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Europoje prasideda žieme., metas. Kalbama, kai su šal
čiais ir p litikoje atmosfera atvėsta. Tikrai, didieji 
retai kada prasideda žiemos motu. Kaprustai piimie j i "sargiai 
priešui norima suteikti greiti ir sunkūs. Pats kariuomenės 
koncentravimas šiuo laiku yra sunkesnis ir labiau pastebi
mas. Tęs aplinkybės ir paveikdavo pasirinkti pavasario ar va
saros metą. Tačiau besikeičiant karo pobūdžiui, atradus ato
minius ginklus ir laiko pasirinkimas-gali nebeturėti tokios 
svarbos, kaip anksčiau. Šiandien niekos negali duoti laido, 
kad karas negali prasidėti ir šią žiemą. Soviet:.', žiemos karą 
prieš vokiečius vykdė gano sėkmingai.

Politinė’’ atmosfera ir šiandien yra gana karšta. Ta
šiau gulima turėti vilties bent iki pavasario, kad karas ne
kils. Vakarai išbandys visus taikos galimumus jam išvengti. 
Karas galėtą kilti tik iš rytą. Samprotaujama, kad šiuo metu, 
nors rytai išvystė didelę ofenzyvą propagandos ir kitose sri
tyse t karui dar nėra tinkamai pasiruošta. Tad susidaro ąspudis, 
kad si.žiema yra paskutinis atoslūgis, paskutinis taikią jė
gą išbįs. .ynas prieš karą. Audros, kurios kils UNO posėdžiuo
se, Londono konferencijos sunkus politiniai svarstymai jei ir 
reikš artėjančio karo pagrindinius Simptomus, tai vis tiek-lai
ko atžvilgiu bus lūkuriuo janaTad ir susidaro Įspūdis, kad 
pasaulis su artėjančia žiema gali lengviau atsidusti. Tai bus 
dar trumpa pauza, kuri taip pat bus išnaudota ir tinkamesniam 
pasiruošimui karui.

Mus šis atoslūgio nedžiugina. Mūsą tauta ir ne s lau
kiame pagrindinio pasauli ? opiąją klausimą išsprendinp. Ži
noma, nes norime kad tie klausimai būtą išspręsti taikiomis 
priemonėmis, bet teisingu būdu. Teisingumas negali aplenkti 
mūsą mažos tautos^ir tu pavergtąją milijoną rytuose. Kiekvie
na valanda neša mūsą tautai neapskaiėiucjeaus nuostolius. 
Al - tai tūkstančiu žudomi ir tremiami i Sibirą. Mes, tremtiniai, 
kietą gyvenimo sąlygą spaudžiami turine neišsisklaidyti po 
platą pasauli,. Mūsą tėvynė tikrai yra mirties agonijoje. Ta
čiau mūsą nelaimei nes mažai galime jai pa lėti. Pasaulio po
litikoj mūsą tėvynės klausimas nėvu pirmutinis. Jo sprendimo 
nereikia ieškoti atskirą klausimą sprendime, viso pasaulio 
taiaos visumoje. Kirmenyb. ią mums čia niekas nesuteiks. Tad ir 
toje skaudžioje agonijoje mums tenka susikaupti ir kantriai 
laukti.

Kas mums šiandien daryti? Dar tvirčiau pasiryžti ir 
susiglausti. Jokie smūgiai, jokios nelaimės negali palaužti 
mūsą valios atsparumo- lies ir toliau turime gyventi tu- pa
čiu gyvu tikėjimu, tikėjimu,, kad ir mūsą tėą-nei ateis pri
sikėlimo pavasaris. Susilauksime dienos,' kada pasaulis vienaip 
ar kitaip turės susitvarkyti ir išspręsti pagrindinius klau
simus, kad žemėje galėtą vėl ąsigyventi teisinga taika. Kai 
šie. klausimai bus uprendziami taikiu ar ginkluotu būdu, ’ pro 
mūsą tėvūną n-bus galici!. tyliai praeiti. Ji sudaro taip pat 
vieną pasaulio politikos i,vykią grandą ir be jos nebus tni- . 
singor taikos, nebus jos patvarumo.
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Karas, okupacijos ir'.jlašku mus to visą platu, pasaulį.' 
Ir nūdien sąlygos negerėja .Da- labiau išsiblaškome po pasau
lio icn+ineirtus ir ‘.’alstybes»2ačiau imisu. ndntys,musu, uždavi
niai nesifeiJla'.Jia mus lygiai jungia,kaip *.r lietuviškas 
kcaujae.Ues ir ši an d i. n vis- kovojame ir tikime,kad Lietuva 
vėl bus neyriklausoma.Tą tiks„ą lengviau pa siek sine, kai visi 
būsime gerai susi organize’-. i. pe Lai kyšime y-stiprius tarpusa
vio ryšius.

Mus- pasiekė ž.l.-.ia, k.ū tuo ypj“; susirūpinąs mūsą po
litinis centrus.Tie klausimai jau būro disku tvoti lietuviu 
konferencijoj užsieny.Tam pritarė, no tik centriniai politi
niai veiksniai, bet ir musu, pasiun I,.bilai užsieniuose .Bus sie
kiama, kad visos lietuviu, organizacijos pasaulyje turėtu, glau
džius ryšius su musu, centriniais politiniais veiksniai s .Ule

• to prisijungsir senoji išeivija.
Jau šiuo metu yra ruošiamas pasaulio lietuvio statu

tas ir gvildenami kiti,su tuo susija,klausJ.msioReikia manyti, 
kad jis paruoštas greitai bu. realizuojamas mūsuk gyvenime. 
Savaime suprantama, kad delsti tiandien negalimo. Pasaulyj e 
daug kas keičiasi ir mes turimo buč'ti patys savo reikalu sar
gyboje.

JAV lietuviai jau anksčiau susiorganizavo i, centrine 
visu sraviu, tarybą-Juos seka ir kiti gyveną Sietu, Amerikoj. 
Ir mes Vokietijoje palaikome tarpusavy glaudžius ryšius.Ang
lijoj taip put skubiai organ!iuojociasi.Ta, pati,be abejo,darys 
ir i, kitus kraštus ir valstybes išvykstu ir šiandien lietuviai. 
Lieka tik visas tas organizacijas sujungti ir užmogsti tamp
rius ryšius.

Šių, visą organizaciniu reikalu, įgyvendinimas nėra 
lengvas.Jei Čia mums gyvenantyVokiotijoje novisada lengva su
sisiekti vienam su kitu,tai išsisklaidžius po visą pasauli, 
bus dar sunkiau.Tačiau mes žinomo,kad tą,kurie imasi šio dide
lio uždavinio, neatbaidys visi vargai.Nėra abejonės,kad sis 
Bit'.anymas groct virs realybe.

Sis susiorgąnizavimas atsilieps ne vii politinėje 
plotmėje.Jis padės išlaikyti mums savo tautini, charakteri, ir 
,tradicijas. Sėkmingiau galėsimo dirbti švietimo ir kitose kul— 
j tūros srityse.LIusu, literatūra,menas galės ir toliau plėtotis, 
į periodinei spaudai bus lengviau išlaikyti vienoda, liniją.

Svarbiems uždaviniams reikia ir* dideliu, pastangų. Ju, 
Ivien iš mūsų, politinio centro nepakanka.?.’elkis,kad mes kiek— 
-.vienas tatai samonigai suprastumam.Visi turime prisid'ti prie 
to uždavinio Įgyvendinimo.Kiekvienam turi rūpėti,kur jis tik 
bebūtu, kad tuo'j susiorganizuoti vietoje į komitetus, organiza- 
iijasJStengtis užmegsti ryšius, ne atgailėti, kad ir sunkiai už
dirbto, vieno kito skatiko šiems reikalams.
k Tik taip suprasdami ir dirbdami r.a e pasieksimo.kad
'.ft^mi lietuviško kraujo vaikai,galėsime būti vieningi Ir to? 
je ūiJrtįojojo musu, tautos kovoje.Tik susijungė pasieksimo,_ 
kad mūbd>4idžlosios mintys ir tikslai bus pilnai realizuoti, 
įkūnyti tv-xuiimo.
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Amerikos "Keleivis" padu.da du laiškus iš Lenkijos, 
rašytus iš Suvaiką Lietuvos. Čia mes juos ir pacituojame: ’

"Brangus dėde, šį laišką rašau gyvendamas Lenkijoje, 
Punsko ... apylinkėj,kur gyVenu jau treti metai, nes namus iš
leidau 1945 metais ankstyvą pavasari. Mano tėvai, sesuo Ju
lija ir dėdė Juozas 1946 :.eJą žiemą išvažiavo i, Rusija, let 
kur apsistojo gyventi - nežinau. Taip pat ir jie nežino kur 
aš gyvenu. Vyriausias mano brol-įs, kuri, jūs gal geriausiai 
prisimenate, yra jau žuvęs. Treoia'i pagal amžių, trolis dar ne
grįžęs iš armijos ir ar gyvas t.r negyvas, nežinau. 0 mūsą ūky
je ‘gyvena nešinau kas!

