platesniu mas
tu negalėjo aptarti Lietuvos atstatymo reikalų.. Tik Lietu
vos Nepriklausomybės idėja mus jungė ir skatino bendrai ko
vai už laisvę.

Neseniai, Europos širdyje, lietuviai turėjo pro
gos aptarti savu didžiuosius tėvynės reikalus. Čia buvo ats-- 
tovaujami Europos ir už Atlanto esantieji lietuviai. Tiesa, 

,..jų būrelis buvo 3 edidelis. Tačiau tai buvo asmenys, £urie 
" tūrėjo teisės kalbėti visos lietuvių tautos vardu.

Šis pasitarimas nėr- viei. informacinio pobūdžio'. 
Jis turi ir rimtų išdąvų. Jis.mums, prie esamų sąlygų, iš
ryškės tik kitk vėliau.

Per šį pasitarimą paaiškėjo, kad lietuviai dėl 
savo valstybės atstatymo yra vieninga s nuomonės. Tą patį, 
pasisako Europos ir už Atlanto gyveni, lietuviai. Visos Liągj 

^’Ąuvos demokratinės partijos Lietuvos atstatymą laiko būti- 
na' sąlyga. Jau vien tų nuomonių vieningumas yra didelis 
laidas, kad mūsų, valstybė bus atkurta. Pats atkuriaaaiis 
.darbas, kai' tik susic.urys palankesnis sąlygos, eis sparčiai 
ir'sklandžiai. Tam tikslui bus pajungtos viens lietuvių, 
tautos jėgos ir i'ėtekliai.

Mus paniekė žinios, kad pasitarimo motu sudaryr 
tas ir tam tikras oĄ'anas. Jis sudarytas pasiremiant Visos 
lietuvių tautos vfljH, organas turi ir teisių - juri— 
dinį pagrindą, n-a išplaukia iš Nepriklausomos Lietuvos 
paskutiniu me'tu sudarytų aktų. Jei jis šiandien prie esa
mų sąlygų ir neturi dar fizinės galios, negali atlikti 
reikiamų funkcijų, tai dar nereiškia, kad jis ateinančių 
dienų bėgyje jų neįgys.

Mums, lietuviams, šiandien reikia tuo ne tik 
džiaugtis, bet ir prisidėt visu tuo, kad jis greičiau įgy
ti; fizinės galios. ,Jo mes privalome piilusti. ir jį remti 
nuoširdžiai ir karštai. Kas to nesuprastų, butų savo tdvyi 
duobkasys. Mes.tikime, kad tokių ne toiras. Mes visi atei
sime į šią didžiąją, talką.

Praeitis, dabartis ir didieji ateities uždaviniai 
mums. su teikia drąsos ir "alioe, kad mes padarysim visa tai, 
kas šiandien yra būtina, ir ko .reikalauja iš mūsų tie, ku
rie šiandien stoja taitos priešakyje, nestikime, jiems! 
Būsime kartu su ■'ais ir lyginsime tūps kelius, kurie veda’ 
į Laisvę ir Nepriklausomybę.. Tart...s žodis turi tapti kūnu.

• .iietūva - nežiūrint visu tarptautinių painiavų, turi vėl 
būti Laisva ir N'-^riklau'soma.
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Daug rūpesčiu mes turime dėl su-'o ateities. Ta- 
člau sre- rūpesčiai nebėra vien mūsų, rūpesčiai. 3.p. Šiandien 
virto pasauline problema. T;,i nėra tušti žodžiai. Api” D.-f. 
susidarė jau plati ir įiom medžiaga, kuri su laiku turės 
ir istorinės vertės. D.±>. rkolus svarsto ne'tik UTUlA.n- 
tik atskiros valstybės, kurios D.P, globoja, b>-t ir rašau— 
lipė orįaiiiztcija J.T.O. ir t.t.k

Huns yra aišku, kad D.P. reikalas nėra vien tik 
j-\ aprūpiri’-as ir įkurdinimas, kaip sten i..masi oficialiai 
kalbėti. I.P. problema parodo, kad pasaulyje yra žaizdų^,ku
rios negali būti užgydomos žianč toninėse gyvenimo sąlygo
se. D.?. atsiradimas parodo, kad jv,-gimtinSs yra pavergtos, 
ar trn jra.tokia tvarka,'tūrio j t ir teisin ;£»?.morui dėl vie
našališko partinio rėžime nėra s; ugu ir įienout'.- gyventi.

Mūsų, priešai norėjo įrodyti, kad mos esame fašis
tai, nacionalsocialistai ir t.t. Varydami propogandą, jie 
norėjo Bus ir gražumu prisikalbinti"grįžti. Dėja, kiel 
tai lietė pabaltiečius, neatsirado nė vieno procento. Tada 
jie griebėsi įrodinėjimu,. Esą pabaltiečiai ir kiti 1.P.ne
grįžta dėl esančios propagandos ir fašistinio elemento. įta
kos, net baimės. Visi tie prasimanymai ir propaganda šian
dien išsklaidyti kaip rūkas. Katkartėmis D.P. buvo apklau
siami, net darv.ias jiems tam ti kras ept.udimaj, kad jie grįž
tu, į savo gimtines. Puvo padarytas ret slaptas balsavimas 
ir jis parodė lot vis"? š^mtu procentu, kad jie, kol j u, vals
tybės okupuotos, n-grįš.

Dabar atliekamas nuodugnus sijojimas, iš stovyk
lų, pagul nustatytas taisykles, kaip išsireiškia Mc Namay, 
atpuls 10,s. Tašiau ir tie 1C;S nereiškia, kąd jie būtu, na
ciai ar fišistai, kad jio būtu, bendradarbiavę su vokiečiais 
ir kenkę fejiungininkains. Dauguma Šių, žmonių, yra apleisti, 
tik dėl'to, kad persikėlė iŠ vienos zonos j. kita,, . i-iškoda
rni artimąjį1,, arba dėl to, kad yra kilę iš Mašos-'.os Li tu- 
vos ir šiuo metu prisiglaudą prie savo +au*iešiu,. T..d visi . 
tie c-indii 1 ksltiiimai atpuola.

Mums yra džiugu, kad pasaulis^siandien jau tai 
sukrato. Pasaulis mus vertinp ne vien is gailestingumo_p'i— 
sės, bet remiantis ir t^isinuimo principu. II" taip seniai 
teko vartyti OTO posėdžiu stenogramas to laiko, kąda kalbėjo 
p.Icoos.-veltier.ė. Stenogramjkos įdomios. Yri, vertingu u-v.— •
zic^a misų problemai išspręsti ir įvertinti. Būta karstu, 
d-.br.tu ir ginču. Spauda juos ne tik' sutrumpino, bet ir .'U- .
švelnino. looseveltienės pasisakynas aiškus ir paremtas 
tarptautine t-ise, o kartu i* griežtas atsakymas ^Višins
kiu? ir Kitiems, Kurie norėjo no tik atrašu pabėgėliu, globą, 
įet ir juos sulikviduoti kaip nusikaltėlius.

Ir dabar ateinančioj INC sesijoj misų, problema 
turės būti vėl sprondŽiamt. ' utį ’•ikri, kad
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Ir prabilo vėl kinkliai tavą šilkastygiai, 
Dubysa liejasi glaudi daina-----
Turbūt, kaip amžini kentėjimai lietuvio - 
Taip tavo giesnė amžina...

Ii

Ak, norėčia tėvynę mylėt visa širdim,
Visa širdim, kaip ja, mylėjai tu,
Ir broliam vargdieniam giedoti tom baugiom naktim, 
Kad laistė vėl sugrįš prie Nemuno krantų...

Šiam pasauly taip trumpa visa, taip nepastovu: ■ • 
Audroj palūžta ąžuolai, ‘ kalnai susverdi audroje----
Padės, padės kardus ir tie, Kurie laimėjo daugelį kovų, 
Tvirtų širdžių palenkti negalės piktoji vergija!...

. Vien tikėti, tikėt ir nesvyruoti kaip kopų saidriui, > 
Tikė.t, kad su žmonėm nemiršta jų viltis -
Ir vėl pavasario balsų bus sklidina padangė,
Ir ravervtai ž°mei ”ėl Dievo malonė atgis!... i

%, ■ ■*
Ak, norėčia tėvynę mylėt visa širdim,
Visa širdim, kaip ją mylėjai tu,
Ir broliam vargdieniam giedoti tom baugiom nsktim, ’
Kad laisvė aar sugyiš prie Nemuno Krantų.»•

(iš knygos "Laivai palaužtom burėm"), ’

ji bus, IžsirCjSta teisingo prasme. Pasaulyje tyros sąžinės 
zmoniu^nestinga ir jie nenorės 'jos sutepti. Amerika, Ang-. ' 
lija.ir kitof tiesą mylinžios tautos ne tik gins beginklių, 
beteisių žmonių likimą- bet pažvelgs ir į esmines .priežas
tis, kurios yra dėl D.P. atsiradimo Vokietijoje ir kituo
se buvusiose Vokietijos užkariautose valstybėse.
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(KA PASAKOJA 3DĮŽE IS SZBI30.)
Sibire Ii 3tuviu tremtinių. tragedija mums žherapas- • * 

įaptis. Lietuvoje j.ri esama grįžusiu, iš šio baisaus įštremiro į 
Nors tie Sibire "perauklėti" žmonės yra santūrūs, taoįau vi* — )■ 
na, kita nuotrupa is savo pergyvenimų. papasakoja, Mes Kanone ? 
au laiku, iš jų pergyvenimų šį tą papasakoti* ir muai skaityto— į 
jams. Šiuo tarpu duodame pergyvenimus vieno žydo j?r. iš Ku- Į 
dirkos Naumiesčio. Jis 1941 m. birželio 15 - 14- d.d., kaip 
"buožė1’,. buvo ištremtas į Sibirą. Karui pasibaigus, jis buvo Į ■. 
amnestuotas, grįžo į Druskininkus ir iš ten per Lenkiją pabū
go Vokietijon. Atsitiktinai sutiktas Frankfurte - štai ka 
mums papasakojo.

