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Vasario 16 diena - mūsų didžioji tautine . 
šventė, ŽE šventė mums primena tą laimin
gąją musu tautos dieną, kada buvo paskelb
ta Lietuvos ne priklausomybė.Laisvi yra 
vienas iš pačių didžiausią, ir svarbiau
sią veiksniu tiek paskiro žmogaus, tiek 
tautu gyvenime.Laisvė Įgalina žmogų kur
ti ir susidaryti sau tokias gyvenimo sąly
gas, kokios jam atrodo geriausios ir pa
togiausios.Laisvė tautos gyvenime yra di
dysis ne tik kūrybos, bet taip pat ir pa- 

♦ dangos veiksnys.Tik laisva būdama tauta 
gali kurti savo kultūrą, tobulėti, žengti ptiekin.Verglia 
tautą ilugdo.Vetgija suvaržo žmogų, daro jĮ nelaimingą ir 
JĮ degraduoja bei sulygina su gyvuliu.

Tautos, suprasdamos didele laisvės reikšmę, ją 
brangina, dėl jos kovoj.,-,. I>el laisvės nesigailima pačių . 
brangiausiu bei didžiausių aukų.Laisvė labai dažnai, jei 
ne visuomet', porkoma brangiomis kraujo aukomis.Nelaiminga 
te tauta, kuri netenka laisvės, tampa kitų verge.Mes lie
tuviai s ir. n ■'ieną tą didžiulę nelaimę, tą baisiąją savo tau
tos tragediją išgyvenamo. Šiandieną mes esame pajautė visą 
skaudžią realybę tautos, kuri svetimųjų pavergta ir naiki
nama. ,

Šiemet mūsų tautos nepriklausomybės šventė — va
sario 16 -ji buvo nė džiaugsmo šventė, bet gilaus susimąs
tymo šventi. Vasario 16 dieną švęsdami, mes prisiminėme ' 
kiek daug mes buvome pasiekę savo laisvo, nepriklausomo gy* 
venimo metais.Vasario 16 dieną minėdami, mes pr1 aim-Įneme 
tuos laimingus laikus, kada buvome laisvi, kada turėjome 
savo nepriklausomą valstybę, kada kitų Europos tautų, di
džiųjų ir mažųjų, tarpe jautėmės lygiateisiais nariais. 
Šiandien mes viso to neturime. Šiandien mūsų tauta sveti® 
mųjų pavergta, naikinama ir žudoma. Ir, jei ’jai bus lemta 
ilgesni laiką nebosusilaukti laisvės, ji žus.

Šiemet, minėdami savo tautos nepriklausomybė* šven
tą. giliai susisieloję .prie savo buvusios valstybės griuvė
siu, kiekvienas iš mūsų kėlė sau klausimą? Ar mes susilauksi
me laisvės, savo nepriklausomos valstybės ir kada tai 
Įvyks? Šis klausimas yra svarbiausias musų tautos klausi
mas. Jei mes susilauksime laisvės, mes kaip tauta būsime 
gyvi, užgydysime padarytąsias žaizdas ir vėl galėsime jaus-
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tie 1 t.-iming-t-.Tnj mūsų tautai tūtų lemta likti dabartlnjje 
jos vergijoje, ji žūtą.T.-.d spręsdami savo tautos laisvas 
M rusimu, mes tuo pačiu sprendžiame ir savo tautos gyvybes 
klausimą.

Ar sul-.uksime mos savo_tautos laisvės ir būtent ka
da? Štai aktualusis šiandien musų tautos klausimas. Kas į 
ji^ galėtą atsakyti? Kaip ir kada jis išsispręs?

M-s tikime, kad musu tauta sulauks laisves, ir kad 
mos vėl galėsimo grįžti į savo laisvą kraštą.Tam savo tikė
jimui mes turimo rimta, pagrindą. Esama daug ' argumentą, ro
dančią, kad mūsų viltis sulaukti savo tautos laisvos tik
rai išsipildys. ‘

M-. s čia b ndrais bruožais norime- peržvelgti tuos 
<m:gumontus, kuriais mes grindžiame savo nepalaužiamą tikš—' 
jimą, kad anksčiau ar vėliau mes savo tautos laisvės ir ne
priklausomybės sulauksime.

Vienas iš tokią argumentą yra mūsų, tautos garsioji 
praeitis. Vincas Kudirka musu, Tautos Himne mus ragina iš 
praeities semtis stiprybes.Ir ištlkrąją, praeitis mums yra 
davusi daug stiprybės, jos dabar duoda "ir , be abejo, atei
ty duos.Praeitoje musą tauta buvo sukūrusi didžiulę vals
tybę, valstybę, kuri Vytauto,Didžiojo laikais tęsėsi nuo 
Baltijos ligi 'Juodąją juru.Dėl ypatingos mūsą tautos geo
politinės būklės ir visos 'kilęs kitokią priemanžAu mes tos 
valstybes buvome neteka.Po 1914—1918 metą karo mes' vėl ats
tatėme savo, ne pr iki aus oba valstybę. Praeityje pasiekti mūsą 
tautos laimėjimai buvo labai svarbus veiksnys mūsą tauti
niame atgijimo ir nepriklausomos valstybes atstatymo. Pra
eitis mums teikę ne tik. moralines stiprybės, ne tik pasi
tikėjimo. savo jogomis, bet taip pat ir nenuginčijamos tei
sės turėti savo nepriklausoma, valstybę.Mes siekiame te, ka 
mes turejome.Praeityje mes turėjome nepriklausomą valsty
bę, mes ir siekimo ją atkurti, nors ir savo tautos etno
grafinėse ribose.Toji teise mums ir dabar tebeegzistuoja 
ir ji egzistuos tol, kol musu, tauta bus gyva. _

Iš 1914 - 1918 metu, karo griūvėsią atkurą savo ne
priklausomą valstybę, mes per dvidešimtį nepriklausomo gyve
nimo metą labai daug padarėme pažangos Įvairiose gyvenimo 
srityse. Si savo kaimynais mes gyvenome taiklngai.Dar dau
giau, ir ją, skriaudžiami mes ne kėlėme. ginklo, nenorėdami ka
ro.Iškilus šiam baisiam karui, musu valstybe paskelbė neitra— 
litet a,.Težinu jis mūsą neišg Ibėjo.iJes tapomo dvi ją didžią
ją, savo kr’myną agresijos auka.Vakarą kaimynas pasigrobė- Klai
pėdos krautą, o Rytu, kaimynas visa likusia, Lietuvą. Sovie—_ 
tą Sąjunga, norėdama’ užmaskuoti savo smurtą, suklastojo mu
są tautos valią vadinamaisiais rinkimais i liaudies seimą. 
Tuo būdu norėta atvaizduoti lyg ir mūsą tauta savo noru pra
sėsi įjungiama i Sovietu Sąjungą.Tačiau tiek Sovietą Sąjun
gos sriurtus, tiek jos musu tautos valios, suklastojimas vie
šajai pasaulio opinijai yra labai gotai žinomas.

Lietuviu, tauta visais galimais ir jai prieinamais 
būdais protestavo' prieš Sovietu, Skjungvs mūsų, tautai pada
ryta, smurtą ir klastą.Ir JAV ir D.Britanija, ir visa eile 
kitą valstybią Lię tuv'os inkorporavimo į Sov. S-ga, dar ligi 
šiolei nėra pripažinusios.JAV iv D.Britanija tatai jau daug 
kartą yra viešai deklaravusios. SLs faktas yra labai dideles,, 
reikmes. Ji s mums telkia daugiausia vilčių susilaukti laisves.
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. ' KODĖL SOVIETAI VARĖ ANTIBRITIŠKA KOMPANIJĄ ? 
Londono savaitraštis "Tribūne" idejo vedamąjį, kuriame iš
aiškino, kodėl JTO-je Sovietai šturmavo Anglija, o ne Jung
tines Amerikos Valstybes.Tarp kitko rašoma: "Riicija, kuri 
visuomet smarkiai skundėsi, kad tikri ir tariami fašistai 
bei reakcionieriai sėja nesantaika tarp didžiųjų valstybių 
o dabar patys sugriovė Didžiojo Trejetuko tariamai:-! vieny
be savo oficialiu puolimu”.

Rusų anti britiška propaganda spaudoj ir per radio 
prasidėjo tik prieš pora mėnesiu po to, kai darbo pazidja 
atėjo prie valdžios.Nuostabu, kad Sovietu propaganda buvo 
nukreipta tik prieš D.Britanija, o ne prieš Jungtines' 7.1.- 
tybes, kurios, kaip žinoma, nesudaro socialistinės ar tu.v- 
tautinio altruizmo tobulybes pavyzdžio.

Rusijai atrodo, kad D. ritanija nebesanti didžioji 
valstybė, Britu Imperija griūvanti ir visas kraštas link i- 
tąs i tingima.Tai buvo puolimo priežastis, tuo tarpu Jungti
nių Valstybių atžvilgių Sovietai yra atsargūs ir nuolaidus, 
nes vertina jų stipruma ir jėga. Bevin’o kalbos JTO posė
džiuose yra šviežio oro dvelkimas nesveikoj slaptos diplo
matijos ir mandagios b.tpokrizijor etnosferoj.Jokiu atveju 
negalima'prikišti Labour tarty vyriausybei silpnumo ar do— 
kadencijos.

Komunistai nuo seno nekenčia socialdemokratų ir 
darbo partijos ir bijo, kad britu režimas gali turoti pa
sisekimų ir. kad jis gali tapti patrauklus, nes nėra nei ka
pitalistiškas, n:>i reakcionieriškas, ne.i bolčc.v-kiėkac, bet 
yra demokratiško socializmo pionierius. Sovietai bijo šitos 
konkurencijos ir šturmuoja .bet koki nepriklausomos social— 
demokratijos atstatymo požymi.Lorn Blum yra vienodai puo
lenas kaip i- B'.’vin’ ar'. ' „ - .

