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Likviduojamos UNRRA-os pareigas parima IRO. Naujoji globos įstai
ga dar tik organizuojama . Gegužės mėn. Šveicarijoje parengiamosios 
komisijos konferencijoje daugis atstovų nepagailėjo priekaištų. UNRRA-i 
ir ragino, kad jos keliu neitų. IRO. Net rezoliucija referentas, pasiūk-. 
ląs išreikšti UNRRA-i padėką, savo pasiūlymą pats atsiėmė

UNRRA-i prikišama, kad joje buvo susisukę lizdus bolševikų agen
tai; kad joje daug pasinaudoję tremtiniam skirtom gėrybėm avantiūristai 

' ir spekuliantai; kad jos administracinis aparatas buvo labai brangus ir 
suėadavo. žymią dalį pinigų., skirtu šalpai.

.t Pasiūlius’ parimti iš UNRRA-os jos paruoštą personala 1900 tar
nautojų sutikta Įsu kompromisu priimti juos trim mėnesiam,

- ii Populiarūs buvo -'du šūki ai : t audimas, tremtinių grąžinimo akcija. 
Pirmasis šūkis davė gerą argumentą tremtinių privačiom globos organiza
cijom pasiūlyti ĮRRO savo', bendradarbiavimą. Žemiau suminėtos'kirganizači- 
j.ps įteikė savo bendrą, memorandumą, žydai savo memorandumą skyrium. Memo
randumų tikslas įtikinti IRO parengiamąją komisiją, kad tremtiniai pa
tys gali atlikti visą globos paskirstymo darbą. Tuo būdu administracinis 
aparatas visai suprastėtų ir atpigtų. Šitas argumentas buvo rastas labai 
pagrįstas ir konferencija nutarė priimti patį principą, kad tremtiniai 
būtų įtraukti į IRO darbą, x

Kaip tai’bus padaryta konkrečiai, turės paaiškėti kitose konfe
rencijose, kurių artimiausia įvyksta liepos 15 d.

Tremtinių įtraukimo idėjai palankus pats paruošiamosios komisijos 
pirmininkas Ponsot , nepalankus, gen.sekretorius Altmayeris (jis kate
goriškai buvo”atmetąs tremtinių dalyvavimą!) ir 7 jo patarėjai (judin,. 
Icker.ir kt.). Tremtinių globos organizacijų atstovai dalyvavo šioje 
konferencijoje kaip stebėtojai. Visi laikėsi vieningai. Lietuviam atsto
vavo m3.Ho K.Turauskas. Kitoje konferencijoje visiem baltam tremtiniam 
atstovaus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas DroD.Jasaitis, kuris • 
galės pateikti konkrečios medžiagos ir pasiūlymų. (E).

i,TB vyr.. komitetas USFET-ui ir IGCR-ui įteikė memorandumas, ku
riuose siūloma praplėsti tremtinių savivaldos teises pradėjus veikti 
IRO, į £R0 centrą ir stovyklų administravimą įsileisti daugiau pačių 
tremtinių, st'cyyklas grupuoti tautybėm, emigracijos ir kitais klausi
mais bendradarbiauti su tremtinių komitetais.

įTuo pačiu reikalu lankytųsi Frankfurte ir pas IRO atstovą Shirk, 

ySemorandumas Tarptautinės Pabėgėlių_Organ.izacijos_(IRO)
; Parangiam.ajai Komisijai

turėdami galvoje, kad IRO netrukus bus pavesta pabėgėlių problema 
ir kad ;lškyl.a skubus reikalas atkreipti suinteresuotų organų dėmesį 
į eilę klausimų, surištų su pabėgėlių ateitimi.;

SPurėdami, galvoje, IRO Parengiamosios Komisijos pirmininko, J.E. 
Henri Fsonsot, pareiškimus tos komisijos posėdyje Ouchy 19^7 gegužės 
2d.;
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Visiškai pasitikėdami busimąja organizacija, kuri pabėgėliams 
leis atgauti laisvę ir žmogaus vertę.

Pasirašiusieji turi garbę pateikti Parengiamąja! Komisijai šias 
preliminarines pastabas;

Ibendradarb iaylmai su IRO
Ko veikiaislai turėtu būti užtikrintas veiksmingas IRO bendra

darbiavimas su autonominėmis pabėgėliu organizacijomis; pastarosios, 
suprantam, neturi būti politinio pobūdžio. Tasai bendradarbiavimas, 
be kitko, turėtu reikštis perteikiant naujausias informacijas apie IRO 
organu nutarimus bei instrukcijas, o pabėgėliu organizacijos savo ruož
tu pavestu IRO dispozicijai savąjį personalu ir visas savo turimąsias... 
informacijas. Bendradarbiaujama turėtu būti visuose skaidiniuose, auk^- 
ėėiausiems pabėgėliu atstovams dalyvaujant "patariamuose komitetuose”j 
kurie tuftu būti sudaryti prie IRO,

Reikia pabrėžti, kad toks bendradarbiavimas padėtu IRO atlikti" 
savo darbą taupiau, veiksmingiau ir sparčiau . . .-u >
•ii r IIo 1 ■ ' ' • > • ti

Kad pabėgėliams būtu garantuotos keturios laisvės,-kurias pa-' ■’ 
skelbė velionis JV prezidentas F.D,Rooseveltas, ir kad bendradarbiavi
mas .tarp IRO ir autonominiu pabėgėliu organizacijų bei labdaros insti-i 
tuciju būtu veiksmingas, svarbu, kad IRO galėtu užtikrinti, pabėgėliams 
pagrindines teises, kaip: greitas išblaškytu šeimų surinkimas; laisvas . 
darbo pasirinkimas pagal kiekvieno sugebėjimus ir išmanyuią; teisė, turė
ti bet kokią nuosamybm, ir t,t. Ypačiai reikia pabrėžti reikalą suteik
ti .pabėgėliams judėjimo laisvę; specialios kelionės ir transporto/leng
vatos, kiek galima, turėtu būti suteiktos kvalifikuotiems pabėgėliu or
ganizacijų atstovams , < -j