Deportacijos metu jis pateko į ešalona, kuriame bu
vo gretimų apylinkių tremtiniai. Talpinant į vagonus, seimas 
čia išskyrė. Kiti kad ir važiavo kartu, bet "paskyrimo vietoje j 
buvo atskirti. Tr-nsporto sąlvyos, pasuk jo, buvo blogiausios, 
kokias tik galima įsivaizduoti. Truko maisto, bet lai iausia*. 
vandens ir oro. ^lipnesnieji, ypač senesnio amžiaus ir vaikai, 
mirė kelionėje*. Žinia apie prasidėjusį rusųvokiečių karą 
tremtinius pasiekė dar Europos Busijoj..Nuo to laiko kelionė 
labai sulėtėjo ir pasunkėjo, nes Oolc-cinkeliai nuolat 'uvo 
užimti. Bombardavimų netekę patirti.

Juos nuvežė į libirą,' Altaiaue sritį. Tačiau tuo 
kartų ola palikę tiktai jų ešalona, o visa eilė kitų e salonų 
nuvažiavo, dar toliau į šiaure. Atvežus į paskyrimo vietą,pa - 
sirodė, k'ad deportotiėji ne visi lygiai buvo traktuojami.Dau
gelis nelaimingųjų, kaip "pavojingi bolševikiniam rėžimui ■' , 
buvo nubausti nuo 5 iki 20 metų sunkiųjų darbu kalėjimo. Į šią 
kategoriją pateko beveik visi jo ešaiono lietuviai vyr pi .Ne-’ 
nubausti moterys ir vyrai galėjo apsigyv-nti kolchozuose ar 
šiaip kur, kas priglnuie. Visi kalėjimu nubaustieji buvo pa
talpinti į stipriai eaugojumas stovyklas, kur turėjo atlikti 
sunkiausius darbus. Darbo normos didelės, o muisto mažai. Ka
liniai per dieną gauref nuo 200 iki 800 gramų duonos ir tik 
šiek tiek vandens sriubos. Nustatytą dienos n irmą neatlikus, 
maisto davinys sumažinamas. Taip, nelaimingieji tremtiniai pa
mažu nyksta, menkėja ir nuolat miršta. Jis čir. paminoje vįsa 
eilę pavardžių (jų. dalis šių eilučių autoriui nažįscnnų', .cu
rie'dėl nepakenčiamų gyvenimo sąlygų,' yra atsiskyrę su'riuo 
pasauliu.

Moterys, gyvenančios vadinamoj laisvėj, su savo vy- . 
rais pasimatyti, ar ka ji ms nunešti neprileidžiamos. Iš ka
lėjimo kartais vienas kitas pr leidžiamas, bet mažai. Karo pe
rgalės proga buvo paskelbt., iki 5 metų nubuist ies.ems amnes - 
tija, bet kadang. -augumų Ii. tuvių buvo nuteisti ’.syJiui
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didesnėmis bausmėm-5 s, iki 20 metų,.tai vadinama amnestija n>- 
^.ulejo puaiauauoti. Pxu..eūujo --y—ii—ae uUUtmes tokio
se sąlygose, kokias jis palikęs, išlaikyti no įmanoma. Jis ir
gi būvąs nuteistas 5 autus kalėti, bot, pritaikius amnestija, 
pernai buvo paleistas iš kalėjimo, su teise grįsti į gintąjį' 
kraštą. Jo gimimo vieta yra Vilniaus krašte Druskininkuose, , 
tai- jis ir parvažiavo Čia. Kaip lenkas, užsirašė repatrijuoti 
iš Vilniaus krašto i naujai priskirtas prie Lenkijos buv. 7a- -■ 
kietijos sritis. Tuo būdu jis buvo atvežtas į Stettiną, • iš 
kur laimingai, pateko į Vakarų Vokietiją, pas amerikiečius.

Altajaus klimatas esąs .ganė žia.rus, tačiau čia pa
tekę vis dėl to skaitosi laimingesni, negu dar toliau į ši.iu-' 
rę išvežtieji, pav.-į Arcna-.gelsko sritį. Klimato žiaurumas 
dar padidėja :/pač . -dėl ap.•aivos stokos. Jei su maistu kolohov 
zuose dirbantieji dar šiai o taip verčiasi, tai rūbų ir apavu 
yra tikras -badas ir nėra iš ’—r jų gauti. Nelaimingieji dang
stosi, kaip kas ..išmano.
s Tie ištremtieji, kurie nenubtrsti kalėjimu, ą.bol -
štvikų ■ terminu tariant, išvežti "perauklėti", nes, "są, likę 
savo krašte gali būti ktūksmingi bolševikinei s antvaikai,priv ■ 
siglaudė kolchozuose s.r sovohozuoae. Minėto Fr. pasakojimu , 
Rietuvių iniciatyva ir sumanumas pasireiškia ir čia.Tarp azi
jatu, kurie .gerai pažįsta Sibiro kraštą ir prie jo pripratę , 
ne vienas lietuvis savo sugebėjimais išsiskyrė iš Čiabuvių . 
Fr. su pasigerėjimu pasakoja apie buv. savo valsčiaus ggvon - 
tojų lietuvį, agronomą S. Pastarasis Lietuvoje turėjo stambo
ką ūkį ir pats jį pavyzdingai tvarkė. Sihi'-e vi'name kolohozj 
jis pasidarė traktorisįu. Greitu laiku asr. S. t-n labai pasi
žymėjo. Kur tik jis suaria, ten visko r puikiausiai auga. Jo 
arimą esą galimu atskirti iš augančių javų. Bsa agr. S.įdirb- 
toje žemėje javaį savo derlingumu skiriasi'nuo vietinių, kol v . 
•hozininkų kaip užkrėsti. Tatai pastebėjo plačios apylinkės 
kolchozų bei sovohozų vadovai ir jie dėl agr. S. varžosi.Pava
sarį, kai būna sudaromos naujos darbo sutartys, dėl ugr. S.var
žosi net mėli kolchozai nei sovchozai. '

Savo darbo pasisekimo dėka minėtas agr. S. Sibiro iš
trėmime pasiekė-tai, ką. daugiausia pajrustas sovietų darbo 
žmogus gali atsiekti. Būtent, jis turi karvę, kiaulę, ir kole
tą, vištų,, o tai jau Sovietų Sąjungoje yra turtuolis, apie ką 
masės žmonių gali tik pasvajoti. ■

Nežiūrint to, ar tremtinys bausmę atliko, ar dar ne
perėjo per kalėjimo, visuomet tenka skaitytis su rėsm» pa - 
sidoryti kaliniu. 0 tatai gali at’sitikti labai greitai ir,.mū
sų akimis žiūrint, už menką nusikaltimą. Štai sintautietis P., 
jo bendrakeleivis į Sibirą,' nuteistos 5 metus kalėjimo už tai/ 
kad pasirūpino susimalti <ur. miltų. Taigi jei ir kam yąęiseka 
atlikti bausmę, ar laikinai jo'- išvengti, tai dar nereiškia,kad. 
vėl-nepateks į kalėjimą ir kad iš j o. išeis gyvas.

įdomu šia proga buv. Lietuvos žydo Fr. pareikšta nuo
monė apie lietuvius pabėgėlius Vokietijaje;Tai vienintelė ga - 
limybė,kurio nedaugelis lietuvių pasinaudojo,išlikti karo su - 
k.ltose ..ūdrose.Ki; ivi-r as,. _ pits.k- s bolševikų valdžion,
nors ir n kalčiausias,tirėtų pi-roiti "perauklėjimo mokyklą"; 
Sibire,ifetr'mim? ar ki.lejiui.
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MINTYS A2Z-J SOVIETŲ bŽSILNIŲ IOLITISĄ.. 4a-w 
rikiešių žurnale. "Life". (June 3,1946) plafi4.ri žinomas ir 
įtakingas J.A.V. politikas John Poster Bailė e. kw :

"Ne vienos valstybės užsienių politika nedali lu
ti suprasta vien iš.to,. ką sako oficialūs 'jos atstovai. Svar
biau yra jos vadų filosofija ir tos filosofijos pasi-eiš- . 
kimai veiksmuose. Sudėjus tai į. krūvą, gali būti prieita pa
tikime. išvada. Sovietų Sąjungos atžvilgiu vra daug tokių ga
balų, kurie, kartu juos imant, sudaro vieningą ir logišką 
visumą.

Sovietų užsienių pplitkcs vadovai rimtai ima fak
tą, kad yra "vienas pasaulis" .ir kad taika yra "nedalinama". 
(Stos frazės, kurios sudaro mums vedamuosius Šukius, yra So
vietų .užsienių politikos pagrindiniai principai ir tikslai. 
I'irmasįs šitos politikos tikslas yra įvykdyti' taiką, saugu
mą ir patogumą Sov-utų Sąjungai. Tai yra įprasti kiekvienos 
užsienių politiKor tikslai. Betgi Sovietų vadams pasaulis . 
tėra vienas ir taika nedalinama tiek, kiek jane taika ir 
saugumas yra apdrausti nuo nesovietinio visuomenės, tipo,ku
ri s navoj ingai dalija pasaulį į dvi priešingas puses, todėl 
jie galvoja, kad pasauliui būtų gera, jei pasaulyje įsi.-al'.- 
tu Sovietų proletarinė diktatūra kuri stengiasi kalti masių 
gėrovą ir naikina' "žmogaus eks.pluatavimą žmogumi". Tokią 
vyriausybę jie laiko idealinę vyriausybės rūšimi. Jų. galyo- 
jimu, tai esanti tikroji "demokratija". Kas galvoja kitaip, 
tai laikomas "fašistu" ir "nedraugu".

Beikia suprast-' reik&e,' kurią Sovietų kalbėtojai 
skiria žodžiams, "demokratija", "fašistas" ir draugiškas", 
mes aažnai pritariame ’Oovi'tams tik dėl to, kad ne'supranta — 
me tų sąvokų taip, kaip jis jas supranta. Sovietų va-’ai sa
ko, kad jų politikos tikslas visur sudaro dė-okratines vy- . 
riaųsybės, kurios turi būti draugistos ir turi iširi Įtinti 
'fašistišką galvojimą. Tai atrodo tvarkoje, kol mes nesupran
tame, jog rusų kalboje "demokratija" ’•aiškia soVieti&os pro
letarų diktatūros tipą, "fašistas" tai v'slas,.kas neapima 
sovietiško tikėjimo, o "draugiškas" rusų kalioje reiSci.. , . 
kad priimami sovietų idealai ir praktiškai -df rba.ii. jų įgyv 
vt.ndinimui. SLtaiT> suįrasta Sovietų politika negali būti to
lerantiška. Ji stengiasi eliminuoti (išskirti) tai, kas 
mums atrodo esąs Itišvos visuonaiės pagrindas. Sovietai
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tiekia to primvytinai, nes jie:i^ atrodo, kad kol tai neįvyk
dyta, tol’taikai gręaia pavojus. Toxeranoija ’ie sovietiniam 
galvojimui, jų manymu, sudaro taikai ] avo jingą silpnybę.