Tai tiek galiu pasakyti apie musą šeimą. Aš pats savo 
pragyvenimu negiliu p: s įgirti, nes iš namu, išėjai apsiavęs tik 
paprastom klumpėm ir čia gyvenu rriSĮieudąs pas no turtingą gi
minaitį, kurs yra labai per karą sunaikintas.

Tai tiek galiu parašyti apie savo šeimą. Kodėl taip 
yra, manau nėra reikalo jums aiškinti, nes gal jūs patys gerai 
viską suprant r te... Jūs ten, Amerikoj, ramiai pragyvenote vi
sus karus, o mes šia dar ir dabar neturime kaip reikiant ra
mybės..."

"Tetule ir dėde. Rasom jums is pavergto kirsto Lenki
jos nflabai mokėdami rašyti. Niekas mus nemokino lietuviškai 
ir dabar neturime spaudos nei laifcrašoio. Nenašiai auga ir ma
no sesutės ir broliukas, nors gėda prašyti, b-t nėrėtume labai 
gal galėtumėt užsakyti laikraštį, mūsą gyvenimo draugą "Keleivi,".

Prašvito mums vr landa, kada gavom pakvietimą į paštą, 
Atėjo pakelis ir tai buvo mūsą džiaugsno valanda. Galvojam, 
kaip jums atsidėkoti už jūsų, geras širdis, užjautėt mus našlai
čius. Susiraminu 'ir as, kad dar pasaulyje yra kur tai už ma
riu ir jūrą žmonių, kurie ir mus myli ir rūpinasi nnimis. Daug 
kuo' galiu pasiskusti tokiai motiniškai širdžiai, kaip jūsų, 
tetule,.. ' , _

Negaliu aprašyti savo gyvenimo, jis sunkus, turiu rūpin
tis mažaisiais ir turiu daug darbo. Laukai kalnuoti, nualinti, 
lenkai gyvena mūsą namuose... Sugrįžus iš Lietuvos turim tik 
vi»ną karvutę ir viena, kumeluką, vežino visai neturim. Taigi, 
giminėlės mūsą brangūs', tikrai tikiu, kad jūs mums galėsit 
padėti...Sudie.sudie, bučiuoju jus..."

Dar vienas laiškas is Lietuvos atspausdinta s "lietuviu 
žiniose", kuris taip skamba:

"Brangieji! Siunoiu labu dieną jumsllinkim nors jums , 
sveikatos ir ilgiausią metą, o sau kuo greičiau atsipalaiduot 
nuo šio pasaulio, nė? kantrybės iškentėti. Tikimės, k'.d yri. kur
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tv.i -toli širdys kų jaučia mus,b t kad mes p ’sid ’lintum v-rgvis, 
usnuia, vieni šitiem padėtum, patartum, auelr'mintum, tr.i 

n.gelia, g--l ne nu? mūsų pareina,rodos nieko įtrrtino nera
dom,viskas asmeniška, bet negalim pasiguost.Anie savo esimą 
nenoriu rašyti, nenoriu uČgaut ir netikėsit. lies esam kai ro
juj, b^t negalit suprasti mūsų džiaugsmo, atjaus tik tas, kuris 
ji pergyvena.

Ir tik tas gali gyventi kuris ant vietos būna, nesugriauna 
gyvenamu natų, o mes jsu tris kart sugriovėm, gi pristatyti nds 
jėgų, neišneša protas. xibar jau nieko neturim, nieko nebijom, 
nei mirties, nes jau lengva skirtis, turtai nesunkina, Jei 
dar metai užtruks galit sulaukt ir pas jus to gero, išsiliuo- 
saot nuo turto ir nuo ..... Nebereikės nei maisto kortelių, 
noi gydytis. Šiaip taip karta, pavalgom, o paskui kombipuo jam, 
vagiam, stebuklus dorom ir patenkinti labinu negu jūs, Jūs skun
džiatės taip kaip mes kokie 7 metei atgal, bet jei gri^tumėt, 
sakytumėt Vangus ne žemė. Das mus gerklės užkištos, nėr kada 
galvot nei sapnuot apie kitokius dalykus. J.-.1 gausit tai su
prasit. žinot ko prašyčiau - valkams pieno skardinėse dėžutė
se? Mes’ v: -valgom ašakas...mes gal kito meto ne sulauksim.Vai
kai gali IŠtv rti jri norit ir galit pagelbėti.

likit sveiki, dovanokit. Sudiev didžiai gerbiamos ir 
mylimos širdys, paguoda ir viltis šio gyvenimo.”

I Amerika, yra atsiųsta keletą brangių muziejinių mirš
tančių partizanų laiškų. Jie trumpučiai ir patalpinti tose 
pači’se "lietuvių Žiniose". Ten už tėvyne, mirštantis paskuti
niu menkintu taip rašo:

"Mano brangus tėveli, p-r nelaimų patekau priešui i 
rankas. . su tikras, kad mane suša'vlys. Ilsu ramus, n”s atlikau 
pareigų. Jus apkabinu ir išbučįuį-ju. 'Įudiev. Jonas.1'

"Mano brangioji mama! Sis yr - pa statinis mano laiškas. 
Greit iiūsiu sušaudyt-s. Kovojau už Tėvynės laisve,.Mirštu ramus. 
Apkabinu Tave ir Onute,. Sudiev visiems”. Kazys".

"Mano mamyte, būk tvirta kaip aš esu.Greit nebūsiu šia- 
i pasaulyje. Paslvesk Dievui, Jis tau duos jėgos pernešti Šių 

nelaime,. Atleisk man, jei kada tavus nepaklausiau. Neturin tave 
fotografijos, b*t tave matau dvasioje.Jei nemokėjau gyventi, 
tai bent moku mirti. Esu n=kaltos tad nebijau mirties. Bučiuo
ju tave, mamyte, tėveli, broli, ir sesutes, Sudiev mama. Vytautas"* 

iš kitų šaltinių atėjusios žinios mums sako, kad nuo 
gagužės mėnesio' padėtis lietuvoje politine prasme pradėjusi 
Žymiai blogėti. Deportavimai, trėmimai nemažėja,o did'ja. Su
imta ne tik daug partizanų šeimų ar skaitomų jir-ms palankiais 
asmenų, bet taip pat pradėta stipriau taikyt’i represijos ir 
prieš buvusiu, vokiečių metais valdininkų šeimas, o taip pat 
ir tuns, kūnų Seimu, nariai yra ištrėmime.

Sėja šių metų pa'ptsarų bur si sunki. Daug laukų litų 
neapsėtų. Paspartintas kolohuų kūrinus. į Lietuva, vėl esą, naujai 
atgabenta iš Sovietų Busi jos apie 100..000 žmonių? Vieni jų čia 
atgabenti įvairiems darbams, kiti apgyvendinami miestuose ir 
kolchozuose. Prie įtvirtinimo darbų ir dabar dirba gausūs ū- 
riai iŠ Sovietų Sąjungos atgabentų darbininkų ir vietos žmonių.
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Eire DP įloti L-ilC-HOTi. .Eraograoijos :1a- simas pasau

lyje gyvas. Daug valstybių, paruošė ar; ruošia r.anus plačiai 
ir gausiai emmgraoijai Yra valstybių; kuri os jiu įsileisti 
emigrantu^ ne šimtai:-, tuksiančiais, o nr lijonais.Tuo tarpu tai 
yra tik planai. Emigracijai tikra prasme tfu.ru dar nei viena 
valstybė nėra atidariusi.

