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*,a,u.vw^ itAicįiums vaaovaujan«ieji veimsnxai vurejo
?asitarimą*F.ūpestingai padėtį apsvarstę,konėtatav6,knd Lietuvos bylait 
Jlors ir yra dar sunkios aplinkybė s t bot jos nėra tokl6a,kad turėtų SU* 
Silpninti mūsų viltis ir ptSiryžimą<Didž.ioši6š Vakarų Demokratijos te
bėra savo nusistatymo nepakeitusios*o įvykių ratas dai* nežada sustoti# 
turėtas pasiryžimas tesėti iki gal tini© laimėjimo visiems privalomas# 
Siejas kalyje privalu jungti ne tik savųjų pa jėgas,bet eiti is vieno SU 
Visomis panašioj padėty esančiomis tautomis*

Stt nuoširdžia padėka iškelta mūsų išeivijos politinė veikla Ko
voje UŽ Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymą ii? dilesni materi
alinė parama,teikiama tremtiniams^Pareikštas gilus įšitikinimas,kad 
broliai išeiviai taip pat ir ateityje nenuilstamai dėsis į bendrą 
4až*bą*

Pripažintas reikalas patiems duoti teisinga# informacija# fipl* 
Lietuvą ir yapačiai reaguoti į klaidinančią ir mums priešingą prdpR* 
gandą«Tam reikalui nutaria sudaryti lietuvių Informacijos centrą ir 
lituanistikos leidinių archyvą,; jį leidėjai,spaudos platintojai ts 
MM? sveikesnių leidinių ir defers tinde medžiagos tyrintieji to 
fcrleSia®! siųsti ją srekyvul,M«mtyt© išleisti ve Įkalu, iš kurių pessti* 
lis dar gesiay pažintų 14et®vų ir jee reikalaste 
yarsiaštag ir pradėtas vykdyti,

©arte! visur ir visada r@il?alinge§ Ldšss^arp kitų
Mrtyta į&nrti Metyrai IšlMsvintl £eMų;>feurie stsdažyse ^ie^yleĮ5-aa 
lietuvis fcviešiaras aktyviai daJ-yvassti# *

,neti»Kas®as individ-aalus ar fcela^tyvinis tremUMų 
Mgesys lenkia visus tr$®tiM.«s badėti/ksd
Ir aaigraslje^e liet«wl<5 iiv kutų tuakaasj as^Mawj if ** 
IMigrtas-Bnve trwfelsiu iškdlW reikalas Jfeaagt dar
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tuo reikalą konkrečių plant} 18 administracijos pusės,tekonstatuotn, 
kad iškėlimo atveju reikėtų siekti,kad įkurdinimas vykti} kompaktine 
aąse.AiSkial pasisakyta,kad tremtiniai vengtų išsisklaidyti po užjū
rį, b et paliktų Europoje,nes tas daroma pastangų sudaryti kompaktinio 
spsigyvenlmo sąlygas afišų kontinente 4-kurdinino reikalus tirti ir 
tvarkyti nutarta sudaryti tremtinių įkurdinimo biurą.

Nutarta rūpintis ir išaiškinti,kad lietuviai repatrl jautai Ir 
lietuviai klaipėdieSiai taip pat yra Lietuvos piliečiai,Ir jiems,kaip 
ir prievarta į vokiečių kariuomenę paimtiems lietuviams kariame,nega
li būti paneigtos tremtiniams taikomas traktavimas.

Pasakytiems,© taip pąt ir kitiems uždaviniams vykdyti sutarta 
nedelsiant,sudaryti Vykdomąjį Organą.Tokiu būdu visas vykdymas pereis 
į vienas renkas,kaip kad valstybėje tokius reikalus vieningai tvarko 
vyriausybė, numatyti taip pat ir žmonės,kurie budėtų,kada Lietuvos 
klausimas liktis Taikos Xonferenoijoje ir kad tam momentui būtų pasi
ruoš to.

Pasitarimas vyko labai draugingoj dvasioj bei nuoširdaus tarpu
savio pasitikėjimo atmosferoj ir pasibaigė tvix*tu ir vieningu pasiry
žimu vairuoti Lietuvos ir lietuvių reikalą ligi bus ir vėl atstatyta 
laisva ir Bepriklausoma Lietuva.

Lietuvai,181slavinti 
Vadovaujančių Veiksnių vardu

VYKIAUSIAS LIETUVOS IŽLAISVIIIMO KOMITETAS

1946 m.liepos mėn» 1 d»
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tirti eregėti aušros. Taip prailgo naktis..* - Šį tautos poe
to ir pranašo skundą taria šiandien kiekvieno lietuvio sirdis.I’aktis 
be aušros prailgo Tėvynėje visiems - ir tiems,kurie laisvės netekę 
skaito dienas kalėjimuose,ir tiems,kurie pasiryžo dėl laisvės kovoti 
ar mirti,bet tik laisvi Lietuvos -miškuose,i r tiems,kurio tebėra savo 
namų židiny,bet kaip paskutinis ąžuolo lapelis baugiau laukia rudens 
vėjų nuplėšiami ir sunaikinami...

Kada,o Viešpatie, kada.»«• kyla axigun skundas ir teisingume šau
kimas paniekinto Lietuves žmogaus iš Altajaus,iš Pečoros,Kazachstano 
sykiu su milijonų paskutiniais dūsavimais...

Ir dešimtys yukstančių lietuvių veltui kreipia akis nuo Hambur
go, Han.au, nuo Voralbergo ir Šventosios Homos ar San Paulo į tėvų namus 
prie Baltijos krantų...

Ilgi kentėjimo ir bandymo metai.Bet jie nepnlaužė lietuvių pasi
ryžimo būti nepriklausomais.Jie nesunaikino lietuvių teisės į laisvę. 
Jie daugeliui užčiaupė lūpas,bet neišspaudė iš pasaulio opinijos ir 
Vakarų Didžiųjų-Demokratijų žodžio,kuriuo mes būtume išbraukiami iš 
turinčiųjt| teisę gyventi, laisvai,demokratiškai ir tuo pačiu tarptau
tiniame gyvenine būtų įteisintas ir palaimintus smurto triumfas.

Lietuvių tautos "valia,vykdoma per išlikusius mūsų valstybės tra
dicijų reiškė jus.Lietuvos diplomatines atstovybes,per nelaisvių me - 
tais iš pačios tautos kilusią rezistencinę vadovybę VLIKą,tebebol - 
džia atkakliai į pasaulio sąžinę ir reikalauja tautos vardu,kad tio 
principai,kurie Didžiųjų Demokratijų buvo paskelbti naujojo pasaulio 
pagrindu ir kuriais turi, būti atstatytos smurtu pagrobtos valstybės 
ir grąžinta teisė patiems demokratiškai savo valią reikšti,kad tie 
principai būtų taikomi ii’ lietuvių tautai .Tautai, kuri tėra nekalta 
imperialistinių vaežovų auka,bet kuri aktyviai pareiškė nesutinkanti 
būti mainų objektu rankose prekiautojų tartomis,nepripažįstanti nei 
raudonojo nei rudojo totalizmo prievartos,sukurdama savo krašte re - 
zistencija ir įsijungdama tuo keliu į Vakarų Demokratijų skelbta; ko
vą tautų ir žmogaus laisvės vardu.

Kova su laisvės ir demokratijos priešu nėra baigta - ir Lietu - 
vos byla nėra išspręsta.Tvenkiasi naujas didžiosios pasaulio evoliu
cijos etanas,kuriamo ir lietuvių teisėtas ir teisingas reikalas tu
rės rasti' išsprendimą*Mėginamos ir demonstruojamos technikos galybės. 
Dar didesniu intensyvumu telkiamos dvasios pajėgos.Minties,įsitikini
mų evoliucija vyksta nervingoje tyloje ir dideliu tempu,kaip įžanga 
į naujus laikas. >

Neaiškaus termino,bet lemiamai ir neišvengiamai ateisiančiai 
valandai lietuvių jėgos turi būti paruoštos.Paruoštos nuo viršūnės 
iki pat apačios.

Tautinio ir net individualinio likifao kovai vadovaują veiksniuį 
savo oasitarime šia dieną,visišku sutarimu suderinę ir sujungę sav£ 
jėgas',nutarė sukarti naują darbo bei kovos organą,kuris vykdytų visus 
uždavinius,.reikalingus laisvės kovai iki ano lemiamojo momento.
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Broliai Lietuviai,sesės! Uždarytisji,išblaškyticj i, kankinami e.
ji ir kovojantieji! Lietuviai Tėvynėje,Sibire,tremtyje, laisvi cji- 
Amerikoje ir visose pasaulio dalyse! Lemiamoji ateitis iš naujo įpa
reigoja ir įgalina mus nenuleisti galvos ir rarką.Įpareigoja išsi - 
laikyti ir stiprėti vieninga,tampria ir kovinga pajėga,Drausmingai 
nnoijungti apie mūsų likimo vairuotojus.Jų žyglans erganizuoti para- 
mą,materialinę ir moralinę.Pasidalyti barais laisvės ir išlikimo ko
vos fronte.

