
Mirs
ELTOS BIULETENIS

Kr 1 -AZ^Z 3' _SEu2<iJi°_24_di

ATSiS/.UKI! L-S DSL I.IITUV0S MEPiOKLAUSOWYHSS JC METU 
8UILJLTLES

Artėja 1948 m. vasario 16-oji diena- Tą dieną sukanka JO metą nuo 
Lietuvos Heprikl-usomybės paskelbimo, neligai, palyginti, truko mūsą 
valstybės laisvės gyvenimas.- .Tašiau per tą laiką lietuviu tauta, turėdama 
senas valstybines tradicijas', savitos kultūros pagrindus ir dideli tei
singumo supratimą, įrodė pasauliui, kad ji yra taikingas ir nuoširdus 
tautu 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 laisvės.Laukia 
laisvės ir taikos ir lietuviu tauta, kuries tėvynė vienašališku agresijos 
aktu užgrobta ir klasta bei smurtu Įjungta i Sovietą s-gą, o ji pati 
blaškoma, naikinama iki šiol negirdėtomis priemonėmis.

Taėiau lietuviu tauta visad buvo ir pasiliko ištikima didiesiems 
teisės ir teisingumo dėsniams, išreikštiems Atlanto ohartoje, Roosevelto 
keturiose laisvėse, Trume.no punktuose. Sis lietuviu tautos tikėjimas į 
teisingumo ir gėrio pergalę, lydėjo ir Lydi ją\k-ovoje prieš didžiųjų 
grobiku planus bei siekimus I

Lietuva, nežiūrint jos pakeltą milžinišką auką, nuostoliu ir da
bartinio naikinimo, tebėra gyva ir kovojanti dėl savo teisią, dėl teisin- 
gurno, 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, rimti ir taiką. Čia 
yra ir mūsą kovai prasmė įr viltys!

1948 m, vasario 16-oji diena tebūnie graži proga lietuviams, kur 
jie bebūtą, vieningai ir ryžtingai kelti pasauliui Lietuvos ir lietuviu 
tautrs nūdieną kančią ir jos teisingas šventas pastangas laisvės kovoje, ■ 
proga belstis i pasaulio sąžinę, šaukiant teisės ir teisingumo visoms 
tautoms!

, Tokia būtą JO-sios >as-”*ir minėjimo esmė. Šioje minėjimo akci
joje turi dalyvauti visos mūsą pajė os, visi pasaulio lietuviai ir ją 
draugai. , VYRIAUSIOJO LuBruVOB IŠLAISVINIMO

KOMITETO .
Priede; 1948. m. vasario 16 d.minėti bendrosios gairės.

' Lietuvos \ 
nacionalinė \ 
M.Mažvydo j 
Vbiblioteka/
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LIETUVOS HEPRIt,lLxūSOWBtS PASKELBIMO JO METŲ ŠUKUOTUS ■ 
MHfiJIMO'BENDROSIOS GLlRES j

1. Minėjimo organizacija
1. Jei iki šiol dar nesudaryta, tad tuojau sudarytinas kiekviename krašte 

centrinis 1948 m, vasario 16 d.minėjimui ruošti komitetas, kuris sujung
tų šiam reikalui visus tame krašte gyvenančius lietuvius.

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

3= Tikslinga, kad tiek centrinis, tiek vietiniai komitetai suorganizuotų 
ir garbės komitetus. Į juos kviesti didžiai nusipelniusius lietuvius, 
kitų Baltijos tautų asmenis, o taip pat žinomesnius Lietuvos draugus bei 
organizacijų, ginančių tautų laisvę., vadovus.

4. Visais daromais žygiais informuojama.- o minėjimo susirinkimuose priimtos 
rezoliucijos bei nutarimai (nuorašai' pasiunčiami atitinkamai Lietuvos 
Pasiuntinybei ar Konsulatui. Centriniai Komitetai informuoja Ir VLIK1 ą..

II. Minėjimo tikslas^įr^agimtįs
5. Atkreipti pasaulio tautų dėmėsi 4 Lietuvos padėtį, lietuvių tautos kovas 

ir Sov.S-gos beribius imperialistinius siekimus. Belstis į 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. pradėtąjį ir iki 
šiol brutaliai vykdomą, planingų Pataitės tautų naikinimų, (genosidą).

6. Reikalauti, kad Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių-laisvė ir nepriklau- 
• siA.būtų grąžintos, pagal Atlanto chartos, Rooėevelto keturių laisvių,

Trumano 12 punktų ir Jungt.Tautų chartos principus.
7. Tinkamu budu pareikšti pasauliui, kad Lietuva nepripažino ir nepripai 

žins nutariau, pažeidžiančių jos teises ir. kad jokia tarptautinė insl 
tltucija neturi teisės vienašališkai saukeijonuoti^Lietuvę liečiončiU 
smurto ir agresijos aktų bei jų padalinių.

8. I minėjimo programos vykdymų įtraukti kuo daugiau bendradarbių talki
ninkų ne lietuvių, kovojančių už tautų laisvę ir teisingumų, supran
tančio rytietinio inperlalisAo siekius ir jo dogmos metodus. Todėl 1- 
trauktini: a) Baltijos tautų bičiulių draugijų, o taip pat lygų, klubų 
ir kitų organizacijų, ginančių tautų laisvę ir nepriklausomybę, vado
vaujanti, ji asmens; b)'Baltijos,'eventualiai Lenki j;s ir kt.valstybių

-piliečiai; c) gyvenamojo krašto vyriausybių nariai, parlamentų atstovai, 
senatoriai, mokslininkai, rašytojai, publicistai, žurnalistai ir kt., 
o taip pat bažnyčių (Katalikų, Evangelikų ir kt.) hierarchai; d) Kitų 
pavergtųjų tautų organizacijų bei klubų valdybas.

9» Lietuvių pol.partijų vadovaujantieji asmenys, o taip pat tremtinių 
profesinių organizacijų vadovybės, kviečiami atskirais temorandumais 
kreiptis į kitų šalių analogiškas partijas, organizacijas, i visa pa
saulio idėjos bei profesijos draugus (pav. katalikiškoms partijoms. į 
į katalikiškas, mokytojams į mokytojus ir pan.).

10o Visų konfesijų lietuviai hierarchai ar jų atstovai bei administracijos 
prašomi kreiptis į savo religijų hierarchus visame pasaulyje, o taip

■ pat valstybių vyrus ir nelietuvių spaudų, prašant užtarti ir padėti 
lietuvių tautai.

