
T -s .*?*•
A L >" I *• »‘r »M » > . ‘ » i

BEITOS IBIlUEIEITIEmilS
Nr.3(77) 1950 m.balandSio 15 d.

Į LAIKRAŠTININKUS

Su tremtinių išsikėlimu iš Europos persirikiavo ir lietuvių laik
raštininkų gretos; keičiasi esamųjų laikraščių veidas; gimsta nauji 
leidiniai.

Šią raidą sekdama ir spaudos, teigiamą įtaką lietuvių nusistaty
mams bei nusiteikimams labai yartindama,Vykdomoji Taryba prašo po vi
sus kontinentus išblaškytus lietuvius laikraštininkus savąsias plunk- 
shas priderinti prie ypatingų emigracijos uždavinių. \ <

Enigraciįoje lietuvių spauda negali vaikytis vien komercinių, [ 
sensacinės informacijos ar bulvarinės spaudos tikslų. Ji yra ir turi 
išlikti i d ė j i n ė. Laikraščio skiltys turi būti taikomos lietuviui, 
kovojančiam dėl tėvynės išlaisvinimo,dėl tautos išsilaikymo,dėl jos 
kultūrinių vertybių išsaugojimo ir naujos kūrybos pažadinimo.; kovojan
čiam taip pat dėl savo asmeninio, savo šeimos fizinio bei tautinio 
išsilaikymo. Jį informuoti ir sykiu formuoti auklėti - abudu uždavi
niai yra sutapą emigracinio laikraštininko paskirtyje labiau nei nor
maliais laikais. v

Informuoti apie, eigą kovos dėl Lietuvos likimo: /aš 

■ mūsų tam daroma,kaip mūsų pastangos atsispindi laisvojoj.opinijoj,kas 
laimima ar pralaimima. Tačiau šios rūšies informacija turi būti reali; 
be pesimizmo ir sykiu be nepagrįsto optimistinio klaidinimo.

Informuoti, apie okupanto veiksmus t ė v y n ė j ė, apie tenai pa- , 
silikusių ar deportuotų tautiečių kančias ir mūsų visa širdimi pergy
venamą jų nepalaužiamą rezistenciją. Tačiau atsižvelgiant į okupanto 
taikomas represijas tenai pasilikusiems, tenka vengti viso, kas jiems 
galėtų pakenkti (pavardžių,iš ten gautų šifruotų laiškų dešifravimo 
ir t.t.).Tenka vengti kai kada ir čia esančių asmenų ar įstaigų veik
lą aprašinėti,jei tai gali būti panaudota Lietuvos priešo.

Informuoti apie įvairiuose kontinentuose susitelkusią lietuvių 
bend'ruomeną, kad žinotume,anot Kudirkos,kuriais lietuviais 
galime džiaugtis, kuriems skubėti su paguoda. Jų.pastangos sukurti 
organizacinę bei dvasiną vienybę, išlaikyti dvasios gyvumą, sprąsti, 
kaip kultūrines vertybes kurti, perteikti ir jas išsaugoti - -yra tie 
gyvybiniai mus visus turį dominti klausimai. Į LOZOCaičilį j
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Visi siekiame, kad pozityvi informacija ir laikraščio ugdomoji 
atmosfera brandintų lietuviui emigrantui tinkamus nusiteikimus.Santy- 

_kiuose su svetimaisiais- laukiame, kad laikraštis įdiegtų 
pajautimą, jog atskiro žmogaus veiksmai deda atsakomybą visai bendruo
menei: pagal vieną svetimieji sprendžia apie visą tautą.

Santykiuose su t a u t a laukiame įsąmoninant, kad lietuvio emi
granto vienas iš dvasinės stiprybės šaltinių yra gyvasis ryšys su tau
tos praeitimi ir jos tradicijomis, su meile tautinei kultūrai, kalbai,.
įžymiesiems jos asmenims ir žygiams. Nes jeigu šitas gyvasis ryšys su
tauta kad ir per ilgesnį laiką apsilptų,jeigu meilė visam,kas tėvynėj 
buvo pozityvu, apsilptų,- kiltų realus pavojus nutausti. Ogi tai būtų 
nuostolis ne tik tautai,bet ir,.pačiam nutaustančiajam,nes jis tegalėtų 
virsti svetimos tautos prisiplakėliu, organiškai susilieti su kita tau
ta vis tiek nepabėgdamas. Šitas uždavinys įpareigoja galimai vengti 
neigiamybių ir šešėlių ieškojimo Lietuvos praeityje, pagiežingos kriti
kos ar niekinimo nepriklausomos Lietuvos'laikotarpiui.Kas,kiek ir kaip 
liestina, padiktuoja jau kiekvieno natūralūs jausmas. >

Santykiuose su bendruomene- laukiame įsąmoninant, kad 
lietuvis su lietuviu santykiuotų tikrai demokratiškai,tiek demokrati
niais principais, tiek ir demokratiniais metodais, kurie reikalauja pa- \

. gerbti kitą asmenį ir jo nuomoną, kaip norėtum ir pats būti gerbiamas. 
LauAame pažadinant bendruomeninę■socialinę dvasią,tarpusavio bendra

vimo reikalą, pareigą laikyti ryšį su kitais tautiečiais ir su savo 
bendruomenės vadovybe, atlikti socialinę priedermę nelaimės ištiktam 
tautiečiui .ir savajai tautinei bendruomenei, šitas uždavinys laisvojo 
pasaulio lietuvį laikraštininką įpareigotų vęngti aštrių grupinių dis
kusijų ypačiai atsižvelgiant, kad epiigraci jo j nėra realių sąlygų vyk
dyti tai ar kitai programai valstybinio gyvenimo priemonėmis. Lygiai
vengtina esamojo gyvenimo neigiamybes dramatizuoti. Negalint jų nuty
lėti reiktų sykiu ieškoti ir konkrečių būdų bei priemonių joms paša
linti. Vietoj nihilistinės dvasios turėtų reikštis principingas ir po
zityvus veiklumas.

, - • • f-: • *'•

Nužymėtosios gairės vestų į skaidresnį ir solidaresnį sugyvevi- 
niiaą, palengvintų sunkius emigranto žingsnius ir padėtų atlikti' mūsų 
visų dabarties dedamą paskirtį.

. \ * '• »

Kviesdama į šį kelią spaudos žmones,.Vykdomoji Taryba lygia dalim 
kviečia ir pačius skaitytojus budėti, kad iš jo neišklystume.

• ■ VYKDOMOJI TARYBA

‘ A. . .• .
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Įf_J_Ę_T_U_V_Y_B_Ę__Ę_M_Į_G_R_Ą_ę_Į_J_O_J_Ę

KAS DARYTINA LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

Lietuvių tauta yra didžiausioje grėsmėje. Tėvynėje likusieji 
žudomi ar pražūčiai deportuojami i Rusiją. Vakarų laisvėje atsi- 
dūrusiem nepalanki aplinka grasina sunaikinti jų tautiną indivi
dualybę. Šitai tautinio išlikimo problemai sekti ir,kas esamomis 
sąlygomis įmanoma, daryti veikia VT Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba, 
vadovaujama prel.M.Krupavičiaus. Tarnyba buvo sukvietusi Vokieti
joje tebesančių lietuvių švietėjų bei kultūrininkų konferenciją, 
kurios uždavinys buvo numatyti,kas darytina lietuvybei emigracijoj 
išlaikyti. Čia skelbiamos konferencijos prieitos išvados tėra me
džiaga tarnybos veiklai. Tais pačiais klausimais susisielojusius 
tarnyba kviečia savo kritiškas pastabas ir pozityvias sugestijas 
jai pareikšti. (ELTA)
Akivaizdoje to, kad Lietuvoje atėjūnų žudomi ne tik Lietuviai,bet 

ar pati lietuvybė, o išeivijoje - lietuvius tirpdo gyvenimas, ir lietu
vybę neretai naikina patys lietuviai, konf erencijoš.s dalyviai visais 
balsais nutarė:

į.Artimųjų uždavinių_reikalu;
a) Stengtis, kad biologiškai išsilaikytų visi lietuviai, šiokiu ar

tokių būdu atitrūkę nuo savo tėvynės, ir kad veiksmingai būtų išlaiky
ta ju lietuvybė, o ten, kur pastebimas nutautimo procesas, būtų imamasi 
priemonių jam sustabdyti ir nutaustantiems lietuviam sugrąžinti į gy
vąsias gretas; ' . •

b) Visus atsidūrusius šiapus geležinės uždangos lietuvius įpareigo
ti būti mūsų tautinių vertybių saugotojais ir lietuviškosios kultūros 
kūrėjais, kad žengtume žingsnis žingsnin su vakariečiais ir veikliai da
lyvautume jų pažangoje bei jų" laimėjimuose;

c) Visais galimais badais kaupti mokslo ir kultūros vertybes ir jas 
parsinešti į atvaduotąją Lietuvą;

d) Visiems laisvėje esantiems lietuviams darniai ir veikliai įsijung
ti į didžią ir šventą kovą už Lietuvos politinę laisvę... <:

2. Q?£ą?i??ęį!?ės_santyarkos_reikalu;
a) Neatidėliojant pradėti vykdyti mūsų tautinių diasporų organiza

vimą pagal pasaulio Lietuvių Bendruomenės sant/varkos nuostatus, suda
rant atskiruose kraštuose PLB organizacinius vienetus;

b) Visais kanalais veikti <TV lietuvių nuotaiką, kad ji būtų palanki 
PLB, pradedant organizavimo darbą iš apačios;

c) susirūpinti tautinės lietuvių organizacijos įteisinimu vakarų • 
Vokietijoje,kad jau dabai' IRO globos neturintieji lietuviai galėtų 
reikštis PLB organizacijos rėmuose.

