
Nesileiskim 
provokuojami

Paskutiniuoju metu mes turėjom progos pa
tirti, kaip prieš mus buvo pradėta varyti pro
paganda per spaudą. Pagal tos spaudos prane
šimus, mes buvome vaizduojami patys bai- i 
šiauši žmonės, turį nusikaltimų beveik lygiai 
su pačiais vokiečiais, kurie visai legaliu keliu 
1 valdžią . atvedė nacionalsocializmą, jį rėmė 
baisų karą bevedant, tautas piaunant ir negir
dėtu žiaurumu žmones naikinant. Pagaliau, po 
visos eilės reagavimų ir aiškinimų, kad mes vie- 
nintėfiai visoje Europoje nepasidavėm vokiečių 
spaudimui ir neturėjom jokio SS legiono, kad 
mes buvom taip tvirtai susiorganizavę, jog vo
kiečiai negalėjo mūs įtraukti į jokius užmaskuo
tus planus — mes tų spaudoje buvusių prie
kaištų šiuo metu jau lyg ir nebematome. Vie
nok reikia budėti ir žinoti, kad priešas, kuris 
stengiasi mus visokiais purvais apdrabstyti, šiuo 
metu taip pat nesnaudžia ir naujas suktybes 
kombinuoja. Ira žinių, kad artimiausiu lai
ku tam tikri patamsių gaivalai gali bandyti 
kurstyti vieną kitą silpnavalį stovyklų gy
ventoją papildyti vieną ar kitą nusikaltimą, 
reikšti tam tikrus nepasitenkinimus mus globo
jantiems pareigūnams, gal net siūlant juos skųs
ti aukštesnėm institucijom, Visų tų kurstymų 
vienintėbs tikslas — apgaulingomis priemonė
mis kompromituoti mus, kad mes esame baisiai 
blogi žmonės, kad mes nesame verti jokios glo
bos, kad mus reikia vėl užtverti ir iš stovyklų 
niekur neišleisti.

Kaip mes turime reaguoti į tuos baisius ke
tinimus? Mes turime atsakyti nepaprastai di
deliu susiklausymu. Tas susiklausymas turi bū
ti tolygus tiems pasipriešinimams, kuriuos mes 
reiškėme tuo metu, kai vokiečiai griūdami no
rėjo žūt būt įtraukti galimai didesnį skaičių lie
tuvių ir jiems perkelti dalį savo baisių nusikal
timų. Mes turime būti vėl tiek vieningi, kaip 
tomis dienomis, kada vokiečiai mums į ranką 
norėjo įsprausti ginklą, kuris buvo nukreiptas 
prieš mūsų simpatikus — anglus ir amerikiečius.

' Tada visa tauta garbingai atlaikė tas bandymo 
valandas. Neabejoju, kad mes atlaikysime 
šiuos ir kitus mūsų priešų sąmokslus, kad mes 
jiems parodysime dar didesnį kietumą. Bet kad 
tai būtų ne žodžiai, o pasididžiavimo verta rea
lybė, visos lietuvių kolonijos, didelės ir mažos, 
turi tai gerai žinoti ir atitinkamai savo gyvento
jus nuteikti. Jei mes ir anksčiau nepakentėm 
bet kokio nusikaltimo, nukreipto kad ir prieš tą 
patį vokietį, kuris mus į vargą pirmasis įstūmė, 
kuris Šiuo metu mus labai dažnai pradeda šmeiž
ti ir mus nori apšaukti jo bendrininkais, tai da
bar turime žiūrėti dar atidžiau. Bet koks, kad 
ir smulkiausias nusikaltimas turi būti išaiškin
tas, o nusikaltėlis taip skaudžiai nubaustas, kad 
pajustų pilną kolektyvinio saugumo ir garbės 
pažeidimo reagavimą. Šiuo metu kiekvienas 
lietuvis turi gerai atsiminti, kad jei jis bus 
įtrauktas į bet kokias nusikaltimo kombinacijas, 
jis didžiai pakenks visiems lietuviams, jis pa
kenks bendram lietuvių ateities reikalui, jis pri
sidės prie tų pačių niekšiškai galvojančių prie
šų, kurie visais būdais nori mus taip sutvarkyti, 
kad mes liktume be duonos kąsnio, be pasto
gės, kad mus galėtų tampyti po visus kampus, 
kad mums amžinai reikėtų aiškintis ir nuolat 
įrodinėti tai, kas mums patiems be jokių įrodi
nėjimų pakankamai aišku ir jokių abejonių ne
kelia. Šiuo momentu visur gerai atsiminkime, 
kas mūsų priešų kombinuojama. Visu griežtu
mu grąžinkime šiuos ketinimus tiems patiems 
kombinatoriams ir, kur tik pajėgsime, parody
kime, po kokia skraiste tie kombinatoriai sle
piasi.

Tad nė vieno neteisingo žingsnio. Visi bū
kime akylus savo garbės saugotojai, visi būkime 
nuoširdūs ir teisingi savo reikalų gynėjai.

Dr. B. Vargas

, Geležinė uždanga“
AP iš Los Angeles praneša, kad JAValsty- 

bės planuojančios „rasti keletą angų" Sovietų 
„geležinėje uždangoje“, pranešė valstybės pa- 
sekretorius William Bentonas. Jis sako, kad 
„mes planuojame pasiųsti penkis Amerikos in
formacijos karininkus prie ambasadoriaus 
Maskvoje“. Be to, jis nurodė, kad iš Ameri
kos kiekvieną dieną siunčiamos apie Ameriką 
žinios 209 aukščiausiems Rusų pareigūnams 
Maskvoje. Pastebėta’, kad Amerikos magazi
nas, išverstas į rusų kalbą, juodoje rinkoje par
davinėjamas po 100 dolerių egz., nors jo kaina 
nustatyta tik 83 et. Bentonas pareiškė, kad 
„mes kaip tik esame pasiuntę į Europą du as
menis, kurie išmėgintų siuntimą trumpomis ra
dijo bangomis rusų kalba. Skaičiuojama, kad 
Rusijoje esą 25 000 trumpabangių priimtuvų. 
Mes randame, kad trumpomis bangomis siunti
mas yra geriausia priemonė skleisti Amerikos 
naujienoms tiesiog iš Amerikos šaltinių“.

Amerikos lietuviai kiekvieną progą išnaudoja Lietuvos Nepriklausomybės klausimui kelti. Čia matome jų delegaciją pas J. E. San Fran
cisco Arkivyskupą John J. Mitty San Francisco konferencijos metu 1945 gegužės 23 d. Iš kairės | dešinę: Al. Kumskis, J. E. Arkivys

kupas Mitty, Inž. Antanas Rudis ir Antanas A. Oils

Tarptautinės padėties įtempimas sumažėjo
Praėjusių dviejų savaičių būvyje tarptauti

nė padėtis buvo gana įtempta. Ypač jos padė
tis pablogėjo po to, kai iš Irano ėjo žinios, jog 
Rusijos kariuomenės daliniai su sunkiais pa
būklais traukia Teherano ir Turkijos pasienio 
kryptimis. Įtempimą padidino, bent iš Sovietų 
pusės, W. Churchillio kalba, pasakyta kovo 
8 d. Fultbne. Į jo kalbą Sovietų Sąjunga labai 
smarkiai reagavo. Iš Stalino pasikalbėjimo su 
„Pravdos“ korespondentu aiškėjo, kad Sovietų 
Sąjunga gerų santykių su Anglija lyg ir nenori 
palaikyti. Nors W. Churchillio kalba buvo pri
vataus asmens kalba, tačiau Stalinas ją laikė 
pavojinga. Churchillį vadino jis karo kursty
toju; Churchillis, pasak Stalino, pradėjęs skelb
ti rasistinę teoriją, kad angliškai kalbančios 
tautos turinčios dominuoti. Stalinas priminė, 
kad Rytų tautos esančios pasiruošusios ir kad 
bet koks bandymas jas užpulti būsiąs atmuštas 
taip, kaip tai buvę prieš 26 metus.

Po tokio Stalino pareiškimo, anglų vyriausy
bės organas Daily Herald (darbiečių laikraštis) 
klausė, kojiėl Rusija taip reagavo į privataus 
žmogaus kalbą. Juk Churchillis esąs visuome
nės nušaltintas nuo vairo ir neturįs jokios ga
lios politikai vairuoti. Kodėl esą Stalinas ne
komentavo vyriausybės galvos — Attlee kal
bos, kada buvę siūlyta draugiškumo paktą sus
tiprinti, pratęsiant jį iki 50 metų?

Tolcs Sovietų politinis manevras greitai pa
aiškėjo, kada per Maskvos radiją buvo pareikš
ta, kad Sovietų Sąjunga nori gerų santykių su 
JAValstybėmis, o dėl Britanijos tuo metu nie
ko nebuvo pasakyta. Į tokį Maskvos pareiški
mą tuojau reagavo Amerika, pareikšdama, kad 
Maskva turi norėti gerų santykių ir su Anglija, 
nes JAValstybės niekada nenutrauks jų su 
Anglija. Rusijai tuo būdu nepasisekė įvaryti 
kylį tarp Amerikos ir Anglijos. Panašia vaga 
ėjo ir Hitleris, norėdamas išlaikyti Amerikos 
draugiškumą.

Po anglų ir amerikiečių spaudos komentarų 
dėl W. Churchillio kalbos, politinė įtampa tarp 
trijų didžiųjų atslūgo. Ypač ją sušvelnino pre
zidento Trumano ir Attlee pareiškimai ir pas
kutinioji W Churchillio kalba, pasakyta New- 
yorke banketo metu. W. Churchilliui buvo su
teikta Newyorke miesto garbės piliečio vardas.

Naujas bandymas
Kaip vyks Newyorke antrasis JTOrganiza- 

cijos pajėgumo bandymas paaiškės kovo mėn. 
25 dieną, kai prasidės antroji JT Saugumo Ta
rybos sesija. Reikia laukti, kad JTOrganizaci- 
ja sustiprės, nes JAValstybių užsienių reikalų 
ministeris James F. Byrnes praėjusį šeštadienį 
kalboje pabrėžė, kad Amerika JT chartos tiks
lus ir pagrindus gins ir kad jokių ypatingų tei
sių vienai kuriai valstybei neduos.

Po tokio stipraus ir aiškaus pareiškimo ten
ka laukti ir pozityvaus darbo Saugumo Tary
boje.

Sekmadienį per Londono radiją buvo pa
reikšta, kad jei Irano vyriausybė Saugumo Ta
rybai nepateiks skundo dėl Rusijos dalinių nea
titraukime iš Irano, tai tą patį padarys pačios 
JAValstybės, nes Sovietų Sąjunga yra pažei

dusi JT chartą Ir sulaužiusi Irano suvereniteto 
teises. Irano klausimas yra vienas įdomiausių, 
nes čia glūdi mažųjų tautų teisių gynimas ir 
JTOrganizacijos pajėgumas.

Paskutiniu metu per Londono radiją buvo 
pranešta, kad, Vašingtono gautomis žiniomis, 
rusai spaudžią Irano vyriausybę, kad jų ginčas 
nebūtjy'perduotas Saugumo Tarybai. Bet, kaip 
minėjome, Amerika pati įteiksianti, jei Iranas 
susilaikytų.

Reikia laukti, kad Saugumo Taryboje bus 
svarstomas ir Mandžūrijos reikalas, nes Man- 
džūrija ypatingai domisi JAValstybės. Herald 
Tribune rašo, kad „Šiaurinė Azija yra vienin- 
tėlė vieta pasaulyje, kur Rusijos ir Amerikos 
interesai susikerta. Mandžūrijk Rusijai yra la
bai svarbi tiek ekonominiu, tiek strateginiu po
žiūriu. Amerikos noras yra palaikyti atviras 
politikai duris ir išvengti užsienio dominavimo 
Mandžūrijoje ar bet kurioje kitoje Kinijos da
lyje ..

Kiek prisimename, Mandžūrijos klausimu 
JAValstybės buvo pasiuntusios net dvi notas 
Rusijai. Į vieną atsakymas gautas, o į antrą ne.

AP iš Cunkingo praneša, kad Mandžūrijoje 
vyksta smulkios kovos su komunistais. Katali
kų laikraštis — Social Welfare — praneša, kad 
rusų įstaigos yra iš Mandžūrijos išgabenusios 
500.000 japonų į Sibirą, o 200 000 japonų ap
moko karinės mankštos.

Tas pats laikraštis taip pat skundžiasi, kad, 
nepatikrintomis žiniomis, rusai apmoko Korė
joje 200.000 korėjiečių.

Visi šie reiškiniai rodo, kad tarptautinė pa
dėtis nėra taiki ir kad taikai nesiruošiama, nors 
įtempimas pastaruoju metu šiek tiek ir suma
išė jo.

Šiuo metu rusų daliniai iš Mukdeno jau pa
sitraukė. Ar jie pasitrauks iš kitų vietų, o jei 
pasitrauks — tai kada? Kinų vyriausybė irgi 
nerimsta dėl rusų delsimo ir šeimininkavimo.

Ar Ispanijoje rėžimo pasikeitimo reikalas 
bus pateiktas Saugumo tarybai svarstyti, dar 
neaišku. Prancūzijos vyriausybė nori, kad 
Franco būtų nušalintas ir grąžinta exilinė res
publikoniška Ispanijos vyriausybė, kurios na
riai renkasi Prancūzijoje. Rusija šiam Prancū
zų žygiui pritaria. Amerika laiko Franco rėži

I>1® reikalai svarstomi
Wašingtonas, kovo 16 d. (AP). JAValstybių užsienių reikalų ministeris James F. Byrnes 

šiandien pareiškė, kad JAValstybės svarstančios displaced-persons stovyklų, esančių Vokieti
jos ir Austrijos okupuotose zonose, uždarymą rugpiūčio mėn.

Jis pabrėžė, kad stovyklų uždarymas nepaliesiąs tų DPs, kurie įtraukti į „baudžiamų
jų“ (persecuted) kategoriją; taip pat nebuvo nusistatymo bet kurį prieš jo valią jėga grąžinti 
į savo kraštą.

Byrnes pareiškė, kad Vyriausybė būtų patenkinta, jei UNRRA ar kuri kita tarptautinė 
agentūra galėtų perimti tas stovyklas, kurios pasirodytų naudingos „tieson traukiamiems as
menims“ palikti ir toliau.

Per Londono radiją buvo pranešta, kad vyr. UNRRA-os būstinėje Amerikoje svarsto
mas, be kitų reikalų, ir DP klausimas. Jų padėtis esanti tokia, kad jie negalį grįžti į namus, 
kur laukia jų persekiojimai.

Iš Paryžiaus per Luksemburgo radiją buvo pasakyta, kad balandžio mėn. .8 dieną pra
das Londone DP reikalus svarstyti Socialės ir ūkio reikalams Tarybos sudarytas komitetą*.

mą nepavojingu taikai Ir todėl nemato reikalo 
Taryboje svarstyti. Anglija irgi nėra linkusi 
kištis į Ispanijos vidaus reikalus, kol negręsia 
bendram taikos organizavimo darbui. Šalia mi
nėtų klausimų, diplomatų pasitarimuose gyvai 
svarstomi Italijos-Jugoslavijos (Triestas), Itali- 
jos-Austrijos (Tirolis) sienų klausimai ir Bul
garijos vyriausybės praplėtimo dviem opozici
jos nariais reikalas. Iki šiol dar neprieita vie
ningos nuomonės, ypač nesusitariama dėl Bul
garijos vyriausybės. Bulgarijoje rinkimai grei
tu laiku nenumatomi. Sudaryta bulgarų-rusų 
aprėžta bendrovė kalnų pramonei tvarkyti; jai 
vadovaus rusų inžinieriai. Tai vis nauji ryšiai. 
Rusija užima vadovavimą Europos rytuose ne 
tik politiniam, bet ir ekonominiam gyvenimuL 
Panašių sutarčių, žinome, buvo sudaryta su Ru
munija ir Vengrija.

Graikijoj vidaus politinė padėtis nėra visai 
nurimusi, tačiau rinkimai bus pravesti numa
tytu laiku, pareiškė ministeris pirmininkas.

Turkija pergyvena nervų įtampą
AP iš Teherano praneša, nad Sovietų ka

riuomenės daliniai traukia Turkijos ir Irake pa
sienio kryptimi. Kariniai stebėtojai nurodo, 
kad karinės Sovietų pajėgos praėjusiais metais 
kasusios apkasus, konstruavusios kelius ir vyk
džiusios intensyvius manevrus ties Turkijos- 
Irako pasieniu. Politiniai stebėtojai reiškia įsi- 
tiki!u<«vą, kad dabartinis Sovietų aktyvumas tu
ri tikslą turkų sostinėje sukelti neramumus ir 
bruzdėjimus.

Iš Istambulo AP praneša, kad Turkija esanti 
sumobilizavusi apie milijoną karių ir stebi Ru
sijos karinių dalinių traukimą prie Turkijos-Irako 
sienos. Iš Turkijos pasės oficialios reakcijos nė- 
są, bet turkai, pradedant vyriausybe, baigiant 
paprastais piliečiais, pasiryžę verčiau kovoti, 
negu leisti invaziją. Iš diplomatinių sluoksnių 
pareiškiama, kad savo kariuomenės judėjimu 
Rusija nori padaryti spaudimą dėl Karšo ir 
Ardahano provincijų, kurių pernai rudenį rei
kalavo Sovietų vyriausybė. Spaudimas didė
jąs, bet fui kai esą patenkinti Amerikos-Angli
jos pareiškimais Sovietų Sąjungai.

Reikia manyti ir laukti, kad Artimųjų Rytų 
klausimai išryškės šioje Saugumo Tarybos se
sijoje.
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Lietuvių gyvenimas

Antroji Vasario
Kaip matyti iš visos eilės pavėluotai gautų 

aprašymų, mums reikšmingoji Vasario 16-ji vi
sose mūsų tremtinių stovyklose iškilmingai ir 
prideramai atšvęsta. Daugelyje vietų šventės 
išvakarėse atitinkamomis iškilmėmis buvo pa
gerbtas didžiojo mūsų tautos patriarko dr. Jo
no Basanavičiaus prisiminamas.

Šventės dieną stovyklose kilo trispalvės, 
bažnyčiose vyko pritaikytos pamaldos. Vakare 
iš anksto papuoštose salėse, stovyklų būstinėse, 
skaitytos paskaitos, vaidinta patriotiški vaidini
mai, su lietuviškos muzikos kūriniais koncer
tavo chorai ir solistai. Kur tik sąlygos leido, 
buvo suruoštos tautodailės parodėlės, išryški
nusios svetimiesic'ms mūsų charakterio pasireiš
kimą ir per šią liaudies meno šaką.

- Ne per seniausiai organizacinę savo veiklą 
atgaivinę skautai pasistengė su savo atskira 
programa įsipinti į didžiosios šventės paminė
jimo iškilmių vainiką. Ir tas jiems daugelyje 
vietų puikiai pavyko. Jų tradiciniai laužai, iš
kilmingas įžodžio davimas — daug kur sutapo 
su šiomis iškilmėmis.

Nebuvo tądien pamiršti ir tie tautiečiai, ku
riems taisant savo sveikatą tenka būti ligoni
nėse. Specialiais koncertais buvo duota progos 
ir jiems susikaupti ir šventiškai nusiteikti, pri
simenant tokias iškilmes kadaise savame krašte.

Jeigu pernai buvusioji administracija sąmo
ningai varžė Vasario 16-sios minėjimą šventiš
ka prasme, tai šiemet, švęsdami ją antrąkart 
išeivystėje, nebesijautėme persekiojami, atstum- 

•ti. Su mumis buvo ir mus globoją amerikiečių, 
anglų bei prancūzų pareigūnai. Jie išgyveno iš
kilmes kartu su mumis, jie nepasigailėjo gerų 
žodžių ta proga mums atžymėti, nuoširdžiai pas
veikinti ir laimingos mūsų krašto ateities palin
kėti. Ne vienoje vietoje mūsų šventę pagerbė ir 
kitos tautos, su kuriomis mus riša ar tai praei
ties išgyvenimai, ar bendri dabartiniai vargai. 
Čia pirmoje vietoje paminėtini latviai ir estai. 
Malonu prisiminti Hanau stovykloje latvių lei
džiamą laikrašti „Tevzeme", kuris atspausdino 
ilgą ir objektyvų straipsnį „Lietuvos Nepriklau
somybės šventė"; be to, davė trumpą lietuvių 
rašytojų kūrybos apibraižą ir keletos (V. My
kolaičio-Putino, J. Kossu-Aleksandriškio ir L. 
Dovydėno) kūrinių vertimus į latvių kalbą.

Dėl vietos stokos negalime daugiau aprašy
mų ištisai spausdinti, pasitenkinsime jų keletos 
santrauka.

Taip Kemptene koncertinėje dalyje pažy
mėtinas Maironio kūrinių montažas, surežisuo
tas mkt. Valavičiūtės, jo muzikinė dalis — Ko- 
lupailienės. Buxtehudeje šventės proga svečia
vosi gen. Daukantas. Hanau stovykla ta proga 
išleido pora spaudinių: vieną anglų kalba, antrą 
mažiesiems lietuviškai. Tolke suvaidintas 4 v. 
istorinis vaidinamas „Margis", kurį režisavo 
pats autorius K. Vaitkevičius Kasseiyje-Matten- 
berge itin gražiai pasirodė skautai. Tautodailės 
parodėlės savo turtingumu pasižymėjo Wies-

16-ji ištrėmime
badene, Wiurzburge, Amberge, Merbeke ir kt. 
šlezvige koncerto programoje dalyvavo Bad Se- 
geburgo meninis kolektyvas, kurį sudarė: ope
ros art. A. Kalvaitytė, I. Motiekaitienė, P. Ko- 
velis, baletininkai T. Babuškinaitė ir S. Velba- 
sis, kompoz. prof. VI. Jakubėnas. Miuhldorfe 
koncertavo operos solistė A. Dambrauskaitė ir 
prof. Banaičio vedamas choras.

Meerbecko UNRRA direktorius belgas Geourg 
Desmedt. Jo rūpestingos globos nepamirš lietu
viai ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, kurių vie

ną matome jo glėbyje

ALT-GARGE, Anglų zonoje
Persitvarkant į Tremtinių Bendruomenės 

apylinkę, visi buv. valdybos nariai perrinkti į 
naująjį komitetą, tik naujai persiskirstyta pa
reigomis: dabar pirm. inž. VI. Vaišvila, vice- 
pirm. Jon. Smailys, skrt. Nap. Sabaliūnas, ižd. 
Jon. Riauba, narys Vine. Juzėnas.

Šiomis dienomis surinkta besimokantiems 
mūsų dvasiškiams-klierikams aukų 3000 RM, 
kurios perduotos vasario 25 d. Tuo pačiu metu 
buvo surinkta ir išsiųsta visoms lietuviškų lai
kraščių redakcijoms: „Žiburiams" 500 RM, 
„Laisvės Varpui“ 400 RM, „Mūsų Keliui" 350 
RM, „Aidams" 250 RM, „Mūsų Vilčiai“ 200 RM 
ir „Žibintui“ 100 RM, be to, Vyr. Krepšinio 
Komitetui 320 RM. Apsilankiusiam su koncer
tu „Aušrinės" chorui paremti vasario 23 d. 
įteikta auka 3330 RM. Tuo būdu per trumpą 
laiką « ovyklos gyventojai kultūrinei ir meni
nei li..uvių tremtinių veiklai skatinti yra suau
koję viso 25.850 RM. Altgargiečių Jautrumas 
tokiems reikalams tikrai neužmirštinas.