11. Vasario 16 d. roga kiekvienam lietuviui primintina jo tautinė prie
volė - teikti ir piniginę laibvSs auką. Aukų rinkimo tvarką reikalinga 
iš anksto nutarti ir reikiamai paskelbti. Surinktas sumas adresuoti 
Taut os (Fondui.
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III o Minėjimo programa.
12c Pačią vasario 16 arba jai artimiausią dieną, kur tai yra įmanoma pa

vadinti lietuviu diena arba lietuviu sav ai
te. Lietuviu dienos ar savaites programon'įtraukti galimai geriau pa- 

. ruoštus dalykus..
a) Susirinkimai ir mitingai, eventualiai ir manifestacijos. Tomis pro
gomis 'priimtieji nutarimai .ar rezoliucijos, tuojau pat telegramomis 
siunčiamos: Jungtiniu Tautą Organizacijai, Valstybių bei Vyriausybią

. ..(ypač JV, D.Britąnijos ir DOtduiją, Prancūzijos ir kt.), užsieniu 
reikalą minlsteriams, parlamento pirmininkams, o taip pat užsieniu 
reikalą komisijų pirmininkams Sr pan.
b) Dėti visas pastangas", kad "gyvenamojo' krašto žinomi asmens (parla
mento atstovai, būvą ministerial ar diplomatai, mokslininkai, rašyto
jai, antinacinės rezistencijos vadovai...) savo ruožtu, vasario 16 d. 
proga, pasiystį analogiškas, punkte'a telegramas valstybių', vyrams pei
kiamai primindami' Lietuvos bylą,
c) Visu konfesiją, kurioms yra priklausančią lietuviu, maldos namuose 
pamaldos, kurias eelebruoja aukštesni bierarchai.
'd) Kuonlatesnis Lietuvos ir lietuviu tautos problemą nušvietimas ne 
lietuviu spaudoje.. Taip pat šioje spaudoje skelbtina apie ruošiamus 
minėjimus, ju aprašymai ir priimtos rezoliucijos. 1
e) Lietuviu t'aut.odailės, meno, filatelijos į", rezistencinės spaudas, kny
gos paroda. Tokioje parodoje bū t i na įrengti Nepriklausomos Lie
tuvos ūkio, švietimo ir kt.ėriSią statistiniu diagramų.skyrių.

.f) Paskaitos ir pranešimai perrūdiją, kuriems kviesti žinomesnius asme
nis, Lietuvos draugus. .
g) Lietuviu liaudies dainą bei kompozitorių kūriniu koncertai, o taip 
pat muzikos valandėles per radiją.

■ i) Kur įmanoma viešas.lietuviškos visuomenes, ar Lietuvos draugu ar 
atitinkamo susirinkimo vardu vainiko uždėjimas ant Nežinomojo Kareivio 
kapo.
j) Gyvenamojo krašto- valstybės vyrams siunčiamu nutarimu, telegramų 
nuorašai siąstini ir,ten reziduojantiems kitu, valstybių atstovams 
(išskiriant- sovietus ir. ju satelitus).-
PįSTLB..;. -Si instrukcija laikraščiuose neskelbiama. -
=ssssnsrs 3r== i: «=s= =mns==; =r~ = = ~ =as==?--=»==—«— —~ = =======-ss=sas=as=ss—«s=s %

iTkisyKLSS LILTUVCS UŽSIENIO P1SUI GAUTI

1« Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenąs užsienyje, turi 
taisą gauti -Lietuvos užsienio pasą. ■

2. Lietuvos pasiuntinybė Londono užsienio pasus išduoda lietuviams, 
gyvenantiems; '
a) Vokietijos Britu okupacinėj e zonoje, - per Baltą Tarybą,
b) Austrijoje, visose zonose - per LTB Vyr.Komitetą; '
c) Švedijoje ir Danijoje - per atstovą Stocfcholme;
d) Olandijoje. Belgijoje ir Prancūzijoje - per atstovą Paryžiuje.

J. Lietuvos Konsulas Čikagoje užsieni o'pasus išduoda lietuviams, gy
venantiems Vokietijos j v emupaoinSje zonoje -. per LTB Vyr.Komitetą; 
Prancūzu okupacinėje zonoje - per LTB Sitirtt^rbergo apygardos Koml- 
.tetą.■ . '
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4, Lietuvos Atstovybė prie Vatikano užsienio pasus išduoda lietuviams) 
’ gyvenantiems;

a) Italijoje - per Italijos Lietuviu Komitetą;
b) Šveicarijoje - per Lietuvos Konsulą Berne

5» Lietuvos Atstovybė Urugvajuje užsienio pasus išduoda lietuviams) gy
venantiems Pietą. Amerikos Valstybėse) betarpiškai.

6.. Lietuvos užsieplo pasui gauti nustatytos fęynnos prašymai paduodami per 
vietos lietuviu komitetą, o kur jo nėra, tiesioginiai pasų, išdavimo 
reikalu tarpininkaujančioms įstaigoms.

7. Prie Įrašymo Lietuvos užsienio pasui gauti turi būti pridėtos prašytojo 
dvi fotografijos, patvirtintos Lietuviu komiteto.

8. Prašymas Lietuvos užsienio pasui gauti.apmokamas:
1) Vokietijojo:

a) RM 5,- raštinės mokesčio ir
b) HM 80,- konsuliarinio mokesčio.

Įmokėti pijiigai per LTB Apygardos Komitetus siunčiami Tautos Fondui
2) Kitose valstybėse - atitinkamo mokesčio ekvivalentas sumokamas 

vietinės valiutos oficialiniu kursu pasą išdavimo reikalu tarplninknu- 
nančioms ištaigoms
Įmokėti pinigai Įnešami $ Taut6s Fondą.

9. Vietos komitetai ar LTB Apylinkių komitetai pagal dokumentus patikrina 
pareikštą juridiniu faktą tikrumą ir tatai patvirtina pirmininko ir sek
retoriaus parašais bei antspauda ir prašymą persiunčia pagal teritoria- 
linl priklausomumą paso išdavimo roikalu 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 kotveriems 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 Tremtinių. Taryba.

14. Šios taisyklės veikia nuo 1947 m. lapkričio 20 dienos.

Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas

................ . + • i . , • J- r v «... • 4 f
Tremtiniu Tarnybos . • 3

Valdytojas - '■

Paaiškinimas^prie Tai Ryklią užsienįo_Į>asui_gauti

Antroj Vadovaujančią Veiksniu Konferencijoj buvo pripažinta rei
kalingumas tremtinius aprūpinti užsienio pasais; tačiau atsižvelgiant 1 
toohniškūš sunkumus, nutartą pasus parūpinti pirmoje eilėje.tiem tremti
niam,. kurie ją lietuvybę Įrodančiu kitu dokumentu neturi, ir tiem;kurie 
rengiasi išvykti i 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 mu„u atstovybėmis bei konsulatais, už užsieni:- paša 
Vokietijoje nustatytas 80 RM pagrindinis mokestis.-, kuris eina Tautos 
Fondo naudai, ir 5 HM papildomas mokestis, kuris eina vietos komiteto 
naudai pašto ir kitom smulkiom išlaikomo Papildomas mokestis imamas pra
šymą paduodant, ū pagrindinis pašę išduodant,

Nustatytos formos užsienio pasui gauti formuliarus parūpina LTB 
Vyr. Komitetas.

- =============■============•--—== = ============ == = _===• =-- = ========

LIETUVIŲ- BUITIS VOKIETI Jo S BRITU ZONOJ
1947 ml lapkričio-18-30 d.d. Lietuvos Baud .Kryžiaus Vyr,Valdybos 

pirm.Dr.Domas' JASAITIS ir-Vyr. Valdybos narys dipl.agr.Jonas DAUGEL/, lankė 
Vokietijos britą zonos lietuvius. Jie aplankė Baltą Centrinę Tarybą, 
BALF’o įgaliotini,, du L.R.K.Vyr.Valdybos Įgaliotinius; .8 tremtiniu sto
vyklas, tris ligonines ir dvi akademines''bendruomenes, dalyvavo dviejuose, 
suvažiavimuose ir padarė 10-pranešimą. Tos kelionės patyrimus jie paskel
bė pranešime, kurio pagrindiniai duomenys čia.

Statistika ■ ' .
BŪT žiniomis, britą zonos stovyklose gyvena 17.^30 lietuviu; iš 

ją Schloswig-Holstoin apygardoj 6.240, Hanrovuri > 9«5O0, Siaurės Westfa- 
lijos 2.190. Už stovyklą ribą gyvena apie 4.000 lietuviu, įskaitant ir 
Maž.Lietuvos lietuvius. Stovyklą gyventojai skirstomi šiaip;

Darbingi'vyrai ,5.950
Darbingos moterys ..... ... .-s... .2.740 
Moterys su kūdikiais ............2.360 
Vaikai iki 16 mt• .......... . .<5i?l®0 
Nedarbingi asmens ....... . . ,..1,700

Gyvenamieji bustai 4.Cr, ii M* I
daugumoj stovyklą visiškai netinkami - mediniai barakai niūriojo 

purvinoje aplinkoje,, sklrti_b- laisviems’bei prievartiniams darbininkams 
/Augustdorf <3, Lohrtės stovykloj). Vienam žmogui tenka 3.-3,3 m2 grindą įplot . 
'Gyvenamieji kambariai ir koridoriai užkrauti daiktais bei malkomis.. Tin
kamiau Įkurdinti tremtiniai Ltibeoke ir gpakenborgo - buv.kareivinėse. 
Gyvenimas visiškai geras Uchtėj , Grevene -n sekvestruotuose vokioėią butuos . 
•• Visur tremtiniai labai blogai aprūpinami kuru, kai .kur visai negauna, - 
Maistas ~ 1550 kai., pristatomas labai nepunktualiai ir nereguliariai, 
prS'dSEtai prastos rūšies.
Dirbančiųjų skelėtus - ■ -

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

Seneliu, invalidą,psichiškai nenormalią;
Dirbančiują;
Emigruojanti, ąją;
Mokini ą; ■
Grižtančiąją namo,

Dar nežinia, ar, pav3-", bus skaldomos šelmes. Tarp Braunsehwelgo ir 
Uelzeno įrengiama s*ovyk.14-senoliams ir invalidams.. iA Lehrtčs dalis 
tokią žmonią ten jau perkelti. Paniką sukėlė gandas, kad iš tokią stovyklą 
žmonės bus varu repatrijuojami,.
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Švietimo bei kultūros sąl'gos —M v— <—■. — c*. — — V. **» — —*
tokios pat, kaip kitose zonose. Mokytojai atlyginami iš vokiečiu ukxo. 
Neseniai Niedersaohsen švietimo mini.steris patvarkė, kad DP gimnazijų mo
kiniai mokėtu ,o HM 20,- per mėnesį. Kai kur mokiniai gauna .500 kalorijų 
maisto -rieda. TJchtės gimnazijos direktorius su tėvą komitetu suorgani- . 
zayo valgykla, kur mokiniai gauna sočius priešpiečius.

Tremtiniiį sveikatingumas
ryškiai blogėja dėl blogu gyvenimo, ir maitinimo sąly-ą. Dėl griežtu ins
trukcijų bei kontrolės serfianoiojo davinį tegali šauti sunkiai sergą ligo
nes. 13-j u DP ligoniniu ir*'vokiečiu ligoninėse yra 189 lietuviai ligoniai, 
IS ju 172 serga tuberkulioze. Specialiose DP ligoninėse maitinimo ir gydymo 
*?į7ios =et°s, takiau stovyklų ligoninės labai prastai arūpinamos ir pri
žiūrimos. Pagal PCIRO patvarkymą, vienam tūkstančiui gyventoju tegali būti 
vienas gydytojas. Dėl to tremtiniu medicininė priežiūra labai nukentės.

Lankantis Bad Rehburg1 DP sanatorijoj ir KlinkBergo-u/P6enltz vaiku 
namuose pas'cecdtas skaudus reiškinys - ten gydomu - 
įletūyiu_yaikįi_nųt aut imas

Bad Rohburge iš 11? vaiku yra 11 lietuviu nuo 7 mėn.ligi 14 mt.amž. 
auį3esaE rT-i'---! ksĄ,sali mokyti?, Tam yra įvairiu tautybiųvafįn niekas7 .8° ° £okVtolwi,11g1 %°4„s’®ast4 nepavyko, lietuviuį nueitas xletUTiskai nemoko, kai kurie is jU Pamiršo į r lietuviukai 
kalbėti, kalba ir rašo latviškai.- Klinkberg ū/Poer.itz vaiku namuose 
yra .30 lietuviu našlaičiu. Visi gerai a rūpinti. Pradžios mokykloj dirba, 
keturi lietuviai mokytojai, bet vaikai neaprūpinami lietuviškomis knygelis 
ir laikraščiais, ir jie mielai skaito latviškas' knygas ir gerai kalba lets- 
viūkai.

