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r.. ATSISAUKIPLS DEL LIITuVOS NEl:RIKLAUŠOJ®tB£S 30 METU 
SUKAKTIES <

Artėja 1948 m. vasario 16-oji diena. Tą dieną sukanka 30 metą nuo - | 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Neilgai, palyginti, truko mūsą 
valstybės laisvės gyvenimas, Tačiau per tą laiką lietuviu tauta, turėdama 
senas valstybines tradicijas, savitos kultūros pagrindus ir didelį tei
singumo' supratimą , įrodė pasauliui, kad ji yra taikingas ir nuoširdūs 
tautą bendruomenės narys, o taip pat pozityvus veiksnys Europos ūkiniame, 
politiniame ir kultūriniame vyksme, •

Lietuvos valstybinio suverenumo vykdymą sukliudė antrojo pasaulinio 
karo sukėlėjai. Sis karas baigtas, nors pasaulis vis dar tebėra-nežinioj 
ir netikrume, belaukdamas pastovios ir 'teisingos taikos bei lai avės.Lauki,* 
•laisvės ir taikos ir lietuvią tauta, kurios tėvynė vienašališku agresijos 
aktu užgrobta ir klasta bei smurtu įjungta į Sovietą s-gą, o ji pati 
blaškoma, naikinama iki šiol negirdėtomis priemonėmis.

Taftiau lietuvią tauta visad buvo ir pasiliko ištikima didiesiems
teisės ir teisingumo dėsniams, išreikštiems Atlanto chartoje, Roosevelto 
keturiose laisvėse, Trumeno punktuose. Sis lietuvią tautos tikėjimas į 
teisingumo ir gėrio pergalę, lydėjo ir lydi ją\k-ovoje prieš didžiąją 
grobiką planus bei siekimus t * .

Lietuva, nežiūrint jos pakeltą milžinišku auką, nuostolią ir da
bartinio naikinimo, tebėra gyva ir kovojanti dėl savo teisią, dėl teisin
gumo, laisvės ir pastovios taikos. Šioje gigantiškoje kovoje ji ne viena. 
Visos vakarą civilizacijos tautos kaupia jėgas šiam šventam žygiui, 
ieško būdą ir priemonių grąžinti pasauliui laisvą, rimtį ir taiką. <5ia 
yra ir mūsą kovai prasmė įr viltys I

1948 m. vasario 16-oji diena tebūnie graži proga lietuviams, kur 
jie bebūtą, vieningai ir ryžtingai kelti pasauliui Lietuvos ir lietuvią 

k tautcs nūdieną kančią ir jos teisingas šventas pastangas laisvės kovoje, 
proga belstis 1 pasaulio sąžinę, šaukiant-teisės ir teisingumo visoms 
tautomsI ■ ' .

Tokia būtą JC-sios •.a**”*!'* '6'minėjimo esmė. 3ioje minėjimo akci
joje turi dalyvauti visos mūsą pajė os, visi pasaulio lietuviai ir ją
draugai.

L Priede; 1948 m.
VYRIAUSIOJO LxAiWOS IŠLAISVINIMO

KOMTTLIO PIRININKAS

vasario 16 d.minėti bendrosios gairės.
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LIETUVOS. NEPRIkLAUSOMTBES PASKELBIMO 30 METŲ SU1L-KTIES 
MINĖJIMO BENDROSIOS GAIRES

1. Minėjimo^orgąnizaclja
1. Jei iki šiol dar nesudaryta, tad tuojau sudarytinas kiekviename ki*ašte 

centrinis 194-8 m. vasario 16 d.minėjimui ruošti komitetas, kuris sujung
tu šiam reikalui visus tame krašte gyvenančius lietuvius.

2. Kiekvieno krašto centrinis komitetas suorganizuoja didesniuose centruose • 
(kolonijose, štatuose,departamentuose,..) vietos komitetu?, kurie veikia 
bendradarbiaudami su centriniu komitetu.

3« Tikslinga, ksd tiek centrinis, tiek vietiniai ko;d.tetal suorganizuotu 
ir garbės komitetus. J juos kviesti didžiai nusipelniusius lietuvius, 
kitu Baltijos tautu asmenis, o taip pat žinomesnius Lietuvos draugus bei 
organizacijų, ginančiu tautu laisvę, vadovus.

4, Visais daromais žygiais informuojama, o minėjimo susirinkimuose priimtos 
rezoliucijos bei nutarimai (nuorašai, pasiunčiami atitinkamai LietuVbs 
Pasiuntinybei ar Konsulatui. Centriniai Komitetai informuoja ir VLTK‘ą.

’ II. Minėjimo tikslas_ir_animtis
5« Atkreipti pasaulio tautu dėmėsi i Lietūvos padėti, lietuviu tautos kovas 

ir Sov.S-gos beribius imperialistinius siekimus. Belstis i pasaulio 
sąžinę, šaukiant visas tautas suprasti gyvenamo meto uždavinius ir 
grėsmę vakarietiškai kultūrai, civilizacijai ir laisvam žmogui. Ypatin
gai tvirtai keltinas protestas prieš okupanto 1940 m. pradėtoji ir iki 
šiol brutaliai’ vykdomą planingą Pabaltės tautu naikinimą (genosidą).

6. Reikalauti, kad Lietuvos ir kitu Baltijos valstybių laisvė ir nepriklau-
.. -snrh.būtą grąžintos, pagal Atlanto chartos, Roosevelto keturiu laisvių, 

Trumano 12 punktą ir Jungt.Tautą chartos principus. *
7. Tinkamu būdu pareikšti pasauliui, kad Lietuva nepripažino ir nepripa-J 

žins nutarimą, pažeidžiančią jos teises ir fcad jokia tarptautinė Insi 
tituclja neturi teisės vienašališkai sankcijonuoti Lietuvą liečiančią 
smurto ir agresijos aktą bei ją padariniu.

5. J minėjimo programos vykdymą Įtraukti kuo daugiau bendradarbiu-talki
ninką ne lietuviu, kovojančią už tautą laisvę ir teisingumą, supran
tančio rytietinio imperiališio siekius ir jo dogmos metodus. Todėl $- 
trauktini: a) Baltijos tautą bičiuliu draugiją, o taip pat lygą, klubą 
ir kitą organizaciją, ginančią tautą laisvę ±r nepriklausomybę, vado
vaujant it ji asmens; b) Baltijos/eventualiai Lenkija ir kt.valstybią 
piliečiai; c) gyvenamojo krašto vyriausybią nariai, parlamentą atstovai, 
senatoriai, mokslininkai, rašytojai, publicistai, žurnalistai ir kt. ,
o taip pat bažnyčią (Kataliką, Evangeliką ir kt.) hierarchai; d) Kitą 
pavergtąją tautą or.anizaciją bei klubą valdybos,

9. Lietuviu pol.parti ją vadovaujantieji asmenys, o taip pat tremtiniu 
profesiniu or anizaciją vadovybės, kviečiami atskirais remorandumais 
kreiptis i kitą šalią analogiškas partijas, organizacijas, i viso pa- < 
šaulio idėjos bei profesijos draugus (pav. katalikiškoms partijoms į 
1 katalikiškas, mokytojams i mokytojus ir pan.).

