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LRK PlgCTNIllKO KELIONE I ŠVEICARIJA

Lietuvos Baud. Kryžiaus pirmininkas lankėsi Ženevoje, kur dal£- 
vavo_IR0 parengiamosios komisijos II-sios sesijos posėdžiuose, kaI5ė- 
jošl“šū“još parefgūnaIš“If“IIetūviū“:EremtinIū“reIkaIaIš“3ar5“žygiu į- 
vairiose šalpos institucijose. Prieš tai IRO pareng.komisijos I-joj se
sijoj posėdžiuose ir II-sios pradžioje dalyvavo J.E.ministeris Turaus
kas, kuris taip pat parengė dirva pačiam LRK pirm-ko atvykimui ir jo pa
simatymams Šveicarijoje. ' - .

IRO pareng.komisija šioj sesijoj svarstė DP išlaikymo, emigracijos 
ir įkur3IEIm6"kIaūsImūš7 *

DP globą perėmus IRO, juos išlaikys kariniai organai, kuriems 
IRO atlygins.“Iškėlus maitinimo klausimą, nutarta maisto norma pakelti 
ligi 2.000 kalorija, jei leis IRO biudžetas ir kitos aplinkybės, Tad 
efektingesnio pagerėjimo, atrodo, netenka laukti.

Dėl DP emigracijos IRO pareng. komisija jau yra. pasirašiusi su
tarti su AušfraII*a7-kū.fi šiemet (1947 m.) apsiėmė priimti 4.000 DP, 
toliau po 1.000 kas mėnuo. Didžiausias kontingentas.numatomas 1 P.Ame
riką. Nustatyta, kad šeimos neprivalo būti ardomos, emigruojama bus net 
su išlaikomais giminėmis. •

IRO pareng.komisija yra nusistačiusi (toks, reikia manyti, bus 
ir IRO nusistatymas), kad emigravusieji DP būtą įkurdinti kultūringai. 
Pareng.komisija įkurdinimui finansuoti yra“nūma5iūšf“gaūfl“vlsą Vokieti
joje rastą ne monetomis auksą (jo vertė nežinoma), dalį neutraliuosiuose 
kraštuose esančio Vokietijos turto (apie 25 mil.dol.vertės) ir be įpė
diniu Likusį naciu auką turtą (Ziūr.toliau Same biuleteny JV valst.de
partamento atsakymą RALF'o pirmininkui). Be to, Šveicarija yra paskyrusi 
50 mil.šveicaru franku ir Švedija 50 mil. švedu kronu.

IRO parengiamasis periodas pasibaigė. Rugsėjo 8 d. susirenka po- * 
sėdžio patariamasis komitetas (jame galėsią dalyvauti, kaip patarėjai, 
ir DP atstovai), o rugsėjo 16 d. pareng.komisija iškilmingame posėdy 
deklaruos KRO įsteigimą.-“Nauju IRO gen.sekretorium vieton Altmeierio 
IšrIn£Iaš“ŽInomaš-J7-TiIantropas^Tuck, jo pavaduotoju anglas, sakoma, 
DP palankus žmogus. - IRO pareigūnu algoms 5 mėn. paskirta 3.460.000 dol. 
Kad į aukštesnius postus patektu DP, sunku tikėtis, nes kandidatus pa
siūlys IRO nariai; DP gali patekti nebent į žemesniąsias kategorijas, 
c - Pradėjusi darbą IRO praves screenings pagal jos konstitucijoj 
nustatytus globotinumo mastus. Manoma7“kaa“šcreeningas vyks pagal DP 
turimus dokumentus. Bus sudaryta apeliacinė instancija. Pareng-komisija 
šioj sesijoj pripažino globotin/ais Austrijoj esančius vad.volksdeutschus. 
Atrodo, kad šis nutarimas bus galima praplėsti ir vad.Baltijos kraštu 
repatrijantams bei luažosios Lietuvos (Klaipėdos kr.) tremtiniams.

LRK pirm-kas ilgame, palankioj atmosferoj praėjusiame pasikalbėjime 
su IRO pareng.kom-jos pirmininku Ponsot aptarė LRK memorandumą mūsą 
tremtiniu reikalais. Svarbiausieji memorandume iškelti pageidavimai buvo 
šie; . ■

1) IRO organizacijos vadovybėje turėtu būti atstovaujami višnu ar 
kitu budu patys DP. Baltijos valstybių DP yra tam reikalui sudarą bendrą 
karltatyviną organizaciją. Baltu tremtiniu Vokietijoje ir Austrijoje yra 
apie 250.000 asmenų.