3. Naujųjir senųjų_emigrantų_organizacinės_veikĮos_reikaįuj:
a) Naujieji ir senieji emigrantai veikia bendrose organizacijose; •
b) Naujųjų emigrantų uždavinys,įėjus į senųjų emigrantų organizaci

jas, virsti lietuvybės aktyvu, ugdant senųjų nusiteikimus pereiti į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės formas ir populiarinant jų tarpe lietuvybės 
išlaikymo programos idėjas;

c) Lietuvybės aktyvo idėjos brandinimas ir planai parengiami vie
tinio pobūdžio klubuose;

d) Naujieji emigrantai neišleidžia iš galvos minties būti pasiren- . 
gusiems kiekvienu metu grįžti atvaduoton tėvynėn ne tik patiem,bet ne
pailstamai ieško senųjų emigrantų tarpe norinčių grįžti išlaisvinton 
Lietuvon;
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joje_pasiliekančiu_lietuyiij_reikala jau_dabar_vyk- 
dytini_sie_ūzd.aylniai:"~

a) Rūpinamasi, kad pasiliekantieji lietuviai turėtų savo gimtąja 
kalba bažnytinius ir religinius patarnavimus;

b) Rūpinamasi, kad jų vaikai turėtų vaikų darželius,pradžios Mo
kyklas, sekmadienio mokyklas, suaugusių kursus ir savo gimnaziją,ku
rios vieniems išlaikyti neįstengiant,kurti bendrai su estais ir lat
viais;

c) Rūpinamasi suorganizuoti keliaujančiųjų liaudies švietėjų kad
ras;

d) Pasiliekantieji lietuviai turi būti aprūpinami lietuviška spau
da (laikraščiais j knygomis,jaunimo literatūra,maldaknygėmis ir kt.);

e) Organizuojamas pasiliekančiųjų lietuvių šelpimas;
f) Organizuojamas pasiliekančiųjų Vokietijoje studijom baigti stu

dentų šelpimas;
g) Rūpinamasi Austrijoje pasiliekančius lietuvius atkeldinti į va

karų Vokietiją; ■ s k-
i) Rūpinamas i, kad pasiliekantieji ’’hard core’’ kategorijos lietu-- 

viai būtų sutelkti į keletą nedidelių tautinių stovyklų,, jei stovyk
linė tvarka bus palikta,o jei ne,.stengiant is įkurdinti juos ’’land’o” 
ribose; ' :

h) Vakarų Vokietijoje pasiliekančius lietuvius,bet -neturinčius 
IRO globos, stengtis taip pat suburti į didesnius vienetus ”įand’o”-‘^ri- 
bose;

k) Rūpinąmasi,kad būsimose globos įstaigose būtų tautiniai atsto
vai - globėjai ir kad atitinkama tų įstaigų bendradarbių dalis būtų 
tos pat tautybės, kaip globojamieji;

l) Energingai rūpinamasi,kad juo didesnė dalis norinčių emigruoti 
turėtų galimybės tatai padaryti.

5. Šeėmos_reikalu:
a) Grynai lietuviška ir gausi šeima laikoma kertiniu akmenim lie

tuvybei išlaikyti ir j ai^ugdyti;
b) Tokiai šeimai reiškiama kiekviena proga ne tik pagarbos,bet ir 

teikiama jai moralinės, socialinės ir materialinės paramos*.;
c) Daroma pastangų ir propaguojama, kad lietuviai vestų tik lie

tuves ir lietuvės' tekėtų tik už lietuvių;
d) J?rcpaguotina,kad naujieji emigrantai lietuviai,ypačiai Jungti

nėse Valstybėse,stingant susipratusių lietuvaičių vestų nutautusiąsias 
lietuvaites ir tuo būdu grąžintų jas gyvajam lietuvybės kamienui;

e) Kovojama su kūrimu tautiškai mišrių Šeimų,kurios dažniausiai- 
veda į nutautimą;

f) Daroma pastangų tautiškai mišrias šeimas įtraukti į -lietuvišką
gyvenimą, siekiant nelietuviškąjį šeimos partnerį palankiai nuteiti 
lietuvybei, o vaikus laikyti‘lietuviais. •

a) Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba turi centrinį švietimo ir auklėji
mo skyrių; , • • ' ■ ■ - ■

b) Svietimo ir auklėjimo skyrius,kaip centrinis organas,rūpinasi;
1) visų lietuvių išeivių bei tremtinių švietimo,mokymo ir auklė

jimo koordinuojamuoju darbu;
2) šiam darbui reikalingų vadovėlių ir mokymo bei auklėjimo 

priemonių parengimu ir jų pagaminimu;
3) neatidėliojant parengti šiuos populiarius lituanistikos vado

vėlius zLietuvos istorijos,Lietuvos geografijos,lietuvių kalbos ir en
ciklopedinį lituanistikos vadovu;
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c)Kiekviename krašte lietuviai turi centrinį švietimo ir auklėjimo 
organą,kuris koordinuoja vietos lietuvių švietimo ir auklėjimo darbą, 
bendradarbiaudamas su lietuvių vietos organizacijomis,parapijomis, drau
gijomis bei klubais;

. d)Krašto centrinis švietimo ir auklėjimo organas imasi pats inicia
tyvos afc gelbsti kitom institucijom pagal reikalą ir aplinkybes steigti 
vaikų darželius, pradžios ir kitas mokyklas, lituanistikos kursus,liau
dies universitetus, skaityklas, bibliotekas, chorus bei ansamblius,vai
dybos mėgėjų būrelius, radio valandėles ir kt.,o taip pat remia esamas 
arba steigia naujas jaunimo saviauklos,ideologines ir sporto organizaci
jas bei sąjungas ar klubus;

e)Tuoj pat savo krašte suregistruoja švietimo ir auklėjimo darbuo
tojus ir.sudaro jų atitinkamus kadrus;

,f jNiitolusiom nuo didesnių lietuvių centrų šeimom parūpina lietuvius 
auklėtojus - korespondentus;

gjYpatingo dėmesio skiria, kad mūsų mažieji būtų auklėjami tautine 
lietuviška dvasia ir pradžią mokslo gautų lietuvių kalba. '• <

7. Lįętuvįų_kalbos reikalu:
a)Ypatingai pabrėžti,kad lietuvių kalba brangintina ne tik dėl jos 

senumo,kaip daugelio kalbų prokalbės;kiek ypač dėl jos didelio žodingu
mo ir pačios kalbos lankstumo,įgalinančio nusakyti žmogaus giliausią 
galvoseną ar jo švelniausią bei jautriausią išgyvenimą;

. b)Laikyti gryną, neatmieštą svetimybių lietuvių kalbą pagrindiniu 
veiksniu lietuvybei išlaikyti ir jai ugdyti;

c) Visi lietuviai išeiviai įsipareigoja kalbėti tik lietuviškai sa
vo šeimoje, bendraujant su giminėmi ar pažįstamais,įvairiuose parengi
muose bei iškilose ir kt.,kreipiantis su reikalu į lietuvius kunigus,gy
dyto jus, advokatus, bankininkus ar kitus reikalingus asmenis lietuvius;

d) Diegti mūsų mažiesiem pirmąsias, mokslo žinias ir poterius t-ik 
lietuviškai, kaip kad suaugusieji savo maldas namie ir bažnyčioje kalba 
tik lietuviškai;

e) Visi laikraščiai, žurnalai, knygos ar šiaip jau pasiskaitymui 
skiriami spaudiniai leidžiami tik gryna lietuvių kalba, ypačiai žiūrint, 
kad lietuvių kalbos sakinių sudarymas nebūtų svetimos įtakos paveiktas.