10. Visą konfesiją lietuviai hierarchai ar ją atstovai bei administraeijos
prašomi kreiptis 4 savo, religiją hierarchus visame pasaulyje, o taip 
pat valstybių vyrus ir nelietuvią spaudą, prašant užtarti ir padėti 
lietuviu tautai. * -

11. Vasario 16 d. roga kiekvienam lietuviui primintina jo tautinė prie
volė - teikti ir piniginę laisvės auką. Auką rinkimo tvarką reikalinga 
iš anksto nutarti ir reikiamai paskelbti. Surinktas stirnas adresuoti 
Taut os Fondui. i

■ - . - * į
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IIIo Minėjimo programa
12. Pačią vasario 16 arba jai artimiausią dieną? kur tai yra įmanoma pa

vadinti lietuvių diena arba lietuviu sav ai
te. Lietuviu dienos ar savaitės programom įtraukti galimai geriau pa
ruoštus dalykuso
a) Susirinkimai ir mitingai,’eventualiai ir manifestacijos. Tomis pro
gomis priimtieji nutarimai ar rezoliucijos, tuojau pat telegramomis 
siunčiamos; Jungtiniu Tautų Organizacijai, Valstybių bei Vyriausybių

. . • (.ygafc JV, D. Britanijos ir. Dox.±ui jų, Prancūzijos ir kt.), užsienių 
reikalų minister lams', parlamento pirmininkėms, o taip pat užsienių 
reikalų komisijų pirmininkams ir pan. t •
b) Dėti visas.pastangas, kad gyvenamojo krašto žinoti asmens (parla
mento atstovai, buvę ministerial ar diplomatai, mokslininkai, rašyto
jai, antinacinės rezistencijos vadovai..□) savo ruožtu, vasario 16 d. 
proga, pasiųstu, analogiškas punkte a telegramas valstybių vyrams pei
kiamai primindami Lietuvos'bylą. -- '
c) Visų konfesijų, kurioms yra priklausančių lietuvių, maldos namuose 
pamaldus, kurias eelebruoja aukštesni ■ hlerarchai.
d) Kuonlatesnis Lietuvos ir lietuvių tautos problemų nušvietimas ne 
lietuvių spaudoje,. Taip pat šioje spaudoje skelbtina apie ruošiamus 
minėjimus, jų aprašymai ir priimtos rezoliucijos.

. e) Lietuvių tautodailės, meno, filatelijos, rezistencinės spaudas,kny
gos paroda,. Tokioje parodoje b ū-t i na įrengti Nepriklausomos Lie
tuvos ūkio, švietimo ir ktosriėių .statistinių diagramų skyrių. .

.f) Paskaitas ir.pranešimai pezfcudlją, kuriems kviesti žinomesnius asme
nis, Lietuvos draugus. .
g) Lietuvių liaudies dainų.bei kompozitorių kūrinių koncertai, o taip 
pat muzikos valandėles per radiją^
i) Kur įmanoma viešas lietuviškos visuomenes, ar Lietuvos draugų ar
atitinkamo susirinkimo vardu vainiko uždėjimas ant Nežinomojo Kareivio 
kapo. .
j) Gyvenamojo krašto valstybės vyrams siunčiamų nutarimų, telegramų 
nuorašai siųstlnl ir ten reziduojantiems kitų valstybių atstovams

' (išskiriant sovietus ir jų satelitus)
P-uSTxJl, — Si instrukcija laikraščiuose neskelbiama. * . ;
=ss=swr5s=szsxs35==5—=5^=5=: =s=xsx= ==:=■;= n.- =x~ sx = == = =s-=====;—=2---=; ====—=x: * zz=======«ss=s

TAISYKLES LIATUVCS UŽSIENIO PASUI GAUTI

1. Kiekvienas Lietuvos Respublikos palietis, gyvenąs užsienyje, turi 
teisų gauti Lietuvos užsienio pasą, . •

2O Lietuvos pasiuntinybė Londone užsienio pasus išduoda lietuviams, 
gyvenantiems:
a) Vokietijos Britų okupacinėje zonoje. - per Baltų Tarybą,
b) Austrijoje, visose zonose - per LTB Vyr.Komitetą;
c) Švedijoje ir Danijoje •. per atstovą Stockholme;
d) Olandijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje - per atstovą Paryžiuje.

.’?• Lietuvos .Konsulo* CtkXgO.jo -r^sjenio pasus Išduoda lietuviams, gy
venantiems Vokietijos o į -.-.-upacinėje zonoje - per LTB Vyr.Komitetą;
Praricū.zų okupacinėje zonoje — per LTB Aūrtt^mbergo Apygardos Komi— 
tetL, ’ fAih'jr j
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4« Lietuvos Atstovybė prie Vatikano užsienio pasus išduoda lietuviams, 
•gyvenantiems;
a) Italijoje - per Italijos Lietuviu Komitetu;

. » b) Šveicarijoje - per Lietuvos Konsulu Berne
Lietuvos Atstovybė Urugvajuje užsienio pasus išduoda lietuviams,, gy
venantiems Piety, Amerikos Valstybėse, betarpiškai.

6. Lietuvos užsienio pasui gauti nustatytos fpjuios prašymai paduodami per 
vietos lietuviu komitetą, o kur jo nėra, tfesioginiai pasu išdavimo

* reikalu tarpininkaujančioms Įstaigoms. - : ij:
7. Prie prašymo Lietuvos užsienio pasui gauti turi būti pridėtos prašytojo 

dvi fotografijos, patvirtintos lietuviu komitcto.
8. Prašymas Lietuvos užsienio pasui gauti apmokamas;
r®* 1) Vokietijoje:

. aj RM raštinės mokesčio ir
b) RM 80,- konsuliarlnio mokesčio,

įmokėti pinigai per LTB Apygardos Komitetus siunčiami Tautos Fondui,
2) Kitose valstybėse - atitinkamo mokesčio ekvivalentas sumokamas 

vietinės valiutos oficialiniu kursu pasu išdavimo reikalū tarpininkau- 
nančioms Įstaigoms
įmokėti rinigai Įnešami 1 TautGs Fondą,