Savo stiprioj kalboj pabėgt lių klausimu pirmojoj 
Jungtinių Tautu sesijoj p.Višinskis pasakai "Mes nenorime pri
imti toleranoijos, nes už ją perdaug ''rangiai sumokėjome". 
Jis padarė išvadą, kad net labiausiai tamsus ir bejėgis pf- 
bėgelis, bėgdamas žemės paviršiumi, sudaro galimą pavoju. So
vietų taikai ir saugumui, jei jis slepia savyje SovĮettj komu
nizmui priešingas mintis.

Sovietų vauai mano, kad griežčiausias kelias tokirns 
galimiems pavojams pašalinti - tai turėt visur tokias vyriau
sybes, kurios priimu Sovietų Sąjungos politinę filosofiją. 
Tokios vyriausyb js palaiky s intensyvią cenzūrą ir slaptoji po
licija iššifruos tuos, kurie laikosi kitokio politinio tikė
jimo, padarydami galvojimus nepavojingus,. išimant juos
is normalios vietos visuomenėje. Iši:ei darni tokias vyriausybes 
į pryšaki, Visame pasaulyje Sovietų Sąjunga sukurtų pasauli
nę harmoniją, didele politinę ramybę, kuri būtų "Pax Sovi°ti- 
oa" ("Sovietinė taika").

Vyldant šitą politiką, pasaulis griežtai dalinatės 
i tris-zonas: l)Vidauš zona, t.y. pati Sovietų Sąjunga, 2) 
vidurinę zoną, kurią sudaro juosta ar "cordon sanitaire", 
apsupanti vidaus zoną ir 3) išorinė zoną, sudarantį likusį 
pasaulį.

VIDAUS ZONA. Sovietų Sąjungos vidaus zoną sudaro 
teritorijos, seniai inkorporuotos į ją. Ją dabar sudaro So
vietų Sąjungą įkurta 1917 m., plius gretimos sritys palaips
niui inkorporuotos istoriniu, strateginiu ar ideologiniu mo
tyvu. Tokios naujai prijungtos sritys yra šiaurinė Siomija, 
pietinės Suomijos sritys Suomių Įlankoje, kurios padeda kon
troliuoti Baltijos jurą, Estija, Latvija, Lietuva, Šiaurinė 
l.ytprusių uMxis, rytinė Lenkijos dalis, rytinė Cekoąlovakijos 
dalis (Karpatų Ukraina), Bumunijos tolis vad. Besarabija ir 
Bukovina, i’dma Tuvu, Port Arturas, pietine .alino ualįs, 
Kurilų salos. » .

■ Sovietų sistema veikia kaip federalinė sistema, 
jos konstitucija yra tokia, kad lengvą būtų prijungti nau
jas tautas ir naujas teritorijas. Nėra jokio pagrindo manyt, 
jog ekspancija jau baigta. Šiuo momentu daroma žygiu atim
ti iš Turkijos Karšo ir Erzerumo provincijas ir numatoma 
pusiauautonomiškas gretimas valstybes vidurinėj zonoj ga
lutinai prijungti .prie Sovietų Sąjungos vidaus zonos. , .

VIDURINĖ ZOHa. Vidurinę zoną sudaro teritorijos .
- gretimos vidaus zonai, bet dar nepribrendusios prijungi
mui prie Sovietų Sąjungos, bet j_au pakankamai artimos mili- 
tarinė-s Sovietų galios i takai. Šita zona yra Sovietų ar
mijos ar neseniai buvo okupuota. Kur Sovietų okupacijos dar 
nebuvo, ten jos btjnmasi; ten vyriausybės tik iš vardo yra 
nepriklausomos, jų užsienių politka Sovietų griežtai kon
troliuojama, jų armijos ir, kas svarbiausia, saugumo poli
cija ir cenzūra yra rankose tokių žmonių, kurie klauso Mask- 

• vos. Užtat tos vyriausybės Sovietų vadų laikomos .draugiškomis.
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... Į vidurinę zoną įeina Europoje: rytinė Vokietijos 
pusė, Čekoslovakija, rytinė Austrija, Vengrija, Itumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, -Albanija. Azijoj: Išorinė Ii ngolija, 
M.ndžūrija (kur Sovietų Sąjunga turi teises Dairen'e ir pa g-, 
rindines Mandžūrijos įjeložinkeliį linijas), šiaurinė tarėjos 
pusė.. Nėra jokio pagrindo manyt, jcg vidurinė sora jau galuti
nai nustatyta; dar stengiamasi įtrsukti i ją Graikiją ( kur 
jrs sužadėtinė E.A.M. partija kovoja su. kį+omis graikių parti
jomis), Persija (šiaurinė jos provincija buvo So vištų ola puo- 
ta ir šiuo metu yra maišto padėtyje), Turkija (ji yra Sovie
tų spaudžiama pasiduoti), Kurdistanas (ten kurdai kurstomi 
kurti autonominę valstybę Sovietų globoje). pietinė Korėja 
(ten Sovietai tax vietinės jioms klusnias grupes).

IŠCNLTĖ ZONA. Trešioji zona yra išorinė zona. Ji 
apima pasaulio ualansų. Šitos sritys yra fiziškai toli nuo 
Sovietų galimybės, todėl ten negalima kurti "draugiškų" vals
tybių tiesiogunit> prievartos motod-.is. Ten naudojami kiti me
todai, pagal tai, ar tautos yra visai nepriklausomos ar pusiau 
nepriklsusomor.

Vn~! m, 1 alinėse srityse, turinčiose iš viso 750.000.000 
gyventojų, Sovietai kursto nepriklausomybės sąjūdžius i:: mo
rališkai jtos remia. Jie kurst:, revoliucijas mieliai, nagu 
tvoliuoi jas; svarbiausia, kad dabartinės vyriausybės biitu. 
visai nuverstos. Visai nepriklausomose šalyse Sovietai knria 
savo pataikūnų partijas, kaip, pvz., Prancūzijoj, kur komunis
tai griežtai reikalauja bendračari iavimo su Sovietais, b-i ki
tose šaly'se jiems nepavyko sudaryti įtakingu, komunistinių ar 
kraštutinai kairiųjų partijų, bet ten tari jie mažas, bet g;--, 
rai disciplinuotas savo pataikūnų grupes. Tu. grupių sp.iui.la, 
pasinaudodama žodžio laisve, stengiasi apjuodinti ("sutepti") 
tuos žmones, kurių nusi sietynus, yra priešingas Sovietų poli
tikai. Baimė būti "apteptam" daugelį žmonių sulaiko nuo - ik- 
,.£us pasipriešinimo Sovietų politikai ir tuo būdu Sovietu ag'n- 
tai silpnina.opozicinį veikimų. (

Štai keletas Sovietų metodų pavyzdžių išorinėj zo
noj. 1). sovietų Sąjunga st e.,,,..:,si, kad Vakarų Europos valstybės 
negalėtų būti vikingos ir solidarios, nors jos yra už vidu
rinės, zone’s, -k"ip, pv-z., Belgija, Prancūzija, Olandija ir Jung
tinė .Karalystė (Anglija;. Sovietai nori, kad tos valstybės 
liūtų izoliuotos, nesolidurios savo tarpe. Šitose valstybėse 
remiamos komunistų partijos, kurios glaudžiai bendradarbiau
ja su Sovietų komunistais. Prieš kelis mėnesius vien® pran
cūzų politikas pasakė dėl augančio bendi'ądarbinviao šitų vals
tybių tarpe : esą Prancūzi ja negalinti g1«’ džiai bei d>-ąd ur
bi auti , nes tai nepatinka Sovietams, kurie per komunistų par
tijų sukeltų PrancŪzi jo je tokius streikus, kurie rimtai truk
dytų prancūzų ūkio atstatymų. ■ .

2). EoloniaLii ės tautos turi natūralinių skundų ir. 
nerealizuotų aspfi racijų. Jos .buvo karo metu sąlygomis Kurs-r. 
tomes kartu su vokiečių ir japonų propaganda. Ir dabar Ševio
tų agentui. jas kursto imtis revoliucinių žygių, o ne prisi
dėt Jungtinių Tautų charts, ūžs.reik.,ain. konferencijose Lon
done ir Paryžiuje Sovietų delegatai priešinosi Britų planui 
Italijos kelorijų atžvilgiu.
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, 3). Sovietai nori pz-imta. savo įtakon visą Vidur-r
žemio jurub pokvštj. ir tuo išs-.aiyt į pavojų u.'nritauijos 
susisiekimu a. l’-dija ir Tolimaisiais Aytf.is. Ispanija kon
troliuoja savo Iloroko ir vakariai! s uostus. Visi didieji 
sutinka, kad Franco turėtų pasitraukti, bet kaip ir kas tų-, 
rėtų užimti jo vietą. Jungtinas Amerikos Valstybės ir D.Bri
tanija nori, kad valdžia taikingai pereitų iš Franco į liter 
ralų rankas, d Sovietų vadai nori ten pilietinio karo, kuris 
įgalintų komunistus paimti į savo tonkas kontrolę. ant 
Ispanijos ir jos kolonijų. Sovietai stengiasi paimti savo kon- 
trolėn prancūzų užsienių, 'politikų.. Jie stengiasi sudaryt keb
lumus p.Bidiult, Prancūzų už šiai i'ų reikalų minister iui ir 
Prancūzų katalikų partijos vadui. Antai, neseniai, be atodai
ros į ŪNUBA-os pigalbą, Sovietų Sąjunga atsiunti Prancūzijai 
kvi.ebių išdalinimui tokiu būdu, kad per tą dalinimą* komunis
tų partijos įteka ’"Citų sustiprinta.

Italijoj komuni stų parti j a daug balsų laimėjo per 
angloarnerik iečių klaidas, kurias apmoka nuosaikios partijos 
komuni stų naudai. * _

^'•rbai kurstomi pries anglus ir prancūzus (Marokoje), 
ypač prieš politiką Palestinoje, kurių remia daug aneriuieciu.

.4). lotynų Amerikoje Sovietai remia kairiąsias par
tijas, Įtarios nori suardyti Vaaaru hemisferos vienybę ir =iti 
pri-š J.A.V.