Broliai Amerikos lietuviai yra pajėgiausi telkti materialine 
paramą i-? organizuoti, opiniją daugiausia pasaulio likimą lem5ančxo- 
jp'šakyje,Niekados jie neturėjo tokio reikšmingo,atsakingo ir kovo
tojui garbę teikiančia baro bendroje kovoje„Lietuviui tremtiniui 
tenka pakelti žvilgsnį nuo kasdieninixx nepriteklių,nuo tarpusavio 
smulkiiį nesusipratimų,smulkmeniškos ašmeninės ar grupinės kovos,nuo 
tų visų nuodingų dulkių ir garų,kuriuos palaiko ir platina dažnai • 
mūsų tarpe raikščiojautis mūsų siekdino pri-šas,kad mus narkotizuotų. 
Tremtiniams lemtas b aras, kuri amo jie būtų eksponentai, gyvio ji pavyz
džiai pasaulio opinijaiykad Lietuvos žmonės yra verti nepriklausomo 
gyvenimo$ pavyzdžiai,kurie savo buvimu bylotų,jog šiame žmoniškumo 
ir laisvės’Šūkių amžiuje šie laisvės nusipelnę žmonės yra palikti be 
teisingumo,bo žmoniškumo,be tėvynės,kuri jiems yra prievarta išplė
šta ir dėl kurios grąžinimo jie yra nukreipę vilties kupinus žvilg
snius į Vakarų Demokratijas.

Tėvynėje likusieji broliai,kuriuos sunkiausiai pasieks mūsų 
balsai,laiko didžiausią barą - kuriamo kovotojas turi kovoti ir mir
ti,bet nepasitrauktiįkuriame jo kraujas,ašaros ir tylus atsidūsėji - 
mai įsisiurbia į žemę ir paverčia ją šventąja vieta,traukiančia jos 
t auti ošins, kaip pavasaris paukščius skrajūnus,ix* verčiančia dėl jos 
gyventi ir kovoti.

Broliai! Subendrinę ir suintensyvinę kovos pajėgas viršūnėje, 
suvienykime ir sustiprinkime jas iki pat apačių. Ta proga pagerbki
me savo širdyje visus musų žinomus ir nežinomus tautos kovotojus ir 
kankinius,pajauskime dėkingumo tebekovojautiems politiniu žygiu, 
plunksna,pinigu ar kitu būdu ir eikime toliau kiekvienas savo parei
gas pagal savo sąžinę,kaip kovojančios -tautos rinktiniai nariai. Ei
kime jas re valandą,ne savaitę,bet visą laiką,kol mūsų šventas rei - 
kalas bus laimėtas,tikėdami su poetu: - 0 tačiau Lietuva juk.atbus*••

Tad
V a r d o. n tos Lietuvos

Lietuvai išlaisvinti 
Vadovaujančių Vci" snių vardu

VYKIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVI1TIHO KOMITETAS
1946 m.liepos mėn. 1 d.
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•■■i ' , . y. , sįandien atrodo/.Lyg lai vas, audros nublo-
,x . „amus oxa....ęs vandenis ir įstrigęs i tirštą ledų ižą. Ar

•i-fiZp“? ledus lr JXS vėl galės laisvai išplaukti .savo
’»xkrųjų žeimimnicų vairuojamas?... ’

_ Kaip juros oangtį. eigą sunku numatyti, taip sunku atspėti,kada ir 
įaip pamuio gyvenimo mangos palies niUų Tėvynės likimą.Ir vis dėl-

r'?® ?° ^įdaiosics auuroe dar nerimsta .tol galina r.epa- 
mesti ^^luies^ad jos ir šiaurės ledus pajudins... O jos nerastu.Ia- 
zveisime bent į svarbiausius jų susiūbavimus šių metų rugsėjo mėnesį.

7 A * K C S K' ’; N £ į V, ’■•' <* i JA
C\

usirmko Paryžiuje atstovai vaistyk it;, Mažiau ar daugiau ka
riavusių riavuoių pries Vokietiją ir jos savanoriškus ar privestus 
talkininkus,surašyti taikos sutarčių su tais talkininkais.t,v. gu Ita
lija,Vengri ja,Rumunija,Bulgari ja ir Suomiją. Xdetuvos likimo"ši kon
ferencija nesprendžia.Bet ji gana vaizdžiai rodo bendrą padėtį Pasau
lyje. Joje išryškėjo ne busimoji taika su buvusiais priešais,o didėjan
ti nesantaika tarp buvusii; kovos draugu... Išryškėję dvi gropOs: iš 
vienos pusės — Sovietinė Rusija trijuose asmeny m /t.y.,su Ukraina, 
ir Gudija/ ir trijų,Rusijos dabar diriguojamų valstybių delegacijos 
/Jugoslavija, lenki ja ir Čekoslovakija/, Iš kitos pusės — daugeliu 
atvejų visa 15 likusių vnilstybių delegacijų.Kas antrą-1'.’.’o šią dieną 
laikraščiai turėjo progos, stambiomis raidėmis skelbti“ tokius tų gru
pių atstovų žodinius susišaudymus,kurie savo aštrumu nei kiek neatsi
liko nuo karo metu girdėtų propagandinių radijo dvikovų tarp kariau
jančių kraštų.Tai yra tikrai dar nematyta tokia t a i k o 3 konfe- 
rencija,kui-ią sekdamas visas pasaulis jau atvirai pradėjo kalbėti, 
jog greičiau galim tikėtis naujo karo,nei laukiamosios taikos. Jau 
nebe vien seneaci jų spekuliantai, be g ii’ visai rimti politikai pradėjo 
atvirai išsitarti,jog šitaip dalykams esant,naujo karo pavojus yra 
visai rimtas ir not kažin ar boišvengiaroas•.•

Dabartinė Taikos Kcnferencijos dalis stengiamasi -ligi spalių vi
durio užbūigti’Set pora savaičių prieš tą pageidaujamą užbuigimą-vi-e • 
dar nėra susi t<arimo* pačiais opiausiais klausimai s, kurių tarpi pdim-ąją 
vieta via tebeušima Triesto klausimas.Jugoslavijos atstovas pareiškė, 
kr.d/Aigu Konferencija nenutars atiduoti Jugoslav!jai Istrijog provin- 
cijajtai Jugoslavija taikos sutarties nepasirašys ir kariuomenės iš 
~sirljoe neatitrauks /o tos kariuomenės Jugoslavija į ^en kaip tik yra 

, gana daug nusiuntusi.../ Amerikos atstovas į tai atsakė, jog čš.tekių 
f'^Q r j okas nebijo .ti^c, esą, reikia gi susiprasti, jog uOi’.iu, "vonu ne—

konferencijoje.. .Panašioje padėtyje tebėra ir 
v?sp ~v/'J ih tv ■’■-■’• audimų, kuri uos šioje Taikos Konferencijos dalyje buvo 
tikėUsi sutvarkyti jau apie rugsėjo mėnesio pradžią.~ 

į-.-i Lu. man gale N’e'<T-/.orrc uui’i sv.srr.-.iimnl buv-e. -,-v-ų jų.utų .ryi - 
ni!:;ac\jes /naujosios Ta'utų Sąjungos,7 atstovai .Tarp kitų i’oi