Šarūnas.

BUXTEHUDE
Vasario mėn. 20 d. abi Buxtehudės lietuvių 

stovyklas aplankė aukštas svečias — Amerikos 
Lietuvių BALF organizacijos pirmininkas kun. 
Končius. Savo pranešime jis painformavo vie
tos lietuvius apie Amerikos lietuvių daromus 
žygius atstatyti Nepriklausomai Lietuvai. Tarp 
kitko pranešė, kad Amerikos lietuviai nepamir
šo ir nepaihirš savo tėvelių, brolių ir sesučių, 
atsidūrusių ištrėmime. Esą jau suaukota daug 
rūbų, avalynės, medikamentų ir rašomosios me
džiagos. Visa tai greitai pasieks mus. Ypatingai 
prašė aukštasis svečias mesti spekuliaciją, gir
tuokliavimą, vienas kito apkalbinėjimą ir už
silaikyti ko doriausiai, nes į mus atkreiptos 
daugelio akys. Nuo mūsų pačių užsilaikymo 
priklauso ir mūsų ateitis.

J. Mikalauskas

BRAUNŠVE1GAS
o Braunšveigo DP įvairių tautų meninių pajė
gų grupė, anglų kariuomenės valdžioj atstovo 
maj. Wilsono ir anglų Raudonojo Kryžiaus re
miama, savo klubo patalpose suruošė meno ir 
liaudies dirbinių parodą, kuri tęsėsi nuo š. m. 
vasario mėn. 28 d. iki kovo mėn. 3 d. Joje ša
lia kitų tautų pasirodė ir lietuviai su savo eks
ponatais. Be to, parodos atidalino ir uždary
mo metu dalyvavo, lietuvių gimnazijos tautinių 
šokių šokėjai ir gimnazijos choras, gavę už pa
sirodymus pirmąją vietą. Lietuviai už savo pa
rodos eksponatus iš 25 galimų auksinių atžymė- 
jimo ženklų gavo penkius. Atsižvelgiant į di
delį skaičių buvusių kitų tautų išstatytų ekspo
natų, ypač lenkų, lietuviams teko gana didelis 
skaičius auksinių atžymėjimo ženklų. Bendra
jame įvertinime lietuviai už eksponatus gavo 
antrąją vietą. Be to, 7 lietuviai gavo raudonus 
atžymėjimo ženklus (antrosios vietos). Ypatin
gai buvo įvertintas P. Derenčiaus eksponatas — 
lietuviškos audimo staklės.
• Sausio mėn. stovyklos vadovybė persiorga
nizavo į Braunšveigo apylinkės lietuvių tremti
nių komitetą. Per rinkimus į naują vadovybę 
išrinkti: pim. J. švedas, vicep. inž. A. Rimas, 
sekrt. mkt. L. Žiliūtė, švietimo reikalams mkt. 
A. Bajorinas, administraciniems reikalams — 
P. Rulys. Revizijos komisija sudaryta iš pirm, 
mkt. Senkevičiaus, narių Bartusevičiaus ir De
renčiaus.
0 Kovo mėn. pradžioje Braunšveige lankėsi 
Mikulskio ansamblis, kuris buvS anglų kariuo
menės svečias ir suruošė lietuvių stovyklai ir 
kitoms tautoms pasirodymus. Lietuviai ansam
blio atsilankymu buvo labai patenkinti, o kitos 
tautos pasirodymais žavėjosi.

• Stovykloje susiorganizavo ir skautai. Skau
tų tuntui vadovauja tuntininkas pskt. P. Stan
kevičius, tunto adjutantas — vyr. valtininkas 
J. Adamsas. 41 mergaičių draugovės „Rimgai- 
los“ draugininkė — mkt. A. Merkelienė. 42 
berniukų draugovės dr. V. Kudirkos drauginin
kas skiltininkas — mkt. Č. Senkevičius. Or
ganizuojama trečioji jaunesniųjų skautų drau
govė. Iš viso skautų tuntui priklauso 51 mer
gaitė ir 40 berniukų. Kovo mėn. 31 d. skautai 
ruošia šventę su meniniu pasirodymu, kuriame 
bus duotas skautų įžodis. -V.j-
DOERVERDENAS, Montgomery stovykla

Atšventęs savo šimtinį koncertą*ir dar po 
to koncertavęs keliose vietose amerikiečių sri
tyje gyv. lietuviams, 30 D. Britanijos karališ
kosios armijos korpo kvietimu, M. K. 
nio vardo meno ansamblis atvyko koncertuoti 
į anglų valdomą sritį. Į Montgomery stovyklą 
ansamblis atvyko iš Celės ir čia davė iš viso 
savo 124 koncertą, tiek lietuvių, tiek mūsų kai
mynų svetimtaučių tarpe susilaukusį didžiausio 
ir nuoširdžiausio pritarimo. Koncerto klausėsi 
specialiai iš Hamburgo radiofono atvykęs jo 
muzikinės dalies redaktorius Dr. Hiibner, kuris 
pakvietė ansamblį įdainuoti juostas. Todėl an
samblis, baigęs savo gastroles anglų srityje, 
tuojau pat tas juostas įdainuos.

Kuklios vakarienės metu, dalyvaujant vi
siems čiurlioniečiams ir vietos visuomenės at
stovams bei vietinės UNRRA tarnautojams, 
kalbose, kurias pasakė visa eilė mūsų vadovau
jančių asmenų, buvo išreikšta didžiulė padėka 
ansambliui už suteiktą progą porą valandų pa
gyventi didžiame dvasiniame susikaupime. Po 
to, vietos policijos vadas maj. V. Pctkūnaą, 
trumpais žodžiais priminęs didelius čiurlionie- 
čių nuopelnus, garsinant lietuvių liaudies meną, 
Doerverdeno lietuvių visuomenės vardu įteikė 
ansambliui 10.000 RM, skirtas nuosavai mašinai 
įsigyti. Maj. V. Petkūnas ir buvo pirmasis, ku
ris viešai iškėlė mintį surinkti lėšų, kad an
samblis galėtų įsigyti nuosavas susisiekimo prie
mones, kuriomis laisvai galėtų lankyti Vokieti
joje gyvenančius lietuvius su savo skambančia 
daina. Mūsų stovyklos iškeltąjį sumanymą pa
rėmė Alt-Gargės lietuviai, kurie ansambliui pa
aukojo 17.000 RM. Tuo būdu šios dvi stovyk
los surinko mašinai pirkti reikalingą sumą.

Ansamblio vadovas dirigentas Alf. Mikuls
kis savo ir visų ansambliečių vardu nuoširdžiai 
dėkojo. Jų visų noras — lietuviškąjį liaudies ma
ną skleisti savųjų ir svetimtaučių tarpe — pildosi. 
Turėdami savas susisiekimo priemones, jie 
lengviau galės pasiekti visuose Vokietijos kam
peliuose gyvenančius lietuvius.

Valst. Operos chormeisteris J. Š tark a pradėio darbą
Prieš kuri laiką Dillingeno lietuvių stovyklo

je apsigyvenęs buv. Valstyb. Operos chormeis
teris muz. J. Štarka ėmė vadovauti čionykščio 
muzikinio ansamblio vyrų chorui. Darbas jau 
prasidėjo. Dirbama intensyviai ruošiant naują 
repertuarą.

Šia proga tenka pastebėti, kad kol kas dar

priimami nauji dainininkai į praplečiamą vyrų 
chorą. Priimtiesiems dainininkams sudaromos 
sąlygos tuojau pat stovyklon persikelti. Norin
tieji chore dainuoti turėtų paskubėti apsispręs
ti, kad vėliau be reikalo nesitrukdytų darbas. 
Priimama tik asmeniškai su chormeisteriu susi
tarus Dillingene.

(3) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui Į mirti
J Jsrutės kalėjimą

Mes važiuojam tolyn ir tolyn. Užpakaly lie
kasi dvarai, miesteliai ir kaimai. Mes važiuojam 
senomis lietuviškomis žemėmis. Čia visur lietu
viški vietovardžiai, lietuviškos pavardės preky
bininkų ir amatininkų namų iškabose. Tik am
žiais stropiai varomas vokietinimo darbas pa
darė savo. Pirmiausia buvo suvokietinta bažny
čia, mokykla ir karčiama, o vėliau stropiai buvo 
einama į kiekvieną šeimą, kiekvieną sodybą. 
Vienok, ir - amžiais stropiai vykdomos priemo
nės nedavė šimtaprocentinių išdavų. Per daug 
kur čia tebekalbama ir tebesimeldžiama lietu
viškai. Tik nacionalistinis rėžimas čia visu pei
lio aštrumu atsisuko prieš tai, kas lietuviška. 
Paskubomis buvo perkrikštijami kaimų, mieste
lių ir upių vardai, griežtai buvo uždrausta lietu
viški laikraščiai, uždarytos mokyklos, grubiomis 
formomis klastojama istorija ir melagingai skel
biama nauja. Jaunimas ėmė sparčiau klusti, o 
tėvams buvo sunku atlaikyti. Bet tai tik laiko 
padariniai. Kamienas vistiek liko lietuviškas. 
Reikia tik palankių sąlygų, ir jie vėl pasijus, 
koks kraujas teka jų gyslomis. Aš tikiu, kad 
atsibus senųjų prūsų lietuviška praeitis ir jie 
grįš į bendrą tautos gyvenimą. Liks tik nuėju
sių metų padarytos sielos žaizdos, kol pagaliau 
ir jos bus išgydytos.

Mūsų autobusas sustojo Įsrutėje, ties teismo 
kalėjimu. Sargybiniai apstojo išėjimą ir mums 
liepė skubiai eiti. Ties kalėjimo vartais pra
dėjo rinktis vaikų ir moterų pulkas. Buvo nea
bejotinai smalsu pamatyti kažin kokius dide
lius nusikaltėlius, daugiausia jaunus vyrus. Bet 
lis paradas greit pasibaigė. Bematant mes din
gome kalėjimo mūruose, o susirinkęs smalsuo
lių būrys skirstės, greičiausiai kalbėdami apie 
banditus iš Lietuvos.

Kalėjimo koridoriuj mus išrikiuoja ir daro 
kratą. Liepia atiduoti peilius, laikrodžius. Vie
nas iš kratytojų praneša, kad jei pas ką ras 
paslėptą peilį, tas bus sušaudytas. Girdžiu, kaip 
vienas iš prietelių sako, kad kalėjime reikia vi
sada -prižiūrėtojų kalbų atidžiai išklausyti ir 
visad daryti priešingai. To paaiškinimo kai kas 
tuoj paklauso ir paslepia laikrodžius, peilius, 

pieštukus. Matau, kaip vienas iš mūsų tarpo 
greitai išsitraukia iš bato aulo piūklą geležiai 
piauti ir pasilenkęs kiša po vandens baku. Pasiro
do, būta apsukraus vyruko. Tą piūklą pasivogė 
iš tardytojo kambario tikėdamas, kad gal iš 
Kauno veš traukiniu ir prie pasitaikiusios pro
gos bus galima nupiauti vagono kablius ir išsi
laisvinti. Dabar, kada daroma krata, išsaugoti 
sunku ir labai pavojinga. Noroms nenoroms 
reikia su tuo piūklu atsisveikinti

Mus suskirsto po tris ir nuveda į antrąjį 
aukštą. Vieną iš mūsų — D. išskiria iš visų 
tarpo. Keliems būnant, kad ir žiauriose sąly
gose, vis geriau galima kentėti. Mes visi aiškiai 
jaučiame, kad ir čia dar vis persekioja ta pati 
lietuvių kankintojo Heltkės ranka. Jis, kaip 
koks didvyris, mus lydėjo iki pat kalėjimo, o 
atvažiavus vis kalbėjo prižiūrėtojams į ausis.

Drauge su manim į vieną celę patenka B. ir 
S. Tik įėjus į tą celę, kurioj mes randam, paly
ginti, didelį ir namažai prayertą langą, tuoj vėl 
iššaukia ir patalpina į kitą, didesnę, bet žymiai 
blogesnę. Naujoje daug mažiau šviesos ir gero 
oro. Tik apsidairęs imu belstis ir prašyti pri
žiūrėtoją, kad atneštų mano turėtą maistą-ga- 
baliuką dešros ir kelius svogūnus. Prižiūrėtojas 
prižada tai padaryti, o aš tris dienas nuolat ir 
nuolat turiu priminti. Pagaliau atneša. Apsi
džiaugiu prarastais turtais, bet kartu ir nusi
viliu. Vokietis prižiūrėtojas, seniai ragavęs ge
ros dešros, be jokio skrupulo pusę pats suvalgo. 
Man tai buvo nepaprastas nuostolis, nes gerai 
žinojau, kad šis maistas paskutinis, kurį legaliai 
galėjau gauti iš laisvės.

Antrą dieną po atvežimo mus išvežė per
rengti. Grįžome keisti. Rūbai buvo šimtus kar
tų lopyti, nepritaikyti. Aš pats atrodžiau lyg 
pajuokai išstatytas pigaus cirko klounas. Ir visi 
kiti negeriau atrodė.

Išvedus į kalėjimo kiemą kas antra diena 
pasivaikščioti po pusvalandį, mes ne tik steng
davomės įtraukti kiek galima daugiau oro, 
bet taip pat pasikeisti, nepasakysiu, žiniomis, 
greičiau galvojimais ir- spėjimais. Žinių jokiu 
būdu nebuvo galima gauti. Vokiečiai kaliniai, 
kaip apskritai visi vokiečiai, linkę pildyti kie
kvieną valdžios patvarkymą. Kas jiems jau už
drausta, tai jau uždrausta ir negalima kitaip 
daryti. Todėl jokių žinių iš laisvės niekaip ne
galėjom gauti, negalėjom nė -jokių laikraščių. 
Politinių kalinių Įsrutės kalėjime beveik nebu

vo. Daugiausia čįa buvo smulkūs kriminaliniai 
nusikaltėliai. Jiems politinės naujienos ne per 
daugiausia ir rūpėjo. Tuo tarpu mums neužte
ko žinoti, kad tas ir tas vyksta, bet rūpėjo ži
noti ir kaip vyksta. Bandėm laikraštį, įsigyti 
per kalinius — patarnautojus, juos paperkant. 
Taip, pinigus paėmė, bet laikraščio niekad ir 
neatnešė. O pasiskųsti negi buvo galima, nes 
tokiu atveju abu būtų sėdę į karcerį: vienas už 
tai, kad galėjo turėti pinigų, kas aiškiai buvo 
uždrausta, ir reikėjo atiduoti administracijai, o 
antrasis — kad juos paėmė ir žadėjo atlikti už
draustą uždavinį — atnešti laikraštį. Pradžioje 
kelias dienas buvom visai be be jokio darbo. 
Gavom knygų. Užteko pranešt, kad norime 
skaityti — knygas ir atnešė, bet nei tos knygos 
buvo įdomios, nei jų pasirinkti galėjom. Kalė
jime buvo keli šimtai per nacionalsocialistinį 
koštuvą pravarytų, propagandino turinio kny
gų. Jos kaliniams iš eilės ir buvo dalinamos. 
Po kelių dienų gavom darbą — iš popierio at
matų vyti virves. Pamokė ir liepė per dieną 
nuvyti 30 metrų. Bet tų 30 metrų turi užtekti 
visai dienai, turi visą dieną dirbti. Nevalia nei 
ant lovos sėdėti, nei gulėti ir tinginiauti. Dar
bas mums visiems, ūkininkų vaikams, vijusiems 
piemenavimo metais botagus, greit ir gerai ėjo
si. Iš pasitaikiusios geresnės medžiagos per die
ną buvo galima ir 60 metrų nuvyti, bet per 
pasivaikščiojimą buvo aptarta, kad 100 metrų 
visi nuvysim per keturias dienas. Taip pat iš
siaiškinom, kad iš blogos medžiagos visai neap
simoka virvių vyfi, o tą medžiagą taip suplė
šyti ir sukarpyti, kad ją būtų galima atgal grą
žinti ir naujos, geresnės prašyti. Darbas buvo 
nesunkus, galėjai tarpusavy kalbėtis, o dažniau
siai ištisas valandas praleisti, galvodamas apie 
savuosius ir savo kraštą.

Pasivaikščiojimo metu buvo griežčiausiai už
drausta kalbėtis. Bet kas gi vokiškam kalėjime 
mums nebuvo uždrausta! Vis rasdavom progų 
pasikeisti vienu kitu sakiniu. Pirmą pasivaikš
čiojimo dieną prižiūrėtojas iššaukė kelias pa
vardes ir iššauktuosius taip išskirstė, kad galė
tume būti vienas šalia kito. Pradžioj nesupra
tom, ką tai reiškia. Bet tai pakartojus kelis 
kartus iš eilės ir nedarant jokių kitų didesnių 
išvadų, supratom, kad jie mus, komiteto narius, 
nori visad laikyti izoliuotus vienus nuo kitų lie
tuvių kalinių, kad nesuorganizuotumėm kokių 
netikėtumų. Pagaliau išmokom iš celės į celę 
žinias perduoti ir per storiausią sieną. Vieni 

žinias perduodavom Morzės abėcėlė, kiti su ge
riamais puodukais. Tai sena kalinių išbandyta 
praktika. Sutartoj vietoj į sieną iš abiejų pusių 
sustatomi puodukai. Kalbantysis į sieną puo
duką priglaudžia dugnu ir kalba į tuštumą, o 
klausantysis puoduką laiko atvirkščiai ir klau
sosi. Jei pasitaiko puodukus sustatyti visiškai 
vienoj vietoj, galima susikalbėti gana gerai. 
Mūsų celei pradžioje buvo sunkiau. Iš abiejų 
pusių turėjome kaimynus vokiečius. Su jais 
niekaip nevyko susirišti. Bet vėliau, perkėlus 
mus į kitą celę, atsirado sąlygos kalbėtis ir 
mums.

įsrutėje, kaip ir visuose Vokietijęs kalėji' 
muose, tuo laiku kaliniai maisto gaudavo kiek 
daugiau, negu bado normą. Du maži gabaliukai 
duonos, skystos sriubos pusantro litro, retkar
čiais po 20 gramų margarino, per savaitę vieną 
kartą 30 gramų varškės, du kartus savaitėje po 
penkias bulves, o sekmadienį net du kotletai, 
daryti iŠ silkių atmatų ir bulvių. Pirmos dienos 
jau mums parodė, kad su maistu bus blogai. 
Kaune, Gestapo rūsyje sėdėdami, maistu ne
galėjom skųstis. Visi gaudavom siuntini, o be 
to, organizmas neseniai atėjus iš laisvės, buvo 
stiprus, ir todėl buvo galima laikytis. Buvo tik 
biauru be oro, saulės šviesos; vargino neturė
jimas nei ko pasikloti nei kuo užsikloti. Čia 
turėjom oro žymiai daugiau, turėjom ir lovas, 
bet su maistu — bloga. Negalėjai tikėtis jo
kios paramos iš laisvės. Kaip vėliau paaiškėjo, 
į kalėjimą priimti siuntinius visuose kalėjimuo
se buvo uždrausta atskiru įstatymu. Siuntinius 
galėjo gauti tik kai kurių koncentracijos sto
vyklų suimtieji. Todėl, tik susidūrę ne tik su 
maisto nuolatiniu nepriteklium, bet ir nepa
prastu menkumu, ėmėme pavydėti stovyklose 
esantiems. Bet pavydėjom tik tuo vienu at- y 
veju — dėl galimumo gauti siuntinius. Kitais 
atžvilgiais mums atrodė kalėjime geriau sėdėti. 
Mes vis galvojom, kad karui einant vokiečiams 
nepalankia linkime, mūsų bylą, greičiausiai, ma
rinuos, o mums, be jokio susižinojimo su laisve 
teks sėdėti iki karo pabaigos. Ypatingai mums 
rūpėjo karo pabaiga. Kalėjime sėdint vis esi . 
daugiau apsaugotas nuo įtūžusių partijos parei
gūnų sauvaliavimo, negu stovyklose, kur kas 
žingsnis susiduri su Gestapo viešpačiais. Todėl 
visą laiką išlikti kalėjime — buvo mūsų, noras 
ir tais reikalais nuolat gavę progos kalbėdavo
mės. Ir kaip dabar pagalvoji, kiek mažai me« 
tada tenorėjom — likti kalėjime!

2



we. m. 21 Mūsų k«ii<> 3 pusi, Nr. 11 (20)

Kaip veikia Amerikos lietuviai?
kiekvienam lietuviui, ypač Šiandieninėse są- 

lyu^e gyvenant, įdomu, kaip gyvena ir tvarkosi 
tie mūsų tautos vaikai, kurie Lietuvą yra pa
likę prieš daugelį metų. Jų kelias į Ameriką, į 
tą naująjį pasaulį, taip pat nebuvo lengvas. 
Daug kas, persekiojant žandarui, slapta nėrė 
per žalią sieną, kiti vargo vejami geresnio gy
venimo ieškodami nuklydo, tretieji jau ten įsi
kūrė giminėms pasikvietus. Vienok visų nie
kas išskėstomis rankomis nelaukė, visiems rei
kėjo muštis per visas lenktyniavimo kliūtis, 
pradėti daugiausia nuo sunkiausio darbo - ang
lių kasyklose, o tik po ilgų vargų prasimušti į 
geresnes darbo bei gyvenimo sąlygas. Reikia 
pripažinti, lietuviai sugebėjo prasimušti, lietu
viai sugebėjo ir gerą vardą ten susidaryti, šian
dien, kada mes kalbame apie Amerikos lietu
vius, mes juos neišvengiamai surišame su tuo, 
kad jie turi nemažai atliekamų dolerių, kad jie 

Aukštieji svečiai ir šeimininkai ALM priėmime Washingtone, Hotel Statler, 1945 kovo 23. Iš kairės į dešinę: Al. Kumskis, Senatorius 
Scott W. Lucas, Lietuvos Ministras Washingtone Paulius Žadeikis, Atstovas Edward A. Kelly, Pijus J. Žiuris, Atstovas A. Sabath, 

Atstovas Martin Gorski ir Inž. Antanas Rudis

turi ir kitų dalykų, kurių mes šiandien tik min
tyse tegalime turėti. Ir tai, nemaža dalimi, tei
singa. Gal didelė dalis su doleriais ir sunkiau 
tvarkosi, bet kad ten kiekvienas sveikas ir jo
kio darbo nebijąs pilietis gali duonai, pastogei 
ir drabužiui užsidirbti — neabejojama. Kad jie 
šiandien sunkiose sąlygose atsjdūrusiems savo 
tautiečiams gali pasiųsti i5Sbų ir maisto — mes 
jau jaučiame čia Vokietijoje gyvendami, jaučia 
mūsų tautiečiai kituose kraštuose įsikūrę. Kada 
susisiekimo sąlygos kaip reikiant susitvarkys, 
neabejojama, kad pajus dar didesnis skaičius 
lietuvių, nes tiesioginiai susirišę su artimaisiais, 
nelaimės atvejuje tikrai turės į ką atsir:~.ti. 
Bet ne apie tai šiam rašinyje norisi pakalbėti. 
Skaitytojui norisi duoti pilnesnį Amerikos lie
tuvių vaizdą organizaciniu atžvilgiu. Mums vi
siems svarbu — ką Amerikos lietuviai daro, 
kad greičiau galėtume grįžti į savo kraštą. Ži

nant, kad Amerikoje mūsų tautiečių paskai
toma iki 1.000.000, tos jų pastangos nėra šūviai, 
kurių negirdi ir tie, kuriems tas girdėjimas ir 
ne visad malonus.