8. Sgąudrs reikalu:
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba: - ' .
a)Parengia lietuvybės išlaikymo gaires ir skatina spaudą jas popu

liarinti ir judinti reikalinguosius klausimus;
. b)Organizuoja leistinų knygų paruošimą ir jų priežiūrą;

c) Skatina atskirų kraštų lietuvių klubus,parapijas ir bendruomenes 
prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo;

d) Skatina atskirų kraštų bendruomenes prisidėti prie vieno ar kito 
leidinio išleidimo,pažymint spaudinyj e,kad tai yra to krašto lietuvių 
bendruomenės duoklė lietuvybei išlaikyti;

e) Skatina lietuvius žurnalistus:
1) nuolat kelti dvasinės rezistencijos reikalingumą,nurodant,ko

kią žalą d.aro nutautimas lietuvių tautai ir Lietuvos.valstybei;
2) duoti iš Lietuvos istorijos ko daugiau pavyzdžių,pabrėžiančių 

ir išryškinančių lietuvių heroizmą,Lietuvos vaidmenį pasaulio istorijoj; 
tokių straipsnių kuo daugiau dėti į vaikų ir jaunimo lektūrą;

f) Daryti žygių,kad tų kraštų lietuviai,kurie neišgali pas save su
organizuoti spaudos,būtų aprūpinti lietuvių spauda iš kitų kraštų su 
specialiu skyrium to krašto gyvenimui.
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9. ¥222_i£_52^2į2_r®i^aį21
a )Lietuvių.kultūrai palaikyti ir kurti steigtinas lietuvių insti

tutas;
b)Lietuvių institutą sudaro dailiųjų menų (tapybos,grafikos,skulp- 

x tūros,architektūros,dailiosios literatūros ir muzikos) ir dvasinių mok- 
,'i'slų (lietuvių kalbotyros:ir tautotyros,Lietuvos istorijos,lietuvių li

teratūros Istorijos, meno istorijos,filosofijos,pedagogikos, sociologi
jos ir teisių) atstovai kūrėjai r<

c )Lietuviu. įnstitu'cas-duoda užsakymų dailių menų ir dvasinių moks
lų lietuviam kūrėjam, už-jų geruosius-kūrinius skiria premijas,vke-idžia 
jų knygas ir reikale skiria pašalpos kitų leidžiamiem darbam;

d) Jei toks institutas nebūtu sukurtas,tai remtina kita įstaiga,
jau esanti ir turinti panašų tikslą, kolįji išsivystys iki čia minimo 
instituto; .. . . ' L ' '

e) Visi lietuviai savo kultūrai remti'.ir ugdyti apsideda metiniu 
mokesčiu, kuris turi būti nemažesnis,kaip vienas doleris metam.

10. K£įkščioniškos_religijos_ir_moraĮės_bei_jų_papročių^reikalu:
a) Siekiant padaryti savo tėvynei, tautai ir .tautiškumui lietuvių

išeivių meilų sąmoningesnę ir tvirtesnę, privalu įsąmoninti savo.tau
tiečius krikščioniškoje doktrinoje tėvynės, tautos ir tautiškumo klau
simais; ;

b) Krikščioniškoji moralė, ypač šeimos moralė, tautai ir tautybei 
palaikyti yra viena iš pagrindinių atramų, todėl privalu ją skleisti 
ir visomis priemonėmis palaikyti; '

c) Visi lietuviai išeiviai spiečiasi prie lietuvišku parapijų,ku
rios laikomos, jdvasiniais centrais, kad išsaugotų savo atsineštus"-" 
gražius lietuviškus krikščioniškus papročius; ir kad susikurtų, naujų;

- d)Tose vietose, kur lietuviškųjų parapijų nėra, stengtis jas sų- 
■ daryti;:.. . • .. <

e)..Tose vietose,’kur vietos sąlygos neleidžia kurti lietuvių para
pijos, ar mažas lietuviu skaičius neįsteigia to padaryti, ten spiestis 
prie vienos kurios bežnyčios',ir tuo būdu susidaryti savo dvasinį cent
rą kaip įnamiam.

__ -------------------- .------------------------------------------------------------- '■

BAIMINASI D”L KARO... ; .. ./

;1950 m. vasario 23'd,raudonosios armijos- švąhįtės proga "Tiesoje” 
A.Venclova džiaugiasi, kad "tarybinė armija nuo pat savo pradžios buvo 
ne grobimų ir aneksijų, bet laisvės armija", tik baiminasi, kad pasau
lio Veksploatatorių" gaivose "kyla beprotiški planai dar kartą mėginti 
tai, kas jau daugelį kartų susilaukė .gėdingo kracho - užpulti Tarybų 
Sąjungą"'. \ -• • ; • '.. i:’’.

1950 m.kovo 13 d."Time" be kita ko skelbia:"Koks karo pavojus? 
Jungtinių štabų viršininkų pirmininkas gen.Omar Bradley mano, 
jog 1950 m.bus ^’normalūs", lygintini su 1913 metais; pagal jį karo 
pavojus nebus aštrus prieš 1952 metus. Tačiau aviacijos štab* virši
ninkas gen.- V a-n denb-ergas, kurio pajėgoms tektų pakelti štaig- 
meninio puolimo smūgį, jeigu toks puolimas JV užkluptų snaudžiant, vis 
labiau ir labiau insitikinąs, jog karas,greičiausiai,neišvengiamas ir 
gal net visai arti("...mor and more convinced that war is probably .... 
inevitable and perhaps imminent."). Laivyno. Štabo virš.S h e r m a n as 
mano,jog daug kas pareina nuo JV.Karo galima išvengti,sako Shermanas, 
"jei mes lipsim ruskiam ant piršto visur,kur tik jie jį kiši’
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. IRO GLOBA PRIE GALO.••

Kovo mėnesį įvykusioje IRO Generalinės Tarybos sesijoje lietuvių 
i tremtinių reikalų aiškintis ir ginti buvo nuvykę LRK pirmininkas Dr.
D.Jasaitis;VLIKo politinės komisijos pirmininkas V.Sidzikauskas,ir 

' BALFo įgaliotiniai-J.Valaitis. ir o-Garbačiauskas. Tremtinių reika
lais,ypačiai dėl eligibility reikalo,kuris daugiausia liečia repa
triantus, atitinkamom, vyriausybėm buvo įteikę raštus mūsų atstovai 
Vashingtone,Londone ir Paryžiųje.Kas IRO sesijoj patirta ir padaryta, 
matyti iš čia skelbiamos santraukos Dr.Jasaičio pranešimo VLIKo po- 
.sėdyje. (ELTA). . ' ■

Kad a _ IRO _ b ai gi a_ s ayo _ d arb ą ?
IRO pradėjo veikti 1947.7.1.IRO egfcistencija buvo numatyta 3 metam. 

Pasirodė,' kad tremtinių problema labiau komplikuota,nei buvo manyta,pa
sirodė žymiai sunkiau surasti jos ąprendimui priemonių,nei buvo planuota. 
Todėl 1949. m.spalių m.IRO Generalinė Taryba kreipėsi į JTO,rekomenduoda
ma IRO. veiklą .6 - 9 mėnesiam pratęsti.JTO 1949.12.3.nutarė IRO veiklų 
pratęsti įlęi. 1950.12.31, o kai kurias IRO funkcij as ^būtent emigracines, 
iki 1-951 m. kovo- 31 d.Tolimesnis tremtinių reikalų tvarkymas bus pavestas 
aukštajam komisarui.

'K§_ĮRO_yrą_nuyeikusi? '
IRO tremtinių problemą sprendė trejopai: repatrijavimu, įkurdinimu ■ 

įvairiuose kraštuose- ir įjungimu į vietos ūkį Vokietijoje ar Austrijoje.
Nors ŲNRRA repatriaciją į kilmės kraštus vykdė brut‘aliai,per visą 

laiką iki. 1949.12.31.repatrijavo į savo kilmės kraštus tik 68.778 tremti
niai. IRO negalvoja, kad ateity repatriacija paimtų didesnį kiekį esamų 
tremtinių,juoba,kad valstybės,į kurias daugiausia repatriavo (Lenkija, 
Čekoslovakija) nutraukė su IRC santykius ir išvarė IRO delegacijas.Rumu
nai apskritai nenori priimti savo pabėgėlių.Tik SS’ligi šiol tabegalanda 
dantis į Baltijos valstybių tremtinius.Iki 1949.12.31.IRO:

1. įkurdino ................... ............ 690.145
2. repatrijuodino ........ ........................ 68.7?8

’3. tebegloboja .. .......................... .... . . ........................ 588.768,iš jų
visuotinę (medžiaginę.ir.teisinę) globą tur . 318.323 X

. tik teisinę globą (emigracijos teisė)- .... » 270.445
4. gruodžio m.IRO globą gavo naujų ................... . .4.242
5. Nuo pradžios savo veiklos IRO globojo . . 1.431000

Kiek_lieka_neįkurdintų? • ‘'-/M..
Statistika rodo,kad hard uore (cas difidiles) skaičius bus .žymiai 

mažesnis ir emigruotinu bus žymiai daugiau,nei anksčiau buvo skaičiuota. 
Dabar IRO globojamieji tautybėmis ir kategorijomis taip skirstomi: 

tautybė globojamų . hard core . °/o
Lenkų... ; , . . . 8 5.662 ....... 4.297 . . '. . ...5,0
B a 1 t i e 3 i ų - . < 64.298 ....... 6.566 .’.... 10,2
Ųkraihiečių............................ 42.819 ...... . 2.238 . . . . . 5,2
Žydų ......... .31.196 ........................... 2.263 . . f . . 7,2 .
Jugoslavų . . < .... 18.827 ....... 1.516 . . . . .' 8,0
Nansenistų .... . . .14.593 ........ 1.090 . . . . . .7,5
Čekoslavakų ..... 11.082 ....... 398 .........................3,6
Visų kitų, ....... 49.846 ....... 6.509 ..... 13,1

■ Neįkurdinamųjų (cas dificiles) susidaro 24.877, kuriuos, skirstoma 
į dvi rūšis: 16.150 privalo tiesioginės globos ir 8.727 yra jų šeimos
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nariai. Tiek mažai šeimos nariu todėl,kad daugumas šios lūšies žmonių 
yraQne šeiminiai gmonės (10.788),kurių daugiausia yra baltų tarpe 
(26 /o),lenkų (17°/o). Didžiausių dalį neįkurdinamųjų sudaro;

a)džiovininkai . . . . . . . . ca.31a/o (7.425 plaučių,350 kita) 
bjseno amžiaus žmonės ..... 19°/o (ca.4.700 asmenų);
cjsunkūs chroniški ligoniai ... 1.632 žmonės;
d) invalidai ................... ............................ 1.486 žmonės;
ejpsichiniąi ligoniai ....... 1.143 žmonės. '

Dar 1949 m.vasarų IRO Generalinės Tarybos sesijoje neįkurdinamųjų. 
skąičius buvo galvojamas iki 140.000.