' III.’ -’ff .....
Kadangi kai kurie DP nori grįžti namo, o kiti atsisako repatri

juojami, derėtu tu grupių administravimą pavesti dviem atskirom IRO tar
nybon;, . . . . . - .4

. <v Personalui, parinktam iš grįžti norinčiu pabėgėliu, jokiu būdu M 
neturėtu būti pavesta rūpintis atsisakančiais grįžti pabėgėlial£b ir •>' 
atvirkščiai. Reikia daboti, kad nebūtu kliudomos pirmosios grupės re- 
patriacinės pastangos, lygiai kaip antroji grupė neprivalo būti spau- 
ūžiama ar verčiama grįžti, - ••

IY’_?2^®B®įįū_dąrbo_jdga^
Nors šiuo metu visoje eilėje kraštu trūksta darbo jėgos, labai 

didelis skaičius DP laikomi stovyklose Vokietijoje, Austrijoje ir kt.;.T 
jiems gresia dideli pavojai, kylą i fe ilgesnio neveikimo. Atrodo, kad [ 
įvairiuose kraštuose trūkstamu darbininku skaičius žymiai didesnis už r 
DP skaičių. Jeigu pastarieji nebus racionaliai panaudojami, tos negeror 
vės priežasčių norisi ieškoti tame, kad nėra nei suderinto plano, nei' . 
tinkamos agentūros praktiškam planui įvykdyti,

IRO darbui tuo atžvilgiu palengvinti, būtu gera prie aukščiau 
specialias technikiniu ekspertu

? rė*r

minėtu "patariamųjų komitetu" sudaryti 
sekcijas,

Latviu Organizacijų Atstovas 
Bendrasis Amerikos Lietuviu Fondas 
Kanados Baltu Pagalbos Komitetas ' 
Lenku Sąjungą Vokietijoje

Lenku Pabėgėliu įkurdinimo
Taryba

Pagalbos Lenkijai Draugija
Centrinis Ukrainiečiu Pagal

bos Biuras

Žydu memorandumas _IRO 4ąį.

Palestinos Žydu Agentūra savo gegužės 8 d5 memorandume IRO pa 
reng,Komisi jai pažymi, jog emigracija yrsa vienintelis būdas žydu DP 
klausimui išspręsti, ; \
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"Vyriausybės tu kraštu, iš kuriu žydai DP yra kil®, kad ir., ,.g 

nekliudo jiem grįžti, bet ir nereikalauja ju grąžinti, nes višuot;iua£,v 
' pripažįstam, kad mažas žydu, išlikusiu Europoje (be Sov, S-gos^j 
procentas vertas specialaus dėmesio., Žydai negali grįžti«į^kraštus,>. 
kurie buvo ją šeimų kapai, jie negali pasilikti ir Vokietijoje, kur 
gyventoju priešiškumas regimai didėja".

Vienintelis kraštas, į kurį emigruojant galima būtu pakenčia
mai? išspręsti žydu DP klausima? PZA manymu, yra Palestinai Nuo*1946 m» 
balandžio mėn. apie 25.000 žydu išvykę iš Europos, daugiausia ■» 14*000 - 

Kipro salos stovyklas, kur sodinami pagauti nelegaliai bandąIflU*1* 
nuvykti į Palestiną. . t .. ? \isą Slid ešH

Memorandume pažymima, kad prie UNRRA Vokietijoj ir Austrijoj ?
-buvo prikomandiruoti 165 Žydą Agentūros pareigūnai, ir reiškiama viltis, 
kad IRO PZA atstovam teiks tokias pat lengvatas bei pripažins toki pat 
statusą kaip ir UNRRA. TV ir britu karinės valdžios Vokietijoj^laikari-’ 
šios patarėjus žydu reikalam. Memorandume siūloma prie IRO įsteigti t?(oc 
specialu žydu DP skyrių* ' ‘ .-■*< u.i ’ >v.;p uOC ciriį A*-^**8

Oficialiais skaičiavimu duomenim Europoj esą 440.000 žydą 
bet iš tikrųjų tas skaičius esąs 15-20 proc. didesnis.

•, . i' -’I.i’vxr V.
T Keno žinioj dabar op-r

Anglu.okupacinė valdžia susitarė su IRO, kad DP stovyklas admi- 
Bistruos kariuomenė (C.C.G.). IRO žinioj bus repatriacija ir emigra
cija. Prancūzu zonoj klausimas dar neišspręstas. Tačiau ir šios zonos 
karinė administracija nenori duoti visiškos laisvės IRO, nenori įsi
leisti- valstybės valstybėje. Neviešos to nusistatymo priežastys nO~*,« 
ras savo kontrolėje turėti ir lėšas ir žmones, nes pati IRO organize- 
djos pradžia duoda pagrindo baimintis, kad joje gali susisukti lizdus 
komunistai, taigi iš vienos valstybės agentai. Amerikiečiu zonoje 
Stovyklas jau daug kur perėme savo žinion kariuomenė. Tremtiniai 
pageidautu būti kariuomenės prikląisomybėje. Argumentai: praktika pa
rodė, kad kariuomenė teisingiau supranta tremtiniu reikalus nei UNRRA. 
Ypač tai pajuto tremtiniai, kada kariuomenė panaikino UNRRA-os sugal
votą antrą screeningą. IRO gali juos globoti per pačiu tremtiniu savį-’,? 
valdas, bet ne per bolševikam dažnai palankius tarnautojus.(E).