9. Vietos komitetai ar LTB Apylinkių komitetai pagal dokumentus patikrina 
pareikštu juridiniu faktu tikrumą ir tatai patvirtina pirmininko ir sek
retoriaus parašais bei antspauda ir prašymą persiunčia pagal teritoria- 
linl priklausomumą paso išdavimo reikalu tarpininkaujančiai Įstaigai,

10. Atskirais atvejais, kai prašytojas yra gerai žinomas ir dėl asmens ta
patybės abejonių nėra, Lietuvos Atstovybė ar Konsulatas užsienio pasą

" Išduoda betarpiškai.
11. Lietuvos užsienio pasas išduodamas ketverlems metams.
12. Lietuvos užsienio pasui gauti tarpininkaujančios įstaigos reguliariai

siunčia Vykdomajai Tarybai sąrašus asmenų, kuriems išduoti užsienio 
pasai, pažymėdamos juose prašytojo pavardę, vardą tėvo vardą, gimimo 
datą ir gyvenamąją vietą. ■'

13* Ginčijamus klausimus, susijusius su Lietuvos užsienio paso išdavimu, 
sprendžia Vykdomosios Tarybos Tremtiniu Taryba.

14. Šios taisyklės veikia nuo 194? m. lapkričio 20 dienos.

Vykdomosios Tarybos ~
1 Pirmininkas

Tremtiniu Tarnybos -
Valdytojas /

Paaiškinimas prie Tąlgvkltu užsienįo_pasui_gautį '

Antroj Vadovaujančią Veiksniu Konferencijoj buvo pripažinta rei
kalingumas tremtinius aprūpinti užsienio pasais; tačiau atsižvelgiant 1 
techniškus sunkumus, nutarta pasus parūpinti pirmoje eilėje tiem tremti
niam, kurio ju lietuvybę Įrodančiu kitu dokumentu neturi, ir tienųkurie 
rengiasi išvykti į kitus kraštus. Kas turi vidaus pasą ar laikiną asmens 
pažymėjimą, arba kas jau anksčiau yra gavęs bet kurio; Lietuvos Konsulato 
ar atstovybės užsienio pasą, tam nėra būtino reikalo užsienio paso prašyti.
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Pasitarus su mucu atstovybėmis bei konsulatais, už užsienio pasą 
Vokietijoje nustatytas 80 RM pagrindinis mokestis, kuris eina Tautos 
Fondo naudai, ir 5 RM papildomas mokestis? kuris eina vietos komiteto 
naudai pašto ir kitom smulkiom išlaikomo Papildomas mokestis imamas pra
šymą paduodant, o pagrindinis <- pašę išduodant,

Nustatytos formos užsienio pasui gauti formuliarus parūpina LTB 
Vyr, Komitetas*
=jr==i:ss=z==±==n=s=:^sx=:=s=:===xsx=^-=.’==i.T=:.’===: =s=xss=:=-- =u -- =a=:=K—«=:=s = —==^:-=~=.- ss ==sas=:3E=x==. . ,

LIETUVIŲ BUITIS VoKIitTLJeS BRITŲ ZONOJ
1947 m. lapkričio 13-30 d.d. Lietuvos Raud.Kryžiaus Vyr,Valdybos 

pirm.Dr.Domas JASAITIS ir Vyr.Valdybos narys dipl.agr.Jonas DAUGĖLA lanke 
Vokietijos britą zonos lietuvius. Jie aplankė Baltą Centrinę Tarybą, 
BALF’o įgaliotinį? du L o R=K.Vyr „Valdybos įgaliotinius? S tremtinlą sto
vyklas, tris ligonines ir dvi akademines bendruomenes, dalyvavo dviejuose 
suvažiavimuose Ir padarė 10 pranešimą* Tos kelionės patyrimus jie paskel
bi pranešime, kurio pagrindiniai du manys čia.

Statistika■ ■»*»*• tn** -* «4*0r>
BCT žiniomis, britą zonos stovyklose gyvena 17^30 lietuviu; iš 

ją S'ciiloswig-Holstein apygardoj 6*240, Hanroveri’> 9»5OO, Siaurės Westfa
ll jos 2..19CA Už stovyklą ribą gyvena apie 4.000 lietuviu, įskaitant ir 
Maž,Lietuvos lietuvius. Stovyklą gyventojai skirstomi šiaip;

Darbingi vyrai cs...........50950 
Darbingos moterys ..... .........2.740 
Moterys su kūdikiais .2.360
Vaikai iki 16 Ulis ocopoouoąo o & .7 5 »180 
Nedarbingi asmens ....... . » ..»l«700

GyY.e2^įejį_bustai.
daugumoj stovyklą visiškai netinkami »- mediniai barakai niūrioje 

purvinoje aplinkoje, skirti b jaisviams bei prievartiniams darbininkams 
(Augustdorfe, Lehrtės stovyklos*). Vienam žmogui tenka 3=*3s3 m2 grindą ..plot . 
Gyvenamieji kambariai ir koridoriai užkrauti daiktais £ei malkomis. Tin
kamiau įkurdinti tremtiniai Ltibccke ir Spakenbergc - buv.kareivinyse. 
Gyvenimas visiškai geras Uchtėj } Grevene sekvestruotuose vokiečiu butuos*. 
- Visur tremtiniai labai blogai aprūpinami kuru, kai kur visai negauna, - 
Maistas.- 1550 kal.j pristatomas labai nepunktualial ir nereguliariai, 
produktai prastos rūšies.
Dirbanoiują skaičius .

paskutiniu metu visoje zonoje mažinamas, tačiau dar nealšku.kiek 
bus palikta.- Stovyklos bosiančios suskirstytos į šias grupes;

Senelią, invalidą,psichiškai nenormalią;
Dirbančiąją;
Emigruojančiųjų;

• Mokintą;
Grįžtančią.ją namo-.

Dar nežinia? ar, pav,, bus skaldomos šeimos. Tarp Braunschweigo ir 
Uelzeno įrengiama stovykla senoliams i ir invalidams, i£ Lehrt&s dalis 
tokią žmonią ten jau perkelti. Paniką sukėlė gandas, kad iš tokią stovyklą 
žmonės bus varu repatrijuojami^
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Švietimo Jie į kuįtūrogjsjį ^os _
tokios'pat,~kaip kitose zonose. Mokytojai atlyginami iš vokiočią ūkio. - 
Neseniai Niedersachsen švietimo ministeris patvarkė, kad DP gimnazijų mo
kiniai mokėtu oo RM 20 = - per mėnesio Kai kur mokiniai gauna .300 kalorijų 
maisto “riešą. Uchtės gimnazijos direktorius su tėvu komitetu suorgani
zavo valgyklą, kur mokiniai gauna sočius •priešpiečius.