5) . Sovietų Sąjunga stengiasi įsplėsti naujai 
įkurtą Pasaulinę Trade Unions Federaciją ir paversti ją. sa
vo- įtakos mechanizmu.

6) . "Juodinimo" pavyzdžiu gali būti Meksikos užs.rik. 
mini storis Bzegni'1 Padilla, kuris 3in Tr..ncisco konferencijoj 
visų laiką balsavo kartu su JAV ir rėmė va torų pusrutulio c •- 
lid,arumo idėją. Bet kai tik jis grįžo namo, buvo kairiųjų. niek
šiškai apšmeižtas, kad esąs JAV papirktas ir todėl turėjo'at- • 
eistatydinti; Šmeižtas buvo išpopuliarintas. Jo įpėdinis Cas
tillo Najera, bijodamas panašaus likimo, Jungtinių Tautų or- 
0A:inaoi,os ąi atrinkime lonnnne dažnai balsavo su Sovi' tų 
Sąjungą prieš J.A.V. Tuos jisįgijo i m ini tat į nuo komunistų
"up tepimo".

Sovietų techninis personalas, būdan-is išorinėj zonoj, 
vengia draugišku santjkių su tų kristų, vadovaujančiai s asmeni
mis, nes-jiems uždrausta draugauti su "buržujais" ir įsakyta 
veržtis į komunistų sferas ir. juose dirbti Sovietu nat.dt. t. v

1 ' Tarp vidurinės ir išorinės ęonos yra "geležinė užuo
laida", kuri reikalinga dviem tikslams: ji turi apsiugoti so
vietinį žmogų nuo susitepimo nesovietiSiu politiniu galvojimu 
ir apsaugoti nuo Žinojimo, kad kitame pasaulyje darbininkai 
geriau .-y vi. na, negu Sovietų Sąjungoj, ypaš Amerikos -TV ir D. 
Britanijoj,^ Ke lovietinis pasaulis neturi matyt vargo ir skurdo 
Sovietu SjĮungoj, nes priešingu atvėju Svietų fropagande užsienyje 

n« turėtų pasiserimo,, pakirstų Sovietu p-<=stizą.
Sov_etų pilisCiat tikinami,' jog "geležinė užuolaida" 

reikalinja tam, kad lengviau butų ..psaugoti Sovietų saugumą 
nuo piĮosu por ei racijos ir diversijų iš "fašistinio" ir "ne
draugiško“'užsienio pusės. •
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Sovietai labai nerangūs ctoti i tarptautines orga
nizacijas: jie dar neįstojo į Tarptautinį Monetarinį Reidą 
'ir Tarptautinį Atstatymo ir plėtimo Banką, i Jungtinį "'autų. 
Maitinimo ir Žemės Ūkio Organizaciją, į '.laikiną xarp+autinę 
Civilinės Aviacijos Organizaciją, į jungtinių Tautų Auklėji
mo, Mokslo ir Kultūros Organizacija^, į. Europos Ekonominio 
S..ugumo Komitetą, į Duroios Anglių' Organizaciją. Sovietų 
Sąjunga nepriėmė rusų pakvietimo į parengiamąją konfer-n- 
ciją, kurios tikslas jjrr.rti Tarptautinę Irekybos Organizaci
ją. 'Sovietu Sąjunga sutiko tik būti J.T.O. nariu.

Sovietu Sąjungos uzslaiių politika reniasi tik jos 
militarine galybe...Jie šiek tiek demobilizavo savo armiją, >et 
jos vadai yra aiškiai pareiškę, jog jie palaikys stiprią 
sausumos armija ir plės jos galybę' ir taip pat karo laivyną 
Biltijoe, Viduržemio ir G-ltonoj jūroj.. Jio uoliai dirba ato- 

'mo skaldymo srity.
1946 m. gegužės mėn. 1 d. Stalinas pasakė, jog jų . 

ginkluotes jėgas saugos "kaip savo eiles obuolį". Diskusijose 
dėl taikos traktatų Sovietai griežtai pasisakė prieš tarptau
tinę kontrolę, net irfbuvusiose priešu, valstybėse. Sovietu 
užsienių politika yra'griežta, meohanistiška ir be' kompro
misų. Ji ^diriguojama is Kremliaus net Molotovas ir Višinskis, 
būdami užsieny nuolat klaupia Kremliaus, matyt, Stalino nuo
monės.

Sovietų Sąjungoje religija toleruojama tol,.,kO.Įvji 
neišeina iš ritualinių pamaldų srities. Religija turi, nuosa-. 
liai laikytis politinių .-.laušimu atžvilgiu. Valstybė yra aukš
čiausias autorit-tas ir kai ji ..aūba, .tai jos žo.įis yra ne 
tik statutinis,_ bet ir moralinis įstatymas. Politkiis ar reli
ginis „alvo jiraas, kuris priešingas valstybės politikai, yra 
laikomas .blogu dalyku ir todėl n- toleruojamas.

■ Vidaaa politikos instrumentus sudaro propaganda, 
kuri įtikinėja, ir policinė jėga, mri gąsdina ir slegia. So
vietų užsienių politika yra jėga, kilusi, iš revoliucijos. , 
Ji užsienyj e taiko tas pa&ias prienonss, kurios vartojamos 
namie . Ji yra natūrali, paprasta ir pozityvi. Jos el< uratai 
yra galingi. Ji yra dinamiška ir patraukia tuos, kurie iki, 
jog jėga galinti pagerinti pasaulį ir jį pakeisti. Jie pat
raukia tuos, kurie tiki, jog jų gyvenimas pasidarysiąs tong-- 
vesnis, jei bus „akeiata dabartinė santvarka, Ji pętraulia tuo 
kurie nepatenkinti savoji! kimu. Sovietų politika ypač, daug 
simpatikų turi Ažijojj'Af rikoj ir Rietu Amerikoj, kur visuo
menės gyvenimas nzra visai sveikas. Sovietų politikos patrauk
lumas mažėja, kai su ja susiduriama praktiškai, todėl vic.uri- 
nėj zonoj visur įvesta kariška tvarka; visa vidurinė zona 
yra karo storyje. Ambicingi tos zonas vyrai priėmė' Sovietų 
paramą, si i ant valdžios, bet ilgainiui, jiems įkyrės būti nuok 
lątiniėis 3: vi* tu lekajais. Kai kurie iš jų jau .plakuoju,kaip 
išeiti iŠ tos situacijos. Išorinėj zonoj Sovietu užstalių po
litika daugiausia remiasi nepatenkintais elementais; b<'t po 
diskusijos periodo ateis konstrukcijos laikotarpis, o kai jis 
ateis, Sovietų vadovybe praras'daug savo simpatikų.
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Antra jos silpnybė yra jos priklausomybė nuo "ge
lt žinė s užuolaidos", kuri ilgainiui kels nepasitikėjimą, ir 
įtarimą. Vis daugiau žmonių norės pažvelgti, kas .ten dedasi, 
o’ kai jiems nerodys, tai jie pada’rys išvadą, kad sovietų, sis
temoj ė ne viskas tvarkoj.

Didžiausia Sovietų, klaida, jog jie nesupranta ir 
ueųyoi’tjia Vakarų paskalio "tsp-rumo žmonių kančioms ir jo 
prisirišimo prie asmeninių laisvių. Sovietų sistena yra be 
gailesčio, kas aštriausiai pasirodė jos kūrimosi laikotar-, 
py, kai oponentai buvo eleminuojami. Negalima ’e skausmo 
pakeisti žmonių būtybių, kurios i eatitink.a sovietinių mode
lių, todėl -idūrinėje zonoje daug politinių nužudymų ir daug.' 
'žmonių slaptoji policija pagrobė iš šeimų ir jų butų tik dėl 
to, kad jų politinis tikėjimas buvo įtariam,.s. Milijonai pas
merkti slapstytis ir visko netekti. Milijonai stT.giasi p&- . 
bėgti iš sovietinių okupacinių zonų ir daug pabėgėlių veli
ja nusižudyt, negu grįžti į vidurinę ar vidaus zoną. Sliža- 
vėti rusų tautos dydvyriškurnu jos kovojo su Hitlerin už
puolimais, m <e nekreipiame dįmesio į tai, ką dabar jų ar- v 
mijos, politikai ir slaptoji policija daro kaimyniniuose kraš
tuose. FraI tiekei patyrę sovietų metodus, vengrai ir austrai 
visai sumušė komunistus per laisvus parlamento rinkimus.

Aplamai imant, Sovietų progresuos slegianti "veido, 
išraiška", kur tik'ji aiškiau pasirodė, sukėlė didelį pasi- 
prieši.iimų. Jos netolerancijos atkakliais priešais yra net 
tokie darbo partijos lyderiai, kaip Bevin, (D.Britanija) , 
Jr.J.vutt (Australija), F.Frazer (Naujoji Zelandija). Amerl- 
kiobicms,ruo seno papratusi sus ir pamėgusi sns a sienines 
Įsiuvus, 'Sovietų sistema negali būti žavi ir vilinga: m,’R 
turime tikėti, jog čiayji neturės taikaus pasisekimo, jei 
jai būtų lemta ilgai išsilaikyti.

"MtjNOFENE IŠAIŠKINTAS B1I3ŠRAŪDONASIS JUDĖJIMAS?
Tokia antrašte amerikiečių karių -laikrastis "Stars 

and Stripes" įdėjo savo ?8 dienos numeryje straipsnį. Straip- 
sry jev rašoma: "veikiantis pogrindinis organizuotas antiso- 
vietiskas judėjimas pietinėje Vokietijoje ir Austrijoje buvo 
atidengtas nelegaliai išleidome '. 158 psl. žurnale "Four, la 
Liberte des leupies" ("UŽ tautų laisvę"). Žurnalas,i3. eistas 
dešimčia kalbų. Apie šios orgtnizacijos n»rių skaičių nėra 
žinių, tačiąi galima iš paties leidinio sprę.sti, kad tai 
nėra tik kažkoks komitetas.