JBQ_ą^Ys_su_neįkurdinamalsiais?
IRO nusistatymas neįkurdinamųjų atžvilgiu yra toks; tiesioginės 

globos privalantieji ir nedarbingieji jų šeimos nariai turi būti glo
bojamaisiais tol, kol reikės.IRO juos globos savo lėšomis iki 1950. . 
•12.31.,eventualiai iki 1951.3.31.Poto juos turės globoti Vokietijos 
ir .Austrijos vyriausybės.Į jų globų galės įsijungti labdaros organi
zacijos (voluntary agencies).Tam reikalui su Vokietija ir Austrija 
bus sudarytos tam tikros tarptautinės sutartys. IRO nustojus veikti, 
neįkurdinamųjų globą vykdys Aukštasis JTO Komisaras*Tos globos vykdy
mas numatytas įtraukti į taikos sutartis su Vokietija ir Austrijai . ,

IRO. nusistačius juo daugiau sios rūšies žmonių perkelti į kitus 
kraštus.Prancūzija jau yra sutikusi paimt globoti apie 1.000 senelių 

. • (Petitas Soeurs),Belgija - apie 4-500,Norvegija - 100 neregių ir loo 
jų palydovų,Švedija - 150 džiovininkų ir 150 jų palydovų,Šveicarija 
apie 300 džiovininkų.Tikimasi,kad nemažai jų priglaus ir globos Olan
dija,D.Britanija ir N.Zelandija. ; _

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvių Bendruomenės Centro var
du įteiktame IRO centrui rašte šiuo reikalu iškelta mintis,ar negalė
tų IRI? kai kuriuos privalančius globos perduoti atskiriems asmenims 
primokant jiem už globojimą.Manyta,kad kai kuriuos invalidus,nevisiš
kai aklus, senelius,nepersunkiausius chroniškuosius ligonius, galėtų \ 
globoti jų giminės.IRO centras į tai žiūri palankiai.Tokias sutartis 
turėtų su IRO sudaryti kuri labdaros drganizacija arba BALFas,kuris 
savo ruožtu jau turėtų rūpintis privatiniais globėjais.

Kaip_toliau_su_įkurdinimu? ' ■ ■
IRO gen.direktorius J.Kingsley savo pranešime 1950i 3.15*IRO Gen. 

Tarybai pareiškė,kad 1950.6.30. IRO globos 405.000 asmenų.iš jų 187. 
000 gaus visuotiną IRO globų,210.000 turės tik teisiną IRO globą.Įkur
dinti numatoma kituose kraštuose 216.000, apie 70.000 IRO galvoja į- 
jungti į vietos ūkį.Iki 1950.6.30.per 6 šių metų mėnesius IRO užpla
navus įkurdinti apie 150.000. IRO įkurdinimo planai-galės būt įvykdy
ti tik tuo atveju,jei JV priims naują DP įstatymą.Tremtinių perveži
mas į JV beveik du su puse karto pigesnis kaip į Australiją.

Į JV pagal DP įstatymą iki 1950.3.10.išvyko 136.025 asmenys*Teo
retiškai įkurdinimas tuo įstatymu JV turi baigtis 1950 m.balandžio m. 
Aukščiausia emigracijos banga buvo 1949 m.rugpiūčio m.- išvyko viso 
32.508 asmens. 1950 m.sausio m.išvyko tik 16;318 asmenų.Išvykimas 
sumažėjo tiek i JV,tiek į Australiją.į JV išvykimas xmnažĖj.QxsumaŽė- 
jo dėl pradėto greižtai taikyti nuostato žemės ūkio darbininkų at
žvilgiu, o taip pat dėl pastebėtų kai kuriu netikslumų DP įstatymą 
vykdant.Esą apie 35.000 DP įstatymu pateko į JV neteisėtai., ■ • 

Australija po JV daugiausia priima DP.Per paskutinius.1949 m.4 
mėnesius Australija priėmė per 47.000 DP.Stovyklos :perpildytoą,dar
bu aprūpinti nespėjama.Kadangi Australijon pateko daug.kūdikių ir 
vaikų,tai tarp jų išplito epidemijos,ypatingai tymai.Tas užslkimši-
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mas ir kitos kliūtys jau baigiamos nugalėti.Padidintas medicinos perso
nalas, sutrumpintas šeimų su vaikais iki 3 metų amžiaus buvimas pereina
mosiose stovyklose,sutvarkyti sanitariniai įtaisymai,įrengtos vaikams 
specialios virtuvės.Šeimom su kūdikiais ir vaikais į Australiją gaben- 
•ti įtaisyti '2 specialūs laivai. Dar šiais metaisnAustralija numato pri
imti 60.000 DP. . ••

Kitos valstybės priima mažiau.Argentina - 400,Brazilija '- 900,Šili 
- 1480, Švedija - 300,D.Britanija —.1200,. Kanada priima jau nuvykusiųjų 
gimines ir naujus tremtinius pagal af idav.it us.'

Nuo 195013.31. į visus kraštus .tremtiniai bus gabenami tik' per Bre
meną.Pro čia bus gabenami ir tremtiniai iš Italijos.

§2įgisi2s_kazusas... • •• ' .
Savo metu' į Belgiją išvykusiu, lietuvių padėtis sunki. Jie tikėjosi, 

atlikę dvejų metų sutarties prievolę,galės grįžt į Vokietiją ir drauge 
su kitais emigruoti i užjūrius, arba,pasilikdami Belgijoje,laisvai pasi
rinkti sau darbą norimoj srity.Išvykusiej i tvirtina,kad tokie pažadai 
būvą duoti,bet dabar jų nepaisoma.Kaip i juos žiūri IRO? ' '

IRO juos laiko įkurdintais ir neturinčiais teisės į IRO pagalbą. 
JV DP įstatymas jiems taip pat netaikomas.Jis liečia tik Vokietijoje, 
Austrijoj-e beto Italijoje esančius tremtinius. Australija juos sutiktų 
priimti,jei IRO atlygintų jų kelionės išlaidas.IRO nesutinka.Į Belgiją 
yra atvykę apie 40.000. .DP į anglies kasyklas.Jų kelionės išlaidos į 
Australiją sudarytų 40-50.000.000 dolerių.Tuo tarpu IRO nusistačius kiek 
galima .daugiau tremtiniu išvežti iš Vokietijos ir Austrijos.

VLIKo delegacija Ženevoje dėl Belgijos lietuvių darė daug' demaršų. 
Apeliacinio teismo pirmininkui įteikė raštą,kad DP,atlikę Belgijoje 2 
metų sutarties prievolę,nors ir nelegaliai^patekę į Vokietiją,būtų pri
pažinti bent teisinę IRO globą. Plačiai aiškintasi su IRO Belgijos sky
riaus vedėja.Po ilgų pasiaiškinimų gautas pažadej imas,kad IRO,nors Bel- 
gijon išvykusius DP laiko įkurdintais,atskirais atvejais galės paremti 
kai kurių DP grupių emigracija i kitus kraštus pagal tam tikrus sąrašus, 
į-tokius sąrašus tegali pateksi ligoniai, netinką anglių kasyklų darbui. 
Nelegaliai į Vokietiją grįžusiųjų šeimos nariai. būsią įgalinti,jei 
norės,grįžti į Vokietįją.Be?gų Caritas pažadėjo intervenuoti lietuvių 
naudai IRO ir per Belgijos -Raudonaj5, Kryžių, išsiaiškinus Belgijos kazusą 
Su IRO deputy direktorium,gausas „tas pats atsakymas,kaip ir iš IRO Bel
gijos skyriaus' vedėjos. .

Tęisė_į_IRO_gįobą.
Šiuo reikalu IRO g-en.direktoriui įteiktas motyvuotas raštas.Daug 

kalb ėta su IRO Apeliacinio teismo ^pirmininku, su ’’eligibilitė” skyriaus 
viršininku, su teisių skyriaus viršininku.Pabirta: Į

- 1.Skrininguojama bus pagreitintu tempu. - ' ' '"K IT-
2.Nusistatyta skriningavimą baigti: '

a.asmenim,kurie nori gauti visą IRO aprūpinimą,iki 1950.6.30.;
‘ b . asmenim, kurie ..tenori- emigruoti. IRQ lėšom,iki 1950.8.31.;

c.nuo 1950.9.1.dėl stokos tarnautojų išskriningavimo motyvai ne
bus pranešami raštu. ' * . r.

3.1šskrininguotie.;ji,bet padavę apeliaciją, iki jos sprendimo turi 
gauti IRO aprūpinimą ir negali būt šalinami iš IRO stovyklų.

4.1941 ra.repatrijantai vien dėl savo pareiškimo Reicho pilietybei- 
gauti,jei nėra kitų motyvų,nega^i būti išskrininguoti.