Tremtiniu sveikatingumas '
ryškiai blogėja dėl blogą gyvenimo ir maitinimo sąlygą. Pel griežtu ins
trukciją bei kontrolės sergančiojo davinį tegali sautl sunkiai sergą ligo- 
nys« 13-J<• DP -Ligoniniu ir”vokiečiu ligoninėse yra 189 lietuviai ligoniai, 
iš ju 1?2 serga tuberkulioze. Specialiose DP ligoninėse maitinimo ir gydymo 

ž®ros, tačiau stovyklą ligoninės labai prastai aprūpinamos ir ori- 
žiūrimos. Pagal PCIRO patvarkymą, vienam tūkstančiui gyventoją tegali būti 
vienas gydytojas. Dėl ^o tremtiniu medicininė priežiūra labai nukentės.

Lankantis Bad Hohburg DP sanatorijoj ir Klinkbergo ū/Poenitz vaiką 
namuose pastebėtas skautus reiškinys - ten gydomą 
įįeĮ'UZį^y^k^nutautimas

Bad Rohburge iš 117 vaiką yra 11 lietuviu nuo 7 mėn.ligi 14 mt.am*.
kad gali mokytis, Tam yra įvairią tautybių valį® rr’e^aV^Ojas‘' ,V^;u';4U mokytoją ligi šiol surasti nepavyko, lietuviu 

veiK^ metas lietuY1gkal nemoko, kai kurie iš 3 u pamiržo įr lietuviškai * ", 
kalbėti, kalba ir rašo latviškai.- Klinkberg ū/Poenitz vaiką namuose 
yra 30 lietuviu našlaičiu. Visi gerai a rūpinti. Pradžios mokykloj dirba 
keturi lietuviai mokytojai, bet vaikai neaprūpinami lietuviškomis knygomis 
ir laikraščiais, ir Jie mielai skaito latviškas' knygas ir gerai kalba lat
viškai.

Namą administracija, paklausta-, ką galvojanti dėl tą vaiką ateities, 
nieko konkretu neatsakė..

Dėl jauną vyrą bei motorą emigracijos į Angliją stovyklose visiškai 
nebematysi jaunimo; aavo ruožtu emigrantinės pereinamosios ir surenkamosics 
stovyklos pilnos veik vied Jauną įmanią.

Xigi šiol iš britą zonos emigravo lietuviu:
1. Į Angliją 4.354
2. ‘Kanadą ......... 685

s •• 3« Australiją ..... 132 • ‘ ‘ .
, 4» Braziliją ...... 119 ,

5o Belgiją. ........ 46 ' .'7.7,-.
6, Venecuelą ....... 30 .7 , 7‘ ’3
7° iv 17
8. Praiiouzija ,5
9<> Švedija ....... 4 .n

10. Sekoelovaki ją..,
11. Lenkiją ........ 2
12o Olandija ....... 1

Emigracija į Anglija (pre Mūnsterio pereinamąją stovykla) vyksta 
žmoniškomis sąlygomis.: žymiai blogesnės, stačiai nepakenkiamos sąlygos ki
tose emigrantinėse stovyklose. Emigruojantieji laikomi pereinamosiose sto
vyklose iki 3-4 mėnesiu, po to dažnai grąžinami kaip netinkami. Iš vieno 
laivo,.turėjusio plaukti Australijon, išsodino žmones, kurią delnai nebuvo 
pūslėti arba kurie prieš 10 metą turėjo apendicito operacija Tokią atmes
tąją dalia liūdna, nes jie daugumoj išsiparflavę daiktus ir turi viską pra
dėti iš naujo.

Dėl sunkią gyvenimo sąlygą ir pavojaus iš Rytą bendrai tremtiniu 
nuotaika - emigruoti.
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Repatriavo.381 lietuvis (Palyginti: latviu 2o400, estu apie 600). 
Repatrijuoja daugiausia kriminalini^ nusikaltėliai, suirusiu šeimy neri Ji; 
seniai ir invalidai0

Dėl emigracijos stipriai sumažėjo 
lietuviu akademinė bendruomenė,
.susibūrusi daugiausia apie Baltijos universitetu I’inne-berge: ii. daugiau 
kaip 700 studentu lietuviu tėra 156? iŠ mokomojo personalo apie 170 asmeny. - 
34 lietuviaiD Tiek mokslo personalo, tiek studentu santykiai draugiški ir 
nuoširdus, darbas intensyvus.

IR6 maisto davinys menkas, daugelis studentu fiziškai nusilpę.Visin' ’ 
L.R.K.duoda nuolatines stipend.! jds po 100,206- ir 330 fdtf, - pagal mokslinį 
pažangumę. Brity zonos studentu atstovybė pareiškė L.R.K.’ savo pageidavimus; 
padidinti tos zbnos studentu šelpimą raistu ir drabužiais, skirti britu 
zonos studentams proporcingai daugiau inigy kaip klty zonų studentams, JJ J 
prancūzu zonoąe parinkti maisto britu zonos studentam^, nemažinti maisto 
normy silpnos sveikatos studentams įr t,t» ■ .

Šelpimo darbą dirbant susid.ūžiama su mišriom baltiečiy šeimom,kurios 
susikuria akademinėj Baltijos un-to bendruomenėj.

Flensburgo jūrininku mokykloj, turinčioj puikias mekymo priemones 
ir gerą personalą, lietuviu skyrius išleidęs 57 žmones, turi likviduotis, 
nes nėra norinčiu mokytis. Latviai ir esty skyriuose, priešingai, kandidatai 
nesutelpa.
Mažo s žę>s Li e t uyo s lietuviu 
yra suregistruota apie 2.7^? MoLietuvos Tarybos Prezidiumo Pirmininko tei
gimu jy esą apie lOoOOO. Daugumas jy nemoka lietuviškai ir nerodo artimes
nio prisirišimo prie lietuviu bendruomenės. Daug neaiškumu ir abejojimu 
kyla sprendžiant šalpos klausimus. Rekomenduojama tuos asmenis tiksliai su
registruoti, atrinkti ir formaliai priimti į LietoBendruomenę. Balty Cent
rinė Taryba yra ig^vusi iŠ britu įstaigą patikinimą, kad M.Lietuvos lietuviti 
gaus IRO globą, ■

Paskutiniu metu bandoma atgaminti Vokietijos Lietuviu S-ga, Kurią, 
manoma, pripažintą ir brity įstaigos. Šiuo metu organizuojamas LUbeeko įky
rius.