7



if ’aąrptuatinėn oi'ganiaąaljos pabėgėlių-reika~ 
įągią tvarkyti kiaUpiriias»Sunku, laukt L, kad tame susirinkime butų žymiai • 
tątkįųgeanė nuo ii? 3 kai To s ox’g»ii*isaci jos svarbiausioje sekcijoje •— 
SaUgttes Taryboje ir dabai* tame pačiame Rew-Yorke vyko ne mažiau s:?-ąr* 
fetis paniekaištav.imasie tarp tų pačiu valstybių atstovu,kaip ir-Bary - 
žįuje. Mat,tenai Sovietų Rusija Ukrainos lupomis .iškėlė skundą prieš 
Graikiją,kuriaje,anot skundė jų, reaku.i ja susukusi lizdą ir.gresianti 
pasaulinei taikai. .Ukrainos skvLuą, žinoma,rėmė Sovietų Rusijos atsto
vas* Visas skundas daugiausiai buvo nukreiptas ne tiek prieš graikus, 
kiek prieš augius ir amerikiečius.kaskvos radijas tuo notų ėmė vary
ti tokią propagandą prieš anglus ir amerikiečius,kad kai. kurie Vaka
ru Rųropos Jaikrą šeini pastebėjo, jog pats Goebbelsas nugulėtų nukon- 
Kttfuoti»• • baugumo Tarnyba,žinoma,nerado pagrindo tam skundui,bet jis 
dabar jau galės būti ir nuošaliai paliktas.Hat jis,atrodo,ir iškeltas 
buvo tiktai kaip atsvara gelbėti Sovietams -dabar taip brangios Jugo
slavijos padėčiai,kuri buvo patekus? į bėdą. Jugoslavijoj buvo pašau
ti du amerikiečių lėktuvai,esą,už tai,kam jie skrido per Jugoslavijos 
Kerną neturėdami tam reikiamo leidimo.Amerikiečiai labai griežtai pa* 
feikalavo paleisti, suimtus likusius gyvais lakumus, išduoti žuvusių j ų 
lavonus ir atlyginti visus nuostolius.Iš pradžių atrodė,kad Jugosla
vija bandys suversti visą kaltę patiems amerikiečiams.Bet Amerikos 
Vyriausybė nereikalavo taip griežtai /kai kurie laikrašš!ai tvirti
na, kad jaU tuvę parengti net keturi lėktuvai su atominėmis bombomis.../, 
jcg Jugoslavijos vyriausybė labai greit nusileido ir reikalavimus pa* 
tenkinę.SiB įvykis visame pasaulyje aiškinamas,kaip vienas iš ryškes
niųjų ąyplves.Skiriu Amerikos paskutinio meto politikos.Būtentpaskuti
niu raibi .Ameri,'r.os Jungtinės 'Valstybės,.kurių užsienio politikai vado
vauja Byrnes,kaip Paryžiaus konferencijcje,taip ir kitur,pradejo kie
čiau laikytis Sovietų Rusijos ir jos diriguojamų vyriausybių, atžvil- 
giu.Sako,Kad Amerikos visuomenė pritarianti tam kietumui,kadangi vi
si Įsitikimo,jog nuolatos nusileidinėjant,tiems nusileidimams jau ir 
galo nebesimato»

Po pertraukos Taikos Konferencijoje,kuri daroma tam,kad galėt ij 
Įvykti Suvienytų Tautų Susirinkimas,tikimasi,bus pradėta rengtis pa
grindinei Taikos Konferencijos daliai,kurioje turėtų būti paruoštos 
taikos sutartys su Austrija ir,kas visų svarbiausia,su Vokietija. Ga
limas dalykas?kad po Paryžiaus patyrimų,nebus skubinamas! šaukti į tą 
konferencijos dalį visų, kariavusių valstybių,o p>rsia stengsis aiškiau 
susitarti "keturi didieji" .Bet ju_ nuomonės Vokietijos reikalu tuo 
tarpu skiriasi gal smarkiau,nei bet kuriuo kitu klausimu.Tai matyti- 
ir iš ju vykdomos politikos Vokietijoje ir ypač is neseniai pasakytų 
tuo reikalu Molotovo ir Byrnes kalbų. Kai kas iš tų kalbų daro net iš* 
Vadas,kad ir Sovietų Rusija ir America pradeda varžytis tarp savęs 
dėl vokiečių, s imp at i jų,norėdami juos patraukti kiekvienas savo pusėn... 
Žinoma.nei rusai,nei amerikiečiai to neprisipažįsta.Taigi rengimasis 
pagrindinei Taikos Konierencijos daliai gali ir ilgiau užtrukti. Į 
Šią Taikos Konferencijos dalį tenka ir mums žiūrėti su ypatingu dėme
siu,nes čia gali ir Lietuvos klaus ii© s.būti tiesiogiai paliestas.Ar 
spręs ar nespręs toje konferencijoje Lietuvos reikalą,vis vien ji tu
rės labai didelės reikšmės Lietuvos likimui jau viendėl to,kad tai 
bus,gal. būt,lemiamas laikotarpis viso pasaulio ateičiai...

-ū‘\t ulbos apie karo pavojų sukėlė atgarsio not iš labui aukštų 
Vie tų. Amerikos Prakybos minisieris Wulluoe»'Pr>skutinis Reosovelto i-oa* 
drudurbis Trusiąno vyriausybė j e, pasakė kalbą, kurio jo įrodinėjo, jog reir

IMlUiOiifAmmiiHljia itiiffi uiWff .’liiniinifii 1'^ r* iS/n-f---'' t'-.::. "" '*• ' * ”xs - *J
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elitu Valią.B-ei Harrimanas tuo galėtų ne menkinu pa- 
■‘ ‘ v ‘ ~ ykdarias iš Londono,kur jis dabar buvo

■in Byrnes vedamai politikai* 
privačiu žmogum,lieku be 
ys,ginančios "šventą ramybę" 
:ali turėti.nemaža šalininkų.

.nancies de

velionioS

un,pareiškė ,kad -*1 
■eikis manyti kad V; 
e iki a skaitytis su

Žinoma, 
reikšmė- ,,. ypač ginančios 5% kit

Kaip aidas i Wallace siūlymus vesti nuolaidesnę politiką Sovie
tų atžvilgiu,prnollo irų Stalinas. Jis pareiškė: Betikiu.gandams apie 
karas kol kas karo pavojaus nemrkapitalistiniai kraštai ir norėdami 
nepajėgtu uDSiipbi Sovietu Racijos; neg-lanas c.olykos?kad Sovietai naU 
dotųsi vokiečių pagalba prJoš Vakarų Europą ar Ar’.eriką;kao Vakarų Bu- 
rooos Durti jos esančios diriguoja-iš ;T‘-.skvos — tai tik Hitlerio 
ir Goebbelso prasimanymai; nbs:iuč? ui ti :iu,kad bendradarbi-vimes 
tarp komunistines ir kapitalistinės s4sienos_yrn galinas j draugiški 
santykiai tarp Sovietų ir !■.ariunoijos pagerėtų sustiprinus politi 
nius,prekybinius ir kulturinius vyčius: taikai labai svarbu,kad ame
rikiečiai atitrauktų sr’.vo kariuonenę iš Kinijos; atominė bomba nėra 
tokia r e i.t šminga., kaip kai kas rrri įtikinti? ir tt».,.

Vakarti Europos spaudos didžiūną tačiau ne „taip jutų lengvatikiš- 
kai priėmė tuos pareiškimus;o kai kurie laikraščiui atvirai tvirtinąs 
"Stalinas giria taiką ir., .rengia kąrąs" Mes,sako:Kodėl jis 8Ust;ibdė 
kariuomenės demobilizaciją? Kari naudoja .vokiečiu ir net praiioūzų iš
davikų generolus /ninirias prancūzų 1 egi jono, kariavusio vokiečiu “pusė
je? generolas Paauk/ savo kariuomenei apmokyti? Jei nori;pavycd&ui, 
glaudesni’ų kultūrinių santykių.tai kąr> laiko geležine užd-mge? Jei 
atominė bomba ne reikšminga, tai kam stengiasi būtinai j;- pasiga-inti? 
Jei reikalautaU:ad kiti atitrauktų kariuomene**?tai kodėl pate neati- 
tyąukia? Ir ut...»
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Xe suėjo pasibaigti svarstymai apie Stalino pareis kinų. prasmę, 
o H”skVa*tt23^*Dė -naują notą Turki jai, kurioje reikalas ja įsileisti 
Sovietų Imrimomenę prie Dardnjielų ir Bosforo sąsiaurių "padėti Tur
kams tuos sąsiaurius apsaugoti” /Panašiai,kaip savo laiku buvo iš
reikalautos karinės basės Lietuvoje ’’padėti Lietuvos nepriklausomy
bei saugoti”.••/ Uotoje,be to,dar reikalauja,kad Turkija liautasi 
"žaidusi anglų'amerikiečių žaidimą". Turkai pareiškia,kad jie jokiu 
būdu nesutiksią įsileisti pas save Sovietų įgulas.Turkai jau prieš 
pora mėnesių tni pareiškė,atsakydami į pirmą Maskvos notą tuo rei-- 
kalu.Aišku,Turkai griežtai laikosi jausdama 'tame rėikalc stipresnių 
pritarime ir susiinteresaviną.Vis dėlto Maskva savo reikalavimus sta
to pakartotinai ir p agriežtintai.Tas dalykas ir vėl nustūmė į Šalį, 
suite?tąsias kalbas apie taikos gelbėjimą...