UNRRĄ^os_palikimas
. UNRRA suruošė kursus DP, kurie galėtu būti įtraukti į UNRRA-os 

personalą. Kursantus parinko atskirą, vietų UNRRA-os vadovybės dažniau-
■ neinant » ’ , v l&J&AK mlnbn

Kursai turėjo išmokyti ju dalyvius vykdyti screenings. Per ke
lias dienas to, žinoma, neišmokysi; bet iš tikrųjų atsargiai buvo sten
giamasi patirti dalyviu nusistatymą sovietu, žydu, UNRRA-os atžvilgiu; 
vienas lektorius (iš Belgijos) ėmė girti socialinio klausimo išspren
dimą Sovietu Sąjungoj. Kai klausytojai ėmė juoktis, sumišęs pasiaiškino, 
kad jis taipšąeicaru laikraščiuose slcaitęs... šio jonsl

Kursu vadcybė pranešė vietinėm UNRRA-om savo nuomonę apie jos
* Jre-ntMdatus..' * / *./! . n rloji, all

Ėjo gandai, kad šitie kursu dalyviai norėta įtraukti į UNRRAos 
tarnautojus tam, kad mažinant UNRRA-os* tarnautoju skaičių galima būtu 
atleisti paskiau priimtuosius, tokiu budu senieji‘unrininkai galėtu iš
likti nepaliesti. ? \wiyplisb ęaJtboaia.

Likviduojant Mūncheno UNRRA, jo komunistuojantieji tarnautojai 
buvo perkelti į Kempt eną, kur UNRRA-os di_rek t orius įsigėręs prisipa
žino esąs komunistas. Rytojaus dieną jis ^apgailestavo tai pasakęs.Jis 
kita proga pareiškė, norįs likti, su D? ir ’’ju gerovei" dirbti ir tada, 
kai jam algos nebemokėsią (E). c-. eP, *m

m;.'........ - ( ... i .ęįieu:i
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Bėri ns ki o nebėr IRO

IRO generalinio sekretoriaus padėjėjas buvo Bėrinski, rusu ' 
komunistas. Jo pavardė buvo suminėta ir LAI C-o direktoriaus rašte .... 
valstybės departamentui. Valstybės departamentas savo atsakyme nepa
neigė Bėrinskio buvimo IRO ir jo charakteristikos. Su pasitenkinimu. 
galima pranešti, kad mūsą žiniom Bdrinskls yra pašalintas (E). '

,r . Naikinamos mažos stovyklos . 7
Iš Frankfurto pranešama, kad EUCOM išleido įsakymą kiek galima ■ 

daugiai zonoj gyvenančiu išvietintuju asmenų gujungti’į didelius nuo
latinius junginius. Tuo norima mažinti administracijos išlaidas. Mažes
nės stovyklos bus panaikinamos ir j u gyventojai pervežami į didelius 
lagerius. Amerikiečiu zonoje ju būsią.6.

Pirmiausia jungiama stovyklos su mažiau kaip 500 gyventoju, toli
muose užkampiuose, stovyklos su mažiau kaip 500 gyventoju, kuriu pa- * 
talpos yra reikalingos karinei valdžiai, tokios stovyklos, kur nėra ' 
jokiu darbo galimybių arba jos yra labai mažos, ir visos stovyklos siilš 
mažiau kaip 500 gyventoju, kur stovyklų išdėstymas sudaro nenormalaus 
aprūpinimo ar ju administravimo problemų*v -i -: «t■•’ilBibilC.

- aaž vUrfctt* -
už_dp_ s į p^ykiu_

-£• UNRRA-os area’os pranešė stovyklų vadovybėm (1947.6.20), kad 
DP gali pasitraukti iš stovyklų ir gyventi tie asmenys, kurie lanko 4'1 
mokyklas arba ieško darbo. Jie nenustoja DP teisiu ir kiekvienu momentu 
gali grižti atgal į stovykla. DP index kortelės paimamos, ju vietoj 
duodamaspažymėjimas, ja gal kurį turi teisę grįžti į stovykla.- UNPRA-os L- 
globos nustoja ir gauna vokiškas kerteles. u.'.. ••. a

h’.i & ii. i ... "! t . • . ab«rt> wj.io
y ŪP laikraštis vokiškai . 1 t{, Mf^vente'

Vasario mėn buvo įsteigta amerikiečiu zonos DP laikraštininku..,.’.: 
sąjunga. Ji rengiasi išleisti informacini-laikraštį vokiečiu kalba, y 
Jis informuos apie DP vokiškąją visuomenę. Jame atskiros tautybės tųr0!sį. 
savo redaktori/us ir skyrius. Ilgainiui norima dalį laikraščio spaus- "7 
dinti angliškai.

Kaip vykdomas įsakymas sukilnoti DP

Visa eilė baitu lageriu gavo įsakymus keltis iš dabartiniu 
kitas, kuriuose bus sutelkiama daugiau. Frankfurte paaiškinta, kad esą. 
norima mažinti lageriu skaičių. Taip pigesnis būsiąs išlaikymas. Mem-*v 
mingene iškėlė tuos, kurie nėra susirišę su pastoviu darbu, už kelias
dešimt kilometrą į kitą lagerį, bet davė visai geras viešbučio patalpas. 
EichstatheatsĮžvelgė į lietuviu prašymą palikti vietoje, nes butųsuar- 
dyta gimnazija. Tad lietuviu atkėlė dar daugiau, o iškėlė latvius. Ziau- 

’riau pasielgė Stuttgarte pik.Gardner. Jis įsakė iškelti Niirtingeno,Nėu- 
feno, Kirchheimo, Oberleningeno Ir’"kitas apylinkės stovyklas į Schwa- 
bisch-Gmiind,’kur buvo lenkai. Koks lietuviams i*š to skirtumas? Pirmiausia 
lig šiol jie gyveno atskiruose nameliuose ir turėjo kanbarį, o šėimos 
ir po du. Dabar gyvena kareivinėse,kur vienam kambary yra po 8-14 žmonių, 
po kęlias šeimas su mažais vaikais. Ką tai reiškia, gali suprasti tik 
tas, kas pats turi mažu vaiku. Žmonės pavasarį, buvo gavę daržus, pri
sisodinę daržovių, kurios dabar būtą didelis priedas prie smarkiai su
mažinto maisto. Visa tai turėjo palikti ir vėl išnaujo viską organizuo
ti, patalpas remontuoti, kai kur blakes dezinfekuoti, vandentiekį tai-^ 
syti.