Suintensyvėjo lietuviu bėgimas iš sovietu zonos, net su šeimomis. 
Jiems brity zonoj apsigy-ve ti nekliudo, kai kurie įsikurdina DP stovyklose. 
Ty bėgliu daugiausia Ltlbeoke. Provokatorių tarp ju nepastebėta.
Lietuvos Raudonasis Kryžius;, 
britu zonoj neleistas, užtat jo gen0įgaliotinis oficialiai veikia kaip Balt;: 
Centrinės Tarybos gerovės ir labdaros skyriaus vedėjaso Darba kliudo inte- 
li.gentiniu ajėgu trūkumas, Apatija visuomeniniam darbui ir gyvenimo-sąlygų 
nepastovumas. LRK pirm.DrčJasaitis ir Vyr.Valdybos narys p.Dūūgėla savo pra 
nešime' ypatingai įvertina LRK gėn.įgaliotinio p.Vikt.Užupio rūpestingą ir 
tvarkingą veikimą bei darbą.- Pranešime pažymima, jog emigracijai ištraukus 
sveikus ir.pajėgius asmenis britu zonoj lieką daug individualios globos 
reikalingu asmeny; tai plati dirva Motery Komitetą veikimui

Svarbiausios 9r.Jasai'-io ir p.Daugėlos pranešimo 
išvados •• «■•—- •» •**•*» -• •— — — VU *
yra šios: Bendrosios gyvenimo sąlygos britu zonoj žymiai blogesnės kaip 
kitur; emigracija įr savotiški santykiai .su britais prislegia tremtiniu 
nuotaiką ir pakerta visuomeninį atsparumą; emigracija iš &rlty zonos vyksta- 
neprii’.tinomis sąlygomis, emigruojantieji nė moraliai neparuoMaml ir tin
kama propagandinė literatūra neaprūpinami; ypatingai-blogoj pądėty brity. 
zonos akade/mlnis jaunimas: svarbu išlaikyti Plnnebergc un~tą; labai svarbu 
susirūpinti lietuviu našlaičiu ir ligoniu vaiky moraline globa, jiems nuo n’’, 
tautino apšarmoti;organizuotina globa iš sovietu zonos ątlėgantieas lietuvi
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FRONTAS ?RIES VERGIJA

JV prote s-gos apskundė sovietinę darbo verginę \ -

1947 mt- spaliu.m. American Federation of Labors didele JV prof, 
sąju gų konfederaęija; savo suvažiavime buvo konstatavusi; kad daugely 
kraštų po praeito karo įvesta darbo vergija politiniams priešams nubaus5 
pagrindimams žmogaus teisėms paneigti® Kaip praneša "New York Times” 
47.X14»3į AFL po ano suvažiavimo įteikė JTO genosekretoriui Trygve Lie 
formalų skundų prieš Sovietų S~-gą ir jos satelitus dėl darbo vergijos, 
kuriai e^ą pajungtą mažiausia Jgp.OOOoO.JD žmonių? Skunde pažymima? kad so
vietinė darbo vergija esąs "žvarbus Ženevos konvencijos, pasirašytas 193-: 
kovo mėn,, pažeidimus ir sąmoningas pasityčiojimas iš prievartinio darbe 
pasmerkimo Nūrnherge" ir kad tos vergijos užsilikimas pavergiąs niekais 
JTO pagrindinius principus. AFL skundas pagrįstai* dokumentų foto nuotrau
komis: vienas dokumentas yra Sekoslovakų vyriausybės. 1$45 m. vasaros ras
tas, įsakąs visiems 10-60 m® amžiaus vokiečiams stoti priverstinio darbo 
'dirbti po 12-15 vai® į dieną®

Mathew Noll, AIL tarptautinių santykių komiteto pirmininkast pa
reiškė, l%ad "Rusija yra, musų manyTpa, didžiausias darbo vergi jos nusikal
tėlis. Joje yra daugiau darbo vei^jJr kaip bet kuriami kitame krašte". AFL 
prašo JTO skundą ištirti ir imtis priemonių darbo vergijai panaikinti. 
Sis skundas įrašytas į JTO ekonominės ir soc® tarybos vasario 2 d. posė
džio darbų eilę.

AFL yra viena iš didžiausių darbininkų organizacijų, turinti per 
7 mil •narių (e. j r..-

JV senatariaus 0’Conor pareiškimas Baltimorės į-įątųviams
Kare žuvusiųjų minėjimo dieną JV senatojius_Her^^t_0^, Conor . 

Saltimorės lietuvių šv.Alfonso parapijalTaTšiūn^e~raš1^'”lairiamS‘/ pageri
ndamas 581 tos parapijos asmenis? dalyvavusius kare, ir 19 žuvusiųjų,rašo: 

"Tikrai tragiška? kad vyrai ir moterys, kentėję ir kovoję dėl 
laisvės, kurios viso© demokratinės tautos per karą taip ilgėjosi, dabar 
jos visiškai neranda savo arba savo bočių tėvynėj. Vietoj laisvės jie 
mato visai ką kita; visišką Keturių Laisvių nepaisymą, nuolatinį panel- . 
girną teisės gyventi ir kalbėti, išpažinti savo tikėjimą ir turėti nuosa
vybės.

Kad ir koks niūrūs šiandien rusų valdomos Lietuvos likimas, t.ai’1- 
auka ir kančia tų narsių amerikiečių, kurių žygdarbius šiandien iškilni!.- 
gai prisimenam, laiduoja, jog nepaisant visų desnotinių užkariautojų pa
stangų, laisvas meilė ir pasiryžimas be paliovos dėl jos kovoti šiandien 
kaip ir praeity kaitriai tebedega vis# Lietuvą mylinčiųjų širdyse ir sie
lose,

Lenatorius G’ Concr primena lietuvių tautos laisvės kovas nuo;.pat i 
1795 m,, pasigėri Nepriklausomos Lietuvos pažanga ir prieina prie jos 
1940 m. tragedijos.

"Tačiau Lietuvos dvasįa nebuvo užslopinta® Tai parodė l^ljto 
birželio mų sukilimas, p© kurio Lietuva vėi-kelias savaites džiaugusį 
TalsveV’^iesa7~po~^o“saulė vėl aptemo, tačiau lietuvių patriotizmas ne
išblėso. Keturios Laisvės rusena kiekvieno tos nelaimingos šalies gyven
tojo širdyje ir sielose tūkstančių lietuvių kilmės amerikiečių. kurie - 
davė tokį didžiulį įnašą mūsų šalies ir Valstybės pažangai ir klestėji
mui,

Šiandien; prisiminę) žygdarbius, priversiančius smarkiau plakti 
širdį kiekvieno, intymiai paistančio lietuvių patriotizmo istorlją,mes 
galim absoliučiai pasitikėti garuoju Dievu, kad Lietuves nelaimių IciV' 
nebus per ilgas. Lietuva yra viena iš praeitojo t5aTšaus"'Eard7"učkų7''ne-'- 
£aI^a'"taISI~uauta, patekusi tarp dviejų gobšių, beatodairių tautų.Siand-
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bedievio kumunizmo kūjai ir piautuvui skriejant gaivališki s skit'-
terėj, visi giliai mylį Lietuvą gali guostis, kad Dievas yra geras' ir kai 
jis neleis ’raudonojo 'komunizmo gaujoms amžinai užlieti žemę.