Šiandien norinčiu emigruoti pirmąją vieta, užima DP.
Tokiu, žmonių, šiandien yra' virt milijone- ’ Tad, pagal plačiu-- 
sius emigracijos planus Jie yra tik lašas juroje. Tr.čl- ■ jr, 
problema šiandien yrr. tokio, sunki, k..? ji pasaulio plotmėje 
sudaro daug rūpesčiu, ir ginčą. i-.. žmonių, įkel iavimui,nors IRO 
ir kitos organizacijos ir j eško, ietu, nesiranda. Tiesa,, pavis ■- 
niai asmenys, mažos grupelės jau vyksta į. įvairius kraštus. 
Tašiau tai vadinti emigracija negalima. Čia emigracijos plot
mėje, jei t.-Ap galima išsireikšti, vyksta partizaninis karas. 
IRO ir kitos institucijos klabena valstybių, duris. Salia ju, 
ir vietos įmonių, bei plantacijų, savininkai beldžiasi į savo 
valstybių, įstaiga, duris, kad jiems, trūkstant darbo jėgos,būtu, 
leidžiama įsivežti iš kitur. Rotos išimtys jiems tesudaromos. 
Tad tokioj padėty ir randasi šių dieną" emigracija, įtaria visi 
esame užsikrėtę.

Kokie bus padariniai iš šio "partizaninio" emigraoijcs 
karo, sunku pasakyti.Tašiau, galima manyti, jis praskins kelius 
ir plcteshiai emigracijai- Jei tik atvykę DP pasirodys geri ir 
naudingi iarbininkai, ją įmonių, savininkai pareikalaus daugiau. 
Spaudimas į valstybių, įstaigų, duris padidės. Jos emigracijai " 
galės plačiau praverti duris. Pribręs ju, ruošia.iej i emigra
cijos planai. Be to, norint išspręsti DP problemą, valstybes 
1 us priverstos pagal UNO rekomendaciją priimti tam tikra, dalį 
DP. Emigracija gali dar labiau pagreitėti, jei karo įvykiai 
pradės bręsti greitesniu tempu, padidės ginklavimasis ir kiek
vienai valstybei reikės d rbo jėgos.

Kaip šiandien patys DP žiuri į emigratfija? •į tai atsa
kyti nėra lengva. Pirmiausiai šią, virš milijono amoniu,,masę 
sudaro įvairios tautybės: lietuviai, latviai, estai, lenkai, 
gudai, ukrainiečiai, rusai, jugoslavai, žydai ir kitos mažes
nės grupės iš Balkanų ir kitu šalių,. Visi tie žmonės palike 
savo kr-'Sta, pabėgami (kiti ir deportuoti) nuo karo persekio
jimą. išvykdami jie turėjo visai kit-s viltis. Jie vyks tik 
trumpam momentui ieškodami prieglaudos. Tikėjo., kai karai pa
sibaigus jie galės grįžti į savo tėvynes. Manė, kad ją valsty
bės bus atstatytos laisvos ir nepriklausomos ir tvarkysis demokra- 
tiškais'ugįioipais.Deja. likim-o lėmė kitaip. Vieną okupacija 
pakeitė --i ta. Jie suprato, kad griže, tik negalės laisvai 
gyventi xr tvarkytis, bet ir jtį pačiu, gyvybei gresia pavojus. 
Kad tos sąlygos šiuo metu pasikeista, dar nematyti. Tad ncroi.s
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nenoroms jiems tenka pr-eglaušos ieškoti kur nors kitur. Bū
dami stovyklose emigracijos reikalu ir jie neruošė projektus. 
Jie, Žinoma, visai skirtingi nuo .p’1.., nu. ruošiamu, valstybių iš
taigose. DP uorė jo■emigruoti kompaktinėmis masėmis pagal savo 
tautybes, imigruoti laikinai, kol pasikeis ju tėvynėse namas 
režimas. Toks sutslktiniąi&eliąvimas jiems 'būtu, ■ suteikęs ga
limumo išlaikyti savo tautinu kultūrą- ir toliau išlaikyti ns 
tik tautini charakteri., bet ir sucementuoti .save busimiems tau
tiniams ųŽdavini’Mis. Tos viltys šiandien sugriovusio s.

Šiandien grįžtame prie realaus pagrindo. Tačiau ir šiuo 
metu norima, kad emigracija vyktų bent į tokiuos’ kr-;štus,kur 
nes ilgiau galėtumėm išlaikyti savo tautini aharukter-į, kuris . 
atitiktu mūsa, kuiiurcs lygiui, butu, geros ekonominės sąlygos 
ir kt. Tokiais tinkamais kraštais lietuviai pirmiausiai- laiko 
JAV, Kanada ir nuropoję - Anglija,. JAV gyvena ė: n-tai tuk-stahftįą 
mūsą tautiečių,- Kiekvienas 11 tuvis ton. turi-lsavo giminią, 
įsi į Šį kraštą, -be vįsu, kitu teįgra^u. jo rtSto. --turime Iv xc- . 
reliniu, teisią. Tačiau š'fii:idįėą..-..VįS'dąt"s' v-^įjacif.iu luta- r-’ 
tymu uždarytos. Ar jos bus .pravcarĮa^sur^t^pūE-i-kyt.i. Vilčių tu
rima. Tašiau mūsų, gyvenimo sąlygos; kie,-.į<t; ts_d- af“s at -ities 
viltimis bijome save apvilti.. B_uiižiąmusi'*tr-įz^nados durie. 
Ten musu, jauni vyrai, tam-tikra prasmėj- ittOf;ia..Aumš palankesnę 
dirvą. Kanados lietuvių kolonij-a,’..manome, greit paūgės keliais 
tūkstančiais iš lietuvių tarpo. . -jį -

Anglijoj..jau esama -keleto. tuksAarV.-ąl’ etuvi-ą. Hors 
ten įkeliavimus šuletė-j’o, -bot. mūnbma, kad ąlkaičius šeimas, 
padidės dar keliais .tukstądiai-š,"; Ear įšvykĖąfcitl?-

Mažesnif.is būreliais “ą j''payiaiiiui. išvyksta lietuvių 
i Braziliją, Argentina, Ven^Ž^ią’.ir.. lti’ūi^3ijį»tą. Amerikos 
kraštus. Tai yra pirmieji pionioriai'‘Iš’’DĘttąfpo. Klimato są- - 
lygos ten mums ne palankios.. Dėl ekonominių.įįįy’ru'galima įvai
riai diskutuoti. Jos nębuš’-ibkios, kaip JAV, -’Kunedoj,. bet, jei 
tų valstybių įstaigos Vc-s’emįįgraoijai palankią politiką, kai. . 
kuriems gali' susidaryti ir i^akenčiamos sąlygos. Tautinis vei
kimas čia pasireikš taip, k;.ip pavyks lietuviams susiburti į 1 
didesnes kolonijas ir kaip jie patys sugebės tą dt.rba, organizuoti. 
Tą valstybių įstatytai, paprastai šiuo atveju nėra griežti ir . 
sudaromos sąlygos, kad asimiliacija įvyktą-palaipsniui. Jau 
šiandien galima manyti, kad, daugiau išskiriant Argentiną, 
daugelis emigruojančių į pietą kraštus pajus kartaus apsivys 
limo te- tik dešimtas sugebės iš kart prasimušti į patogesnes ■ 
gyvenimo sąlygas. Kiti tai turės iškovoti šankiu kietu darbu 
ir dideliu energijos įtempimu, arba gyventi ne tik -sunkiose 
klimatinėse sąlygose, bet ir nemažame skurde. Savo dūris emi
gracijai atidaro \ r Australija, tačiau jos politika tauti
niu atžvilgiu griežta ir aiški. Ji nori iš kart asimiliuoti 
ir todėl ten nebus nei .tautinės spaudos, nei tautinių mokyklą, 
jei kur it pavyktų, kucįir mažesnėm!^grupėmis emigrantams susi- ■ 
grupuoti. Susidaro įspuois, kad ir mažas kolonijas ten,subur
ti nebusįmanoma.