Kalbėdami apie Amerikos lietuvius ir jų 
veiklą, mes tuoj susiduriame su dviem stam
biais vardais, kurie dažnai minimi laikraščiuose 
ir laiškuose, gaunamuose iš Amerikos. Tie var
dai — Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos 
Lietuvių Misija. Abu šie vardai jungia Ameri
kos lietuvių organizacijas, kuriose bur'. ’si lietu
viai, pilnai suprantantieji dabartinius Lietuvos 
ir lietuvių vargus.

Amerikos Lietuvių Taryba apima šias orga
nizacijas: Lietuvių Katalikų Federaciją, Ame
rikos Lietuvių Tautinę Sandarą, Amerikos Lie
tuvių Socialistų Sandarą, SLA-susivienijimas 
lietuvių Amerikoje, LRKSA-tokios pat apim

ties, kaip ir SLA katališka organizacija ir kele
tą smulkių organizacijų.

Amerikos Lietuvių Misija apima šias organi
zacijas: Lietuvai Vaduoti Sąjungą, Ameril os 
Lietuvių Tautininkų Centrą. American Friends 
of Lithuania, kelis laikraštininkų klubus ir 
keletą smulkių organizacijų.

Neabejotinai, kiekvienam skaitytojui haoj 
kils klausimas, kodėl šios dvi organizacijos, ku
rios dirba tam pačiam tikslui, nedirba vienam 
centre, kada darbo tiek daug ir tikslai tie pa
tys. Čia jau reikalas delikatnas, ne visais atve
jais mums žinomas iki smulkmenų. Bet pagrin
diniai reikalai ir pažiūros, kurios tų žmonių ir 
organizacijų kol kas nesujungia, išeina iš tokių 
įvykių: Tautininkai, kurie daugiausia ir reiš
kiasi Amerikos Lietuvių Misijos darbe, nuo pat 
Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigimo joje dir
bo. Kaip žinome, Amerikos Lietuvių Taryba 
įsikūrė 1940 m. rugpiiičio m. 9—10 d. Tada į 
Amerikos Lietuvių Tarybą neįėjo socialistai, 
bet tautininkai Taryboje dirbo ir jų atstovas 
ėjo sekretoriaus pareigas. Kada į Ameriką ruo
šėsi atkeliauti iš krašto pasitraukęs Prezidentas 
A. Smetona. Amerikos lietuvių visuomenėj at
sirado lyg ir dvi srovės. Viena iš ju nepagei
davo, kad A. Smetona į Ameriką atvyktų, gi 
kita srovė ragino ruošti galimai didesnį ir iš
kilmingesnį sutikimą. Tas reikalas buvo iški
lęs ir ALT prezidiume. Nuomonės buvo ne
vieningos, bet pati Taryba tuo reikalu jokių 
nutarimų nepadarė Kada A. Smetona į Ame
riką atvyko ir buvo priimtas Amerikos Prezi
dento Roosevelto, jo šalininkai įgavo didesnio 
pasitikėjimo ir jo asmenyje susilaukė naujo 
bendradarbio.

Pagaliau atsirado ir kitų smulkmenų, kurios 
privedė prie to, kad tautininkai iš ALT pasi
traukė ir pradėjo organizuoti naują junginį. 
Tuo pačiu laiku į ALT atėjo socialistai, kurie 
dar ilgą laiką stebėjo, kas dedasi Lietuvoje. 
Atrodo, kad jie manė, jog Lietuvoj dar gal ir 
nebus taip blogai, kaip jau aiškia buvo numatę 
katalikai, tautininkai ir sandanečiai.

Reikia atvirai pasakyti, kad abu centrai yra 
daug gerų darbų atlikę. ALT ir ALM šaukia
mos konferencijos, leidžiamos knygos, vedama 
propaganda padarė savo. Darbe tarp įtakingų 
Amerikos senatorių ir kongreso atstovų, be jo
kios abejonės, daug daugiau yra atlikusi ALM, 
nes jos tarpe yra daug tokių, kurie patys arti 
susirišę su tais asmenimis. Gi ALT turėdama 
didesnį užnugarį Amerikos lietuvių visuome
nėje, atitinkamai veikia į jai prieinamus sluogs- 
nius. Šiandien Lietuvos reikalai, tur būt, kiek
vienam sąmoningam lietuviui yra gerai žinomi. 
Išleistos knygos ir propagandinės brošiūros ran
da progos belstis į kiekvieno galvojančio sąži
nę ryžtis darbe. Gi atitinkamai paruošta anglų 
kalba literatūra šneka apie atvertas ir neužgy- 
dytas žaizdas, kalba, kad reikia dar daug ką 
peržiūrėti.

(Tęsinys 5 pusi.)

Tik paragavę kalėjiminės duonos ėmėm rū
pestingai galvoti, kaip ir su tuo gaunamu maistu 
geriau išsilaikyti. Iš Lietuvos atsivežtus lašinių 
ir dešros gabaliukus supiaustėm mažytėm nor
mom. Tai buvo po keletą gramų septyniolikai 
dienų neva didelis priedas. Taip pat išsiaiški
nom, kad neverta lupti bulves, o tik išpjaustyti 
{puvimus, kad reikia viską labai ilgai ir gerai 
kramtyti ir jokiam bliūde nepalikti nė mažiau
sių valgio pėdsakų. Vienok jutom, kad diena 
po dienos jėgos mažėja, o maisto alkis darosi 
toks didelis, kad apie nieką kitą ir negalima 
galvoti. Jei kas būtų atnešęs duonos kepalą — 
būtų mus daugiau pradžiuginęs, negu laisvės 
dienose padovanojęs gerai įrengtus namus. Bet 
vis dar gyvenom viltim, kad gal sužinoję na
miškiai atras kokią nors skylę ir vieną dieną 
gausim pakietą su maisto produktais. Tai buvo 
viltim paremtos svajonės. O kiek mes daug 
kalėjime gyvenom tokiom viltim. Kas'vakarą 
aptardavom ir iš šio kalėjimo pabėgimo pla
nus. Mes žinojom, kad tik 70 km. nuo čia yra 
Lietuva, kad tą kelią lengvai galima padaryti 
£er dvi naktis, kad dabar jau galima šiaip taip 

isimaitinti laukuose. Bet mums buvo nežino
ma, kaip mes išlaušim rankos storumo geleži
nes langų štangas, kaip perlipsim per kiemo 
mūro tvoras dviejų metrų aukščio, kaip apsi- 
ginsim nuo piktų kiemo šunų ir ginkluotų sar
gų. Vienok, mes beveik kas vakarą ir naktį, kol 
užmigdavom, eidavom miškais, paupiais ir lau
kais į Lietuvą, eidavom pas savuosius. Ir jei 
ne kasdien kurstomas tikėjimas — vargu šian
dien begalėčiau skaitytojui pasakoti tai, ką te
ko pakelti. Eilė iš mūsų mirė kalinių rūbuose. 
Šiandien labai sunku pasakyti, kas labiau pa
laužė — vidujinis palūžimas ar fizinis išsekimas. 
Aš pats tikiu, kad abu veiksniai beveik lygio
mis tai padarė.

Vieną dieną įėjęs prižiūrėtojais ėmė mus 
mokyti, kad rytą ir vakarą reikia visiems trims 
išsirikuoti prieš duris ir komanduoti. Koman- 
duot reikia ir kiekvienam vyresniajam prižiūrė
tojui ar pareigūnui atėjus. Tos dienos vakarą 
Jau visose celėse girdėjos komandos. Vokietis, 
tur būt, ir mirštantį komanduoja, kad jis tie-, 
šiai patektų į dangų. Tik spėjom išmokti ko
mandą, vieną dieną mums pranešė, kad ateis 
kaž koks generolas*apžiūrėti kalinių,-celės turi 
būti švarios. Prižiūrėtojas padarė nuodugnią 
kratą. Šį tą spėjom išgelbėti: pieštuką, porą 
mažų lemėląpiukų ir šaškes. Atėmė siūlus, 

adatą, kortas. Pasirodo, kad jau mes buvom 
šiek tiek prasigyvenę. Iš kitų celių taip pat 
atėipė slėptas smulkmenas. Pietų metu pasi
rodė lauktasis generolas — teismo prokuroras, 
lydimas kalėjimo administracijos. Pradėjo klau
sinėti, kas mes esam ir už ką suimti. Pradėjom 
aiškinti, kad esam auka vokiečių civilinės val
džios, kuri nenorinti pripažinti Lietuvai nepri
klausomybės. Išgirdom tą pačią dainelę, kurią 
girdėjom visus vokiečius pasakojant:

— Pirma reikia laimėti karą ir prie to laimė
jimo visomis jėgomis prisidėti, o paskiau pra
šyti nepriklausomybės.

Į tokį pasikalbėjimą nebuvo reikalo leistis 
ir mes susilaikėm. Jokio paklausimo, kaip mus 
laiko, ar mes turim kokių prašymų ir pageida
vimų — nė iš tolo nesileido. Kitaip sakant, ne
buvo nieko daugiau, kaip praėjimas pro kalė
jimo koridorius, lydint pavaldiniams ir manda
giai pasijuokiant iš suimtųjų. Prokuroro atsi
lankymas visai prilygo gydytojo apžiūrėjimui, 
kuris pastatė du klausimus: Vardas — pavardė 
ir kurios esi profesijos. Nei apie sveikatą nei 
apie ligas — jokio klausimo. Nereikėjo nei nu
sirengti, užteko, kad klumpės būtų paliktos už 
durų. Ir tik tam, kad nebūtų pripurvintas pono 
gydytojo kabinetas.

Dienos ėjo vejant popierines virves, rūpi
nantis savaisiais, savim ir savo kraštu. Buvo 
jau liepos mėnuo. Dienos ėjo karštyn, buvo 
nesvietiškai tvanku ir celėje. Prašėm prižiūrė
toją leisti atidaryti langą. Neleido. Tada lan
gas buvo atidarytas vielos pagalba. Jį palikda- 
vom atdarą per visą naktį, o anksti rytą vėl 
uždarydavom, kad nepastebėtų prižiūrėtojai. 
Kiekvieną vakarą susėsdavom visi trys ant vie
nos lovos ir ilgai kalbėdavomės visokiausiomis 
temomis. Tai būdavo trumpi užsimiršimai apie 
kalinio dalią. Aš kelias dienas draugams aiš
kinau agronomines temas, kiti man pasakojo iŠ 
savo pergyvenimų pirmiems okupantams siau
čiant. Vieną pavakarę besiklausant pasakoji
mo, pamačiau per antklodę einančią blakę. Su
sirūpinom ir ėmėm tikrinti čiužinius. Radom 
visą galybę. Atsirado naujų rūpesčių. Kitą ry
tą pranešėm prižiūrėtojui. Stebėjos, kaip čia 
galėjo jų atsirasti, kad niekad nebuvo. Anot 
prižiūrėtojo, tas blakes čia greičiausiai įveisė 
svetimšaliai, o šioje celėje patys lietuviai. Į pra
nešimą reagavo ir mums liepė susidėti daiktus. 
Atsirado proga gauti geresnę celę. Bet, deja, 
mus nukėlė į tokią celę, kuri buvo dvigubai 

blogesnė už turėtąją. Draugai pradėjo mane 
pulti, kam aš įrodinėjau, kad blakių suradimu 
laimėsim geresnes patalpas. Beliko tik ir nau
joje celėje tuoj surasti blakių. Kitaip nebuvo 
jokios vilties iš naujos landynės išsikelti. Pra
dėjom rūpestingiausią medžioklę. Šiaip taip pa
sisekė surasti beveik gyvą, beveik mirusią. Įvy- 
niojom į popietį ir rūpestingai saugojom, kol 
prisišaukėm prižiūrėtoją. Keikės naujuoju mū
sų radiniu ir vėl mums liepė susidėti daiktus. 
Ir tikrai, pakliuvom į daug geresnę celę: buvo 
didesnė kvadratūra, didesnis langas ir geresnės 
lovos. Nauja patalpa ir tuo buvo gera, kad jau 
galėjom turėti susisiekimą su gretimoj celėj už
darytais lietuviais. Blakių buvimas mums buvo 
naudingas. Ir tik atsikraustę į tą celę pasisa
kėm: „Šioj celėj blakių jau neberasim, kad ir 
kažin kiek jų būtų.“ Blakių suradimas praturti
no mūsų žinias. Iš miesto atėjo blakių naikin
tojai ėmė kalbėtis vykstančių įvykių temomis. 
Jie keikės, kad frontas visur braška ir pamažu 
vis reikia trauktis ir trauktis. Vienas iš jų savo 
pagalbininkui pasakė:

— Pilk daugiau skysčio, vis tiek tuoj karas 
baigsis, o po karo tą darbą galės dirbti tie, kurie 
dabar dideli ponai.

Gerai supratom, kuo kvepia tokios kalbos.
Vieną vakarą mus nustebino nauja kalėjimo. 

tvarka: kas vakarą, po patikrinimo atiduoti vi
sus viršutinius rūbus ir liktis celėj tik su vie
nais marškiniais. Tai .buvo kažkoks naujas pa
sityčiojimas iš kalinių. Ir žiūrėjom vienas į ki
tą, tarsi iš kažkur susirinkę tolimųjų rytų lau
kiniai. Po dviejų vakarų mums, lietuviams, tas 
naujas patvarkymas buvo atšauktas, tačiau vi
siems kitiems kaliniams liko ir tpliau. Pasiro
do, frontui judant ir lūžtant, buvo išleistas Ryt
prūsiuose esantiems kalėjimams toks patvar
kymas, kad būtų pagriežtinta kalinių apsauga 
ir kaliniai jokiu būdu negalėtų bėgti net ir tuo 
atveju, kada pasisektų išlaužti kalėjimo ūži ak
tus. Išlaužti Vokietijos kalėjimų užraktus, tai 
tas pats, kas nuogomis rankomis suskaldyti di
džiulį akmenį. Naujos kalinių apsaugos priemo
nės ir atsitiktinai nugirstos žinios, kad rytuose 
— vokiečių frontas lūžta, mums, kad ir laukian
tiems išlaisvinimo, nepatiko. Mes visą laiką no
rėjom, kad vakaruose vokiečiai būtų sumušti ir 
sąjungininkai eitų į priekį nepaprastu greičiu. 
Rytuose mes norėjom, kad frontas stovėtų vie
toje ir kad per mūsų kraštą vėl nepereitų karo 
ugnys. Žinios, kad rytų frontas lūžta, mus jau

dino. Neišvengiamai nauja okupacijos banga 
vėl užlies mūsų tėvynę ir tūkstančiai tautiečių 
turės palikti namus ir pasitraukti. Mus jaudino 
ir artimiesiems gręsiąs naujas pavojus. Šeimos 
likę be vyriškos pagalbos turės žiūrėti žiauriam 
likimui į akis ir bus bejėgės nugalėti fiziniems 
sunkumams. Mūsų tėvai ūkininkai turės palikti 
ūkius. O ką reiškia ūkininkui palikti savo ūkį, 
kur augo jų tėvų tėvai ir kur kiekvienoj aria
mos žemės pėdoj tiek daug gyvenimo prisimi
nimų įsisunkė? Ten kiekvienas takelis, medis 
ar pakelės akmuo su prisiminimais ir praeitim 
taip stipriai suaugęs, kad, rodos, jų netekti — 
netekti ir didelės savo dalies. Ūkininkas visad 
buvo ir tebėra sunkiausiai persodinamas auga
las, o ypač svetimoje žemėj. Visa tai mus jau
dino, o pasitraukti turės, nes pirmieji okupaci
jos metai visu nuogumu parodė, kokios buvo 
užmačios.

Vieną naktį kelėjime vyko kaž koks kraus
tymasis. Nemiegojau ir vis mintimis buvau tai 
pas savuosius, tai fronto linijose. Jutau, kad 
nemiega ir draugai. Pasiteiravau kaimyną:

— Ar girdi, kad čia kažin kas dedasi?
— Girdžiu, — atsakė.
Nutarėm, kad greičiausiai perkrausto ar at

veža naujus kalinius. — O gal iš Lietuvos? Gal 
vėl į Gestapo nagus pakliuvo mūsų darbo tal
kininkai. Nekantriai laukėm pasivaikščiojimo, 
klausinėjom per sieną gretimoj celėj sėdinčius 
draugus, ar jie girdėjo, kas naktį vyko kalė
jime. Pasirodo, ir jie nemiegojo ir jie įtemptai 
sekė neįprastąjį kalėjimo judėjimą. Jie tuojau 
telegrafavo tolimesnėm celėm. Nekantrumo pil
ni laukėm, kada gi pagaliau išves pasivaikščioti, 
o laikas taip negreit ėjo. Tik išvedus į kori
dorių vienas kalinys pasakė, kad iš jo celės 
buvo matyti, kaip į kalėjimą buvo atvesta bū
rys suimtųjų. Jo supratimu, jie kalbėjos lietu
viškai. Taip ir buvo. Pasivaikščiojimo metu 
pastovėjom pro langą, kad koridoriuj stovi du 
mums gerai pažįstami veidai — dr. D. ir pulk. 
V. Ką suėmė daugiau? Ar suimti ir kiti? Ar 
ir jie jau sėdi gestapo naguose? Tai buvo bai
siai rūpestinga diena. Juk jie slapstėsi ir aiš
kiai žinojo, kad reikia slapstytis. Gal imami už 
nepagaunamuosius įkaitai, gal vėl prasidėjo ma
siniai lietuvių inteligentų persekiojimai ir ko
lonomis varomi nauji vergai.

(Bus daugiau.)
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Prancūzijos užsienių politika / Harold King
Kodėl šis kraštas nori taikos

Tiesioginė Prancūzijos užsienių politika pra
dėjo išryškėti tik po to. kai gen. de Gaulle pa
sitraukė ii politikos arenos ir kai užsenių rei
kalų ministeris M. G Bidault prieš kurį laiką 
iikėlė Vokietijos vakarinės sienis klausimą bei 
galimą sąjungą su D. Britanija greta jau egzis
tuojančios Prancūzijos — Rusijos sąjungos.

Priei 30 metų, iki iio antrojo pasaulinio ka
ro pradžios, kiekvienas gerai žinojo, kuriuo ke
liu Prancūzija eitų, jei iškiltų netikėtas ginkluo
tas konfliktas. Kokia bebūtų buvusi vedama 
linija, Prancūzijos pastovi užsienių politika bu
vo viena — sutrukdyti Vokietijos hegemoniją 
Europoje ir išlaikyti savo pasaulinę imperiją 
suderintą taip, kad ji būtų Anglijos ir tuo bū
du Amerikos pusėje.

Ir tas parėjo nuo fakto, kad Vokietija per 
visą tą metą buvo potencialus agresorius, o Ru
sija, W. Lippmano žodžiais tariant, buvo po
tencialus sąjungininkas potencialių priešų arier
garde.

Dabar padėtis yra pasikeitusi. Niekas neži
no. kokia Vokietijos galia bus per ateinantį 
dešimtmeti ir todėl Prancūzijai ypatingai sunku 
aiškiai apsispręsti savo pagrindinę santykių ba
zę su kitomis didžiosiomis jėgomis.

Neišsprendžiamas klausimas
Prancūzija reikalinga Britų paramos išlai

kyti savo imperijai, kuri turi bendras sienas su 
Kinija.

Ji reikalinga paramos iš JAValstybių, be 
kurios pagalbos negali tikėtis atstatyti savo 
ekonomini gyvenimą, kuris karo metu buvo su
griautas. Be to. jos šansai užimti vietą tarp va
dovaujančių vakarų galybių yra rimtai suma
žėję-

Ji reikalinga Sovietų Sąjungos paramos, be 
kurios draugiškumo jos kontinentalia saugumas 
atsidurtų rimtame pavojuje

Tokiose aplinkybėse, tur būt, nė viena Pran
cūzijos vyriausybė nesijautė laisva ką nors da
ryti, išskyrus tai, ką gen. de Gaulle darė: palai
kyti pusiausvyrą tarp JAValstybių, Rusijos ir 
Britanijos.

Ar Prancūzija konflikto tarp Britanijos ir 
Rusijos arba tarp JAValstybių ir Rusijos metu 
pasiliktų nuošalyje — šiuo metu yra neįmano
ma atsakyti.

Geopolitinės priežastys ir vidaus politinė 
padėtis sustiprina jos laikymąsi pusiausvyroje 
tarp didžiųjų.

Komunistų partija Prancūzijoje yra viena 
didžiausių. Už jos kandidatus balsavo 5 mili
jonai iš 19.000.000 suaugusių. Ji visada palaiko 
Sovietų Sąjungos pusę visais klausimais, kurie 
būna viešai diskutuojami tarp Maskvos ir Lon
dono. šiandien apie Persiją tiek daug kalbama, kad 

mūsų skaitančiai visuomenei būtų pravartu pri
siminti šį Tūkstančio ir vienos pasakos kraštą. 
Susidomėjimas šia Artimųjų Rytų vieta yra vi
sai suprantamas, nes ten yra _ randama labai 
daug žibalo. Sovietų kariuomenei padedant, 
šiaurinėje jos dalyje įvyko sukilimas ir taip 
vadinamas Azerbeidžanas pasiskelbė savaran
kišku. Dėl to šis reikalas buvo diskutuojamas 
UNO Saugumo taryboje, kuri, nepasisekus dvi
šalėms deryboms Maskvoje, turės dar kartą jį 
svarstyti.

Persija priklauso seniesiems šio žemės rutu
lio kultūros kraštams, kurie į Europos dvasinio 
išsivystymo raidą turėjo žymios įtakos. Nietše 
savo veikalui „Taip kalbėjo Zaratustra“ ėmė 
medžiagą iš senojo persų religijos kūrėjo. Taip 
pat Zaratustros mokslas turėjo įtakos ir Goe
thes kūrybai.

Iš Aralo ežero ištakų srities, kuri šiandien 
priklauso Sovietų S-gai, prasidėjo persų kultūra 
su Zaratustros tikyba jau daug amžių prieš 
Kristaus gimimą. V-jo amžiaus viduryje prieš 
Kristaus gimimą Kiras Didysis įkūrė didžiosios 
Persijos imperiją, kuri apėmė visą priekinį Ori- 
entą. Persijos karų metu Kiras rimtai grąsino 
Graikijai. 233 m. prieš Kristų, Aleksandrui Di
džiajam valdant, ten klestėjo Graikijos kultū
ra. Nors ir veikė graikų kultūros įtaka, krašte 
liko senoji Zaratustros tikyba. 273 m. po Kris
taus gimimo, antrojo to krašto religijos kūrėjo 
Mani mokslo įfakos dėka, ji pasiekė net Ispani
ją ir Kiniją. Kadangi ji rimtai grėsė krikščio
nybei, tad visuose krikščioniškuose kraštuose 
buvo be pasigailėjimo išrauta.

Vll-me amžiuje šį kraštą užėmė arabai, ir 
taip jis perėjo Islamo įtakon. Po kelių dešimt
mečių ten prasidėjo arabą mokslo kilimas, ku
rio centras buvo Bagdadas. Mokslas ir gyveni
mo formos tuo metu ten stovėjo aukščiau, ne
gu krikščioniškuose Vakaruose. Jeigu mes pa
tyrinėsime giliau tų mokslininkų pavardes, tad 
rasime jas persiškomis, šie vyrai yra kilę iš 
Irano. Jie vartojo arabų kalbą, kuri tapo pa
sauline.

Žinoma, Persija savo išviršinėmis formomis, 
kaip ir visas Orientas, yra pakilusi ne aukščiau 
mums suprantamo Viduramžių gyvenimo lyg
mens. Praėjusio amžiaus pabaigoje ten pradėjo 
šiek tiek reikštis Europos technikinė pažanga. 
Nuo to meto yra padarytas žymus techniškas- 
ūkiškas progresas, nors europiečiui krašto gy
venimo formos atrodo gana primityvios.