Taip buvo kiek ankščiau iki e.m.vasario num.vidu
rio.Dabar, po Byrnea kalbos žurnalistų sąjungoje, kurioje 
Bymea aiškiai išdėstė,Am likos pažiūra i Sovietu Sąjungos 
politika ir ja paglosto prieš plaukus, .'gal būt sovietų pro- 
pag.'nda leis Anglijai pasilsėt.Amerikos spaude pažymėjo, kad 
si Byrnes kalbi: pradėjo nauja fazę Amerikos politikoje Sov. 
Sąjungos atžvilgiu ir kad ši .'fazė'pasižymės nenuolaidumu ir 
griežtumą Sovietų imperializmo atžvilgiu.

APSIVYLIMAS AMERIKOJE.. "Tbo Tiru.-c” korespondentas 
iš Wtshingtono šitaip, charakterizuoja amerikiečiu apsivyli-
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Hitleris pasodino jį į Moabitu kalėjimą, ir jis nebeturėjo 
jokios įtakos, sumuštai ir del' išdavimo ir porsekinsimo pa
krikusia'! partijai.Gabūs poetei, literatai, rašytojai iš~ 
atsklaidė po visą pasaulį, atsidurdami emigracijoj.Kai 
kurie iš jų pav., Dwinger, prisiglaudė prie nacių partijos. 
Erioh Muehsam naciai pakorė Dr.chau lagerio išoinamoj vie
toj, Ernst Toller nusižudo iš desperacijos New Yorke.Leon 
Feuchtwanger buvo kurį laiką Maskvoj, emigravo iš ten ir 
dabar niekas nieko apie jį nežino.Egon Erwin Kisoh taip 
pat atsidūrė emigracijoj ir toli nuo savo tėvynės taip ir 
nuo Easkvos.Kurt Tuoholski bestiališkai nužudė hitleriniu— 
kai.Taurus Karl Ossietzky, kaip ir Erioh Muehssm daugiau 
pacifistas - anarchistas negu komunistas, mirė kalėjimo li
goninėj po didelio tarptautinio skandalo ir protesto dėl 
jo suėmimo.Taip pat išnyko iš paviršiaus žymus rašytojam 
ir Toller draugas - ludwik Henn, vienas iš Bavarijos ko
munistų sukilėlių, vadų, trumpam laikui pasirodęs kaip 
gabus karo jėgų vadas Ispanijos respublikonų, armijoj ir 
tarptautinėse brigadose. Bo to jis atsisakė vykti į Mas— 
kų ir paliko Pranoūs.ljojc. kaip politinis emigrantsš.Pri
liko gyvi ir veiklūs tik tokie, kaip Wilhelm Piock, Kla
ros Zotkin mokinys. 1935 - '57 m.Pieck vadovavo visam ko- 
mihterno darbui Vokietijoj, bet jo veikla jokių, rezulta
tų nedavė Berlyne ir Boselyje visa to darbo naštų vilko 
jaunas, energingas darbininkas ir žurnalistas Ran. Komiar- 
temo organa "Rundschau" Ran straipsniai apie situaciją, 
Vokietijoj buvo blaivūs ir todėl prieštaravo Maskvos iš— 
misl.ms apim Vokietiją.

Rau išnyko iš paviršiaus taip pat paslaptingai ir 
greit, kaip ir Ludwik Renu.Atskalūnų apsupti, naciu per
sekiojami, kaipo Maskvos agentai ir NKVD persekiojami, kaip 
Vohtetijpc ir fašistu, agentai, vokiečių, komunistei prara
do ne tik orientacijų bet ir pamatų po' kojomls.Bolšeyį— 
kai Reichstago komunistų partijos frakcijos vadų Torglsr 
po Dimitrovo bylos kaltino išdavimu nacizmo naudai.Visur 
užuoedami šnipinėjimų ar išdavimą. Sovietai savo rankomis 
padėjo Hitleriui likviduoti visų komunistų aparatų Vokie
tijoj. 1939 rusų komunistai, susidraugavo ru naciais, tuo 
yr ašiai pakenkė Vokietijos komunizmui.

Kai kilo vokiečių ir lenkų karas, raudonarmiečiai 
take, kad Stalino rupesniu Thalmannn išvyk siųs į Rusiją, 
po to ėjo kitokie gandai; esu Thalmąnn esąs mobilizuotas 
ir viršilos laipsnyje tarnaująs vokiečių armijoj, paga
liau tia patys raudonarmiečiai' sake, kad Tholmann osųs 
"gcrmanekajaBvclo'd".Paskutiniai gandai buvo tokie, jog, 
bolševikai susijungsiu su naciais į, vienų partijų iv uzka- 
riausia visa pasauli.Ir gandai apie Thaelmann pagaliau 
visai išnyko,, o Komlnterno valdininku liko Wilhelm Pi-Cok. 
Kaip matyt is radio pranešimu Pieck sudaro idealinį, 'vipų 
Maskvos politikai vykdyti.Greta nacistinių generolų Si2 
Seydlitz. ir Paulus priešakyje dabar Maskva turi Pieck 
partijų.Kadangi niekas iš senų darbininkų komunistų į jo 
partijų neskuba, tad ji atidaro savo eiles pikčiausiems 
darbininku klases priešams -uiaclonalsoci’.alistų partijos 
nariams. '
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Moralistai piktinsis rusu, cinizmu, poetai sakys, kad tai 
negražu, bet bolševikai sakys, kr.d tokios pastabos A tai 
"idiotiški Vakaru. Europos prietarai". Jie,nori turet’stip- 
rių" partijų, nors ji būtu, sudaryta-not is banditų. Boise-, 
vikų parti jų ir komintemo istorijoje buvo jau daug tokiu, 
politinių sąjungų su nemoraliausiu ir grubiausiu elementui 
Bolševikai Žino, jog jų didžiausi priešai yra ne vien tik 
nusivylusių, darbininkų mases, bot ir socialdomokrctai. 
Socialistų tarpe jie ieško sąjungininkų, kurie atkakliai 
nekistų socialdemokratu, kaip kad komunistai jų nekenčia, 
todėl atidarė duris naciams į Savo pscudoproletariška.,ir 
psoudnokomunistiška, partija,.
Rosą luxcmburg ir Karoli, Sicbknoohtą nužudo du vokiečiai 
karininkai, kilų iš kap. Rochm'o slaptos organizacijos. 
Kap.Roohm'as laikomas vienu iš faktiškų naciu partijos 
įkūrėjų. Praėjus 27 motėms mi" tuo yvykio, su pirmųjų, 
Vokietijos kompartijų vadų žudikais Maskvos delegatas' 
iš kremliaus įgaliotinis komunistiniams reikalams Vokie
tijoje, Rosos Luxemburg ir K. Bibbknochto mokinys ir auk—„ 
lėtinis Wilhelm, Bieck daro sajungui Maskvos raganų virtuvę, 
rengia naują, mišinį, iš tiosų šis mišinys norą naujas, 
bot norą abejonės, 'jog jo smarve duosis jauoįama visoje 
Vokietijoje.TAKTAI IR BTOOMOHES. Kai J.T.O. Londone buvo kalbama tik 
apio taikų ir viso pasaulio saugumą, tai šiaip tarptauti
niame gyvenimo galioja senas dėsnis: "Si vis paoem, para 
balium" ("Joi nori taikos, tai renkis karui") Amerikos 
J.V. politikai ir kariuomenes vadai užėmė aiškių poziciją,. 
Štai gon. Eisenhower'iš iš sonato karo Komisijoj pareiškė, 
kad pergale ar pražūtis busimąjame kare pareis tik nuo to, 
kit&J.V. pajėgs atmušti visus puolimus. "Re mos paleisime 
pirma, šūvį, nors žinoma beveik tikrai, jog Jungtines Vals
tybes' sudarys pirmąjį agresijos tikslų". Gon. Eisenhower 
pabrėžo būtinumą, Kad visi J.V. piliečiai privalomai atlik
tų kariną tarnyba, nes, jo asmeniniu įsitikinimu, tik milita— 
rįne J.V.' galybe,' jos ginklai, techniška pažanga ir žmonių, 
jogos sudaro taikos garantiją. Atsakydamas į klausymą, gen. 
Eisenhower pasako: "Tarp D. Britanijos ir J. V. niekuomet 

karo nobus. Rusija nieko nelaimes karo su J.V.". , x
Amerikos oro pajėgų viršininkas gen. Arnold pareiškę, kad J.V. 
turi palaikyt savo aviacijos patoncialą ir taikos motu.
Taikos laikotarpį roikia panaudot planų, išdirbimui, knp ato
minėmis bombomis ir kitokiomis priemonėmis sunaikint: svarbius 
strateginius ir karinius punktus, kurie įtariami, jo,g jie 
turi būt būsimoje Amerikos priešo išeinamomis pozioi-jomis. 
Reuterio agentūra, pranešama iš gon. Arnoldo paroįšlęimą, 
paaiškino kai kurios Amerikos karo technikos laimėjimus: 
J;V. turi naują bombonešio- tipą "B-35", kuris nuskrenda 
16 tūkst. kilometrų greičiu 630 klm. por valanda, ir kelia 
59 tonas bombų. Uoka šitam lėktuvui J.V. gali iš savo, bazių 
kontrolioti eventualaus priešo teritoriją. į
Bo to, Amerikos inžinieriams pavyko pagaminti atominiai 

