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Viso pasaulio spaude, plačiai 
paminėjo ginklų paliaubų dienų 
Nuropojo. Iš visų straipsnių ' ' 
dvelkia pesimizmas. Pasaulis 

’ ir po metų taikos nepriartėjo 
prie savo siektojo idealo. 
Šiandien vėl sparčiai gi'nkluv- - 
jami.si. Neklysim; , jei šį lai
kotarpį pavadinsima pereina - 

.. mųoju. Pereinamuoju į naujų pa- 
■S saulinį karų. Kiek ilgai užtruks- 
.■Ą Šį ginkluota taika, mes neži — 
Jį note* Greičiausiai tiek, kiek 

bus suspėta vienų ir kitų pa — 
į' suruošti karui ir šiek tiek 
P ūkiškai apsitvarkyti.

Tiesa, taikos mylėtojai
■ ir dabar dar nenustoja vilčių. 
Jis nori pasaulį išgelbėti iš 
naujos katastrofos. Tačiau m.a- 
noma, kad jų viltis reikia lai
kyti palaidotomis. Toks, koks 
šiandien yra pasaulis,, negales 
pasRilikti. Jo veidas turės pa
sikeisti. Jis bus arba, demok - 
ratiškas, arba'.raudonas, pagal 
s~”i~+inę si stemų.' Koks-nors

.kompromisas ofe'’surasti nobus įmanomas.
Bolševikai laiko jr.u pribrendusiu reikalu užbaigti j nu 

lenino pradėtą irvoliucijų. Jų ideologas jau tada'kalbėjo, kad nau— 
• ji.s pasaulinis karas turas r.tncšti laimėjimą sovietams. Tautos pa- 
vu.rgs, kils budus ir bus prieita prie, revoliucijos. Todėl nenuos — 
tabu, jei bolševikai, šiandien, ruošiasi vįs.ujn. Jie veržiasi į did— • 
Žiuodus pa šaulio ..vandens kalius, stengiasi sau užtikrinti geras • 
gynimosi ir puolimo'pozicijas. Visose valstybėse ir te-tošo stip — 
rinama komunistų partija, lartijoš nariai daugelyje. vietų apgink - 
luojcmi. Tuo būdu st.darofflos ginkluotos kolonos valstybių viduje.
Jų artimiau šie. s ul-cVinys sugriauti .Anglijos imperijų, sukurti nau
jas raudonąsias respublikas, Prancūzijoje, imli jojo, Vokietijoje. 
Tuo ‘budū gulima drąsini padaryti išvadų, kad, jei pasaulis žiradi n 
nestovi prieš nauja karų, tai prieš naujas revoliucijos bangas. 
Sovietai tuo atveju-ncuino likti abejingi ir pasyvus. .

Sovir.tai užmiršta, kad jie-, pagrobdami daug svetimu kraštų, 
kruvinu teroru .Įsigijo milijonus p r i; -i viduje. Demokratija žino, 
kųd Boleevižmuc sunaikins tautų laisvę ir žmonijos kultūroj Tad tu- 

. rėš įvykti tų dviejų skirtingų pasaulių susikirtimas. Jis baigsis 
demokratijos laimėjimu. Tik po to bus sukurta teisinga taika.

Mums dvieju pasirinkimu nėra. Mes eisime su'vakarais. Ton 
yra tiesa, ten r.ūsų Tėvynės iš sigolba- jimas . Bolševikų padarytos mums 
žaisdoc yra negyjanŠios. Tik Vakarams laim.? nt, mes galęsime grįžti 
į savo Tėvynę, galėsim;; jų matyti Iniizra ir n< priklausomų. Kitų at
veju esame pasmerkti zteti^.-Turcsįmc išsiskirstyti piešiame pasauly
je ir ištirrtį kilį. tautų maišatyje.

yra ii.
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am vandenyne, 

Taika lavonams po žeme...

Taika, nubėgus anglą mylią, 

Sustaugia veju kamine.

Taika Soloukose ir Sibiro Uranuos

Visiems, prie karo prirakintiems, taika.i. 

Ir ten kur nupenėti žvėrys ganos, 

Uždengus burną laiko kruvina ranka...

Taika imperijoms, tautoms ir karai!joms..• 

Bažnyčią kunigaikščiams ir Liuoipieriaus sūnums. 

Dabar jau mes ir mirti nebebijom! 

visur vienodas rojus mums.

džiaugsmingai pildo tėvo valia,Visur

D’-Pv.gija - vilkas su avinėliu...

Ir kur ant paskutinio žmogaus kaklo virvą neria- 

Taika žygiuoja ir siauriausiu takeliu.

Būkit pasveikinti visi, išlaisvinti iš visko! 

Ir tu, mano Tėvyne Lietuva!
Ant tavo žalio upsi-usto kraujai istriško
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Tiesa" kasdien rašo 
apie sojos reikalus Lietuvoje. Tą 
pątį kartoja ir Vilniaus radijas.
Žiūrint į "Tiesos" puslapius, turėtų 
susidaryti Įspūdis, kad soviefal 
dabar susirūpinę tik ūkiniais ir 
krašto atstatymo reikalais. Tačiau 
ir ramus ūkininkas pastebi ką Ki
tą., Mato kasdien einančius kariuo
menės ir karo reikmenų transportus 
vakarų linkme. Kariniai reikalai 
dabar'Lietuvoj pirmoj vietoj. Sta
tomi aero sr omai ir įtvirtinimai. 
Darbai vienur bcigirmii, kitur 
įpusėti. Trie aerodromų ir kari—- 
nių darbųdirba daug ūkininkų ne
žiūrint sėjos meta. Ir is Vokie
tijos vagonai grįžta ne .tušti.
Jie ir toliau gab< na-mtišinų dalis, 
baldus ir kitas ūkines gerybes. 
Traukinių jude’jimas dar labiau ysu- 

. ... . varžytas. Dabar traukiniais vaziuc*-
j.a tik uniformuoti ir partiečiai.

Palangos kurorte ir šiais metais paprasti civiliai as
menys negulės vasaroti. Iš į0 susidaro Įspūdis, kad bolševikai 
tvirtinusi ne tik ■‘■'ygos Įlankoje, bet Palangos ir Klaipėdos pa
jūryje.

į Lietuvą.atgabenama ir daug civilių rusų. Kai kaSj sąry
šyje su tuo daro spėliojimų, kad rusai spaudžiami nnglų-anieTikin
čią mano-pravesti plebiscitą. Tačiau tikroji priežastis kkitu? sle
piasi. ■Uei bolševikų teroro praretintos gyvento jų'vietoves noiima s— 
užpildyti is Rusijos gilumos atvežtais Sovietų piliečiais. Jie 
bandomi apgyvendinti ir sodžiuose. Lietuvos partizanai ragina gy
ventojus, jei jie ktaip negali kolonistų atsikratyti, naikinti jų 
sodybas. Lenkų slaptoji radio stotis dažnai kalba apie Pabaltijį 
ip Lietuva. Ji suko, kad išsilaisvinimo valanda jau atėjusi. Par
tizanų vei'kla turi būti sustiprinta visur. Lenkai. Iii tuviai, latviui 
estai,' ukrainiečiai, Balkanų tautos turi eiti iš-vien. Bendras 
priešas, bendra idėja visus jungia bendram tikslui. Lenkai žada 
purena ginklais ir šaudmenimis. Jie ginklų ir šaudmenų išteklius 
papildo puldami sovietų armijos kariuomenės transportus - pfr.ug ir 
iš i-s raudonosios lenkų armijos pareina partizanų pusėn. Lenkų 
partizanai numato greitą konfliktą sovietu su v.-.l:.rų denokratijo- ■ 
mis. Jis būtinai dar įvyksias šiais metais. Parako statine jau 
paruoštu. Sprogimas įvyks gfeitu laiku. Tad lenkų radio stotis . 
kviečia visas laijsvę. mylinčias tautas imtis uz ginklo.
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Is pasaulio galybių mes nedaug teo
rime. Norime teisingumo, Laikome būtinumu, kad mums tiltų suteikta 
teisė grįžti. ir įsikurti savoje tėvynėje. Tačiau, į tokių tėvyne 
kokia jį', šiandien yra mes grįžti negalime. Ji vii turi būti laisva 
ir nepriklausoma, kokia mes buvome sukūrę anksčiau. Laisvę ir nep — 
riki .usomybę mes ne patys praradom*. Jų panaikino mūsų didieji kai
mynui besivarŽyd-imi dėl savo ūkinių ir kitokių tikslui Nežiūrint 
tamsių d besu, mes tikino, kad toji diena mums dar ateis. Tik dėl 
tos ^priežasties mes nenorime ;.r nesirengiame bliauti į svetimus 
kraštus. įSveti.nis dangus, svetini turtai mus nevilioja. Mes tik tf.da 
.džiaugsimos ir pūsime laimingi, jei ant griuvėsių ir degėsių vėl 
atstatysime ir sukursime savo tautino kultūrų.

Tačiau, kas būtų tada, jei mūsų prarastos teises nebūtų 
atstatytos, jei mums ilgiau tiktų pabūti svetimoje padangz-^o? Kur 
ns praleisti geriau ir naudingiau laikas iki mes turėsime galimu— 

■ -..o grįžti i savo gimtąjį kraČta? Tai yra klausimai, i kuriuos mes 
sau vienaip ar kitaip turime atsakyti.

Mes savo tarpe turime žmonių, kurio, bijodami grįžti į. 
sovietinę Lietuvę, bijodami prarasti savo gyvybe, gilinu neįžvelgdami 
į šiuos klausimus, mano, kad vistick bet kur tik iškeliauti, emig
ruoti. Jie romantiški i žiūri į šį reikalą ir savo ateitį be giles
niu apsigalvojimų. . ’,

Pasaulio erdvo didele. Daug Valstybių ir krantų žada at — 
žerti duris eni <•rr.oij.-J.. Žadama priimti svetimsalius net milijonais. 
Q<1 nebe toli tas laikas, kada mes būsime kviečiami ir prašomi at
vykti ir apsigyventi.

Svetimšalių net keletą milijonų žada įsileisti Prancūzi
ja, Australija. Didelės galimybes emigracijai yrnįN.Zelandiją, Bri- 
zilijų, Argentina, Vragvajų, Paragvajų ir Kr.nadt,.-Ar -mins ten vyk
ti ir apsigyventi yra tiksiu, tai jau'kitas klausimas. Daug kur mums 
neleis vykti klimato sulygęs. Kitur uždarbiai yra tokie maži, knd 
mums not pragyventi nebus įm nona. Ten nuvykę, mes patys ir musų 
vaikai turės skursti ir kęsti vargi,.