Šiandien nedemokratiniai valdovai turi viršų Rusijoj ir visuose 
kraštuosekurie turejo nelaimės patekti į rusą įtakos sfera o Bet jėga 
niekad nebuvo teisė.-Kaip buvo matyti pastarojoj Jungtiniu Tautu Visumoj, 
viso pasaulio'padorios ir-taikingos tautos kaip galinga banga kyla ir 
stoja pavergtąją pūs^n.“Ir’*aŠ7”jums'”šfan3ien''sak'aū7'J5ukIt“fbi:rūo7 mylėkit 
laisvą Ir“savo“tevynę. Laukit pa.albos iš gerojo Dievo, musu Valdrvo-Kuri- 
jos tikrai atsius išlaisvinti iš priespaudos Lietuvai ir kitoms paša iii', 
tautoms’*.

Baltijos kraštą klausimas pakeliui $ aktualiąją politiką
Baltijos kraštą klausimas pamažėle, bet tolydžio ima grįžti į aktu

aliąją pasaulio opinijos politiką.
Tiesa, tas grįžimas -» paties demokratinio pasaulio nelaimei - ne iš 

to galo. "Baltijos valstybės, rašo J.Paadla prancūzu žurnale ’’Revue parla
ment ai ro” , 1947m.Kr.12, "yra europinės civilizacijos priešakinėse pozici
jose, ir ju likimas turėjo įspėti visas civilizuotąsias tautas”.Deja, pa
saulio "viešoJI^opISija vlš^nenorSj 6“fIKėtI~mažąją-5aTfi'Još"'fautą> sukniu
busiu po pirmaisiais sovietinės barbasijos smūgiais, skundu. Ji neteikė 
joms net grynai moralinės paramos. Tik po to, kai ”ir kitus kraštus už
plūdo raudonasis amaras ir ištiko toks pat likimas kaip ir Baltijos valsty
bes, nauji skundai pasiekė pasaulio viešosios opinijos ausis, skundai, pa
našus į Baltijos tautu šauksmą; iš ju pamažėle pradeda suvokti rusu ekspar- 
sijos įr tautą pavergimo metodus”. Demokratinės galybės suskato protestuoti. 
"Beje, tie protestai lioka tušjci ir bevaisiai, jie negali sustabdyti tautą 
griuvimo į komunistinę bedugnę, bet jie jau rodo tendenciją netesilenkti 
primestiems faktams ir nebesutikti su sovietu ekspansija. Aišku, dar toli 
nuo Atlanto chartos ir JTO statutą žadėtąją nepriklausomybės garantiją tau
tinėms valstybėms, tašiau taipjau~daugįau_kaįp_ąno meto reakcija i Balti 
valstybią_pavergiraą^ PagaliauT argi”prcteštai pries’rinkimą falšifikevi 
Een£Ij6J,“prieS~6pczicijos likvidavimą Bulgarijoj, prieš deportavimus Rumu
nijoj ir t.t. nėra kartu ir protęstąs^^rieš ^tokį^pąt^smurtą Baltijos valgy_ 
tybėse?". . - ‘ “*

"Revue parlementaire" Baltijos valstybių klausimą įdomiu požiūriu 
mėgina įrikiuoti į aktualiąją tarptautinę politiką: "S vietai sulaužė su
tartis, prieš karą pasirašytas su Baltijos valstybė, ds; dabar jie Laužo 
per karą pasirašytąsias sutartis ir net naująją pasaulio konstituciją... 
Baltijos valstybių nepriklausomybės pažoidiiĮias tarptautinei 1 endruomor.ei 
yra_ TapęsJgflncipo^IaūsimašT j’o’rei£šmė''toll*prašoka grynai”rčgiori'rič* 
sIm6"remušT_EraŠtams7“atsi3iifusiems tokioj pat padėty, Baltijos kraštą aro!-- 
sija ir sovietizacija rodo, kaip dalykai darosi ir kur jie veda. .Kiti kr.-- 
tai pagal Baltijos valstybių pavyzdį gali matuoti sovietizacijos progresu 
kitąr ir numatyti tolimos, lūs etapus. Pasaulis jau yra įspėtas dėl sovietą 
ekspansijos bei jos rezultatą, jis jau žino, kad jais reikia nepasitikėti 
bei ją saugotis... .Tuo požiūriu ryšium su sovietą agresija prieš Baltijos 

. valstybes galima pakartoti Talleyrand o žodžius: "Tai daugiau_kaip nusikal
timas., - tai_klaidaj. - "Rėvue parlementaire1’ta proga,“remaamašis' Baltikes 
IčraJKą patyrimūV’ii’dlsto sovietą ekspansijos ir tautą pavergimo taktikos 
schemą. ' ' . ’

- Kad Baltijos kraštą tragedijos nepaisymas buvo demokratijoms ža
linga klaida, užsimena ir JV žurnalistė Dorethy Thompson sindikatiniame 
straipsny, kurį paskelbė keli šimtai ne tik JV, bet ir įvairią pasaulio 
kraštą laikrašėią. Ji rašo: • " ■£

" "Ko mes siekėm praeitam kare išvaduodami Europą? Mes norėjom ją ap-• ♦ 
saugoti pavergimo vienai agrus-’v^ai galybei j-kuri buvo priešiška JV ir 
grėsė ją saugumui. Tašiau Vokietijos žlugimas ne išvengi oria i .;?ite rar?p*s 
jėgą santykį. Su vokiečiu armiją žlugimu ties Stalingradu iškilo nauja
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pirmaeilė galybė ties tomis Europos sienomis, kurios yra sunkiausiai 
apginamos. Ar toji galybė, ištaisiusi ir užsitikrinusi s- vo cičhas, po 
karo, vėl pasitrauks? 0 gal ji panaudos savo priekin perkeltas pozicijas 
tam, kad su savo armijojais ir penktąja kolona užkariauju ‘Kur- py?