Namu administracijd, paklausta, ką galvojanti dėl tu vaiku ateities, 
nieko konkretu neatsakė. .

Dėl jaunu vyru bei moterų emigracijos į Angliją stovyklose visiškai 
neūematyįji jaunimo; savo ruožtu emigrantinės pereinamosios ir surenkamosios 
stovyklos pilnos voįS vien jaunu žmonių.

■'įigi Š1<?>1 ifi britą zonos emigravo lietuviu:
1. Į Angįi j a u....... 4.354
2. Kanadą. ......... 68b
3. Australiją ..... 132
4. Braziliją • «, 119
.5- .Be3gij n 46
6. ■ Vėneeuelę «..» J,,, .30
?. IV 17
8 « Prancūziją ..... 5
9« Švedija ........ 4

10. 0ekoslovakiją... 3
11. .'Lenki ją ........ 2
12. Olandiją ....... 1

. _ Emigracija i Angliję (pre Mtinsterio pereinamąją stovyklą) vyksta
žmoniškomis sąlygomis; žymiai blogesnis s stačiai nepakenkiamos sąlygos ki
tose .emigrantinėse stovyklose. Emigruojantieji laikomi pereinamosiose sto
vyklose iki 3 “4 mėnesiui, po to dažnai grąžinami kaip netinkami. Ii vieno 
laive, tarėjuaio plaukti Australijon, išsodino žmones, kuriu delnai nebuvo . 
pūslėti arba kurie prieš 10 metu turėjo apendicito operaciją Tokiu atmes.. 
tuJU dalia liūdna, nes jie daugumoj išsipardavę daiktus ir turi viską pra
dėti iš naujo,

Dėl sunkią gyvenimo -sąlygų ir pavojaus iš Bytu bendrai tremtiniu 
nuotaika - emigruoti.
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Repatriavo 381 lietuvis (Palyginti: latvių 2.40'0, estų apie 600). 
Repatrijuoja daugiausia kriminaliniĄį nusikaltėliai, suirusių šai.u.ų nariai: 
seniai ir invalidai«

Dėl emigracijos stipriai sumažėjo

Jj?2ŽE’i2iD2P^ >
susibūrusi daugiausia apie Baltijos universitetų Pinneberge: iš daugiau 
kaip ?0P studentų, lietuvių tėra 136, iš mokomojo personalo apie 100 asmenų - 
34 lietuviai o Tiek mokslo personalo, tiek studentų santykiai draugiSki ir 
nuoširdus, darbas intensyvus.

IRG maisto. davinys menkas, daugelis studentų fiziškai nusilpę.Visiem.' 
L.R.K.duoda nuolatines stipendijas po 100,20(1 ir 300 ŽK, - pagal mokslini, 
pažangumų.,. Britų zonos studentų atstovybė pareiškė L«R»K. savo pageidavimus: 
padidinti tos zbnos studentų šelpimų raistu ir drabužiais, skirti britų 
zonos studentams įJroporeingai daugiau .inigų kaip kitų zonų studentams,. J7 ir 
prancūzų zonose parinkti maisto britų zonos studentams, nemažinti maisto 
normų silpnos"sveikatos studentams įr t«t.

Šelpimo darbų dirbant susiduriama su mišriom baltieoių šeimom.’kurios 
susikuria akademinėj Baltijos un-to bendruomenėj.

KLensburgo jūrininkų mokykloj, turinčio j-puikias mokymo priemones 
ir gerų personalų, lietuvių skyrius išleidęs 57 žmones, turį likviduotis, 
nes nėra norinčių mokytis. Latvių ir estų skyriuose, priešingai, kandidatai 
nesutelpa.
Mažosios, Lietuvos lietuvių
yra suregistruota apie 2.700, M.Lietuyos Tarybos Prezidiumo Pirmininko tei
gimu jų esu apie 10.000. Daugumas jų nemoja Lietuviškai iĘ nerodo artimes
nio prisirisime prie lietuvių bendruomenės. Daug neaiškumų ir abejojimų 
kyla sprendžiant šalpos klausimus. Rekomenduojama tuos asmęnis tiksliai su
registruoti, atrinkti ir formaliai priimti į LietiBendruomenę. Baltų Cent
rinė Taryba yra gavusi iŠ britų ištaigų patikinimų, kad M.Lietuvos lietuvis! 
gaus IRO globų.

Paskutiniu metu bandoma atgaivinti Vokietijos Lietuvių S-ga, kurių, 
manoma, pripažintų ir britų įstaigos.'Šiuo metu organizuojamas Lūbeeko sky
rius.

Suintensyvėjo lietuvi^ bėgimas iš sovietų zonos, net su šeimomis. 
Jiems britų zonoj apsigyve.tĮ nekliudo, kai kurie įsikurdina D? stovyklose. 
Tų bėglių daugiausia Lffijeoke. Provokatorių tarp jų nepastebėta.
Lietuvos Raudonaais (gryžiiįe^
britų zonoj neleistas, užtat jo gen.įgaliotinis oficialiai veikla kaip Baltų 
Centrinės Tarybos gerovės ir labdaras skyriaus vedėjas. Darbų kliudo inte- 
ligęntinių , ajėgų trūkuiu s, apatija visuomeniniam darbui ir gyvenimo sąlygų 
nepastovumas,.• LRKpirm.Dr.Jasaitis ir Vyr.Valdybos narys p.DcųgSla savo pra
nešime ypatingai Įvertina LRK gen.Įgaliotinio p.Vikt.Užupio rūpestingų ir 
tvarkingą veikimą bei darbų,- Pranešime pažymima, jog emigracijai ištraukus 
sveikus ir pajėgius asmenis britų zonoj liekų daug individualios globos 
reikalingų asmenų; tai plati dirva Moterų Komitetų veikimui