Gal būt, kiti mano, kad, 'jei mums kurioj vietoj n-patiks, 
galėsimo išvykti į kuri nors kitų kraštų. Bevažiuojant, beklcjojr.nt 
atsikurs nepriklausoma Lietuva ir m. s tad;, galėsimo į jų sugrįžti. 
Trip manyti yra klaidinga. Juk kelionėms persikėlimui į kita vieta 
yra reikalingi pinigai. Prie mažo uždarbio tai bus visai neįmanoma. 
Ir iš į Braziliją išvykusių daug kas tada norėjo grįžti į tėvynę, 
tačiau tam neturėjo lesų. Tad į išvykimų į svetimus kraštus nerei
kia žiūrėti kaip į povestuvinę, romrntiškę kelione. Klausimas rei
kia apsvarstyti rimtai ir atsargiai.

Be klimato ir ekonominių sąlygų yr<a ūc.r vienas Ir, gal būt, 
mums svarbiausi as klausimas. Ar mos galėsime išvykti masiniai ir kur
ti tautinę kolonizacijų? Tokių galimybių šiandien nematyti. Prancū
zija, kuri žtkU.^įjsild.sti Jr.<i -te ,taillj—nų._,,kalbu apie ęavo išsekusio
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kraujo sustiprinimų. Reiškia, atvyko į Pr .ncuzijų, turos, ųssimi - 
liuotis. Austrr.llja i ši reikalų dar kiečiau žiūri. Ji ist'.utLji - 
n;, str.to būtina sąlyga.'Ji žado'rūpintis ateivių t> isėmis, jų 'so — 
cirlincis reikalais, sulyginti juos su čiabuviais gyvfntbjaiš eko
nominiai, bot jin irgi tur--s pasidaryti australie-Siais,

Našlaičių vaikų jie labinu šimdien pageidauja negu rau
meningų vyrų. Jie juos nori išauklėti savo gintojoje kalboj- ir 
kultūroj.;. Tautinių kolonijų n-žada leisti ne Brazilija, Argenti - . ■ 
ną, Urr.gvr.jus, Pnrn — ">jun ir 1.1. Tiesa, juvsąlygos kiek Švelnes
nės, bet priaugančioji karto, ir tnn turės ištsut-ti. Jlovs virio ne 
rūpi ne tik krašto gyventojų pedaugininas, ekonominio gerbūvio pa
kėlimas, bet ir savo tautos' sustiprinimas svetimojo kraujo sąskaita. 
To, kad mes žadame būti gerais jų krašto piliečiais, gerais ju tau
tas draugais, ji^ms yra maža. Visos tos sąlygos mus ir^baugina. 
Dėl tų problemų pries mus atsistoja dideli ir sunkūs uždaviniai. 
y Jei nes priklausytume dideliai ir sknįtlingai tautai, i
sį reikalų mes galėtume pažiūrėti ir kitaip. Tačiau dabar... Da-' 
bar mes esame pastatomi prieš klausimą, ar prie visų tų sąlygų to
liau begalės išsilaikyti mūsų tauta, ar ji turės sutirpti svetimų 
tautų maišatyje?

Apleisdami Lietuvę, mos galvojome, ju apleidžiu tik trum
pam laikui. Ne valandėlei mes nepagalvojome nutolti nuo jnn tauti
nių ir kultūrinių reikalų. Kės ir ištrėmimo kūrėme ir didinome .nni— 
sų tautinės kultūros vertybes. No kitaip mes gilinę žiūrėti ir į 
tolimesnę mtisų ateitį. Kuris liekasi ir toliau šventa paręiga no 
tik patiems likti gerais lietuviais, bet taip pat išauklėti ir 
savo vairų vaikus. Kės norime, kad jie būtų mūsų verti ir tokie 
patys laisves kovotojai, kaip ir mos.

Pir negu išsispręs emigracija Į svetimus kraštus, mos 
norėtumėm, kad mūsų klausimas UNO, ar kitose įstaigose, būtų išrik' 
tas tautine prasmei Mūsų globr.ncgr.il pasibaigti su’išvykiųu įš Vo
kietijos. Nutautinimas turėtu būti uždraustas Įstatymu.. _Issizr.de— 
jus tautybės, Žmogus išsigimsta. Mes ir toliau'norime būti lie
tuviais ir kurti savo kultūrines ir tautines vertybes. Tik tuo bu— 
du mes manome ir pasauliui duoti savo indelį.

Yra iškeltas sumanymas, kol mes negalėsime grįžti į sa
vo tėvynę,,kuriame nors Vokietijos kampe įkurti mažų UNČ globoja
ma valstybėlę. Tai būtų teisingiausia. Tik dėl vokiečių ir__rusų 
kaltes turėjome palikti savųjų tėvyne. Manoma tam pasipriešintų 
vokiečiai ir sovietai. Jiems svetimšaliai yra krislas akyje. Jiems 
rūpi mus nv'aikinti ar visai izoliuoti.

Mums ir tolinu reikia kovoti. Šį reikalų reikia iškelti 
pasaulinėje spaudoje. Assimilir.ėi jn prie varta —ra m stkr 1 tinas.

Emigracijos atveju mums reikia burtis vienon vieton, ie
voje dėl savo teisių pasiliksimo kieti ir nepalaužiami. Saves ver
tais turime ičaukleii ir vaikų vaikus. Ne vieno Įietuvisko kraujo 
lašo svetimų tautų vandenynui. Mūsų tauta turi išlikti ir didėti 
Visose sąlygose mes pasiliksime lietuviais. Pasiliksimo tokiais,
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____  „ -yvenSme nuolatinėje baimėje. Gražins 
ar negrąSiB mus i Sovietų, ftejnnfeų? Spaudimas iš Čold'-vlMį pusės)

• buvo didelis. Tflčie.u laimėjo tiesa. Mes lavinu. alsihrnj-v. r-il- 
tinė ir Sibiro taigos nuo musų gyvenimo kelio atitolo. Tačiau mu
su likusieji tėvynėje?_Ji'S šiandien yra pakeliui i Sib,įrų.

Sibiru mes pažįstant ne nuo šiandien. Sibiras mums ne. 
geros kolonizacijos vieta, o Golgotos kalias. I Sibiru rusai trė.ųo 
sukilėlius, laisvės kovotojus, knygnešius...Vieni jie ten dirba ka
torgos darbus, kitiems vėliau buvo leista patiems įsikurti. To pa
sakoje Sibire atsirado keletas lietuviškų kaimų. Jie išlaikė savo 
kalbų, papročius ir po Didžiojo karo, atstačius nepriklausomą Lie
tuva; grįžo i ja. Netoli Gudžiūnų buvo sukurtas, taip vadinamas ,

■ Tremtinių kaimas. Jo visi gyventojai buvo grįžę iš Sibiro.
Bolsėvikams užplūdus Lietuva 194-0 -ut-is, vai k„li-od..^.u- 

-tūkstanoįų buvo ištremta i Sibiru. Kiek jų yr.. išvežta ir kiek išve
žama, dabar irs neturim-- .nė supratimo. Mes žinome, kad jie ir-Gol— 
<-otos kalyje n ramirš savo tėvynės iki paskutinio atdusio.

Sibiras - neapri' piami plotai, api' 17 mil. kvadratinių 
kilometrų. Jis r tai' apgyv- ntas. Jo vienom kvadratiniam kilometrui 
tenka tik 1-2 gyventojai. Is'yviso šiandien Sibire gyventojų prie - 
kaitoma tik virš JO mil. Krėstas nepaprastai turtingas. Do.uf 

, Žemiu, ūkiui ir žemdirbystei, gtros sąlygos ir gįvulininkystf 
Neišsemiami ž'mšs turtai: žalvaris, varis, rūdos ir kiti b r. 
metalai. Jei šiandien tuos kraštus valdytų ameriki'šiai, o ne ru
sai, *gul bflt, ir mes patys ten e -nigruotumėm. Tačiau kli into sąly
gos cit. yra blogos. Šalčiai sausio .mfn-syje siekia iki 4-0'1, o yra 
vietų, kur spaudimas pakyla iki 70 laipsni’;.

.Gal būt, pasaulyje manom, kr.l tokiame turtingame krašte 
ir tremtiniams nėrė -sunku gyventi. D. ja, kas taip mano, skaudžiai 
apsirinka. Jiems ne leidžiama t< n kolonizuotis ir patiems kurti sau 
ateitį. Jie ton dirba kaip vergai surinkti į stovyklas. Stato fab
rikus, dirbs taisyklose ir atlieka'kitus viešuosius darbus. Jų.gįv- — 
nimo minimumų apibrėžia pusųjar kilogramas duonos ir vanduo, Trenv 
tini.-.ras ir žuvis ola retas svečias, o apie riebalus ir mėsų jie gali 
tik sapnuoti, kai užmerki.-, akis ir nuklysta į savo senųjų T e vynų...

Sibiras ne- tik mums yra Golgotos ta lies, bet ‘ir kitoms 
Rusijos tautoms. Sibiro prijungimas prie Rusijos pradėtas 1579 ni
tais.- Kazokas Jarmnrk pirm i s peržengė per Uralo kalnus. Sibiro pri
jungimu rūpinosi Rusijos carai. D-ug,iniciatyvus Siblx'i. prijungi - 
-ui yra parodus Rusijos caras Jonas Žiaurusis. Sibiru kolonizavo rusai.
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Kas ten ateina braškantis ir išsišiepęs?
Ach taip! Sai tu,tai tu...
Šiandie žydėjime pačiam, pačioj jaunystėj,
bet tujen urtinies ir artinies, juntu... ,

Šalti kvėpavimai užliejo mano giedrą veidą 
ir šaltas juokas išdžiūvusios širdies.
Negrabaliok manęs kaulėtom savo rankom , 
jų sąnarių kimus skambėjimas girdėt.

—- Sakyk, po mano stogu, viešnia, ko panūdai, 
ar ko ieškot, ar išsivesti atėjai?
Šiandie pavasaris pražydęs svaigstančioj jaunystėj.
gal ir tu žydėt panorai dar čionai?

- 0 ne, pakilk ir eisme, ir nieko nesiimk, 
nes amžinystės knygoj Įrašyta: miręs jis.

Toksai pavasaris šiandie ir žydi vyšnios 
bet jis man svetimas ir nūdinas paliks..

Tačiau didesne tų kolonistų dalį sudaro įvairių tautų trt ratiniai,. 
Caro laikais i Sibirą buvo kasmet ištremiama apie 20.000 žmonių. 
Bolševikų vr.ltįrao laikotarpyje šis skaičius keleriopai padidėjo.