A rAi/ors Paryžiaus konferencija ir nepsrendžia Lietuvos reika
lų,bet Lietuvos vardas joje vis dėlto nuskambėjo.Sovietai savo de
legacijos sąstate atsivežė tris ’’Baltijos-respublikų ministerius“ • 
Tai "buvo bandymas bent pripi-atinti visus prie fakto,kad Sovietų Są
jungoj vra tokias ’’respublikos’1 ir jų "minis bėriai".Toks priprati
nimas butų žingsnis prie pripažinimo esamos padėties.Konferencijos 
vadovybė tačiau pastebėjo šią kontrabandą ir,nesant kitos išeities, 
ivedėtokia tvarką,kad delegacijų sąrašuose delegacijų narių būtų gy
nimos pavardės be titulų.Tuo būdu tie "ministerini" liko delegacijų 
sąraše"tik kaip Maskvos valdininkai,o ne savo tautų ministerial. Prie 
to~gal n-rmaža bus prisidėj nsi ir dėl Lietuvos reikalų budinčių ns- 
meniAbci Amerikos lietuvių organizacijų akcija.Konferencijos daly - 
vians buvo Įteikto, protesto rantų dėl tų ”miništerit;’: atsiradimo, 
suteikta alučių informacijų, apie Lietuvos padėtį,o iš Amerikos tuo 
“' c* ? • ’* n ?c d6 i 0 £< rt’i rin s n bsiųsta visa eilė telegramų^Amerikos lietuvių 
Tarybos delegacija lankėsi pas senatorių Vandenbergą prieš pat jum 
išvykstant i* Paryžių ir ten jom išdėstė Lietuvos reikalus«Soiiutorius 
nu •••širdžiai'' pripažino, kad Lietuvos reikalas yra teisus,de ja, jam tuo 
tarpi, negalima iš esmės padėti...

Maž daug tuo pačiu retu buvo gauta žinių iš Anerixcos.kad Valst. 
Sekretorius Byrnes,AE.erikos teismo klausiamas,pasirašė keturis doku
mentus, kuriuo s e jis į klausimas taip atsako: 1.Amerikos vyriausybė 
nepripažino Estijos respublikos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nesi
rengia tai daryti; 2. Vyriausybė nepripažįsta Estijoje įvestos san
tvarkos ir jai nepritaria; 3» Vyriausybė nepripažįsta Estijoje įves
tų nusavinimo,vaidinamų ’’nacionalizacijas” įstatymų; 4.Vyriausybė 
pripažįsta Amerikoje esamą Estijos konsulotą. einantį pasiuntinybės 
pareigas. Tie atsakymai buvo duoti byloje dėl vieno estų privataus 
laivo fį kuri reiškė pretenzijas Sovietų vyriausybė. Tie atsakymui 
įdomus ir mums,nes Amerikos vyriausybės nusistatymas yra vienodas 
dėl. visų Baltijos valstybių,taigi ir dėl Lietuvos.Tie atsakymai ba- 
vo"uasirašvti šių metij birželio pabaigoj. Ir lietuvių atstovams 
iva^ A onis*’ nrogomis iki pat paskutinio laiko snkomnjk.nd Amerikos vy- 
•^irusvbė viAiAe drengia pripažinti Baltijos kraštų įjungimo į So- 
A’AuŠ. PrnaAas nusistatymo tebesilaiko ir D.Britanijos vyriausybė.

r r anksčiau, ir ypa’6 Paryžiaus konferencijos metu Vakartį Euro- 
po« kandėjo yra pasirodę nemaža straipsnių apie Baltijos valstybes 
iAAA’l _.r snecialiai apie Lietuvą. Pay., Belgijoje dar gobšės 11 d. 
o ■ ■: r• -.sitir."."Vmi” rašė ’’Lietuva po sovietrgku oatu”.Lieorastis
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"Lalibre Belgique” rugp.19 d. - "Brtltijos valstybių ni eteri ja.", rugs. 
Il d. — pranešė apie VLIKo protesto tntą Paryžiaus konfcronci jo jc 
dėl vadinamo "užs.reik,ninietorio’' dalyvavimo. Šveicarijoje — dieni', 
"la Tribune de Gone ve” geg.7 -■ "Baltų vieningume stoxn - įžangą 
į jų nepriklausomybės pr-1 vadiną0;"Journal de Senove“ liepos 4 d.- 
^Lietuvą"; "National Zeitang" rugp.7 d."Ar bus .aktualus Paryžiaus 
konferencijoje Baltijos klausimas?”; "Gazette de Lausanne" rugs.8 d« 
- "Slapti voki ečių-aovietų susitari!, ai 1939 uotais", ir 11.1-r.anoūzi- 
Jojo žurnalas "Ros Publica" 2,3 ir-5 numeriuose įdėjo straipsnius: 
’^Lietuva karo netu","Statutas Baltų tautoms" ir "Lietuva rus'ų oku- 
p'.cijo Jo'-.Eor.unietų-trookistų laikraštis "Plus loin” birželio r.ėn. - 
išspausdino garsiąją Sierovo instrukciją,nustatančią Baltijos kraštų 
gyventojų i Sibirą išvežimo tvarką,nurodydamas,kaip Stalino valdžia 
naikina Baltijos tautas."Tėnoignahe Chretien" /katalikų savaitraštis/ 
Paryžiaus konferencijos pradžios dieną pirmame puslapy madona trijų 
skilčių antrašte įdojo straipsnį:Bąltijos valstybės turi teisę gyven
ti" .Straipsnyje dauginusiai rašoma-apie Lietuvą,Žurnalas “Trnvaux 
de I’action Populaire” Įdėjo didelį dokumentuotą straipsnį "Lietuva, 
jos kentėjimai ir teisės".Joan Mauolaire išleido gražią brošiūrą 
"Prancūzijos spinduliavilys Lietu?'je".Be to,yra buvę visa eilė 
straipsnių bei žinelių Įvairiuose kituose laikraščiuose,ypač "Temps 
Present",”La Vie Catholiauo Illuotrėo"VXa Croix" ir kt.

Taigi pasaulio jūrai besiūbuojant,Lietuvos vardas tarptautiniuo
se sluoksniuose dar nėra pamirštas. - • .

• ne e skirti nuo tėvynės,kad ir siaurės ižo nespaudžiame— 
krantuose,daugumas tegalimo stebėti tą-didįjį pa- 

tangaviiia ir spėlioti,ką jis atneš Tėvynės ir nusų likimui, 
-šie leidinio pradžioje dedami atsišaukimai yra regimo Ženk- 
. nesame visiškai palaidi vienetai.Tiesa,daugumui iš nūsų ten- 
pasyviai susipažinti su tų atsišaukimų torinirųbo galimybės 
iai talkininkauti jįj autorių darbui ir pareikšti savo snciany- 
usinus dėl neaiškumų bei dalyvauti veiklos apsvarstymo.Tačiau 
aolinkyb ė s datų; kur verčia žinojing. pakeisti^ pasitikėjimu , 

"uušiau pašę&ymų suprasti pilną mintį Ir liepia net ir 
nui'kilus pasirinkti drausmingumą vietoj prieštaravimo.Kad. 
.tiniuose organuose mūsų teisių gynimo žodis pasakomas,kad jis 
išvysta dienos šveisą ir plačioje pasaulio spaudoje —„bai ” 

,ii. e atsitinkamai įvyksta dėka nuolatinių pastangų tų iš nusų, 
ac" inlcybės uždėjo pareigą tuo rūpintis.Kiekvienas turine bū- 

ruešęs bet kuriuo rietu patalkininkauti visions, kuri e "atkak- 
l.džiasi i pasaulio sąžinę".
.sdioniškojo musų iššilaikyno ir saugumo reikalai nuolat rei- 