Didelių pretenziją ir pi iv K'giją emigracijai reik Vaja 
žydai.Kaip pasisuko ju leidžiam-<s laikraštis vokiečių kalboj-.’ 
"Heue ’..eit", žydų emigraciniai keliavimai, turi tris svarbiau
sias priežastis: 1. socialine,, 2. psichologine, ir 3. ūkine,.
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Socialinės priežastys gludi šydu .ylą Europoje išnaikinime 
ir šeimą išardyme. Daugelio žy du, 'šeimą neria i buvo sunaikinti 
vokiečią koncentracijos stovyklose. Grįžę žydai nerado ne tik 
šeimą, bet ir ją buvusiu, nuosavybių,. Tose'salyS3 jie neturi 
vilties atįauti savo turtus ir gyventi anksčiau gyventose są
lygų .. Bsiohologinės priežastys verčia žydus bėgti ik Rytą, 
ir Vidurio Europos dėl ten pasikeitusiu sjįLygą ir kitėjančios 
politinės atmosferos. Nuoširdumaf^ir santykiai bei sena draugystė 
esą žuvusi.Tad jie ir nesitiki Įsilieti į naujos atmosferos 
sukuriamas sąlygas. Su pirmosiomis dviem priežastimis rišaAi 
ir trečioji - ūkinė, Šiandien žydai, kaip atrodo, ieško ne 
tik patogesniu, gyvenimo sąlygą, bet kiek, kad kartu surasti 
ir sau žemą po koją. Todėl veik visi žydai pirmoje eilėje pa
geidauja vykti į Palestiną. Ten išvykti stengiamasi legaliais 
ie nelegaliais heliais. Varoma plati propaganda, apeliuojama 
dėl žydą tautos išgyventą kačių ir nesivaržoma net teroristi
nėmis priemonėmis siekti savo tikslo. Tašiau dėl arabą prie
šinimosi Palestinos klausimas yra taip komplikuptas, kad nors 
žydai ir nepraranda vilčią į. ją patekti, tačiau ieško kitą 
šalių, emigracijai. Ir čia 'veikia plačiai išvystyta propagan
da, žydą emigracijai sukelti dideli kapitalai, ekonominis spau- 
dimaąa. tuos kraštus, kur žydai turi įtakos finansą politikoj 
ir 1.1. Atsižvelgiant, kad žydai kilę iš ąvairiu kraštą ir 
JAV įstatymai leidžia emigruoti pagal ki 1 imo kraštus, žydai 
iki šiol plačiausiai už kitas tautybes išnaudojo i,važiavimą 
i, JAV.Jei čia ir ateityje veiks tie patys emigracijos įstaty
mai ir tos pačios politiškos sąlygos, tai žydai iir ateityje, . 
be abejo,, tūfės tas pačias, o gal ir didesnes prisynybes. 
Emigracijos reikalą žydai y±a pastatą aštrioj formoj ir todėl 
kitiems DP pavyksta'emigruoti tik tada, kai jie yra nepakei
čiama ir būtina darbo jėga, v

latviai emigracijni turi panašius planus i, musą, ta
čiau kiek skirtingas. Jie laikosi didesnio vieningumo it? emi
gracijai stengiasi išnaudoti visas galimas aplinkybes, tačiau 
išvykimui susitelkiant didesniais būriais ir, ją supratimu, į 
tinkamesniu^kraštus. Verbuojant darbo jėgas į Belgiją latviai 
laikėsi santūriai. Jie buvo linkę lukterėti, ypač žinodami, 
kad Belgijoje įsikurti nebus palankesnią sąlygų. ir kad saugu
mo atžvilgiu Belgija yra tas pats, kaip ir Vokietija. JAV lat
viams nors ir labai priimtinos, ir jei būtą atvertos į ten durys 
jie yra pasiruošę išnaudoti visas galjnybes, tačiau ypatingai 
dideliu, vilčią į JAV latviai neturi. Viena, kad ja tvią kolo- 

'niją JAV yra labai negausi, tad jie negali tikėtis iš ten to- 
kiostvirtos paramos šiame klausime, kaip kad jos tikisi lietu
viai. Susidaro iąpudis, kad latviai kreipia ypatingą dėmesį 
išvykimui i, Argentina ir Europoje į Angliją. Nors jie su eini-, 
gracija lūkuriuoja, tačiau kur yra proga, jie jos nepraleidžia, 
latviai yra susidarę visą savo speoialybią sąrašus, suregistra
vę, vienur, ar kitur norinčius emigruoti ir, jei kuriam kraš
tui reikia kokią nors specialistą, latviai pasistengia iš 
anksto pe daryti konkrečią pasiūlymą konsulatams ir darbo jėgą 
verbuoto j an s. Nors šis pirmavimas jiems .Yie visur pavyksta, tačiau 
ju budrumas dėl emigracijos nei kiek nesumažėja.Jie turi planus 
kaip ir kur nuvykę kurią si. . (B.ck)
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i„ SAnO, x.LKAS SU RUSIJ^ NEIŽVENGIAMAS. Anglijos kapito— 
i_; s I.iddell-Hart, pripažintas kariškų klausimų autoritetas, 
rašo “Sunday Pictorial" žurnale, kad karas tarp Rusijos ir Ame
rikos esąs neišvengiamas. Jis guląs prt sidėti ir tarp mažes
nių valstybių, pavyzdžiui, tarp Graikijos ir komunistu, valdomos 
Jugoslavijos ar Albanijos, bet ųtraukeios ir Rusiją, su Amerika, 
kuriu, itukos sferose Šitos valstybėlės randasi.Pavojus esąs 
didelis.

šito kapitono manymu, Amerikai kariauti su Rusija butu, 
sunku, nes pastaroji turi didelą armiją ir labai didelėj teri
torijoj. Nors Amerikos technika stovi nepalyginamai aukščiau 
kelp Rusijos, nors Amerika gali pastatyti daugybą orlaiviu, ir 
atominiu, bombų,, tačiau dideliame žemės plote tie ginklai neturi 
tokios destrukt-rvės jėgos, kaip mažoj plotmėj. Rusijos terito
rija labai didelė, prie to dar ji turi užgrobusi svetimu, kraš- 
tu, ir galinti da užimti visą Europą. Jai pasipriešinti Amerika * 
Europoje dabar neturinti pakankamu jėgų,.

let moderniame kare lemiamą vaidmenį lesia ne armijos 
didumao, c technikos tobulumas. Rusi j ifturė j o taip pat didelą 
armiją ir 1941 metais. Ir tada Rusija buvo dar nenualinta, ji 
buvo oiela ir sveika. Ir spvi-ę'tą propaganda, visi jos vadai 
ir Sj auda nuolat gąsdindavę, pasauli,, kad nėra tokios galybės, 
kuri galėtą Raudonajai Armijai ctsisvlyti. nKas drįs prieš nūs 
ranką pakelti,'tas bus sutriuškintas savoje žemėje!" Taip gir
davosi Maskva ir daugelis tam tikėjo.

Retokas pasirodė, kuomet 1941 metais Hitleris "pakėlė 
ranką" prieš savo bičiuli, Staliną? Vokiečių armija nuėjo per Rusiją 
kaip peilis per koŠą. Vokiečiai buvo sulaikyti ir” atremti atgal 
tik tada, kai amerikiečiai su anglais nutiesė kelią per Persiją 
ir pristatė rusams pagalbą i, Stalingradą.

Vokieoią karo mašina sudaužė ne rusą armija, bet Ame
rikos Orlaiviai, tankai ir duona su mėsa.

Ir tai atsitiko ne kurioj nors suglaustoj vietoj, bet 
toj pačioj Rusijoj, tame milžiniškame žemės plote, kurio taip 
bijosi kapitonas liddell-Hart.

0 jeigu Amerikos technika tenai galėjo sutriuškinti 
vokieėią galybą, geriausiai pasauly išlavintą ir apginkluotą . 
armiją, tai ko jni bijotis tojfio ištižusio pūzre, kaip komunis
tą vaiskas?

("Keleivis", Amerika)
LENKIJA ŽURNALISTO AKIMIS, Liberalą savaitraštis "The 

"rtion ' deda labai idiomą A. 7orth straipsni, apie šią dieną- 
Lenkiją. A.Kerth yra būvąs ilgus metus Rusijoj ir ten išmok-, 
rašyti "tarp eilučių,", todėl išsireiškia atsargiai. Rot pasako 
.įdomią dalyką. Jis sako:
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"iš visų karo dfedraerytų šalių Lenkija padarė patį 
įstabiausių atsistatymą. Tas yra' todėl taip is-padinga, kad Len
kija IŠ visu okupuotu šalių, iSskyros gal tik okupuotą Sovie
tą Sąjungos ‘dalį, buvo daugiausiai ifcrdyta. Virš to, Lenkija 
buvo"perkelia" žalius šimtus nykių į veraxos ir turėjo asimi
liuoti diūelea naujas teritorijas. Netekinas nelenkiškų teri
toriją rytuose nėra labai, apgallestaujaaas, išskyrus del Vil
niaus ir ypatingai dėl Ive-.o,,,"

Tai yra bū/Liiigas ra.’i v • , s. Lankei "nesigaili’ rv- 
tinių teritorijų, •išskyrtis-'yL.'ciane ir ypatingai Lvovo r Aiš
kiau negalina pasakyti, kad Lenkijos gyventojai nw/ziir&' 
Jaltos dalybų. Toliau autorius sako;

■Šeši r ' ImtaUs ir '.alsiai paž&ū"in<tti6ios
okupacijos Lenįiją mažiau. demoralizavo, kaip teveik kick.ieną 
kita, okupuotą salį.Rusif'S ne išskiriu".'L "

Lenkija per labai trumpa, laiką perkėlė milijonus gy
ventojų ii atimtu rytinių provincijų ir ki tų lietų į vakaras, 
iš kur vokiečiai buvo iškelti. • „

Lenkija atstatė uoste, e ir sutvarkė gelžfcelius. Šiandien 
Lenki j <"s gelžkeliais vožana daugiau prekių, kaip prieškari
niais laikais. Badas sumažėja. Lenkai atstatė kai kurias dide
les dirbtuves iš vokiečių etiniuose mies-tuose ir ypatingai 
didžiuojasi atstatymu dideliu gslžkelio dirbtuvių Vroclave 
(Breslau) .Lenkija išnaikino Landi tisų, kuris siautė tuoj po 
karo ir likvidavo’požemio araijų". Beveik 60.000 požemio karei
vių sudėjo ginklus ir pasidavė "valdžiai. Boiitinė policija 
tuos buvusius nepriklausomybės kovotojus budriai seka, bet 
šiaipjau jiems buvo sutaitta amnestija ir jie grįžo į legalų . 
gyvenimų. Kiek žmonių kalėjimuose sėdi, A.Werth nežino.