Manomi, kad šiuo metu Sibire vėl. yra lietuvių apie 100 
ar daugiau tūkstančių. Kada pasibaigs jų ištrėmimo kančios, sun. - 
ku pasakyti, didelė dalis ten turės žūti ir palaidoti Sibiro tai— , 

, gosc savo kąulus. Jei likimas lems grįžti mums atgal i-tėvynę, tai 
.daug vidų, daug pažįstamų mes pasigesime. Vieni jų bus ištremtyje, 
kiti jau amžinybėje. '

Kareivį gerbia ne dėl to, kad jis kitus žudo., b.-.t dėl tt>, 
kad jis eina už kitus mirti.

Solovjovas; ' ■
Ne duonos šaukia vargšai žmonės, bet žmoniškumo.

Vydūnas.
Ne jėgų trūksta žmonoms, be+ valios.

s W. Hugo.
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w GIBKIUOTA TAIKA. Lenkų laikraštis "mysl Polo- '■ 
ka" savo skiltyse rašo: "Vietoj saugumo jausmo šiandien viešpatauja \ 
gilus nerimas, vietoj tvarkos - Europos tautu visuomeniniai ūkio, . \ 
gyvenimo anarchija, vietoj tarptautinio bendradarbiavimo - vis aš- ' 
tršjanti didžiųjų valstybių rivelizaoija, vietoj taikos - užmaskuo
tas karas. Geriausiu atveju dabartinė, tarptautiną būkle, galima pa
vadinti ginkluotos taikos laikotarpiu. Kur konfliktu, šaltinis ir 
ar Įmanu išvengti susidūrimo? Beanalizuojant tarptautiną padėtu, 
tautu, raidos tendencijas ir didžiųjų, valstybių, ekspansijos kelias„ 
iš principo venkime grynai jausminiu, reakcijų ir stenkimės nešališ
kai matyti ir suprasti lošimu, jėgų ir skirtingų pasaulio interesu, 
vaizdą. Ne ką šia padės piktžodžiavimus pries Busi ja, kad, ji okupa
vo ir amputavo mūsų valstybe, o prieš Anglija,/ir J.A. V./, kąd leng
vai su- tuo faktu apsiprato. Neapykanta arba, akin meile yra patys 
Ijlogieji patarėjai užsienio politikos reikalais. Stenkimės visai 
Baltomis suprasti mūsų laikų dramos aktorių, siekimus ir tikslus".

"Ką karo metu ir po karo galvojo sąjungininkai per toli' 
eidami su nuolaidomis Rusijai? B.Britanijos ir’JAV politika vado
vavosi dėsniu, kad Rusijos imperr.listinini apetitai galima pasotin
ti toje sferoje, -kuri tiesioginiai nepažeidžia jų interesu, Azijoje 
ir Europoje. Mane, kad padalijus pasauli įtakų sferomis, bus gali
ma išlaikyti ir.praplėsti savo prosą'”!n ir įsicvtl naujos pak
lausos rinkos Rusijoje. Tokiu atveju ir vilkas būtu, sotus ir avis 
e veika • Ir t-.ika užtikrinta ir tarptautines apyvartos padidėtu,. 
Sunaikinta ir nuvarginta Rusija ilgiems metams būtu, Amerikos kapi
talo ir prekių inportininkns. Todėl /prisidengiant šiokia tokia 
skraiste/ Tarybų Sąjungos malonei ir nemaloniai atiduota Vidurio- 
R-tų Europa ir Rusija Įsileista. gilini i mūsų, kontinentą, o Azijoje 

rleistą Kurilų salynas ir palikta raudonoji armija Hand žiūri jojo 
ir Korėjoj, jau nekeliant apie seniau okupuota išorine’Mongolija 
ir Sin-Kie.ngą. Tuo būdu Rusija išplr t/ savo imperiją, ir kas svar
biausia - plotu, ištisine, n<; taip s...^ 2.Lrit_ni-'o’e im-erlja. Jsi 
prie to dar pridursimo, kad Sovietai per sau priklausomas komunis
tines partijas savo įt ką ispl te. po visą Europą iki Pirinšju, ir 
po beveik visą ftziją - matysiąs apytikri, po karo išaugusios n ujosios 
galybės vaizdą. Prfncūzijojc ir Italijoje bcsiginkluojanšių komunis
tinių partijų pri< dangoje plintančios rusu įtakos pavojus Anglijai 
ir JAV yra toks did' lis, kad net mini storis ^---vinas rado :: iknlą 
iš JTO tribūnos r.tkr. ipti-dėmesį j, komunistinio sąjūdžio •„ .šaulyje 
indent! skumą su Tarybų Sąjungos politika. Ar Rusija pasiekė savo 
pagrindinius impsralistinės politikos tikslus r tai t-be ra įžanga 
tolimesnei .kspansi j ai? Ar is vi?o yra ir kokios rusų kspaasijos 
ribos - t..tai klausimai, kurio is Sfcno itii,, norinlą apskaitai
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visiems politikams, o anglo-s.nksams ypatingai. Konferencija Lon
done-. buvo lyg pirmo įspėjanti sirena, ir atidengė. Maskvos užmačią 
( einą. TSRS, kaip ir carą Rusija, būdama, ištikima savo -kspansijos 
tradicijoms, ieško išėjimo į atviras jūros, į vandenynus; Rusija 
nori būti jūrių galybe. Nereikia tuo piktintis, reikia matyti.
laimėto kr.ro pasėkoj Rusija pasiekė vi špatavimo Baltijos jūroj 
įr išėjima, į Atlantą. Bet to niaštcnkt’.j, Ir toliau t'besi jaučio ap
supto dvieju, jūrų, galybių,, kurios ja, uždaro iš vakarą, pi'tu. ir rytą. 
Rytuose, ypač Azijoje, TSRS akis į akį susidūrė su Amerika., kuriai, 
mažai rūpi Europa /smulkius seno pasaulio reikalus paliko D.Brita
nijai ir Rusijai/. Bet užtat su visa šviežio impcraiizmo jėga ir 
jaunatve veržiasi į Azijos kontinentą, įsistiprindama Japonijoje ir 
Kinuos. Rusija, neišleisdama iš ranką to", ką paglemžė T.Rytuos.- , 
savo kspnnsiją tuo tarpu nukr ipc į Artimuosius Rytus, į Persą 
įlanką, į Viduržemio jftrr^ r- iknlnudama lygią te isią Gibraltaro, 
Dardanolą ir Suoso kanalo vertuos. Nukreipdama visą politiką prieš 
D.Bfit-niją, o vengdama konfliktu su Amerika, TSRS nori suskaldyti 
i.nglo-saksą vienybą ir po to susidoroti su kiekviena is ją atskirai. 
Nesutinkame su kai kurią Britą politiką nM"W», k°d paskutiniai 
TSRS politikos žygiai tėra taktikos žaismas. Priešingai, amžinas 
Rusijos siekimas išeiti į atviras jūras nėra taktinis manevras, 
bet pagrindinis rusą politikos už d; vinys".

"Šiaip ar taip, bet tarptautinėje arenoj nepanašu į 
monotoniją. Gyvename gilaus politinio, kultūrinio, visuomeninio 
ir ūkinio perversmo erą,- ir pabaigos dar n< matyti. Vienas yra aiš
kus dalykas: dabartinis konfliktas provizorinėmis priemonėmis ne— y 
išsprendžiamas. Kol ėjo reikalas del pačio priėjimo pri- kovos aikš
tės, dėl valstybių, esančiu kontinento gilumoje, toli nuo imperi— 
jinią susisiekimo kelią, aišku buvo, kad ginkluotas susidūrimas 
neįvyks. Iš to kilo L nkijos ir kitu, Vidurio - Rytą Europos v-'lsty— 
bią pavergimui pritarimas. Šiandien gi didžiosios valstybės susi
tiko akis į akį, maža dėl ko nėr/. derėtis, o b v. ik nieko per
leisti. Reikia arba atsisakyti nuo dominuojančią poziciją pasau
lyje, arba žūt būt kovot už ją išlaikymą. Trečios išeities nebara. 
Taip pat nematome galimybes ilgesniam distansui, dviems pri šin— 
goms ūkinėms sistemoms suderinti, būtnt - sistemoms, kurios iš 
vienos pusė s atstovauja laisvos prekybos, kapitalistine Amerikos 
sistema ir iš antros puses r.utarkinč, bolševikine sistema. Šiuo -.tz— 
vilgiu yra būdingi Stalino pareiškimai, kad pasaulinio k-pitalizmo 
raida nesivysto švelniu keliu, bet per krizes ir katastrofas, kai 
tuo tarpu bolševikine visuomenine sistema per karą iŠl-ikč egzaminą 
ir pasirodė kaip geriausia visuomeninės organizacijos fotma. Nuo 
to bėro vienas žingsnis į bandymą primesti pasauliui komunizmo sis
temą. iš Stalino pareiškimo buvo aišku, kad TSRS •"-’’.yi"V galvoja 
apie karą negu apie tarptautinu prekybą, daugiau apie pramone, iš
oriniams laimėjimams, negu apie eilinio TSRS gyv ntojo kasdienines 
būklės pagerinimą. Trigubo ligšiolines geležies, plieno, anglies ir 
naftos produkcijos pakėlimo šūkis aiškini rodo apsigynimo nuo r.ven- 
tu.-.lumu iš užšienio pastrigus. O kadangi gerinusia gynimosi forma yra 
puolimas - šioje srityje bolševikai yra panašūs - tad reikia rim
tai skr.itytis .su TSRS smogimu Europoje ir Azijoj" ir tai dar anks
čiau negu didžiosios demokratijos pajėgs savo kraštą opinijas paruošti 
būsimam susidūriau!. Visa eilė re iškinią šį spėliojimą patvirtina. 
Nereikia pamiršti, kad karas padarė gilu psichinį perversmu yp'.tin- 
gai Tarybą Sąjungoje. TSttS pirm-, l?_rtą susidūr' su jum nauju 
ir eivilįzaoijos atžvilgiu skirtingu Vakarą pasauliu. Priešingai 
c.mcrįkicoįams ir anglams kariams, kurie pasiilgo namą židinio ir 
trokšta demobilizavimo, raudonarmietis pars ucg« ie namu, priprato 
prie grobimo ir su mi.lu noru eis į naujas avantiūras.
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Rusą tautoje prigijo pasitik?,jimo seniai jausmas, propog.nnde nuolat 
šaukia, kad naoionr.lsooinlistinr. Vokietija įveikta išimtinai .TSRS 
pastangomis. IŠ Stalino ir Molotovo kolbą įveikia pasididžiavimas 
laimėjimais. Sitai pavojinga; psichine būkle. Jei prie to pridur
sime kad komunizmas, kaip ir ki- kvienn šito tipo sistema, yra di
namiškas sąjūdis: arb' veržias gilyn ir laimi, arba sustoja ir 
žlunga, - gausim" išvedą, kad Rusija yra veikiama dideles pagun
dos ir kįkvi:nu momentu g-'li stvertis žygio į viso pasaulio vi špa— . 
tnvimą. čia Tarybą Sąjungos imperalizmo užmačias skersai kelia, atsis
toja jaunoj, dinamiškos Amerikos Jungtinas Valstybes ir guvioji 
nors biologiškai pavargus, D.Britnnijos imperija. Tarptautinis konf
liktas brasta". ,