, šovinių, kurios valdo radio bangos; tie šoviniai gali', būti 
paloidž'iami iš lėktuvų, jei jam grąsia priešo gynyba. Gen. 
Arnoldo manymu, bombos V-2" yra goriausios skrendančias \ 
bombos, kurios geli būti panaudotos atominiam bombard.avimul.
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Prcz. Trumonas pasako, kid J.V. pasilaikys sau Ramiajame , 
Vandenyno strateginias salas savo strateginiams tikslams. Te! p pat 
aktualios tezes yra Islandijoj ir Norvegijos saloj Jan Mo- 
yon. Sovietai pareiškė, kr.d tos Nazes sudarančios pavoju. 
Sovietu, laivininkystei ir jų uostams Murmansko ir Betsamo. 
Britai pasiūlo tas hazes tarptautiniai saugumo organizaci
jai. Kol tas klausimas bus išsprejstas, Amerikos ginkluptos 
jogos paliks Islandijoj, nos Islandija neturi spooialistų 
kurio gaištu, perimti jūros, aviacijos ir meteorologijos ha
zes. s , '
Britu maršalas Wilson eąrįsy su gen. Maooh.trth.ur'o pareiš
kimu^ kad jis mano okupacine kariuomene, Tolimuose Rytuose 
sumažinti,pasako "Baltimore Star" redaktoriui, kad "Mnžindamos 
tokių dideliu, laipsniu okupacinė,.kariuomene, Japonijoj, J.V. 
užleidžia laukus Rusijai kuri nori tnret ir,turšs atomine, 
homha, mažiausia po penkių motų". Tačiau maršalas pasako: 
"Aš labiausia nerimstu del Balkanų. Nuo to laiko, kai J.V. 
pradeda riboti savo fctzKzsž karinas Įtakas Europoje, nepasi
liks niekas, kas galėtų sulaikyt Rusija,nuo i,sigalbjimo 
Balkanuose J "Nematau kitokios priežasties, kodėl Rusija 
kalba apie saugumo garantijųir reikalauja sau bapių-ji. • 
trokšta tik teriturinių laimėjimų. Stalinas pasako, kad jis 
gerbia jėga - ir jis tai daro. J.V., pačios pačios save 
silpnindamos nelaimes Rusijos pagarbos,. Stalinas stengsis 
viešpatauti visur ten, kur jis galės! Šitas Wileono pariš- 
kimas buvo sukėlus audra, Britų spaudoj <2. Britų užs. reik, 
ministerija, pareikalavo maršala,pasiaiškinti dbl duoto 
pareiškimo ir paskolbe, Jog maršalo Wilsono pažiūros nesu
tinka su Britų vyriausybes pažiūromis.
O ką gi galvoja ir daro Sovietų Sąjunga? Raudonosios armi
jos organas "Kresnąją Zviozda" Įdėjo vedamąjį, kuriamo ra
gina savo kareivius laikyti ginklų parengtyje, neleisti jiAns 
surūdyt. Nors karas ir pasibaigė, tačiau karininkai ir ka
reiviai gali ir turi savo ginklus laikyt pavyzdingumo paren
gties stovyje. Prieš ■“‘alodas "Pravda" pranobo, kad Sovietų 
karo pramone dirba dienų įr naktų, nes reikia garantuoti 
saugumų nuo eventualaus užpuolimo. Kompartijos organe s "Bol- „ 
ševik" gruodžio mon. pranašo, jog Sovietų vyriausybe nuspron.de 
sustiprinti karo potencialų. liaudis, norėdama konsoliduoti 
porgalq, turi ypatingai globoti Raudonąja Armiją, laivynų ir 
aviacija. Naujai užkariautos toritotijos virto Suoviotųvais
tytos vartais ir turi didele, reikšmių Ševiotų Sąjungos saugu- 
atžvilgiu. Statomi nauji aroodromai Kijeve, Vilniui, Bygoj, 
Sviordlosno, "talingradc, Slmforpolyjoir Odesoj. Raudonojo 
laivyno šventos proga Stalinas paroisko, kad jo !tauta statys naujus 
laivus ir naujas bazes" o "Pravda'1 pridūrė, jo ?ov. Sąjunga 
turi virsti didžia jūrų galybe. Del to Sovietai prymigtinai 
reikalauja iš Turkijos ir Graikijos bazių savo laivynui Vi
duržemiu jūroj, bot turkai ir graikai glaudžiasi prie Anglijos 
nes nenori būti Sovietų imperializmo aukomis. Be to Graikija 
nėri sudaryt su Turkija sąjunga. Ispanai Anglijai palankus, 
todol jie neapleis gon. Franko bo_j,patįngų garantijų kad jo 
tpodiniai nebus Anglijai nepalankūs. Praoūzijoj Anglija tu
ri daug palankumo, todcl jos padėtis gera ir dėl to rusai 
atsargiai elgiasi su anglų interesais: rusai noslpriosina
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Britu laivininkystes laisvei, bot ir sau reikalauja tokios 
pat laisves Viduržemio jūroj. Bet kara,nuo taikos skiria tik 
vienas žingsnis. Tai, kas taikos motu.atrodo žalinga, karo 
metu gali būti labai pavojinga. Viduržemiu jūra šiandien yra 
Anglijos ožorae, tai, joi ji norėtu,, galėtu, ja, paversti mil
žiniška jūrų, beze nukreipta prieš Sovietu, Sąjunga,. Viduržemio 
jūros, tautos nepalankiai ir net fanatiškai nusistašiusio

'prioš Slavus ir Sovietus. ,
Aplamai imant, joi sovietu, imperializmas prives prie karo, 
tai jis bus trumpes, nes sovietai tcvhnikos atžvilgiu, pa
lyginti su Amerika, yra tik vaikai.

ŲEPRIKLAŪ SOMA LENKIJA GINS SAVO KAIMYNU NEPRIKLAUSO- 
MYBE). Zurn. Įgnaoy Matussowski viename lenku, laikražtyje 
rašo taip: "Šiandien nu tik savo interesai, bot iryisuotinas 
taikos reikalas verčia Lenkija, imtis savo senos misijos ir 
iš naujo kovoti už tautu, laisva,. Vykdydama šia, misija, Lenkija 
turi ginti ne tik savo poįitiną nepriklausomybe, - ji turi 
roikalauti nepriklausomybes tautoms,, istoriškai^tam pribren-- 
dusioms, visame plote tarp BaltijūSir Juodąją juru,. Ji turi 
reikalauti laisvos Lietuvai, ^atvijai, Estijai, Bumunijai, 
Vengrijai, Ookijai ir turi pati ta, nepriklausomybe, ginti, 
gerbti".
"Tik teks išsprendimas, kuris atsižvelgsiąs i, tu, tautu, skirtin
gumą ir i, ją istorines kovas už laisvą, duos pagrindo, visuo
tinai taikai". Bet gi tautą, gyvenančiu, tarp Vokietijos ir Rusij— 
jos, laisvos negalino bus išlaikyt,, jei'si tautu, mozaika ne
turės atramos gan stiprioj valstybėj, i, kuria, jos galėtu, 

.remtis, todėl be Lenkijos, be pilnos didžios Lenkijos, be nep
riklausomos Lenkijos negalimą bus suorganizuoti pastovios 
taikos vidurinėj ir rytinėj ^iuropoj".

LENKAI SPROGDINA PAMINKIUS RAUDONAJAI ARMIJAI. "Var
šuvos radio pranešimu, Lodzėj, nokti, iš II.II i, 12, Ponia
tovskio parke, susprogdintas paminklas, pastatytas raudonar
miečio garbei. Sprogo bomba su laikrodžiu. Varšuvos radio 
praneša, jog tai ne pirmosios rūšies prov.kacija, neš kiek 
anksčiau panašus faktas Įvyko Bydgosroze Conlmc, kur paminklai, 
raudonajai armijai buvo sunaikinti. Varšuvos radio katiną koltf.no 
1 rinku, kariuomene, užsienyje su gon. Andorra priešakyje ir ton“ 
dona,. Valdiškas komunikatas tiesiog sako: gon. Anderso ir 
Londono isakymu veikia piktadariai kurie nori pakirsti ge
rus lenku ir sovietu, santykius ir savitarpio pasitikėjimo,. 
To pat tikslo siekia fašistiniai žudikai iš užkampio samdyda
mi i raudonosios armijos kareivius ir karininkus.

. /"I>z. P. i Dz. Z". Nr.40./
"DidySisPENKETUKAS!1 Čia mums rūpi ne.penkios didžio šleivai— '.| 
stybes, kuriu, penketukas susiredukavo i, Didyji, Trejetuką,. ' ,/ * '

■“ums čia rupi tikrai didis penketukas: penki garsūs suporin- ' 
tendentai iš Scotland Jard, aukščiausiojį'vykdomieji Londono 
saugumo policijos valdininkai. I’cnkiasdošimtios.motu superin
tendentas W. Parker, turis 30 metu, policini stažą, ligšioli
nis I distrikto šefas palieka "Didyji, penketuko," ir išeina , 
vadovauti policijai prie olijantą Kontroles Komisijos Berlyne. 
Xaip visi policijos specialistai (kartu su amerikonais) sako, 
britu Baugumo policija buvo ir tebora nepasiekiamos pavyzdys.

/ "Dz.P.i Dz.Z" Nr.34-./
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Dal Lietuves.iaisres nepriklausomybes visur dirba
ma, veikiama. Apie ta. Veiklą ir kovą dęl musu Tėvynės atei
ties mes nedaug galime painformuoti skaitytojus.Tam trūks
ta informacines medžiagos.Mes turime pasitenkinti tik tuo— 
mis nuotrupomis, kurios vienaip ar kitaip patenka i musu 
rankas.