Apie Lenkijos' "demokratijų" A.Werth sako: :
u "Be .Cojones, Lenkijos vyriausybė nėra tikrai demo

kratiška, pagal vakarų standarta.Nors nė vienas valdžios atsto
vas nepripažįsta, bet daugelis valdžios palaikytojų aiškiai 
sako, kad rinkimai nebuvo "visai teisingi".

Svarbiausias argumentas uš’demokratijos" -fr.lsifi kariną 
buvo tas, kad Rusija nebūtu leidusi Lenkijai turėti tokia val
džią, kokios nori Lenkijos 'gyventojai. Todėl, jei Lend j o'j 
būtu, žmonių išrinkta valdžia, Rusija būtu Lenkija vl..;ai oku
pavusi, arba būtų pavertus ja, į kitų Graikija, kur einr. pilie
tinis karas.

Bcr du metus Lenkijos i: :■ 'ii sunk "<j. dirbdami pradSv 
dn apsiginti nuo bado. Bet laisvės Lenkija neturi ir esamose 
sąlygose nrtarės. -ĖLnaasis sajur.gšninkaB, "Jungtinių Tautų Mo
tina" buvo paaukota ant priaigerinimo aukure.

. x. , ("Kelsi" via", Amerika)
; AMERIKAI REIKIA 10.000 ORLAIVIU. Kel'o e danas' aitAi.en eis—
’•".elandė,karo veteranų susirinlme,gen.State-merer kad Ame
rikai reikia pastatyti IQwOOO orlaivių ir .Lj.OOO išlavintų 
/menių aviacijos personalą.Ir tai turi būti padferyta kuo ftrei- 
*.lr>!isiai.Amarikos karo aviacija turi Luti tokia, sako, jis,kad " . 
jai lygios nįekun kižuz pasaulyj nebūtų. ’ .

Apio hiwriiį.,» oro laiv;ua ta patį pasakė ir Ed.semhir."ezdJB.
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Kanados lietuviu kolonij nei uvo gausingiausia. Tačiau 
ir čia veikia keletas lietuvišku organizaciją, klubu ir išeina 
lietuviškas laikraštis. Kanadiečiai lietuviai aktingai kovoja 
dėl Lietuvos ne priklausomybes, savo veikla ir jėgas jungdami 
su JAV lietuviais- Jie deda pastangą ir kad daugiau tremtiniu, 
gaištu atvykti i Kanadą. Ten gyveną giminės jau daug kam yra 
atsiuntę affidavitus. Kanada žada juos įsileisti be eilės. Ta
čiau tokią atvykvsiąju ten tuo tarpu yra maža.. Kol sutvarko 
dokumentus, kol pribręsta transporto laikas ir kitu užima nema
ža laiko. Šiuo tarpu pirmenybė streso,turi vykstantieji fizi
ni?! pajėgūs miško darbams. Kanados oficialios Įstaigos yra pe
re lakusios, k-d jitms šiuo metu pramonei ir ūkiui trūksta apie 
45.000 darbininką. Reikia nuryti, ky d didesnė siu d-rbininką 
dalis bus paimta iš Iff tarpo. Iš kart pr-matyti redid'-Ii darbi
ninką kontingentai i,v šlavimui i, Kanadą did in-ai. Kanada emi- 
greoij-.i gulėtą ir plačiau praverti duris.

Kaip kuriasi atvykę i, Kanadą lietuviai, mes paduodame 
iš "Keleivio" pačiu atvykusią ją žinias.

"Iš neseniai atvykusią Kanadon 245 11' turtą grupės, 147 
lietuviai buvo paskirti bendrove.’. Great Lake Raper Co. Mūsą 
kelionę laivu apmokėjo Int'relational Committee of Refugees, 3 
nuo Halifakso iki Valora Ont. minėta bendrovė.Tie s turėjome pa
sirašyti sutarti, 10 mėn. dirbti miške. Stovykloj J.slai švaru, 

■maistas labai geras,retas kuris ir gerais laikais taip maiti
nosi. 14 dieną dirbome miške kaip mokiniai padieniai ir už
dirbdavome po ■ijf'-į dol.,o po 14 dienądirbame akordiškai.Gaili
name popiermalkes.Už vieną, kordą moka''3,75 dol. ir už pėdą ke
lio po 1,5 oento.Miškas labai blogas.Vos sukerta vieną kordą 
vidutinio pajėgumo Žmogus, Gi spartuoliai dasivaro iki. 2 kordą 
per dieną.Artimiausias miestas - 150 myliu,tai Tort Arthur.Jei 
kas in lietuvią mus apiąmkytą,būtą labai melonu.Hūsą sudėty 
yra visokią profesiją žmonią: inžinierių, agronomą, studentą, kąri ... 
rininką ir buvusią paprastą darbininku. Be t gyvename demokra
tiškai. Viens kitą supranta ir pataria j'puikiai sugyvename .■Luo
mą skirtumo nesimato. Sudarome tikra darbo bendruomenę. Musą 
bosas sako, kad esame geri darbininkai,nes beveik kiekvienas 
padaromo iki 1,5 kordo malką.Kai baigsis sutartis turėsime .jau 
po keletą doleriu.Ir jei ateis tėvynei laisvė, jei mes būsime 
jai reikalingi, tai visi kaip vienas eisime tė višką vaduoti. 
Kultūrinis gyvenimas kiek aptilo, nes po sunkios darbo dienos 
poilsis būtinas. Stengiamės užmegsti ryšius su v&eton Lietu
viais,bet tas vis dar eigoje.Tiese,vietiniai v-jik visi čia pa
sidaliną i, partijas. Sako, čia yra not komunistuojančią. Gaila 
tokią nesusipratusią, brolžudžiams parsidavusią. Me s mylime savo 
kraštą,Komunistą vargiai kas is mūsą taps.Mes,europiečiai .labai 
gerai skiriame komunizmą nuo darbininko kovos už jo -socialinę 
buitį.Bet^kao liečia mūsą tėvynę Lietuvą—mos tik lietuviai.Tad 
iki sakančio karto."
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Prieš porą savaičių įvyko tremtiniu .-.'iuzaeaenės ats
tovu. suvažiavimas. &i sirinkų aHxvt į§r:lnJcti demokratiniu Te
du iš vistą zonų. Jie- apsrartsė es. mą pridėti ir išriniro 1.7?' Yyi. 
Komitetą. Į ji, 3,6 j o y< ir tie patys .įsi.nysą kurie ir anksčiau 
tame komitete taip sėkmingai - acovav , o-or.? ?- vimas turėjo 
progos išklausyti musų politinio centro pi.-nešim apie-tari— 
tautine ir mūsą padėti . Nurs _ lietuviu - padėtis tragiška, 
tačiau ji nėra beviltiška. Pasaulio po't tikos Įvykių raida 
vystosi-taip, kad ji nogalės likti neaiškioje būklėje ir pri
eis prie-pagrindinio klausimo sprendime, Sprendžiant šiuos 
klausi tus Vienaip ar kitaip ir pro mūsų tėvynės roikrlus n-ga- 
lime. bu'sįpr neiti tyliai. T-d rauną par.ig-. budėti i- I-ūkti, 
kad roi’-i-mtu momnntu ir mes diplomatinėmis ir kitomis priemo
nėmis galėtumėm prisidėti prie mūsą didžiųjų uždavinių sgran
dinio mumsĄttiiięįaad prasme. ' ‘

te. .^Išsiaiškinto ir kitais pri'oi-oiniais klausimais. Pri
eit- vis-H-ivionir.gos nuomonės dėl glaudaus ir pnsišventusio 
bendr-.-d-.rbiėVimo su musų politiniais centrais. Jiems pažadėta 
visiška parimo ir atsidavimas visuose musą tėvynės ir tremti
niu, r., ik,-Juose. 3c anejo bus dedamos pastangos*, kr. d visi tlo 
rūpimi klausim-d. rastu, gyvą atbalsi kiokiviene lietuvi., treti- ; 
t'inio širdyje.