"Iki si 61 negirdėtos r!eelAe +n-p+.nnt1.nis konfliktas bręsta. 
Kaip papsnstai tokiose situacijose ir šiapus ir anapus barikadą v 
prasidės jėgą mobilizavimas ir sąjungininką pf.sit-'lkimns. B" didžiu ją 
valstybių, reikės atkreipti dėmesys į mažąsias valstybes o n tgi 
ir i, tautas, reikės surasti atramą kovai ir žmonių, ištekliši, vi
suomenių, simpatijos. Tuo būdu mažąją valstybių ir tautu, rolę įgaus 
didesnes svarbos ir iš objektą didžiąją valstybių, rankose pakils 
į tarptautinio lošimo veiksnius. Tikime , kad D.Britanija sugrįš 
prie savo senosios rolės - pavergtąją tautą laisvės gynėjo. Kada 
tarptautinėje politikoje įvyks p'-rversmas, - į si, klausimą t< gali 
atsakyti pranašas. Mums tačiau atrodo, kad tas momenta s ateis grei
čiau kaip kas mano, b-t ±io t..ip j-u greit kaip trokštame. laiko pra
das politikoje nepriklauso nuo individualinią troškimą. Šiuo atve
ju reikia pasiklir.uti kitais dosniais, bet ne įssiv'.davimo tr alino 
spelio j imą.

DIENOS NUOMONES IR FAKTAI. Čia duodame eilę charakterin
gą spaudos atsiliepimu, apio Sovietą Sąjunga,: "Spectator" (laiško 
redakcijai):

Skirtumas tarp komunistą ir hitlerininką yra beveik nežymus. 
Hitlerininkai svajojo užvaldyti pasauli, savo aukštąją grynąją rase, 
o komunistai trokšta, kad pasaulis būtą valdomas vienos dnrt>ininkąvkla 
sės. Šios abidvi valdymo sistemos tiki, kad valstybe turi būti virs 
viskuo ir tokios sistemos galėtą prigyti tik ten, kur vyrauja neno
ras savarankiškam protavimui. Deja, Vakarą't iki j imas / pagrindinius 
demokratijos dėsnius miršta. Su vokiečiais karinvomo/no del to, kad 
esamo anglai. Ankščiau ar vėliau, tačiau būsimo praversti paklausti, 
ar tikime i, krikščioniškosios koncepcijos susikūrimą, ar na. Joigu 
dauguma atsakys "taip", tada turėsime būti pasįruosą kovoti dėl mū
są įsitikinimą dar viename pasauliniame kare •/B"t jeigu dauguma at
sakys "ne", tai antro karo nobus, tačiau irjkc to bus didelis krau
jo praliejimas.

"Times": Del santykią pablogėjimo yra kaltės abidvi pu
ses. Sovietą Sąjungos nuodėmės yra sekančios: Vionaliska sovietiška 
akcija Vokietijoje; kolonizavimas gyventoją ir grobimus vokiškosios 
pramonės; sukūrimas Vakarą Europoje uždaras zonas, kurioje noįsi— 
leidžiama anglo-—’•'rikirčią prekyba. Tolitika Fersijos ir Mnndziū- 
rijos atžvilgiu siekianti tą kraštą užvaldymo, pasiskyrimas sau 
visą nuopelną Vokietijos nugalėjime, nenoras prisidėti prie tarp
tautinio saugumo, kas davė pagrindą susidaryti nuomonę apie Sovietą 
teritorinią reikalavimą beribiškumą ir knd„padarytos nuolaidos 
Sovietą Sąjungai viename punkte, tuoj pat iššaukia naujus r Įkala— 
vimus. „ v

Is D.B. ir J.A.V. pusės pažeisti Krymo nutarimai, kurinis 
buvo numatomas "visiškas sunaikinimas paskutiniąją hitlcrizmo ir 
fašizmo pėdsaką". Toliau, Sovietą Sąjunga negali suprasti, kodėl
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anglo— amerikiečiai in4 arc šuo j*, si vyriausybių ferma ir jų sud’ti"ii, 
pr.v., Lenkijoje, Rumunijoj'į Bulgarijoje, turbūt jiems rūpi iš - 
l°1k-vti nr’’e vrįdžios tokius žmones, kurio tam tikromis sąlygomis 
vakarų valstybių remiami galėtų veikti prieš Sovietų Sąjungos in
teresus. Bet didžiausiu nerimų Sovietų Sąjungoje kelia-atomines 
bombos paslaptis.

"New Statesman and Matioil*: net iki Potsdamo konfrrenoi- 
jcs^ S. Sąjunga laikėsi Stalino doktrinos, kad komunizdns turi pa
sauliui pasirodyti, "kaip pavyzdys, o ne kaip presija paremta dur
tuvais. Vienok, pradedant nuo Potsdamo, S. Sąjungą del noišniškintų 
jriežascių pasako kita linkme. Ar tas įvyko 'dėl to,.kad JAV atsisu
ki suteikti S. Sąjungai paskoloj var vi‘n'asališka akcija Tolimuose 
Rytuose, M ar sąjungininkų atominės bombos paslaptis, ar ausukė gi 
nim.ni kistis į sovietų įtakos zonas Rytinėje Europoje, - nežinome.

Vintęutpnos savo garsioje knygoje "Report on Russia" : 
tušai yra visiškai-skirtingi negu mes. Nepr.ge idauje mūsų draugys - 
teb, net nenori niežo žinoti apie mus ir nenori mus informuoti apio 
save, nenori naujo karo, bet jų saugumo supratimas yra militarinš 
koncepcija, siekianti ligi tol,' kol jinai tampa lygiaverte su pavo
jumi kitiems.

"THE RECORDER". Hitlerio oiniumas niekuomet nr perviršijo 
ftr.lino cinizmo. ■ Tad Churchills teisus. Kas laužo sutartis ir lai. - 
ko kariuomene^ Persijoje? Kas užėmė (okupavo) puse Lenkijos, kada Vo
kietija puoli’ jų 1939 m.? Ar Churchilis? Kas užpuolė Suomiją, užėmė 
(okupavo) Pabaltijo valstybes, Rumuniją, Vengriją, Bulgariją ir Ju
goslaviją? Kas grąsina Turkijai? Ar Churchilis? "Trys ketvirtosios 
p.'.saulinio nerimo yr' iš Sovietų Sąjungos. Kas org-niznvo streikus 
mūsų ginklu fabrikuose kare retu? Komunistai. Kas sabotavo mūs”, trrn- 
sportus su kariuomene? Komunistai. Jau anglų tauta pradeda klausti 
ar bus karas su S. Sąjunga, Tikimasi, kad 200 atominiu bombų pribaigs 
Sovietų Sąjungą^. Belieka. tik pasakyti Stalinui, kad d.B. ir J.A.V. 
tautoms jau gana įfcv-Ajo k. ras ir nesantaika^ tad jiems visiškas S. 
Sąjungos miestų^sunaikinimos nebus per didele kuiną už pasaulio tai
kų ir ramybe.

Pasaulis nenori gyventi baimėje ir n‘kančia agn sijų. Sta
linas privalo ir tai suprasti. Yra vieta visoms t^ū^ome tiemr irt — 
mingamo pasaulyje. Ir tą Stalinas privalo gerai suprasti, nebent jis 
tapo užsispyrėliu ir nori kartoti Hitlerio klaidas.

ISPANIJOJE RUOŠIAMI USA AERODROMAI? Britų laikraščio "Rey
nolds Hews" korespondentas Jean Durkheim vienoje Madrido kavinėje 
susipažino supjaunu ispanų leitenantu. Korespondentas pasisakė esąs 
prancūzas pabėgėlis. vTada 'ispane.s jam atsake: "Nebijokit, jūsų v.landa 
tuoj ateis. Pasižiūrėkit į amerikiečius: jie skubių skubiausiai eta- <J 
to čir. du didžiulius aerodromus. Jie investuoja Ispanijoje milžiniš
kus kapitalus. Tie aerodromai bus bazes būsimajai atominei atakai, 
prieš bolševizmų. Aneriki' ciai taip pat parduoda Ispanijai savo skrai
dančias tvirtoves. Jūs greit grįšit namo, su gink'u rankoje".

Tai, ką "Reynolds News" nupiešė palaidu paveikslu, prancūzų 
"Pnris-Pr so" korespondentas Ispanijoje vaizduoja kaip v-cuot^:iį po
litinį reiškinį.tJis stačiai konstatuoja, kad Ispanijoje tina atkak
lios grumtynė s'dėl .įtakos tarp JAV ir SSSR. "Paris-Prese" korospon - 
dentas s.kosi galįs, drųsiai tvirtinti, kad nmerikie-šiu įtaka dabar vy
ri.uja Ispanijoje. Prancūzų korespondentas patvirtina, kai amo rikio - 
?iai pradėjų milžiniškus darbus lep.-nijos aerodromuose, kad į Ispanijos 
uostus iš j-napus “Atlanto at-'ina didžiuliai m-dži.-.gųkl-kiai, kr.d stambūs 
jankių kapi alsi plaukis Ispanijon. Amoriki-jSių" stebėtoj i", unifor - 
inuoti ir b.- uniformų turi Isp.nijoj visas laisves.
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13 ŽYDAMS SOVIETUOSE NBP-A SYVENI- 
Atrodš, kcd b»nt ž-dams, išsigol- 

bėjusi'.ms iš vokiečių r.-.nkų, Sovi' tuo
se bus kiek geriau gyventi kaip kitiems. 