,, Lietuvoje ir dabar išeina rotatoriumi spausdintu 
laikraščiu, atsišaukimu. Per juos teikiama žinių ir apie 
pasaulinius Įvykius musu tautiečiams. Skatinama ir tęliau ves
ti partizanine, kovą.,Viename atsišaukime skaitoma: "Šiandien 
jau reikia apsispręsti,jeigu mirtis, tegu ji būna sup praš
ina Lietuvai, su nauda žemelei, bent augalas ant musu, kūnais, 
patręštos dirvos išaugs,, o mirtis bolševikijos kalėjimuose 
ar Kazachstano neturi reikšmes nei kovos sąjūdžiui, noi nie
kam. Mos pasisakykime: gyvenam ir numirsim, kur tėvu tėveliai 
girna, vargo ir mirė.Mūsų, mirtis kovos sūkuriuose grūdina se
nus ir vaikus ištverti ir sulaukti laisves".

Ten pat toliau rašoma:" Mes prieš pasaulį teisingi 
sprendimo laukiame nasikaršoiuodami.Kaip tas bus, nouzsiima- 
mc burtais.Tačiau tarptaūtine pad'itis komplikuojasi.Kad po 
to visiškai išsiaiškintu,.Bomckratijos nariai kraujo liejo 
už visu, tautu, laisvą., už tautu, no priklausomybe,, “au dabar gir
disi balsu, baigti žygi už teisinga santvarka,, už žmogų, lais
va ir nepriklausomą". ,

x s-itojo vietojo del savo paskirties jie taip pasisa
ko: "Mos su ginklu budimo na savo, bet tautos gyvybes sargy
boje". ' , '

Partizanu,-veikla Lietuvoje yra no tik žymus fakto
rius musu nepriklausomybei atstatyti, bet su juo turimo vie
naip ar kitaip skaitytis ir Sovietu, Sąjunga. Pabaltijo ja tebt- 
v-.ikia karo apgulos stovis.Lietuvoje- laikomi specialūs kovos, 
būriai su partizanais. Anksčiau ryškesni partizanu veikimo 
ž-lrH Trini buvo Rozalimo, .daliosios, Biržių ir Žemaičiu,miškuo
se. Partizanu, kovos dūriai ne karta, yra pasirodę, miestuos.: 
ir miesteliuose ir išlaisvino.kalinius.

Stiprindami savo pajėgas partizanai suėjo i, glaudu, 
ryši su Pabaltijo ir lenku, partizanais. Tuo, tikslu jie galė
jo pn«<r"lnkti ir saugesnes savo veikimui vietoves.atskiriems 
uždaviniams Įvykdyti partizanai ir dabar pasirodo Įvairiuose 
Lietuves vištose.
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Visos rusą priemonės nedavė ją- laukiamą, vaisią.Dą— 
bar, kai jaunimas vol mobilizuojamas^ į. įvairias specialias, 
kaip ir anksčiau 'mokyklas, pav. gej-ozinkclininką, amatinin
ku ir 1.1., kai v'sl naujokai imami į raudonąją armiją par
tizaną skaičius .vėl pagausi j o.Dauguma saukiamąją pasislepia, 
pasitraukia jja miškus.

Lietuvoje šiuo motu n® tik vieningai veikiama vistų 
partizaną grupią, bet 'turimas ir is visą partiją sudarytas 
politinis centras.Jis duoda gyventojams nurodymus, kaip lai
kytis okupacijos matu. Jis taip pat turi ryšį ir su kaimynių 
nią valstybią slaptais politiniais centrais.

Sklinda gandai, kad Lietuvoj daromi dideli Įtvirti
nimai. Vilniuje ir kitąos; Lietuvos viętuose-statomi a«rMro-_ 
mai.Atnaujintos ir per pirmąją okupaciją dar neužbaigtos, apsi
gynimo Idilijos. Baudotoj i armija Lietuvoje papildyta naujais 
daliniais. . s

Po Stalino garsiosios kalbos pradėta ginklavimosi 
akcija ir Lietuvoje viguose.- imenose■ suaktyvintas*darbas.Gyven
to j ai vis labiau jaučia parako kvapą.'.. ' " %

Amerikos^lietu; lai -propaganda, ir akciją del Lietu
vos nepriklausomybes taip pat sustiprino.Vasario 16 d.-švente 
ten buvo įgijusi, kaip ir demonstracinio pobūdžio.Daugelyje 
vietą iškilmėse dalyvavo mieštą, majorai, gubernatoriai, se
natoriai. Šia proga yra ir mums'-įdomią pasakytą kalbą.Maryį 
landas Lietuvos nepriklausomybės šventą kaip'ir anksčiau, lai
ke savo valstybine švento. , ■' .

Amerikoje šiais'motais įvyks kongreso ir savivaldy- 
bią rinkimai.Demokratai ir respublikonai jau paskelbs savo kan
didatus. Ir šia ptoga'Amerikos lietuviai nori iškaltą nepri
klausomybes reikalą.Jie žada remti tik tuos, kcįndid'atus, ku
rie pašisakys iž Lietuvos nepriklausomyhą.

Lietuvos atstovybe Washington. ir konsuTatąi-'akty
viai pasireiškė politinėje vaikio je..ūoidžiami informaciniai 
biuleteniai anglą kaj?oa .Siė biuleteniai siunčiami anglą lai- 
kraščią redakcijoms, įstaigoms ir įtakingiems asmenims.

Amerikos Lietuviu,'Tarybos informacinis biūraS ir 
kitos organizacijos yra paruošą ir'leidžia apie Lietuvą anglą 
kalba knygą. ' ■ s . ■:

- Londono lie tuviu, kolonija nedidele.Veik visas poli
tinis veikimas kono aht'ruoj asi Londono lietuvio, pasiuntinybė
je. Darbas atstovybėje yra teJp padidėjęs, kad jis veik neįma-. 
nomas atlikti prie esamu tarnav.to ją-kadro. Iš atstovybes gau
tuose laiškuose atsispindi tvirtas tikėjimas į Lietuvos nepri
klausomybes atstatymą. L^nicno atstovybei, .atrodo, trūkstą zur— 
nalištinią pajėgu ir teikiama anglą spaudai informacija nėra 
pakankama.'. ' , ’ s

Šveicarijos atstovybe, kaip jau žinome, uždaryta.
Sis tas ir,čia ve iki amo. Tačiau Šveicarija nebėra tas didysis 
mūsą, kovu, židinys, kaip tai Justo Didžiojo karo metu.Politine 
atmosfera' sąryšyje su atstovybes uždarymu, niūri.Kolonijoje 
buvo pasklidą gandu.net dėl pabaltieeią deportavimo. Šiuo me
tu ir čia matosi naują pragiedruliu.

Bomojo-ir Italijoje svarbiausią vaidmenį vaidina 
lietuviu kataliką dvasiški-j a. Ji Pcpie žinus kanoelarijai patie
kia svarbios informacijos «.pįė 1-latąvą. tremtinius ir 1.1.
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Popiežius must\ rūpesčiams jau yra parodas atitinkamo dėme
sio.Prie Vatikano veikusi liotuviu, atstovybė veikia, bet kon
kretesniu daviniu, apie ja* neturima.

Skandinavijoje lietuviu, centru,, reikia^laikyti Stook- 
hoima. Nors mes Švedijoje teturime voš kelis šimtus lietuviu, 
tačiau Stookholmo lietuviu, Įnašas dčl.mUsu, laisves yra dide
lis. čia dideliu, nuopelnu, turi Ignas painius, buv.kon
sulas Gylys ir kiti. Švedu, spaudoje dažnai pasirodo straips
niu, apie Lietuva, ir Pabaltijį,. Spaudos skiltyse susilaukiama 
ir palankesniu, mums straipsniu,. Stockholme leidžiamas ir 
biuletenis "Svetur" visuomet patiekia Įdomios ir ver
tingos medžiagos.

Norvegijoje Lietuvos konsulatai dar per pirmąją bol
ševiku, okupaci j r, buvo uždaryti.Ten Lietuvos reikalus‘atsto
vavo norvegaihingys ir H.M. Hansen. Hansenas daug 
rūpinosi anksčiau lietuviais tremtiniais ir Lietuvos reika
lais, važinėją i Londoną ir turėjo pasimatymu, su p.Balučiu.

Vokietijoje gyvena, tremtiniai yra susiorganizavą j,. 
LT Bendruomene,. V-.ikia keletas organizacijų.■'Isur pasireiš
kia gyvas kultūrinis veikimas.Vyksta ir profesinis pasiruo
šimas. Visos partijos laikosi vienodo nusistatymo dėl Lie
tuvos atsities.H'-ikiamu momentu Vokietijos tremtiniai suge- 
įes parodyti organizuotumo ir aktyvumo. , ,

Baigiant tenka pastebėti, kad stebint siu, dienu, reiš
kinius naujoji Lietuva bus demokratine respublika.Jos vyriau
sybę sudarys no tik visos demokratines politines partijos, 
bet 1, ją ieis ir iš Įvairiu, kraštu lietuviai.Numatoma, kad 
toje vyriausybėje dalyvaus no tik tremtiniai, bet ir Ameri
kos lie tuviai.Būtu, svarbu jei jau šiuo metu vis susidarytu, 
viso pasaulio lietuviu, centrinis komitetas.Jis, be abejo, ga
lėtu išvystyti dar stipresne akcija, del Lietuvos nepriklau
somybes.