2) IRO organizacijos administracinis aparatas DP stovyklą tvarky
mui turėtu būti iki maksimumo suprastintas. J jį pageidaujame įtraukti 
iš-DP tarpo kvalifikuotus ir prityrusius. ________...._ ‘
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5) IRO turėtu apsaugoti pilietines teises ir užtikrinti tremtiniams 

kultūrinio gyvenimo ir veiklos galimybes.
4) Suburti lietuvius tremtinius didesnėmis grupėmis.
5) Austrijoje gyvenančius lietuvius perkelti i Vakaru Vokietijų 

ir tuo būdu juos prijungti prie visos lietuviu tremtiniu masės.
6) Emigracijos atvėjuje lietuvius tremtinius, gyvenančius Austri

joje ir prancūzu okupuotoje zonoje, prijungti prie lietuviu tremtiniu* 
esančiu Britu ir Amerikos zonose.

7) Pagerinti higieninę stovyklų padėti.
8) Sudaryti sąlygas šeimoms su vaikais gyventi atskiruose būstuose.
9) Silpnos sveikatos tremtiniams ir ligoniams duoti galimybę gy

venti privačiai, neatimant iš ju teises i IRO api'uplLiimę. ir kitokia’globa.
10) Maisto kieki pakelti bent iki 2.000 kalorijų dienai. Jis turėtu 

būti Įvairinamas ir pritaikintas tautiniam skoniui. Taip pat būtina atsi
žvelgti i vaiku ir ligoniu reikalavimus.

11) Sudaryti sąlygas tremtiniams isijungti i darbo procesą ir įgyti 
profesini pasiruošima.

12) Apsaugoti tremtiniu tautinius reikalus.
15) Apsaugoti tremtinius nuo priverstinės repatriacijos.
Ponsot memorandumą priėmė dėmesin; jis palankiai sutiko.mintį, kad 

lietuviams DP patariamuoju titulu prie IRO atstovautu LRK ir BALE*as, ir 
prašė nurodyti tu institucijų kandidatus^. Jis ypač pritarė lietuviu DP 
perkėlimui.iš Austrijos i Vokietija.

• Apskritai, IRO nuotaika DP atžvilgiu gali būti palankesnė kaip 
UNRRA’os, nors ir IRO nelabai linkusi daug dėmesio kreipti į DP bendraūar- 
biavima. Šioj sesijoj DP palankiausi buvo Prancūzijos, Kanados ir Dominin
konu respublikos delegatai. - - -t

Tarptaut.Raud.Kryžiaus vicepirm.Dr.E.Gloor LRK pirm-kui pažadėjo. 
visa, kas galima7'paūafyfi”dėl užsilikusiu lietuviu belaisviu (Maltoj, 
Egypte, Prancūzijoj), pažadėjo paramos vaistais ir, konkrečiai neužsian
gažuodamas, palankia nuotaika aptarė kitus.lietuviu šalpos reikalus.

Šveicaru šalpos įstaiga "Don Suisse”prižadėjo šelpti 1.000 liet, 
naujagimiu apie JO. - 40.000 švelčTTranEu sumoj. Tos įstaigos nusiteikimai 
Baltijos tautu tremtiniu atžvilgiu paskutiniu metu pagerėjo.

Šveicaru "Caritas” centre kun.Crivelli davė vilčių, kad bus pa
remti liet. džiovininkai? - P2Pįežiaus_nunci^us žadėjo tarpininkauti 
Vatikane dėl paramos lietuviams~DP?

JV VALSTYBES_DĘPARTAMENTO_RASTAS_BALFr0 PIRMININKUI 
DEL~VOKIECIU~REPARAČI JU~NZ~ČIŲ AUKOMS

S.m. birželio 12 d. BALF’o pirm. kun.Dr.Končius pasiuntė JV vals
tybės sekretoriui raštu ryšium su Paryžiaus susitarimu dėl reparacijų, 
numatančiu tam tikras sumas nerepatrijuojamiems nuo vokiečiu nukentėjusioms 
tremtiniams. Liepos 11 d. tuometinis valstybės pasekretoris J.H.Hilldringas 
kun.Dr.Končiui atsakė:

"Paryžiaus susitarimo dėl reparacijų 8 str. numatė trijų kategorijų 
sumas repatrijuojamoms vokiečiu veiksmu aukoms padėti ir įkurdinti: 
a) nedidesnę kaip 25. mil.dol. suma iš vokiečiu aktyvu neutraliuose kraš
tuose, b) visę sęjungininku pajėgu Vokietijoj rast^y nemonetin^c auks^r ir 
c) neutraliuose kraštuose esančius naciu auku, kurie mirė nepalikę.įpėdiniu, 
aktyvus. Turima informacija nusako, kad b ir c kategorijų turtas yra dau
giausia žydu kilmės. JV vyriausybė išaiškino, kad nemonetinis auksas pir- 
mon galvon yra vertybės, išplėštos iš naciu auku ir kuriu negalima gražinti.