Tikrumuje gi žydai ma.sii 4,— io T.i°’+-nvop ir i« 'k-i-ttĮ. .sovįotų
okupuotu kraštų. Paklausti, kodėl taip de.ro, žydai pabėgėli.-.i v at
suko,. kr.d bolševikui juos siunčia sunkiems darbams i Sibiru uz t-..i, 
kad jie koncentracijos stovyklose r.r ghetto dirbo vokiečiams. "Jei 
dirbot vokiečiams, dlbar padirbsit 4-5 metus ir mums", t ip po
sake bolševikai ž'-d-'ms, kurios stebuklingai išliko gyvos konc--ntra- 
cijos stov-kloj prie Dancigo. Išbadė jusios ir vos gyvos jos buvo 
susodintos i prr.kiu vagonus ir išsiųstos i Sibiru. Vienas žydas , 
pergyvenęs Dachau ir kitų nacių stovyklų baisenybes tikėjosi, kr.d 
bolševikai jį mr.lonir.i ; riies. Tačiau jis skaudžiai nusivylė, pir
miausiu bolševikai padarė jam tr.rdvmų, kurio pabaigoj tardytojas v 
jam p.-reiškė: "Tiek ir tiek žydų nužudyta. Kodėl tamsta gyvas, reiš
kia, turėjai svarbių nuopelnų vokiečiams". Supykęs žydus atrėžė, tar
dytojui: "Tiek ir tiek bolšefrikų buvo užmušta Siamo karo. O kodėl 
tamsta gyvus?" „T» . . _ „"Išeivių Draugas"

NAUJO,KAUNO PLANAVIMAS. "Izviestija" (Nr.10) rašo, kad 
architektų grupė vadovaujant miesto vyriausiam urchit-ktui Ba
lin skui, p..ruose bendrų Kauno atstatymo planų. Dabartinio uosto 
vietoje ir.artime eniuose- plotuose numatoma Įsteigti kultūrini par
kų. Pramone, uostas ir prekių stotis esu buš konc-ntruo je.mi ' nau
juose plotuose ir tie visi.punktai busiu sujungti geležinkelio li
nija. Komunalinis ūkis turėsiąs paaugti. Susisiekimui pagerinti 
planuojam.. įvesti tramvajus ir šiaip autobusus. Tie planai numato
ma įvykdyti uz 15 - 20 motų.

JAV LIETUVIAI PKOTUSTUOJA. "Išeivių Divuges" pr.-.n'-ėa. k už 
kovo 16 d. Amerikos lietuvi...! pureiš’-.i protestų prieš Churohillo pa
šalvimų, kad Tarybų Sujungei nėra ’.o purkšti.’utis, nes jos teritorijų 

' inkorporuota Pabal'tijo valstybes ir d; lis Suomijos. Panašaus turi - 
nio prot--stas buvo įtiktas ir JAV užsienio reikalų ministrui Byr
ne s' ui. Proteste pastebėta, kad milijonas Amerikos lietuvių d's vi
sas pastangas Lietuvos Valstybes suverenumui .atstatyti.

AMESITES L""prTT '-nAT.r4 tjetUVAI. Now Yorko "Piųletyn Orra- 
nizacyjny" Nr.3S. įsid-'jo Amerikos lenku tautinio komiteto pi—-1 - 
ninko Januszewskio'laišką, JAV senatorirAs. Laiške prib namo, kad 
1940. VII. 23. JAV užsienio'prikalu ministro pavaduoto j r, s Somnor Vė
lios yrr. pareiškęs, kad Amerika hiekubudu nepripr.z’ins Tarybų Sr.jun- 
gc.ą,_isibxovlmo i_Lietuvr., L. t vija ir Estija. Tų l--t^ putvirtiric
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nijoj Aus

i. "IiT S' 
axizitirizr

ti s zonoje": Suomija, 
Rumunijoj., V ngrijoj- 
trijoj. , be to, Ursi

' ■ KOMISARĘ GASEDTEUS RAI>! 
caro g r.<-rclu š .Ii.-. Jono Baisaus, 
visoj; Savi tu, Ra; p taipgi
kituose Pabaltijo s: augia-
vyriu, kultas. Taip Kirovo mirties 
komi jo garbe i suruošti mitiny.i. 
pavadinta Kirovo vardu.

K..ip žir> ta , Kirovas Buvo L ningrr.de komunistu,-partijos sek - 
r,-toriam ir Rolitbiuro nariu. Jis žuvo nuo komuniste—t■•.solisto.ran
kos paSiank. savo ptpuliarumo kylio Buvo tai rimčiausia s Stalinui 
konikur-ntas-.

dinamo didžioju
Li t-. ve j -, kr i • 

ir n.J: eniv, did- 
suk.-ktuviv, proga. Rygoj; buvo Itii- 
Vį.-na 1Ž g, niausiu, Rygos gatvių

“Išeiviu Dr-.Ugne'

ATVIRAS AM?.RŪTOS ’AISTIS C^CEITUI. Žiniomis is- 
Vašingtono, J..V lenku, org-;niz .oijos pask--'l?d<'- atvira, laifk: Cnurclrl- 
liui, kuri ..la, tarp kit.. ko, re.fe.r,.-

"Sovi 'tu, pavojus ir musu, rūp stys d'-l d-mokr....ijre prin- 
olpu,. at. iti-~ s v- rtč mus dvieju, tu. buvyj- bv.d'ti ir b'- paliovos . 
kreipti Am.-rikos opinijos d'm. si i, baisias de^sizi jas, priimtas T-z— 
h'ran- ir Jaltoj , kurios juJ; priimtos ir. su j’A pritarimu ir r.t - 
si.komybe-. T r’.nc ir Jaltoj; pad-'te. pagritr .s l-nkijui ir kartu Eu
ropai padalyti. .Tu konferencijų, -.r-tu, dc-mokratyb's principai buvo pa-r 
Ž’isti, o pripažint., tragiškoji' Įtakų, zonų, knns'.pcija-. Ę-.i siandi n 
Curzono linija atskiria no tik I-hlrija., b-u Europiu Eor'j .,. Kiniją, 
Ir, .n, ir grąsia parplauti Britu, impart j of g'rkl\, yra' vyri usias ma
tas sugristi priy t is»s ir moral's d-sniu.; Pr.ėjusio Į: .ro ęr.tyri - 
m..x kad moralini' ir politin-' pusi .uswra, ėvarbtsn- uz militi:-
ri.n.y teguli būti pasr^u-ta tad;., kai n gyvvbin; s susis! kimo lini
jos,'b«t 120 milijonu, uav: rytosios Buropu's Li?niu, gzist nei j n bus . 

rantuotu ir saugi..
L-.nku, U.fRrascį.'.i kom. ntuod-mi si, 1 i Ak.', past hi, kad kai—

14

ningrr.de


•••.•;’ \4tv #»•*s;

&&Lv ^'i/j

«

$ £■• ?< ■■> $ sjįjįj p

««WWf. tgettuV- >«s*.. esi »a»«# spS- wS šį««w«

į: ijt « *>* SS I r <- & Š<er-»t S 4 - 2 S fSS O IS& ta O

Individualus patikrinimas • 
___ . zonoje greit bus baigtas. 

Daugelyje vietų pravesti ir slapti ba.l— 
s.vimoi. Visi pastatyti klausimai ir 
uats slaptas balsavimas parodo su ko - 

’ knmad patikrini- 
?.tsijojimas ir duodi

i. VirH pastatyti klausimai ir 
____  jlaptas balsavimas parodo^su ko.~ 
žiu rūpestingumu atliekame1*J"1’ ‘l’ 
ms, atsijojimas ir duodame. gelinyb' 
laisvai patiems apsispręsti ir Įsais — 
kinti to - ■ j=--> * J- •»--
grįžtamo 
povo mi 
jis mus i

priežastys, dėl kurių mos ne- 
Mūsų priešai, kurie yra oku- 

lūsų tėvynę, visų laika nerimo.
_  „.is kaltino'ir net darė priekniš - 
tų. patiems anerikic.oiam's ir anglams, 
ko'1 jin, osa, palaiko tuos žmonos, ku
rie nusikalto karo metu. Mums dar nėra 
žinomi (.trankos, re zultatai, nežinomos 

z ir 'balsavimo išdavos. Būtu per anksti 
S užbėgti pačioms išdavoms už akių. Te
ičiau, pažindami patys save, žinodami S»> 
’ lygas, dėl kuriu negrįžtame, manom*’ n*>- 

suklysine, kad dėl negrįžimo i tėvynę 
bus pasisakė ar nė visas šimtas procen
tu. Aišku, ton bus pasakytos ir tikro
sios priežastys, dėl ko mos negrįžtame.

............... -w.- Darbas, dėl kario buvo daug 
kalbama, k’ai':kttJ*iūoso vietose ji.u pritaiko** s praktiškai. Atrodo, 
kad visi tuo darbu busime aprūpinti, zdaugiau veltui duonos neval
gysime. Bus ramesnė ir .mūsų pačių sąžinė. Dirbant, maži .u bonus 
tuščių plepalų, realiai spręsime ir tikruosius dienos uždavinius. 
Susidaro Įspūdis, kad dirbdami turėsime pagerintų laistą, buri - 
ne aprūpinti rūbais. Turėsime daugiau ir teisių: L .isvoi g ilėsi
me pasisakyti savo nuomones. Gal but, turėsime 'daugiau galimybių 
jungtis i savo jau pripažint:.s organizacijas. Tam reikalui ir po
litinė atmoef* ra yra pribrendusi. Palauksime ir pamatysim .
\ Tuo tarpu imsimės darbo. Nebėgsime nuo pavestų uždavinių
Žinoma, daugeliui darbas bis n? pagal specialybę, o gal ir sunkus. 
Tačiau tai neturi mus gąsdinti. Mes jį privalome atlikti sąžinin
gai. Reikia saugotis ir vengti bet kokių nusiko1 Siamu darbų c .r - 
bovietejf. Jei tokių silpnavalių atsirastų, doriems lietuviams

■ reiktų juos prilaikyti. Būkime visada verti tikrojo lietuvio vario 
Jnk musų elgesys ir darbas sudarys ne tik mums pati, ms garfishes 
sąlygas,' bet k_ls ir mūsų tėvynes verda svetį"*’jų akyse.