Esama ir tam ti-ru, trūkumu,. Jie daugiausia pasireiš
kia tinkamos propagandos srity j e. Mūsų, veikiančiose atstovy
bėse dar Lietuvos nepriklausomybės laikais, nebuvo visose pa- 
siuntinybėse spaudos attaohe.Informacijos teikimas užsienio 
spaudai visuomet šlubavo. Šiuo metušis reikalas yra dar blo
gesnėje padėtyje.Gerai organizuotu, spaudos ir propagandos 
biuru, neturi, nei Vokietijos,nei Amerikos lietuviai.Bei šios 
priežasties teikiama spaudai informaoija dažnai yra pripuo
lama. Todėl ir dabar mes neturimo sure gist rave, mums palenkia, 
spauda, ir musu, reikalus palaikančius Itakingesnius asmenis. 

Atsižvelgiant i, tarptautiną padėti, reikia manyti, 
kad,musu, svoris turės padidėti.Mes savo žūtbūtinėje kovoje 
turėsime' būti įvertinti ir demokratiniu sajudziu, ir valsty
bių paremti. ’

;........K "iįOiC.s# '-į
t
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V- j ®ar PJ168 aną Did.karą Lietuvoje per atlai-
. .<$P,du’8 susirinkdavo amonitų minios. Jie netik.

;&/, ~ Pasimelddavo, Let ta proga susitikdavo
< V/bvjV. 'įyS^-?0?! Pažįstamus.Visuomenės veikėjai —
J.-. ■■ •’•Xx*kO’v■ ..IŠęrtūrininkai atlaidų proga pasitardavo tau-
'reikalais.

1®^--'--’^'.' debar vienoje stovykloje, Sv.Kazimiero
:/~ Proga, įyyljo platesnio pobūdžio ats-
rį.;i pasitarimas. Siame pasitarime buvo ma-

tįSofiSa Veik visu, lietuviu stovyklų, atstovai — 
‘įįi? Iv’.'’ delegatai.Atstovu, tarpe buvo vistų Lietuvoje

/^sikusiu, demokratiniu, partijų, lyderiai, daug 
"«<••• busflisią miniote ritu ir aukštu, valstybes purei-

-' i’—’ e’Sntų. Svečią ir atstovu tarpe buvo matoma ge- 
igSSOTtęST«U2_'-2X^~ns®oltų rašytoją, žurnalistu, ir visa eilo ki- 
T*-*-- kul"ūros darbuotoju,. ,

lietuviu, Sąjungos pirmininkas padera platu, ir išsa
mu,, pranešima. Sąjungos veikimas būvąs tikrai sunku s. Lie tuviu, 
Sujungė, is ofici'r.liu Ištaigu, pripažinimo ir patvirtinimo ne
turėjo,.Jos Veikimui kliudo ir patalpų stoka. Pati Sąjungos 
būstine keliais atvejais keista.

Tačiau Lietuviu, Sąjunga, kiek tai buvo Įmanoma, tik
rai dirbo kultūrini, ir organizacini darbo,.Leido rotatoriumi 
spausdintu. Sąjungos organą /Žinyno/, suorganizavo kartoteką.
I, kartoteka, tepavyko Įtraukti tik 30 000 lietuviu, adresu,, nes 
skyriai ir komitetai neprisiunte pilnu, su adresais sąrašu,. Ir 
dabar kartotekoje nevissda galima patiekti tikslius adresus, 
nes persikėlusicji 1 kitas stovyklas ju,-nepraneša.

Kiek tai buvo Įmanoma, Lietuviu, Sąjungos Valdybos, 
nariai lanke skryius, komi t-'tas. Pat i Sąjunga buvo pasiskirs
čiusi darbą į, sritis, skyrius. Jiems vadovavo Sąjungos Cen
tro Valdybos nariai.Daugiausia r-_ zuit r. tu, buvo pasiekta svio-. 
timo srityje. Susiorganizavo tankus pradž.mokyklų, ir gimnazi
jų tinkins. Ju organizavimas ėjo iš skyrių, ir komitetu. incia- 
tyvos. Contrui teko tik šis darbas derinti.Paširemiant gimna
zijų mokytoju paliudijimais išduoto, daug mokslo pažymėjimą, 
kad moksleiviai ir studentai galėtu, toliau tąsti mokslą.

Ir formuotas!, tartasi su U1TRRA ir karines va'2-dzios_ 
atstovais.Daug padčtu pastangą, kad lietuviai prievarta ^bū
ti- špr-b 'nti i Sovietu Sąjunga. Kupintus! belaisviais, ttJ-0 
tikslu paloiJn-Vt tamprius ryšius su Lietuvos Raudonuoju K<y“ 

. Šalpos reikalai pavesti Liat. Hand ona j am Kryžiui.
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lietuviu Sąjungą visa laikei, palaikė tamprius ryšius su 
lietuviu Politiniu Centru ir laikėsi jo nurodymu.To paties centro 
pageidaujama lietuvių. Sąjunga persiorganizavo d. Lietuvių Trem
tinių Bendruomenę.Visų 'bendruomene paskirstyta i, apygardas ir 
skyrius. Apygardų suorganizuota 10. Centro Valdyba paruošė 
tremtinių s ta tūtų. Kovo mėn.25 d. numatytas įvykdyti Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių surašymas. Kasoje, .kaip matėsi iš praneši— 
mu, sąjungą lesų turėjo maža.Tas kliudo, be abejo, ir sekmįn— . 
gesniam sąjungos veikimui.iš Politinio Centro pranešimo aiškė
ja, kad visos demokratines Lietuvos, partijos yra sudariusi>s 
bendrų komitetų.Visų partijų nuomones del demokratines Lietu
vos atstatymo sutampa. Politinis Centras, nors ir su didtliris 
sunkumais, savo uždavinį vykdo ir vykdys. Jis poįalko ryšį su 
atstovybėmis ir kitur gyvenančiais lietuviais.. Is savo veiklos 
pateiks Įdomių duomenų, dokumentų.

Per pranešima apie tarptautinu padėtį ir .Lietuvą, aiš
kėja. kad vakarų demokratijos Lictugos įjungimų į Sovietų Sąjungų 
nepripažins. Nors šiuo metu Pabaltijo klausim-.s dar ir nesvarstomus, 
tačiau, šio klausimai bus svarstomi Taikos Konferencijos metu.ar, 
kai bus paliestas Lenkijos sienų ir jos santvarkos reikalas. Jei 
pasauline padėtis susidrumstų, tai reikia manyti, kad Lietuvos 
padėtis ne pablogėtų. .

Sekančiuose posėdžiuose buvo apsvarstytas ir priiiias 
LleJ.Bendruom. Statutas ir solidarumo mokestis.Kiekvienas bendruo
menes suaugąs narys, bendruomenes reikalams turės mokėti po.2 
HM kas menuo.Priimti taip pat Statuto papildymai ir taisykles 
kovai su negerovėmis ir švietimo reikaįaAs.

Atstovai iš rietu, taip pat iškėlė aktualių klausimų, 
Vienas tokių klausimų buvo dėl repatrijavusių ir klaipėdiečių 
lieiiuvių.Kai- kurie komitetai nusiskundė jų elgesiu. Suvažiavimas 
priėjo šiuo reikalu vieningos išvados. Visi lietuviui tarp sa
vęs kategorijomis nesiskirsto. Iš bendruomenes gali būti sail- 
natal tik tie asmenys, kurie nusikalsta liet.tautinei bendruome
nei, ar.kenkia Lietuvai ar jos nepriklausomybei.įneštas sumany
mas uždėti nuo apyvartos procentinis mokestis kooperatyvams, 
prekybos Junonoms, knygų, laikraščių leidykloms ir 1.1.

Suvažiavimas Centro Valdybei padėkojo už nuveiktus dar
inis. Ji esanti daug nuveikusi, dariusi ir padariusi visa, kas 
Šiose sąlygose buvo galima padaryti. Sąjunga tikrai yra daug nu
veikusi. Tačiau, vis dėlto manoma, kad ir dauginu būtųbuvų gali
ma nuveikti, jei būtų įtraukta daugiau šiam darbui veiklesnių 
jėgų. Šiandien juk neužtenka daryti tai, kas galima, bet priešin
gai,'mums siekiant savo l.aisves, tenka daryti tai. kas negalina. 
Mūsų darbas turi būti virš žmogaus.jėgų. Mūsų tikėjimas į lais
vą stato mums ne tik nepaprastus.uždavinius, bet ir mus pačius 
iškelia už kasdieninių paprasto, žmogaus gyvenimo ribų.Paskuti- 
nicme posėdyje buvo priimtu eile sveikinimų rezolluoijų. Suva
žiavimas baigtas Tautos Himnu.

DP DARBU APRŪPINIMO REIKALAI. Kalbama, kad žmogus be įnr— 
bo genda. Tai yru tiesa. Del tos priežasties ir daugelis mūsiškių 
pageidauja, kad ir tremtiniai būtų verčiami toki, ar kitokį darbų

Darbų aprūpinimo reikalų dabar svarsto ŪNRRA ir kitos ata
tinkamos įstaigos. Šiuo reikalų buvo atsiklausta ir mūsų atsto
vų nuomones. Is mūsų puses buvo pareikšti tokie pageidavimai «Bu-
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vo siūloma visus lietuvius tremtinius sugrupuoti maždaug 
viinamo rajone. Sudaryti sąlygos, kad ir toliau veiktu, mo— . 
kyklos ir įvairus profesiniai paruošiamieji kursai.Veiktu, 
chorai, ansambliai, meno rateliai ir pasiliktu, visos kitos 
visuomenines - kultūrines įstaigos,Visa lietuviu,tremtiniu, 
bendruomene būtu, išjungta iš vokiečiu, administracijos ir 
priklausytu, UNRRA-ai ar karinei vadovybei. Šia proga pa
tiekta duomenų, apie mūsų profesini, pasiskirstymą, ir kita . 
Paaiškinta, kad dauguma 'tremtiniu, sudaro inteligentai ir 
intelektualines pajėgos.Šiuo atveju, jįei nebus gal 1-t visus 
aprūpinti darbu pagal savo profesini, pasiruošimą, tai kad. 
šis darbas būtu, Įmanomas dirbti ir inteligentams, ir mažiau 
turintiems fiziniu, jėgų.Kreipta domesio į gamybos standar
tus, atlyginimus ir 1.1'.Atitinkamą įstaigą pažadėta kas ga
lima tuo reikalu .padaryti ir vėliau dar tuo reikalu tartis.