Vaduodamosi 8 str., JV, Prancūzija, D.Britanija, Čekoslovakija ir 
Jugoslavija 1946 m. birželio 14 d. sutarė, kad anų 25 mil. dol. 90%, nemo- 
netinio aukso 90% ir be paveldėtoju likusiu neutrokraštuose aktyvu 95% bus 
paskirta žydams, nukentėjusiems nuo naciu veiksmu, paremti ir įkurdinti.

♦
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Kaip matot y susitarimas nustato, kad dižiulė dauguma asmenų, minimu
8 str., bus žydai. • - - , . .

JV kalbamąjį susitarimu pasirašė dviem motyvais: pirma, žydai 
ypatingai nukentėjo nuo naciu agresijos ir neturi vyriausybės, i kuriu , .
galėtu kreiptis dėl vokiečiu repawaciju? antra, esminga kalbamosios 
nuosavybės dalis buvo* žydą kilmės.-Valstybės departamentas nuvokia ne-

■ žydu pabėgėliu reikalus ir visu laiką ieškojo būdą, kad jie galėtu pra
dėti patenkinama gyvenimu. Kaip žinote, buvo ląbai sunku patiekti ta 
prasme suintėresuotąją galybių susitaria^,' ir būtą buvę visiškai neįmanoma 
Įtraukti ju klasę į tarpę, pasinaudosiančiu Vokietijos reparaci jemis".

' ' <
Lietuviu vykimas _Angl i Jon_ir Kanadon

Ligi š..nu liepos 1 d. į Angliją jau buvo išvykę 2.850 lietuviu DP, 
o su moterimis ligoniniu darbams? kurios išvyka jau pernai - apie 3.100.- 
Rugpiūčio mėnv britai numatę išvežti kas savaitė po 1.000 moterų ir 500 
vyru; kadangi iš pabaltlečią tiek nevedusiu moterų sUverbuoti negalima, 
verbuojamos ir kitu tautybių moterys. -Netrukus verbavimą pradės ir prancū
zu, o kiek vėliau ir JV zonose.

Seimu vežimas esąs numatomas rugsėjo mėn-, tačiau tai dar netikra. 
Atrodo, kad dėl gyvenamu būstu krizės Anglijoj šeimų vežimas bus nedide
lės apimties. . ‘ '

Tarp išvykstančiu i Kanadą DP pirmauja lietuviai; jie] noriau imami. 
Britu zonoj dar verbuojama H33O nevedusiu vyru 20-40 m« amžiaus, imami 
tvirčiausi ir sveikiausi vyrai, nes pasirinkti yra iš ko. Netrukus bus 
verbuojama i Kanadą 400 moterų namtų ūkio darbams tarp 18-32 m. amžiaus.

Vatikanas nepakeitė savo_nusistatymo_Lietuyos
įr_Sov. S-;gos_atžvilgiu ' • ' >_ _ . e

Grafui della Torre paskelbus ”LT0sservatore Romano” keletą straips
niu apie demokratijų ir Sov. S-gos santykius ^pasaulio spaudoje buvo kilę 
sensacingu išvadų ir komentaru apie paties Vatiky.no ir Sov.S-gos santykius.

Klaidingiems aiškinimams atitaisyti "Il Quotidiano”, Italijos Kata
liku akcijos organas, neseniai paskelbė oficialiu. Vatikano sferų inspiruotą 
tu® reikalu straipsni.

Ideologija,tarnaujanti Maskvai, nepripažįsta jokius teisės kataliky- 
: bei Sbv-S-gos prijungtuose kraštuose, kaip pav., Baltijos_yalstybėser_q_ 

jrpač Lietuvoje^ rašo laikraštis. Tačiau kataliku ^ISejimas'nešunaiSinamas 
per vieną'nieną, nors Maskva ir skelbia, kad Baltijos kraštuose ir Vakaru 
Ukrainoje tebeveikiančios tik'kelios kataliku parapijos. Vadinasi, ju likvi
duoti dar nepavyko - trūko laiko. Unitai yra verčiami prisidėti prie schiz
mos, kadangi.Maskva leidžia oficialiai veikti tiktai jai pajungtai stačia
tikiu bažnyčiai, kuri yra papratusi būti "instrumentum regrtl" dar nuo caro 
laiku- Ji yra kontroliuojami Mhskvos siusto valdininko Karpovo, aiškaus be- 

. dievio. Kitas jo kolega, Polianskis, tvarkąs kitus kultus, neseniai pareiš-r 
kė, kad katalikui neprivalą priklausyti Vatikano, nes sovietu piliečiams 
nevalia palaikyti santykius su kraštais, kuriu Maskva, nepripažįstanti. Tuo 
būdu Sov.S-goję tebegalioja senas dėsnis "Cuius regio eius religio". Kalbė-

■ *1 'todėl apie Vatikano nusistatymo pakeitimą Sov-S-gos atžvilgiu būtąTlalT 
3a"~ir nes.’ūšfpraflmašl Jokie šūmetĮmaI_šioš“pa35tieš“negaIi pakeIštI~ar“Va- 
Tllčano nuslstafymą’pakreipti Maskvai palankia kryptimi.