Po susivezinvinų t r. .-tini- .^...ų, iv„ri’: įr,Tošinių 
darbuotojų, greit turosine vienoje stovykla j** ir kunigų eusivaži-.- 
virių. Jei'yra svarbūs profesiniai reikalai, tai dvasiniai taip pi.t 
neturi būti apleisti- Mor kiniai pusi.-, nes žūtim.-. Tikėjimas zn—
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16 TEVISKES AIDAS Hr.6

dina viltis. Tikint Divui ir t'icingu-ivii, jo galino susilaukti sa
vo tovynei ir sau. Tr.dr. drąsiau g-'.losime iti sunkiuoju gyvenimo 
keliu n'pailsi,.ui, n--.sustndr.mi. Ii si i prie mūsų id'r.lo, Lietuves 
nepriklausomybes. x

&r -itu laiku l.-.uki-ma ir kito susivr.žir.vlm . Tai Mažosios 
Lietuvos atstovų pasitarimų-. Jis r.iūsų tautinėje kovoje itin svertus. 
Juk Didžioji ir Mažoji Lietuva tam tikrą laikotarpi gyveno/ b'-nūroje 
nepriklausomoj; vaistyta jo. Buvusioji tuomet valstybes siena, nebu
vo dar išspr-ndusi mųsu klausius. vakaruose. Siones tiek etnografi
niu, tiek ūkišku požiūriu i~rrt, vūtinm "r." root”"rti 1 io>irM-roo, 
Ten mūsų istorines žemės. Ir ši.-.ndif.n yra n^anža ten lietuviškai 
kalbančiu, lietuviu kraujo vaikų. Mums- svarbu, kad tų kraštų gyvento
jai, rišant mūsų sienų klausimus, patys pasisakytų, ar jiems bus pa
keliui su atstatoma ns priklausoma Lietuva. Jų žodis turt-s svarbos 
ta klausimą sprendžiant tarptautinėje plotmėje. Prieš tai mes neturi
me užmerkti .kių. Vakarų ir rytų sienų klausimas neturi būti pamirš
tas ne akimirksniui. Mes dam ne‘klaida, kad kartais metame kaltini- 
mus 31.Lietuvos gyventojams. T ip galvoti yra perden klaidinga. Vi - 
suonet imkime s.rkli už karšių, o ne už uodegos. Jei paskiri asm. nys 
nusiįu.lsta, tai nereikia mesti kaltinimo visiems. Juk tokiu vi-’nas, 
kitas atsirado ir musų ęuoiu tarpe. Turėkime tuū juos Sv.vo‘-t.iUtyj« , 
gal būt, juodajame surašę, kad, atstato savo valstybę, _m-s juos ga
lėtumėm patys nubausti. Šiaip nosi skaldykime, o junkimės. Juk mus visus 
riša visions svarbūs reikalas, tai savosios valstybės atstatymas.- 
Įteikia tikutis, kad po tokio susivažiavimo, susidarys komitetas. 
Tada visus kylančius nesklandumus bus lengviau išlyginti ir duoti 
nerodymų tiems, kurie šiame klausime nesior’ntuo ja ir kaip reikiant 
nesupranta.

Tam tikrų n ■cutsrimų kartais buna ir tarp Pabaltijo tautų. 
Tai retos išimtys, bet jų pasitaiko. Kartais mes pastebim tokių reiš
kinių, kurie -.'.ūsu širdyse sukelia kartumų. Mūsų artimieji kaimynai 
nori'kartais aplenkti mus ne, vien tik savo kult'ųrine v-ikla. jrro elgesio pavyzdžiais, bot stačiai pr>.siveržd;.mm i pirmąsias. milas ir . 
užimdami atatinkamas vietas bei vr.dmv.vina. Toki dalykai, žin-'-v , . 
neveda prie nuoširdaus ir broliško b. ndr-..dt.rbi .vino. Juo labiau pagi
lina tas žaisdas, kai savi nusikaltinai norima primesti mums. Tačiau 
turėkime kantrybes. Ginčams išspręsti rodykime geros valios, santū
rumo. Ta pat parodys, r. ikir. manyti, ir kita puse. Neleiskime, kad \ 
’•■=t,'s išimtys užnuodytų mūsų garus broliškus santykius. Stankūnas 
tas išimtis lokalizuoti,vietoj-', jas draugiškai išaiškinant, ar pakas
ti iki ton tikro laiko, iki p-.tys susipras. Iš savo puses stenkimės 
būti korektiški, draugiški. Savo kulturingu elgesiu, intolig' nei ja 
v rskin gerbti mus ir mūsų nuomone, Tokius broliškus srntykius, vę— 
cant kovu su bendru pri'Su, reikia palaikyti ir su lenkų tauta. Tie 
pasaulio kovai del laisves yra id'ję dideli indeli,. Jie nėra šian
dien ;.b- jingi ir d~l mūsų n -priklausomybės'. Bendras priedas "lus vor
ele. ši-.ndien žygiuoti bendrose, eilėse .* ? .. . ... ..i-us pnliksirmo
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(Tęsinys is Nr.5)
Tačiau ji pilno sovietą pasitikę jimo taip pf.t naturejo. 

Politiniai vadovai buvo rusai. Staoionavo tik sovietą nurodytose 
vietose ir buvo lengvai ginkluota. ;

Lenkai j ą vadino "Armija Czerwona" ir nepasitikėjo. Skel
biama mobilizacija nedavė vaisią - lenkai visais būdais vengė. Sto
jo tik politiniais motyvais - lengviau buvo rehcbilizuotis.

Politiškai - Lenkija pavergtas kraštas. Tik soviotj.xi.jje 
spaudoje LenaijQ deuioK.rstinė ir sąjungininkė, o sovietai išvaduo
tojai ir bičiuliai. Praktiškai Lenkija tiek g..Ii, kiek ir čuv-.šą 
ar udmurtu respublika. Ji taip pat sovietinėm. — kaip kadaise ir 
Pabaltijis. Išvaduota kaip ir Lietuva. "Vilnius mūsą, o Lietuve, ru
sų." ano moto kupletisto žodžiais.

Reklamuotas išvadavimas virto žiauria okupacija ir visiš
ku krašto išplėšimu. O- fizinėmis ir moralinėmis represijomis, te
roru - formuojama naujoji Lenkija. "Ištikimoji klika", r.pip .iniota 
lyc.iric.is įsipareigojimais ir sutartimis Sovietą Sąjungai, turi ser
vo rankomis pasmaugti tautą. * .

Mes jau žinoma, kokią demokratiją ir laisvą n~ sn soviet,ą 
durtuvai, šalies, kur "tnip laisvai kvėpuoja žmogus", laisvės sirį- 1 
bolis yra 58 str. ir NKVD. v

Lenkai savo padėtį jaučia ir visomis jėgomis priešinusi j- 
Slaptasis judėjimas plečiasi, nežiūrint sovietą pastangą "banditus" 
likviduoti. Net buvę. amžini priešai vokiečiai, kurie slapstėsi miš
kuose, vengdama sovietą n.laisvės, priimami į partizanus.

Pernai vasarą Maskvo jc vyko procesas prieš 16 organizaci
jos "Nie" - /podljglosc/ veikėją- vieną generolą, inž. Jasiukf viii z , 
ir kt. Jį.-, buvo kaltinami palaiką radio ryšius su emigrantinę vy - 
rir.usybe-Londone, go.-n-o l°šu, instrukciją ir ginklą kovai pries SSSR. 
Buvo iššifruotos kelios radio stotys /tarp ją vien.-, netoli Vilniaus, 
kita Nr. 52 prie Lydos/. Visi kaltinamieji įprasta tvarka "patys pri
sipažino kalti" ir buvo nubausti. . < .

, Eilinius lenkus kiek sumaišė p. Mikolajozyk'o grįžimas is 
emigracijos ir įėjimas į vyriausybą. Bet ir tai bendro nusiteikimo 
prieš sovietus nepakeitė.

į lietuvius lenkai žiūrėjo gana palankiai. N*t atkalbinė
jo grįžti, šiuo metu į Lietuva, ir padėdavo įsigjti r:iki .mus dokuk»'ntus? 
Daug lietuvią, ankščiau dirbusią Lenkijoj ir nespėjusią vikuotls, 
gavo lenkiškus pažymėjimus ir liko. Mūsą apylinkėj vi naq li‘tuvįs 
pabėgėlis jau buvo..gavąs ir žemės. luSi-u ou juo pa&iu s- aitil ti ne
pavyko. Mes galvojome apie vakarus, todėl tokiais čokum’ntais •* 
sirupinom. Lenkai pasakojo, kad yra daug ir grynąįi, tuvią, metusią 
viską Lietuvoje ir repatrijavusią Lenkijon, tačiau mes tokią nesuti
kom. -

Taip pat neteko susitikti su lietuvi,-.,i s stuthofiscir. is. 
Tik 4 lenkai ir 2 vokiečiai KZ keletą dieną ilsfe josi’~pas mus. Tarp
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18. TĘVI SEE S AIDAS Kr.6

kitko jie pasakojo apie Irgorio yrr-igflnus iš mums rūpimos padan
ges. Tikiuosi, kad like, gyvi mūšių štuthofie Čir.i su 1; iku parašys 
apie t; Į.

Su pr neūzais, buvusiais vokiečiu kuro n 1 isviais, su— 
gyvenome labai gerai. Apie Lietuva. jie žino’jo li.b&i mažai. Jie lai
kė mus slavių šaka. Tik vines ju, Jose, grižd.jnas iš Estijos, bu
vo parvažiavęs dalį Lietuvos.

Sužinoję apie musių kultūrinius ryšius su Prancūzija, pxo 
meno ir literatūros srityje, jie b' galo susidomėjo ir su prancūziš
ku nuoširdumu ir užsidegimu apiberdavo iy.nirinusit.is klausimais. Jiems 
buvo įdomu prancūzu kalbos mokymas Lietuvoje, musiškiių studijos Pran
cūzijoje, ju. autorių, veikalu, vertim; i, prekyba.

Su' vienu jių, Jer.nu, per du mėnesius dirbdami tr,.puti, dar
bu ypač susidraugavom. Vienių dieną, „i rasių kum. jiau išsikraustė, 
nuojume apžiūrėti c ntrinlu, dvaro rūmu.. Lenk..i buvo daug pasakoją, 
apie jių puošnumų, todėl buvo įdomu,' kas liko dabar.

p. ts past .tas, .st-.tytas prieš 10C metu, su viršum, architek
tūriniu grožiu nepasižvmejo. Buvo daugiau negu paprastas. Mus domi
no didžiule biblioteka ir kiti meno turtai. Sostas vaizdas mus nutil
ko savotiškai. Knygos išverstos If.uken, apdegusios, suplėšytos. Že
mėlapiai sudr .f.kyti, sumindšįgti. Šekspyro, Goethes veikalai gulėjo 
ųr< t<. Velhagen - Klo-sing magazinu,. Geografijos atlaso lapai sklaidėsi 
su Stondh.lio, Verleino veikalais. Tausohnitz'o svetinių kalbu, žodynai 
su Lubke-Si-mrau meno istorija. Burhurdto studijos su Deutsche KunS? 
žurnalu, komplektais, religinio turinio knygos su ūkio srities.

Aplinkui voliojosi statulėliu, ranko s, galvos. F.adio, baldu, 
likučiai. Ragu, rinkiniai išmėtyti, po parka..

Viduje b• iširusia smarvė. Greta gyvenamu, kc.mbr.ritu, kur sto
vėjo jau naujai sukalti narai ir taburetes, - gul'jo karvių, odos, 
aviu, k..iliai. Kumpuose žmonių, išmatos. Visi kloz" t..i užkišti, prik
rauti su kaupu. Pt.gnli.u net viena vonia pilna. Patogumui - dvi len
telės srirsai vonią patiestos. „ ,

paveiksią i sub- dv+1 peili; is, sušaudyti. Veidrodžiai, liust
ros, kėdės, st-1 ai sudaužyti. Žiūrint į visus sunaikinimus ir greta 
pastatytus "savo darbo" narus ir trburbtos, gavosi įspūdis, kad ant 
vokiškosios kultūros griuvėsiu. - jau kyla nauja rusiškoji. Te.isingi 
žodžiui - "išalkusi minia ir verg- i nužemintieji ant griuvėsiu, ats
tatys nauju, pasauli,".