Tai, visa; teisinga nuomone. Darbo mos norime ir gali
me dirbti.Tačiau, jis negali Įgyti toki, pat pobūdi, koks buvo 
prie vokiečių,.Žmogus gali dirbti darba, tik tam turėdamas pa
grindines sąlygas, tinkamą valgį, apdare, buta.Be to., dirbti 
tokį darbą, “kurį jis supranta, yra tam pasiruošąs, arba yra 
pajėgus tai atlikti.Jie turi gauti ir tam tikrą atlyginimą, ' 
iš kurio ne tik turėtu, pragyvenimo šaltinį, bet irmkaip žmo
gus galėtu, kulturingr.1 pjaleistl laika,. Darbas negali kliu
dyti kultūrinės žmogaus pažangos, profėsinlo pasiruošimo,ir 
padaryti ji, vien tik pragyvenimo, pilvo vergu.Kitaip darbas 
virsta žmogui, sunki kančia ir ji, daro pažemintu vergu. Reikia 
manyti, kad del šios priežasties'mes ir nebuvome iki šiol,, 
kaip tai dare vokiečiai,priversti dirbti bet kokius darbus.

Keikia laikyti tik klaida^ kad musu, stovyklose ne- 
vįei įsijungia i kulturinį ar profesinio paruošimo darba.Rei
kėtų, surasti priemonių, ir įjungti visus, kad vieni mokytųsi, 
o kiti dirbtu, kultūrinį, ar visuomeninį darba,.Husu, stovyklos 
turėtu, pavirs'tl lyg maži skruzdėlynai.Kai busime pasiruošė, , 
ii mums bus pavestas darbas, kuris bus naudingas mums, UNRRA 
ar karinėms,Įstaigoms, mes jį atlikime su tikru nuoširdumu , 
ir Jį jį Įdekime visa, savo siela, ir gabumus.

PADARYTA NAUJU, PERTVARKYMU, SVETIMŠALIU, LAGERIUOSE. 
Gautu informacijų, kad anglu, zonoje kai kuriuose stovyklose 
jau? padaryta tam tikrų, pertvarkymą. Nuo tautiniu, komit “tu, 
atsisakoma. Sudaroma bendros, pabcltiečiu, komisijos, kurios 
skiriamos švietimui, labdarybei, sv_ikatni ir 1.1.Tokiu, ko- 
misiją, berods, astuonios. .Prie kariniu, daliniu, skiriami'tam 
tikri ryšininkai.Del šią pertvarkymą yr . tariamasi su vietos 
stovyklą atstovais tietoje, ir tuo reikalu veda pasitarimus 
ir Lietuviu, Tremtiniu, Bendruomenes Centras., Numatoma, kad 
jei įvyks toks, pertvarkymas ir apide anglą štabo bus tam 
tikra' pabaltieoią komisija palaikyti ryšiui.Manoma, kad šie . 
pertvarkymai lietuviu b;ndruomones tiesioginiai nepalies.
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Mio ste jau plovė savo tautines lenku, vėliavos ir pa

truliavo ginkluota, iš Salios ir apmundiru-'to. lankų milicija. 
Civ.rusai, kurių.čia atsirado gana daug, atiminėjo iš vokie
čiu lagaminus, kostiumus ir šia pat parsirengdinijo.

Patikrinau savo palėpė, kur buvau palikus dvirati ir 
dali daiktų, - ten jau buvo tuščia."Išlaisvintas nuo pasku
tinių skarmalų ir duono s, kąsnio, grįžau i, rūsį. Kieme ir vir
tuvėje raudonarmiečiai gore,iš lenkų ir vaišinosi cigaretė
mis, kiti skuto bulves, pese .paukščius. Vienas, patraukus 
gurkšnį,, susiraukė ir pastate bonka, ant stalo. "Na ir pras
tas vokiškas vynas". . .

Rūsyje nuotaikas radau pakitusias. Visi valga pyra
gaičius ir ginčijosi ar daug vokiečių propaganda, perdėjo apio 
sovietus.Paaiškėjo, kad, raudonarmiečio.! išsakė atidaryti^ kr au
tuvas ir vįska, tuojau išdalinti gyventojoms. Patys teieškoje, 
tik degtinės ir .oigarečių.ų.l kas is to , likvidavimo gerokai, 
pasipelnė. Mūsiškiams irg'i.take, pyragaičių, kiek eukraus, 
degtukų. Vieneų grįžusiųjų iš miesto net- uždainavo. Sudrausta - 
paaiškino: /'išgėriau puse, bonkos, bet nepasigeriau, tik vis
kas palengvėjo".Sieloje visi pavydėjom tai moteriai - ie mes 
mielai būtume patrankų nervams atį isti.

Tačiau ilgai mąstyti neteko.Atvykus raudonarmietis 
visus išvarė iš rūsio, nos tame name kūrėsi.kažkoks tankis
tų štabas. Bot kur mus dėti jis taip pat nežinojo ir įsakymo 
neturėjo.0 mes.taip, pat neturėjome noro perdaug visiems rody
tis. Buvo sąmyšio motas ir joki įstatymai mūsų ncglobojo.Vis
kas priklausė.nuo užkariautoje momento nuotaikos.lenkei pa
tarinėjo lindėti kur nuošaly, kol viskas aprims ir susikurs 
lenkų valdžia. . , . . ,

laikinaiv visus pabėgėlius.suvaro per virtuve. į vd.c- 
ka. kambarį. Ant stalo dar tebestovėjo ta pati noi-gerta bon-.- 
kc. Etiketėje Iškaičiau - "5 $ aotąs".

Pasinaudodamas momentu, nuėjau savo slėptuvėm-- sut 
tvarkiau svarbiausius dokumentus, palikus viena, n-.r cik smin
ga pažymėjimą,, paslėpiau laikrodi, likusius, daiktus nunešiau 
pus kiemo gyvenantį lenką, ir palikau,, paprašąs kiek laike 
saugoti.Kieme jau radau besibūriuojančius, ir kitus pabėgėlius. 
Po paskutinės’revizijos" niekas jau n turėjo nei lagaminų,, 
nei paltu, -o kiti,ir kostiumų.Praeidamas vienas raudonarmie
tis paklausė kur oia yra bulvių. Jom buvo nurodyta.Kepaten— 
kintąs atsakymų,išsirinko margaite,, kuri verkė laikroduko, 
ir- jėga nusivedė i rūsį.
x lenko patarti, lietuviai išvykome pas burmistrą, pra
syti, -kad- leidimo pasilikti Putzige.leidimo negavome, kadan
gi visi atbšgėliai turėjo apleisti Putziga dėl maisto ir butu.
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stokos.Tačiau išdava, bevardi pažymėjimą lenkiškai, kad e s ar

ms: pabėgėliai ir grįžtame namo.Civiliniai inkariniai parei
gūnai prašomi netrukdyti, o esant reikalui mums padėti,Po to 
patarė vykti kur į kaimą ir laukti, kol bus atstatytas susi-

. siekimas.Ten pat. milicijoj su 2 žinomu,, tikrą lenką, reko
mendacija buvo išduodami ir asmens pažymėjimai. nors patys 
pareigūnai dvejoja, ar jie bus pripažįstami kaip tikrį,doku- 
msntai.Tačiau mums esamomis sąlygomis gauti ir,toki pažymėji
mai buvo neįmanoma, ir mos J lietuviai patraukia iš miesto į 
vakarus, ieškodami kaimo ar vienkiemio, kur galėtumo laikinai 
prisiglausti.Susidarė įspūdis, kad,Lenkija po žiaurios vokie
čiu, okupacijos ir vykdyto tautos ismarinimo proceso vis tiek 
liko gyva, gaji, vėl kilotis griuvėsiu, ir organizavosi nuos
tabiu greičiu. Savivaldybeje ir milicijoj maišėsi jau unifor
muoti valdininkai, ant sienų kabojo herbai, atsirado slapsy 
tyti slėnioji spaudai. įstaigų, ir skyrių, pavadinimą lenteles 
ir kiti vienieji užrašai jau buvo pakeisti lenkiškais.Tik 
buvo galima jausti, kad tarp vietos organizatorių ir užkariau
toją yra tam tikras,nepasitikojimas ir daug neaiškią ateities 
klausimu.Tai'išryškėjo pc sovietą deklaravimo, kad tikroji 
vyriausybe yra Liublino sudarytoji ir SSSR pripažinta, o bu
vusios Lenkijos pareigūnai,ir "nežymi klika Londone" yra bur
žuazijos, ir savo dvarą gynė jai, darbo klases ir naujosios de
mokratines Lenkijos priešai. Visi pareigūnai būsią, politiniai 
patikrinti ir, pastatyti,tokie, kurie atitiks naujus reikala
vimus. Naujos demokratines Lenkijos gimimo, patvirtino ir pa
sirodė, naujieji pašto ženklai bei zlotaį - arelis jau buvo 
be karūnos, o sparnuose po penkiakampe žvaigždute.Ir tuojau 
po,pirmąją daliniu įžengimo įsikūrusi NKVD pradėjo masinius 
suėmimus. '' ,