Molio namai ir rūmai
Teheranas yra likęs gana biaurus miestas, 

nepalyginamo grožio aplinkumoje. Jis pasta
tytas prie Elbruso žemutinių kalnų papėdžių.

R. Medelis

Milžinkapių balsas ainiui
Regiu pavasari bežengiantį Lietuvos laukais, 

su kukliomis, mėlynomis žibutėmis, su vyturio 
čirenimu, kuris pažadindavo artoją taisyti ža
grę, nes jį greit iškvies laukai. Bet kas dabar? 
Baugi tyla kausto žemę, šaltas vėjas glosto jos 
veidą. Naktimis regiu pašvaistes, girdžiu toli
mos kovos aidus ir visą mieląją žemę vaitojan
čią, verkiančią. I mane ne lašais, o šaltiniais 
bėga sūrios ašaros ir karštas garuojantis krau
jas... Ganai Bent kartą užtektų kryžių žemei 
aukų. Nubarstė vyčių tautos vaikai per šimt
mečius savais kaulais ir Rytų ir Vakarų šalis. 
Gana raudų žilgalvei, nelaimingai Motinai, ku
ri dar ir dabar ne kartą suklupusi po Rūpinto
jėliu pravirksta kraujo ašaromis. Už l^? Už 
ką ji turi kentėti ir kęsti naujus skausmus? 
Už ką turi būti pasmerkta daug kentėjusi tau
ta? Ei. nelaimingos žemės vaikai, kur jūs? 
A-a, taip girdžiu aš jus. Jūs neviešpačiai sa
voje žemėje. Jūs nuo jos atplėšti ir išguiti sun
kų vargeli vargti. Girdžiu jūsų sielvarto raudą 
tik nesavoj pastogėj, o Altajus, Reinas, Duno
jus pasiunčia man jūsų aimanas. Nenusiminkit, 
nepalūžkit Golgotos kely. Aš — milžinkapis 
nekartą mačiau niūriais debesimis aptrauktą 
Rūtų šalies dangų, bet žaibai jį prablaivindavo. 
Tikiu, išauš pavasaris ir mūsų žemėj linksmas 
artojas sės naują grūdą, kurio piūtis atneš mū
sų Tėvynei šviesius laikus. Didvyrių kaulai ir 
jų dvasia saugo beblėstantį ir piktų vėjų dras
komą židinį. Būk drąsus — jis neužges, bet 
dar skaisčiau suliepsnos naujųjų laikų dvasioj. 
Tik tu nepalūžk, bet atkakliai ir su viltimi 
žvelk į ateitį. Būk visada pasiryžęs ir pasiruo
šęs. Tu e«i ainis tų, kurie kūrė garbingą ir he
rojišką mūsų Tautos istoriją savo krauju ir 
auka. Tu esi jų testamento tęsėjas ir vykdy
tojas. Te toji šventoji ugnis uždega tave, kuri 
vedė tavo protėvius į laimėjimo žygį. Tu ne
turi teisės suklupti ir palūžti. Tu negali abe
joti ir nusiminti. Tu neturi būti skeptikas ir 
egoistas. Jei netrokšti užtraukti prakeikimo sa
vo tautos bočių kapų, tu privalai likti tikruoju 
lietuviu, kuris nepabūgdavo nei audros, nei dar
ganos, o siekdavo nedvejodamas tikslo. Tik 
tada mūsų žemė bus verta atbusti pavasario 
saulėj.

Tikiu tavimi, sūnau, kad tave išvysiu grįž
tantį garbingą, taurų, drąsų, ištikimą ir nepa
lūžtą. Tu privalai grįžti su pergalės triumfu 
Ir atnešti savajai Žemei didįjį Džiaugsmą...

Čia nėra ko klausti komunistų partijos mo
tyvų. Sovietų Sąjungai simpatijas reiškia ne 
tik darbininkai, bet atsiranda nemaža ir in
telektualų.

Šiuo metu Prancūzija Vakarinių galybių at
žvilgiu neturi vieningos linijos dėl skilimo nuo 
viršaus iki apačios, šio fakto nė vienas Pran
cūzijos užsienių reikalų ministeris negali igno
ruoti.

- Kai kurie atsakingi visuomenės žmonės eina 
taip toli, jog jie pareiškia, kad nė viena vy
riausybė negalėtų pravesti visuotinės mobili
zacijos, jei komunistų partija iš anksto nesu
tiktų su tokiu dalyku, dėl kurio būtų išleistas 
potvarkis.

Yra kita ir daug gilesnė priežastis, dėl ku
rios Prancūzijos diplomatija randa reikalo 
mėginti balansuoti tarp trijų didžiųjų. Tai yra 
prancūzų išsisėmimas per tuos du kruvinus pa
saulinius karus.

Baisus smūgis
Sprendžiamu ir vienintėliu faktu Prancūzi

jos istorijoje yra apie 2 milijonų jaunų vyrų 
per aną pirmąjį karą žuvimas.

Prie to reikia pridėti baisų smūgį — greitą 
pralaimėjimą, kuris ištiko Prancūziją 1940 m. 
šis smūgis, kintant Prancūzijos pajėgumui, tu
rėjo atsiliepti ir į kiekvieno paprasto žmogaus 
galvojimą; ir tas ryšku kiekvienam stebėtojui. 
Šiandien prancūzai ne tiktai ilgisi taikos, kaip 
kiekvienas normalus ir civilizuotas pilietis, bet 
slaptai ir instinktyviai jaučia, kad jie turi Ją 
turėti bet kokia kaina.

Dabartiniame tarptautiniame interesų susi
dūrime devyni iš dešimties prancūzų šiandien 
nori pasilikti neutralūs. Tokių samprotavimų 
nebuvo iki 1944 metų ir su mažais apribojimais 
tas reiškėsi tarp abiejų pasaulinių karų.

Tačiau neutralumas nėra Prancūzijos užsie
nių politikos dalis; neutralumas yra daugiau di
džiosios prancūzų tautos Idealas. Šis ir yra 
naujasis faktorius, kuris nustato Prancūzijos už
sienio politiką.

Dėl išorinių ir vidinių priežasčių Prancūzija 
šiuo metu yra priversta savo užsienių politiką 
pozityviai nukreipti į šias svarbiausias sritis:

1) vakarinių Vokietijos sienų nustatymą,
2) savo imperijos išlaikymą ir
3) pasitarimų vedimą su JAValstybėaris dėl 

ekonominės pagalbos.
Kai kuriuose kraštuose reiškiama vyraujanti 

nuomonė, kad ateityje iš Vokietijos pusės pa-

vojus turės maža galimybių, tačiau prancūzų 
dauguma mano priešingai.

Prancūzai mato, kad Vokietijoje yra 60—70 
milijonų vokiečių ir jie tiki, jog anksčiau ar 
vėliau ši industrijos disciplinuotų žmonių masė 
turės iškilti ir sudaryti politinę jėgą Europoje.

Šiuo metu, kaip aukščiau buvo minėta, pran
cūzų diplomatija yra palietusi labai svarbų Vo
kietijos klausimą. Jie nori savo politiką taip 
vairuoti, kad kiek galima humanitariškiau būtų 
pašalintos galimybės naujosios Vokietijos agre
sijai.

Prancūzijos vyriausybė ir toliau varo tą pa
čią politiką, kaip ją buvo pradėjęs gen. de 
Gaulle, reikalaudamas Sąjungininkus sutikti su 
Ruhro krašto politikos sutarptautinimu. Jie įsi
tikinę, kad bet kuri Ruhro krašto kontrolė, jei 
ateityje ji būtų administruojama vokiečių vy
riausybės, būtų neefektyvi, ypač jei tai būtų 
daroma, sakysime, kas 10 metų ir ateityje vo
kiečių vyriausybė -galėtų mėginti vokiečių ga
lybę naujai atgaivinti, o dėl daugybės admi
nistracinio personalo Ruhro krašte Sąjunginin
kų pozicija būtų palaidota.

Koks bebūtų Prancūzijos laimėjimas ar pra
laimėjimas dėl Ruhro ir kairiojo Reino krašto, 
atrodo, galimas daiktas, kad, jei jis galutinai 
politiškai ir administratyviniai pateks vokiečių 
vyriausybės orbiton, Prancūzijoje didės skai
čius žmonių, kurie tikės, kad sąjunga su Rusija 
yra svarbiausias ir vienintėlis Prancūzijos už
sienių politikos faktorius.

Rusija kaip sąjungininkas
Neatskyrus Ruhro krašto, Prancūzijai reikš

tų atgaivinimą vokiečių pavojaus (teisingai ar 
ne) ir dėl to, kaip aukščiau buvo svarstyta, 
Prancūzijos strategijoje Rusija taptų tikrai rei
kalingu sąjungininku. Kairiosios visuomenės 
opinija visada yra linkusi reikšti daug simpa
tijų Sovietų Sąjungai, bet ne Anglų-saksų pa
sauliui

Didelis vidurinio ir dešiniojo sparno pilie
čių skaičius galėtų taip pradėti jaustis, kad rei
kia viską subordinuoti Prancūzijos saugumui 
sudaryti ir kad tik kontinentalinio sąjunginin
ko pagalba gali atsverti Vokietijos potencialą.

Prancūzijos atstatymas svarbiausia pareina 
nuo išorinių faktorių; ji todėl atitinkamai ir 
kalkuliuoja ir savo užsienio politikos pagrin
dus. šiuo metu Prancūzijos vyriausybė bendra
darbiauja su JAValstybėmis ir nori išvystyti 

Prožektoriai viršum Teherano
kurių amžinuoju sniegu užklotos viršūnės šiai 
panoramai teikia impozantišką vaizdą. ' Kada 
prieš 20 metų Reza Khan Pa M e vi pasiskelbė 
šachu ir diktatoriumi, tada Teheranas, kaip ir 
visi Persijos miestai, buvo iš molio drėbtų na
mų pastatytas didelis kaimas. Kupinas ener
gijos šachas isakė juos nugriauti. Puošnūs mo
dernūs rūmai ir grakščios Hooliwudo stiliaus 
vilos išdygo senųjų pastatų vietoje. Buvo iš
vesti platūs bulvarai, bet gatvių grioviais dar ir 
šiandien sruvena mieste geriamas vanduo ... 
O už žibančių valdžios pastatų ir toliau stovi 
nepasikeitę molio lūšnos, kurios yra perpildy
tos neturtingų miesto gyventojų kvartaluose.

Daugpatystė legalizuota
Šiandien ^>ūtų sunku patikėti, kad gražioji 

persė, kuri šoka su Europos diplomatais, neblo
giau už kitas moteris, moka flirtuoti, kalba pui
kiai vokiškai arba prancūziškai, dar tik prieš 10 
metų nešiojo šydą, kuris dengė jos veidą. 1936 
m. pirmasis šachas išleido įsakymą, draudžiantį 
slėpti vedą nuo žmonių akių. Prieš šio įsakymo 
išleidimą persė nebuvo kalbėjusi su kitais vy
rais, išskiriant savo vyrą, tėvą arba brolį. Taip 
pat ji laikėsi nuošaliai nuo bendruomenės gy
venimo. Dar keisčiau yra, kada šių dienų ža
vingoji šeimininkė yra viena iš trijų jūsų šeimi
ninko žmonų. Poligamija Persijoje yra legali, 
nors ne taip dažnai sutinkama, kaip tai anks
čiau būdavo. Aišku, kad prieš įstatymus mote
rys nėra sulygintos su vyrais. Jos neturi bal
savimo teisės (kaip Belgijoje, Prancūzijoje ir 
Šveicarijoje). Taip pat peraė negali atsikirti 
nuo vyro, tuo tarpu vyrai tai lengvai pasiekia.

Badas ir spekuliacija
Milžiniškas pragyvenimo skirtumas sutin

kamas tarp įvairių gyventojų sluoksnių, šiuo 
metu nerętai atsitinka, kad vargšai nuo bado 
miršta Teherano gatvėse. Derlingosios šiaurės 
sritys, kurios anksčiau miestą viskuo aprūpin
davo, šiuo metu persų vyriausybei yra nepriei
namos. Jos yra atplėštos nuo neturtingosios 
krašto dalies. Anglija ir SSSR, esant kritiškai 
padėčiai, siuntė miasto produktus, kad sušvel
nintų bado pavojų. Suprantama, kad ne vis pro
duktai pasiekė valstybinius aruodus ir plačiuo
sius gyventojų sluoksnius. Dalis jų nutekėjo į 
spekuliantų rankas ir juodąją prekybą, kuri 
šiandien žydėte žydi Teherane.

Teisingumas
Dykumoje sustoja karavanas. Nuo kuprių 

nukraunamos plytos, cementas ir vanduo. Pa
skubomis ruošiama celė, kurioje galės tilpti vie
nas žmogus. Atlikus šį darbą, per tarpą į celę 
įkišamas nusikaltėlis. Anga aklai užmūrinama. 
Ant plytų parašoma: „Čia įvykdytas teisingumas 

savo užsienio prekybą. Prancūzų užsienių įstai
gos kalbėtojas pareiškė, kad nežiūrint bet ko
kios Amerikos pagalbos — didesnes ar mažes- 
hes kredito sumos, — Prancūzija sieks grįžti 
prie tokios politikos, kuri ją patenkintų.

Jei tik pagalba nebus pakankamai didelė 
Prancūzijos pramonei numatytu laiku ant kojų 
pastatyti, o dėl to tenka paabejoti, tai, kokios 
bebūtų vyriausybės intencijos, krašto nualinimas 
vis tiek vyktų ir tas vestų prie sudarymo to
kios užsienio politikos, kuri tartum „jaustų pa
vojų iš vokiečių pusės“.

Nuolatinis veikimas
Jei Prancūzijai tektų pasilikti tik su savo 

ištekliais, ji taptų pirmoje eilėje kontinentali 
ir vis mažiau pasaulinio masto valstybė. Tuo 
būdu ir jų diplomatija pradėtų linkti arčiau 
prie Rusijos negu prie kitų dviejų didžiųjų ga
lybių.

Toli siekiančios prancūzų užsienio politikos 
kūrimas pareis nuo Prancūzijos pasiūlymo dėl 
Vokietijos ir nuo Leono Blumo misijos JA 
Valstybėse pasisekimo ar nepasisekimo.

Jei Prancūzijai būtų duodama vokiečių ang
lies vienas milijonas tonų per mėnesį vietoje 
dabar gaunamų 300.000 tonų, tai tas atgaivintų 
jos didžiulę pramonę, Prancūzija atgautų pasi
tikėjimą savimi ir jos diplomatinė veikla lai
kytųsi vakarinės, bet ne kitos pusės. (Daily 
Mail)

BUXTEHUDE
♦ Sausio 27 d. abiejų stovyklų lietuviai vieton 
buvusio Tautinio Komiteto, išsirinko naują — 
Tremtinių Komitetą. Tikimasi, kad naujasis 
Komitetas parodys daugiau veiklos.
♦ Pirmojoj lietuvių stovykloj, skautai išleido 
sieninį laikraštėlį „Vytis". Tiek turinio, tiek 
estetiniu atžvilgiu, laikraštėlis daro malonaus 
įspūdžio.
♦ Buxtehudėje atidaryti prekybos kursai. Kur
suose dėstoma: buhalterija, prekybinė kores
pondencija, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbos. 
Kursais susidomėjimas didelis. Numatoma ati
daryti ir žemės ūkio kursiu.
* Antrosios stovyklos du lietuviai, siuvėjai — 
Dambrauskas Martynas ir Fetingis Antanas, 
matydami, kad šalčiams užėjus, dauguma lie
tuvių neturi kepurių ir niekaip negali jų įsigyti, 
paaukojo po dvi darbo dienas ir pasiuvo po 
kepurę visiems jų neturintiems. Nepasiturinti e- 
siems — dovanai, gi iš daugiau pasiturinčių ėmė 
nedideli atlyginimą, kurį paaukojo neturtin
goms, daugiavaikėms šeimoms. Tai gražus ir 
pavyzdingas susipratusių lietuvių darbas.

karavanų plėšikui X. Y. Tegul niekas nedrįsta 
jį išlaisvinti.“ Baigus šį darbą, teisėjai ir bu
deliai išnyksta dulkių debesyje, kuris supa at
sitolinančius raitelius.

Šachas — atsikyrėlia
Mahomed Reza, buvusio diktatoriaus sūnus 

ir dabartinis Persijos šachas, gyvena vienišas 
milžiniškuose Golesano rūmuose. Jo studijų 
kambarys yra pilnas iškimštų tigrų, vilkų Ir 
laukinių avių, kurias jis pat nudėjo. Atskirame 
kambaryje yra medžiokliniai šautuvai, daugu
moje vokiškos gamybos.

M. Rėza buvo vedęs Egipto princesę Fawzi- 
ją, bet jos paveikslas auksiniuose rėmuose jau 
nepuošia jo rašomojo stalo. Ji pagimdė tris gra
žius vaikus, bet jos visos, buvo mergaitės, ša
chas norėjo sūnaus, kuris galėtų tęsti šią jauną
ją dinastiją. Kilo nesantaika, ir karalienė Fawzija 
lėktuvu pabėgo į Aleksandriją. Karalius nedrįs
ta su ja skirtis, nes jo antrų vedybų atveju J4 
grąsinanti taip pat ištekėsianti. Ne tik Rėza, 
bet ir joks kitas persas negali įsivaizduoti tai, 
kad kitas vyriškis galėtų turėti žmona buvusią 
Persijos karalienę. Ir taip vienišas šachas me
džioja, galvodamas apie savo asmeninį gyveni
mą ir apie politinę savo valstybės ateitį.

Radijo žiniomis papildytas vertimas 
iš „Westfalische Zeitung“, paruošė A. B.

Sovietai apie Lietuvą
Sovietų ambasados Paryžiuje leidžiamame 

prancūzų kalba laikraštyje „Nouvelles Sovieti- 
ques“ Nr. 78 (1946.1. 19 d.) visas puslapis skir
tas Tarybinei Lietuvai. Įdėtos kelios nuotrau
kos. Be pažįstamo stiliaus propagandinės me
džiagos, duota šiek tiek informacijos.

Nuo 1941 m. per trejus su puse okupacijos 
metus hitlerininkai nužudę 425.000 žmonių. Vi
so Lietuva nuostolių patyrusi 17.000.000.000 rubL 
Sunaikinta 53.000 įmonių, 26.000 namų, 900 vald. 
įstaigų (mokyklų, ligoninių, bažnyčių ir pan.). 
Miškų, išnaikinta 9.000 ha. Sunaikinta (dingę) 
gyvulių: 770.000 kiaulių, 220.000 arklių, 100.000 
žemės ūkio mašinų. Po vokiečių išvijimo sovie
tai įtaisę 42 traktorių ir mašinų stotis, 250 ark
lių nuomavimo vietas ir įsteigę 76 sovehozus. 
75.000 žmonių išdalinta 560.000 ha žemės. Jiems 
suteikta200.000 ms medžiagų statybai ir kre
ditų iki 20.000.000 rubl. Veikią 264 gimnazijos 
su 4000 mokinių. Lietuvos TSR sostinė Vilnius 
turinti 208.000 gyventojų.

Labiausiai į akį krenta paskutinės žinios apie 
traktorių stotis, arklių nuomavimo vietas. (Net 
tokių priemonių tenka imtis!). Patys sovietai 
skelbia apie naujai įsteigtus sovehozus! Žemė 
dalinama beveik išimtinai raudonosios armijos 
didvyriams — rusams. Jiems teikiama ir ta di
delė pašalpa, dėl kurios toliau uoliai naikinama 
nuteriota Lietuva.

4
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Kurių kraštų pinigai bus pastovūs?
Julius Sakelė

Pinigų vertės klausimas šiandien pasidarė, 
neperdedant galima sakyti, vienas iš pačių ak
tualiausių ir įdomiausių klausimų visų tautų ir 
valstybių piliečiams. Šitas didžiulis pinigų ver
tės klausimu susidomėjimas ateina iš dviejų pu
sių. Visų pirma, pinigų vertės klausimu (ypa
čiai jos galimu kritimu) yra labai susirūpinęs 
kiekvienas pilietis, kuris turi ar mano turėti 
kiek daugiau pinigų. Jam, savaime supranta
ma, rūpi, kad jo uždirbtas ar sutaupytas pini
gas nevirstų niekais. Jam rūpi klausimas, kaip 
padaryti, kad jo pinigas būtų išsaugotas. Tai 
labai pagrįstas ir rimtas susirūpinimas.

Tačiau pinigų vertės klausimu dar didesnis, 
galima sakyti, gilesnis susidomėjimas ateina iš 
valstybinės ir visuomeniškos pusės. Būtent: iš 
pusės tųjų žmonių ar jų grupių, kurie rengiasi 
tvarkyti savo krašto ūkį ir, eventualiai, jam 
vadovauti. Dauguma žino (ar bent yra girdė
ję), kad pastovus pinigas yra gero ekonominio 
susitvarkymo pagrindas ir priešingai: pastovų 
pinigą (valiutą) gali turėti tik tas kraštas, kuris 
sugeba daug ir gerai gaminti ir, apskritai 
yra gerai ūkiškai ir finansiškai susitvarkęs. Va
dinasi ūkio pinigų klausimas yra labai glaudžiai 
vienas su antru susijęs:

Be gero ūkio nėra geros valiutos;
be geros valiutos nėra gero ūkio.

Tad, kalbant apie kurio nors krašto valiutą ir 
nagrinėjant jos pastovumo ar nepastovumo ga
limumus, yra neišvengiamai būtina nagrinėti ir 
to krašto ūkio padėtį bei to ūkio ateities gali
mumus. Pirmas praktiškas klausimas būtų toks. 
Koks yra konkretus ryšys tarp pinigų ir ūkio? 
Kitaip sakant, kodėl kiekvienam moderniam 

ūkiui yra reikalingi pinigai?
Ar negalėtų ūkis apsieiti be pinigų? Tada juk 
būtų išvengta ir tų visų su pinigais susijusių 
opių, dažnai ir labai nemalonių problemų. Šis

klausimas ne naujas, o atsakymas aiškiai nei
giamas — be pinigų modernus ūkis apsieiti ne
gali. Aš tą klausimą čia suminėjau tik tam, kad 
paprasčiau prieičiau prie pinigų vertės klausi
mo, kuris eiliniam piliečiui, deja, nėra toks 
lengvas. Taigi, ūkis be pinigų apsieiti, visų pir
ma, todėl negali, kad ūkiui (pirmoje eilėje pre
kybai) yra reikalinga

gėrybių keitimo priemonė.
Kaip tatai suprasti? Čia reikalas yra toks. Visi 
žmonės ir kiekvienas žmogus atskirai turi kai 
kurių dalykų perdaug (pats visų sunaudoti ar 
nenori ar negali), o kitų dalykų visai neturi, tu
ri per maža, o pats pasigaminti nesugeba. Tad 
suprantama, kad jis savo atliekamas gėrybes, 
atliekamus daiktus nori iškeisti ir už juos iš 
kitų asmenų gauti sau reikalingus daiktus, Taip 
žmonės darydavo seniau, taip žmonės darė per 
karą ir dar dabar tebedaro po karo. Bet tokie 
mainai, tokie tiesioginiai mainai vieno daikto į 
kitą sudaro visiems gerai žinomus ir ilgesniam 
laikui nepakenčiamus sunkumus. Tiesioginis 
daiktų keitimas tai tik bėdos reikalas, tik vi
sokių negerovių padaras. Normalus pasikeiti
mas gėrybėmis, daiktais, prekėmis yra įmano
mas tik turint bendrą, visiems įprastą, patogią 
keitimo, tarpininkavimo priemonę — pinigą. 
Todėl normaliose sąlygose, normaliais laikais 
piliečiui labai mažai įdomu, kas yra tas pinigas, 
iš ko jis padarytas (ar iš aukso, sidabro, vario 
geležies ar popieriaus). Jam tik svarbu, kiek jis 

už tą pinigų gauna prekių
nusipirkti, kiek jis to pinigo gauna už savo par
duodamą prekę ar už savo atliktą darbą. Taigi 
šiuo atveju (yra dar ir kitokių atvejų) pilietis 
žiūri į pinigą tik kaip į teisingą objektyvų tar
pininką, kuris jam (piliečiui) už jo atiduotas 
(parduotas) gėrybes pristato jam kitų gėrybių, 
kurios yra nemažesnės vidujinės vertės, kaip jo 
atiduotos. Taigi, šiuo atveju, pilietis nesigilin-

Kaip veikia Aiaerikns lietuviai?
Nejau tai reiškia kad Amerikos Lietuvių Tary
ba yra priešinga Lietuvos laisvės rezoliucijos 
prastūmimui per Jungtinių Valstybių Kongre
są? Jei taip, tai LVS-ALM ir ALT nusieta tymai 
būtų nesuderinami ir jų veiklos subendrinimas 
sunkiai įmanoma. Nes pastangos Willis-Kelly 
rezoliucijai pravesti liečia ne praeitį, kurią ga
lima užmiršti ateities labui, bet ateitį, kurioje 
mes viena ar kita kryptimi turime veikti ir ku
rios ignoruoti mes negalime. Visiems turėtų 
būti žinoma, kad jei Jungtinių Valstybių Kon
gresas tos rezoliucijos iki vasaros atostogų ne
priims, ji bus laikoma numarinta. Šito akivaiz
doje, ALM-LVS ateinančių kelių mėnesių veik
la pirmoje eilėje bus pašvęsta tos rezoliucijos 
prastūmimo pastangoms.