iš vfldybos pranešimo paaiškėjo, kad tremtiniu b ndruo— 
menės centras visais opiais klausimais buvo padarąs žygiu, kiek 
esamose sąlygose tai buvo ipanoma. Mūsų šriftimasįira organizuotas 
tinkam-je aukštumoje. Ir ateityje numatoma švietimo srityje 
nenuleisti rankų. Daug dėmesio kreipti ne tik i. pačiu žinių 
mokymą, bet ir pati, mokinių tlnakma auklėjimą. Daug dėmėsi 
kreipiau ir i, specialias mokslo šalia.’. Gimnazijoje veikia Įvai
rus praktiški kursai Ir 1.1, kupinti r ąv< i riomis meno d.’k - 
mis yra suorganizuota kultūros t-rybt.. k ..ii ateityje išplės 
savo veiklų ir bus teigiamas vei-u .ys mūsuų tremties gyvenine. 
Iš vietos pranešimu paaiškėjo kai. kurie smulkesnio pobūdžio 
nesklandumais kurie buvo išsl:, .. Krinti ir naujoji centr - valdy
ba padės juos išryškinti tuo - Įveju, kai nepavyks juos sutvarkyti 
vietoji . Suvažiavimas baigt. ; kautos Himnu.

Naujai centro valdybai linkime sėkmingo ir našaus dar
bo. Jei visi tremtiniai gudrus mūsų esat a vedėti ir rems cen- • 
trą, reikia tikėtis, kad visi mums 'rūpimi kli.Ufeir.iai bus išriš
ti sėkmingai ir šie metai duoi mūsų kultūriniam gyve
nimui teigiama, Įnašų.

' vritovyklų perkėlimai - pergrupavimai tąsiam!. Uolėtus sto
vyklų siomis dienomis jau iškelta ir laukiama ir uteinandice 
menes.- perkeliant dar apie 7 stovyklas, Daugis įsiai
perkeliamįe uos Stovyklos, kurios buvo negausingos gyventojų 
skaičiumi i- kurios užėmė privačius butus. Naujai parankamos 
stovykloms p,.talpos daugiausiai buvusiose kareivinėse, ar dar-
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bininkams skirti p^statr.' bei ‘barakai. Esą su pro jrk-kiota vėliau 
ąs teigti atskiras stovyklas sen el i on < ir kitiems , kurie de± 
sveikatos stovio negali emigruoti ir z.Lgesnt laika turės pasi
likti Vokietijoje* Tokios stovyklos s s..eismas žabai paveiktĄ 
i^ senesnio amžiaus žmones ir r? ^tju. ingius uxv, □ fiziniu čarbą,
nes jie tuo padiu pajustu lyg išeKyrimą is -tremtiniu, tarpo. 
Toks i ^skyrimas sukeltą daug kai tuno ir nusivylimo* Keikia ti
kėtis, kad atitiakfimoėjiptaigos tai supras ir tt?nt feiuo metu 
nepadarys to žingsnio, kuzis ir 11 ai p sunkia tremtiniu^ būkle 
dar labiau dramatizuotu.— - -U-___1- : v-, -v-,-, >.'4 a/-'Naujai sukeltos stovyklos daug kur turi rupasč'i-ų dėl
patalpa. Kai kur patalpos žiemai yra nepatogios ir šaltos; ku
ro kiekis apšildymui mažas- Tad šeimoms, kuriosįturi mažamečių, 
sudaro dideliu, rūpesčių. Kai kuriose stovyklose veikia gimna
zijos, progimnazijos, mokyklos ie t „t. Sudarius skaitlingesfcos 
stovyklas besimokinančių skaičius daug kur yra didelis. Tačiau 
ir žios švietimo ištaigoms daug kur trūksta patalpų ir tai su
daro didisių rūpesčiu,. Reikia manyti, kad tais klausimais ati- . 
tinkamu, įstaigų bus daugiau sa si rūpinta.

Išskryninguoti ir toliai veisto durie skryningų komiai-j
jone.Tačiau skryningu, komisijos dabar gavo nauja, aplinlrraštį- 
pagal kuri, bus skryninguojami tik tie, kurie sutiks tuojau emi
gruoti darbams i, Prancūzija,, Belgija, Olandija, ir kitur. Nauju, 
asmenų, priėmimas i, stovyklas dar labi.au suvaržytas. Tie suvaržytai 
tusia kiek ilgiau. Norima, kad didesnė dalis iš stovyklų grei
tesniu laiku emigruotų i kitas šalis. Daleidžiama, kad vėliau, 
baigus emigracija iš stovyklų, asmenys, kurie anksčiau buvo jš- 
skryninguoti bus priimti į stovyklas ir perėjų stasyni..yf?, salės 
taip pat emigruoti.

Dėl emigracijos IRO gaui- daug nauju pasiūlymų. Tos
šalys, kurios įsileidžia DP, kontingentą, šiuo met* vėl p didino. 
Tikimasi, kad iki pavasario apie pass, pajėgių darbui DP galės 
emigruoti į kitas šali^Ateina gandų, kad Brazilija ir Argentina 
artimu laiku taip pat įsileis DP. Del emigracijos stovyklose 
susirūpinimas dar didelis. Išskiriant Olandija^ Belgijų ir Pran
cūzija koųtingentei parpildomi.

' T rvvrtrln i r* ■* a -i n v 4r< r- -v ri.-m rr “**o š4 n o n v* vw- n n C* +■.Isvykusieji dar ir dabar daug rašo redakcijoms ir pažįsta
miems prašįldami laiT.-ų. Daug kas gailisi, kad vykdami nepasi
ėmė literatūros bei knygų.Jiems svetima spauda, dėl kalbos ne
mokėjimo, bent daugeliui, neprieinama. Ateina įvairių gandų 
apie pasilikusius. Tad kiekvienas laikraštis, kuris pasiekia 
išemigravusį, yra labai vertinamas ir branginamas. Sis klausimas 
ir ateityje bus Tuo reikalu turėtų susirūpinti mūsų perio
dinės ir neperiodinės spaudos leidėjai, kaip ir atitinkamos 
organizacijos. Yra būtina, kad jie susitartų savo tarpe dėl 
aprūpinimo spauda išemigravusiu į kitas šalis. Kiekvienoje sa
lyje, kur išvyksta musų tautiečiai, reikėtų surasti gemalinį 
platintojų, kuris ten priimtų prenumeratas, atsiskaitytų su 
redakcijomis bei leidėjais ir prisiųstų adresus Jis galėtų 
taip pat turėti platintojus įvairiose .vietose, kur mūsų tau 
tiečiai nuvyksta didesniais būriais. Slo klausimo skubus iėepren- 
dimas svarbus ne tik ž.švykusiemš mūsų, tautiečiams, bei ir musų 
bpaudai. literatūrai. Reikia ieškot:’ kelių, kad musu spauda 
beųyšy šu emigracija npprauė' o • llpn-li,kad knygos ir toliau 
galėtų išeiti ir praturtinti rnu-r. Ii ęratūrų. Susibūrus Irus angai't. 
liti ne tik sunkumai, bet surasit j i-'naujos galimybės.
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"T3VI S.3S i.T-3AS''' LANKO 25—tą šiandien iŠleiduisfe-
ma 25 "Tu....'-Kės Aida" Vokietijoje., Ji «, tmalvinti mus paskati
no vnatingoc sąlygos- Gyvenome tada didelėje baimėje. Kai kas 
pasiduodavo*'nevilčiai. Tas mūsą kančias dar labiau didino tė
vynes nelaimės, Spaudei atviresni žodūiai pasakyti tada buvo 
sunkai. Tada ebs ryžomės pradėti tą sunkąji, bandymo kelią: pa- 
takyti tiesą. kas visada galima demokratiniuose kraštuose.

Ir šiandien negaug kas pasikeitė, Tašiau tas spragas 
u/pildo misą periodinė spauda^ Mūsą pareiga daugiau tradicinė, 
nei gyvenimiška. Tačiau ir šiao d.teą "mes manome, kad mūsą žodis 
dar prisideda prie bendros kove ' už mūsą laisvą ir tęises.