Svarbiausios 0r»Jasaičio ir p.Daugėlos pranešimo
i_š
yra šios: Bendrosios gyvenimo sąlygos britų zonoj žymiai blogesnės kaip 
kitur; emigracija ir savotiški santykiai su britais prislegia tremtinių 
nuotaiką ir pakerta visuomeninį atakaiurną5 emigracija iš ^rltų zonos vyksta 
neprii. tlnomis sąlygomis, emigruojantieji nė moraliai neparuoaiami. ir_tin
kama propagandinė literatūra neaprūpinami; ypatingai blogoj padėty britų 
zonos akadeiminis jaunimas: svarbu išlaikyti Pinnebergo un-tą; labai svarba 
susirūpinti lietuvių našlai&ių ir ligonių valkų moraline globa, jiems nuo nu... 
tautimo apsaugoti;organizuotina globa iš sovietų zonos atbėgantiems lietuviu?
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KRONTAS PRIES VERGIJA

JV prof, s.-gos apskundė_soyietinę_darbo_yergija

1947 mt1 spaliu m. „merioan Federation of Labor; didelė jv prof.’ 
sąju:gu konfederacija, savo suvažiavime buvo konstatavusi, kad daugely 
kraštu po praeįto karo įvesta darbo vergija politiniams priešams nubausti/ 
pagrindinėms žmogaus teisėms paneigti. Kaip praneša "New York Time's" • 
47.XŽI.5i AFL po’ano suvažiavimo įteikė JTO gen.sekretoriui Trygve Lie 
formalu skundą prieš Sovietu S~gę ir jos satelitus dėl darbo vergijos, 
kuriai aeą pajungtą mažiausia ^.OOO.OvO žmonių. Skunde pažymima-, kad so
vietinė darbo vergija esąs "žvarbus Ženevos konvencijos, pasirašytas '1930.1. 
kovo mėn,, pažeidimas ir sąmoningas pasityčiojiimas iš prievartinio darbe, 
pasmerkimo Niirnberge" ir kad tos vergijos užsilikimas paverfriąs niekais 
JTO pagrindinius principus. AFL skundas pagrįstas' dokumentu foto nuotrau
komis: vienas dokumentas yra čekoslovaku vyriausybės 1945 m. vasaros raš
tas, įsakąs visiems 10-60 m. amžiaus vokiečiams stoti priverstinio darbo 
dirbti po 12-15 vai. į dieną.

Mathew Woll, AIL tarptautiniu santykiu komiteto pirmininkas, pa
reiškė, kad "Rusija yra, musu manyta, didžiausias darbo vergijos nusikal
tėlis. Joje yra daugiau darbo veįgjji’kaip bet kuriame1 kitame krašte". AEL 
prašo JTO skunda ištirti ir imtis priemonių darbo vergijai panaikinti. 
Sis skundas įrašytas į JTO ekonominės ir soo. tarybos vasario 2 d. posė
džio darbu eilę.

AFL yra viena is didžiausiu darbininku organizacijų, turinti per 
7 mil.nariu (ei)

3y_S£3£į§£i?.H2~2122n.0,J„E§52įŽ-152S-5£'1-^S0£-S-4į£ŽSvi£W.
Kare žuvusiuju minėjimo dieną. JV se_nątojius_Her§^t_0’. Conor 

Saltimorės lietuviu šv.Alfonso parapijaf'*a^siun?e”faSSa.7-2urIamG," pagerb
damas 581 tos parapijos asmenis, dalyvavusius kare, ir 19 žuvusiuju,rašc:

"Tikrai tragiškas kad vyrai ir moterys, kentėję ir kovoję dėl 
laisvės,kurios visos? demokratinės tautos per kferą taip, ilgėjosi, dabar 
jos visiškai neranda savo arba savo bočių tėvynėj. Vietoj laisvės,jie 
mato visai ką kita: visišką Keturiu Laisvių nepaisymu, nuolatinį panei
gimą teisės gyventi ir kalbėti, išpažinti savo tikėjimą ir turėti nuosa
vybės ,

Kad ir koks niūrūs šiandien rusu valdomos Lietuvos likimas, taėisy 
auka ir kančia tu narsiu amerikiečiu, kuriu žygdarbius šiandien iškilmin
gai prisimenam, laiduoja, jog nepaisant visu desr.otiniu užkariautoju -pa
stangų, Laisvės meilė ir pasiryžimas be paliovos dėl jos kovoti šiandien 
kaip ir praeity kaitriai tebedega visu1 Lietuvą mylinčiųjų širdyse ir sie
lose.

Senatorius 0’ Concnr primena lietuviu tautos laisvės kovas nuo pat 
1795 m,, pasigėri Nepriklausomos Lietuvos pažanga ir prieina prie jos 
1940 n. tragedijos.

"Tačiau Lietuves dvasįa nebuvo užslopinta. Tai parodė 19Ą1 jn. . 
birželio ms sukilimas, po kuAo Lietuva vėi’ kelias savaites d'Haugžsį 
TaI'sve,*“'ftTės'a',”-po''to“ saulė vėl aptemo, tačiau lietuviu patriotizmas ne
išblėso. Keturios Laisvės_rusena kiekvieno tos nelaimingos šalies gyven
tojo širdyje ir sielose tūkstančiu lietuviu kilmės amerikiečiu, kurie 
davė tokį didžiulį įnašą mūsų Šalies ir Valstybės pažangai ir klestėji
mui, 1

Šiandien, prisimint žygdarbius, priverčiančius smarkiau plakti 
širdį kiekvieno, intymiai pažįstančio lietuviu patriotizmo istoriją,mes 
galim absoliučiai pasitikėti gazuoju Dievu, kad Lietuvos nelaimiu laikas . 
nebus per ?-iSS£’ Lietuva yra viena iš praeitojo baisaus'’Kaio'aakU:’ nė-/'“', .. 
Raila taiki tauta, patekusi tarp dvieju gobšiu, beatodairiu tautu.Siandi.: -j
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bedievio kumunizmo kūjai ir piautuvui skriejant gaivališkas bangas skiau
terėj, visi giliai myli Lietuvę gali guostis, kad Dievas yra geras ir kol 
jis neleis raudonojo komunizmo gaujoms amžinai užlieti

Šiandien nedemokratiniai valdovai turi viršų Rusijoj ir visuose 
kraštuose, kurie turėjo nelaimės patekti į rusu įtakos sferą. Bet jėga 
niekad nebuvo teisė. Kaip buvo matyti pastarojoj Jungtiniu Tautu V;sampj- 
viso- pasaulio padorios ir taikin -;os tautos kaip galinga banga Kyla ir' • 
št’o Ja gavergfąją pūsSn*.""Ir“a57“Juffi'*5Ian3i3n“saKau~'f>ukII"taiirfis7' mylėki t 
laisvę Ir"savo fevyną’7 Laukit pa raibos iš gerojo Dievo, musu Valdovo -Kuris 
jos tikrai atsius išlaisvinti iš priespaudos Lietuvai.ir kitoms pasaulio 
tautoms11 o