Apsigyvenome kašubą krašte, Cellbeu dvare. J5000 ha dy
džio, kaip darbininkai. Dvaro savininkas buvo vokietis, rusą 
suimtas .Mums atvykus, visi dvaro gyvuliai jau buvo išvoryti, 
didžiulės javą atsargos ir inventorius baigiamas, išvežti.Dvare 
gyvono rusai,Aplinkiniai kaimai buvo pilni pabėgėliu,.0 čia 
pat netoliese Putzigo aukštumose, ir Heles pusiasalyje dar lai
kėsi, vokiečiai. Sovietai, savo "sakalą" remiami,,kasdien juos 
juole, bandydami likviduoti.Bedirbant dvare 3 menesius, teko 
pačiam stebėti atgimstančios Lenkijos gyvenimą,, jcstolimesne, 
plėtra, pasidalinti mintimis su įvairaus intelekto lenkais ir 
sekti negausią rusą ir lenką spauda,. s /-

, Pradžioje ryškinusi dalykai buvo NKVD ir vid, šilti
ne, kairios pradėjo siausti po pirmąją dalinlą pražygiavimo.Nuo 
antroclos gulč-m lovon ir, kaip kas išmanydamas, kovojom, prašy
dami IDijvo pagalbos ir pasikliaudami savo organizmu.Vėliau 
atsinx.de ir kitą ligą, o, tikėtis medininos pagalbos nebuvo iš 
kur. Vieni m dikai buvo išsislapstė,, kitur išsklaidyti, medika
mentą trūko, draudžiama buvo išvažiuoti ir įvažiuoti, įvairios 
kontroles ir suėmimai galutinai paraližavo prad. jusi, atgyti, 
vicsajjį gyvenimą. Visi troškėm bo slogučio galo.

Nuo NKVD kante jom daugiau, kaip nuo užkrečiamu ligų# 
Mums jją darbo metodai jau žinomi, tačiau kašubams ir kitiems 
atbegeclicms tai buvo siurprizas. "Natūralu" - sakydavo jie 
pradžUojOj— "yra daug kaltininku, todėl perkošinas ir atrinki
mas yrpra būtinas". '

/&, i./
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MLNISJEKiS BALUTIS APIE VOKIETIJOS TBEMTINIUįS* Vienam ■ 

^ommdantui min.Balutis yra parašęs tokio turinio 
lc.xak<-4 įuolvnus IcJustc., čicjidiūn buvo pus Ucdia ryte.iit,n.kiuni 
P~le Bridg t Stevenson, Jusu stovyklos simpatingo "Welfare. 
Officer", kuri man papasakojo daug i domi n dalyku apie Jusu 
gyvenimą. Naudodamasi siu proga, aš’norėčiau nuoširdžiai 
pasveikinti Jus, kaipo St o vy klos ^omandantą ir paprašyti 
Jus perduoti meno nuoširdų lietuviškųjj pasveikinimą visiems 
Jūsų Stovyklos lictuvians bei lietuvaitemc.

Ta proga aš nor.-čiau jums visiems pranešti, kad mes, 
užsieniuose esantieji lietuviai - taip čia Anglijoj, taip 
Amerikoje — tankiai galvojome apie Jus ir kitus visus mūsų 
brolius ir seses, kurioms nelemtas ir žiaurus likimas leme 
apleisti savo kraštą ir atsidurti svetimoje šalyj e.Mes no
rėtum užtikrinti jus visus, kad užjausdami jūsų sunkiam li
kimui, kaip ir likimui musų nelaimingos tovynoš, mes (daro
me viską kas galima taip Jūsų, taip ir tėvynės interesų ap- 

• gynimui.Kova už musų taisės visa laika buvo ir yra labai 
sunki.Bot vis vien mes vilties nenustojame. Kad ir kaip ji 
ilga butų, mūsų pusėje yra šventoji tę.isybo ir galu galo ji 
turas paimti viršų. Apsišarvokime todėl kantrumu ir pasiryži
mu, saugokime ir stiprinki ne goru Lietuvos vardą savo rimtu ■ 

• ir civilizuotu užsilaikymu tarpe’svetimšalių, nepamiršdami, 
. kad kiekvienas ir kiekviena mss dabar esame tikrais Lietu
vos ambasadoriais, nes iš mūsų elgesio bus sprendžiamavir 
apie Lietuva .Man buvo labai malonu išgirsti, pav., ir šiuo 
kartu gera nuomone apie lietuvius bėglius.

Mes žinome apie Jūsų, sunkią padėti ir mums tik labai 
gaila, kad ligi šiol dėl susidėjusių aplinkybių mos negali
me Jums daug kuo padėti.Bet tikėkime, kad šiuo atžvilgiu 
su laiku padėtis gal pagerės.

Su broliškais geriausiais lietuviškais pe.svrikinimais, 
Jūsų, Bronius K. Balutis. 19+6m.vasario men,12d.

GENEROLAS GEOFFREY KEYES DĖKOJA UZ TAUTINES DOVAUAS. 
Nesenai vi..na lietuvių stovykla apsilankius gcn.Keyes adju
tantui iteikc jam tautine juosta ir spausdinta sąsiuvini 
apie lietuviu meną su vieno dairių vakaro, programa.Kartu bu
vo Įteiktas raštas apie lietuvių siekimus atgauti savo ne
priklausomybę. Kovo 7 d. gėn.Koyes paraše tokio turinio 
laišką: "Mi.las Bone I Aš noriu išr ūksti Tamstai ir per 
Tamstų lietuviams stovykloje savo padėka už pasirūpinimą 
atsiusti man atsiminimui knygą su austomis juostomis ir 
lietuvių tautiniu dainų ir šokiu ansamblio programa. As verti
niu tai tuo labiau, kad ją lydi maloni memorandine pastaba, 
pasirašyta Stovyklos Lietuvių Komiteto narių.

Bu nuoširdžia pagarba /-/ Geoffrey K E Y E S, lieute
nant Gine ral, USA Commanding".
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fe®^^4J'£OLffiVIKAI PABALTIJĮ, 
S.;.U-V&?-fujx straipsnyje rasi api-‘
^^^^■‘’fOlSSTliXI PABALTIJĮ PRIJUNGĖ JT.GA. "Timo and. Tide" 

straipsnyje rast opi’ Pabalti jo kraštus. L;. ikraštis, 
■4"‘ pr.tic k\s .informacines mcdziag-s, api suklastotus rinkimus

Pakaityje, toliau rašo: "Bolševikai šiuos kr štus Įjungė, 
ramdomi., si jėga, b" t ne toise.-E vines nemažiau pufbgus už 
Edene, patikrinti 1940 a,rinkimu, duomenis, ėsdamas pirmtE- 
kūno politike, ir atsisakydamas pripažinti Pabaltijo valsty
bių prijungimu pri'-. SSSR, jis laikysis principu., del kuriu 
D.Britanija Stojo 1 karą,. Jis gali tat daryti, nesukeldamas 
bolševiku tarpe jokiu Įtarimu, kad šiuo būdu siekiami tolimi 
tikslai."' , ■ ' '

''AR. PUS i SG I”. ST A S PABALTIJO VALSTYBIŲ. BAISAS? Prancū
zu- publicist as Henryde Ch.-mbon i, sav-.itr/išti, "Mondes" Įdėjo 
straipsni, apie- Pabaltijį,* Siame 'straipsnyje atpasakojamo Pa
baltijo thnlštybiud,jungimąs i. Sovietu, Sąjungą. Sovįetūf'Sąjun-

. ga Įvedusi 1 Pabaltijį, 800 000 kariu, p»;?-mo administracija, ir 
pravedė' rinkimus. Straipsnio pabaigoje, autorius tašo: "Taikos 
konfor-.-n >ijai toks (--prąsti Pabaltijo valstybių, likimą^ Rusi j a 
neabejotinai reikalaus, kad sis klausimas būtu, skaitomas jos 
vidaus dalyku, nors tai prieštarauja faktine.! padėčiai, nes 
tos valstybės ir dabar yra nepriklausomomis, de feoto ir d& 
jure- pripažintomis daugelio valstybių,,.. Teherano, Jaltos ir 
San Pranciška konferencijos t'.iko kilnias ir pagristas viltis. 
« į<J.ia« driryti išv,.,uu, jog joo jau pamirštos? Reikia tikėtis 
kad prieš valstybės vyrams galutinai nutariant bus isklausytas 
didysis teisingumo bi.lsr.sg Ar JTO tuo tarpu negalėtu ši klausi
ma, dienotvarkšn Įrašyti, , kaip tai padaro su Irano, Graikijos 
ir' Indonezijos klausimais ?" ■

LIETUVIAI - P3RKIETAS RIEŠUTAS, Sovietu, okupacinėje 
zonoje isejcįS n-log .lūs vokiečiu laikraštis "Der Teg zur Prei- 
hoit" rašo, kad ypač iš lietuviu t-.utos verta pasimokyti. Jis 
sako, kad vokiečiu buvimo /ne okupacijos ?/ PabrĮtijyjc metu 
Lietuvoje ojo kelios dešimtys pogrindžio laikraščiu, spaustu
vėje spausdinimu, I-jo nesustodami, nors buvo griežta kontrole 
popieriaus fabriku, ir sp<.u s tuviu,. Per 3 su viršum metus n: i vi
no slaptu, laikraščiu redakcinių kolektyvu^ n .-pavyko, sugauti. Sp • 
da plito žaibe greičiu.Be to, visi lietuviai lyg užkrėsti klau
sėsi radio iš Londono, o ar sugauta nors vi.-nas? Lyg pasijuo
kimui iš Gestapo ir SD lietuviai reguliariai prisiuadnv? J?0 2 
egz,kiekvieno naujo 1- idinio®."Lietuviai solidaresni ir už žy
dus, to kevalo n.-,cion:.lsocirlizmas no po r krimto1;. •