•Žurnalas yra atspaisčlntas ir platinamas nelega
liai. Ji a yra (įi-a-ežtai afiiruąr&as ii- anti-Titiofcaa. Jauk, 
rašųma apie "tautų’ revoliuciją.", siūloma sudalyti ^juodąją . 
bolševikų nusikaltimų knygą", - kaltina NKVD už nužudymų - 
12.000 lenkų karininkų Kr: tynė . Jis siūlo "laisvų tautų,vals
tybių sąjungą: Fabaltijo, Balkanų, Juodosios jūros Ir- Kauka
zo, Turkestano* ir Sibiro"., Toliau, laikraštis paliečia, kaip 
tipiškus, siuos žurnale esanįius straipsnius: "Srūzija yra 
prie’š .bolševizmą'J, "Ukrainiečių arm', jos sukilėlių eilėse,dėl 
laisvos Jugosl avidos"4 "Turkestanu tautos kovos", "pogrindžių 
judėjimas Lietv,voje",,Zuranalas kaltina rusus, kad jie Nflrr.- 
bergo byloje ve iki- Ji oi p . altintojai ir teisėjai, o kai tuo 
tarpu jie patys yra kalti. Straipsnis baigiamas žurnalo
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ištraukt, kortoje atkreipiamas dėmesys rusą tautus į dabar
tinį Vokietijos likimą, kurio gali sulaukti ir ji, kuri, pa
sauliui anksčiau ar.vėliau sukilus prieš raudonąjį, katą, 
j ralaimėsientį, bolševizmą, turėtu sunkiai dirbti ne dėl 
tavo pa&ios interesą, bet savo nu alėto ją.

"MŪŠI POLITIKA YRA PAPRASTA 171 AISTI". Šiuo metu, 
kada yra svarstoma apie ateities taiką, amerikiečius 
aliarmuojančiai įspėja neseniai isl. ista William Bullit'o 
knyga ..jie Sovietą Sąjungą "The Great Globe Itself".

Pats knygos pava'dinimas ir viršelis su sovietą 
ženklu - piautuvu ir kūju ant žemės rutulio - duoda supras
ti, kad mažiau, negu visas žemės rutulys, nepajėgs paten-r 
linti Bytą galybės apetito. Taip pat jame įdėta Šekspyro 
"Audros" pesimistinės gaidos :ilės! "ir visas ž^mės rutu
lys su visu jo paveldėjimu išdils b> pėdsaką kaip burtinink
ių oro fantazija".

Bullit 1933 - 1936 n. buvo JAV aahasadorium Mask
voje ir, 'imant Vakarų_mastu,. yre pirmaeilis Sovietą si.nty- 
kią su Vakiirr.is žinovas. Mūsą ^k’ivytojas iš tos jo kny
gos sužinotą nedaug naujo.. Ji vaizduoja. Sovietą vidaus ir 
imperalislįinia sistemą iš Rusijos abs’oliutizmo isterijos., 
dalinai J S komunistinės doktrinos. Bullit analizuoja Roose- 
V"lto tragišką "Didį jį’planą", kuris turi tikslą. Įtrauk
ti Rusiją^ į be^uradarbiavimą su Vakarais ir "įtikinti patį 
Staliną krikščionišką ir demokratinių pagrindą aukštu lu", 
planą, kuris apmokėtas Jaltos konferencija ir iš anksto pas
merktas nepasisekimui. Imdamas dėmesin Rusijos lygį biolo-• 
giniu požiūriu; buvęs __ busauorius knygoje paliečia arti
miausią ateitį. Jis, tarp kitko, apskaičiuoja, ^kad po 30 
metą Rusija turės 100 mil. gyventojų, '’augiau uz JAV.

Jo nuomone, Anglija ir Amerika privalo likusias . 
Europos demokratines valstybes suorganizuoti į 'Tarptauti
nę Sąjungą", kurios nariais galėtą būti ir vakarinės Vokie
tijos zeneš. Tose valstybėse anglo. - saksai privalo steng
tis kuo aukščiau pakelti pajėgumą (stiprinant karinį tą 
valstybių potencialą) ir užtikrinti konflikto su Rusija at- 
yėju greitą pagalbą ginklais. Tuo pat laiku turi būti pra
vesta kiek galima intensyvesnė anttbjovį'-tiška propaganda 
Europoje, ranaudojant radiją, ir pačioje Rusijoje.

Mūsą tikslu, - raso^Bullit, - tūri būti Rytą ir 
Vidurio Ruropos bei Balkanų išlaisvinimas.

Bullit siūlo panašiu demokratinių antisovietinią 
sąjungą sukilimą visame pasaulyje, apimant dabartinę, ame- 
riki^cią sąjungą, Britų, tautu bendruomenę, Einiją i- si lai
ku Japoniją. Visos tos sąjungos kartu sudarytų, pasaulinę, 
organizaciją "ęemokratinių. Valstybių. Gynyb os Sąjungos" var
du. Pradžioje šios sąjungom rt.nĖOiaiš būtų gigantiškos JAV 
erinės pajėgos ir augančios atominiu bombų atsargos.

Iš Bullit knygos verta pačituoti dvi ilgąsnęs iš
traukas! vieną, luiri lit Čia Liliją ir ; titrą, liečiančią. 
Sovietą strategiją tarptautinėje plotmėje. Knygoje todėl 
nagrinėjama Rusų, okupuotos Lenkijos padėtis caro laikais ir 
toliau atvaizduojama padėtis, ’ et kus nepriklausomybės šią 
karo mėtį'kai 1939 m. bendri HitJ-rio ir Stalino kariuomenių
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puolimu, ji buvo išbraukta iš žemėlapių. Abi totalinės dik
tatūros pt.cavė vieną kitai rankas ir, po Lenki jos,, sutriuš
kinimo, Stalinas telegrafavo Ribbentropui: "Vokiečių ir ru
sų tautų čiaugystė sucementuota bendrai išlietu krauju, pa
siliks tvirta ir pastovi". f

Dabar Lenkija yra rusų kariuomenės okupuota, Veren- 
voje įsteigta Maskvos kontroliuojama marionetinė vyriausybė. 
Nėr* jokių duomenų, leidžiančių manyti, kad rus.-i suteiktų 
lenkams teises, kurių ligi šiol neturi jų pačių piliečiai. 
Valdomi despotizmo ir slaptosios pęlicijosTs pati slaptoji 
policija ir egzekuciniai daliniai siardien valdo Lenkiją. 
Jokia Lenkijos valdžia nega.-i jų pašalinti, nepanaudodama 
būdų, kuriuos rusiškas diktatorius pripažintų ir nepava
dintų jų provokaciniais ir antisovieti&ais. Ir šiandien, 
kein ir 1832 m., Rusija tik sunaikindama Lenkijos oiviliza- . 
oiją gali ją užvaldyti. Neg..nestinga Kremliaus ekis pažįSy 
ta tik vergus ir priešus. Rusijos kaimynai, j .igu nenori'bū
ti. priešais, turi leistis pavergti. Mūsų akyse vyksta jų kul
tūros ir civilizacijos naikinimo ir gyvenimo .lygio su So- _ 
vietų Sąjungos lygiu sulyginimo procesas. v

Išgelbėjome Lenkiją nuo mūsų priešų, bet iki šiol 
nepadarėme rimto bandymo, ją išgc Ibėti. nuo mūsų rusiškųjų 
prietelių, kurie kartu su mumis pasirašė Atlanto Charts.

Sovietų.užsienio politikoje nieko nėra pųslr.ptin- 
go, Sualmus teisingai pareiškė, kad "mūsų politika yra .pap
rastą ir si&ęi". Sovietų Sąjungos užsienių politikos tiks
las hepasikeite - įfcyver;dinti komunistinę diktatūrą visame 
pasaulyje. Savo sąmonėje to vietų Rusija yra visuomet flapte 
ir viešo Varo padėtyje su ne komunistinėmis pasaulio valsty
bėmis. Ir kai Sovietų Valdžia draugiška ą> audžia rankąno- 
konur. istinei valdžiai, ji mūri nepakeiŠi.-mų intend ja. vėliai 
jai smogti durtuvu į pečius. ,

Užtat ir Stalino negalima nuolaidomis įt.tenkinti. 
Dėl tų pačių priežasčių j.r prez .Roosevelto "didysis planas" 
buvo pasmerktas nepasisekimui. Todėl turime sutikti su ne- 
n.al/or.iu faktu,kad Stald.nas,kaip ir Hitleris, pats nesusl-. 
laiko, bet reikia jį sulaikyti.

Sovietiškasis diktatorius savo disppzicJ.joj'' tu- . 
ri fizine Sovi .tu Sąjungos jėgą, nuolatinį gyventojų skai
čiaus prieauflį, tikrų komunistų tikėjimą, carinio imp>raliz- 
mo tradicijas, marionietinių vyriausybių Europoje ir Azijoj 
parfma, penktos kolonos, veikiančios visiose kraštuose, ko
munistų partijos atsidavimą, visų suabejojusių demokrati
nių metodų naudinguau ir pvolanČių p jo glėbį nusivylimą. 
Tęs viskas sudaro milžinišką jėgą aįsoliutiskeenio ’iz Hit
lerį diktatoriaus rankose, ičurio tikėjimas jam įsako sumuš
ti pasaulį komunizmo dėlei. v

Demokratinio pasaulio tautos su ilgesiu trokšta . 
taikos, tačiau jos visiškai neprarado instfkto . Nors ir ne
noriai, vienok jos stengsią kurti pakankamai tvirtas tauti
nes karines jėgas ir tarptautines apsaugos organizacijas, , 
kad išlaikius taiką prie-1 galimus užpuolikus, kartu ir pries 
Sovietu Sąjunga. s

' V - "Dz. Zl. "Nr .172.
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"Peršvietimo"komisidos Čirba. Iš tremtinių tarpo 
yra jau ir pašalintų. Uos nenorima primesti blogo ti.cslo 
tiems, kurie šį "persijosimo" darbą atlieka, tačiau yra ne
maža žmonių visai nekaltai nukentėjusių. Kai kuriose viė - 
tose yra pašalintų žmonių if D.'P. tf.ipo vien tik už tai,kad 
jie perėjo iš vienos zonos į kitų, ir joje apsigyveno. Tad 
ar galima kaltinti tokius asmenis, kurie susirado savo tė
vus, brolius, seseris ar savo vaikas? Kiti susiradę palar - 
kesnos sąlygas ėmėsi darbo, ar dirbo lietuvių kultūriniam 
bare. Tokių žmonių pašalinimas yra netikslus ir skaudi žai
zda. Panašių dalykų esama ir daugiau. Tad m-'S tikime, , kad 
atitinkanos ištaigos bus tinman ai painformuotos, ir šios, 
klaidosį vardan iri singuro, bus atitaisytos.