Baltijos kraštu klausimas pakeliui į aktualiąją, politikę
Baltijos kraštu klausimas pamažėle, bet tolydžio ima grįžti į aktu- - 

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

to galo. •Baltijos valstybės,- rašo j.Paadla prancūzu žurnale "Revua par1 - 
mentaire” , 1947m.Nr.J.25 -’yra-europinės civilizacijos priešakinėse pozici
jose, ir ;j^-likįmas^turėjo^įsgėtį visas civilizuotąsias tautas-^.Deja, pa
saulio ,ivIeBoJi'~opInijas"vIs~nehorSJ'o“IIk‘SfI"raažuju''EaIt“ijoš""6'autus- 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 ją pamažėle pradeda suvokti rusu eksp-r • 
sijos ir tautą pavergimo metodus”. Demokratinės galybės suskato protestuoti- 
’’Beje, tie protestai liJsza tudįri ir bevaisiai, jie negali sustabdyti tautą 
griuvimo į komunistinę bedugnę, bet jie jau rodo tendenciją nebesilenkti 
primestiems faktams ir nebesutikti su sovietą ekspansija. Aišku, dar toli 
nuo Atlanto chartos ir JTO statutu žadėtąją nepriklausomybės garantiją tau
tinėms valstybėms s- tažiau tai jau daugiau<_>kąį2_ano mato reakcija į; Baltijos 
valstybių jąavergįmgį. Pagaliau’,' argl’protės'tai pries~ririkimu f-jl'fiikSvi'a?“'' 
EenSIjoj7"p.~iėŠ"opozicijos likvidavimą Bulgarijoj, prieš d jp:.xtcvi—ūs Rumu
nijoj ir 1.1. nėra kartu ir grotostas^grięš^tokį^at^smurtgĮ Baltijos vąįs ■ 
tybėse?”.

"Revue parlamentaire" Baltijos valstybių klausimą įdomiu požiūriu, 
mėgina ^rikiuoti į aktualiąją tarptautinę politiką; "Sovietai sulaužė su
tartis, prieš karą pasirašytas, su Baltijos valstybėmis; dabar jie laužo 
per kąrą pasirašytąsias sutartis ir net naująją pasaulio konstituciją...v 
Baltijos valstybių nepriklausomybės pažaidimas tarptautinei bendruomenei 
gra^apgš^gfi'nčipo"klausimas? Jo“ reikšm5''t oil "prašoka gryma'i "regiorA’nio"Elar 
šiSo~remuš'?~Kra§tamsr“atši'diirusiems tokioj pat padėty, Baltijos kraštą anek
sija ir sovietizacija rodo, kaip dalykai darosi ir kur jie veda. Kiti kraš
tai pagal Baltijos valstybių pavyzdį gali matuoti sovietizacijos progresą 
kitur ir numatyti tolimas: ius etapus. Pasaulis jau yra įspėtas d-1 soviet- 
ekspansijos bei jos rezultatą, jis jau žino, kad jais reikia nepasitikėti 
bei ją saugotis... Tuo-požiūriu ryšium su sovietu agresija pries Baltijos 
valstybes galima pakartoti Talleyrando žodžius: "Tai.daugiau kaip nusikal- 
t imas į - tai klaida”. - "Rėvue parlementaire"ta proga? remSamašiš^Baluijei 
Kraštą patyrimū?*isd?jsto sovietą ekspansijos ir tautu pavergimo taktikos 
schemą.

— Kad Baltijos kraštą tragedijos nepaisymas buvo demokratijoms ža
linga klaida, užsimena ir JV žurnalistė Dorothy Thompson sindikatiniame 
straipsny, kurį paskelbė keli šimtai ne tik JV, bet ir įvairią pasaulio 
kraštą laikrašŠią. Ji rašo;

"Ko mes slėkėm praeitam kare išvaduodami Europą? Jfcs norėjom ją ap
saugoti nuo pavergimo vienai agi-..?1 rv-ai galybei, kuri buvo priešiška JV ii 
grėsė ją-saugumui. Tažiau Vokietijos .žlugimas^neišvengiamai pakeitė Europa-- 
jėgą santykį. Su vokieSią armiją žlugimu ties"Stalingradu iškilo nauja
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pirmaeilė galybė ties tomis Europos sienomiskurios yra:shi-ik?.i’’šiai 
apginamos. Ar toji galybė, ištaisiusi ir užsitikrinusi s v> ; . po
karo, vėl pasitrauks? 0 gal -ji panaudos buto priekin perkelt;s p-.sS cijas- 
tam, kad su savo armijomis ir penktąja kolona užkariau-'ą Kur .pą?

Amerikos politika ir viešoji opinija rusu re Įkalė virtis r.r-: f-iiiih?+ : 
Baltijos valstybes ir ištaisyti Lenkijos sienas priau.? k: ip C. :-j ■ „& cii.- 
mūi‘’Iaf3uot’l"feikaffngaš'''Irlemonos7"t-:.Si';’"<£tifp š?Iygę7"£š i' Liio’j ta”gdle i 
paslt'raukfl .‘'Tam'JV""n5rei'kalavS'" jokią "pat JIHmą ''£r65yaą7~"£: ii 11 na "jf.- --
klals"Salynais iš viso pasitikėti? 4.rgi mes net ji su geriausi"l'b'Ūiraunšf?'' 
3ąry3aml“finanšxnes""šutarfis7“nčšfšaukiam advokato, kad ki A.vi na klauzui 
butų, aiški kaip ašafra ir kad būtą garantuotas saugumas? Rusija po šie kai'' 
neišvengiamai turėjo atsistoti tokiose pozicijose iš’ kurią’!! t>’~ral~gali " 
užvaldyti Europą, Jeigu Kitomis priemonėmis jai nebus sudar-j'jn rtcvffs*." 
Toliau D.Thompson konstatuoją, kad "Europa pati viena negali oo-cigirti-, 
bet yra reikalinga, kad JV ją gintu”. Tokia padėtis betgi n- alinti būti 
pastovi ir patvari, ir JV žurnalistė -sugestionuoja, kad turi būti sukurt: 
europinė jėga ševiotą agresijai atlaikyti. Implicite Dorethy Thompson 
samprotavimas Įtaigoja mintį, kad tokia veiksminga europini Jėga vergia! 
ar bus Įmanoma neišstumus sovietą iš tą Rytą ir Vid.Europos pozicijų,ku
riose jie yra įsikūrę.. Tarptautiniu mastu tuo tarpu gyvo aktualumo -eturi 
Rytą Voki-etija, bet sovietus iš ten pajudinus automatiškai suaktualės ir 
Baltijos kraštą reikalai.I tą kulia po Londono"KcnferenčIjoš'"nosskmSš, 
roaos > Ir oinaniQa

("Rėvue parleiiantaire” yra'dvisavaitinis žurnalas, plaėiai skaito..? c 
prancūzą politiniuose, finansų ir pramonės sluoksniuose. Dorothy Thompson 
yra. kartu šu. Walter Lippmann įtakingiausia JV diplomatinė publicistė (E.)