5.IRO Generalinė Taryba dėl kai kurių negyvenimiškų IRO konstitu
cijos nuostatų nutarė.kreiptis į JTO Ūkio ir Socialinių Reikalų Tarybą, 
kad šioji paprašytų JTO Visuotinį Susirinkimą priimti1atitinkamą nuta
rimą kaip instrukciją busimajam JTO Aukštajam Komisarui DP reikalam.
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Jkurdinimas_yietoje.
1949 ra.spalių mėnesį IRO Generalinė Taryba nutarė,kad nuo .1950. 

6.30-^ĮRP,.globos tik.tuos, - j' ' V ' .
’ ’'a.kupių, repatriėvimas' ar ..įkurdinimas bus ėigdjS, h;

Lb.kurię;bus ne įkurdinami ir reikalingi/nuolatinės .globęs, jei jų' 
globojimas dar nebus kitaip patvarkytas.

; a Visi kiti tremtiniai (išskrininguotieji,arba neturį įrodymų,kad 
rūpinasi^emigruoti )nuo 1950.6.30.netenka IRO medžiaginės paramos,b;ėt 
galės naudotis IRO, vėliau Aukšto jo • Komisaro DP reikalam .teisine 
.globa. ■ ' t/'.

Nuo 1950.6/30.Vokietijoje IRO teiks' savoj'aprūpinimų ir kitus pa
tarnavimus tiktai tiem tremtiniam, kurių įkurdinimas bųsj,eigoje.Visi, 
kiti tremtiniai numatyta perduoti Vakarų Vokietijos globai.Vakarų V6- 
kietijos vyriausybė tam reikalui turi išleisti atitinkamus įstatymus" 
dėl tremtinių teisinės,politinės,socialinės ir ūkinės padėties.Vaka
rų Vokietijos globai atiteks visi tie tremtiniai,kurie nenori kitur ’ 

-būt įkurdinti,taip pat visi ne įkurdinamieji,kurie negalės būt'peikei-. 
ti į kitus kraštus ir turės būt patalpinti į ligonines ar prieglaudas, 
taip pat pastarųjų šeimos nariai,jeigu jie norės likt Vokieti jo je. To-, 
liau,Vokietijos globai -atiteks tie,kurių įkurdinimo galimybės kituose 
kraštuose yra neaiškios.

Ir Vokietijos globai perėjų tremtiniai turės teisę naudotis IRO 
patarnavimais repatriavimo ir įkurdinimo atvejais tol,kol IRO veiks,t. 
y.-iki 1951.3.31.
'-'Dėl pasiliekančiųjų Vokietijoje lietuvių reikalų tvarkymo VLIKo 

delegacija Ženevoje- įteikė IRO centrui motyvuotų pro memoria.
ĄukŠtasis_Tremtiniij_Komisariatas.

per trejus savo veiklos mecus IRO nesuspėjo galutinai sutvarkyti 
tremtinių reikalus.Aišku,kad IRO to nespės atlikti ir iki 1951.3.31. 
Todėl JTO Visumos Susirinkimas 1949,12.3. yra nutaręs nuo 1951.1.1. 
tremtinių reikalus tvarkytį pavesti Aukštajam Tremtinių Komisarui,ku
rio įstaigų (Aukštųj į Tremtinių Komisariatų) išlaikys JTO.Aukštojo 
Tremtinių Komisaro veikla numatytu iki 1953 m.gruodžio 31d.Jo būstinė' 
numatyta Ženevoje.Kokie bus Aukštojo Tremtiniu Komisaro uždaviniai - 
šiandien dar nežinoma.Aišku tik,kad jis neteiks tremtiniams materia
linio aprūpinimo,o bus apribotas ;ik jų teisinės padėties reikalais 
ir priežiūra vykdymo tos globos,kurių turės teikti Vokietija arba 
Austrija neįkurdinamiem seneliam,invalidam,ligoniam.Galimas daiktas, 
kad savo sąmatoje jis turės lėšų ir materialinei tremtinių, paramai 
atskirais ekstra atvejais. .. v '

Aukštasis Tremtiniu Komisaras prireikus atskiruos kraštuos ga-: ' 
lės turėti savo įgaliotinius. - . ' ■ '

‘ Teisinei tremtinių padėčiai ir tarptautinei globai nustatyti ir 
vykdyti yra ruošiama tarptautinė konvencija. Tam tikras komitetas, į 
kurį įeina dvylikos’valstybių atstovai, jau yra paruošęs tai konven
cijai atitinkamų proj.ektų. Konvencijai projektų ruošdamas tas komite
tas buvo įtraukęs ir kai kurias privatines organizacijas.Gaila,visos 
jos buvo tik vienos tautybės.Tų konvencijos projektų 1950m.birželio - 
liepos mėnesį savo sesijoj svarstyt numačiusi JTO Ūkio ir socialinių 

.Reikalų Taryba. . 'r-
Konvencijos projekte yra žymiai tikslesnė tremtinio aptartis,nei 

buvo IRO konstitucijoje. Jei ji bus priimta, daug dabar nelaikomų trem
tiniais galės naudotis Aukštojo Tremtinių Komisaro globa.Pagal jų ATK 
globa negalėtų naudotis tik nusikaltę Tarptautinio Karinio Tribunolo 
statuto 6 str.numatytais nusikaltimais arba nusikaltę kitais veiksmais 
priešingais JTO tikslam ir JT Chartai.
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Vatikano_organas epįę_g?nocidą_ir_rinkimus
Vatikano organas ^’Ossrvatore Romano” skelbia vis daugiau, žinių 

apie Baltijos kraštus.Š.m.36 nr.pirmame puslapy paskelbė iš V/ashingto- 
no žinią:’’Sovietų Sąjunga apkaltinta genocidu”,kur sakoma; "Amerikos 
Senato užsienių reikalų subkomisijai,kuri studijuoja Jungtinių Tautų ‘ 
konvencijos prieš genocidą ratifikavimą,prof.Levas Dobriansky,Amerikos 
ukraihiečių sąjungos pirmininkas ir Konstantinas R.Jurgėla,Amerikos 

^Lietuvių Tarybos įgaliotinis,pateikė konkrečių kaltinimų prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą genocidą" Toliau laikraštis cituoja jau žinomus Do- 

•brianskio ir Jurgėlos parodymų duomenis:
Šm.kovo 11d."Osservatore Romano" Nr.59.paskelbė iš Washington© 

žinią:"Pabaltiečių protestas dėl aukščiausios tarybos rinkimų",kurioje 
rašoma:"Diplomatiniai Estijos,Latvijos ir Lietuvos atstovai prie Washing- 
tono vyriausybės dar kartą atkreipė viešosios opinijos dėmesį į trijų 
Baltijos valstybių likimą,paskelbdami tris raštus,įteiktus Valstybės 
Departamentui dėl paskelbto Rusijos užsimojimo pravesti rinkimus į auk- s 
ščiausią .tarybą Baltijos kraštuose tuo pat būdu,kaip jie bus'pravesti 

'Rusijos vidųje.Rinkimai,kaip kad ir trijų valstybių Rusijos okupacija 
skelbiami neteisėti. , ■

Latvijos charge d’affaire Julius Feldmanis pabrėžia,kad "Sovietų 
Sąjungos aukščiausioji taryba latvių tautai yra ne kas kita,kaip sveti
mos šalies įstatymų leidžiamasis organas".Jis pridėjo,kad ir šiandien, 
kaip panašių rinkimų metu 1946m*,"pravesti rinkimus okupuotuose kraš
tuose yra tarptautinės teisės ir moralės sulaužymas."

Lietuvos ministeris Povilas Žudeikis pabrėžia,kad jo kraštas yra - 
jėga okupuotas "ir prijungtas prie’Sovietų Sąjungos klasta."Besiartinan
čius rinkimus jis vadina "vienu iš naujų įrodymų,kaip_rusai nuolat laužo 
teisę būti lietuvių tautai laisvai ir nepriklausomai."

Estijos atstovas kaltina Rusiją 'naudojant' "klastingą sistemų” 
priversti estų tautą dalyvauti rinkimuose.

Britai_atsįsakė_nuo DPlegiono
Šveicarų ”Die Tat”(4.6)iš Londono skelbia,kad pereitais metais Lon- , 

done buvęs sumanymas vietoj trūkstamų britų savanorių sudaryt svetimša- - 
lių legioną.Projektą rėmęs apsaugos ministeris Alexanderis.Jį palaike, 
konservatoriai,.nurodydami,kad tūkstančiai lenkų ir baltieČių stotų sa
vanoriais. Kadangi numatomas tik vienas priešas - SS - .tai DP mielai 
stotų į legionų ir jais galimu būtų pasitikėti.Š.m.kovo 29d.konservato
rius Amery tą reikalą vėl iškėlė,bet naujasis apsaugos ministeris Stra- 
chey davė griežtai neigiamą atsakymą.Esą tirta,ar toks legionas nebūtų 
tinkamas pakeisti britus Vokietijoj e,bet rasta,kad legionas tiem uždavi
niam netinkąs .-Kaip žinoma, Strachey stipriai^ priekaištaujamas jo taria
mas ar tikras palankumas komunistam.