Kas yra tas plk.Gordnas, kuris taip griežtai įvykdė perkėlimą. 
1946 m. jis Kemptene organizavo su šaudymais ukrainiečiu išvežimą į ' 
Rusiją. 1946 m. Augsburge jis su UNRRA-os direktorium Vishik’u organ!-
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zavo screeningą žiauriu būduc Kai už tai Vishik buvo atleistas, Gardner 
buvo tik perkeltas į Stuttgartą- fiia jis susibičiuliavo su Orleėkinu, sovie
tu repatriacinės misijos karininku, kuris lahkosž pas Gar^į, —

Tikroji tokio kilnojimo priežastis? Neabejotina it aka sovietiniu 
misijų kai kuriem am.karinės valdžios (ne tik-ŲNBRA-ai) pareigūnam.- Iš 
antros pusės noras Įsiteikti vokiečiams, kurie nori atgauti savo patalpas, 
paimtas DP reikalam. Yra net kuriozu; Nurtingeno vokiečiai, savininkai 
tu namu, kuriuose lietuviai gyveno, kreipėsi 1 burmistru, kad darytu pa
stangų palikti taip,kaip yra,nes dabar jie žino kad namai laikomi tvar
kingai •

/ UNRRA-os parama vok.komunistam ’ • j n
- ' i i

Ingolstadte gegužės 1 d. komunistai norėjo suruošti minėjimu* 
Mieste jie niekur negavo salės, patys vokiečiai jiem nenorėjo duoti. 
Tada juos priėmė UNBRA-os direktorius ir užleido jiems DP patalpų salę.

-, r-: ' IŠTYKŠTA I DARBUS I ANGLIJĄ

ISvykimas gerokai sulėtėjo, ypač vyru, kadangi Anglijoje lėčiau <?'■ 
vyksta ju skirstymas darbam. Žymiai lengviau su moterim, kurios tuojau 
skiriamos ligoniniu, tekstilės ar nanu ūkio darbamą^ atp.i-

. Nuo, šio laiko darbo ministerija stato sąlyga, kad i Anglija •
vyktų moterys ir vyrai santykiu 1:2, kai tuo tarpu dabar yra priregis
truota ir vyksta santykiu 1:4. Užtat forsuojamas moterų verbavimas pabal- 
tiečiu tarpe, išplečiamas kitu tautybių moterų tarpe (ir lenku) ir ■
greitai moterys bus verbuojamos taip^pat prancūzu ir amerikiečiu zonose.

Amžiaus riba lyg ir praplė^tė nuo buvusiu 50 iki 60 mt.amžiaus, 
tačiau su sąlyga, jei toks asmuo dar darbingas ir priklauso šeimai, ku
rioje yra ne mažiau dvieju darbingu nariu, neturinčiu kitu nedarbingųjų 
nariu. Tatai praktiškai ta pakeitimu padaro lygu nuliui. Taip pat naš
lės motinos, šalia vaiku iki 16 mt., bus užskaitomos aukščiau paminėta 
sąlygą, taikoma asmenims virš 50 m. amž. Neoficialiai tvirtinama, kad 
šeimos nariu sąvokos klausimas dar būsiąs iš principo svarstomas Londone. 

' Seedorfo transitine stovykla nuo š.mėn. galo uždaroma, o jos
vietoje atidaroma Munster (Westf.stovykla) dabar buv. surinkimo stovykla. 
Visi, transportai eis per Olandija (Hook of Holand -Haritch).

t ' I K A N A D A

- Gegužės pabaigoje buvo sudaryti Liubeke surašai norinčiu vykti 
i Kanadą mišku darbam. Lietuviu užsirašė 210 vyru* Liubeke yra įtai
syta 4 Kanadą vykstąntiem pereinamoji stovykla.

- Argentinos konsulas buvo atvykęs į Liubeką rinkdamas žinias apie 
ūkininkus . Smulkesniu paaiškinimu nedavė. Zadėjosi atvykti dar karta. 
Kai kurie jį pažino. Tai buvęs konsulas Kaune*

- Lietuviu tautiniu šokiu grupė pasirodė YMCA suvažiavime Hannovery, 
kur buvo atstovai iš Šveicarijos, Olandijos ir Anglijos. Tautiniai šo
kiai -dalyviam patiko.

Ne vienintelis atsitikimas

IP žiniomis Flensburge Įvykusioje konferencijoje Schleswigo- 
Holsteino apygardos aprovizacijos šefas britas kapitonas iškėlė tokį 
faktą: ■'

Vokiečiai dirbą Hilfsernšhrungsamte sąmoningai blogino DP mai
tinimą. Tai, kapitono nuomone, ūkiškai - politinis vokiečiu sabotažas. 
Pasirodo, vokiečiai Milgovą klaidingai informavo apie sandėliuose esan
čias maisto atsargas ir geresnius produktus skyrė vokiečiams, pav.,
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ilgę met» miltus,_ numatytus DP, skirstė nereguliariai ir ne proporcin
gai. Bulvių irgi DF ilga metą negavo. DP bulves 
buvo maitinami griežčiais. Tas pat ir su kitais 
raus cukraus vieton davė nevalyta ar sudrėkinta 
čiu pareigūnu suimta.