Karauja, tai o pat nemaža rūpinimosi. ±o atsišaukimų matyti, jog tuo 
kla.Ucii 'u taip mat daug kur "bcldzianasr11»Žmona, i eikš daug ^.r at— 
kai’Iorio ir kantrybės?kol bus pasiekta pageidaujaų tikslų.Kaip pa- 
wz.’> Čin'’ paminėti, kad BALB'o pir liniukas kun.dr. J .Končius ,
kelis mėnesius laukes lietuvius visoje Vakarų Europoje,visur suėjo 
i glauda kontakte su. šalpos organizacijų atstovais,su UNGHA dirokto- 
riajs,3u vyriausybių atstovais,su karamoxais ir su okupuotų ^.rastų 
aukštaisiais kariniais pareigūnai e. Bary žiu j o susitiko su senatoriuj' 
ConallV /Amerikos delegacijos nariu konferencijoje/ ir kitais delc- 
raci-i03 nariais,ir lietuvių tremtinių reikalu Įteikė platų nenoran- 
dum Am-iko Anglį joo ir Prancūzijos vyriausybėm. T i kiras i, M tor 
beldimasis%eš galinguosius turėė teigiamų .pasėkų Europos.Vakaruose 
atsidūrusiam tautiečiams. Žinoma,pmitikėjirns save iniciaty-m ir 
eUcū-Fr.-.c'nnn r.onnttdo51:’na tobolioka viena is num visiems rcilca-

se.bet 
sau!i o

as

□ os aps
c- g g 
veikla

ne r 
ne 
ku. r
ti

_oingss jos pana 
lingiaušių dory oių.
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teisėjai B aro i i. akinto •:>?., nebuvo ukininlcaus ? okįgtka. ia?. griežtas.Už t 
rugpjūčio 2 d."liesoje" Lo.’.ę.ševičius skelbia ?r’vo nv.t.viiiia, kuriuo 
tesėjas Bureiris„kuris “ž cs re s ūun r.o bylas ta {betesi su buoziu cabo- 
tf.Ža, iš pareigu. at 3. eisiąs, jo sorendirci atitinJx/noe Bylose nanai- 
klnant ir perc’ūc.d&ni sprer.ti jau kiti«.10 teisė jc^s,kurie/"ai_iiste- 
rt® i'-.i iš anksto u.jtigr'.-.iia».• / ■>’<;' i re buo žėrįs "pelnytą" bausnę.

- o -

Kas tvarko Lietėvo3 reikalus.
.Kugpiūčio 20 c'., "ficoa" skelbia 1-2 SR Aukšč.kalybos į.sr.ką apie 

pe.tvirtin.ii?ą "L'ISB •linistoji uis" trylikos aonemt /dalinis "vyriau
sybės" nakci"tir'?.a/, iš kuriu 7 yra rusai t Sokolovas, - i’in. karybos 
pirtj.nij?.ko pavaduotojaa, Skodinno - vietinės pj^vionės :iin. t3.asypkjL*> 
nas - žuvų pratioaės, OviscTovas - ko- ‘analinio’'ūkio, Joviapyas — vai st 
eauguno, Liubiaoevn.s -’sta't’yVi’iin. rsedžiagu n ra? ipnčs, ĄvCgustinaitis - 
{jyvjilin.inkyntės’ 'Sis oastarasiš lietuvišką oavr.rdo yra tik dabar 
įsigijęs.Jo vardas ražona — Vladislavas,Josifo sūnus...

__".?iesa" 179 n?.deda Vilniaus liesto ko.-imistą partijos konito- 
to Ii pienu?.o posėdžio op ra .'-yną. posėdyje kalbėjo toki jinnenyo: K01'- 
neyas - Vilniaus riesto koniteto r.e-'.retorius,‘fkačanl'o - ko lėrelinTo 
ui!So"‘aiii. statybos tresto virš., T erent 3 evąs ~ volo t .s t o. tyb o s tresto 
~r»l virš,,ffioccnovas - "lllcktrito“ diroktorius,kopunovr.s - Lietu
vos geloŽinEciTEiį. atstety.10 darbi- valdybos statybos ruožo J’r.l virS,, 
aerenetjevas - Vyr.statybos valu .virš -, Atanūkas - konpartijos Vii- ‘ 
HV’tts niesto "Stalino rajono" ko; ii t. sekret., Ci'etir.kov.'? s - Vilnims 
Eičsto part .koriiti jos sekr,, turčenko - Vilniaus" pnx^l’joo oryinstrvš:- 
Oinio skyriui’? ved.,Goyorue/iinąs. -• “Vobro" partinis orpanisiaKato- 
ąeiue,i-1alko'' -is - tuiivor šc:. tė to“ rcEroi’iaus pavaduoto jas, Fa slovas - org- 
lhctrukcinj.6”Jsk.vėd„, loskutava,b.atovąs ir Kabokich - V;6?• stsSybos 
vald.pir/.iinės partinės or^. ’ sekr-torias.. . Agi' Va31 posėdžio kal
bėto jai .‘ken. kur buvo svarstoma Lietuvai did.olos*“reilišinės klausiiiai, 
ne£!atyti,kad būtą, ka.lbėjer arba ii’ dalyvavęs bent vienas lietuvis, 
lead ir ko-nunistaš... k'.orp ko kita,Ir diskusiją matyti,k'id. statybos 
(kirbai Vila, j e vyksta s.’ •.undalin^ai blogai,

- e -
18 literatūrinio, fjwcnj.no.

Per rceležino uždanga nūs tarp ko kite pasiekė viena ’cny^‘n,iš- 
le’nta Kaune 1945 ir-k;. ;j,?.le,so'ii?.sdi:'.'.ta Kaune,"Šviesos" /bnv.S/.Kasi
ni oro dr-jos/ spaustuvėje. kai Kazio 3orutos"3altaratkio mlūnas" — 
gražiai at pa šakotas padavif’.s iš r:až daug pobuuiižiavinio laikotar-’ ' 
jįto.STūi,t’ar būt,bus boro stipriausias šio autoriais kūrinys.Parašy
tas labai patraukliai,gražiu, stiliumi,ir be jokios politicos.l'r.tos* 
mai jis parašytas daug anksčiau,dar nesiderinant. orie ".rie dabarti
niu. r c išlavinu. Skaitai ir panirsti, kad pr.snu3.yje būti? tos istori
jos, kurias dabai? tenka pergyventi.

Eatof;.:, pradžioje :uūsij pasilikusieji literatai stengėsi išlei
sti, kiek cnli/pjdsr tikmi lie tuvi šio? kūriniu. '2-j.rn 1 itr., esana iš
leistos ir Ievos Sij’Onaitytės "Aukštuju Sironią likino" 'naujos lai
dos /t’.s kūrinys buvo Lietuvoje prn.ii juotas valstybine pro ui ja/. IniO 
ši-? knygą "JCohjaunimo ’i’icsoje“ yra Antano Mišlūnio straipsnis /apie 
kur? buvo i?crrai o.sklidusios žinios, jog jis žuvęs/.'fui vieninteli e 
ntrrinsnis, kuria .'.e kalbama tik anie taną,neliečiant nei "tėvo ir ?o- 
kyte jo",nei neraginant vieie's irioidėti prie “{prūdu, prie,tu by. 10 vcl* 
-stybei akcijos"... , . .

Bot už to’ ius kūrinius,kaip Borutos,Si-’Oanxtybės,trio pat ir už 
tekius “neutralius" straipsnius P.Cvirka. "Literatūros ir one" 1 nr. • • • F * *•
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- 12 - 
duoda. rašytojams "pipirų." .Jis raikeiauja,lead rašytojai persiorien
tuotų ir nusikratytų nuo nącionalįctinio raugo. /Tokių paoitj "pi
pirų dabar gauna ir lusijos ra^ytolrST UeCtGa^SUd..../ Cvirka ra
šo: "Tačiau to tinkamo ir vienio atžvilgiais šlovingo vaidmens, ku
rį mūsų tarybinė t i’'rovė skiria litcrnti'rai,to ji literatūra. dar nė
ra prado j1, si vykdyti.Vietojo ėmęsi poraul'.lėj.t.’.o darbo, didelė dalis 
paeit’ literatūros kadrų tebestovi iki šiol nnsikalotarnai pavojingo- 
se pozicijose savo tautos ir savo respublikos atžvilgiu...Yra pas 
mus’rašytojų, kurio mėgina balansuoti dviprasmiško neutralumo pozi
cijose,Kai kurio iš jų. ražo visiškai i;>ioraoč,v’.i įtūsv. dienu lietu
višką tarj'biiio tikrove,puogoIčja tariamąjį "didįjį”,"grynąjį" nona 
arba,ieškodami ^ricglaudo3 nuo dabarties,nukrypsta į tolimosios pra
eities istorine tematiką /lnci*“roo drena "Knrgiris" ,Grničiūno poeni*. 
"Živilė”/.Jei kokiuose kūriniuose istorinė praeitie - lietuvių tau
tos išsivadavi. .0 kova - būtu nušviečiama. tarybinio c-.tx'iotizno dva
sioje, galima būtų iš visos Širdies sveikinti ir tokias istorines 
dramas.Let visa b’ėda,kr.d dažnai pakliūva literatūrinė kontrabanda,
kišto kišama po "patikimųjų",tariamai antivokiukųjų,temt skraiste 
vis ta pr.ti nacionalistinė pronegnnda.... ITorcgėti ir negirdėti šian
dien baisiu,niekšingų lietuviškai vokiškųjų. buržuazinių banditų kru
vinu. darbų, apsimetant, kad. tai "ne nūsn reikalas",nepamGrkti visų 
tų šlykščių ir didžiai žalingų. r.vsų tautai buržuazinių liekanų tai 
nėra, kaip kai kas mano,tik privatus jų reikalas."