Ispaną sgaudoje-

Ispaną dienraštis "ja", Madrid 1947 m. lapkr. 19 d. Įdėjo savo spe
cialaus Ženevoje "Logos” agentūros korespondento pranešimą.- apie Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto įteiktą vyriausiam ŪMO sekretoriui mev-ro durną,' nu
pasakojęs ištisai memorandumo turini su visais jame minimais dose,, tavimo 
faktais. Laikraštis baigia; . ,

"Pranešimas baigiamas besiveržiančiu prašymu UITO ir bet kokiam ki
tam nuo jos priklausančiam tarptautiniam organui, kad šis reikalas būtų 
Įneštas jos darbotvarkėn ir būtą daromi žygiai apsaugoti bent lietuvią 
vybes.

Iš tikrąją dėsniai, kuriais UNO remiasi, priešinasi tokiam žuionią 
kankinimui, tašiau liūdna gyvenimo ironija- Rusija yra viena Įtakingiausią 
UNO galybių. Dėl to nėra ko tikėtis, kad lietuviai UNO būtą išklausyti tos 
galybės, kuri juos kaip tik siunčia-Į baisiąsias koncentracij s st vykias“ <■

Urugvajaus kataliką spaudoj -7--i-j » 1 o* -W .ui- ™ , ;>
"El Pilar”kataliką kultūrinis žurnalas Montevideo, Urugvajuj,- 

194-7 m. Nr«51 Įsidėjo platą Prano Gavėno straipsnį "Katalikiškoji Lietuvi 
kankinė". Prie straipsnio įdėtas Vilniaus Aušros Vartą Mergelės Harijos 
paveikslas. Po istorinės apžvalgos ryškiais bruožais pavaizduota paskuti..!/ 
kelią metą lietuvią tautos tragedija ir ypačiai tikėjimo padėtis sovietin’j 
okupacijoje. Straipsnis baigiamas;

"Lietuviai, išsklaidyti po visą pasaulį, neabejoja, kad tautą sąži 
išgirs ją balsą ir kad ją tautai padaryta neteisybė bus atitaisyta, kad 
jie vėl grįš Į kaisvą ir nepriklausomą tėvynę, susitiks šeimas, bus atsta
tytos šventovės ir mokyklos, atnaujintas krikščioniškai žmoniškas gyveni; 
švelnus Vilniaus aušros Vartą Mergelės Marijos paveikslas, neišdildomai 
Įspaustas į kiekvieno lietuvio širdį, motiniškai globoja tą tauta. J Mari
jos žemę ateis triumfo diena, ir katalikybės šiaurinio avangardo k-rašte 
iškils Kristaus karalystė".
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Emigracijos ir repatriacijos klausimas JTO

-Iii.., ■ '■.-. žemiau d uodai® rezoliuciją. priimtą New-
Yorke JT visumos susirinkime 1947 r.‘» lapkričio

. . 17 d. Joje dėmesio verti trys momentai: i) pa
tvirtinamas senasis nusistatymas.- 1 uriur repą- 
triacija labiau vertinama nei emigracija; 2) 
pasmerkiama nelegali emigracija; ?) is principi
nio JT nariu pritarimo imigracijai reikalaujat-a

. ■ praktinio vykdymo (E»)

Targtautinio bendradarbiavimo rezoliucija_ sukliudyti ■ -
įp4SS22il£ix-S2įi2Msi.»B21£22^Ži-?Z SHSlSSižSS-

(jungtiniu)^tautų_santykiams

, VISUMOS SUSIRINKIMAS
‘pastebėdamas, kad 1946 m. vasario 12 d« ir gruodžio 15 d- 

jo rezoliucijos pabėgėliu klausimu ir 1946 m. lapkričio 19 d.rezoliucija, 
smerkiant rasinę ir religinę diskriminaciją, nėra pilnai įvykdytos ir kad 
šimtai tūkstančiu agresijos auką tebėra tremtiniu (DP’s) stovyklose;

atmindamas vieną ItRO principu, kad Jai "privalu ypatingai 
rūpintis tais atvejais, kai ižkiltu pabėgėliu ar tremtiniu gervė i ns į 
kraštus, kaimyninius ju kilimo kraštam, ar į savivaldos neturinčius kraš
tus, arba įkurdinimas tuose kraštuose, organizacija turi teikti deramo' 
svorio, šalia kitu veiksniu, ir bet kuriam paliestųjų asmenų kilimo-krašt. 
rimto1tokiais tokiais planais susirūpinimo pasireiškimui pirmuoju^atveju, 
arba paliestųjų savivaldos neturinėiujU kraštu vietos gyventoju būgštaviro 
pasireiškimui antruoju atveju”,

kviečia narius-valstybes įvykdyti Visumos susiriru.ii.o 1946 . 
lapkričio 19 d. rezoliuciją, 

d a r k a r tą patvirtina savo nusistatymą, kad pagal 
1946 m.vasario 12 d« Visumos Susirinkimo rezoliuciją, svarbiausias užda
vinys tremtiniu (DP) atžvilgiu yra skatinti juos grįžti į savo kilimo 
kraštus ir tuo reikalu visais galimais budais jiems padėti; ir kad neturi 
būti daroma jokiu.kliūčių šiam uždaviniui juo veikiau realizuoti,

k v i e č ‘i a narius-valstybes neteikti paramos ir globos oemenlr s 
ar organizacijoms, siekiančioms vykdyti ar vykdančioms nelegalią imigra