3. Mes tikime kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagoje sušaukto suvažiavimo nutari
mas, kuriuo Amerikos Lietuvių Misijai, Lietu
vai Vaduoti Sąjungai, Tautininkų Centrui ir 
American Friends of Lithuania siūloma įstoti 
į Amerikos Lietuvių Tarybą ketvirtdalio teisė
mis, buvo padarytas gerais norais. Tas įsitiki
nimas ir paskatino mus išdėstyti mūsų pažiū
ras į vienybę ir nurodyti kelią kuris, mūsų nuo
mone, artimiausiu laiku gali nuvesti į ALT ir 
ALM-LVS veiklos subendrinimą. Veiklos su
bendrinimo detales privalėtų nutarti ALT ir 
ALM-LVS atstovai, susirinkę artimoje ateityje.

Gilia pagarba
Antanas A. Olia, Juozas J. Bachunas, 

Juozas Tysliava
Amerikos Lietuvių Misijos vardu.

Pijus J. Žiuris, K. S. Karpius
Lietuvai Vaduoti Sąjungos vardu.

A. S. Trečiokas, Vytautas Abraitis 
Lietuvių Tautininkų Centro vardu.

Dr. M. J. Colney
American Friends of Lithuania vardu.

Į minėtą ALM atsišaukimą sausio mėn. vi
duryje atsiliepė Amerikos Lietuvių Taryba, aiš
kindama, kad toks ALM kvietimas sudaryti 
bendrą Vyr. Komitetą išeina iš Kongrese svars
tytų ribų, .būk kongresas įgaliojo tik tokį jungi
mąsi įvykdyti, kuris neišeitų už Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Tokiu ALM atsišaukimu jie 
įžiūri kaip ir atsisakymą.

Po tų savotiškų kaip ir apsišaudymų laikraš 
čiuose susiliejimo klausimas kurį laiką lyg ir 
pasilaidojo. Tačiau šiuo metu vėl gauta žinių, 
kad savotiška susijungimo fermentacija vis dar 
vyksta, kad dabar jau bandoma kalbėti nebe 
per laikraščius, bet švelnesnėm ir geresnėm 
priemonėm. Tikėkimės, kad tie pasikalbėjimai 
prives prie bendro darbo. Atrodo, kad dabar 
jau niekas nebeskiria, bet kliūtim tėra perdėtos 
ambicijos, kurios dažnąi gyvenimo reikalus per
daug rafinuotai iškraipo. Čia reikia daugiau ge
ros valios, užmiršti tai, kas smulkmenose ski
ria, o atsiminti, kas pačiuose pagrinduose jun
gia. Mus visus šiandien jungia Lietuva ir jos 
reikalai. Kad visiems galima susėsti prie ben
dro darbo, geriausiai įrodo pavyzdys iš vokie
čių okupacijos, kada visokių pažiūrų lietuviai 
rado bendrą kalbą, bendrą liniją, bendruose 
uždaviniuose niekur neišsiskyrė ir bendrai dir
bo. Tas pavyzdys tebūna tikru pavyzdžiu ir 
Amerikos lietuviams. Mes to laukiame k iš 
širdies norime. B. G.

(Atkelta iš 3 pusi.)
Daug kartu mes iš Amerikos atkeliavusiuose 

laikraščiuose ir laiškuose skaitėm, kad reikia 
vienybės, jog nenormalu, kada du centrai ly
giagrečiai dirba, kad daug tiksliau būtų jėgas 
sujungti, kad taip dirbant galima daugiau at
siekti, pinigą racionaliau naudoti, gal ir teisin
giau reikalą ginti. Vienintelis teigiamumas, ku
ris reiškiasi šiuo metu dirbant dviejuose cen
tuose, yra lenktyniavimas daugiau padaryti ir 
giliau reikalą viešumon kelti. Bet kada po nedi
delių darbų tuoj eina perdėti pasygyrimai ir 
dar netikrų vai '.ų.vertinimas — tada jau geru
mas ir prapuola.

Po paskutinio Amerikos Lietuvių Tarybos 
sušaukto Kongreso Čikagoje mes skaitėme re
zoliucijose, kad ALT kviečia ALM jungtis į 
darbą ketvirtadalio santykiu. ALM tą reikalą 
apsvarstė ir mums visai ne prastu būdu tuoj 
per laikraščius pakvietė tartis, išeinant iš sam
protavimų, kad reikia viską iš naujo perorgani
zuoti. Skaitytojams to atsišaukimo tekstą pa
duodame ištisai:

Vieningos Veiklos Klausimu 
PAREIŠKIMAS

Amerikos Lietuvių Misijos, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, Lietuvių Tautininkų Centro, ir Ame
rican Friends of Lithuania Bendras Pranešimas

Sąryšyje su Amerikos Lietuvių Tarybos 1945 
metais Lapkričio 29, 30 ir Gruodžio 1 dd. su
šaukto suvažiavimo vieningos veiklos rezoliu
cija mes randame reikalo pasakyti štai ką:

1. Amerikos Lietuvių Misija-Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir Amerikos Lietuvių Taryba 
siekia vieno ir to paties tikslo — nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo. Todėl jų veiklos su- 
bendrinimas yra logiškas ir būtinas dalykas. 
Tačiau skirtinga šitų dviejų organizacijų isto
rija ir savarankiškas kiekvienas jų charakteris 
kalba už tai. kad jų veiklos subendrinimo rei
kia jieškoti ne vienos kurios jų įsijungime į 
kitą ar atbulai, bet VIENO BENDRO AUKŠ
ČIAUSIO AMERIKOS LIETUVIŲ KOMITE
TO įkūrime, kurs tikrai būtų pilnateisis visos 
Amerikos Lietuvių visuomenės atstovas ir tei
sėtas jos vieningos valios reiškėjas.

ALM-LVS ir joms giminingos organizacijos 
siūlo Amerikos Lietuvių Tarybai bendru susi
tarimu sudaryti tokį komitetą ir sutinka, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba tame komitete tu
rėtų daugumą.

2. Kalbėdami apie vieningą veiklą ir bendrą 
visų Amerikos Lietuvių vadovybę, mes negali
me neužsiminti apie kai kuriuos darbus, ku
riuos dabartiniu - metu mes dirbame paskirai. 
Pirmoje eilėje mes turime galvoje Willis-Kelly 
rezoliuciją, kuri, kaip žinoma, Lapkričio mėne
sio pradžioje buvo įnešta į Jungtinių Valstybių 
Kongresą. Mes esame įsitikinę — ir tai ne mūsų 
▼ienų nuomonė — kad tos rezoliucijos prastū
mimas per Kongresą Lietuvos ateičiai yra le
miamos svarbos dalykas.

Lygiu būdu mes suprantame, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos pritarimas tos rezoliucijos 
prastūmimo pastangoms taip pat nėra be reikš
mės. Deja, Amerikos Lietuvių Tarybos spauda 
tos rezoliucijos įnešimą į Atstovų Rūmus ir į 
Senatą sutiko abejingai ir nepalankiai. Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicago j e sušauktas su- 
▼ažMvtems pro tą rezoliuciją praėjo tylomis..

damas į tai, iš ko yra pinigas padarytas, reika
lauja iš pinigo teisybės. Pilietis reikalauja to, 
kad jis, vartodamas pinigą kaip mainų, kaip 
keitimo priemenę, nebūtų nuskriaustas. Kitais 
žodžiais tariant, pilietis jau ir šiuo atveju 

reikalauja pinigo vertės pastovumo.
Kaip gi to pastovumo atsiekti, kaip tas pastovu
mas ilgesniam laikui užtikrinti? Visų pirma at
sakykime į šį klausimą, neliesdami nei aukso, 
nei vadinamo auksu padengimo klausimo. Žiū
rėkime į pinigą grynai kaip į keitimo įrankį. 
Kad klausimą būtų galima lengviau suvirškinti, 
imkime labai primityvų ir šiek tiek (gal ir ge
rokai) dirbtinį pavyzdį. Įsivaizduokime, kad 
yra ku? nors toks kraštas, kur yra tik vienas 
žmogus, tik vienas p'irkėjas ir jis turi iš viso tik 
200 markių. Dabar iš kitos pusės yra vien tik 
bulvių augintojai, kurie užaugina per metus 50 
centnerių bulvių. Tas pilietis, tas pirkėjas turi 
visus tuos 50 centnerių bulvių nupirkti. Po kiek 
gi jis gali už vieną bulvių centnerį mokėti? 
Nagi po 4 markes (padalink 200 ir 50). Ži
noma, šis pavyzdys yra labai primityvus, į dau
gelį aplinkybių čia neatsižiūrėta. Bet pradžiai 
jis tinka. Dabar nagrinėkime tą pavyzdį to
liau. Gali atsitikti, kad bulvių užauginama ne 
50, bet 100 centnerių, o pinigų pirkėjas turi 
tiek pat 200 markių*. Dabar bulvių kaina jau 
turi kristi iki 2 markių. Vadinasi vien dėl to. 
kad

prekių padaugėjo, o pinigų liko tiek pat — 
pinigų vertė pakilo, o prekių (šiuo atveju bul
vių) kaina krito.

Gali būti ir kitaip. Bulvių buvo užauginta 
tiek pat (50 cent.), bet pas pirkėją sumažėjo 
pinigų. Vietoje 200 markių, liko tik 100 mar
kių. Tada vien tik dėl to, kad

prekių liko tiek pat, o pinigų sumažėjo — 
pinigų vertė pakilo,

o prekių kaina sumažėjo. Tai du pavyzdžiai, 
kada gali pinigų vertė kilti, o prekių kai
nos mažėti vien tik dėl to, kad pinigų 
kiekis nėra suderintas su prekių kiekiu. 
Žinoma galima lengvai įsivaizduoti kitus du at
veju, kada pinigų vertė gali kristi. Būtent: ta
da, kai prekių kiekis lieka toks pat, bet pinigų0 
skaičius padidėja. Šitą pavyzdį reikia įsidė
mėti, nes iš jo gaunasi tokia taisyklė, kad

pinigų vertė tik tada bus pastovi, jei krašte 
esamų pinigų kiekis bus nuolat priderintas 
didėjančiai ar mažėjančiai krašto gamybai 
ir tos gamybos prekių apyvartai,

Savaime suprantama, kad kiekviename krašte 
gaminamos ne vien bulvės, o tūkstančiai viso
kių kitų prekių, o pirkėjas yra ne vienas, tūks
tančių tūkstančiai. Be to, ir pinigai neguli vie
no ar kito žmogaus kišenėje. Jie eina iš rankų 
į rankas ir juo greičiau jie juda, tuo mažesnis 
jų skaičius reikalingas tam, kad padarius vieną 
ar kitą apyvartą. Taigi, praktiškame ūkio gy
venime reikia visą tą (ir dar daug kitų aplin
kybių) turėti galvoje, jei norima apskaičiuoti, 
kiek kuriame krašte turi būti pinigų, kad jų ver
tė nei mažėtų, bet būtų pastovi. Jau vien iš to, 
kas čia suminėta, lengvai galima spręsti, kad 
tas apskaičiavimas yra labai sunkus klausimas, 
čia yra ir visokių formalių ir visokių net ir la
bai įmantrių teorijų. Į jas mes čia nesigilinsi
me. šį kartą nenagrinėsime ir tos reikšmės, ku
rią pinigų vertei turi auksas. Tai vis atskiri 
ir ilgesni klausimai.

Ant. Bernotas

Ateitis
Iš padangių žiburių, 
Iš šių paukščių keturių 
Aš sau ateitį buriu.
Ką sumirksės žiburys,
Ką šie paukščiai pasakys, 
Bus tai mano ateitis.
Mirksi žvaigždės vis ratu, 
Teka upės iš krantų — 
Jų kalbos nesuprantu.
Skrenda paukščiai šie lizdan, 
Rėkia varnas krun ir kran, — 
Jų kalba neaiški man.
Klausiau vėjo, debesų, 
Klausiau šnabždesio dausų, 
Klausiau raganų visų, —
Nieks nežino ateities,
Kas mums ranką čia išties, 
Ar dar kartą saulė švies? ...
Tik pasakė man širdis, 
Kad pranyks Šita naktis, — 
Bus laisva gimta šalis...

Šį kartą noriu paliesti dar tik vieną klau
simą. Reikalas toks. Esti tokios sąlygos, kad 
krašto ūkio vadovai tikrai gerai žino, kad 
krašte esančio pinigų kiekio pilnai pakanka to 
krašto prekių apyvartai, o vis dėlto pinigų skai
čius didinamas. Tas pinigų skaičius didinamas 
net ir tuo atvejų, kai krašto gamyba ne didėja, 
bet labai aiškiu tempu mažėja. Kodėl ir kas 
gi taip daro? Tokių dalykų kaltininku dažniau
sia esti pati valstybė. Taip daro tos valstybės, 
kurių pajamos pasidaro per mažos tam, kad iš 
jų b«tų galima padengti visas valstybės išlai
dai. Tatai lab« dažnai pasitaiko ūkio krizės 
ar karo metais. Tada valstybė nebežiūrėdama 

to, kad pinigų vertė krinta, spausdina pinigus 
ir perka už juos jai reikalingus daiktus. Ka
dangi prekių gamyba krašte arba nekyla ar net 
gi mažėja, o pinigų skaičius didėja, tai jų vertė 
tolydžio krinta. Tiesa, turime faktų, kad ir 
tokiais atvejais prekių kainos nepakyla ir gau
nasi įspūdis, kad pinigų vertė nekrinta. Pa
vyzdžiui, Vokietija karo metu ir dabar. Bet tai 
tik toks įspūdis, tik formalus dalykas. Kiek 
yra kritusi Vokiečių markės vertė mes matome 
iš juodosios rinkos kainų ir iš to, kaip markė 
vertinama kitur, kur neveikia vokiečių kainų 
priežiūros griežti įstatymai. Jeigu vokiečiai no
rės pereiti į normalų ūkį — jie turės sutvarkyti 
ir markės vertę. Yra pažymių, kad vokiečiai 
nori tikrąją markės vertę pakelti. Būtent: jie 
nori sumažinti markės pinigų skaičių, nori šiek 
tiek pradėti priderinti markių skaičių sumažė
jusiai krašto gamybai. Tai yra sunkus ir gy
ventojams labai skaudus dalykas. Kaip gi to 
norima pasiekti? Va, štai kaip. Vokiečiai, vie
toje to, kad spausdintų daugiau pinigų, nutarė 

tuos pinigus paimti iš gyventojų
— vadinasi nutarė sumažinti pinigų skaičių (ir 
tuo būdu pakelti pinigų vertę). Dabar Vokie
tijoje nuo 1946 m. sausio mėn. 1 d. labai svar
būs

mokesčiai pakelti net 50%
ir tuo būdu Vokietija pasidarė dabar labiausiai 
mokesčiais apkrautas kraštas. Bet ar vokiečių 
iždas bus patenkintas iš tų mokesčių? Ar ne
reikės daugiau pinigų spausdinti? Labai abe
jotina. Iš tų naujų mokesčių vokiečiai per me
tus galės surinkti apie 15 milijardų markių, o 
vien tik palūkanų už skolas turi vokiečiai mo
kėti 12 milijardų markių per metus. O kur dar 
kitos mežmoniškos išlaidos? Gi vokiečių gy
ventojams tuos mokesčius bus labai nelengva 
pakelti. Taigi markės vertės klausimas, kaip bu
vo, taip ir yra neaiškus.

Prancūzai daro panašius bandymus. Jie įve
dė „tautinio solidarumo“ mokesčius, kurie ne
paprastai smarkiai „prigriebia“ piliečių kišenes. 
Žinoma, tai vis geri norai ir drąsūs bandymai. 
Bet reikia neužmiršti, kad mokesčius „išspausti“ 
nėra lengvas dalykas. Kita vėl vertus, yra daug 
tokių mokesčių, kurie atima piliečiui norą ne tik 
juos mokėti, bet ir ką nors gaminti. Biznierius 
pagalvoja, kad jam jau „nebeapsimoka" dirbti 
ir vargti, jeigu jis perdaug didelę dalį savo pel
no turi atiduoti valstybei. Taigi, vien mokes
čių pakėlimu arba, kaip sakoma, pinigų „pom- 
pavimu" iš piliečio kišenės į valstybės iždą pini
gų vertės nepakelsi. Čia susidurima dar ir su 
kitu nemaloniu reikalu. Būtent: kiekviena vals
tybė

turi pirkti (importuoti) prekes iš užsienio, 
nes visų reikalingų dalykų valstybė, kad ir kaip 
norėdama, vis vien pati sau negali pasigaminti. 
O užsienis gi duos savo prekes tik tada, jeigu 
jam už tai duosi savo pagamintas prekes. Ki
taip sakant, užsienis parduoda prekes tik už 
savo pinigus. O kaip gi gauti tuos užsienio pi
nigus? Kito būdo nėra, kaip tik jam parduoti 
prekes ir gauti tą užsieninę valiutą. Jeigu gi 
tam užsieniui siūlysi tik savo pinigus, už ku
riuos jis nieko tam krašte negalės pirkti, tai jis 
tavo pinigų nevertins — nes jis neturės, ką su 
jais veikti. Žinoma, jeigu tavo pinigai bus auk
siniai — tai užsienis juos mielai ims. Bet iš 
kur gi to aukso gauti? Vėl gi reikia savo pre
kes parduoti tam užsieniui, kurs tau už prekes 
duos aukso. Tad, matome, kad tam, kad pini
gai užsienyje turėtų gerą vertę — reikia ga
minti pakankamai daug prekių ir jas ekspor
tuoti į užsienį. Tai va ir yra ta antroji prie
žastis, kuri verčia kiekvieną kraštą daug ga
minti, daug dirbti, jei jis nori, kad jo pinigai 
būtų vertingi ne tik krašto viduje, bet ir. bet 
kurioje kitoje valstybėje.

Už tat norėdami numatyti, kurio krašto pi
nigai bus pastovūs, turime visų pirma žiūrėti, 
kaip to krašto vyriausybė • 

tvarko savo finansus.
Kitaip sakant, turime žiūrėti, ar to krašto vy- 
riatisybė daro tik tiek išlaidų, kiek ji turi pini
gų ar ji daro daugiau išlaidų negu ji turi pa
jamų. Jeigu ji nuolat daugiau išleidžia negu 
paima — tai pinigų vertės kritimas (infliacija) 
yra labai artimas. Žinoma, valstybė gali pa
siskolinti pinigų iš užsienio. Bet šis kelias, nors 
ir visai nepeiktinas (tam tikrais atvejais net ir 
labai geras), bet ne amžinas. Skolą reikia grą
žinti ir dar palūkanas mokėti kasmet. Tad iš 
užsienio pinigus galima skolinti tik gamybos 
reikalams, t y., tiems reikalams, kurie vėliau 
duoda pajamas, iš kurių galima ir palūkanas ir 
skolą (dalimis) mokėti. Pavyzdžiui, paskola 
krašto elektrifikacijai, žemės melioracijai, fabri
kų statybai ir panašiai.

Antras klausimas, kurio mes turime labai 
žiūrėti, norėdami sužinoti, ar kurio nors krašto 
pinigai bus pastovūs, tai

krašto ūkio gamyba ir jos galimumai.
Jei kraštas neturi galimumų ar nesugeba gar 
minti naudingų prekių, tai su jo valiuta Meko 
gero neišeis.

Žinoma esti, kad ir turtingų ir labai daug 
gaminančių kraštų pinigų vertė smunka tam 
tikru procentu žemyn. Tatai kai kada pada
roma tyčia, su tam tikrais išskaičiavimais (Pa
vyzdžiui, US ir D. Britanija nuvertino savo 
pinigus prieš šį karą). Apie tai tektų atskirai 
kalbėti. Šiuo kartu baigsime atsimindami, kas 
tik tų kraštų pinigai bus pastovūs, kurie gerai, 
sutvarkys savo finansus ir pakels iki tinkamo 
laipsnio savo krašto ūkio gamybą.
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Naciai Pabaltijo klausimu
Vienam vokiečių mokyklos knygynėly atsi

tiktinai užtikau brošiūrėlę, pavadintą „Baltische 
Staaten“, parašytą Karlheinz Gohrman, išleistą 
1938 m. Įdomu, paėmiau paskaityti, k*i» prieš
karinė Vokietija traktavo Pabaltije valstybes, 
o ypač mūsų Lietuvą.

Knygutėje nemaža iliustraciją, t Ui .« 
jos vien tik iš latvių ir estų gy > 4 Lie
tuvos nė vieno vaizdelio. Be*»*k 
tės turinys susidaro taip pat tik iš La:«U«* T 
Estijos istorijos; yra šiek tiek žinių iš geogra
fijos, kalbama apie tų valeiyh vidaus sant- j 
varką ir santykius su k*4»*y 'taiai* kraštai», ži- I 
noma, daugiausiai, tiek tai liečia Vokietiją. Del Į 
Lietuvos knygutės įžaagiuiame stra.p-myje pa
sakyta, kad ji nei istoriniu, nei vidaus struktū
ros atžvilgiais prie Pabaltijo kraštą nepriklau
santi!? Pabaltijos erdvės tikrieji reprezentan
tai esą vieni latviai ir estai, mat, jų buvęs 
bendras istorinis likimas ir jų gyvenime vyrau
janti germaniška įtaka, o lietuviai, esą, lyg iš 
kažkur atsibastęs svetimas elementas, nepri
tapęs nė prie vieno iš tikrųjų krašto šeiminin
kų, t y. latvių ir estų, pasilikęs nuošaly ir dėl 
savo ypatingos padėties „einer besonderen Be- 
handlung unterstellt“. Tačiau visų žinomoji 
istorija sako, kad tik lietuvių vardas vyrauja 
Pabaltijo istorijoje, kad kuršiai, žemgaliai ir 
latgaliai — latvių protėviai — buvo tik lietuvių 
giminės kiltys, kaip vokiečių bavarai, saksai ir 
kt Juk ir tos aplinkybės, kad latviai jau kry^ 
žiuočių ordino atsiradimo pradžioje pateko pa
starojo valdžion ir visą laiką buvo kitų pa
vergti, patvirtina tai, kad latviai buvo mažesnė 
ir menkesnė kiltis, negu lietuviai, kurie prie Bal
tijos jūros buvo sukūrę didelę valstybę, gąsdi
nusią ir vokiečių ir Maskvos galybes. Tokią 
istorinę tikrenybę yra užfiksavę ir pačių vo
kiečių istorikai.