T.Tilvytis /bav."Kuntur>lio"rečakt.rius ir satyriniu eilėraščii’ 
autorius Jul.Doks.,boi keleto satyrinių knygų. autorius/na.tonai sten
giasi nebūti toks neutralus."Lietuvos Pionieriaus" 1 nr.rugp.l d. 
jis ratio straipsnelį apie mirusį Liudą. Girą.Žinoma, iškelia no tik 
neabejotinai pagyrimo vertus jo’senuosius nuopelnus mūsų. literatū
rai,bet iškelia tai,kad Gira prieš dešimtį metų "draMai
pasuko tarybiniu keliu,nes tik jame jis matė Lietuvos liaudies tik
rąjį kelią”. Tačiau Tilvytis nutyli,kad Gira tuo keliu pasuko tik 
po to,kai "į. si tikina, kad jo parašytoji po omu v3talia)tofiVfi^,kur buvo 
giedama himnas Fuscliniul ir iašizr.iui, nedavė laukto pelno...Taip 
ko kita, visa tai buvo leisk vėliau,nei orieii dešimtį r.uyivų,..

Šalia trijų senų populiarių Giros eilėraščių,ž:lnom, įdėtas ir 
jo eilėraštis, kuri a ne Gira skelbia savo grįžimą į beveik analTabo- 
tąs.nes sako,kad keturios raidės /atseit, oTiii?./ jam visą raid ą at
stoja. Kiti laikraščiai pranašu/cud centrinė gatvė Vilniuje - Vil
niaus gatvė esanti pavadinta Liūlio Giro A vardu.

Ir mokyto jin? verčia :;nwvsiaukj ūti” .
Kugplūvio 19-23. Vilniuje įvyko švietimo srities pareigūnų su- 

važiavi/'f.a,ki'.ri;mc/'nip rašo rūgpiūčio 2? d. ”'liesa”,konstatuota, 
jog ‘Oolitinis auklėjamasis darbas dar nebuvo tinkamoje ankštumoje. 
Ku i kur i o c e 1 zoky ’ -1 c r. o, d ė s tyčia, ii lit er atūr ą, i a to r i j ą 3 gamt o s r.c k si us, 
gecarai’i ją, mokyto jai skleidė senus buržuazinės ideologijos pugrin-- 
durj/Be to ^mokyklinė3 ko. ijruiimo ir pioniex'iu orga"..izaci jos, i ir šai mo
kyto jų ir mokyklinės vadovybės remiamos ir 'stiprinamos.lr.r n«įston- 
gė priežnac vat’/ti mark'd utine ideo?.ogija buržuazinės icisolo;:i jos lin
kimoms mokykloje. Dar ne vis£ liaudies švietimo skyrių, vedėjai ir 
mokyklų direktoriai oai’odė reikiamą politinį, budrumą,parenkant ir 
komplektuojant mokyklas mokytojų kadrais,ir"naatsisakė nuo taiksty
mosi su įsibrovusiais į tarybine mokyklą reakcinės praeities prie
šiškos ideologijos skleidėjais ir jatviiro komunistinio auklėjimo 
Gtaluyūo j?i3.G ®11 kc , rjo.ko: ,

” Kokyno-auklėji'o darbą pastatyti taip,kad mokiniai tvirtai
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įsisąmoninti?. mokslo žinin8,nnrei’tne narksiszau... Griūtimi sufor
muoti tarybinę mokyklą, rv.ocBtinyr.l apvalino ją nao antitarybinių ele- 
.”entvĮ ir marksistinių ’pažiūrų, iriošų... Organizuoti ir padėtS '“vi* - 
tino darbuotojams gilini išnokti ir įsisąmoninti narksissmo-leninizL’O 
mokslu,kaip pagrindu jų : okor*ajam-anklėjaiinjar darbui ir kovai bu 
idealistinėmis pažiūromis“.

- o - _
Biržiška ir Kr ė v ė p ę a įprkt i. “Tarybų Lietuvos” 51 nr. Paskelbtas Ko- 
HiVfl^rVcrybob"/Tabar ji vadinasi jau “i inietr1? Taryba”/ nutarimas 
paskelbti prof.iykolą Biržišką ir pro:’.Vincą nrėvo-’*ickcvlčių. tėvy
nės išdavikais.
Rusu Seatrgg Vilniuje., Iš to,koki’?, dabar yra prigužėję į Lietuvą lie
davos val^yuOį^'rTira mv-rnyti,kad msit Lietuvoje dabar atsirado be
galės ir jie rūpinasi Įsikurti kuo patogiausiai.“Lit«ir renas“ ura
ne «a, kad Vilniuje įkurtas jau ir rusiškas valstybinis dramos teatras.
Dainų šventė. Lianos 21 d .Lietuvoje buvo privalor ai minima 6 metų 
sukaktis nuo Rnrašy:c“ Įjungti Lietuva i Sovietu S^jvngą.Sukaktuv&ao 
paminėti,tarp ko kita,buvo suorganizuota dainų šventė Vilniuje,kurio
je dalyvavo 189 chorai su p.oie 12.CCC drinininžų.Pro'-ra-'ojc tarp ki
tu dainų, minima kantata anie Staliną ir keletas jau lip.ujtj "tarybiniu“ 
drinn.?aro "tarybinių dainų“ ninioa ii’ “Jc&’.ni-"^ daina“.’.r tai nebus 
tik 7-aironio “Užtrauksiu nauja g’ic&iQwfl^?.ctoMtp. ant tarybiško kurpa
lio?
Gir Ino metrikai nuo gegužės 1 d.Lieti'Vo je turi būti rašosi imsis’.ai 
Ir “liet avi škai . v
Kauno geležinkelio atotio dabar ;nra įsikūrusi .nedini.-nce barake,nes 
sto^iiies oostntas esąs s'igriautne.
Hei-iuno potvynio šį pavasari buvęs labai didelis.Vanduo nasiekęo net 
Šuoneloieio ga£vę .Laisvės alėja buvusi užsenta.i’c.aaža žmonių, nusken
dę.
Gegužės 1 d.iskiJnėse Gedvilas kalbėjęs lietuviškai,bet Sni-:“' s— 
^Sik rusiškai.
Baltijos šachjia.ti? turnyre pirmąją vietą laimėjo naslorietis Avorba- 
ohaš,tačiau jis,dalyvavęs kaip svečias/nesiskaito ir Pabaltijo čem- 
pijono vardas atiteko Vistaneckiui,kuris turnyre išsikotrojo antrą 
vieta.Trečioje /antroje vietoje po Vistaaeckic/ liko Kikenus,kuris • 
ir dabar,kaip ir seniau,visą eile progų, praleido oer ncruoeatingumą, 

_ o —
Bimba Nakvoję pasigedo. Ar.erikos.’.

Amerikos lietuvių komunistų, atstovas,kuriem buvo leista apsi
lankyti Lietuvoje ir Rusijoje, u. a. gegužės 14 d .“Laisvėje“ /■j'-ioriko- 
je/ rašo įspūdžiuose iš Maskvos:

“Tarybinės Lietuvos atstovybė randasi Vorovskogo gatvėjo.Tai 
tas pat pastatas,kuriame ilgai gazono ir smetoninę Lietuvą atstova
vo Baltrušaitis. Čia yra nciaža .‘ranbariv. ir kartas nuo karto atvy
kę iš Lietuvos svečiai randa patogią pastogę. Šiuo tarpu Lietuvos 
"p-'s-i antinio arba ambasadoriaus“ pareigas eina Mikėnas,senas lenin- 
grėd'ictis.. .Būdamas Maskvoj šias kelias dienas gyvensiu viename 
kumbnrvjo su Justu Palenkiu.Čia kambarys nmnžas,yra dvi lovos,bet 
šilimos labai mažai - rašau ir rankos grumba. Pasiil.ąnu gerai apšil
dyto leambario, šilto vandens ir kitų aiaeriko:aiš.':o gyveni.-o paranku-
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Trijose Vakarų Vokietijos zonose šiuo metu veikia 71 lietuvių 

vaikų darželis su 2.000 vaikų.Pradžios mokyklų yra 112 su apie 4.500 
mokinių.Progimnazijų yra 8,su 294 mokiniais,88 mokytojais.Gimnazi
jų - 20,mokinių jose - 2.460, mokyto jų - 463- Anglų. zonoje dar yra 
lietuvių prekybos mokykla su 30 mokinių, ir 7 mokytojais.Amerikiečių 
zonoje /Kicrtingene ir Kirc.hh.cine/ nuo liepos 1 d.atidaryta auknteš- 
moja! technikos mokyki.a. Balt i jos universitetas 'Hamburge veikia nuo 
ko~o 14 d.su 8 fakultetais.Lietuvių studentų jame yra 355,profesorių— 
37. Jei bus gauta daugiau patalpų,studentų skaičius padidės.Tačiau pa-* 
skutinomis žiniomis to universiteto veikimas esąs atsidūręs po klaus— 
taku. G'-.na daug lietuvių studentų mokosi kituose Vokietijos universi
tetuose.
Organizacini,s veikiitiąs.