Jauno nustebimui ir pykčiui nebuvo galo. Jis tuoj • tsipras*- 
mane, ir nubėgo pasikviesti Josn. Dar kartą, dabar j u visi trys, r.pžiū- 

' rėjom'’ naujosios kultūros nešėju, palikimu.. Žiūrinėdami svarstom, o.r IK 
amžiaus barbarai ilgai tvarkys Europos reikalus ir linkėjome, kad jie 
kuo greičiausiai būtrų suvaryti atg. 1 i, Azijos stepes.

Po to prisirinkom savo mėgiamu, autorių, visomis kalbomis.' 
Vietiniai, nemokėdami n» i angliškai, nei prancūziškai, o vokišku, ne— 

- apkasd-.mi, nešės tik prakuroms ir tualeto reikalams. XILuuImS kąyįįas 
■ir /urnairų Komplektus ramiausiai krovė i, vežimėlius, vežė į parką ir 

■ sudegino. Šio tr nsit gloria mundi. ,
Taip be-sid; rbuoj'nt 1 ukuoso atėjo garsusis įsakymas — vi

siems‘/ir lenkams/, atvykusioms po 1939.9.1. , iki.6.29. grįžti i, sa
vo nuolatines gyvenamąsias vietos. Aš neturėjau kur grįžti, todėl nu
tariau t nc’yti kitaip. Nuvykau i, Weihr.rowo pas rusu, komend.nt , ir, 
k. Ibėdamas prancūziškai, pasisakiau ■'sąs belgas ir reikalavau gražinti 
tėvynėn. Reikiamų-adre są tur' j< u iš Jė.-no. Po ilgu, klausinėjimų g. .vau 
Iridim.ą išvykti. Tuojau susikrovėme taiprin-s ir išvykome i. sv. tins įįių 
lig-ri. Deja, t-n priėmė tik vyrus. Šeimos turėjo likti Lenkijoje, 
Fe to, kaip n< galinti įrod-ti b Igu, pili-'tybės Įtars vokiečiu esant 
ir pt-rv..Vo Tomo NKVD. IŠ ten p.u iunte i darbo lageri,. x

(B.d.)

18



VERDANTIS KATILAS. Iries pore sav. .iČių vieną lenktą trrns- 
1 n tų, kuris ėjo tiesiai į Varšuva, tarp lydinčią Amerikos karią 
lilyjovą tarpe buvo keletas lenkų‘ir lietuvių kilmės. Vienas kitas 
ją turėjo sumanyma.net pasiekti Vilnių, ir Kruną ir ten atlankyti savo 
gimines, Jie tikslo nepasiekė ir grižų' pasakoja, kad Lenkija, tai 
verdantis katilas.

Ju pravažiuojantį transportų lenkų teritorijoje kelis kar
tus apšaudė lenkų partizanai. Atvykusį, transportą, Varšuvoj perims 
raudonieji karini. Kada ir kaip jie pasieks savo namus, palydovams 
liko neaišku. Vienas palydovas sakosi buvus sutikės Varšuvoje ir 
vienų lietuvį. Deja, jis‘buvąs visai nekalbus. Visai nekalbėjus n si 
apie politiką, nei apie padėtis Pats Varšuvos mi< stas esųs visai 
sugriautas ir daro baugų vaizdą. Vykti į Kauną, Vilnią pasirodė per 
daug rizikinga ir veik visai neįmanoma. Pabaltijo padėtis šiuo at
veju eouutl ai kiek n.geresnė! Raudonajam terorui didėjant, didėja 
ir partizanų veikla. Palydovams susid .r' įspūdys, kad Lenkijoj pa
dėtis greit dar labiau įkais, ' ,

PASIEKTO INCIDENTAI GAUSĖJA. Bolševiku zonos pasienyje in
cidental gausėja. Dažnai pasirodo ginkluotos gaujos. Jos įsivarau — 
sios į amerikiečių zone, piešia ramius gyventojus. Plėšikai veik vi
si,be išimčių, sovietu uniformųose. • Prieš pora savaičių tokia 
plėšikų gauja pasirodė Bebras rajono. Buvo imtasi skubių priemonių. 
Kautynes truko kelias valandas- Esc ir keletas žuvusių. Toks plėši
kavimas virsta jau veik kasdieniniu reiškiniu.

BOL&, VISIKU ZONOJE KAŽKAM SKUBIAI-RUOŠIAMĄ SI. IŠ Hannovo- 
rio i bolševikų zona dažnai vyksta ten gyvenantieji žydei. Jų tiks
las esąs aplankvti savo gimines ir atlikti kai kuriuos prekybinius 
reikalus. Grize jie papasakojo, kad rusų zonoje dabar kažkam skubiai 
ruošiamasi. Sovietų karių įgulos esą pasienyje Žymiai padidintos. 
I kai kurias vietoves žmonės visai n ■beįleidžiami. įvesta 14 km. 
draudžiamoji pasienio zona. Vokiečiai jų vadinu-mirties aorta. čir. . 
gyvenantieji vokiečiai turi turėti specialius leidimus. Nepatikimi 
asmenys i škr austomi, iėfvfciįcmi,. Pasienis stropiai saugomas, sienos 
• •—augai samdomi ir vokiečiai, UŽ kiekvi" nų pagautų žmogų duodami 
taškai. Imtasi skubių priemonių ir prieš, toliau rusų zonoje gyve- . 
nanČius, svetimšalius. Vokiečiams įsakyta apie tokius asmenis pro-* 
nešti rusų okupacinėms įstaigoms. Daur *ron1ų ir dabar stengiasi pa
bėgti iš bolševikų tojaus, porbegd . ų kita, p.; ų.

Mus pasiekė ir kitas gandas. Nesenai boĮ ,11^1 per sienų 
perleido tam tikra žmonių skaičių. Jie čia pasiųsti su specialiais 
uždaviniais ir išėję atatinkamus kursus. Atsiųstųjų tarpe esu ukrai
niečių, lenkų, lietuvių, latvių, estų ir taip toliau. Jų tiesioginis . 
uždavinys rinkti žinias ir jas nurodyta tvarka tiekti NKVD. Kreipia
mas ypatingas dėmesys į čia gyvenančius svetimšalius. Ji* ms liepta, 
apsigyvenus ių stovyklose, sukelti rietenas, ginčus. Organizuoti plė- 
žikovimut vagystes, skatinti prie girtokli-.J"ė įr triukšmo. Tuo 
b<Xdu norima sudaryti blogas vardas r,v. „i-šnlių, sąjungininkų r.kyre.
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Vi-nnc lietuvio sakosi vi nr. told, siustą esmą sutikęs 
Bnyrcuth'o apylinkėse. P.’.s'k jo, eutiktnsis esąs būvąs p-‘b-.gąs 
1941 E. kurtu su besitraukiančia iš Liet vos r u doną ja armija.^is 
pasisekt- Siu tfip sau -tvykąc pasikieminškti, pasižvalgyti,..nSą 
jau ir tokią, kuri; sic juodo darbo ;.tsis'.ke ir api tai painfor
mavo atatinkamos Įstaigas.

.MINIMAS 5'5 METU SIONISTU SUTUDIO. žydu tauta*Ji-mt aini 
įC metu, sionistu, sąjūdžio'. Miinchene ta proga išvyko ir žydą, osan 
ciu Vokietijoje^ susivažiavimas. Neoficialiose diskusijose buvo pa
liesta ir Lietuva. Svarstyta, ar lietuviu, tauta reik a priskęityti 
prie anti semia-1 ičką tautą. Prieita išvadą, kad to daryti nereiktu. 
Radosi žydą, kurie retys pasiseka, kad buvo lietuviu, irgrlbcti is 
nacišku zud-nią. Tašiau, žydą-spaude. Vokietijoje, ir toliau talpina 
traipsnius, kuriuose lietuvią tautą kaltina ir že mina. Matoma nea

pykantos ir paduodama ret-ikrą žinių, ir faktu,.
Mes trokštam';, kad žydą tauta susikurtą sau nepriklauso— 

mą vnlstvbe ir tuo įgalėtą saugoti* savo teises ir kitur esančią žydą, ■ 
žydą tr.'.ujpimasis iš Europos ■"■Įsai sunrantanae. Europos erdvo 
pt rpyldyt-i. Čia del kiekvieno duonos kąsnio ir vir tos riejamas!. Eu
ropos žmogus vionas,kitnm yra. virtęs vilku. Siaučiant nacizmui, ir 
ramios tautos negalėjo tam pasipriešinti, nes jos pačios buvo žudo
mos, naikinamos. Visiems juk buvo aišku, kad po žydą išnaikinimo Eu
ropoje , būtą s--kusi ir kitą-tautą r ile. Pirmiausiai, be ab jo, tai 
būtą pajutę art imi'-ji kaimynai, ją tarpe ir mos, lietuviai.

ĮSIJUNGIAME MASINIAI ĮDAUBĄ. Jau iš anksčiau turimomis 
žiniomis, anglą, amerikiečiu,, ir pr .nclzą zonose, karinost; imonese, 
įstaigose ir UNHHA-oje dirbo* apie 50.000 sv'timš..lią. Šiuo me-tu ą 
darbus kai kurios stovyklos Įjungiamos masiniai. Taip pav., Hannovo- 
rif, Hanau ir 1.1. Numatoma, kad vėliau prie vi rują darbą bus prit
rauktos it kitos stovyklos, Dirbantiesiems padidinamas kaloriją skai
čius, mokama tam tikras atlyatnimo.s ir 1.1. .Žadama^pasirūpinti ir 
visais ją socialiniais roike.it.is. Mi-noma, kad sąryšyje su darbu ir 
tarptautine situacija, DP reikalai žymiai pagerės. Tarnyboms gauti 
Įstaigose svetimšaliams bus teikiamu pirmenybe ir kiti.. T!us suteikta 
saugiau teisią ir, kultūrinėj veikloj . Darbai būsią derinami taip, 
kad nonukontetą svirtinas ir pinčiai išsivysčiusi kultūrine veikla.