Todėl Pabaltijo kraštų istorijos sudarymas 
be Lietuvos vaidmens, vien iškeliant latvių ir 
estų įvykių eigą, yra lygu, kaip pavyzdžiui, pa
neigti Rusijos istoriją ir tvirtinti, kad Rusijos 
istoriją sudaro tik Baltgudijos ir Ukrainos įvy
kiai. Tat jau aiškus istorijos įvykių klastoji
mas, atliktas nepaisant nei logikos nei etikos 
dėsnių.

Knygutėje apie Lietuvą iš viso užsimenama 
tik dviem trumpais straipsneliais ir tai atskira
me skyriuje — „Sonderkapitel“. Iš visų pateik
tų išvedžiojimų matoma aiški tendencija įti
kinti, kad Lietuvos užimamas plotas esąs nepa
togus tarp Pabaltijo valstybių iš vienos ir Len
kijos ir Vokietijos iš kitos pusės; kad tas kylis 
esąs apgyventas mažai žinomos atsilikusios tau
tos; kad Lietuvos valstybės susikūrimas, esą, 
iš Versalio sutarties išeinanti, skubaus revida
vimo reikalaujanti klaida. Taip „Baltische Staa
ten“ brošiūrėlėje eliminuojama ir begėdiškai 
žeminama Lietuva, kuri Pabaltijo erdvėje buvo 
artimiausias ir didžiausias Vokietijos kaimynas. 
Tikrenybėje Lietuvos respublikos plotas toli 
gražu nesiekė to ploto, koks jai turėjo priklau
syti pagal istorinius ir etnografinius motyvus. 
Lietuvos užimtas kampelis su kitom Pabaltijo 
valstybėlėm sudarė uždarą geopolitinį vienetą 
ir niekam nekliudė. Todėl, pripažįstant teisę 
mažosiom valstybėm egzistuoti, Lietuvai, kaip 
etnografiniam vienetui, ta teisė neginčijamai 
priklauso. Kas dėl lietuvių vardo, tai reikia 
pasakyti, kad kiekvienas, kurie bent kiek ban
dytų su Pabaltijo klausimu susipažinti, neišven
giamai ir pirmoje eilėje susidurs su lietuviu 
vardu, nes 1) lietuvių vardas vyrauja Pabaltijo 
erdvės istorijos metraščiuose, o 2) lietuviai ir 
dabar didžiausioji tos erdvės tauta. O kad lie
tuviai yra darbšti tauta, tą pastebėjo visų kraš
tų objektyvūs stebėtojai iš jos atliktų darbų 
keliolikos nepriklausomų metų būvy. Tad kuo 
pateisintinas toks akiplėšiškas faktų kraipymas 
ir tyčiojimasis iš tikrovės?

O gal tai buvo sukurta tik atskiro ryšytojo, 
remiantis asmeniais prieš lietuvius nukreiptais 
keršto ar antipatijos jausmais, ir knygutė iš
leista tik šiaip skaitytojui mėgėjui sužvejoti dėl 
honoraro? Ne, nes: 1) nacių Vokietijoje joki 
spauda, kuri nesiderino su valdžios nustatyta 
linija, nebegalėjo pasirodyti, o 2) knygutės vir
šely esą užrašai ganėtinai apibūdina jos kilmę 
ir paskirtį, būtent: „Sonderdruck fūr die Ge
sellschaft fūr Landerkunde. — Būcherei Lander 
und Volker. — Herausgegeben von Gesellschaft 
fur Landerkunde“. Vadinas, ji buvo išleista 
valstybės globojamos knygų leidyklos, kaip pa
galbinė mokslo priemonė — geografijos ir isto
rijos priedas su politiniu padažu, skirta pirmoje 
eilėje mokykloms. Ji atitiko aukštųjų valstybės 
švietėjų nuomonę vokiečių tautiečiams „iš
mokslinti“, kad jie galvotų pagal nustatytą pla
ną. O ko pagaliau tokia literatūra buvo sie
kiama, tai lengva atspėti iš esamų knygutėje 
apie Lietuvą atsiliepimų, girdi, tai valstybė ne
nuorama, savo provokuojančia elgsena visą lai
ką ardanti toje Europos dalyje darnų su kaimy
nais sugyvenimą, k. t. Klaipėdos „priespauda“, 
ginčas su lenkais dėl Vilniaus (pastaruoju at
veju Lietuvai šiek tiek racijos pripažįstama), 
nesugebėjimas iš viso sugyventi su kitom tau
tinėm mažumom ir 11 Vadinas, vokiečių vi
suomenėje turėjo būti paruošta opinija, kad 
Lietuva savo valstybės egzistencijai pateisinti 
neturi motyvų, kad valstybiniam gyvenimui 
nepribrendusi ir faktiškai tik visą laiką drums 
čia taikos yadenis didžiųjų kaimynų pasienyje; 
todėl tokia valstybė turinti būti likviduota. Lie
tuva tam išrinkta todėl, kad iš Pabaltijo vals
tybių ji visą laiką buvo atspariausia prieš ger
maniškąjį veržlumą — Lietuvai vokiečiai ne

galėjo prikišti nei germaniškos praeities, nei 
pastaruoju laiku vokiškos orientacijos; todėl 
teisėtu būdu vokiečiai negalėjo prie Lietuvos 
kišti nagų. Visai kas kita buvo su Latvija ir 
Estija, kurios toje knygutėje traktuojamos, kaip 
gar maniški kraštai, ir, Lietuvą panaikinus, tie 
k? r<*d „neginčijamai legaliai" turėjo būti įjung
ti į Reichą.

J. Au^M-;W»ytė-Vaičiūnienė 

spcewlitouM
Prieš dvylika penkiolika minučių 

Iš bokšto juoda išlėkė peteliške.
Mirties sprendimą tarp kreivų eilučių
Pro langą įmetė užantspauduotame voke.

Vaškinis antspaudas nepaliestas subyra: 
Iš trupinių pakyla bičių didelis spiečius. 
Matau su rožių vainiku karalių Lyrą, 
Beeinantį kažin kur į svečius.

Šypsodamasis jis man sako:
Ar aš tau nesakiau, kad jie tave išduos.,.
Ir renkasi akmeniukus nuo tako...
Ir baigiasi naktis jo žiluose plaukuos.

Prareto storos mūro sienos.
Kai dvylika išmuš, ir aš būsiu laisva.., 
Kvepės pašešupiais nupjautas šienas, 
Bangomis irsis Nemuno vaga melsva.

Vilkelį lango kažin kas patraukia;
Liepsnelė siena šyptelia baili...
Ir pamatau langelyje mediną kauką. 
Kurią apšviečia spinduliai žali.

Ji turi popierio ir didelį pieštuką...
„Gali čia paskutinį norą parašyt“ ...
Prie dvylikos rodyklė laikrodžio iš lėto suka... 
Aš noriu Lietuvą dar sykį pamatyt!

Taigi ta brošiūrėlė buvo išleista vokiečiams 
ideologiškai paruošti dėl Pabaltijo valstybių 
likvidavimo vokiečių naudai. Tiesa, tie sieki
mai vokiečių ekspansijos plane sudarė tik vie
ną dalį. Tokios vokiečių aspiracijos pagaliau 
buvo epėmusios net visą Europą. Vokiečiai, 
pasijutę esą pakankami stiprūs, ginklu ryžosi 
primesti savo diktatą Europai. 1939 m. jie puo
lė Lenkiją, kaip pirmąją kliūtį savo siekimų 
kelyje, ir tuo uždegė pasaulinio karo gaisrą. 
Sukurtoji dėl Pabaltijo kraštų propaganda vo
kiečiams tiko ir sukelto karo aplinkybėse: lai
mėjus karą, tai jiems galėjo tarnauti tariamu 
teisiniu pagrindu dėl Pabaltijo valstybių pri
jungimo prie Vokietijos.

Tokios tai buvo prieškarinės nacių Vokie
tijos intencijos Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Vokiečių naciams jų tikslam* siekti buvo geros 
visos priemonės: ir melas, ir klasta, ir teroras, 
nes žmonių priimtų teisingumo sąvokų Jie ne
pripažino. Kaip ir turėjo įvykti, Vokietija Hko 
perblokšta ir tuo išgelbėta krikščioniškoji žmo
nijos civilizacija nuo XX amžiaus iškrypėlių 
jungo. Tiesa, Pabaltijo kraštai, kuriems tas 
jungas grėsė pirmoje eilėje ir kurie tą jungą 
gavo paragauti per vokiečių karinę okupaciją, 
nors dabay dar nesusilaukė to, kas pateisintų 
jų teisėtus siekimus, bet vis dėlto jie gali tikė
tis atsikelti, šėtono sukeltąjį karą laimėjo tei
singumą ir laisvę pamėgusio* Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Anglija ir Prancūzija, kurių per
galės mos laukėme nuo pat karo pradžios, ir 
didžiosios demokratijos neprikiš, kad pasaulyje 
vėl užviešpatautų bet kokia priepauda ar ne
siskaitymas su žmonių teisėmis.

L. Kvečas

KEMPTENAS
• Būrys jaunų skautų vasario 15 d. davė 

įžodį. Sueigoje dalyvavo UNRRA-os atstovai.
• Kempteno kolonijos narys pik. Andrius 

persikėlė į Nūrtingeną. Ten jis kartu su prof. 
Ivinskiu ruošia geografinį ir Istorinį Lietuvos 
žemėlapį. Žemėlapio leidėjas — Dr. Kaškelis.

• Vasario 19 d. Kemptene koncertavo pia
nistė Rajauskaitė ir smuikininkas Mariukas. Iš
pildyta programa aukšto meninio lygio. So
listai publikos buvo išprašyti dviems pakarto
jimams.

• Vasario 19 d. pradėjo darbą kolonijos 
vaikų darželis. 'Vedėja — O. Venslauskaitė.

• Vasario 20 d. įvyko antrosios diskusijos
busimosios Lietuvos klausimais. Prof. Kolupai
la referavo „Lietuvos sienų problemos“. Dis
kusijose, kurios užtruko apie 5 valandas, be 
vietinių dalyvių, iš Augsburgo buvo atvykę Dr. 
Viliamas ir Dr. Rukša. K. Da.

Tragiškai žuvus

Kazimierui Augustinavičiui, 
poniai Augusi ; navilien ei ir sū
neliui Algimantui reiškiame gilią užuo
jautą

Br. Sedleckas ir
L. Morkūnas

We.Learn English
Laisvas anglių kalbos kursas „M. K.“ skaitytoj*ams 

The Eleventh Lesson — Vienuolikta pamoka
Pupils, tur būt, jau pastebėję, kad žodžių 

junginiai, apie kuriuo* kalbėjome paskutinėse 
pamokose, dažnai tiek nukrypsta nuo savo tie
sioginės prasmės, kad kariai*, net žinant atski
rų žodžiu reikšmę ir verčiant pažodžiui, išeina 
visai beprasmis išsireiškimas, neatitinkąs tikro
sios pasakio prasmės. Tačiau daugiau įsijautus 
į kalbą, junginiai nebus tokie avetimi. Geriau
siai, žinoma, prie jų galima priprasti skaitant 
literatūrą anglų kalba, tačiau šis dalykas deja 
yra ne visiem* prieinamas jau vien dėl to, kad 
neturime žodynų ir atitinkamos lengvos litera
tures. Laikui bėgant, reiki* tikėti, kad reika
lingų knygų atsiras daugiau, tačiau tuo tarpu 
turim pasitenkinti tuo, ką turim.

Paimkime šiandien veiksmažodį to get, got, 
got — gauti. Šis veiksmažodis turi nepaprastai 
daug junginių. “To get to hear“ — sužinoti. 
“To hear“ (hyr) — girdėti. Pav.: “I got to 
hear, that you are in this town“ — aš sužino
jau, kad tu esi šitam mieste. That (zat) reiš
kia šitas ir t. p. kad. “The town“ (taun) — 
miestas. “To get by (bai) heart“ arba “To 
learn by heart“ — išmokt mintinai. “The heart“ 
(hart) — širdis, „r“ — tariame neaiškiai. ‘‘To 
get away (auei)“ — nunešti. “Get away!" — 
šalin, laukan. “To get down (daun)“ — nulipti 
žemyn, praryti. “To get in“ — patekti į vidų. 
“To get off“ — pasitrauktu nuimti drabužius. 
Pav.: “Please get your coat off“ — prašau, 
nuimk paltą. “The coat“ (kot) — paltas. “Get 
off“ — šalin, nulipkit. “To get on" — užsivilk
ti, daryti pažangą, eiti pirmyn, sugyventi. “To 
get out (aut)“ — iš ko norą išgauti koki nors 
daiktą arba paslaptį, išeiti. “To get up (ep)“ 
— atsikelti, „e“ trumpas. “To get in“ — įlipti, 
kur nors patekti. “To get aver“ — nugalėti 
sunkumus. “To get home“ — atvykti namo, 
į tėvynę. “Home“ — tėvynė, namai — šeimos 
prasme. “To get back“ — parvykti, atvykti at
gal. “Get away (auėi)!“ — šalin. “Get off“ — 
nulipkit, pasitraukit šalin. Nors ir daug jungi
nių galima padaryti su “get“, šis veiksmažodis 
nenustoja savo tikrosios pirmykštės prasmės: 
“To get“ bus visuomet - gauti. Anksčiau pa
duoti pavyzdžiai yra tik dalis junginių, pada
romu su “get“.

Visų jų negaliu duoti, nes jų yra labai daug, 
o vieta skirta laikrašty šitom pamokom yra la
bai apibrėžta. Tačiau ir nėra reikalo rašyti vi
sas konstrukcijas. Aš manau, kad my dear pu

Veda N. Girtauta* (

Tporto žbhs©#
Charles Buchan

Angliškojo sporto dvasia
(Iš „London Calling“)

Sportas yra anglo kraujui jie reiškia žymų 
angliško gyvenimo bruožą.-

Jau tamsiose karaliaus Eduardo II (1284 — 
1327) viešpatavimo dienose, kada futbolui ir 
„kitiems žaidimams“ buvo paskelbtas draudi
mas, kadangi jie trukdė šaudymo lankais pra
tybas ir kitas karines pramogas, pradėjo anglas 
sportuoti ir sportavo kietai. Daugelis, kurie ne
paisė šio draudimo, pateko kalėjiman, bet kitų 
neatbaidė tai ir toliau sportui atsiduoti.

Veltui vargo tyrinėtojai, norėdami nusta
tyti mūsų tautinių žaidimų pradžią. Manoma, 
kad ji siekia tuos laikus, kada normanai už
kariavo Angliją, kada anglas — britai skersai 
ir išilgai išvaikščiojo savo žemą, ieškodamas 
priemonių gyvybei Išlaikyti; jis miklino savo 
jėgas ne tiktai kovoje su laukiniai* žvėriųpis, 
bet ir dvikovoje su priešu, kurie žinojo visus 
gynimosi ir puolimo suktumus — neabejotina, 
kad boksas čia įgavo savo pradžią.

Kodėl šis sporto pamėgimas tuo pačiu mas
tu neišsirutulojo ir kitose šalyse. Nėra žinios. 
Žinoma tik tiek, kad pamėgimas medžioti ir 
žaisti — ar tai pavojinga ar ne — yra anglo 
paveldėtas ir tas peveldėjimas per amžių eilę 
D. Britaniją ir ypačiai Angliją padarė sporto 
tėvyne.

Kaip senas futbolininkas, aš norėčiau šią 
dvasią pailiustruoti savo sporto šaka — fut
bolu. Jo atsiradimas nežinomas. Legenda pa
sakoja, kad šis žaidimas atsirado, kai anglo
saksai nugalėjo danus prie Chester, kur kritu- 
siojo kaukuolė atstojo kamuolį. Labiau negu 
šis nepagrįstas anekdotas patikimi yra tūlo 
Fritz-Stepheno užrašai, kuriuose sakoma, kad 
jau 1175 m. Londono mokyklų vaikai gatvėse 
per Užgavėnes žaidė futbolą — tai paprotys, 
kuris kai kuriose grafystėse išsiliko ligi šių die
nų. Kai kuriose grafystėse, kaip Cumberland, 
Durham, Derbeshire ir Cornwall, futbolo žaidi
mas yra tikra sporto šventė. Minia susirenka 
į žaidynes, užstoja krautuvių vitrinas, o ištiso
mis valandomis gatvėse tęsiasi žiaurus ir kietas 
žaidimas.

Iš daugelio senų laikų futbolo sporto pavaiz
davimų ypatingai įdomus yra pasakojimas apie 
vieną jaunuolį, kuris pasigriebęs kamuolį, pasi
kišęs jį pažastin ir bėgęs tolyn, vejamas įsiu
tusio* minios: taip gimę* „rugby“. Garsios

pils jau tiek nusimano anglų kalboj, kad reika
lui esant visuomet suvoks, ką reiškia vien** ar 
kitas posakis padarytas su “get“, o kartai* gal 
net pamėgins patys vieną kitą padaryt.

Paimkime dabar šiek tiek gramatikos, bū
tent: busimąjį laiką. Busimajam laikui sudaryti 
1-me vienaskaitos ir daugiskaitos asmeny var
toja padedamąjį veiksmažodį shall (šėl), ki
tuose asmenyse will (uil).

Asmenuojamo veiksmažodžio bendraties ly
tis pasilieka nepakitusi. Paimkim, pavyzdžiui, 
veiksmažodį to bring, brought tbrot), brought. 
I shall bring — as atnešiu, 
you will bring — tu atneši, 
he will bring — jis atneš, 
she will bring — ji atneš, 
it will bring — (III-jo asmens bevardės gimi

nės lytis)
we shall bring — mes atnešim, 
you will bring — jūs atnešit, 
they will bring — jie atneš.

Neigiamoji forma sudaroma be pagalbinio 
veiksmažodžio “do". Taigi, aš neatnešiu bus: 
I shall not bring, tu neatneši — you will not 
bring. Klausiamoji forma yra truputį kitokia: 
Shall I bring? — ar aš atnešiu? 
shall you bring? — ar tu atneši? 
will he bring? — ar jis atneš? 
will she bring? — ar ji atnėš?
will it bring? — (III-jo asm. bevardės giminės 

lytis)
shall we bring? — ar mes atnešim? 
shall you bring? — ar jūs atnešit? 
will they bring? — ar jie atneš?

Kadangi pupils žino jau beveik visus reika
lingus žodžius, liečiančius šeimą, pamėginkit 
paskaityti ir išversti Šį straipsnelį.

My parents are very old. My mother is five 
years younger than my father. My brother goes 
to school. He is fifteen years old. My elder 
sister is married, but she remained in Lithuania 
with her family. My grandparents are dead. 
I have three uncles ant two aunts. They all 
live in Germany in Lithuanian camps. Their 
children are my cousins. I love them very 
much.
to remain (rimėin) — pasilikti 
to love (lef) — mylėti — trumpas e.

Pamėginkit parašyti panašų rašinėlį apie sa
vo šeimą.

„rugby" mokyklos name Londone yra pritvir
tinta lenta su įrašu: „Prisiminimui Wiliam 
Webb Ellis, kuris, nebodamas griežtų futbolo 
taisyklių, pirmasis paėmė kamuolį į rankas ir 
su juo bėgo, tuo sukūręs pagrindinius „rugby“ 
žaidimo bruožus. Anno Domini 1823.“

Tada gimęs „rugby“ išsiplėtė visame pasau
lyje. Jo rungtynės Anglijoje ir dominijose su
traukia šimtus tūkstančių žiūrovų.

Nė viena kita sporto šaka pasaulyje taip 
neišsiplėtė, kaip futbolas. Jo istorija matuoja
ma amžiai*. Oliveras Cromwelis, turėdama* 
laisvo laiko, žaisdavo futbolą. Walter Scotta* 
savo romanuose ir eilėraščiuose dažnai prisi
mindavo futbolo žaidimą. Žinomi jo posmai: 
„Išsirenkit, jaunuoliai, ir pirmyn, kad ir vėjui 

pūstų, 
Nors kai ką nesėkmė užklupus pargriautų — 
Atsitinka gyvenimą daug nesmagiau, kaip ant 

vejos patysti, 
Gyvenimas pats juk tėra tik futbolo žaidimas.“

Šiandieną futbolas užkariavo tautą. Jame 
suranda malonumo tiek žaidėjai, tiek ir žiū
rovai.

Vienose diskusijose buvo pareikšta tokia 
mintis: „Anglijoje niekada nebus prieita prie 
revoliucijų, nes žmonės perdaug sportiški“. 
Čia yra ir tiesos. Į nieką kitą anglas nekreipia 
tiek dėmesio, kiek į „fair play“ (savaime su
prantamą žaidimo taisyklių laikymąsi, atsisa
kymą nuo visokių neleistinų triukų ir baudų, 
sugebėjimą garbingai išsilaikyti ir pralaimėji
mo atveju).

Sporto atžvilgiu mes nepavydus. Kai ku
riuos žaidimus mes įvedėme beveik visuose 
kraštuose, savo futbolo mokytojus siuntėme į 
visas kontinento dalis — to pasėkos šiandieną 
tokios, kad mūsų valstybinė rinktinė, vykdama 
žaisti užsienin, nekelia klausimo, kuriuo įvar
čių santykiu ji laimės, bet svarsto, ar iš viso 
laimės. Juk čia iš tikrųjų yra sportas, ir ge
resni mokiniai gali nugalėti savo mokytoju*. 
Ne kitaip yra ir tenise, bokse, lengvojoje at
letikoje, arklių lenktynėse. Kur mes pirmojoje 
praėjusio amžiaus pusėje ir ligi pirmojo pasau
linio karo vadovavome, dabar turime pakan
kamai darbo, kad išsilaikytume.

Šio to dar gali kiti iš mūsų pasimokyti. Ji* 
seka mūsų pavyzdžiu ir specializuojasi kai ku
riose sporto šakose, kad mus įveiktų. Neseniai 
skaičiau, kad prie Tibeto dešimties metų ber
niukas nugalėjo britų kapralą biliarde.

(Vertimas iŠ „Neue Auslese“)

6



£546. III. 21 Mūsų K.Hi 7 pusi. Nr. 11(20)

681. Dambrauskas Vladas, gyv. Celle, Litaui
sches Lager, ieško brolių Dambrauskų Juo
zo ir Kazio.

682. Geležius Bronius, gyv. Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberglager, ieško Bakčio Petro 
ir Baktytės Valės.