Butu nesąmonė rašo toliau laikraštis, kad. pav&; Varšuvos vyriausybė, 
Sov.S-gos padiktuota nutraukusi su Vatikanu konkordatą ir sudariusi kata
likams nepalankiausias veikimo sąlygas, staiga pakeistą-krypti, atsisakytu 
nuo Įvestos tvarkos ir užmegstu formaliai draugiškus santykius su Sv.Sostu. 
Lenką komunistai, vykdydami sovietinius nuostatus, pirmiausia atsisakė nuo 
konkordato, toliau, paleido vięafcayo propagandos- aparatą' prieš šv.Tėvąl
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kaltindami ji, esą jis nieko nepadaręs~-naciu--skriaudži.amiems okupacijos 
metu lenku katalikams padėti, ir, pagaliau <> tie patys komunistai ėmėsi 
organizuoti tariamųjų lenku tautinę kataliku bažnyčią, kuri turėtu pa
ruosti kelia i provoslaviją ir* tuo bildu, atitraukdama katalikus nuo Ro
mos, susietu juos su Kask.va. Tam pravesti išleisti teisiniai - polici
niai potvarkiai, kurie gijiai pažeidžia kataliku sąžinę.

Visa tai yra Sov.S-gos padiktuota ir griežtai priešinga Vatikano 
su katalikais santykiams, kuriu jis nekeis i formalinius mandagumo san
tykius su Sov.S-ga, užbaigia "Il Quatidlano"’’.

"Osservatore Romano" specialiame straipsnyje, Įsidėtame ryšium
su britu Zem.Rumu debatais apie Baltijos valstybes, rašo, jog Lietuvos 
prijungimo prie SSSR Vatikanas nėra niekada pripažinęs ir laikosi tos 
pat politikos šiuo klausimu, kaip ir Jungt.Valstybės.

Anglija stengiasi šiuo klausimu surasti lankstesnę linija
pripažindama faktinė Baltijos kraštu prijungimą, -o Švedija yra nuėjusi 
toliausiai. Ji vienintelė-sutinka su ta tikrove, kokia yra sudarę so
vietai Baltijos kraštuose. Konstatuodamas šia padėti "Osservatore Ro- 
mantf" pažymi, jog nepaisant to, kad Anglijos laikysena Baltijos kraštu 
atžvilgiu skiriasi nuo JV politikos, ji nemažiau skiriasi ir nuo Sov. 
S-gos politikos. Vatikano sferos pasisako už tai, kad tie skirtumai 
greičiau išnyktu ir tautu santykiai būtu tvarkomi UNO ir Atlanto charto 
dėsniai^

"New York Herald Tribune" savo Romos korespondento L-- prane
šimui apie minėtąjį Vatikano organo straipsni padėjo antraštę "Vatika
nas rodo Lietuva, kaip sovietinio grobimo pavyzdį".

Lietuvos žydu sionistu vadas - kalinys Sibire

Prancūzu savaitraštis "Carrefour” įsidėjo Lenkijos žydo Dr
Juliaus I’argolino, sovietu suimto 1940 m. ir paskum išėjusio į laisvę’ 
pranešima apie Lietuvos_sionistu pirmininką Dr.Benjaminą Bergerl,kurį 
sovietai suėmė Lietuvoj I94I“m. Ir Išvežė."Margolinas jį susitiko Kot- 
laso priverčiamųjų darbu stovykloj) kur "slankioji skurdi banda būtybių, < 
per ilgus vergijos metus išvargintu ir pažemintu". Iš Margolirid pra- 
nėšimo atrodo, kad panašioj kaip Bergeris padėty sovietu kalėjimuose 
bei sotvyklose yra daug žy£u- "Musu brolius žudo, o mes nė nepajudam, 
kreipiasi į savo tautiečius Margolinas. Be abejo, kol ėjo kova prieš 
Hitlerį, Mes turėjom tylėti dėl to skandalo, mes-negalėjom daryti 
nieko, kas*būtu galėję drumsti sąjungininku bendradarbiavimą. Bet šian
dien karas jau baigtas, ir mes neturim teisės pasilikti nieko neveikią." - 
Sis dr.Hargolino pranešimas ir atsišaukimas į visq pasaulio žydus dėl 
sovietiniu persekiojimu buvo paskelbtas ir JV žydu spaudoj.
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