.amerikos politika ir viešoji opinija rusu reikalavimus ‘ 
Baltijoš“vaIšfyFeš“ir~iši;aIšylšI~EenkIjoš“'sienaš prlėmVkrilp'Tūoiėc'šču

1 ~
3r5ugri’

iūnerikos politika ir^yiešoji opinija_rusujreikaįavimus_prlsijung+Į

o šie k

našlfraūkfI.?“Tam“^7“nereįkalavo“joĖiu”pafikImų Jro3ymu77. Kalp’gĮ 
£l2£š23alykaįs_iš_yisc -^rgi mes netyi su geriausiais i
3arySamI“finansInes-sutarfls,”~nGŠišaukiam advokato, kad kiekviena klaūžp 
būtu aiški kaip ašara ir kad būtu garantuotas saugumas? Rusija 
neišvengiamai turėjo atsistotištektose pozicijose iš_kuriū'‘ji“Tlkrai"'gsj.j. 
u5vaI3yti‘’Europu7’*joIgu*SItomIs**prIem6nemIs’‘j’aI''ncEus“su3ary^a“efsvareffr ' 
Toliau D.Thompson konstatuoja, kad "Europa pati viena negali apsiginti, 
bet yra reikalinga, kad JV ją gintu". Tokia padėtis betgi negalinti būti 
pastovi ir patvari, ir JV žurnalistė sugestionuoja, kad turi, būti sukurto 
europinė jėga sovietu agresijai atlaikyti. Implicite Dorothy Thompson 
samprotavimas įtaigoja mintį, kad tokia veiksminga europini jėga vargiai 
ar bus įmanoma neišstumus sovietą iš tą Rytu ir Vid.Europos pozicijų,ku
riose jie yra įsikūrę. Tarptautiniu mastu tuo tarpu gyvo aktualumo Soturi 
Rytą Vokietija, bet sovietus iš ten pajudinus automatiškai suaktualšs ir 

' kelią po Londono~kčnferenctjoš^nušeknlš,
ro3oš, **ir~elnama7 ' *, ~?4

("Rėvue parlamentairo". yra dvisavaitinis žurnalas , pl'čisi skaiterj 
prancūzu politiniuose, finansų ir pramonės sluoksniuose. Dci-thy Ih.eL.pscn. 
yra kartu su Walter Lippmann įtakingiausia JV diplomatinė publicistė (E.)

- ' Ispanių^spaudo je__ ...t •. ’pZ,7jt«ia
-Ispanu dienraštis "Ja", Madrid 194? m. lapkr. 19 d, įdėjo savo spū? 

dalaus Ženevoje "Logos” agentūros korespondento pranešimą» apie Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto įteikta vyriausiam UNO sekretoriui memorandumai nu-j 
pasakojęs ištisai memorandumo turinį su visais jame minimais depertavijio 
faktais. Laikraštis baigia; ' .

’’Pranešimas baigiamas besiveržiančiu prašymu UNO ir bet kokiam ki
tam nuo jos priklausančiam tarptautiniam organui, kad" šis reikalas - būtą 
įneštas jos darbotvarkėn ir būtu daromi žygiai apsaugoti bent lietuviu 
vybes. ~*»8 °

iš tikrųjų dėsniai, kuriais UNO remiasi, priešinasi tokiem žmonių 
kankinimui, tačiau liūdna gyvenimo ironija: Rusija yra viena įtakingiausią 
UNO. galybių* Dėl to nėra ko tikėtis, kad lietuviai UNO būtu išklausyti to * 
gąlybės, kuri juos kaip tik siunčia į- baisiąsias koncentraoij' s st vykia:* ••

Urugvajaus katalikų spaudoj
"El Pilar”, kataliku kultūrinis žurnalas Montevideo, Urugvajuj, 

1947 m. Nr«51 įsidėjo platu Prano Gavėno straipsnį "Katalikiškoji Lietuve 
kankinė". Prie straipsnio įdėtas Vilniaus Aušros Vartų Mergelės Marijos 
paveikslas. Po istorinės apžvalgos ryškiais bruožais pavaizduota paskutinių 
keliu metu lietuviu tautos tragedija ir ypačiai tikėjimo padėtis sovietinėj 
okupacijoje. Straipsnis baigiamas:

"Lietuviai, išsklaidyti po visą, pasaulį, neabejojai kad tautu sąžinū 
išgirs ju balsę, ir kad ju tautai padaryta neteisybė bus atitaisyta, kad ''** 
jie vėl grįš į Salsvą ir nepriklausomą tėvynę, susitiks šeimas7 bus atsta
tytos šventovės ir mokyklos, atnaujintas krikščioniškai i oEU r? -„. voiiir cc • 

■ švelnus Vilniaus ^ušros Vartų Mergelės Marijos peveikslas, neišdildomai 
.įspaustas į kiekvieno lietuvio širdį, motiniškai globoja tą tautą. 3 Mari
jos Žemę ateis triumfo diena, ir katalikybės šiaurinio avangardo krašto ■ ; 
iškils Kristaus karalystė". E-oį-Uv vU /įnyJcss
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pastebėdamas? kad 1945 m0 vasario 12 d0 ir gruodžio 15 d% 

jo rezoliucijos pabėgėliu klausimu ir 1946mo lapkričio 19 doToroliucija, 
smerkiant rasine ir religinę diskriminacija;, nėra pilnai įvykdytos ir kt.d 
šimtai tūkstančių agresijos auką tebėra .tremtiniu (DP’s) stovyklose;

atmindamas vieną *nR0 principu, kad #ai :* privalu ypatingai 
rūpintis tais atvejais, kai iškiltų pabėgėlių ar tremtinių ’perkč irtas į 
kraštus, kaimyninius jų kilimo kraštam? ar į savivrldcs n tuij n!--;kraš
tus, arba įkurdinimas tuose kraštuose, or anizacija buri teigti .dė-a*to 
svorio, šalia kitų veiksnių, ir bet kuriam paliestųjų asmenų kilimo krašt* 
rimto tokiais tokiais planais susirūpinimo pasireiškimui pirmuoju atveju- 
arba paliestųjų savivaldos neturinčiųjų kraštų vietos gį'vcitoj^ tūgšt yįmo 
pasireiškimui antruoju atveju'-’, *5Š80a 2 Jtailre

kviečia narius-valstybes Įvykdyti Visumos susirinl li .o 1946 
lapkričio 19 d. rezoliucijų^ .