' * £2L-LZ I L1 K ° 1 i
Rimtas pasikalbėjimas su amerikiečiais dėl . ,is tft

grįžimo '

valgė vokiečiai., o DF «va- 
produktais, pav., šva- 
cukru. - Keletas vokie^Jj
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194? m.birželio 10 d. i Hanau stovykla atvyko USA karininkas DP 
reikalams kpt.Uoses. Jis sukvietęs tautinius komitetus, namu atstovus 
ir tautinius vadovus kalbėjo repatriacijos reikalu. Pranešimas buvo rim
tas ir nuosaikus. Jis pareiškė, kad USA vyriausybė prievarta nevettė 
ir neverčia DP grįžti į savo tėvynes, bet po 2-ju metu globos, dabar 
atėjęs laikas, kada karinė USA vadovybė laiko savo pareiga įspėti5Vokle- !* 
tijoje liekančius DP, jog ju laukia neaiški ateitis. Todėl esu rimtai . , 
reikalinga pasvarstyti grįžimo galimumus. Kas nori ir kas gali grįžti, 
tiems patarė paskubėti, nes kelionei dabar esąs pfcts geriausias oras;iki 
birželio 15 ė. užsiregistravusieji dar gaus 60 Qįenu maisto priėdę; be to, 
po birželio JO d.,kada UpRRA baigs savo veiklu,gal ima laukti DP gyvenimo ' 
sęlygu pablogėjimo. ..sangįsilĮt •

Nors IRO žada perimti DP stovyklas, bet ši organizacija nebūsianti . 
tokia turtinga, kaip buvo UNRRA, todėl ir jos parama bus^labal ribota.. . 
Tu9 tampu tėvynėje įstaigose ir įmonėse reikalinga žmonių ir jau repatri
javusieji pabaltleėiai rašę palankiausius laiškus apie įsikurimę. efortf

Padaręs pranešimų atsakinėjo V klausimus. x .
• . Plačiau iš lietuviu pasisakė p.J- Jis pareiškė, kad p.karininkas 

raginęs repatrijuoti, bet mes' neturinfe kur, nes mūsū tėvynė Okupavę rusai 
ir mums nesu ten vietos- Tegul tik rusai pasišalins, tai žmonės neraginami 
ir net pėsti grįš, nereikalaudami jokio raciono. Dabar repatrijuoti ne
galime dar ir todėl, kad okupantai laiko savo piliečiais, o pegal Tarybų ‘ 
Rusijos Baudž.Statuto 58 str.,mums gresia mirties bausmė už karo metu pa
sišalinimu pas.priešę. Nors'mirties bausmės Rusijoje tariamai pakeista 
25 m.darbais stovykloje,bet tai yra lygu mirties bausmei, nes niekas ii- > 
giau J-5 metu ien išlaikyti negali. rTTObeą.:

Pranešėjo teigimas, esu repatrijavę baltiečiai įsijungsiu į krašto 
atstatymu, dirbdami savo specialybėje, žemės ūkyje.bei fabrikuose, yra** 
nepagrįstas, nes baltiečiai žino, kad rusai dar pirmos okupacijos metu 
iš Pabaltijo kraštu išgabeno į Rusijos gilumu daug ju kraštu fabriku, o 
kas dėl įsikūrimo žemės ūkyje, tai iš gaunamu iš tėvynės laišku matyt,kad 
okupantas tu kraštu žmones gausiai įkurdina kapinėse. £ w

Teigimas, kad repatrijavusieji profesoriai ir kiti žymūs vyrai į | 
rašę savo laiškuose apie palankias gyvenimo sęlygas Pabaltijo kraštuose, ,3 
tai tokiu asmenų repatrijavimo faktai, bent iš lietuviu tarpo - nežinomi. 
Yra repatrijavę kariniu ir kitu teismu baustas kriminalinis elementas ir 
vienas antras komunistas. rj'&į X c t-;.|t šfruM-Uu

Panašiu abejojimu iškėlė ir latviai* r / / •
-o<fPo tu kalbu kpt. Ucses pareiškė Lietuvoje nebuvęs ir gyvenimo sę- 

lygU nešinęs ir todėl negalįs atsakyti. I tai galėtu atsakyti sovietu 
repatriacinės komisijos karininkai, kurie sutinka atvykti į Hanau ir pada
ryti viešę pranešima- Susirinkusiu da.ugumas atsakė, kad su okupantais ne
nori vesti jokiu kalbu, kiti pareiškė■noro kalbėtis su jais stebint USA 
korespondentSMtf^’** Ic.k.1 .=/■» i .ai Ginu it

Kpt.LIosės kalbos įdomiausia vieta ta, jog jis esęs įsitikinęs,kad 
iš Pabaltijo respublikų, lygiai kaip iš Vokietijos ir kitu okupuotu kraštu, 
svetima kariuomenė su laiku pasitrauks ir repatrijavusieji drauge su vi
sais tautiečiais turės normalias gyvenimo sęlygas. Po to leido pastatyti’ - 
klausima. -* .:T';9v .’n’.:?-; .. 7 '• ..-1 i' ..... 3, ;1.
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P,J. paklausė, kodėl pabaltiečiu DP stovyklų neaplanko buv. 
Pabaltijo valstybių ministerial t seimu atstovai beį kiti visuomenOs ~ 
veikėjai, o tik rusai. I tą klausimu kpt. Moses nieko neatsakė, tik 
palingavo galva. < .

- Hanau stovykloje buvo pasiūlyta sudaryti repatriaclną komisiją. 
Jos nesudarius, UNRRA-os teamas pagrasino; jeigu tokia komisija nebus 
sudaryta., tai turės atsakyti tautiniai vadovai. Tada buvo sudaryta, . 
bet ji. neturi ką veikti, nes niekas nesiregistruoja grįžti.