Pradeda domėtis...
Belgų ’’Vers 1 'Avenir"('3. 30. )pirmume puslapy skelbiu:"Dešimt metų 

sovietinės okupacijos Lietuve j e',’kur rašo: "Neseniai politikai pradėjo 
domėtis Baltija,kuri d*bar yra virtusi sovietų svarbia, karine baze.Nau
jos uostų konstrukcijos,kurios turi užtikrinti sovietinį "saugumą',’ gre
sia vakarų saugumui.Pramatantisj i europiečiai Balti jos kraštus (Lietuvą, 
Latviją,Estiją) telaiko problemų visumoj’menka kiekybe.Tačiau minėti bal
tų kraštai buvo priimti i europinį sąjūdį ir kiekvienas turi savo atsto
vą taryboje.Cituoja Trumano ir Dewey sveikinimus Amerikos lietuvių kon
gresui. Primena apie 1 mil.lietuvių deportuotų,apie 75 tūkst.pabėgusių į 
Vakarus,apie pažadą "Voice of Amerika" transliuoti lietuvių kalba.
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Priekaištas van&.ru_sąžinei

Šveicarų ’’Liberte” (3.15) įdėjo straipsnį:’’Baltijos valstybių tra
gedija’.' Autorius primena SS tikslus Baltijos kraštuos:ne tik^gyvento- 
jus sovietinti,bet juos visu 100°/o perkelt i Busiją.Lietuviškais,lat
viškais ,estiškais daviniais pasinaudojant aprašomos-deportacijos j kul
tūros,bei religijos persekiojimas ir vietos gyventojų rezistencija. . • 
’’Šitas tūkstančių aukų agoniškas šauksmas.- rašoma - nė kiek nesujaudi-. 
na mūsų egoizmo ir musų pasitikėjimo savao.ju likimu. Šie dalykai nieka
da,mat .prie mus neprisiartins... ‘ ...... " 1

I?±iS.:ei§^kis_Belgijo je_ir_Liuksemburge
Lietuvos atstovas Paryžiuje Dr,Bačkis,VT-pavestas,lankėsi Belgi-* 

joj ir Liuksemburge.Kalbėjosi su užs.min.žmonėm,informuodamas apie pa
dėtį Lietuvojė,Lietuves aspiracijas ir Lietuvos laisvinimo organizaci
ją.Belgijos lietuvių reikalais Dr.Bačkis aplankėMons,Charleroi,Chate- 
let,Bruselį,Liežą.Liuveną,Mainant provincijoj yra 180 viengungių,63 
šeimos,y5 vaikei.3 moterys.Dirba tik vyrai.Limbourgo provincijoj -67 
viengungiai,47 moterys,58 Vaikai.47 vedų vyrai,2 našl^ės.Lieže ir jo 
apylinkėse bendrai 190,dirbančiu 120.Iš jų senųjų 13,naujai atvykusių 
157,šeimų 47,nevedusių 67,vaikų 43,mokyklinio amžiaus vaiku 19.Viso lie
tuvių Belgijoj su Briuseliu,Liuvenu,antverpenu yra 835.Vist lietuviai 
yrą baigą s atarti s- ir teoriškai gulėtų pasirinkti kito darbo,kaip angr 
1 les ' kasyklose. taČ i-’U praktiškai yra kitaip. Yra-apie 270.000 belgų be
darbių. Darbui gauti itixli-i leidimo,.Lietuviui-toks leidimas gauti la
bai sunkiai įtikimas. Tais reikalais Dr.Bačkis aplankė užs.rėik.min.,- - 
administracijos departamentą,IRO delegacijos šefą ir jo padėjėją,darbo 
ministerijos patarėją svetimšalių reikalam.Iš jų gauti atsakymai:l.Mons 
stovyklos lietuviai (22. "maištininkai”) esą nustoju IRO globos.Ją at
gauti galį tik pradėdami dirbti.Dabar jie-esą labdaros įstaigų globoj. 
Belgai ju niekur nevešią,nes "mes.pačiu belgų niekur nevežame,tai juo. 
labiau svetimšalių".Esą IRO reikalas jais .pasirūpint.Belgai tariasi su 
karine TV valdžia Vokietijo je dėl jų .gi ičirimo.Amerikiečiai sutiktų,jei 
sutiktų IRO.O IRO atsisako.Esą žmonės turį dirbti ir nekompromituoti . 
DP vardo.2. Visi nori emigruoti.Nei belgai,nei IRO tam nekliudo,bet ir 
nepadeda,Tik emigruojenčiom šeimom .Šiek tiek lig šiol būvą padedama. . 
Tas ir toliau busią daroma. Viengungiai, dirbdami 6 mėnesius, sus .įspaudą ; 
galėtų emigracijai.susitaupyt,šeimom tas negalima.Vienintelis kėlias 
jiem emigruoti - IRO-Bet IRO užsikirtus.(Tatai patvirtiną ir Dr.Jesai- 
čio pranešimas iš VLIKo delegacijos veiklos IRO sesi joj.Žen evoje).Ten
ka konstatuoti,Aad Belgijos agentai,verbavę DP į Belgiją,yra juos ap- 
gavą.Belgijos atvejis yra vienas pačių tamsiųjų DP istorijoje.IRO vaid
muo šiuo atveju stoja šalia UNRRA,kai toji teroru varė DP į sovieetų 
rankas? ELTA), ■' • ’ ;

Li3kdomb'?.rge' lietuvių bes'ą apie 20.
Vasario o j; Bnę’įĮiJoje ' it

Brazilijos švietimo ministerijos stotis transliavo portugališkai 
pasakytą Lietuvos atstovo konsu?.o Dr.Meierio, kalbą ir lietuvių dainas^ 
Žodžiu skeiklno Latvijos mįnisteris OlinŠ, Esti jos konsulas A st/felegra- 
mas-ątsįuntė Brazilijos prezidentas,darbo ir- pramonės ministeriSįVyr. 
štabo v?.ršinįnka>. TV ambasadorius,Indijos,Kinijos,Belgijos,Sirijos, Či- 
li .Domi n i nkonų., Parągvaj aus, Ekvadoro, Latvijos, Estijos, Olandi j os, Venesue
los ambasadoriai’bei atstovai.Iškilmes rengė lietuvių kolonija. •

x . . ■ ■ : ~ ■
-Lietuvos atstovas Dr.Bačkis perdavė Prancūzijos vyriaasybei užuo

jautą savo ir VT.tKo vardu dėl L.Blumo mirties. • ■

I

12



■i .I -I (V4| 'IItHiliH I H' II 'HM, !||, ■ I -I rj

Bibentropo_-J4oįotoyo_idėja nemiršta • • ■ .
'"Ostwarts der Oder and Neisee”- tokio vardo knyga 1949m; išėjo Han- 

no very j e. Knyga turi būti mokslinio pobūdžio,nes parašyta mokslo žmonių; 
prof ..Dr. Peter-Heinz Seraphim, prof .Dr. Reinhart Maurach,Dr.Gerhart Wolfram. 
Išleista taip pat mokslingumą pabrėžiančios leidyklos - Wissenschaftįi- 
che Verlagsanstalt K. G.Hannover’,kuriosir motto yra Veritas et litterae. 
Knygą parašyta tikrai su visu mokslinio darbo metodologijos aparatu.JCLau- 
.simai paliesti is visą pusių,išsamiai,išdėstyti sistemingai,iliustruoti 
■įdomiom statistifiėm (fišagramom. Tik vieno-dalyko knyggje pasigendi - veri- 
bgs^tįesos!

Autoriai iš anksto turėjo nustatytą tikslą;įr/odyti ir įtaigoti,kad 
žemės anapus Oderio Neissės turi priklausyti ne Lenkijai,© Vokietijai. 
Šiam tikslui yra parinkti atitinkami faktai,kur reikia,pafrizuoti,kur 
reikia,visai aukštyn kojom apversti.Veriįas čia yra labai- jau vokiška. 
Atitaisinėti atskirus faktus ar faktų aiškinimą šioj,vietoj nėr prasmės. 
Tatai galės būt kitur padaryta.Tačiau tikslinga žinoti,kokios idėjos 
mėginama brandinti-vokiečių tautoje.Rytprūsių atžvilgiu ir kokiais argu
mentais jos stengiamasi pagrįsti.Sustokim tik prie istorinių motyvų,ku
riuos kelia Dr.Wolfrum,labiausiai atstovaująs politinei koncepcijai.

l>Ryįprūsių_pirminiaį_gyventojėi_nebuv2_lenkai. lJf.i 13-jo amžiaus,iki 
vokiečiam’atšikeliant^Rirminiar'RytpRŪšių gyventojai "nepriklausą nei 
slavų nei germanų tautą šeimai.Dingusioj i senprūsiai priklauso,kaip ir 

'šiandien dar gyvos lietuviu ir latvių tautos,atskirai indogermaniškajai 
baltų tautų šeimini.Taigi Rytprūsiai niekada nebuvo gyvenami slaviškų gi-* 
miniųitaigį niekad taip pat nebuvo lenkų gyvenami”(12p.).