Šių rnetii pirmąjį pusmetį Vokietijoje įvyko visa eilė visuomeni
nių ir profesiniu lietuvių sambūrių suvažiavimų.Iš profesinių suvažia
vimų ypač pažymėtini teisiininkų,gydytojų,agronomų,inžinierių ir švie
timo vadovų suvvžinvimai.Paskutinis iš tokių suvažiavimų įvyko Hanno- 
very,gegužės mėnesį .Tai veterinarijos gydytojų suvažiavimas .Pa.".išr,č jo> 
kad ir šios profesijos lietuvių apie trečdalis beesą tremtinių būklėj.

Gegužės 11 d < Hanau įvyko lietuvių, žurnalistų suvažiavimas,kuria
me atgaivintas Lietuvos Žurnalistų. Sąjungos veikimas ir išleistas Lie-, 
tavos žurnalistų atsišaukimas į pasaulio spaudą.Kiek anksčiau tokį, at
sišaukimo išleido ir lietuviai rašytojai.Žurnalistų sąjunga -į. nerius 
priėmė nauju narių 41,daugiausiai pasireiškusius šiame darbe jau oku
pacijų. laikais slaptoje spaudoje bei dabar,ištrėmime.buvo suorganizuo
ja slaptosios spaudos ir dabar Vokietijoje leidžiamų laikraščių paro
da, >>ių leidinių skaičius siekia net 170 i

Gegužės 30 d,Hanau įvyko lietuvių e vangeli k ų kunigų 
ir bažnyčios atstovų suvažiavinas,kuriame buvo apie 100 dalyvių.Lie
tuvių evangelikų Vokietijoje šiuo metu esama apie 13.000. turi arti su
daryti vyr.bažnytinį organą,tvarkyti giesmyno reikalą ir išleisti re
liginį evangelikų laikraštį.Suvažiavimą broliškai lietuviškai pasvei
kino į— kan.Kapočius,kaip Popiežiaus delegatus lietuvių katulikų rei— 
Warns Vokietijoje.

Birželio 4-6 d.ten put įvyko ir lietuvių k.a t a 1 i k ų ku
nigu suvažiavimas - studijų ir mokslo dienos,kuriome dalyvavo vysku— 
pm ^Brizgys ir P?.dolrfcic bei Popieriaus k'Ui^K.apociun ir lo2
kunigai.Ypating-s dėmesys atkreiptas į reikalą stengtis šauktis į ti
kinčiųjų pasaulį dėl lietuvių tautos padėties.Apsvarstyto,s pastoraci
jos sąlygos ištrėmime,šeimos 'globos klausimai ir kt.
Lietuviški teismai stovyklose. Lietuvių tremtinių bendruomenė prie 
7T^i^~nE6v\dtlūn.nornaniz7^o'savo teisman tautiečių ginčams spręsti 
ir pasitaikantiems nusikaltimams sudrausti.Teisiai veikiu Lietuvos 
įstatymų pagrindu ir tvarka.Lietuvių kolonija Ingelstndte,norėdama . 
’’ipilictinti" savo teismo statutą,išvertė jį į anglų kalbą, ir įteik.. 
UNRIiA direktoriui, patvirtinti.Direktoriui tas statutas patiko ir įis,
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padaręs kolitą pataisų,įsakė t-o g t a tat u vadavau Lis ir kitų t sa
vybių Tręąt'ira.<u-ą /lsiJctansf jugoalavams, erta' •s,latviamg/,f*.,.'iiti Zs jo 
žinioj e. tcisrz. gyrcr,.(Urnai rcsuektuojaut ir jų akintos bausmėe
yykdo»-oe.3‘ovy.<.!.c-se Tie tavi/, i turi ir savo policiją.
xysjuti niUį Lietu '.ta. t remtinlų dea&rooraej&As Vadovybė jau boi—
ti9 vyjcdyvi iieįiuvių tremti: ių surašyrZ,kuris sutelks tikrą vaizdą,ki.h* 
kokia amžiais, 1 y'a. c s ir rakių proi-gijų yrc. tremti riių.

Anglų šonoj; a«dmt.- 12 asm'.cų,kuri- po- 
glroac beesa noyietų agentui,.ųeol.all-ii išmokyti Rygoje bei Prahoje 
esamono.mokyklose jr •tciųpti į LP .-.toiykl’is kebti ten vaic.ns,’nfclsi
nti šmeižtus ■ p-’-ę žymesnius t-?n esamus /.emeris ir, žino?-/ ,stipinėki. Pas 
juos i';A?M*a^įvairios -•v.ij.v.tos,hr!Vir-c.ų/l'du ir 3...:bni uorui padirbti įvai
rus tremitir.iu ei aokuc-o itsi .Jų. ušiaviuyc yra įtraunti i savo darbą ir 
nuo seninu p.?wst-v?zklo£.,.» į-vv- Mikčius L’olių u.įentj bei jų na 0.34 teadra— 
•l;.trbių esą iisiirict.-t ir na- ri^ic-ciu soroje.Lur būt,yra jtj ir kitur.
Rusai nenorį tį.-.n X»ltį.ėči3i ^ioliontn 2 UE-'tinnius. T;" Švedijos ri'žu lai— 
valiu 1Lpl.'.,’’'tZ' vC . r ^n-tĮ’ėcių “į‘ ji’Cr'iką^ vc'i3-'o^į periantfnykė užpre- 
+c staro, jxe</o.-.-o J glę-a sir •lino, tad. vr-. sovietų piliečiai ir jie negi
li niekur kclmutj. V: oovj.stisk.o 7 aidimo. Švedijos vyriausybė tačiau su 
t f ai., or one r nutiko ir paroj 51.-0, >ad~nėra pamato varžyti tu Žmonių iovy- 
.'imu.
bid žip.n j.fig -įPj-i-Ą- --• 'j ° s .iiltnvįii ^pn^ręsas I:.>rP.pi.e,ivj,,ky6 *> iepos 1'1-11 d • 
priėmė vara e.i? ė x^junliuc^fTiTtivos’rc^ ‘ir įteikė mio.pin..Attl xo
1 ?ičkq,’ririypo pir.šo, tv-iręinin]vu-ati,k».d rus<-.i atit-ru’-1 i’-j i& Lietuvon cku*. 
•'jcines pajacas, leistą Lietuvos žmonėms natiems i v.-.'.Lytis ir jau dab?.įr 
leistų spaudos ntstpvams ir šiaip stebėtojams lankyt ».s Liet aro jo, grą- 
?intų intrcmruosiup iš: Sibiro,leistu Lietuvoje laisvus rinkimus ir tt.

v - o -
■ £s- biy.TnVCS L1WW. .VECT-2G

cajun/Ia /Le^fcue ior European i?recdo;i!.-/,kuriai 
/ouovnu.’r ^mlc;^3X7rti'c‘ne 7i u*'a 6 1 l.loidžia ivnixiuo leidinius,ypač 
liečiančius Laltljog tar;.štu< ,orc--.niauoj-. sąjungos skyrius ir varo pl-t- 
"ią, propagandą, už pavergti’ ‘a-itų j.Šloisvini.i’ią. Liepos 17 d .Paryžiuj© 
įvy.-'-o 2r ton eąjVti.gos *'?r>ncūs?.jos skwiaus stoigxemasxs. susirxiikiiaas, 
’curias’.e dalyvavo !uni.AtUoll,3riti; norlauGixto narys-darbiotis Ii.Štoko, 
<laug Žymiu, prancūzą rokslo ir politikes atstovą ir į vairią rusu pa
vargtą. •L.J'oą atx-tevai.Kesoniiti tos sajun/os rūpesčiu Londcno įsteigtas 
baltio^iai'xs padėti komitetas ZLisuaocd Baltic personų CcmitToe/.

jū\uja knyga_apįe_ Baltijos kraotus. ^irioam; prancūzą žurnalistas, 
ilgą laiką bunir^arblVvafT‘iF’TiictniroZ''scauao-’c, Henry c.e f.T.a;.:ibon,3xo- 
Ais diesis ičleido ąr.na dič./io ’22-5 eusl. ,aHclio Borsato/ knygą — 
••Baltijos tautą tragedija" .kur išdėto* vr» krautą šunidė justą padėtį 
tarptautinės politikos ir toisča požiūri’'..