TREMTINIŲ, DV'ASIIJIeI._ REIKALAI _3VIETĮMĄS_, AUKLE JĮMĄS
Kardinolo Griffino laiškas Kan. Kapočiui

Tautinis delegatas kan. Kapočius gegužės 3 d. parašė Anglijos 
kardinolui Griffinui laišką išvykstančiu i Angliją lietuviu ir kunigu 
reikalu. Kardinolas prašomas priimti savo globon lietuvius tikinčiuo
sius ir kunigus, rekomenduoti juos Anglijos episkopatui ir lietuviam 
kunigam leisti aptarnauti savo tautiečius. Birželio 9 d. kard.Griffi
nas atsakė šio turinio laišku; ”£š noriu Jums užtikrinti, kad aš ir 
visi šio krašto vyskupai pad s.•yę viską, kas ju galioje, kad pagelbėtą 
lietuviam, kurie atvyksta į šį kraštą ir mes esam laimingi p tyrą, 
kad juos ątlydl keletas lietuviu kunigu. Aš noriu Jus užtikrinti,kad 
jie bus nuoširdžiai priimti ir padarysime jiems viską ką tik galėsim. 
Su maloniais linkėjimais ir laiminimu Jums visiems”.

* - ’ įjįetuyiai-yyskupaį-iiyykO-į-Ąngiu-Zong-

I Angliję, manoma, netrukus £us paimtos ir šeimbs. Kdd lietuyiu 
vaikai' nei ik tu.be sutvirtinimo, Tautinis Delegatas kreipėsi i lietu-', 
vius vyskupus^prarydamas juos tai atlikti. Vyskupai Dr.Brizgyš ir 
Dr. Padolskis lenkb'.-dabar stovyklas ir teikia sutvirtinimo sakramentą.

as_ į _Vokię ti^ą

...__ ’ <Z S _ • " ------ ” ' T - “ ~ c
> ‘ Šiais metais;.numatomoj -kunigu rekolekcijom pravesti yru pa

kviestas-iš Romos vysk.BU.iys.'Šiom dienom taurinis delegatas gavo at
sakymą, kad jo kvietimą priima, tačiau formalumams palengvinti,pra
šo oficialaus kvietimo per Jo Šventenybės Sekretariatą. Tikimasi, 
kad atyyką's aukštasis svetys 'aplankys ir ne vieną lietuviu stovyklą. . :

Z- kaip ątrodo_v£skupo_atsilank£ma^pas_tremtinius

Vysk.Padolskis lankėsi Flensburgo stovykloje birželio pabaigoje. 
Ties iškilmingai^ vartais jį’sutiko vokiečiu parapijos klebonas prel. 
Hellmann su.kitu‘Vokiečiu kunigu, lietuviu stovyklos, klebonas kun. 
Klimas ir gattf.lj.^tovyklos -yisuomenfe,. tiek katalikai,, tibk protestantai. 
Visu vardu ganytė’j-ą-.pasveikino prie vartų gen.Daukantas. Nulydėtas į 
stovyklos koplyčią ganytojas .tarė paguodos žodį. Tytojaus dieną atlaikė 
pamaldas ir 26 vaikučiam suteikė sutvirtinimo sakramentą. Po ple^u.buvo 
stovykloje atsisveikinimo arbatėle,. kuriojė be stovyklos vadovybės ir 
visuomenės atstovu dar dalyvavo vokiečiu parapijtos klebonas Hellmann',. ' . 
Hįl.Gov.atstovąs Ltn.Col.O.S.Steel.Flensburgo mesto burmistraš/Reise 
ir kt. < • f
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Baigėsi tropiniu_ligu_kursas_DP_gydytojams

♦ Lietuviu Gydytoju Sąjungą, buvo suorganizavusi DP gydytojams
devynių dienu tropiniu ligų kursu, kuri skaitė Tilbingeno universiteto 
profesorius Dr.Fischer; Sis kursas yra neprivalomas dalykas vokiečiu 
universitetuose, skaitomas visa semestrą* ’ '

Kursuose dalyvavo per 80 įvairiu tautybių gydytoju, daugiausia^®* ' 
lietuviu. • ruk-e® 4$

Kursu metu prof.pademonstravo daug preparatu mikroskopais ir 
epidiaskopu.

Kursantai gavo UNRRA išduotus ir prof.Fišcber pasirašytus pažy
mėjimus./ ' '■

įkurtas_Lįetuviu Tremtiniu Baleto Teatras

S.m. bjrželio 9 d. Augsburge Įvyko Lietuvos valstybės teatro .ba
leto artistu tremtyje suvažiavimas. Nutarta suburti visas 14et.baleto, 
pajėgas ir sudaryti nuolatini treutiniu baleto teatre* ~

Pirmam spektakliui numatyta trijų veiksmu, Delibes baletas "Coppe- 
lia", kuris jau pradėtas repetuoti. Dekoracijų ir kostiumu eskizus suti
ko padaryti dali. dek.V.Andriušis ir darbą pradėjo. Dirigentu pakviestas 
ir sutiko boti muz.A.KUčiūnas. Apgyvendinimo, maitinimo ir darbo sąlygas 
sudarė Augsburgo Hochfeldo lietuviu komitetas. Baleto .teatro įkūrimą 
pritaria ir remia Ii et. tremtiniu bendruomenės vyriausi organai.-

DP reprezentacinis pasirodymas amerikiečiu karininku
- rgmGySJe _ ■“’* T

Augsburgo amerikiečiu karininku ramovėje birželi© 2 d. UNRĘA Areą 
Welfare Officer Miss L. Fite iniciatyva amerikietėm poniom buvo suruoš- 

•• tjts DP reprezentacinis pasirodymas.
Šio pasirodymo tikslas buvo supažindinti amerikietes su DPjkad "* 

Jos, kaip pati miss L.Fite pareiškė j pažinūsioš, įadėtu DP programoje.
Ištaigingoje klubo salėje susirinkus nemažam skaičiui amerikiečiu, 

penkios DP tautybės - estai, latviai, lietuviai, ukrainiečiai ir lunkai - 
Atliko poros valandų programą. . -

Lietuviams gražiai atstovavo Augsburgo lietuviu baletd trupė - 
seserys Drazdauslcaitės, Sadzevičiu'tė ir Modzeliauskas, pašoką tautiniais 
motyvais stilizuotą "Bernelio belaukiant’’, ir Augsburgo lietuviu gimna-i 
zijos mokiniąi, ^gražiai atlikę"Žiogelį" ir "Malūną".