2.Kryžiuočiai užėmę Rytprūsius^teisetai.Norėdamas pridengti kryžiuo
čiu ordino imperlaiištlnį’plėsikiskūmą,DrTWolfrum primena šįuos faktus; 
1226m. Mozūrų kunigaikštis pakvietęs kryžiuočių ordėną atvykti kovai, su 
pagonim ir jam padovanojęs Kulmijąjesa imperatorius 1226m;tam tikra bu
le pripažinęs kryžiuočiam nuosavybės teisę i prūsų'gyvenamas sritis; 
esą popiežius priėmęs-Kuliaiją ir nukariausimas prūsų žemes į Šy.,Petro 
globą ir-jas perleidęs ordenui.Jš tu faktų autorius daro išvadą,kad ano- 
meto vyriausi tarpt aut ifiįai autoritetai šitam ordeno žygiui pritarę ir 
jį patvirtinę.-Taigi kryžiuočių nukariavimai Rytprūsiuose buvę ne savi
vališkas ordeno imperializmas,bet vykdymas visų Krikščioniškųjų Vakarų 
ordenui pavestos krikščioninimo misijos."Jokis misijų darbas nebuvęs 
■taip legalizuotas kaip sitas.” Ir jį vykdę ne vieni vokiečiai,bet rite
riai iš visos Europos.(22p.).

3«Nukariautieji_prūsai_geruoju_įsįĮieja_į_yokiecius.1410m.nuo Oderio • 
iki Nemuno vokieŠiąi tuose plotuose jau būvą įsikūrę.Tačiau nukariautie
ji prūsai "nebuvę nei išnaikinti,nei išstumti",o tik paversti laisvąis 
ūkininkais(25p. ) .Dėl to net -17-jam amžiuj daub buvę reikalo prūsam išleist 
jų kalbą katekizmą."Tačiau pamažu prūsų gyventojai buvo ašiniliuoti^ir 
tokiu būdu išnyko"(23p. ).

4.Lįetuya_nenukariaata_dėl_ordeno_atsisakymo nukariavimo tendencijų. 
"Smunkant-vidurinių“amžių-vakarų-katallkybėi ir-blėštant-kryžiaūš-karų“ 
idėjai (tai buvo primatakas ir priežastis reformacijai),dingo ir ordeno 
jėga.Tuo metų,kai jo veikimas buvo vertinamas ne pagal naudą vokiečių 
tautai,bet išimtinai kaip krikščionybės misija,jo veikla buvo laikoma 
baigta,ir Lietuvos nenukariavimas paaiškinamas tiesiog kaip atsisakymas 
nuo to”(24p.). n ,, •

5*Nei_"Drang_nach_Osten”znei_germanizayimo tendencijos2o visur tik 
Y°Kiška_taikinga^kūItūra. Autorius kategoriškai atmeta populiarų tvirt’i-' 
nima.kad kryžiuočiū’ordėnas jau vykdęs "Drang nach Osten";kad jį tęsusi 
visais laikais Vokietijos politika. Esą tik Rusija visais laikais turėjusi 
į Rytprūsius ekspansijos tikslą. "Prūsijos valstybė jokios teritorijos
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gabalo Baltijos pakraščiuose nėra užgrobusi,o visas žemes yra įgiju
si tik pirkimo,paveldej imo arba tarptautinių sutarčių keliu - visai 
priešingai nei Prancūzija,kuri verždamasi į rytus sąvo sienas yra 
kilnajusi visada kariniais užgrobimais.”(28-p>jįJ’Nęt ligi pat 19-jo 
amžiaus galo Prūsijos vyriausybei buvusi svetima bet kokia jos pro- ' ' 
vincijų germanizavimo tendencija”!32p.).Bet vokiečiai atnešu savo 
aukšta kultūrų,ir vietiniai gyventojai ją prisiėmę savu noru.

J_?£įP£ūsiųs_niekas_kitas_nėtųri_istoriniiJĮ teisių.’’Versalio su
tartimi Lenki ja ( resp7Liet.u--a;yrū gavusi visas'sritis,i .kurias galė- 
tų,gal būt,reikšt? pretenzijų etnografiniais motyvais,bdt tikrai ne' 
istoriniais daviniais”(41p.). '

. Šitokios Dr.Wolfrum tezės,leidžiamos į vokiečius ir ne vokie- • 
čiųs,yra sudarytos daugiau dialektikos būdu,bet ne išvados iš istori
nių gaktų.Istoriniai faktai čia ne premisos,o tik iliustraciją.

. Dėmesio verta pirmoji tezė.Ji yra jau tam tikra pažanga,palygint 
su nacine literatūra,kurioj naujieji prūsai buvo laikomi tiesioginiai 
senprūsių ainiai.Kodėl čia nebijoma atvirai pripažinti,kad senprūsiai 
ir lietuviai bei latviai yra tos pačios tautų šeimos nariai? Knygoj 
atsakymo nerandam,bet jį patiriam iš Dr.Wolfrum vienam lenkui rašyto- 
laiško,kurio nuorašas r.ura,atsiust _s.Dr.Wolfrum tvirtina,kad bolševikam 
sunaikinus didelę Lietuvos ir Latvijos gyvento jų .dalį, tiedu kraštai . 
nebeprisikelsią nepriklausomai gyventi.Taigi lietuviai Dr.W.akyse jau 
baigiąs mirti politinis .dydis, su kuriuo nebeteks skaitytis.Jis iškris . 
iš pretendentų į Rytprūsius,ar į jų dalį. Aiškus parteris tik Lenkija’ 
ir su ja reikiavskaitytis.Dėl to jau nebepavojinga kalbėti apie s.enų-- 
jų prūsų giminiškumą su lietuviais ir. tuo.pačiu pateigti. lenkam isto- • 
rihes teises i Rytprūsius.Tačiau norėdamas patenkinti ir tą vieninte-r 
lį savo konkurentą - Lenkiją, ir atsilyginti jai už vokiškąsias žemes ■ 
Dr.W. taria,kad negali_būt_nieko_prieš2jei_Lenkija_pasiims_Lietuvos_ir 
Latvijos teritoriją^šūtšikdama"jų likusiems’gyventojam'kūltūrinę^ąuto- 
nųmįją^Tokiu būdu Lenkija gautų būtinus į Baltijos jūrą uostus ir g a-. 
lėtų atsisakyti buv.vokiečių žemių-Dr.W.net galvoja,ar pereinamajam 
laikui nepasisektų Rusiją atstumti į rytus iki 1914 m.sienų,žemes tarp 
Oderio-Nessėš ir 1914m.Vokietijos rytų sienos paverčiant Vokietijos' 
Lenkijos kondominiumu.

Dr.W. planas prilygsta Ribentropo - I.olotpvo' susitarimą.Ribentro-T 
pas atgimė Dr.Wolfrum asmeny,tik vargu ar susiras lenkiškas Molotovas^ 
lenkų tautoje. ■. .

Dr.W.siūlymas Lenkijai susitarti su-Vokietija Lietuvos Latvijos 
sąskaita leidžia suprasti moralinę vertę kitų jo tezių.Pirmiausia kry
žiuočių įsikraustymo į Rytprūsius teisėtumąs.Iš autoriaus suminėtų 
faktų jis atrodo buvęs toks pat teisėtas,kokį dabar Dr.W.siūlo Lenki
jai Lietuvos atžvilgiu.Ordenas prūsų žemę gavęs teisėtai,nes jam tai 
pavedęs ... Romos imperatorius.Taigi ir. Lenkija teisėtai gaus Lietu- 
vą-Latfiją,nes jas Lenkijai paveda Dr.Wolfrum.Jei kaimyno A pritari-, 
mu kaimynas B užgrobs kaimyno G žemę ir tai laikysim teisėtu įgijimu, 
tada Dr.W.istorinės teisės į prūsų žemes bus taip pat pagrįstos.Tokį 
įgijimo būdą mėgo Hitleris,šiuo metu praktikuoja sovietai.

Tezė,kad ordenas vykdęs visų krikščioniškųjų vakarų misiją,kad 
toj misijoj dalyvavę ne tik vokiečiai,bet. visos Europos riteriai tik 
pakerta Dr.W.istorines pretenzijasiį Rytprūsius.Nes jeigu toje misi
joje dalyvavo visa Europa,jeigu misija buvusi vykdoma visų krikščio
niškųjų vakarų vardu,tai į prūsų žemes galėtų reikšti pretenzijas 
visa Europa,o ne vokiečiai... ■ ■■

Jeigu Europa buvusi pavedusi ordinui misiją (sukrikščioninti 
pagonis), tai tie patys autoritetai (popiežius,imperatorius),kurie

14

Dr.W.net


' *■ . ' • .1 .. 'I ’ ■' ' 'IT'*- -< ---------------------------x 5 - ------------------ -----
r tariamai įteisiną ordėno grobimas prusą žemių, yra pripažinę, kad or-

denas jam pavestos misijos neatliko, ją piktnaudojo.Ir jeigu knygoje 
sakoma,kad kryžiaus karų idėja nusigyvenusi, tai didelė dalis kaltės 
dėl to tenka ordenui, kad jis nešė ne krikščionybę ir‘kultūrą,kaip ma
no autorius, betvkalaviją ir ugnį. Jeigu Lietuva buvo nenukariauta,tai 
ne dėl to, kad išblėso kryžiaus karu ugnis,bet tik dėl to,kad prieš 
kryžiuočių sistemingą grobimo ir imperializmo organizaciją buvo paga
liau suorganizuota galinga ir efektyvi apsauga (1410 m. Žalgiris)’, kuri 
padarė ordeną ■ neb epą j ėgų-.toliau užpulu'.nėti,’ Jeigu senųjų prūsų išsiliko 
iki 17-jo amžiaus, tai ne dėl to,kad juos.ordėnas būtų globojąs, bet 

_ tik dėl to, kad jie atkakliai priešinosi pavergėjam.
Kiek teisingos Dr.W.tezės apie vokiečių taikingą kultūriną veiklą, 

kurioje kitų tautybių žmonės asimiliavęs i, apie ’’Drang nach Osten" nebu
vimą - nėra prasmės aiškintis. Tik jeigu tuo norima.įrodyti istorinę 
vokiečių teisę į Rytprūsius, tai pasiekiamas priešingas rezultatas,nes 
per daug jau prasilenkiama su tiesa,ar švelniau tariant,per daug jau 
ta Dr.W.veritas yra saviška. Dar kiti argumentai (ūkiniai,kultūriniai, 
socialiniai) galima būtų-suprasti,bet tik ne istoriniai.