Ir šiaip kląusimų yra daug ir lerva juose susi - 
painioti, i’arp kitų Mausimų klausdama: kur šeima, kada ir 
kokiomis aplinkybėmis apleido Lietuvą, ką veikė Vokietijoje, 
kas ir prie kokių aplinkybių išlaisvino, ar tarnavo kariuo
menėje, ar buvo kalinamas ir už ką, kokius turi dokumentus 
ir t.t. %

Kai kurie klausimai pastatomi ,-nn aštrioje formo
je, ir klausiamasis pasijunta lyg į kaltinamąjį suolų pate
kęs... Susidaro įspūdis, kad pirroon eilėn, nąuuo sis PP tei - 
Šėmis, kurie buvo iš Lietuvos deportuoti, išvežti darbams, 
ar ne’t besitraukiant nuo fronto buvo vokiečių išskirti nuo 
šeimų, pristatyti prie apkasų kasimo, o šeimos deportuotos. 
Paliks ir visi tie asmenys, kurie Vokietijoj dirbo fal ri - 
kuosa, buvo saugomi Geštapo ar pan. Birbę pas ūkininkus fi
ziniai, jų valkai prižiūrėjo er ganė galvijus, ir patys ne
gaudavo maisto kortelių, o tik ūkininkas išimdavo jas, ir 
iš jų maitmdave . Tačiau priešingai, nustos BP teisių visį 
tie, kurie valdininkavo, laisvai kilnojosi iš vienos vietos 
į kitą traukiniais, ar patys pasitraukė iš Lietuvos su di
deliais bagažais... Tie, kurie buvo prievarta sugaudyti ir 
prievarta įjungti į kariuome-.ijs pagalbinius darbūs, dirbo 
prie statybų ar mi&o carbų, atrodo, kad bus palikti UITORA 
globoje. Repatrijavę ir vokieoįų pilietybę turėjo asmenys,- 
vargiai galės toliau naudotis UKRRA-os globa.

Tad taisyklės, kaip matote, yra griežtos. Tačiau 
tikrumoje jos galėtu paliesti tik vi-tią, kitą asmen-į. Jule 
lūs iš musų lengva širdimi išliko savo’’tėvynę. Tik kietos 
aplinkybės,' mirties pavojus, mus pri-ertė trauktis iš savi 
krašto. Argi me.-e galėjome mylėti tuos, kurie skriaudė musų . 
tėvynę ūkiškai ir žudė musų tautiečius? Ar galėjo būti to
kių žmonių, kurie butų nesupratę, koks vargas laukia Vokie
tijoje? Kad mes būsime nuolatiniuose karo.pavojuose, turė
sime sunkiai drūti ir būsime alkani? Tao-iai aplinkybės bu
vo utxprosties, „—.vojue buvo didesnis, ir tod'-l dalis žmonių 
prieš savo pačių vašią, turėjo pasitraukti iš gimtojo lizdo. 
Todėl tiek politiškai vertinant, tiek žiūrint .iš .ailestin- 
gumo ir moralinės pusės, mes turime teisę būti VN’ĮRA globoje.
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Nežiūrint, kad kai kr r pašalintų; a smenų skaičius sie-r 
kia nuc 5 - 1O$» ir daugiau, sis santykis turės pasikeisti, nes. 
mūsų tarpe nėra ir‘negali būti tiek žmonių, kurie negalėtu nau
dotis ŪHP_lA-rs gi >ba. Tad mūsų, visu pareiga rūpintis čir. ir už
sienyje, kad šis reikalas .būtų tinkamai tšai&intas ir nušvies
tas. Juk šis "sijojimas" negali turėti tikslo, kad sumažinti,; tik 
globojamu skaičių, bet kad atskirti tuos, .kurie šios globos tik
rai nėrę ve—ti. Mes tikime, kad tiesa, mylintieji tai supras, ir 
vi&a išspręs pagal teisingumo principus.

Šiuo tarpu mes nenusigręžkim nuo tų, kurie yra pasa
linti per nesusipratimų, padėkime"jiems moraliai ir materialiai, 
kol jie tikrai isaiskins savo padėtį. Apie nekaltai pašalintus 
surinkime medžiagą, patiekime, ją atitinkančius įstaigoms. Nekal
tų žmonių gynimas nesudaro juodos dėmės mūsų tarpe. Tie, kurie 
yra teisingai pašalinti, manome ir patys neieškos užtarimo nei 
pas mus, nei kitose oficialiose įstaigose.

' * A A A

Jau anksčiau esame r-oę, kad bolševikai į anglų, ame
rikiečiu okupuotas zonas siunčia šnipų gaujas. Jų. tikslas yra 
ir mus šnipinėti ir demoralizuoti. Taliai turime ’duomenų, kad 
jie turėjo ir platesnių, uždavinių. Jie ne tik sužymėdavo tam tik- 
A'se žemėlapiuose, kur yra svetimšalių stovyklos, suteikdavo ži
nių apie jas, bet teikdavo žinias ir apie okupacine kariuomenę. 
Tam' šnipinėjimui padėdavo kai kurie repatri jaoiniai- punktai.Da
lis tos medžiagos jau pateko į teLslnįumo rankas. .

y Mums yra skaudu, kad prie Jo Judo darbo atvykėliai
is anapus pritraukė vieną, kitą ir is tremtinių, tarpo. Keletas ' 
tokių parsidavėlių taip pat pateko į teisingumo rankas, o kiti, 
pasišalino, dingo iš stovyklų. Dalis, ai&u, ir dabar teben.ro' ■ 
Judo darbą. Tači^. tikime, kad atris ir jų eilė. Čia žemėje , 
ar pomirtiniame t o ame jiems teks atsakyti už savo'darbus.

■ t i<e geniu, vienas to i. 6 nusikaltėlis, matyt, graužiamas 
sąžinės, gėdos, ir patekęs į nepatogias sąlygas, pats pasiko
rė. Aišku, kas eina Judo keliu, jo pavyzdžiu baigia ir savo 
dienas. Pardavęs savo kenčiančią tėvynę ir brolius už popie- 
r.'.nss markes, pats sau surado galą. labiau tuo jis neišpirko 
savo.kaltėš. Jis amžinai savųjų būe pasmerktas, prakeiktas ir 
neturės sau ramybės ir aname, pasaulyje. Tai šio nusikaltėlio 
pavyzdys .tebūnie griežtu įspėjimu kitiems.

Murat reikia rūpintis, kad tokie asmenys neprieitų 
prie stovykloje esančių sąrašų ir neturėtų progos rinkti ži
nias, kurios būtų„naudingo's mūsų priešui. Taip'pat aės atkrei - 
kinle dėmesį, kad šie parsidavėliai mūsų tarpe nekeltų, nerimo,. 
nesantaikos ir mūsų nękopmromituotų globėjų akyse. Pastebėja, 
kad šnipai nori pranešti kokias svarbias žinias apie mūsų glo
bėjus ir įsitikinę, „kad tikrai esama -šnipų, o ne paprastų įta
riamų asmenų, preneškime kur reikia. ’
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(Tąsu iš Nr. 10)
, Jo turtai taip pat buvo neapskuičiuoJami. 5811 ^°?- 

binuodavo' vi sus patogumus, iki.atskiro vagono imtinai. Liki
mo bendrininkas irgi buvo -"itnasas. "Che, ohem che, - juok- 
davosi jisai taukuota barzda, _ nieko nepadarysi - gudrią 
sviete neper daugiausia. 0 kodėl man sekasi? Turiu visko. Ir 
atsivežiau net iš Lietuvos. Mėsytės man užteks Sonetams. " 
Ir nuo'juoko'vėl jo pilviukas kresnodavosi, o .mažose, gudrio
se akutėse spindėdavo pasitenkinimas ir pas-ididžiavimas.Sie
kas nemėgo tą kablią, c mūsą liaudininkai, va'lo spiriami, ne 
juokais pradėjo seimavoti, rengdamiesi lyginti svietą. Me-s, ■ 
veržiami diržus, guodėmės svangelijos žoiži' is "palaininti > 1. 
neturtėliai ir alkstantieji"- ir gyvenoms viltimi, kai ’ieną 
kartą turgus bus ir musą gatvėje. Pagaliau nors tiek buvo Įžiū
rą, kad mūsą tarpe tą skrudžą nebuvo daug.

Tuo'tarpu VIII.18 d. traukinys sustojo Svarino a?c— 
krivyje., ir mes .’’buvome perspėti išsikrauti - čia mes paskirti ■ 
į apylinkės dvarus darbams. Visi be galo nudžiugome, nes at
riję , kad po visą audrą mūsą laivas šiaip taip p. siekė uostą.,. 
Žybtelėjo šviesesnė gyvenimo viltis.

Vos spėjome išsikrauti, tuoj prisistatė 2 vokiečiu,, 
pareigūnai raudonais raikščiais ant rankovią ir sąrašais ran
kose. Surinko, mūs i, būtą ir išdrožė kalbą. Pirmi..usia pasun
kino, kai likom gyvi po tokią sukrėtimą ir atvykom i darbo. 
?o to-apgailėjo musą iškentėtas kančias,’ ■ kaip netikusią bu-, 
vusią režimą rezultatą ir pakvietė i, darbą tėvynei atstatyti 
-ir naująja! demokratine i Vokietijai kurti. Be to, pridūrė , 
kad jo rūpesčiu būsime pavalgydinti ir po to išskirstyti i, 
dvarus. Mūsą nuotaikos dar pakilo. Baigdamas kalbėti pabrė
žė, kad visa t.ąi padaryta vokiecią kompartijos dėka. Paskuti
niai jo Žodžiai paveikė kaip šaltas dusas. Ifilsą daugumai, .ma
čiusiai "draugus" ir žinančiai ją metodus, viskas p:.aiškėjo.

. Atseit, ir čia per 3 mėnesius kompartija jau buvo padėties » 
vie Špato.

Gavome po 0,5 Itr. sriubos iš bulvią, morkvą ir,mė
sos. Bevalgant atvyko jau ir auto mašinos bei vežimai.-IŠ są
rašą paskirstė, pasikrovėme ir po verandos kelio jau buvome 
vietoje kalį kumečiai, 'ivrdėjome narją gyvenimą.