Baigus įvairią daugiausia iš šokiu susidėjusią programą, įuneri-' 
kietės buvo pakviestos į šalutinėj, kiek per ankštoj patalpoj rūpestin
gai įruoštą minėtą tautybių liaudies meno parodėlę., .

Atsidėktįdamos amerikietės vis.us DP pasirodymo dalyvius pavaišino 
ledais ir pyragaičiais. Tuo metu jos pačios su matomu susidomėjimu ap
žiūrinėjo pagodą, jas ypatingai interesavo rankdarbiai, kaip rankšluos- ' 
Giaį* staJ-t&.esės, tautiniai kostiumai ir kitokį audiniai, gintaro ir 
medžio di^iniai, smuikeliai, koplytėlės, "Vargo mokyklos" reprodukcijos. 
Daug eksponatu buvo pasiūlyta nupirkti- Pati paroda visuomenės dėmesiui 
buvo tfiukelta į Haunstetteno lietuviu ^stovyklą.

Lietuviu reprezentavimasis, lyįzinant su kitais pasirodžiusiais,f 
buvo vykęs...

" Lietuviu opera anglam ;

ų Lietuviu tremtiniu opera gastroliuoja po lietuviu kolonijas su. 
’"Sevilijos kirpėju". Detmolde dalyvavrąs operos spektaklyje baltu trem
tiniu centrinės tarybos pirmininkas anglas G.Lamout Watt pakvietė ope
rą surengti spektaklį anglu kariam. /- '
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Kąip Jonines tremfriniaiošyentė
Joninės mėgstamiausia ypačiai latviu liaudies šventi, kuri negali 

apsieiti be laužo, dainų, šoklu. E-lensburgo latviai tremtiniai pasikvietė 
ir lietuvius. Vakare užkurė laužąęatvirare lauke dainavo ir šoke tauti
nius šokius pakaitomis su lietuviais. Po laužo pasiypišinimas. Bet 
kiekvienas turėjo atsinešti ir savOjlėkštę ir stiklą ar puoduką alui ir 
užsikasti, kas ką turi. Bendras buvo tik alus. ' •

TREMTINIU.' SUVAŽ.TAtea.1

Met inis iri'ži ni erių suvaži avimas • .
Gegužės 17 ir 18 d.d. Augsburge įvyko Lietuvos. Inžinierių Tremti

niu Draugijos metinis, jau antrasis tremtyje, suvažiavimas. Šiuo modai 
draugija trijose zonose turi 15 skyrių su £30 natriu- Apie 1GŽ) inžinierių 
yra ^ariš si barstą.

Gegužės 17 d. buvo Suvažiavimo atidarymas, kuriame dalyvavo visu 
tremtiniu centriniu organu bei eilės profesiniu draugijų atstovai.

; Suvažiavimo metu buvo suruošta gyvenamu namu konkurse projektu 
paroda. Buvo išstatyta 6 premijuoti/ jau galutinei atlikti, 5 perkami ir 
keletas įdomesniu nepremijuotu projektu- Atskamba įkyriu parodoje sudarė 
Augsburge, Nūrtingepo technikos mdkyklu ir Kempteno aukštujU' statybos kur
su brėžiniai, iš kuriu galima buv& matyti, kokia programa einama. Paroda 
papildė .iėlėistle jL-teciiniškigji laidiniai ir Vilniaus bąj kitu Lietuvos 
vietų architektdros vaizdu rinkinys. Be to, parctjiąj buvo dekoruota Augsbur- - 
go medžio meniniu dirbiniu dirbtuvės^labai gražiais ir įdomiais lietuviu
kais, kryžiais,'koplytėlėmis, ^dubenimis ir t.t. §ie dirbiniai jau turi ne
mana pasisekimą tremtyje ir Amerikoje. Parodas atidarymo metu buvo skaitomi 
paskaita apie Vilniaus architektūrą Ar. lietuviškąjį stilių.
. ■ Antroji diera buvo paskirta.'darbe posėdžiams. Perrinkta tie patys 
valdomieji organai. x * •

• Iš skyrių pranešimu paaiškėję, kad nedirbančiu inžinierių beveik 
nėra. Bene didžiausiu darbo sritį dabar sudaro^švietimas: dirbama DP uni
versitetuose, technikos, amatu mokyklose, įvairiausiuose technikiniuose 
kursuose ir gimnazijose. Nemaža dalyvauja visuomeniniame veikime ir admi
nistracijoje. Bet gana maža dalis gali dirbti tiesioginį techniška darbą. 
Profesiniu-žvilgsniu daugumas tu švietime, administracijos darbu yra in
žinieriui... "ašaros, o ne specialybės darbas"»’ .. /

Palyginti nemaža yra pasirodė technikiniu leidiniu^ bet tai išimti
nai asmeninės iniciatyvos rezuįbatai. Draugija išleido rotatorium spaus- .. 
dinamo žurnalo "Inžinieriaus kelio" 7 numerius.

Draugijos suruoštas gyv. namu konkursas sukėlė didelį susidomė
jimą ne tik inžinierių tarpe, bet ir visuomenėje. Centriniai trentiniu 
organai visokeriopai remia šią akciją ir panašus konkursai bus ruošiami 
toliau. Vienas iš ju, pav., bus kambariu įrengimas lietuviškame stiliuje. 
Čia butu proga ir menininkams pasireikšti..