ciją, ar talkinti akcijai siekiančiai nelegalios imigracijos
r e k o m e n. d u o j a, kad kiekvienas Jungtiniu Tautu narys,at- 

sižvelgdamas į 1946 m. vasario 12 d. Visumos Susirinkimo rezoliuciją, 
imtųsi skubiu priemonių repatrijuojamiems pabėgėliams ir tremtiniams grą
žinti į ju kilimo kraštus, o atitinkamą nerepatrijuojamu pabėgėliij ir 
tremtiniu dalį įkurdinti savajame krašte; kad neatidėliodauos painformuos } 
gen.sekretorių apie tai, ka jis (JT narys) vykdydamas Visumos Susirinkime 
rezoliucijos 62(l) punktą (e), yra padaręs pagal IRO principus zriimti ja.-, 
tenkančiai nerepatrijuojamuju asmenų daliai; ir kad, ruošiant bendrus 
repatriavimo ir įkurdinimo tikslams pasiekti planus, jis bendradarbiautu 
su pav. per.-IRO ar jos Paruošiamąją Komisiją kitomis (Junjtin& is) tau
tomis ,

p r a š. o Generalinį Sekretorių, kad jis bendradarbiaudamas su 
IRO General,Direktorium arba su PGIRO Vykdomuoju Sekretorium pateikty
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gP^įsįįeįūimo^pejsgek'tįyos^įagerėįūsibs
"New York Times" (47.21.25) praneša iš Vašingtono, jog "atrinkti- 

nio DP įsileidimo, perspektyvos žymiai pagerėjo, pasikeitus prof„sąjungų 
ir American Legion (buv.fronto karių organizacijos) nusistatymui". Abi 
didžiosios prof.sąjungų federacijos ~ AFL ir CIO - pritarė Strattono 
projektui. American Legion pažiūroms labiau atitinka Forgusono projektas, 
kuris nenustato nei metinio, nei bendro įsileidimo DP skaičiaus, bet DP 
įsileidimą laiko bėdos .priemone, atskirtina nuo normalios imigracijos, 
"NYT" korespondentas mano., kad prieš DP įsileidimą pasisakys tam tikras 
skaičius senatorių bei atstovų iš pietinių,'vidurinių, bei vakarinių štatų,

Neskįandumai_IRO centre
Olandų- atstovė PC IRO Mevrouw Verwey-Jonker "Urij Nederland" laik

rašty rašo, kodėl ji iš IRO pasitraukė. Ji aprašo paskutini, spalių mėn. 
Ženevoj. įvykusį FC. IRO posėdį;

"Daugumas veidų, .buvo pažįstami, tačiau prie stalo aš pasigedau ke
leto' štaaibių ’figūrų: mūsų org-jos tėvo Sir Georg Hendelio, kurio išmintin^ 
ga -politinė nuomonė mums šįsyk būtų labai pravertusi; Mr.Sasseno, kurio 
žinioj buvo .mūsų delegacijos politinės problemos, tuo tarpu kai man tek® 
socialiniai reikalai.. Ir tribūnoj sėdinčiųjų veidai man buvo gana pažįsta 4, 
Aš jnačiaū Lietuvos ir_Latvįjos Raudonojo Krvžįaųs_ątstovus' vienintelius 
ggmenĮg7Tęurį§"gat"xs”y.ra“pabė§ėįfaĮ~Ir tėvą ■Kil£laną,’"kataiikų'‘agentųro5'"' 
pabėgėliams ir Vatikano atstovą, kuris konferencijos pabaigoj .pasirodė 
kaip nepaprastai nuoširdus draugas ir- tarpininkas"

Verwey-Jonker nurodo visą eile taupymo reiškinių IRO centre:, 
atleista Visa eilė' patarnaujamojo personalo žmonių, dėl to uždaryti 
barai ir net tualetai; prancūzų delegatainebeįeidami pro paradines duris,, 
•kad.1 nereikėtų, eiti aplink į posėdžių salę lįsdavą pro langus. "Kaip ten 
bebūtų į. 't okios_ formos. man_daųg_mį.elesnės kgįg ŪNRRĄ’os^atmosfęre .kurios 
šefai -skralSycETO~IeHŪYaĮš’."’'6”ž'emesnieji*parei’gunai"'po~EŪropą"siausdavo 
aū;EomęĘiriaIs7^”4i"3Xi'augiuos.7”'EaŠ ■IfiC’‘prave3S'"?oEIas £au“jmo-prfempnešl 
Eūrioš"if”t,InKa šąlpos. organizacijai.

, Tašiau (rašo toliau Verwey-.Jonker) konferencijoj- paaiškėjo, jog 
e'saina ir tokio taupymo, kuris, mano, akimis, žalingas. Būtent, nebuvo 
norima daryt-l’-reikalingų išlaidų pabėgėliams. Biudžetą svarstanfli'-“ 
^ojI“ten5en5igi'yp§'5iai"pasireĮgk"S"affiefiIčiėSio kalboj .’ Mums pateiktasis 
biudžetas,.buvo-ĮOjį didesnis kaip. gegužės mėn. priimtasis. Sekretariato, 
lygiai -kaip, ir’olandų,'delegacijos- akliais tas padidinimas pateisinamas, 
nes-faktas,-kad dabar "daugiau pabėgėlių turi, proga įsikurti užjūry. 
Tatai:gėra pabėgėliams, o Europa išvaduoja nuo didelės socialinės pro
blemos.. ■ Tačiau■,amerikiečiai ir daugumas kitų delegacijų užsispyrė:- taupyti I 
Atgal-į gegužės mėn. biudžetą!" " , . ■ ,

■ ... Po to IRO sekreiar.įate .prasidėjo .smulkios biurokratinės- intrygos,
dėl" kurių-Verwey-Jpnker atsistatydino. Ji mano, kad "taupumas yra'-būtinas , . 
bettji’s neturi, eiti tiek toli, kad arklys būtų kinkomas vežimo, .užpakaly" „ .

Per ELTA dar galima gauti kitataučiam informuoti knygelių;
■'< ■ "LITHUANIA" ir "IN THE NAKE OF THE LITHUANIAN PEOPLE'

Pirmoji informacija apie Lietuvos praeitį ir nepriklausomą gyvenimą,, 
antroji atsako į klausimus, kodėl mes negrįžtame?'ar mes buvome nacių ,,ai.-'.oa 
talklnįrĮąį? .-ur.n2į7B5ė,1Rt,t.-- į-y -£[Nt
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