I
Rytprūsių klausimas yra atviras.Bet to klausimo sprendimas yra 

daug sunkesnis,negu Dr.Wolfrum jį atvaizdavo.Ir Dr.Wplfrum pripažįsta, 
kad istorinė t e i s ė į prūsų žemes priklauso lietuviams.Pri
pažįsta taip pat lietuviam etnografine teisę. Todėl Rytprū
sių problema galima sprąsti tik lojaliai atsižvelgiant į visų,'suinte
resuotųjų teises.Dr.Wolfrum nuėjo kitu keliu.Reikia tikėti,ka$ tai tik 
atskiras atsitikimas,bet ne vokiečių tautos nusistatymo pareiškimas.

———————— • * . •
_ Prancūzų "Le Figaro Litferaire” (3.11.) įsidėjo Dr.Mark Dvorzeckio 

straipsnį apie Vilniaus žydų buvimą gettie.Trys epizodai plačiausiai ap
rašomi: getho komendantas žydas Genus,1943 m.žydų naikinimas Paneriuose, 
žydų ryšiai su sovietų parašiutininkais., ■ . - -

Plačiau aprašomas getho diktatorius Jacob G e* n n s,kurio žinioje 
buvę visi Lietuvos gethai.Vokiėčiai pdskyrė getho komendantu,kurio ži
nioje buvo ir žydų policija,nors jis taip pat buvo žydas.Manydamas,kad 
žydus išgelbėti galima kuo uoliausiai vykdant gestapo reikalavimus,jis 
palaikė-gerus ryšius su gestapu, saviškiam buvo labai griežtas,net ’’lie
tuvių kareiviai,kurie stovėjo prie getho vartų,Genns bijojo ir jam pra
einančiam atiduodavo pągarbą" .'Tačiau 1943 m.rugsėjo mėn. ir jis buvo ge
stapo apkaltintas palaikąs santykius su sovietų partizanais ir sušaudy
tas. v ‘ ‘

Labai smulkiai aprašoma,kaip iš Vilniaus getho buvo išg'abenti 5.000 
žydų į Panerius ir sušaudyti..Tiem buvo paskelbta,kad 5.000 žydų savano
rių .perkelsiu į Kauną, kur,buvo žinoma, yra. ir daugiau -/ietos ir geres
nis maistas. Tuos savanorius užkaltuose vagonuose ir nugabeną į Panerių 
stotį. Kai žydai pastebėjo- apgaulę, daug kas puolėsi bėgti.Keliasdešimt 
pasisekė pasislėpti miške.Autorius mini,kad getho sargybose ir kalba
mame žydų šaudyme dalyvavę ir lietuviai. Esą tą dieną prieš šaudymą bu
vę pastebėta daug lietuvių kareivių nugirdytų, o šaudymo dieną,kadą 
traukinys sustojęs Paneriuose, abiejose traulcinįp pusėse stovėję lietu
viai kareiviai ir ėją sargybą,kadvnelaimingieji nepabėgtų. Sykiu su vo-- 
kiečiaįs jie atidarą ugnį 1 bėgančius. ' W -L • -

Vilniaus get*he veikusios dvi-žydų rezistencinės organizacijos:”?. 
p.O.” ir ”Yehisl".. 1942 m.vasario m.vienas F.P.O.nary’s (Rusariovič) pra- c 
nešė, kad Vilniaus apylinkės miškuose pasirodžiusi sčvietų parašiuti
ninkų grupė.Vitenbergas su jais-susirišo.Jie pripažino F.P.O.regulia
ria sovietinių partizanų sajudžio grupe.Jai pavesti tanų tikri uždaviniai
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- žinias rinkti, drauge su parašiutininkais c ją ir
t-.t. Parašiutininkai žadėjo pagalbą savo ruožtu F.2.0. Tačiau vietos 
gyventojų įduoti parašiutininkai pateko į vokiečių rankas. Tada
F.P.O įgaliojo Sonią Madeisker ir Cesią Rosenberg prasiveržti pro . . 
frontą, pasiekti Maskvą ir susirišti su centrine partizanų vadovybe* 
Po daugelio nuotykių abidvi delegatės sugrįžo nesumezgusios .ryšio. su-..

...Maskva, ‘
Ir.Zekiel grupė darė rezistencinių pastangų. 1943 m.balandžip J, 

20 - 21 dd.dvidešimt aštuonl*ų žmonių grupė pasitraukė iš getlio į 
miškus partizanauti. Tai buvusi pati pirmoji žydų partizanų organi- . 
zuota grupė.

Amerikeičių lėktuyas_ir_soyiet,ų_protest§.s . ■ . :
TV lėktuvas pasirodė ties Liepojum.Rusai pareiškė amerikiečiam 

protestą dėl sienbs pažeigimo.Jei Washingtonas galėtų dėl to keno 
protestą priimti,tai tik iš Latvijos ar Lietuvos minister!© Washings 
tone,bet ne iš-Višinskio. Višinskio protestas panašas į urggimą lo
kio, kuris suleido-dantis į stirnos gerklę, priklydusią bitelą koja 
nuspaudė ir- ėmė urgzti bičių spiečiai,kad jos pažeidžia jo^dantų val
domą karalystę.Višinskio teisė plėšriu jų žvėrių teisė.Dėl to rusų ’• 
protesto pasisakydama tiek JV,tiek vakarų Europos spauda sutartinai 
pažymi,kad Baltijos valstybių teritorija nėra Rusijos teritorija ir 
kad Baltijos kraštų okupacija nėra pripažinta^Laisvojo pasaulio nu
sistatymą tuo klausimu gerai iliustruoja šveicarų "Die Tat” (4.13,)t 

’’Rusų baisus riksmas dėl amerikiečių lėktuvo sienos pažeidimo prie 
Baltijos juros duoda įdomų tarptautinės teisės klausimą,kuris re- 

.. . girnai-buvo primirštas .Būtent ,Washingtonaš tebelaiko diplomatinius 
santykius su Latvi jos, Estijos ,Lietuvos-’valstybėm ir šitų kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nėra pripažinęs.Dėl to Wasiiingtonas ne
gali pripažinti,kad Baltijos teritorijos perskridimas butų sienos 
pažeidimas.A propos tarptautinė teisė:sukeliamas didelis triukšmas 
dėl’svetimo lakūno pasirodymo - ties Liepojum,bet patys rusai^Latvi- 
ją mindo šimtais tūktsnčių batų,kai tątai pasirodo, strategiškai . 
naudinga. Dar vis autoritetingas Molotovas kitados iškilmingai pa
reiškė: ’’Paskutinių dvieju desimzmevių patirtis sukūrė gerą pagrin
dą konsoliduoti santykiam tarp Sovietų Sąjungos ir Jos baltiškųjų 
kaimynų.Yra neteisa,kad tarpusavio pagalbos paktai reiškia Sovietų z 
Sąjungos kišimąsi į Estijos,Latvijos,Lietuvos reikalus.Visai prie
šingai, pasirašiusiųjų valstybių suverenumo neliečiamybė šiuose pak
tuose yra pripažinta ir nesikišimo principas yra juo.se sustiprintas’.’ 
Taip kalbėjo Molotovas 1939.10t311 Nepraėjo metai,ir 1940.6.17.
(į Lietuvą- 6.15.ELTA) raudonoji armija įžygiavo į Baltijos kraštus, 
ir tas pats»Molotovas aneksavo tris valstybes - ; '■’••viją, Estiją, 
Lietuvą.Dabar jis skundžiasi,kaip nuskriausta nekaltybė,amerikie
čiu lėktuvu,kuris pažeidęs erdvės neliečiamybę viršum Latvijos.'. 
Bet kaip Molotovas vykdė savo nesikišimą į Latvijos reikalus?Nak-

- . tį,1941m. iš birželio 13 i. 14 dieną,motorizuota kariuomenė,suside
danti is rusų tautybės saugumo policininkų,užpuolė Latviją^kad 
tūkstančius latvių: ištrauktų-iš lovų, sugrūstų į purvinus gyvuli- . 
nius vagonus ir iš gabentų į Sibirą. Taip baidėsi tada Latvijoš 
tragedija.Taip baigėsi tada Molotovo žodžio laužymas...”

Tame pat. nr.laikraštis deda Baltijos pakraščių žemėlapį.Pažy- . 
mėtinaįkad žemėlapis išvengia dažnai užsieninių žemėlapių daromos 
klaidos Lietuvos teritorijos apibrėžimo ir Vilniaus bei Klaipėdos 

. atžvilgiu. Vilnius čia yra Lietuvos-sienose. -
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