Tarp įvairiu ateities darbu numatyta intenšyviau įsijungti į pla
navimo ir pasiruošimu darbus- sugri aut ai tėvynei atstatyti pagal atitinkama 
programą. ' /.

Nutarta ateityje daugiau rūpinais technikos ir ypač amatu mokyklom, 
prieita išvada, Ifad turi būti ruošiamas skirtingo tipo amatininkas, nei 
kad buvo Lietuvoje daroma. Peikia ruojšti pramoninius amatininkus. Savo 
gamyboje visiškai savarankus amatinin&ai įegali konkuruoti su pramonės , 
gamyba. Kur negalima sudaryti amatu mockyklu, steigtini kursai, bet su di-, 
dėsniu va laidu skaičiumi. Dabar numatoma gimnazijose įvesti amatu mokymą. 
Šia atoija įpareigojami inžinieriai foe-mi.
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Žemės ukio_darbuoto ją_sajungos_suyažiayįmas
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Birželio 10 d. Hanau lietuviu stovykloj įvyko‘Lietuviu Trem
tiniu žemės ūkio darbuotoju sąjungos skyrių atstovu suvažiavimasįku
riame dalyvavo 10 skyrių- atstovai. Buvo išklausyta agr. Petrušausko 
pranešimas apie mirusius žemės ūkio darbuotojus: buv. Lietuvos Respub-

' likos prezidentą agr.A.Stulginskį, buv.Lietuyos žemės ūkio minister! 
agr.J.Krikščiūną ir kt.

Priimtos rezoliucijos; 1) kreiptis į viso pasaulio išeivijoj 
esančius lietuvius, kad jie dar aktingiau prisidėtą prie Tėvynės vada
vimo, nes Lietuva dabar gyvera žiauriausias savo istorijoj dienas; 2) 
padėkoti VLIK’ui, Vykd.Tarybai, pasiuntinybėm už aktingą veikimą Lie
tuvos reikaluose.

I naują S-gos Centro Valdybą išrinkti; agr.Virbickas, agr.Vai
tekūnas, agr.Gilvydis, ūkia.Jonynas,ukin.Dementis; i revizijos komisiją; 
agr.Daugėla, agr.Butkus ir ūkin. V.Žemaitis.

•’AUKŠTIEJI TREMTINIU SVEČIAI .1. ' . . .• A

A^rikos_Raudonojo Kryžiaus Pirmininkas lietuviu targe
S-m. gegužės 24 d. Hanau stovykloje lankėsi Raudonojo Kryžiaus 

prezidentąs Mr.Bąsil 0’Connor.'Atvažiavo.. •» i iš Raudonojo
Kryžiaus Konferencijos Paryžiuje. Ji pasitiko iš Frankfurt® atvykę USA 
Armijos štabo viršininkas gsn.ltn.C.R.Huebner, DP skyriaus viršininkas . 
plk.S.R-IIickelson- Be to, buvo atvykę daugelis kitą aiAštą pareigūną 
ir ivair.korespondentą.

Jo priėmimas buvo suruoštas lietuviu salėje. Mickelson pristatė 
gen.ltn.Huebner ir Raud .Kryžiaus prezidentą Mr.O’Connor. Mr. O’Connor 
savo trumpoje kalboje pareiškė, kad amerikiečiu vaikučiai taip pat mo
kosi, kaip ir DP, tik geresnėse sąlygose, kurias jis šiandien matąs. Ame
rikos, vaikai supranta benamiu vaiką vargą ir ilges! savo tėvyj^s, todėl 
jie DP mokiniams šia proga siunčia dpvaną po vieną mažą siuntinuką. 
Amerikos Raud .Kryžius j^pdedąs visiems 1 vargą patekusiems ir ypač su- ' 
pranta benamiu dalią. Aukštasis svečias dėkojo už grąžą jo sutikimą ir 
palinkėjo geresnės ateities DP mažiesiems.

Po to lietuviu stovyklos vadovas dr.A.Gylys visą tautybių vardu 
pasakė kalbą, kurioje, padėkojo aukštam svečiui už dovanas ir iškėlė 
tremtiniu atsiradimo aplinkybes. .

Apaštališkojo Vizitatoriaus Vokietijai ir III Llisijo^
Šefo,vyskupo A.IJuencho vizitas Hanąu

S.m.birželio 1 d. Hanau lietuviu stovyklą oficialiai vizitavo 
Apašt.Vizitatorius Vokietijai ir III Misijos Šefas vyskupas Aloyzas 
Muenchas. Šitas vizitas Hanau buvo padarytas kaip visiems lietuviams, 
esantiems Vokietijoje. • -

Belaukdama aukštojo svečio, stovykla tinkamai pasiruošė j! 
priimti. J.E. už stovykloš ribą pasitiko apie 100 dviratininką ir at
lydėjo ligi iškilmingą vartą stovykloje. Čia ji pasveikino stovyklos 
vadovas dr.Gylys. Nuo vartą ligi bažnyčios buvo išrikiuoti skautai. 
Organizaciją vėliavą, dvasiški jos įir didelės minios J’.E. palydėtas 
ligi, bažnyčios. Čia f-'.'itinis delega.tas kan. Kapočius ir vietos klebonas 
perskaitė savo raportus. Atsakydamas J.E. pasidžiaugė lietuvią organi
zuotumu ir giliu tikėjimu. Per pont ifikalines mišias gražiai giedoję 
"Dainavos” ansamblis.

Po pamaldų UNRRA’os teatro s.alėje įvyko J.E. pagerbti akademija. 
Stovyklos vadovas dr. Gylys tarė į .J.E. .ilgesnį žodį, kuriame buvo pa
žymėta, kad J.E-laimingu būdu atsto-vaująs dvi pasaulio galybes,kurios 
esančios Roma ir Vašingtonas. Nušvi etė lietuvią tautos kančias abieją
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