Ui BAŽNYČIOJE MUMS NĖRA VIETOS. Vokiečiai vis daugiau mums 
r ižkit, neapykantos. Gegužes menesio pradžioje Puidos lietuviai pra
šė vokiečią kį< bono l-.isti jiems laikyti gegužines pamaldas bažnyčioje, 
KL< bonus paaiškino, kad jis po,maldą l..ikyti bažnyčioje n'Įeisiąs, 
nes i bažnyčią prinesuma daug purvo ir t.t. Aišku, tuo savo elgesiu 
li< tuvią kataliką nuo maldos jis -neatbaidė. Jie stovyklos aikštėje 
it i s-’ Aušros Vartą nltorią ir prie jo š kasdien meldžiasi.

Turima ir dar blogeenią pavyzdžiu. Toje put Puldpje,vokie— 
olą ligoninėjc ,po gimaymo gulėjo svetimšalė* - lenkė. Jai reikėjo su
trikti r minančiu vaistą, bet voki' te daktare tai padaryti atsisakė, 
e'i v litu vi'nr.i 'savo draugei ligonei pasisakė, kad nesą, ko perdaug 
rūpintis svetimšaliais. Pirmus ją rūpestis tai savieji, o svotimšn- 
li.' i gali* pakentėti. Esą, ,tegul ji<- supranta, kad jie yra svetimoje 
ir jiems ne svetingoje ž-mej'.

Mums tenkė. apgali '--st auti, kad svetimšaliai turi mažai Ii — 
goninią. T .ug ir lietuvią ligonią patenka ą panašią globą. Būtą vi - 
s .1 kas* kita, jei patys svetimšaliai gydytojai galėtu savo tautiečiais 
rūpintis ligoninčse. *

OTUDIJUOJANCią SKAIČIUS GAUSĖJA. Apytikr-mis žiniomis stu
dentą Vokietij o jo s są apie du su puse tukotenčio. SL-is m. t .is prie
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šio skaičiaus prisidės apie 300 naujų studentu.. r..b..ltčs univrsi- 
tete Hamburgo, UNRĘA-os Mlinch-- ne 'ir kituose,' unive reitr tuose, da
bar studijuoja virs 1000. J-i kliūčių n- susidarys, m'-.noma, kad po 
vasaros atostogų lietuviu, studentu skaičius nine tuose universite
tuose padidės iki 2000. Studijuojančių sąlygos no visur vienodos. 
Vieni gauna is UNBRA-os išlaikymo, kitiems, kai kur tinka pasit. la
kinti ir vokiški; kortele. Daug vilčių dedama į. P.-baltino universi-

. tetrv Hamburge. Tptfiau ir ciu esama daug sunkumu. Dar nesuspėta, 
įrengti reikirmų laboratorijų,. kabinetų, ir p..tys teisiniai rci - 
kolai dar nepabaigti tvarkyti. Kartais lietuviui studentai patiria 
skriaudų net iš savo .brolišku, tautų kolegų. Sakysime, Hamburgo lįų- 

’ tuviai užimdavo ištisus blokus ir bendrabučio patalpose atsirasda
vo asmenų, kurie-nieko b< ndro neturėdavo su studijomis. Studijuo
jantieji vokiečiu,'universitetuose yra raginami atlį. ti tam.tikrų 
darbo prievole, prie atstatomųjų Vokietijos, darbų., Turimi, žinių.,

' kad studentams, kurie, studijuos', iš kurinės valdžios i,st igų ir 
UNRRA—os bus padedama ne tik juos atleidžiant nuo darbų, bot ir 
teikiamu'mnt'eriaiinč pagalba.

NUSIKiliiELią SZiHASAI. Kovojant-su nusikaltimais.ir kitomis 
negerovėmis, yra būtina prie LTB Centro įvesti nusikaltėlių regis— 
.trnoiji;. Sunkiau nusikaltusieji turėtų būti ištraukiami i, tom, tik
ra surašą su vardais, pavardėmis ir viotovįemis ir issiuntincja — 
mi visoms' stovykloms. Nesant tokių sųrašų. nusikaltėlis padorus 
nusikaltimų vienoje stovykloje keliasi į kitų.-Naujoje vietoje pa- . 

■ darės nusik'altimn všl persikelia i, kuria, nors .'zona, ir vėl yrą pri
imamas i kuria nors lietuvių stovyklų. Toks sąrašų. issiuntin^ jim.-is 
sustabdytų nuąiknltelių-gastroles ir tuo žymiai užkirstų kėlių nau—. 
jiims nusikaltimams. ' •

TVARKYTINI MIRIMU, .GIMIMU, IR VEDYBį'REIKALAI. IfcTŠiol 
vedybų^. gimimu ir mirimu metrikai tebuvo surašomi t-ik vokir čiu^ bnz- 
nyčiose. Dabar, Įsteigus delegatūrų, manoma, šie reikalai centrą — 
Vizuoti: Šiuo atveju kunigai, berods, ves tam tikrus sąrašusmi-. 
rusių, gimusių ir vedusių ir juos siųs delegatam!. Tokias žinias 
turėtų koncentruoti ir LIB Contras. Stovyklų komitetai ar dvasi.- 

. ninkai turėtų surinkti žinias ir apie anksčiau susituokusius, ginu— 
-. ■ sius ir mirusius.- Jas su atatinkamu patvirtinimu komitetų ar baz-

' nyčios ant spaudomis persiųsti,minėtoms įsti igoms. Šių miknių sut— 
tarkymos mums yra labai reikšmingas ir būtinas.
d ŽURNALISTU SUSIVAŽIAVIMAS HANAU. .Geguž-'s ll-12d.d. Įvykęs
zumt-listių susivr.zijViuir.s Hanau, išrinko n;.uja žurnalistu^ s* jungos . 
v, Idyba. SUjungu veiks tolinu pagal Žurnalistų, sųj. gos Įi< tuvo-o 
veikusius [statutus. Numatyta daugiau įsitraukti i Žurnalistini, dar— 
Jų-'ir tuo būdu patobulinti Vokieti j.oje išeinančia spaudų, Trr. Pi 1— 
davimų įsteigti n..uju laikrašti, ' kuri-mu. atsispindi-s Ii-tuvių tm® 
tinių buitis Vokietijoje ir ku?is apimtų visas .-kultūrini, s, ekono
mines ir politini s sritis. Bus daugi,.u susirūpinti, žurnalistų pri.

. augliu ir jų stipendijomis užsimio universitetuose. Visų pageliai 
' ta, kad teikiant. Amerikos spaudai žinias ir straipsnius, būtų ven

giama suvfdin-'tl asmenines ir p.-.rtinąs suskaites, Hum.;tomo, kad - 
siorgnniz'nvą zumnlistai d; .ugi.-, u g r,les talkininkauti ir -I -ų į~ 

. tįhiam centrui. Iškelta visa eile ir. kitų smulkių reik..lų.
tos-atatinkamos rezoliucijos ir sv.ikinimi-i..centrams, i.ucęini^^'. - 
ir 1.1. įdomi ir tn-r-in-ing,- buvo spaudos paroda,.kuri ap "į, j *

' Vj’ų spaude, vokiečių okupacijos n-tu ir. dabartinę Epnudi isein. n- 
o ių Vokic t i j o j •'» Šiuo mitu žurnalistų Voki tijoje randasi apie 
įsmonų. . •' ' ■ ■ .
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• VISUOTINAS GYV1NI0JŲ’ SURASTUS. šiuo m-tu vyksta vi
suotinas lietuvių tremtinių,surašymus. Jis reikėtų atlikti tiks
liai ir įtraukti ir tuos asm-ai s,' kurio yra už stovyklos ribų. 
Vengti susivėlinimų. Tie, kurie neturi atspausdintų blankų spaus— 
tuv"j«, pagal formuliaro atsispausdinti rotatorium ar sefirog- 
rnfu. VOKIEČIU REDAKTORIŲ SUSIVAŽIAVIMAS. Šiomis dienomis įvy
ko vokiečių laikraščių redaktorių susivažiavimas. Mums jis įdo- . 
mus tuo, kad šiame- susivažiavime ji-' svarsto- popieriaus trukumą. 
Jie pageidavo, kad dėl popieriaus trūkumo, ne-būtų popieriaus duo
dena svetimšalių laikraščiams. Tuo reikalu jie priea- r' zoliuoija 
ir kreipsis i atatinkamas Įstaigas šiuo r» Įkalu. Bel__popi'_ riaus 
trūkumo neišeinu ir kai kurio lietuvių Ir.ikrašoiai 
didinti laikraščių tiražas ir puslapių skaičius 
parūpinti daugelyje vietų jau e.tsi-sakė.

KAS DAR GALI IŠVYKTI į A.J.V.? Pirmasis transportas 
A.J.V. jau išvyko. Juo išvyko tik keli lietuviai. Atrodo, kad 
s- kančius transportus tegalės patekti tik koletas lietuvių. 
Amerikon įvažiavimo kvotė, nustatyta no pagal tautybę, o pagal 
mimo vieta — valstybe. Tuo būdų i lietuvių įvažiavimo kvota į- ina 
ir kitu tautybių asmenys,- gino Lietuvoje?. Yra,žinių, kad Kurijoj 
gimusių kvota dar noičs-'mta? . asmenys, kurie yra gimę Rusijoje 
ir turi giminių Amerikoje gulėtų dar šiais matais išvykti. Šiaip 
kvotą laikoma jau išsemta ir konsulatai labai m-norit i be regist
ruoja atvykusius. M‘-s riar o.-vų kad ir nedidelis įvažiuo jenoi-T. Ii- 
tuvių sk..’ičiue gulės galis nuvyko misų -tautiečius ir spaude, pa - 
informuoti apie vokiečių ir bolsėvikų okupaciją ir įsijungti i 
Ame r ik o s lit tuvių kulturinį darba. ■

SU SPEKULIACIJA T. DA'LA.&I.ISŽTA KOVA. Visi važiuojantieji 
traukiniui į anglų zone, ir tolimesnes vietas bei pnri'nį dabar kas
dien nuodufv.i.-.i iš'kruto'mi. Ypatingas dėmesys atkr-ipi.-mr.s i svetim
šalius. Neturinti" j i atatinkamų pažyšcjicių ar dokumentų dažnai taip 
put yra sulaikomi.

HERSI--1LD2 E ERE II

Negulimą pr.- 
UNRRA popi- rimus

į 
4
gi-

1CT;.MAS<Hęrsf Ida
:n«.-c patalpas; lėl slos pri- — 

žasties išįHėrsfeldo apie 150 lietuvių išsikėlė kitur. Visi, kurie 
neturi DP!&oftfiiu,. tur-:s Vjįkti į ši jp-jr-einr.mųjį lageri. Kas dvi 
savaites atvažiuos amerikiečių karine komisija ir patiirins, ar at
vykusieji galį'naudotis OTRBA-os globa. Ten bus išduodamos ir DR 
kortelės. ®. s...tirto 

life SO
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