dar kartą patvirtina savo nusistatyr/j kad pagal 
1946 m.vasario 12 d0 Visumos Susirinkimo rezoliuciją, svarbiausias užda
vinys tremtinių (DP) atžvilgiu yra skatinti juęs grįžti i savo žilir.o 
kraštus Ir tuo reikalu visais galimais budais jiems padėti: ir kad retur! 
būti daroma jokių kliūčių “šiam uždaviniui Juo veikiau realizuoti, -v 'j •-•■■■ 

kviečia narius-valstybes neteikti paramos ir globos osroni; g 
ar organizacijoms, siekiančioms vykdyti ar vykdančioms nelegalią žr.igri- 

ciją, ar talkinti akcijai siekiančiai nelegalios imigracijos
rekomenduoja, kad kiekvienas Jungtinių Tautų narys;. at

sižvelgdamas į 1946 ma vasario 12 de Visumos Susirinkimo rezoliuciją? 
imtųsi skubių priemonių repatrijuojamiems pabėgėliams ir tremtiniams gra
žinti į jų kilimo kraštus, o atitinkamą nerepatrijucjamų pabėgėlių ir 
tremtinių dalį įkurdinti savajame krašte; kad neatidėliėdamos painformųrr: 
gen»sekretorių apie tai, ka ils (JT narys) vykdydamas Visumos Susirinki u 
rezoliucijos 62(1) punktą (e), yra pa daręs pagal IRO principus r.i. imli jį . 
tenkančiai nerepatrijuojamųjų asmenų daliai; ir kad, ruošiant bendrus 
repatriavlmo ir įkurdinimo tikslams pasiekti planus, jis bendradarbiautų 
su. pav, per IRO ar jos Earuoėlamąją Komisiją kitomis (Junjtinėiis).tau
tomis, įji&CE d^KJVjM Įtb ,į*i; BCCl lėboji g « ' - *•»

p r a š o Cfeneralihį Sekretorių, kad jis bendr^dar' ' i-,-*g r. u 
IRO GeneralcOirekturi'ūm arba su.I-OJRO \y~domuoju. tci.;v -' i
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Ekonominis ir Socialinis Tarybos Septintąja! Sesij? 
pabėgėliu ir tremtiniu (DP's) repatrijacijos Skurdi 
eigą bei perspektyvas.
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DP įsileidimo perspektyvos pagerėjusias
"New York Times” (47.XT.25) praneša iŠ Vašingtono, jog ’’ttrirkti- 

nio DP įsileidimo perspektyvos žymiai pagerėjo, pasikeitus , rof -.sąjungą 
ir American Legion (buv.fronto karią organizacijos) nusistatymui*". Ibi 
didžiosios prof.sąjungą federacijos - AFL ir CIO - pritarė Strattono 
projektui, j-merican Legion pažiūroms labiau atitinka Fergusoro projektas, 
kuris nenustato nei metinio, nei bendro įsileidimo DP skaičiuj’, bet DP 
isileidimą laiko bėdos priemone, atskirtina nuo normalios imi.r.ci/os, 
"NYT" korespondentas mano, kad prieš DP įsileidimą pasisakys ta.. tikras 
skaičius senatorią bei atstovą iš pietiniu, vidurinių bei vakarinių štatų.

Nesklandumai IRO centre
Olandą atstovė PC IRO Mevrouw Verwey-Jonker ”Urij ITederl.- nd” Isfkį* 

rašty rašo, kodėl ji iš IRO pasitraukė. Ji aprašo paskutini, spalią mėr»~ 
Ženevoj Įvykusi PC IRO posėdį;

"Daugumas veidą buvo pažįstami, tačiau prie stalo aš pasigedau ke
leto stambią figūrą: mūsą org-jos tėvo Sir Georg Rendelio, kurio iš..intir.- 
ga politinė nuomonė mums šįsyk būtą labai pravertusi; Mr.Sasseno, kurie 

..žinioj buvo mūsą delegacijos politinės problemos, tuo tarpu ^ai ;.tn teko 
socialiniai reikalai. Ir tribūnoj sėdinčiąją veidai man buvo gana pažįstoJT, 
Aš mačiau Lietuvos Ir Latvijos Raudonojo Kryžiaus atstovus - vienirtelĮu? 
2smenĮa.73ę.u?Ie2pafys2yra~pabėgėĮraI"ir tėvą KiIIIaną7"kataIiką”'a“e“turcs 
pabėgėliams ir Vatikano atstovą7"*kūris konferencijos pabaigoj pasirodė . ’ ' 
kaip nepaprastai nuoširdus draugas ir'tarpininkas”.

Verwey-Jonker nurodo visą eilą taupymo reiškinių IRO centre:' 1 ’
atleista visa eilė patarnaujamojo personalo žmonių, dėl to uri'»ryti l*i 
barai ir net tualetai; prancūzą delegatai, nebeįeiuuni pro p^ra-ines dūrio, 

, kad^nereikėtą eiti aplink į posėdžią salą lįsdavą pro langus. "x_aip ten 
bebūtą, tokios_formos man daug mielesnės kaip UNRRA*ps atuonfcr' 
šefai_>skraĮS'y3'avo~ISRfūvaIšJ~c~žemešnIej i~parer~ūn~i~ 31”357- ~7
aįK6męKIlfaIs72~-3š”35faugiuoš7”£a3“'inO“prave3$“^oEras laū_ymo~“l io”3r.c~7 
RūfTės’Ir"flnŽa šalpos organizacijai.

Tačiau (rašo toliau Verwey-Jonker) konferencijoj paaiškėja, jog 
'esama ir tokio taupymo, kuris, mano akimis, žalingas. Eūtent, nob’vo 
norima daryti reikalingą išlaidą pabėgėliams. Biudžetą sve.

• ęoJI“fen3en5r5~ypą5iai“pašireiškė''aiEeriEfe3Io kalboj. iiums patriktasis 
biudžetas buvo 10fc didesnis kaip gegužės mėn. priimtasis, bekret rieto, 
lygiai kaip ir olandą delegacijos akimis tas padidinimas pstcisinam-CF, 
nes faktas, kad dabar daugiau jabėgėlią turi progą įsikurti užjury.
Tatai gera pabėgėliams, o Europą išvaduoja nuo didelės socialinės jr.ro- 'A 
blęrnos. Tačiau amerikiečiai ir daugumas kitą delegaciją užsispyrė: taury.-i* 
Atgal į gegužės mėn. biudžetą!"

Ro to IRO sekretariate prasidėjo smulkios biurokratinės intrygos, 
dėl kurią Verwey-Jonker atsistatydino. Ji mano, kad "taupumas yra būtinus. 
bet jis neturi eiti tiek toli, kad arklys būtą kinkomas vežimo užnckaly"»

■ mi=kW»«s==== »==i=:»===================i==a==x==:e==«==s====s=====-=-■=-•= ■

Per ELTA dar gailina gauti kitataučiam informuoti knygelią;
"LITHUANIA" ir "IN THE NAME OF THE LITHUANIAN FEOFLE. t ?w
Pirmoji informacija apie Lietuvos praeitį ir nepriklausomą gyverlrąr 

antroji atsako į klausimus, kodėl mes negrįžtame? ar mes buvome nacią 
talkininkai? ‘ • n ... .
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