Išleisdami pirmąją numerį Vokietijoje mes ras ėmo, kad 
nieko nepaprasto jums nežadame, nes mes patys esame ife jūsų tarp:. 
Tačiau mes tikime, kad žmogaus siela yra kaip varpas.Kai ją užgau
ni - ji aidi ir skamba. Tad ir mūsą tikslas buvo, la d lietuvis 
nepalūžtą sunkione tremties kelyje, neužmirštu didžiojo idea
lo ir išvykstant is tėvynės duotąją pažadą. , lies tikėjom e 
ir tikime', kad tik drąsūs įy kietos valios' žmonės sukurs sau 
ateiti ir pasieks savo didžiuosius uždavinius. Todėl mes vi- ■ 
są laiką drąsiai kalbėjome; apie mūsų tėvyne ir jai daromas, 
skriaudas,. Kalbėsime ir ateityje.. Juk t-n liko mūsą feirdislr 
terikrypsta mūsą mintys, bu tėvynės prisikėlimu mes matome ir 
mūšą gyvenimo prasmiškumą..

Vienas mūsą pagrindą bu'T. uail.ytis dn.nokratis.'mmosr 
principą. Juk tik vakarą demokratijoj mes matome mūsą tėvynės 
ir savo ateiti. Čie nes norim-’ būti ne tik simpatijai', bet, 
kad ir maži, ją talkininkai.. lies visada sielojomžs, kad didie
ji vakaru, demokratiją idealai būtą įgyvendinti pasaulyje.Jei 
tai įvyktą-- pavergtos tautos utgautą_laisveKiekvienas žmogus 
■turėtą laisvą religijoje, žodyje i: butą atpalaiduo,tas nu." bai
mės ir grėsmės,.

Tikėkimės, kad lailydamies tu principą ir toliau jus 
galėsime lankyti ir tepti M, savo kuklą darbą. Tikime, kad ir 
tie didieji įdeulai titrai netolimoje ateityje bus įgyvendin
ti ir mes grįšime į laisvą ir nepriklausomą tėvyne dirbti ir 
kurti jos gražią ateiti,.

LIETUVIU RAŪLCEAbIS HįVŽlUS JL&IO .P1CA.LHĮ, Lietuvią 
K.Kryžiaus atstovai išvyko į Šveicariją ir tariasi su tarp - 
tautiniu Rf KrvŽium dėl gavimo is jo pašalpą. Tokie pasitarimai 
vedami ir su kitomis pasaulinėmis šelpimo organiz:. jomis. 
iŠ pasikalbėjimo aiškėja, kad siek tiek pašaipu gal: na -tikė
tis,liauju įplauką Šaltiniais lietuviu R.KryŠius' šiuo me u yra 
labai suširupinąs. Labar, kai diena xš dienos musu pač.tis 
sunkėja, šelpiamąją kategorijos žymiai pagausėjo. Numatoma, 
kad ateityje padėtis dar labiau pablogės. To visko akyvaiz- 
doje ir ieškoma sunkiąją problemų išsprendimo.Fum-toma netoli
moj. ateityje pravesti ir auku rinkimo vają tremtiniu tarpe.

IMIGRACIJOS CLNTBL BUTZBACHE. Butzbache įsteigtas amtrl— 
kiečiu zonos emigracijoj centraa.Tam reikalui pas'kirt.s nemažos

(
LIETUVOS I

NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBI.IOT ■' I
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ten osandios patalpos. Sudarytas i.titinkauac aĮmini st rec inis 
aparatas. Ilurtu dirba ir visa u.il-1 gydytojų lAhorat'rijr s: ir 
kt. Įeiti gali tik Tie, kario '-'."'ū.st. 11 stovyklų u~a H’.C pr?^ 
tvirtintais emigraciniais Jural*!—.11 ot-./ku iųj’a Ident.Card 
paimama iš išduodama tarn tik'r-.n -u'.uiį-,^.3.tų kortelės. Kot&rir.s 
ir yųikams skiriami specialūs ir goru- štldoiri kscbariai, i> 
vy&'.tĮ'ialpinasi salėso ir šiaip '.endru.s . kar.l oriuose, kur 
r.'.statyta po JO - 40 lova, c kartais ir daugi-.,u. palaikoma tinko -.a 
švara ir duod-tma nauja patalinė. Maistas čia gpunctas blogas, 
g'l net blogesnis kaip styvyfcl sa. Vitų laika tenka stovėti 
eilėse: prie gydytoju, prie maistu ir t.'t. liikiaisia gydytojai 
nuodugniai ištiria kiekvieno emigranto sveikata: peršviečiami 
’laidini, širdis, tiriamas kraujas, dantys ir k'iti kun? or- u 
ganai. Visa medžiaga apie kūno stovi vėliau pa tieki® a to krašt:. 
i, kuru emigrant's vyksta daktarui, kuria patikrina tu. s dovi
nius ir tar puts asmeniškai pertikrina kiekvieno emigruojan
čio sveikatų. Aišku, kad važiuojančiam tenka užpildyti Įvai
rius 'Inkus, pereiti skryningas ir kartais važiuojantys būna 
apklausinč-jami net paties' konsulo.Tiek Australijos, tiek Ka
nados, tiek kitų—kraštu, komisijos daro didele atranka, Tav., 
kieno '.antys kis^iS., tas i pirmąjį transportą nepatenka ir 
neitvažiunjs iki'ne sutvarkys rastųjų trūkumu.' Austro.lieciai 
kreipiu -lėmesĮ ir i kūno išvaizda.' Jei tik randa ant kūno žy
mų kokios nors operacijos, tai toks asmuo laikau,-.s jau veik 
n-, tinkanu. Tik labai retomis išimtimis jis patenka i emigrantu, 
eiles. To pat žiūri ir kanadi-Jių komisija. Imigracijos Con
trol Cvntras atrodo kaip tikras Tab-Ii s. Čia išgirsi Įvairiau
siu, kalbų ir rasi didžiausių tautų rūšini: ,lunkus, jugoslavus, 
ukrainiečius, žydus, Ii.tuvius, estus, le'tvius ir 1.1. Bsant 
čia p-, keleto tuksiančiu žmonių susidarS Įspūdis, kad visi DP 
pajudėjo išvažiavimui, tšvažiun’ja, dalijasi Įvairiais ippudžiais: 
vie ni p. i ic., kiti giria kraštus ’i, kuriuos emigruojate ir 1.1. 
Į ŠĮ emigracijos centrų atvažiuoja ir daug"zuikių", bet jie 
neĮlcidžiisi, nes viskas vyksta, kaip minėjome pūgai prisĮn- 
tyt-.is sąrašus. Ir Į blogiausia klimato atžvilgiu krnfttą važiuojan
tieji (kurie perėjo komisijas)' jaučias', lygiai laimingi', kaip 
ir tie, kurie vyksta Į Kanada,.''

SUSAS 1IBBCS SKEYSJfMS? Apie skryningus dar ir dabar 
daug kalbama. Yra sudarytos I2C skryningo komisijos, atspausdinti 
ir tam tikri skryninga blankai.Iš šių blankų susi'aro isputis, 
kad jis nedaug kuo skiriasi nu' sere laiku b"ndyt'' TAiūiA-os 
Ekrynin.co, prieš kuri buvo susilaukta y toki o kieto pr.sipirieši- 
nino ir kuris karir-čs valdžios buvo uždraustas.. Anglų ir pran
cūzų zonose kai kuriose vietose skryningai jau buvo vykdomi. 
Jų ''aviniai kol kas dar nožineni Tačiau apklausimo pastatyti 
klausimai taug kam kelia baitų <lšl gakimų naujų pašalinimų iš 
stovyklvA.Anorikiešių zonoj kol kas skryninguojaci tie, kuria 
n: r i at -.uti ?? teises.Jie skiriro.i i kalias kategorijas. Tie, 
kurie nori kur noro emigruoti, nesunkiai atgaun: teises, yp-ao 
jei jie turi lietuviškus dokumentus, pažymėjimus apie darbe 
7okieti joje .Parkui pajėgta asmanys 1 stovyklas nepriimani. 
Išimtys žaremes tik nesveiki'-ms, v ūkams ir pan. Kalbame, kad 
apklausinėjimų stovykles-^e nebus, bet blankus r.ivb užfridy** ■
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TUos pildys tik šeimos galva. Jo i jis, pagal ankietą bus^šaj-in: 
mas, tai tuo pačiu iš stovyklos bus ' ‘ ~
siruoinusieji svarsto , -r A: ,-■ rikes 
gą, kai tai yra jtlikusiji p.-.ti.Be to 
žinių -ir klausimą, . kurie esmėje neturi 
mor.iisčačiam skryningu i žiniomis. i.'ačl.. 
vyks toks skryningas, jo sukliudyti nn 
kia pagal tarptautini UNO ruoštą statutą.'