IR GALINGIEJI GALI PAVIRSTI X DULKES. Svafiu'liberalu 
laikr. "Karlstads, Tidningan" apie Pabaltijo t. utas rašo: "Per mu 
su krašte išgarsėjusius interpeliacijoj debatus,užs. reik.min. 
Undcn Baltijos tautu tik'-jima, i tautinos^laisves atgavimu p,-,v. 
"iliuzijų politika.". Sk udziau negalima įžeisti mažuju- Baitijos 
tautu tautinio jausmo.Nekarta, ir -seniau 'atrodė Bei tijos teutu 
padėtis beviltiška,tačiau istorija nestovi vienoj vietoj,šian
dien, galingic j 1 gali kuria-diena, pavirsti i, dulkes, ir tai gal 
greičiau, nei kas nujaučia'."
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TETURI SARAHS 5U0"I RUSKS D?Himio. stovyklo
je rusu. repatriacijos 1 .-misijos nariui krUse-si i uNRHA vadovy
bę, kad ji duetu stv.-yk.loe .gyventoju e.-.raitas. Serosal UNRRA-os 
r»petriaoi;'.-E k<’i±Piįcc nnrinas r.-tlfktis Stovyklos jyra- 
tojai pasiskundė vietos korinei V'.do»vbSi.Karine vadovybė pa
reiškė, kad OKRRJi vek v. cmxain be. k-rlnos valdžios sutikimo duo
ti negalėjo. Juo reikalu ėginti kvota,

REIKIA IVCtT KAL1SJAAS. i kt.l- jina patenka ir vienai) 
kitas lietuvis. D... įskundimu ir kitu prii-Sąšdių yra ir ne
kaltai patekusiu. '£.-.v, vl.r.ur, kliu?-' buvo suimti 'Šauliu Sąjun
gos nariai, vi m v-.ž tai, kad ji n-, ori klausomos 3‘d.etuvos Iri- 
feį s buvo šauliai Ji at y 1 šis v Akai ns yra r<--lklarir.i įstaigos 
iaaiskintos, ir sic Šauliu Sąjungai prikibiusi! asmenys yra pa
laikyti kaip vokiečių sąjungininkai. Musu pareiga jiems pa- 
g-lbcti materialiai ir moraliai ir padėti' išnjaiškinu Įstaigo
se. _ . ;

UŽDRAUSTA VAŽINĖTI I SUSI ZONA. Karinos- valdžios pa
rodymu i rusu zoną važinėti griežtai draudžiamą. Jokie pažy
mėjimai ir leidimai tuo reikalu ne’cognli-'jn. X rusu zoną gali 
grįžti tik tio, įrurįa u.š ten buvo atvažiavę. .

. LANKOKIME IR REMEHB LIGONIUS,įvairiose ligoninėse yra 
nemaža lietuvių ligonių. Jie- nusiskundžia.,-kad mažai yra _įan— 
komi.Musų pareiga juis lankyti, nunošant. kad irlmaža'š dova
nėlės. Prie komitetų turėtų būti asmenys, ’ kurie ligoninėse 
esančius asmenis aprūpintų spauda xr padėtu jų reikaluose.

ZHUS NESUSIPRATIMAMS REIKIA IŠSIAI&INII.Kni kariese 
stovyklose po tam tikrų patikrinimų buvę padalinami tarnavę vote 
kiečiu pagalbiniuose daliniuc.se jaunuoliai. Išsiaiškinus su 
UNRRA, kad jie buvo-‘prievarta paimti, jie buvo palikti stovyklo
se.Komitetu pareiga' kilus nesusipratimams tinkamai išsiaiškin
ti ir pninįormuoti.

KEISTA BIČUUETSEB.- I Kassolii UNRRA-os būstine at
vykęs vienas rusu(karys pareiškė norą pasimatyti su vienu as- . 
meniu. Jis buvo Iššauktas 1 rastinu.'Rusų karys pareiškė, kšd 
jis noris pasi-.rcikpoi.oti po lietuviu gyvenamus butus.Ilgiau pa
sikalbėjus su tuo-asmeniu jis butų nelanko, taoiąų UNRRį-ai 
jis pareiškė, kad stovykloje esą daug žmonių, kurie nor tu re
patrijuoti i Sovietų Sąjungą. Stovyklos gyventojai,tuo labui 
pasipiktino,ir asmuo, su kuriuo sovietu karys kalbėjosi, stai
ga is stovyklos pasisalino.

CENZŪRUOJAMI lu.IŠKAI, Iš anglu zonos ir tolimesniu vie
tovių laiškai, kurie at'-ina,’yra veik visi oenzuruati.Hepiams 
ir gandų mėgėjams šis reikalas isidėmatinas.

' KAS BUVO KLAUSIAMA RBR BA-TLERIITUSTUS.Por kai kuriuos 
stovyklų patikrinimus buvo užpildytos maždaug tokio turinio 
'.nizetos: pavarai ir vardas; gimimo-aata;ir vieta; gyvenamoji 
vieta tėvynėje ir gyv.vieta Vcklotijojo; ar turi dar kitą . 
kokią pavardė; kokią profesija ir k', veikė paskutinius 6 mon.(?) 
tėvynėje; ar'tarnavo vokiečiu kariučmoneje ir ar buvo savano
riu; kada išvyko iė 'tė>;nie, 'dėl k. ir kieno įsakymu; kurioj 
vi toj peržengė siena; kurioj' Vokietijos vietoj rogistrevosi 
ir kas suteiks teisę apsigyvcritlį. Imdezkartos^fr. ____..
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V'licm statomieji klausimai matyt taikomi r-r.pa tri j ra
tams, kokiai klasei tų sąrašų klusiamasis priklauso, kokia 
įstaiga Vokietijoje išdavė ir kokias spalvos dokumentus; ka 
veikė Vokietijoje; darbdavio adresas ir kokia dabar pilie-' 
tybė; ar nori grįžti į tėvynę, ir jei xnx± nenori - dėl ko; 
gal nori priimti vokiečių piliotyby ir pasilikti Vokietijoje; 
ar norėtu išvažiuoti kitur, ir kur; ar priklausė vokiečiu 
politiniams organizacijoms ir ar turi teise būti UURRA- s 
šelpiamu.

.SIEK DAR LIETUVIU BELAISVĖJ. Turimomis L.R.Kryžiaus 
žiniomis šiuo metu li.-tūvių belaisvėj dar yra: Belgijoj - i.

—2QOO, Prancūzijoj - 2500, .Amerikio&ių zonoje *- 1000, Aųstri-' 
--Joje - .300, Italijoje - J00, Jugoslavijoje - 400. Oficialiu 

ištaigų pure lėkimų visi šie belaisviai busią palaipsniui pa
leidžiami ir priimami i stovyklas kaip, DI. • . .

■; • JS AMERIKIEČIU GAUSIME DAR 100 TORU RŪBŲ IR AVALYĖ'.S. 
' -Lietuvos R.Kryžiaus gavo žinių, kad iš Amerikos būsią at-^ 

siustą dar 100 tonų rūbų ir avalynės. Ankšo'iau amerikiečiai 
buvo pasiuntę- .50 tonų rūbu ir avalynes. Dalis siu rūbų gaūta 
ir išdalinta, dūlis žuvo kažkur; pakclyje.Zfidama.atsiusti ir 
vaikams avalynes - .8000 peru.Buvo atsiusta ir vaistu 25 to— 
nos. Jie atėjo. Tačiau Raud.'Kryzius ju negavo. Dabar del ju 
deramasi- ir m:noma, .kad kokia 10 $ bus gauta.Amerikieėiai 
ir. Vaistų ž-iU. pasiusti d-r' 225 dūžes. • Ttij> .pat gulta ir : - 
konservų 11 tonų, kurie skirstomi ir bus išdalinti vaikams.

_ LIETUVOS RAUD§KRYŽIUS JAU TURI 90 SKYRIŲ. Lietuvos 
Raud.kryžius jau turi Vokietijoje 90 skyrių ir'Įgaliotinių. 
Pašalpų Raud.Kryžius yra išdavas apie 500 000 HM.Tačiau, kad 
aprūpinus visus pašaipu prašančius, jam būtu reikėję <5000000 
RM. Dabar tikimasi, kad šie reikalai pagerės, nes laukiama 
iš amerikiečių paramos daiktais ir pinigais.

. Mūsų Raud.Kryžius oficidleus pripažinimcBhei iš ūiIRRA 
nei iš Tarptautinio P.aud.Kryžiaus neturi, tačiau jam tonka 
bcndtr.darbir.uti ir jas informuoti.

. LR ŽŪRKAIIcTAI SUSIOROAJTIZŪOS. 6.m. balandžio min.10 
d. H a* n a u stovykloje Įvyks žurnalistų ausi važiavimas* I 
susivažiavimą pakviečiama virs 100 žurnalistų. Jviečiamuju 
tarps yra buv'fs Lietuvos Respublikos Prezidentas G r i'n i u e 
Ž<m6 6 Ūkio Minister is Krupavičius ir dau£ kitų žymiu asme
nų.

PASIRODYS RAŠYTOJU ŽURNALAS. ’’Pūdės" — šitaip vadinsis 
' Life tuvių, rašytojų tremtiniu draugijos organas? Tai bus kjiyfeos 
\ formato ir storio literatūros - kultūros ir dą±l*< toęl'.s.
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