683. Viskantienė-Kavaliauskaitė Stasė, gyv. Kas- 
sel-Oberzwehren, Mattenberg-Lager, ieško 
brolių, seserų ir švogerių.

684. Buožius Stasius, gyv. "Wurzburg-Zell, Li
tauisches Lager, ieško brolio Buožiaus Sta
sio, buvusio Jugoslavijoje.

685. Mišk. Vailionis Vladas, gyv. Ansbach, Hin- 
denburg-Kaserne, ieško Vailionio Broniaus, 
gyvenusio Hannover.

686. Tamulionis Stasys, gyv. L.-Heilstatte Geor- 
gensmūnde b. Nūrnberg arba Lietuvos R. 
K. Ansbacho skyr., Ansbach, Hindenburg- 
Kaserne, UNRRA Team 548, ieško Tamu- 
lionio Prano, Tamulionio Broniaus, Tamu- 
lionytės-Adomonienės Felicijos ir Adomo
nio Jono.

687. Kairys Vincas, su šeima gyv. Ansbach, 
Hindenburg-Kaserne, ieško Živatkausko 
Algirdo (Gėlio).

688. Stankevičius Viktoras, gyv. Ansbach, Hin
denburg-Kaserne, Litauisches Lager, ieško 
Austo Karoliaus ir Austienės Fridos.

689. Lintameris Karolis, gyv. Gr. Wiehe, Kr. 
Flensburg, ieško Delkaus Justino.

690. Jurgelaitytė Anėlė, gyv. Regenšburge, 
Ganghofersiedlung, O. Komerstr. 10, 463, 
ieško Jurgelaičių Justino ir Broniaus.

691. Budrevičienė Zofija, gyv. Neumiinster- 
Wittorf, Feldstr. 6 (i. Holstein), ieško Šiu- 
rinsko Albino ir Jurkynaitės Onos.

692. Petrulienė Magdelena, gyv. Hamburg-Neu
graben, Fischbeck-Lager, ieško Petrulio Pi
jaus.

693. Nargela Jonas, gyv. Ansbach (Bayern), 
Reuterstr. 9, ieško Nargelos Juozo, Pipiro 
Vinco, Juciaus Aniceto, Dūdos Juozo, Žio
gelio Juozo, Žiogelytės Razijos ir pažįs
tamų.

694. Rusinavičius Vladas, gyv. Ansbach (Bay.), 
Ludwig-Keller-Str. 8, ieško Rusinavičiaus 
Vlado, mjr. Milaševičiaus Aleksandro, 
Kontenio Vacio, Buinevičiaus Domo, stud. 
Degutytės Emilijos, Bielevičifitės Marijos 
ir pažįstamų.

695. Linkevičius Aleksandras, gyv. Ansbach 
(Bayern), Reuterstr. 9, ieško Sadausko 
Prano ir Sadausko Vlado ir Steįmokienės- 
Jasiulaitytės Teresės.

696. Johansonas H., gyv. Ravensburg, Herren- 
str. 41, Litauisches Komitee, ieško giminių 
ir pažįstamų kvėdarniškių, rietaviškių, 
plungiškių* ir šilališkių.

697. Zatorskis Juozas, gyv. Wiesbaden, Litaui
sches Lager, ieško brolio Zatorskio Vinco, 
švogerio Česnausko Juozo ir Česnauskaltės 
Jadvygos bei pažįstamų.

698. Urbonienė Stasė, gyv. DP Camp 559 Muna 
Munster b. Dieburg (Hessen), ieško brolio 
Juozelskio Domo, gyvenusio Drezdene.

699. Malcienė-Šereikaitė Marija, gyv. Bad W6- 
rishofen i. Bay. (Sebastianeum), ieško Pra- 
nulienės Marijos ir jos brolio žmonos Ane
lės.

700. Adulčikas Jonas, gyv. Wiesbaden, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

701. Šefleris Ričardas, gyv. Buxtehude, Litaui
sches Lager, Miillerweg 20, ieško Gudžiū- 
naitės Onos ir Vaitkaus Tamošiaus.

702. Staškūnas Juozas, gyv. Lehrte, Churchill 
Camp, ieško sūnaus Staškūno Juozo.

703. Račius Antanas, gyv. Wiesbaden, DP La
ger (Schiersteinerstr.) J-II-80, ieško savo 
žmonos Račiuvienės Elenos, sūnų Aptano 
ir Jono ir dukters Konstancijos.

704. Valaitytė Antonina, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

705. Albrechtas Ernestas, gyv. Meerbeck bei 
Stadthagen, Lithuanian Str. 36, ieško duk
ters Albrechtaitės Geros.

706. Raulinaitis V., gyv. Hamburg - Bergedorf, 
DP Camp, Block 9, ieško Katkausko Jono.

707. Dubovas Henrikas, gyv. Deinsen ūb. Al- 
feld/Leine, ieško Dubovo Adolfo, motinos 
gim. Bundorfaitės Emos ir Bundorfo Alek
sandro.

708. Med. gyd. Šidagis Juozas, gyv. Wehnen 
b. Oldenburg, Litauisches Lager, ieško sa
vo žmonos Šidagienės Marijos, brolio Ši- 
dagio Jurgio ir Kakiraitienės Ritos.

709. Mozūras Juozas, gyv. Hess. Lichtenau, Ho
tel „Griiner Baum",. prašo atsiliepti savo 
gimines, draugus ir pažįstamus.

710. Vilbikaitis Kazimieras, gyv. Dillingen/D., 
Litauisches Lager, ieško motinos Vilbikai- 
tienės Magdelenos ir sesers Dubickienės 
Magdelenos.

711. Augustinaitis Albertas, gyv. (13b) Nord
lingen, Litauisches Lager, ieško giminių ir 
pažįstamų.

712. Gutmanienė Ona, gyv. Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberg-Lager, ieško brolio Jur
kūno Liudviko ir sesers Jurkūnaitės Ma
rytės.

713. Macijauskas Julius, gyv. Meerbeck, Kreis 
Stadthagen 135/B Camp, ieško giminių ir
pažįstamų.

Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai.dedami 
pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— R M už kiekvieną paieškomą 
asmenį, šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija - prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
651. Kalasauskienė Monika, gyv. Dillingen/D., 

Litauisches Lager, ieško savo vyro Kala- 
sausko Juozo, sūnų Stanislovo ir Juozo ir 
dukters Petrutės.

652. Navikienė Marija, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško sūnaus Naviko Sta
nislovo, dukterų Kastancijos, Magdalenos

• ir žento Vosyliaus Vinco.
Lietuyiai, gyvenantieji (24) Tolk, Kr. Schleswig, 

Litauisches Lager, ieško:
653. Liepinaitienė Marijona — savo vyro Pi- 

jušo, dukters Anelės ir sesers Zebeckienės 
Onos.

654. Mankuvienė Olga — savo vyro Juozo ir 
brolio Cimmermono Juozo.

655. Skerienė Ona — savo vyro Prano, švogerio 
Drešerio Alberto, brolio Tutkaus Jurgio 
ir tėtės Tutkaus Simono.

—O—
656. Rudzinskas Jonas, gyv. (24) Schleswig, Mi- 

chaelisstr. 11, Litauisches Rotes Kreuz, ieš
ko tėVo Rudzinsko Jono, motinos Rud- 
zinskienės Petronės, brolio ir kitų giminių

- bei pažįstamų.
657. Gručkūnaitė Albina, gyv. (24) Stein feld, 

Kr. Schleswig, ieško motinos, brolių ir se
serų

658. Rudaitytė Stasė, gyv. (24) Steinfeld, Kr. 
Schleswig, ieško švogerių, pusbrolių ir kitų 
giminių bei pažįstamų.

659. Kalnėnas Adomas, gyv. (24) Flensburg, 
Timm-Kroger-Schule, Litauisches Lager, 
ieško pažįstamų.

660. Griučkaitis Karolis, gyv. (20) Oker b. Gos
lar (Harz), Borhers Lager Nr. 17, ieško Ve- 
gertaitės Milijos ir Tutkytės Lidos.

661. Negražius Albertas, gyv. (20) Oker b. Gos
lar (Harz1', Borhers Lager Nr. 17, ieško gi
minių ir pažįstamų.

662. Lakneris Pranas, gyv. (24) Gammellund 
uber Schleswig, ieško kpt. Ušinskio Juli
jaus, Lechelio Jono ir Lechelienės Nadi- 
nos.

663. Mockienė Stasė, gyv. Meerbeck b. Stadt
hagen, ieško Mockaus Antano, buv. Lince.

664. Stud. med. Indrišiūnas Valentinas, gyv. 
Neumiinster-Wittorf, Mūhlenstr. 8, ieško 
teisėjo Misevičiaus Alfonso su šeima, Pra
nulio Igno, mkt. Mažeikos Juozo ir stud, 
med. Labanausko Igno.

665. Skimulis Stasys, gyv. Neuffen (Wiirtt), 
Litauisches Lager, ieško stud. Norbuto 
Prano.

666. Šipaitienė Ona, gyv. Kr. Diepholz, Han- 
nover-Land, Litauisches Lager, ieško Ka
rulio Povilo.

667. Svantaitė Ada, gyv. Maren-Drebbęr, Kr. 
Diepholz, Hannover-Land, Litauisches La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

668. Lėmantas Jonas, gyv. Oldenburg i. Oldbg., 
Ehnemstr. 109, Litauisches Lager, ieško sa-

. vo žmonos Lėmantienės Bertos.
669. Reivytis Stasys, gyv. Osnabriick, Am Schil- 

len Camp. Str. 1, ieško savo žmonos Rei- 
vytienės-Gurauskaitės, Limantų Stepo ir 
Prano ir Gurauskų Igno ir 1.1.

670. Naužemienė Marija, ieško savo vyro Nau- 
žemio ir dukters Marytės.

671. Gerulienė Apolionija, gyv. Delmenhorst, 
Ortholzerweg 122, ieško savo vyro Geru
lio Vilhelmo ir sesers Baltukevičienės Sta
sės.

672. Šimkus Mikas, gyv. Oldenburg i. Oldcnbg., 
Wienhen, Litauisches Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

673. Gudaitis R., gyv. Oldenburg i. O., Unterm 
Berg, Litauisches Lager, ieško savo žmonos 
Gudaitienės-Paulavičiutės, dukters Valen
tinos ir Eugenijos ir švogerio Tursos 
Vlado.

674. Kijauskienė Izabelė, gyv. Oldenburg i. O., 
Wienhen, Litauisches Lager, ieško savo 
vyro Kijausko Jurgio, sunaus Juozo, duk
ters Albinos ir brolio Barkausko Viktoro.

675. Znutas Kazys, gyv. Celle, Am St-Georg- 
Garten, Litauisches Lager, ieško tėvų Znu- 
tų Kazio ir Julijos su šeima ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

676. Lukošius Juozas, gyv. Schongau, Alte Post, 
Litauisches Lager, ieško brolių Lukošių Pe
tro ir Jono, gyvenusių Drezdene.

677. Riauka Bronius, gyv. Hamburg-Neugraben, 
Fischbeck, Litauisches Lager, ieško brolio 
Riaukos Alberto.

678. Navickas Jonas, gyv. Soest, DP Camp 364, 
15 Argonnen-Kaserne, ieško Papievio An
tano, buv. Veprių Ž. Ū. mokyks>a mokintą 
ir kitų pažįstamų. •

* 679. Pralgauskas Bronius, gyv. Bamberg, Moos- 
gasse 121, ieško tėvų giminių ir pažįstamų.

•60. Kasparaitis Vytas, gyv. Bamberg, Moos- 
gasse 121, ieško giminių ir pažįstamų. I

714. Kolevaitės Mėta ir Lyda, gyv. Stieglund, 
Kahlund, (24) Kr. Flensburg, ieško tėvo 
Kolevos Aleksandro ir Kudirkos Juozo.

715. Neuffeno Lietuvių Komitetas, Nęuffen bei 
Niirtingen/Wurttbg., Bahnhofstr. 23, ieško 
Kensminaitės Alfos.

716. Krikščiūnas Vytautas, gyv. Neuffen b. Nūr- 
tingen/Wiirttbg., Litauisches Lager, ieško

, giminių ir pažįstamų.
717. Seibutis Petras, iš Rokiškio, gyv. Neuffen 

bei Nurtingen/Wiirttbg., ieško giminių bei 
pažįstamų.

Lietuviai, gyvenantieji Wurzburg 7, 
Litauisches Lager, ieško:

718. Paleckas Juozas Palecko Jono.
719. Jautokas Zigmas — dukters Jautokaltės 

Mortos, sūnų Jautokų Povilo, Antano ir 
Stepono ir Pundytės Albinos.

720. Pleskienė-Sausinavičifitė Leontina — Sau- 
sinavičiaus Valerijono, Sausinavičiaus Bo
leslovo, Vaškevičiūčių Emilijos, Irenos ir 
Liolės ir Ambrazevičienės Marijos.

721. Šemienė Genovaitė — Šėmio Stasio, pask. 
laiku gyvenusio Jugoslavijoje.

722. Vaičiūnas Anastazas-Jonas — Ilgūnienės- 
Korizenaitės Alės, Kudirkų šeimos (moti
nos Elzbietos ir vaikų: inž. Vlado, Juliaus 
ir Danutės) ir Šembergo Alekso.

723. Urbelienė Felicija — Mockienės Eleonoros 
su šeima.

724. Butkienė Rožė, gyv. Rothenburg o. Tbr., 
Dombūhl, bei Roehner, ieško Butkaus 
Juozo.

725. Kyzeliai Al. ir Gust., gyv. Oldenburg, Sack- 
weg (Ausweichwohnung 5), ieško Gečo 
Vlado, Kumpaičio Augusto ir pažįstamų.

726. Kušneraitė Aldona, gyv. Braunschweig, Ro- 
salies-Kaserne, ieško Blauzdžiūno Broniaus, 
tėvo Vinco, Šuliauskienės Matildos ir Šau- 
rušaičio Jono.

727. Kislauskienė Marijona, gyv. Oldenburg i. 
Old., „Unterm Berg“ Lager, ieško sūnaus 
Kislausko Vytauto ir dukters Kislauskai- 
tės Bronės.

728. Stonys Jonas, gyv. Wentorf bei Hamburg, 
Bismarck-Kaserne, Block 9, ieško Peslaity- 
tės Joanos, Traškų Alekso ir Leono, Bar
kausko Petro ir Vyčio Juozo.

729. Gataveckas Juozas, gyv. Oldenburg i. O., 
„Unterm Berg“ Lager, ieJko brolių Jono, 
Antano ir Klemenso, švogerio Peliukaičio 
Ir uošvio Prapuolenio Juozo.

730. Valcerytė-Kuncaitienė Elena, gyv. (13b) 
Traunstein, Kurhaus, Litauisches Lager, 
ieško tėvų ir brolio Vytauto.

731. Subatkevičius Mykolas, gyv. Dillingen/D., 
Litauisches Lager, ieško rangovo Ragausko 
Valerijono, Ragauskienės Grasildos ir Ra
gauskaitės Ramonos, gyvenusių Vienoje ir 
Janušausko Juozo.

732. Litauisches Komitee, z. Hd. von J. G., 
Ansbach (Bay.), Hindenburg-Kaserne, ieš
ko Navickaitės Bronės.

733. Ratenspergienė-Vaitkutė Marija, gyv. Ra
vensburg, Spohnstr. 19, ieško Vaitkaus Po
vilo, Šimkaus ir Karpiaus Stanislovo.

734. Andri jonas Antanas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

735. Btuevičius Pranas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

736. Ražanas Petras, gyv. Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

737. Bradūnaitė Onutė, gyv. Mūhldorf a. Inn, 
Eichfeld, Hausnummer 4, ieško Rašimai- 
tės, Astrausko Kazimiero, Krakaičio Ka
zimiero, Bernoto Broniaus, Liesunaičio Vi
to, giminių ir pažįstamų.

738. Čypienė Birutė, gyv. Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško pusbrolio Glatkausko 
Gedimino, pask. laiku buvusio Warne- 
mūnde, Fliegerhorstkompanie.

739. Ponomariovienė Alina, gyv. Ingolstadt, El- 
bracht-Kaserne^ ieško sūnaus Panomariovo 
Eugenijaus.

740. Normantas Stepas, gyv. Hanau a. Main, 
Lamboystr. 84, ieško brolių Normantų Va
cio, Zigmo ir Aniceto, draugų bei pažįs
tamų.

741. Urbaitis Vincas, gyv. Wiesbaden, Gers- 
dorfs-Kaserne, ieško Urbaičio Jono.

742. Jokūbaitis Petras, gyv. Mūnhcen, Lohen- 
grinstr. 95 - 279, ieško brolių Jokūbaičių 
Prano, Juozo ir Jono.

743. Raštutienė Barbora, gyv. Kempten/Allgau, 
Rottachstr. 15, Litauisches Lager, ieško su
naus Grublio Petro.

744. Karanauskienė Ona, gyv. Dietmansweiler, 
Post Neukirch-Tettnang, Kreis Friedrichs
hafen, ieško sūnų Karanauskų Vytauto ir 
Mykolo.

745. Šneideraitis Jurgis, gyv. Emertsham Weis- 
thum 41, Kreis Traunstein, ieško sesers 
Kruomienės Elzės, švogerio Ermonaičio 
Jono ir švogerio Ivanausko Povilo su šeima.

746. Stimburys Simas, gyv. Wunsiedel, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

747. Gurgždytė Irena, gyv. Wunsiedel, Litaui
sches Lager, ieško Juodakytės Irenos.

748. Kaųnickienė Irena, gyv. Wunsiedel, Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Kaunicko 
Valentino.

749. Korsakas Jonas, gyv. Hanaut Litauisches 
Lager, ieško švogerio Sutkaus Vlado.

750. Vereikis Martynas, gyv. Blomberg, Litaui
sches Lager, Kreis Detmold, ieško Kauši- 
nio Jono, Kaušinienės Onos, Benelio Ze
nono ir Andriuškevičiaus Donato.

751. Bursevičienė Juzė, gyv. Kleinkotz, Litaui
sches Lager, Kreis Gunzburg a. d. D., ieško 
savo vyro Bursevičiaus "Vlado ir Dr. Ar- 
manavičiaus Henriko.

752. Račinskienė Sofija, gyv. Detmold, Fūrsten- 
str. 20, ieško Jankausko Vaclovo.

753. Kisielius Antanas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško Šermukšnytės Ur
šulės, Šermukšnio Alfonso ir Pranckevi- 
čiutės VI.

754. Kačiušis Antanas, gyv. Hechingen, Markt- 
platz '9, ieško Antanaičio Antano ir Nar
buto Kosto.

755. Stančikas Aleksandras, gyv. Wurzburg, 
DP Camp, Northern Caserne, ieško tėvų 
Marijos ir Kazio Stančikų, brolių Vytauto 
ir Alfono Stančikų ir tetos Stefos Stanči- 
kaitės.

Padėka
Alt-Gargės stovyklos lietuviams, paaukoju

siems „Mūsų Kelio" leidimo reikalams tris šim
tus penkiadešimt RM, nuoširdžiai dėkojame.

Redakcinis Kolektyvas

Pranešimas
Jz. ir Jn. Beržinskų paruoštas angliškai-lie- 

tuviškas-vokiškas apie 25.000 žodžių žodynas 
jau spausdinamas. įvairiais žodyno reikalais 
maloniai prašome kreiptis šiuo adresu: Jz. ir 
Jn. Beržinskai, Rosenheim, DP camp B 188, 
Pichlmayrstr. 22.

SKELBIMAS
Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va

dovaujamam dirigento Juliaus ŠTARKOS, ieš
koma visų balsų, ypač pirmųjų tenorų, daini
ninkai.

Balsų bandymas kasdien nuo 13 —15 vai.
Kreiptis: Dillingen a. d. D., Litauisches Lager.

Dillingeno Liet. Tremt. Bendruomenė* 
Apylinkės Komitetas

Lietuviai Esperantininkai
Esperanto kalba vėl leista dėstyti Vokieti

joje, praneša „Wiesbadeno Lietuvių Balsas“ 
No. 8(62).

Kad galėtumėm laisvojo pasaulio esperanti
ninkų organizacijoms pasiskųsti savo nedalia ir 
mūsų brangios tėvynės skaudžiu likimu, turimo 
įsteigti Vokietijoj gyvenančių lietuvių esperan
tininkų draugiją, užmegzti ryšius su Tarptautino 
Esperanto Lyga (IEL) Londone ir Universaline 
Esperanto Sąjunga (UEA) Šveicarijoj. Orga
nizuotai veikdami galėsime būti naudingais idė
jai, siekiančiai laisvės mūsų tėvynei ir paleng
vinti savo būklę Vokietijoj.

Visus esperantininkus, iniciatorių grupės 
vardu, prašau registruotis šiuo adresu: 

Pakštaitis Stasys, (16) Allmendfeld 
iiber Gernsheim, Kr. Gross-Gerau (Hessen).

Pranešimas prenumeratoriams 
ir skaitytojams

1. Pavieniai užsiprenumeruoti „Mūsų Ke
lią“ gali tik tie tautiečiai, kurie negyvena sto
vyklose ir kuriems stovyklos yra sunku pasiek
ti. Šiaip kitiems laikraščiu patogiausia apsirū
pinti pas mūsų platintojus, kurie yra jau be 
veik visose stovyklose.

2. Prenumeruojantiesiems laikraštį atskirai 
arba grupėmis iki 5 egz., prenumeratos kaina 
nustatoma 3,— RM mėnesiui. Trumpiausia* 
prenumeravimosi laikas — du mėnesiai.

3. Vis dar pasitaiko asmenų, kurie atsiunčia 
neapmokėtus paieškojimus ir prašo juos skelb
ti. Pranešama, kad dovanai skelbiami tik tų 
tautiečių paieškojimai, kurie prideda Komiteto 
pažymėjimą apie neturtingumą. Visi kiti, 
siųsdami paieškojimo skelbimus, turi kartu at
siųsti po 2,— RM už kiekvieną paieškomą as
menį. Pinigus siųsti perlaida arba geriausia, 
ypač gyvenantiems ne amerikiečių zonoje, re
gistruotuose laiškuose, kai siunčiamos sumos 
nėra didesnės 30,— R M.

4. Siunčiant perlaidas,- būtinai pažymėti, už 
ką pinigai siunčiami: už laikraštį, paieškojimo 
skelbimus, anglų kalbos vadovėlį ir 1.1. Jei 
kur paštas neleidžia antroje pusėje perlaidos 
rašyti, tai trumpai galima pažymėti pirmojo 
perlaidos pusėje, žemiau siuntėjo adreso.

5. Prancūzų ir anglų zonose gyveną platin
tojai ir šiaip asmens, esą mums skolingi stam
besnes sumas, gali pinigus pervesti per vietinį 
banką, adresuodami: „Mūsų Kelias" Konto Nr. 
8133, Bayerische Hypotheken- und Wechsel- 
Bank, Filiale Dillingen a. d. D.

„Mūsų Kelio“ Redakcija

MŪSŲ KELIAS

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvast 
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant. Musteikis
Permitted by Military Government 
Printed by Manz in Dillingen a. D.

Paskiro Nr. kaina 0,60 RM
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Felicija Bortkevičienė
(1873—1945)

Felicija Bortkevičienė - Povickaitė augo ir 
brc..do smulkių bajorų Laimoje, šeimoje aiškiai 
nusistačiusioje prieš caro rėžimų, prieš Rusijos 
mažų tautų priespaudą. Lietuvos bajorų didžiu
ma nebuvo buvę pasyvūs 1831 ir 1863 m. suki
limuose. Daug jų nukentėjo, dalis pateko Si
biran, ir augdama F. Bortkevičienė iš mažens 
susipažino su kovomis už geresnę ateitį, už pa
vergtų tautų laisvę.

Mekantis Kauno gimnazijoje, ji buvo prie
varta varoma, kartu su kitomis mokinėmis, 
melstis rusų cerkvėm Jos pastangomis suorga
nizuotos klasės mokinės nuėjo melstis ne rusų 
cerkvėn, bet katalikų bažnyčion, už tai ją paša
lino iš gimnazijos.