TAKUMU Tlx 1-J. PAuxI ...... lfBBuO&Ixi:i

tarinė valdžia l“is skryr.in- 
anke to’se prirašyta tokią' 
nieko bendro su reikia-?

u kai kas mano, kad jei 
>bus e.oi ima, nes IRO vei-

o lai’.u buvo ke
liamas ICLausimąs, k d IRO išduos k- k/ierum- rrlobcjamąm dokumentus, 
kurie turės tarptautini pobūdi, ir .atstos valstybinius ' v 
Nors šis klausimi s nėra ufc-str. • tačiau tarptautiniai pasai 
dar neruošiami. Sis klausimas netoi. oje ateityje turės būti sva 
tomas. Tuo tarpu išvyksta, i, svetimus kraštus savo Idai t. Card 
atiduoda ir gauna'kaip svetimšaliai to krašto pt:žymėjimus.Ar 
jie vėliau gilės gauti tarptautini, paša'" šiuo motu neaišku.

•s—

IŠSIUFIKB SKRYNINGO DOKUJKĘJrjS. Badavusiems pareiški
mus emigracijos ar kitais reikalais išduidam' tam tikri atlik
to skryningo pažymėjimai. Juos būtu. naudinga išsiimti 'bent dvie
juose egsemplioriuosc, lead vienas liktu pas išsiėmusi-Neturint 
tokią dokumentu, su savim ir ją nopristačius,- rriže _iš Belgijos 
turi iš naujo eiti per skryningą ir ne kiekvienas jtu bepaten
ka i stovyklos giltą.

ŽUVUSIEJI AMERIKIEČIU KARIAI iŠ EUROPOS BUS GABENAMI 
EEKANČTAIS ĮJBTAIS.Numatytas amerikiešią karią palaiką pergale-? 
nimas i Amerika šiais metais neąvyko, Tuo reikalu šiais metais 
buvo apklausinėjami giminės, kuris pagaJdauja tokio palaiką per-, 
gabenimo ir.kurie nori, kad jie pas'iL iktą Europoje atitinkamą 
kapinią tvarkymo komis! ją-įinioje. Labai didelis procentas yra 
kariu,, kurie nežinomi, ir neatpažinti, 'odei susidaro. Įspūdis, 
kad. greičiausiai tu palaiką i JAV bus pargabenta tik nedideli’ 
dalis.Palaiką pergabenimui Amerikoje jau pagamminta dalis spe
cialią k- r stą. Prie palaiką pergabenimo bus naudojamos, greičiau.-., 
šiai, svetimšaliu darbo kuopos.

ŽIEMOS 11ETU LAUKIa. DIDELI SUNKULIAI. Stovykloms daug kur 
jau pradėjo maista, tiekti vokiečiai. Nors jis šiuo metu ir pris
tatomas, tačiau ne’ taip sklandžiai, kaip kad jis buvo tiekiamas 
iš IRO,ir amerikieėią sandėliu,. Maisto pristatytojai reiškia 
abejojimą, kad jie galės laiku normaliai pristatyti visus mais
to produktus. Ypač busią sunkumą žiemos motu su bulvėmis, nes 
bulvių derlius šiemet menkas ir būsią nsdateklią. Be to,žiemos 
metas tokiems produkt-ms pristatyti yra nepalankus. Daug kas :V. 
stovyklą gyventoją teisingai proaotydami šankią žiemą stengiasi 
bent Šiek tiek apsirūpinti daržovėm .s. ir bulvėmis.Numatoma, kad 
ši žiemąstovyklose tiek maiste, tiek kuro atžvilgiu bus daug 
sunkesnė už praėjusią žiema-

D.P PROBLEMA SOVIETŲ SAULĖTAI IŠSTUDIJUOTA.DP problemą 
sovietai laiko labai svarbia.Tam reikalui prie NKVD sudaryta spe
ciali komisija? Ji surenka apšeiai medžiagos iŠ ru.su emigraci
jos misiją pranešimą, stovyklą egantą, taip pat iš apklausinė
jimu, grižtanrfiu, i, Lietuva, ir kitus Pabaltijo kraštus. Ji esą 
isdir’usi ir konkretu, plana, dėl tolimesnės DP repatri jaoijs.
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2.8 TĖVIŠKES AIDAS Nr. 25
• • ■ - • • * • • • • -»•»»•

•Dus panaudota konkreti medžiaga propagandai, tori jau atli >ka- 
ia prr iiaskros radio pagal grįžusiu -oranoŠimus, u tarp pat bus 
pagreitintas laišku. is Lietuvos pox siunti mas ir raginimai griz- 
;ti iž t n ' s end iv... giminiu,. Tajri tikrais atvjads bus panaudotos 

. 5 < redikclioąpriemonės, Įtakingu. asmenų pagrobimai ir vėliau 
ją par itlimai spaudai ir pan Did,.lis dėmesys kreipi smas ir i 
i Švykšt ančių si kitus kraštus migrantus.. Ją laiškai, ypao tie 
kurie duoda sunkios būklės vi.izdv.s, šokami. Iš ją vėliau bus 
sudaromi tam tikri oran:-žinai ir panaudojami propagandai.Ža
dama pabandyti r gini grįžti xr kultūros bi i meno darbuotojus, 
r. s ji.ras emigruoti'sąlygos lij. šiol ysra nepalankios.

ŠVEDIJOJE DAUG KALBAtU A.PXE KABA. Švedijoje paskuti
niu n*’tu pradėti- kalbėti r.pic kr.ru. Sv du, spauda taip pat kartais 
parašo nli armuo ja-oiu, straipsnii' Svečias il'.’.i, kurie turi ga
limybes išvykti iš Svodij -s, ru'pinaii t.ą išvykimą kiek galima 

pagreitinti. Rusa, daromi i,rvirtinimr.i .■ Itijo pajūry., laivyno 
didinimas teip pat kelia žv< dą ir k . imyną ošimą.

DAUG VOKIEČIU i; KAOETLAGERIUS. Atvyko vokiečiai pa
sakoja, kad šiuo motu daug vokiečių suimama ir talpinama i, kn- 
c<-t ar darbo lagerius. Tokiuose lageriuose rend-.si d-ug vokie
čių, kurio buvo “atvykę i anglą nr amerikiečiu, zonas aplankyti 
savo gimines. ą zonos pasieni :sų .atgabenta spygliuotu, vi alų 
ir kitu, priemonių,, tad spėjamai:, kad netrukus rusu, zonos pasieny 
nis bus vidui nebe pereinama s.. Tuo tarpu vokiečiu,'komjaunuoliai 
esą, apmokomi’ne tik politiniai, bet ir kariniai.

SILKIŲ PINIGU, GROBSTIMAo NETURI-TIKSLO. "Hessisohe 
Nachriohten" nr. 133 rašo: "Ūkio Tarybos G—tame visumos susi
rinkime finansų, direktorius Hartmann pareiškė, kad visus smul 
kiu, pini.ęu, rinkėjus laukiąs kartus no . 'Vilmas. Kontrolinė 
Taryba, kaip pareiškia Hartmann, pabrėžtinai nustatė, kad busi
moji valiutos reforma monetas palies taip pat, kaip ir banknotas, 
šiais nuostatais norima užkirsti keliu, naujai kalamu, monetų, 
grobstymui, kas sutrukdytu norima, pasiekti tikslą, — pašalinti 
smulkių pinigų trūkumą.

HAUJAS LAIKRAŠTIS, Liūs pasiekė gandai, k;.d netolimoj 
ateityje'pasitodys naujas laikraštis. Jis tuo tarpu išeis ro
tatorinis. Apie ji spiečiasi rimtos, pajėgos. Bus' gvildenau i svaią 
būs mūsų tautos ir tremtiniu reikalai. Laikractis rūpinsis ap > 
jungti Ilažosios Lietuvos lietuvius. Jo ti šLas — kad naujai 
atstatoma Lietuva būtu sujungta su Mažaja Lietuva, ir centri
niais nicstaissVilnium, Kaunu, Klaipėda, Karaliaučium-

TĖVIŠKĖS AIDAS

Nr. 2.5 IlI-ji metai 

19 'r7 m. spalių mėn. 24 d.

Leidžia Tėvynės Kylėtąja!
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