.'Mes pakliuyome išbuvusio Vieno mišką inspektoriaus 
įvarą 750 ha. dyažio. Dvaras būvąs išnuomotas, o savininkas, 

^anksčiau gyvenąs Svarinę, frontui priartėjus, pasitraikąs kaž
kur i, vakarus. Dabar dvaras buvo perimtas'r ūsą. Buvęs nuomi
ninkas buvo paskirtas darbininką vyresniuoju. Dvarą valdė rusų 
komendantas, vyr. leitenantas. Be jo buvo dar mo tania iŠ 25 
žmonią. Jos sąstatas nežymiai kitėdavė.-
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Dvaro žemė buvo labai gera - prie molio. Derlius 
puikus, tik dar nenuimtas. Truko darbo ranku,. Inventorius bu
vo paliktas, kadangi dvaras buvo konfiskuotas P.uudonaj ai Ar
mijai. Is stambesnio gyvo ir nu,,yvo inventoriaus buvo 2 trak
toriai 'JBuldog'1, 54 arkliai, 105 karves. _V-ve ir kiaules bu
vo išvežtos kažkur Į Įeita, dvi ra.

Puse, kumečiu, lenku, kilmės, bet ten jv’fna jau po 
Į5 - 20 metu. Tik priešpaskutini®, s metais ipilic tirti, ta
niau jau turi žuvusiųjų ir dingu siu, ji,. Kumečiams palikta po 
vieną karvė;, kiaulių,,' aviu,, paukščių. Gyvena kol kas neblo
gai, tik visa, laika, saukia " jau. žūstame, nėr ko- valgyti". 
Be ordinarijo's dar gauna raisto korteles įtik be duonos). 
IŠ turto nebuvo atimta nieko.

lies irgi gavome maisto korteles, pagal kurias dienai 
buvo skirta 200 gr. duonos ir lOgr.kruopu, ar gruoės.Daugiai 
nieko.Įrašyta buvo ir sviesto ir riebalu,,marmelado, cukraus, 
druskos,bet to niekad neatveždavo,ar neišduodavo.Per 4,5mėn. 
tik IX.17d.gavome po lOOgr. sviesto ir pora, kartu, po ,50gr»ou- 
kraus ir druskos.Penkias savaites gyvenome' visiškai be druskos. 
Niekas jos ne tu r ė jo,Įr ji buvo br’angesnė už auksai Su degtukais, 
cukrum, tabaku - buvo tas pats.Už viena, akmenuką, žiebtuvėliui 
ūkininkas duodavo 250 gr. sviesto, tačiau ir už tiek buvo, sun
itu gautu..Dusu,'kareiviai taip pat prisispyrę, jų klausinėdavo. 
Ir smulkus musu vaiabunėliai ten galėjo tuo metu pasidaryti 
milijonieriais.Mūsų, traktoristas nudžiaudavęs kiek degalų,, to
dėl, taupydamas degtukus,smilkindavo per naktĮ lfmpalę.0 kit-.s 
kumetis vokietis-, prisiminė,s kažkur skaityta, protėviu, gyv.-nim- 
aprašymą, Įsitaisė titnagini skiltuvą, ir juokdamasis juo di
džiavosi.

Bulvių duodavo rusai.Dagai ūpą, - žmogui po 5 - 8 kĮg, 
kartais dviem,kartais trim save4tem,o kartais ir visai užmirš
davo išduoti.Nuo la’-’ku, kasti buvo draudžiama.Tačiau maist' ■‘■rū- 
kumas versdavo eivi Į laukus prisipildyti.Pradžioje^rušai, 
sugavę su bulvėmis ar morkomis, Įsakydavo viską,nunešti Į jų 
virtuve, ir išpilti,vėliau priedui dar Įkišdavo pernakvoti Į da
boklę. Galiausiai pradėjo bauginti dar sunkesnėmis bausmėmis, 
o prie bulvių pastatę sargybini.

Dirbti turėdavome 12 'vai.per dieną - nuo 7 iki 19 vai. 
su 1,5 vai.pertrauka pietums, neišskiriant ir sekmadienių/bei 
švenčiu,.Pagal planą švęsti mums nebuvo numatyta,Susu,būvo Įsa
kyta,kol nebus suimtas derlius ir viskas atstatyta"Į normales 
gyvenimo vėžes - dirbti ir švenčiu, mc tu.Laisvą dieną turėjome 
revoliucijos šventės proga ir pusdieni, kondtitucijos.Be to,už 
darbą švenčių metu rusai premijuodavo,skirdami iš savo ištekliu, 
duonos arba atlygindami pinigais.Tačiau ši politika pasisekimo 
neturėjo,nes niekas savo noru neidavo,o kada’iš namų surinkdavo 
kareiviai - komendanvas nepremijuodavo;Ųž darbo valanda pri» 
kūlim.' ar bulvių kasimo buvo -mokama po 25 -Rpf.
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STIPRU j MODALINIS RAMSTIS. Šv. Sosto 3> ligatūra, ku
riai vadovauja kana Kapočius, kaip žinom* iš spaudos,, iš 
Wiesbadeni persikėlė i Kirchheim - Teok. Dr-legatūra turi 
mums didelės svarbos ne tik religine bet ir tautine prasme 
Šv. Sosto Kurija yra prašiusi teikti visas informacijas api'. 
tremtiniu^ padėtį Vokietijoje. Kaip patirta, į suteikiamas, 
informacijas atkreipiamas rimtas domesys. Pati del.gatūra, 
vykdant savo uiiL.vir.iue, turi rel^_u, ir su mūsų, globėjais. 
Tenka pastebėti, kad Deiegatūra turi tuo atvėju moraline, pa
rama, ir,'kai kuritis klausimais joje yra lankąsis ir oficia
lūs, čia esančioSj valdžios asmenys.

Deiegatūra, kaip žinome, yra pasiryžusi sutvarky— » 
ti musu, religini, įyveni"ie; įvesti gimimu,, mirimu, vedybų re
gistre oi j a, ir 1.1. Musu, pareiga, yra De-legatūrai 'siąsti in
formacijas', spaudą, ir t.*-.

AP. TIKRAI,DANĮJO S LIETUVIAI IŠTIKS į ŠVEDIJĄ? Pa- ' 
gal gautis laiškus iš Švedijos, yra pasklidą gandu,, kad esą, 
Danijos lietuviai bus priimti ir perkelti į Švediją. Šis 
reikalas, esą, turėjęs būti įgyvendintas jau liepos mėn. pa- ' 
baigojr. Tačiau, dėl tam tikru, DE emigracijos suvaržymą, jis 
esąs atiuėtas vėlesniam laikui. Švedijoje gyvena, lietuviai 
tuo pasklidusiu gandu Iriai apsidžiaugė. Mat, Švedijoje da
bar gyvena tik keli šimtai lietuviu,, tad atvykimas iš Dani- 
jos virš 15,00 lietuviu, padarytu, gyvęsne, kultūrine, veikla,. 
Ir šiuo metu. Danijos lietuviai Su Švedijos lietuviais turi 
laisvą, ir be cenzūros susirašinėjime. Tarp Danijos, Švedijoj 
Norvegijos cenzūra panaikinta dar pereitą metu, rideni,.

HUSU ENKAVEDISTAI PASIUNTINYBfcS BUMUOSE? '.Teseniai 
viena lietuvė atvykusi. į Paryžių,, į buvusia, lietuviu, pasiun
tinybe,, rado ten šeimininkaujančius rusus. Ryšium su tuo 
^uskleista' gandą, kad, esą, Paryžiuje- bolševikui suėmė vie
na, žymėjai l.ietuviu, asmenį, gyvenusi, Paryžiuje. Kiek ši žiy 
niu teisinga, mes šiuo tarpu jos dar negalime pstikrinti iš. 
rimtesnią šaltiniu,-.

LAIŠKUS VEŽTIS SU SAVIM D.1AUDŽIA.IA. Laiškai, kaip ■ 
yra paskelbta, su savim vežtis draudžiama. Anksčiau tokį 
lai Ji ai buvo dažnai atletini prie sienos tikrinimo metu, t'- 
metu buvo padalyta patikrinimu, įvairiose stotyse ir žmonės 
buvo sulaikyti ne t^k už spekuliatyvines prekes, bet ir už 
rastus su savim vežamus lai žirus.

Be to, šiuo mitu yra sustiprin+a cuizūr;. ir paš
tuose. laiškai yrs tikrinami n<- tik oersiunčiant iš zonos 
į zona,, bet ir dažnai persiunčiant iš miesto į miestą, toje 
pačioje zonoje. Tikrinami ir peržiūrimi dažnai ir įvairus 
spausdiniai. Kai kurie rotatoriniai spausiiniai cenzūros 
buvo nulaikyti ir dėl ju, vedamos kvotos.
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TTNR3A taip pat pareikalavo, kad visi skelbimai,ku- ' 
rie yra iškabinami stovyklų, skelbimu, lentose, būtu, pirma per
duodami UlTJRA-ai anglu, kalba prtikrinti, ir tik po to išdabi
nami stovyklų, J entose gimtąją kalba. Galimas dalykas, kad šis 
patvarkymas ] alies ir radio' žinių, biuletenius. Apskritai nu
matoma, kad spaudai ir laiškams bus vykdoma griežta kontro
lė. Į kitas zonas ir spcusdintu, laikraščiu žadama visai ne- 
teįleisti. . ,

PASIENIO INCIDENTAI MAŽĖJA. Husu, zonos pasienyje 
šiuo metu incidentai sunažėjo. Pasienyje šūviai retai tegir
dimi. Būna taip pat suėmimu, vienoje ir kitoje pusėje norin
čiu, pereiti zona,. Tačiau kalbama,, kad spekuliantai turi gerai 
or jonizuotus kel'.ue ir spekuliaci j a, varo ir toliau.

Ateina žinių,, kad '■ubu, pasienis šiuo metu esąs ypa
tingai stiprinamas. Kai kuriose vietose rusu, pusėje, kiek ato
kiau nuo sienos, esą,,žymiai padidintos raudonosios armijos 
įgulos. ' ...

STOVYKLOMS LIEPTA PASIRUOŠI ŽIEMAI. Didesniu, per
kėlimu, iki žietnos stovyklose , jui melus didesniu, įvykiu,, 
nenumatoma. Kai kuriose stovyklose jau net liepta pradėti 
ruoštis žiemos metui. Liepta susitvarkyti butus, pradėti rū
gintis kuru ir 1.1. Toks pasiruošimas vykdomas net ir tose 
vietose, kur vokiečiai dėjo pastangas iškelti svetimšalius 
iš jiems sekvestruotu, ir pavestą bustu,. Matyt, šiuo
atvėju vokiečiams nepavyko suklaidint mūsų, globėju, ir mus 
prieš žiemos pradžia, sukišti į šaltis, buvusius 39 b arabus ir 
požemius. Mes už tai'esame savo globėjais dėkingi ir, išsau-. 
grje, savo sveikatą, galėsime būti naudingi visuomenei.