CęZ.lIĮ' UiBT^VZi:“3XU^I2i...
.Amorikleč?'.!’ draugija VOooner??eivu ie:e .-^"rioan Remiuven-.

nes to Boropo,Inc./,kurios^7rofi?rs Paryžiuje y ra 14 5, ra-, do Crenelle, 
Paris 7-o,turi zurovoju jau Paruoštu kiautinių ątsniegas,^iciOiCvienas-po 
lp,5 kg.gryno svorio,40,000 kalorijų /įvairios mėsos 4,? kg.,miltinių 
g ainių 3 kg,daržovių 1 kg,vaisių ir koni’itirų 1,5 <g,otujmus ir sal
dumynų 1,8 kg,kakao 0,5 kg,sviesto ir sūrio 0,8 kg,ir apie 0,5 orulk- 
•aem.Galima kreiptis į ką nors į Ameriką,kad ton įmokėtų tai draugijai 
15 dolerių ir duotų prašytojo adresą, arba čia duoti ao r esą-0510x1^6010 
draugo ar giminės,o draugija pati kreipsis į ji,^p^ įmokėtų. Jei kas ta-L 
ri duosiiių giminiu ar draugų, gali bandyti ..
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Redakcija yrs gavusi keletą keletą p/■ 1 vanilių dėl Ii o tuvių pi
lietybės ir dėl scluiKu.Positcira-usi pas kompoteutingus asmenis ir 
atitinkami >sc įstaigose,red -.kci j" aiido į tuos klausinus atsakyti,

1.Klausimas: Ar lietuviui tirioi atsisakyti Lietuve.r pilietybės ir 
Įgyti sveuinąpTliatybę?

Ątsakymas: .Tikras lietuvis Siu.? metu neturėtų atsisakyti savo pi • 
litytėriTEas nori -- atsisakyti guli,bet turinopar-ėršti,kad kartą jos 
?.ts:*nokęs,negalė*? jos -.tgauti b -. Li-tuvor. Vyriausi ės sutikino.Kuda-’d 
Lietuva, kaip valstyb'*, teisiškai te.-beg^istuo ja, t r i Lietuves pilietybes, 
iši-ižadėjinas principe yra s-aerktnnas,išskyrus nebent tuos atvejus.kur 
yęntlnaos aplinkybės objektyvi.-.i prteisintų svetines pilietybės pri*8- 
-. •* i/ią.Tik Jungtinių Amerikos Valstybių pilietybės įgijimu Lietuvos pi** 
Ii-.tyre s nenašioj.m-n.

2,Kląųrįaąs: Ar lietuvis guli i jgistruotir T* rpvyri-.’.usybini:--,o 
Zu-.itet .-•’/bfoLitb Tnter/ouv:rnnjnenti.l pour los Ftėfvj.i ".«/ ?

Ateakyc;*-,;’; Red.žiniomis,šis koraitetas oficialiai nėra į. p ar c i 
tu.- rupinlis balti jos kraštų piliečiais.-Jei kės į. jį kreipiasi,šis 
V n-.xtetao taw ti! renis sąlygomis bando padėti ir Baltijos kraštų pi- 
li*w'i ru.-.Kielr tai liečiu tikruosius. lietuvius /n-. tik a.ilietyhėSjhrt 
ji tautybės pr.diue/, ji . <urėti? prisir-inti,L?a p-sakyto .atsakyme į pir- 
. a jį kinu sir ją.

3« Klausi, v: s? Ai- B‘JjFg šelpiame lietuvis gali kreiptis į kitas 
š-lpos •Į.s^vX7*a*.i“'prnf'yti pašalpų?

AtiLąky^-nLl. Red .§iaici3.is,BALFus niekui nedraudžia. kreiptis kitur 
pjr.„šy’-fi "puSnlpų.Vik batų regex*,jei,užuot darb' ieškoję,lietuviai 
vaikščiotų. po įstrl-c-.s pašalpų pr.. ši>. 5i£.Ta pro /1 BALFas pastebi, jo.^ 
jis turi ryšį, su kitonis šaly, o s orį jjiiznci jomis ir žino,ko,s ir ,'-ur 
p; š .:lpų prašo ir klek jų gauna*

4. KJ. aušina s: Kodėl BALFar ne Šelpia lietuvių, į sikurusių Prancūzi
joje. oar 'pries 1V39 .’ teturi?

Atsakymas:. BALFr.s ligi 31 oi lėnas gauna iš Auerikw Kiro Bordo. 
*1‘« s 16 š a s slėirdejus Kiro Fonde s nuatrito EALFui ir t. .i syki c s, ką ir kaip 
jis turi teisę šelpti.Pngnį t'.s taisykles,už tėvynės ribų esančius 
lietuvius BALFas turi, teisę šelpti tik tuos,kurie dėl karo aplinkybių 
turėjo apleisti tėvynę ir dėl to neteko turėTo*- pragyvenimo šaltini -. 
Tokiais gali būti luikoni taip pat ir tie,kurie iš Lietuvos dar prieš 
kurą buvo išvykę į užsienius s'--kytio • .;r>-u buvo ten Li<_t vos tarnyboje 
ir d-’.l karo aplinkybių nebe calėjo grįžti į Lietuvą bei neteko tarėte 
pragyvenimo šaltinio /stipendijos,atlygini >o ar pan./ Kurie išvyko i 
svetimus kraštus prieš kr.rui orusid ed'tnt- ir to.i įsikūrė, p radėjo dirb
ti svetine krašto ūkyje,tiu negali būti laikomi dėl 'caro aplinkybių 
roleidusir.is Lietuvą ir I-ALFas neturi■ teisės jų. šelpti,net jeigu jii 
ir būtų tame krašte nuo iūaro nukentėję. Anerikcs Karo Fondas .sl-a.it->, 
kad "ekonomini ii" emigrantai,jeigu to r-ikio?tnri būti_šeiniumi to 
krašto,kurio ūkyje jie dirba. *.r dirbo prieš nu’-o. •. tė. ;->-j . T ilgi L ALF d 
re savo nuožiūra,o p- ;?.l j'ur. priv„lo~a'i /t'^riKus Knr Fonde taisykles 
neturi teisės skil ti p-.š .lpų prie: k.-i-ą svetur priv.-čiai įsikururir. 
tautiečių Prancūzija jo, t’ip k tip netoli teisės šelpti noi Am.riko ja, 
u.-3 Li-.-zilijcje,Argentinoje ar kur kitur prieš karą •>;atgyvenusiųjų. 
Kuate.tytų taisyklių n'.;il.ai’.;’ti ‘BATiFst: nu^r.1 i,k.io ,ngi ji.1 turi aut i i 

LVįa šv".n.v..ė apyskaitą Ana ribos K -.ro Fondui.
- c - 0 - o -
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akarų Sąjungininkų valdomose Vokietijos srityse 
lietuviškos spaudos.palyginti,yra nemaža,tačiau ji,kaip ir 
Amerikos lietuvių spauda,lutai šykščiai tepasiekia kituose 
Vakarų Europos kraštuose išsisklaidžiusius tautiečius.© juk 
kiekvienam lietuviui rūpi ir yra svarbu patirti,kas Lietu
vai reikšmingo vyksta pasaulyjc,kas dedasi šiuo motu mums 
nepasiekiamoje Tėvynėje ir kaip gyvena bei kuo viliasi nuo 
Tėvynės atskirtųjų tautiečių bendruomenė.

Paskiri lietuvių būreliai Vakarų bei Siaurės Europo
je,kad ir menkomis tckiiikinėmis priemonėmis tegalėdami pa
sinaudoti, turi vienur-kitur savo informacinių leidinių,ku
riais stengiasi nors kiek prašviesti nežinios tamsybes sa
vo tarpe.Tačiau ir šie leidiniai negali platesniu mastu pa
siekti visų Vakaru Europoje išsisklaidžiusių, lietuvių.

Šio leidinio redakcija ryžtasi užpildyti bent dalą 
tų spragų ir,kartas nuo karto,kaip aplinkybės leis,patiek
ti savo patirti?, žinių. Vakarti Europoje gyvenantiems tautie
čiams, stengdamasis ypač patarnauti tiems iš jų,kurie netu
ri nei progos informuotis iš lietuviškos spaudos,nei gali
mybės pakankamai sekti vietinę spaudą.

Esamos sąlygos verčia tuo tarpu pasitenkinti šiuo 
labai kukliu leidiniu.Tatai įpareigoja stengtis jį plėsti 
bei tnhnl j i-iti .Turėkimo vi 1 ti p.^kad ilgainiui tai pasiseks.
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