Persikėlusi gyventi Vilniun, susipažinusi iš
tekėjo už inž. Jono Bortkevičiaus, kuris palai
kė ryšius su lietuviais demokratais. Kartu su 
vyru F. Bortkevičienė dalyvauja slaptuose su
sirinkimuose, o spaudą leidus aktyviai įsitrau
kia pažangios spaudos platiniman. Aktyviai pa
sireiškia 1905 m. seime.

Maždaug po trijų vedybinio gyvenimo me
tų netekusi vyro (1907 m.), perima „Lietuvos 
Ūkininko“ ir vėliau „Lietuvos Žinių“, admini
stravimą. Tik jos dėka šie laikraščiai nežuvo, 
bet kaskart progresavo, turtėjo, davė naujus 
priedus, kėlė tautinę sąmonę, organizavo pa
žangią visuomenę.

Vilnuje gyvendama F. Bortkevičienė ankš
tai bendradarbiavo su visais žinomais veikėjais 
ir revoliucionieriais, slėpė juos nuo policijos 
persekiojimų. Pas ją rado prieglaudą Ernestas 
Galvanauskas, Vincas Kapsukas — Mickevičius, 
Juozas Pilsudskis ir kt. Jai buvo nesvarbu įsi
tikinimai, nesvarbu tautybė, jai terūpėjo, kad 
caristinė Rusija gfiūtų. Gelbėdama kitus, ji 
niekad nesirūpino savimi, nes per daugelį metų 
beveik kiekvienu akimirksniu pas ją buvo ga
lima rasti nelegalių atsišaukimų, už kuriuos grą- 
sė kartuvės, kalėjimas, ištrėmimas, KZ ar kitos 
bausmės. Dėl savęs ji nebijojo, bet energingai 
gynė kiekvieną pavojun patekusį žmogų.

Karo audros nublokšta 1915 m. Rusijos gilu- 
mon, F. Bortkevičienė talkininkauja karo pabė
gėlių ir tremtinių šelpimo darbe. Rusijos val
džia daug gyventojų iš Lietuvos, ypač iš Ma
žosios Lietuvos, ištrėmė, kaip tariamus vokie
čius, Sibiran. Jų gyvenimo sąlygos buvo ne
žmoniškos, nes jiems nebuvo leista pasiimti rū
bų, apavo, neturėjo jie lėšų, nemokėjo kalbos. 
F. Bortkevičienės pastangomis išrūpinta šiems 
tremtiniams pašalpa, bet milžiniškuose Sibiro 
plotuose išmėtytiems tremtiniams padėti tebu
vo galima tik betarpiškai juos apklausiant. .F. 
Bortkevičienė su ^idžiausiu pasišventimu, sun
kiausiomis sąlygomis lanko Sibire lietuvius, pa
deda jiems, guodžia juos. Jos vardas kartoja
mas daugelio lūpose, kuriems ši betarpiška pa
galba buvo suteikta.

1917 m. F. Bortkevičienė dalyvauja lietuvių 
veikėjų konferencijoje Stokholme, atstovauda
ma ten Lietuvių Demokratijos Partiją. Šios 
konferencijos nutarimai turėjo reikšmės for
muluojant 1918 m. vasario 16 d. aktą.

Nors savo metu F. Bortkevičienė daug kartų 
globojo V. Kapsuką-Mickevičių, bet su jo žinia 
bolševikų kariuomenei užėmus Vilnių, F. Bort
kevičienė įmetama raudonojo teroro kalėjiman 
ir, tik taikos sutartį su Maskva pasirašius, ji 
kartu su kitais Lietuvos veikėjais paleidžiama 
Iš Daugpilio kalėjimo. Ji ilgai atsiminė tas jau
trias minutes, kada ji, perėjus Lietuvos sienĄ, 
pamatė lietuvišką vėliavą ir Nepriklausomos 
Lietuvos kareivius.

Įvairios žinios
JAValstybės parems Iraną ir Turkiją prieš 

agresiją. Amerika vengia išdavinėti 
„nepadengtus-čekius“

AP iš Wašingtono praneša, kad JAValsty
bės užtikrinusios Iraną ir Turkiją, jog jos sti
priai laikysis prieš bet kurius užsienių agresin
gus veiksmus kurie pažeistų Jungtinių Tautų 
chartos principus.

Diplomatiniai pareigūnai paaiškinę, jog JA 
Valstybės specialiai pasirūpinusios neduoti „ne
padengtais čekiais pažadų“, kurie galėtų ska
tinti bet kurį kraštą rusų veiksmas išprovo
kuoti.

Paneigiama Rumunijos mobilizacija
UP praneša iš Bukarešto, kad karo ministe- 

ris yra išleidęs oficialų komunikatą, kuriuo pa
neigiama gandai apie Rumunijos vyriausybės 
pasiruošimus dėl naujos plataus masto kariuo
menės rezervų mobilizacijos.

Gandai buvę taip plačiai pasklidę, jog pra
dėta plepėti net apie „kitą karą“ ir todėl vi
daus reikalų ministeris pagrasinęs karo teismu 
kiekvienam, kuris tokius gandus skleistų. Mi
nisteris skundėsi, jog gandus skleidžiančios 
opozicijos partijos, norėdamos pakenkti sau
gumui.

Karo ministeris Constantin V. Raskanu pa
reiškęs, jog buvę pašaukta tik keletas tūkstan
čių vyrų kitiems pakeisti.

Ispanijos siena saugoma
UP iš Paryžiaus praneša, kad komunistų 

partijos organas L’Humanite rašo, jog Prancū
zijos pasienyje Ispanija yra sutraukusi 400.000 
kariuomenės.

Laikai nebuvo lengvi. F. Bortkevičienė vėl 
grįžta prie „Lietuvos Žinių“ ir „Lietuvos Ūki
ninko“ atgaivinimo. Sunkūs kovų už Nepri
klausomybę metai. F. Bortkevičienė Steigiama
jame Seime atstovauja Lietuvos Liaudininkų 
partiją ir pirmeives moteris. Ji karštai stoja 
už žemės reformą, tuo pabrėždama savo sim
patijas žemės ištroškusiems darbštiems beže
miams ir mažažemiams. Ji seniai užmiršo, kad 
kilusi iš dvaro, kad jos gimines gali ši reforma 
nuskriausti. Kaip „F. Bortkevičienė, Dr. K. Gri
nius ir Co“ b-vei ji paaukojo apie 7000 rublių 
savo turto — viską, ką ji turėjo, norėdama 
parūpinti pažangios spaudos Lietuvos liaudžiai, 
taip ji laikė ir teisinga atiduot žemę tiems, 
kurie ją dirba.

Kas nežino G. Petkevičaitės įsteigto „Lietu-, 
vos Žiburėlio“, moksleivių šelpimo organizaci
jos, kuriai daug metų energingai vadovavo F. 
Bortkevičienė. Daug jos sušelptų buvusių ne
turtingų mokinių vėliau išėjo žymiais veikėjais 
ir savo aukomis per „Lietuvos Žiburėlį“ padėjo 
kitiems nepasiturintiems, bet su visu jaunystės 
veržlumu siekiantiems mokslo šviesos ...

Lietuvos vidaus gyvenime įvykus posūkiui, 
F. Bortkevičienė, nors milžiniški jos nuopelnai 
Lietuvos Nepriklausomybei, buvo puolama, 
šalinama iš redaktoriaus pareigų. Užtenka bent 
kiek įsijausti, kad supratus šios kilnios moters 
tragediją...

Pasireiškus krašte vidaus kovoms, demokra
tinėms srovėms metus šūkius į ūkininkų mases, 
F. Bortkevičienės namelis dažnai susilaukdavo 
keistų svečių, slaptų posėdžių dalyvių, kurie va
dovavo Suvalkijos ūkininkų judėjimui.

Daugelis kalinių su giliausiu dėkingumu pri
simena šią šventą moterį, nes ji kovojo už kie
kvieno kalinio gyvybę, už jo šeimos egzistenci
ją, už paleistų iš kalėjimo ir gatvėn išmestų 
žmonių globojimą. Be pažiūrų, tikėjimo ir rasės 
skirtumo ji globoje visus ir visų rėžimų laikais. 
Bolševikmečiu ji nepabūgo NKVD, vokiečių 
metu Gestapo, — statydama pavojun savo gy
vybę, ji gelbėjo kitus. Gelbėjo ir kovojo su 
rėžimais, kurie nesuderinami su žmoniškumu, 
su tolerancija, su demokratija. Ypač paskuti
niais savo gyvenimo metais ji daug padėjo per
sekiojamiems, sekė vokiečių skriaudas Lietuvai, 
platino „Nepriklausomą Lietuvą“ ir rinko jai 
aukas. Niekas negali riet suprasti, kaip baisiai 
buvo pavojinga ši silpna senutėlė Lietuvos oku
pantams.

Frontams artėjant F. Bortkevičienė norėjo 
pasitraukti į vakarus, bet liga neleido jai pa
likti Kauno. Vėlionė tarsi jautė, kad sugrįžę 
bolševikai neleis net lavono tinkamai palaidoti, 
nes Didžiosios Lietuvos Nepriklausomybės ko
votojos budynės ir laidotuvės būtų virtusios 
politine demonstracija. Jos kūną NKVD išvežė 
slaptai iš „Varpo“ salės Kaune ir nuvežę sunk- 
vežimui palaidojo Troškūnuose.

Su F. Bortkevičienės mirtimi nuėjo karstan 
daug mūsų istorijos paslapčių. Su velione mes 
netekome tikrai šviesios asmenybės, kuri gali 
būti pavyzdžiu daugeliui mūsų jaunuolių. Jos 
pasiaukojimas, pasišventimas, darbštumas, pas
tovumas ir žmoniškumas yra nepalyginami. Tai 
buvo įsikūnijusi humaniškumo sąžinė, kuri 
skaisčiai paslaptinga brangakmenių šviesa švie
tė paskutinių metų liūdnose Europos sutemose. 
Tikėkime, kad laisvi Lietuvos sūnūs jos kapą 
papuoš neužmirštamu paminklu, o jos gyveni
mo geri pavyzdžiai neliks be atgarsio priau- 
gančioj kartoj. And. Valuckas

Nepaprastas mostas Indijai
UP iš Londono praneša, kad ministeris pir

mininkas Clement R. Attlee kovo mėn. 15 d. 
pasiūlė Indijai nepriklausomybę Britanijos ri
bose ar visai savarankišką.

Toks pareiškimas yra aukščiausio humaniz
mo ir kultūros mostas. Tokie reiškiniai būna 
reti istorijoje. Tokių pareiškimų laukia dau
gelis tautų, kurios vis dar kenčia sunkias oku
pacijos sąlygas.

Wallace duota kelią Trumanui prezidento 
rinkimuose 1948 metais

INS iš Wašingtono praneša, kad preziden
tui Trumanui dabar esąs švarus takas į demo
kratų prezidento rinkimus 1948 metais, nes pre
kybos ministerio pavaduotojas Henry A. Wal
lace pareiškė, jog jis nestatysiąs savo kandida
tūros, jei „ponas Trumanas yra“.

Kai kurie demokratų senatoriai ir aukšti 
partijos tarybos nariai pranašauja, kad Ponas 
Trumanas gausiąs partijos sutikimą.

Anglija paskyrė 11 milijardų dolerių atomui
Iš Londono AP praneša, kad ministeris pir

mininkas Clement Attlee ž. rūmuose yra pa
reiškęs, jog Anglija yra numačiusi 11 mil. do
lerių 1946/47 m. atomo bandymams daryti. Vy
riausybė šioje srityje darysianti viską, kas ga
lima. Toliau, jis pareiškė, jog atomo progra
moje bandymai varžomi stokos special i'.tų, me
džiagų, pastatų ir technikos įrengimų, bet ne 
lėšų. —

Anglijos uostuose pasitaiko dainų sąbotžo 
aktų — padeginėjami laivai.

Ginklas prieš atomine bombą
Wašingtonas, kovo mėlt. 6 d. INS praneša, 

kad karo departamentas koncentruoja savo vil
tis į radaru vairuojamas raketas, kurios būsian
čios geriausias apsigynimo ginklas prieš atomi
nes bombas.

Departamentas atidengė, kad karinės oro 
pajėgos seks šios prieš atominę bombą apsigy
nimo priemonės vystymąsi per šią vasarą nu
matytus bandymus, kurie įvyks prie White 
Sands, N. M.

Armijos kalbėtojas pareiškė:
„Mūsų miestų ir didžiųjų pramonės centrų 

bombardavimo pavojus nuo ilgų distancijų stra- 
tosferinių raketų gali būti sumažintas, jeigu ka
riuomenės oro pajėgoms, dedančioms pastan
gas, pasisektų paimtą vokiečių raketą (V) iš
mėginti.“

Tas reikalas buvęs atskleistas kartu su rake
tų siuntimo į stratosferą 90 mylių aukščiu, t. y., 
30 mylių aukščiau, negu tas pirmiau buvo nu
matyta.

Visos žinomos su radaru priemonės, net ir 
tos, kurios buvo vartojamos mėnuliui pasiekti, 
bus panaudotos siekiant, kad piršto paspaudi
mu raketos turės skrosti dangų 4500 km. greičiu 
per valandą.

Šešiolika milijonų laikrodžių
Šveicarija šiais metais numato pagaminti 16 

milijonų laikrodžių. Apie 300.000 laikrodžių 
esą jau nupirkę amerikiečiai kariai, aplankę 
Šveicariją...

Amerika yra stambiausias laikrodžių pirkė
jas. Praėjusiais metais Amerika iš 17 milijonų 
pagamintų laikrodžių yra nupirkusi 12 milijo
nų. Anglija nuo 1939 m. laikrodžių nėra pir
kusi.

Šveicarų jaunimas, sakoma, nelinkstąs būti 
laikrodžių gamintojais ir manoma, kad laikro
džių pramonė, prasidėjusi 14 amžiuje, gali kris
ti. Brangiausias laikrodžio modelis kainuoja 
apie 1300 šv. frankų, arba 350 dolerių, o pi
giausias — 1,5 dolerio, arba 6 frankai.

Maisto kainos Rusijoje sumažintos
AP iš Londono, pasiremdamas Maskvos ra

dijo pranešimu, praneša apie maisto produktų, 
gėrimų ir rūkalų kainų sumažinimą.

Maskvos, Leningrado ir kitose vidurinėse 
bei šiaurinėse srityse mėsos kainos sumažintos 
nuo 10 iki 20%, cukraus — 33%, žuvies — 
15—30%, sūrio — 15—20%, pašteto — 10—32%, 
natūralios kavos — 40%, degtinės ir vyno — 
25%, cagarečių — 50%. Duonos kaina taip pat 
sumažinta.

Restoranuose ir arbatinėse kainos bus taip 
pat atitinkamai sumažintos ir tuo pačiu laiku 
bus daugiau maisto prieinama gyventojams iš
plečiant maisto krautuvių tinklą.

Tunelis po Mont Blanc kalnu
INS iš Ženevos praneša, kad beveik jau 

tampa realybe, jog po Alpių milžinu Mont 
Blanc bus pravestas tunelis. Organizacija jau 
esanti sudaryta senai lauktam projektui įgy
vendinti ir darbai numatoma pradėti dar prieš 
gegužės mėnesį.

Projektas sudarytas Šveicarų, Italų ir Pran
cūzų. Tunelis junsiąs Paryžių su Milanu per 
Šveicariją.

Susitiks Skandinavų ministerial
Reuteris iš Oslo praneša, kad kovo pabai

goje Osloje numatomas trijų užsienių reikalų 
ministerių susitikimas. Laukiama atvykstant 
Švedijos ir Danijos ministerių tarptautinei poli
tikai aptarti.

Vyriausias DP globėjas pasitraukė
AP iš Vašingtono praneša, kad vyriausias 

UNRRA-os direktorius Herbert H. Lehmanas 
iš savo eitųjų pareigų dėl nesveikatos pasi
traukė.

Dir H. H. Lehmanas dirbo nuo 1942 m. 
gruodžio mėn., kada prezidentas Rooseveltas jį 
buvo" pakvietęs tų pareigų. Prieš tai buvo jis 
Newyorko valstybės gubernatorius. Sveikata ne
beleido jam ilgiau pasilikti prie to darbo, kurį 
jis su didžiausiu atsidėjimu dirbo ir kurio 
vaisiais mes DP naudojomės. DP jo vardo 
niekada neužmirš.

\ °
Tarptautinis teismas

AP iš Londono praneša, kad JT tarptautinis 
teismas pirmąją savo sesiją pradės balandžio 
mėn 6 d. Haagoje — Olandijoje.

Kovos laivas Missouri išvyksta į Turkiją: 
jis veža buvusio Turkijos ambasadoriaus Meh
met Ertegun kūną į Istambulą.

AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Są
jungoje komunistų partija, rašo Pravda, pasie
kusi aukščiausią istorijoje narių skaičių — 
6.000.000.

Vengrija reiškia pretenzijų į Fiumės uostą. 
Prieš I-jį didįjį karą jis buvęs geriausias Ven
grijos UOSt|S.

Švedijos vyriausybė paprašė parlamento pri
tarimo prisidėti prie JTOrganizacijos. Parla
mentui sutikus, vyriausybė greičiausiai įteik
sianti pareiškimą rugsėjo mėnesį.

UP iš Wašingtono praneša, kad esąs suim
tas vienas anglų mokslininkas dirbęs su ato
mine bomba. Suėmimas siejamas su Kanados 
Špijonažu. Šis mokslininkas galėsiąs būti vie
nas svarbiausių liudininku.

Lenkų kariuomenės demobilizacija
AP iš Londono praneša, kad D. Britanija, 

kaip pareiškė užsienių reikalų U-aigų kalbėto
jas, yra numačiusi greitą lenkų karių, esančių 
Italijoje, šiaurinėje Vokietijoje ir D. Britanijo
je, demobilizaciją, nes Varšuvos vyriausybė yra 
pažadėjusi karių nepersekioti dėl jų politinių 
įsitikimų. Demobilizacija galėsianti būti pra
vesta balandžio pabeigoje ar gegužės mėnesyje.

Britų kalbėtojas pareiškęs, kad lenkų gau
toje notoje duodamas „aiškus užtikrinimas“. 
Nota būsianti išplatinta 200.000 lenkų karių 
tarpe.

Rudenį pravesti užklausimai dėl grįžimo. į 
Lenkiją nedavė gerų rezultatų. Norinčių atsi
rado tik 47.000 karių. y

Anderso štabo kalbėtojas pareiškęs, jog da
bar norinčių būsią apie 80% esančių Britani
joje karių. Jis manąs, jog labai maža būsią to
kių, kurie norėtų grįžti iŠ Vokietijos ir dar ma
žiau iš Italijos.

AP praneša iš Atlantic City, kad prie kovos 
laivo Missouri, kuris gabena Turkijos ambasa
doriaus kūną į Turkiją, prisijungs Vidurže
mio jūrų Britų laivyno vienetas. Šis reiškinys 
diplomatų sluoksniuose laikomas draugiškumo 
ženklu Turkijai.

—O—
Iš Hamiltono pranešama, kad Kanados West- 

nighause Co buvusi pareikalauta amunicijos ir 
aprūpinimo ministerijos suspenduoti Rusijos 
užsakymus.

Švedijos užsienių reikalų ministeris Oesten 
Unden pareiškė, kad Vyriausybė tuojau prašy
sianti parlamento pritarimo prisidėti prie JT 
Organizacijos.

Pranešama, iŠ Vienos, kad Rusija iš Austri
jos išsivežė du mokslininkus, dirbusius atomo 
energijos srityje prie Vienos universiteto, kad 
jie galėtų toliau tęsti darbus.

Iš Indijos, kaip pranešą AP iš Berlyno, at
vyko 10-ties asmenų misija į Berlyną. Jie akre
dituoti prie Sąjungininkų kontrolės tarybos ir 
atstovaus savo krašto interesus.

AP iš Wašingtono praneša, kad japonai ka
ro metu ant JAValstybių paleidę 9000 balionų, 
iš kurių galimas daiktas apie 900 jų buvo pa
siekę- šiaurinę Ameriką. Šie balionai buvo su 
bombomis, dėl kurių esą buvę 6 žmonės už
mušti.

Iš Tokijo praneša, kad Ramiajame vande-’ 
nyne prieš porą savaičių iškilo sala 200 jardų 
ilgio, 150 jardų pločio ir 50 pėdų aukščio. Sala 
vis dar didėjanti. Iki šiol ten nebuvę jokios 
salos. Tai naujos salos gimimas.

AP iš Londono praneša, kad Rusijoje auginama 
spalvotos medvilnės. Spalvos nekintančios nuo 
saulės ir skalbimo. Tai būsią tekstilėje „revo
liucija“.

Penicilinas bus Prancūzijos — Danijos kon
cerno gaminamas Prancūzijoje dar šių metų pa
baigoje.

Pranešama iš Vienos, kad iki balandžio pa
baigos Austrijoje bus išimta iš apyvartos visi 
Sąjungininkų pinigai. Gauta esą 300 tonų aliu- 
minijaus, iš kurio bus kalami 50 skatikų, 1 ir 2 
šilingų monetos. Austrijos vyriausybė nori taip 
pat gaminti ir 5 šilingų monetas, kad galėtų 
pakeisti Sąjungininkų kursuojančius 5 šilingų 
monetas. Šilingas vertinamas 10 centų.

AP iŠ Londono praneša, jog JT Ekonominių 
ir Socialinių reikalų taryba susirinks Newyorke 
tik gegužės mėn 25 dieną.

INS iš Londono praneša, kad kartu su oku
pacine kariuomene iki liepos mėn. pabaigos iš 
Vokietijos išvyks Kanados karių daliniai.

Tautines martirologijos 
medžiagos reikalu

Mūsų tautos kančių golgota šio karo eigoje 
turės daug kietų epizodų. Jau dabar jie slegia 
giedresnio spindulio išsiilgusią tautą. Daug kam 
sunku klausytis ar skaityti šiurpius tautiečių 
išgyvenimus kacetuose ar kalėjimuose. Supran- 
tma! Mes visi esame pernelyg daug iškentėję. 
Tačiau bent ateities laikams neturi likti bekal
bė mūsų tautinės kankininkystės istorija. Atei
ties kartoms turi likti žinomos mūsų kovų žaiz
dos ir mirtys.

Laikinasis Lietuvių Politinių Kalinių Komi
tetas savo darbų plane yra numatęs rinkti tau
tinės martirologijos medžiagą ir tą darbą lai
kinai yra pavedęs buv. Stutthofo kaliniui Sta
siui Ylai. Prašomi visi, kas turi žinių apie na
cių nukankintus tautiečius, siųsti jas LLPKK- 
tui, (14) Pfullingen b. Tubingen, Goethestr. 12. 
Svarbios ypač mirties datos, kančb- ;r mirties 
aplinkybės, kalinimo motyvai, her iiai kan
kinių laikysenos bruožai, sudeginimo ar palai
dojimo vieta, fotografijos, būdingesni laiškai, 
testamentinės frazės.

LLPKK-tas, neturėdamas tuo tarpu galimybės 
rinkti kitą relikvinę medžiagą, kurią mūsų kan
kiniai yra turėję su savim, prašo tačiau ją as
meniškai saugoti. Kiekvienas išlikęs daiktas, 
surištas su kankinių gyvenimu, bus muziejinė 
vertybė ir turės kada nors pasidaryti visos tau
tos nuosavybė.

(Kiti laikraščiai prašomi persispausdinti.)
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