Kai kurio Su vietose vokiečiai, kaip pvz., Meerbeok1’ 
(anglu, zonoj) buvo ėmąsi visai negražiu, priemonių,. To kaimo 
gyventojai savo laiku buvo evakuoti už tai,, kad nužūdė ang
lu, belai svius lakūnus. Lai ar vietinė vokiečiu, administraci
ja'kreipėsi į anglu, okupacine, valdžią, aiškindama, esą, jie 
negali atsakyti už tvarką, kol svetimšaliai gyvena šiam kai
me. Pasak ją, svetimšaliai grobia turtą,, tad galinčios įvyk
ti riaušės ir 1.1. Tačiau išsiaiškinus nepagrįsto, skundą, 

- gyveną tane kai me' svetimšaliai buvo palikti, pastebint skun
dėjams, kad svetimšaliai čia gyvens dar iki kito pavasario.

Besirūpinant mūsų, globėjams dėl artėjančios žiemos, 
prie to. pasiruošimo reikia,prisidėti ir mums. Vieniems darbu, 
kitiems buetu, sutvarkymu, šiltesniu, rūbu, pasirūpinimu ir 1.1.

. EMIGRACIJA Į KITUS KRAŠTUS SUSTABDYTA. DP asmenų, 
emigracija iš Vokietijos sustabdyta ne tik į J.A.V., bet ir 
į Australija, Kanadą, Argentina,, Brazilija, ir kitus kraštus. 
Anglą zonoje' Dl asmenims buvo pranešta, kad emigruoji nega
lės net ir tie aamenys, kurie 4-uri visus reikalingus doku
mentus ir vizas į Brazilija,, Argentina, ir kitus kraštus. , 
Išvykti galės tik tie asmenys, kurie turės tik vienos ar 
kitos valstybės pilietybe,. .

Sis sulaikymas mus neturėtą nuliūdinti, nes juk mū
są tikslas yra išvykti ne kur nors į užjūrio kraštus, bet 
grįžti į savo tėvyną, kai tik pasikeis sa;lygos.
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VIS ES! TO ANGLIJOJ IŠVYKS 1OOO PAJ'ALTI'.GU, ilOTT- 
KŲ. į .Anglija, nor ima įsivežti apie 1000 gailestingųjų m>- 
u.'^ Joo :-°ikaiingos džiovininku, saw.torijoms. Kandidatė
mis priiiaamos pabalti°tės, 21 - 40 metų amžinus, netekėju
sios ir ne nėščios, patikrinus kandidačių, sveikata,, ju, sąra
šai bus patiekti Anglijos darbo ištaigai, kuri atsiųs savo 
komisija, galutiniem patikrinimui. Tinkanos bus iš specia
lios stovyklos siunčiamos į numatytas Anglijoj sanatorijas,, 
maždaug po 100 asmenų, grupėmis. ' .

Atvykus.-t ^-skyrimo vietas, iš praūžiu, joms rei-.. 
kės dirbti ūkio darbus virtuvėje, skalbykloje ir i't. Vėliau 
bus atitinkamai avansuojamos, o netinkamos galės būti per 
3 mėnesius gražinamos atgal. Priimtoms dir'-ti sanatorijose 
bus duodamas maistas, butas, vin kartinė apranga, o toliau 
kas 3 mėnesiai po 10 kuponu," aprangai. išlaikymas (muistąs ir 
butas) skaitoma 23 šilingai savaitei. Jie šio atlyginimo bus 
dar mokama 41- šilingas kas savaite,. Vėliau šis atlvgir.lmas 
galės būti didinamas. Darbo sutartis sudaroma .12 mėnesių.Po 
to laiko, abiem pusėm susitarus, sudaroma nauja sutartis. 
Jeigu susidarytu, sąlygos grįžti nano, esą,kliūčių, nebus da
roma. Iš kandidačių i:ageiaeujama, kad bent kiek mokėtu ang
lu, Kalbos.

LIETUVOJE JAU i'ASIG3NDA'U I-3TKTADALI0 GTVTNTffJU,.
Tre itjn-«ui Br.M., kilimo iš Suvalkijos, kuris da

bar gyvena čia Vokietijoje, pasisekė užmegsti ryšius su sa
vo broliu, gyvenančiu Amerikoje, Čikagos mieste. Pasirodo, 
šis susirašinėja su kitu broliu, 12 ha. s’avininku, liku-. 
siu Liuin-voje. Iš jo gavo jau du laiškus, viena, rašyto, per
nai spalio mėn., antra, šiemet birželio pradžioje. Abudu tuo
du laiškus iš Amerikos persiuntė broliui,į Vokietija. Lietu
voje abu broliai, tremtinys ir liko,s ten, gyveno vi nare 
valsčiuje, tik skirtinguose kaimuose, vienas nuo kito.Trem
tinys pafrontės skaudžiai buvo paliestas, kpip patyrė, bu
vo sudeginti jo trobėsiai, nes per jo ūki, buvo apsistojus 
frontas, o .jis pats su šeima staiga iš namu, išmestas. Antra
sis brolis, gyvenąs kiei. toliau i rytus, taip ir liko ano
jo fronto pusėje. ' ' ■

Lie-’-uvoįe likęs brolis Ja. pirmame laiške rašo,, 
kad karais taip armaišųs,' jog mažai kas iš senųjų, gyventojų,' 
like,, ^augiausia nukentėjo vyrai ir dabar daug kur tik mote
rys r." nkauja. Toliau rašo; "Mano du nauji kainynai, su ku
riais -aibamės rusiškai, ir toks pat gyvena brolio, (pabėgė
lio) ū-yje"! iš to galiai suprasti, kad ūkiuose ap,yvendintų 
kolonistu, iš Busi jos, nes jo du kaimynai ir pabėgėlio brolio 
ūkyje apgyvendintas kalba tik rusiškai. Kaip to J icu t š laiške 
matyti, iš daugelio lietuvių ūkininkų žemės d.‘linai arba vi
sai atimtos. "Mūsų valsčiaus stambiausias .ūkinir kas (A.T.tu
rėjęs gražų SO ha. ūkį) paliko ant -5- ha. Šiaip viskas iš jo 
paimta. Turi karve,, viena, arklį ir dvi avis".

IT-i tame laiške aprpšo, kad nuo.igaro pabaigos Lie
tuvoje pa'sigsr dama apie pusės milijonu žųonių. Taip .esą,.vi
sur kalbama, kad penktadalio .yvąnt.-jų nebėra, kurie žuvo nuo 
fronto, pateko Kitur, ar šiaip išsiblaškė. Esą "daug ko 
pasigendame-ir mūsų ay ili .'kėje. Eas žino, ar daugiau su jais 
teks pasimatyti".
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UŽDARYTAS PAEALTĖS ŪNIVBP. SKUTAS HAMBUHGD. Šo me
nesio pradžioje Hamburge uždarytas Pabaltas Universitetas. 
Uždarymo motyvai neaiškūs. Jau ir ankščiau 'Hamburgo Univer
sitetas teisine. padėtimi buvo neaiškioje padėtyje, tačiau 
jaunimas veržėsi į ji- Sreitu laiku Hamburgo Universitetas 
l utų pasidaręs pabalšieoių mokslo židiniu. Profesūra ir stu- x
d°ntija čia‘dirbo intensyviai. Universitetas norėta pasty- 
ti reikiamoje aukštumoje. Buvo ruošiama ir Įruošta k'1!' tas 
laboratorijų. Jos buvo Įrengtos iš pagrobto‘vokiečių turto. f
labaltyje. Visa tai, aišku, kai kam negalėjo patikti, r.co 
.labaltės Unjvers'itetaa galėjo būti stipriu tautiniu, kultu-

,/riniu ir moksliniu židini1'. University o globėjai įvertino 
pataitės Ur.iversiteto darbą ir pažade jo -pasirūpinti , kad 
studentai, studijavę šiame‘universitete, galėtų patekti i 
kitus Vokietijoje esančius universitetus.

D.P. MAITINIMAS VĖL LŪS PAOBRIffTAS. Dėl'maisto ne- 
dateklių D.P. maitinimas buvo pablogėjęs. Šiuo metu maistas 
vėl šiek tiek pagerintas. Numatoma, kad'uiaxtimmas ateityje 
repablogės, o greičiausiai, dar pagerės'.

D.P.Z’iONES DIPPA. Daugelyje stovyklų jau ir D.P. 
žmonės dirba. Eai kuriose stovy] lose dirbančiųjų skaičius 
yra pakilęs iki 60 - 70%. D;.-bas yra sveikas dalykas., UNR.IA 
dirbantiesiems kiek gali pagerina maista, parūpina rūialų ir. \
1.1. Tačiau, tai nėra visa. Būtų svarbu,’ kad dirbantieji iš 
savo uždarbio galėtų Įsigyti, rūbus ir kt., kas yra būtiną 
kasdieniniam jų gyvenimui. Šiuo tarpu rūbus is gaunamo už
darbio Įsigyti neįmanoma. Vis dėl to tikėkimės, kad dirbdami 
mums pavesta, darba, dirbdami ji sa.žiningai, nes susilauksime- 
pilno aprūpinimo, 'kai yra reikalinga dirbančiam žmogui. ’ ■

, "TĖVIŠKUS AIDO" SKAITYTO TAM3. Dėl ne nuo mus pa- ,
reinancių aplinkybiu, "Tėviškės Aidas" skaitytojus lankys, 
rečiau. Išeis kas menuo ar du. Manome kad per tą l.iikotar- 
lį pasikeis ir pačios sąlygos.'Darba tesinie ta pačia link- i
me, t.y., prisilaikant demokratiniu ir tautinių principų. . ' „y
Mes manome, kad atviras, teisingas‘žodis visų ir. visada bus - j 
branginimas ir vertinamas. '

S OIOmS ■ m < 
ha . rūctai ,

Į Panpiūčio

22


	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0001
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0002
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0003
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0004
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0005
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0006
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0007
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0008
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0009
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0010
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0011
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0012
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0013
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0014
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0015
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0016
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0017
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0018
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0019
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0020
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0021
	C1B0003021373-1946-nr11-DPSPAUD-TEVISKES-AIDAS-page-0022

