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£.. J. 35. Vtftiausiaįa Jiomiteto
INFORMACIJOS

I. _Da.rbo_ir Sargybę Kuopę Atatęvę Suvažiavimas
S.m.balandžio mėn.24 d.Fellbache ęvyko Darbo, Sargybų ir inžine

rijos kuopiu atstovę, suvazivimas, kuris apsvarsto savo specifinius 
reikalus.

Klausant atstovę, pranešimą paaiškėjo džiugus faktas, kad musu . 
kuopos yra pavyzdingos Bendruomenės Apylinkės, kurios ne tik visas 
prievoles laiku ir pilnai atlieka, bet dar stipriai paremia kultu- 
rinius Bendruomenės užsimojimus (kai kurios kuopos ligi 35.000 RM. 
aukę). Pavyzdingai atlikdami savo tiesiogines-pareigas musę vyrai 
įsigijo amerikiecię pagarbę ir aukšta ęftertinimę.

Kuopos pasigenda glaudesnio bendradarbiavimo su savo kelimės 
Apylinkėmis . Jiems butę labai .malonu, kad ję kilimo Apyi ink ė s Komi
tetai ir šiaipveikėjai daugiau juos atlankytę, pabendrautę su jais, 

■padaryty pranesimy, paskaitę. Pasigendama ir stipresnio dvasiniy ręi- 
kaly kuopose rupinimo.

II. PABALTįS_ CENTRO_ KOMITLTŲ_ PKlIDJI<y_ PASTTARTCaR

Š.m.gegužės m. 5 d. Pellbache ęvyko eilinis Pabaltės Centro-Kc :i- 
tety pirmininkę pasitarimas, kuriame dalyvavo Estę Centr,K-to pirmi
ninkas prof. E.Ein ir p.Ivask, Latvię Centr.K-to pirmininkas H.Klarks 
ir p. J.Venners ir rietuviy C.K-to pirmininkas P.Gaucys ir p.J.Šle
petys. . ■ ~

Buvo, aptarti einamieji reikalai ir pasikeis*ta informacijomis.'su- * 
tomis žiniomis praneuzy karinė vadovybė išleido potvarkę, einant ku
riuo ęsakyta visus pabaltiecius laikyti Sovietę piliečiais. Tuo 
reikalu Vykd.Taryba ėmėsi rerkalingę žygiy būklei atstatyti.

Taip pat gautas iš Ženevos pranešimas, kad Prancūzijos Vyriausy
bė ęsileistę Pabaltįecię delegaciję, jeigu jie panorėtę nuvykti ę 
Prancuziję ir vietoje susipažinti su darbo sąlygomis ir apystovomis. 
Nutarta delegacijy sudaryti po 3 atst.iš kiekvienos tautybės

Iš IRO Centro patirta,kad š.m. Kanada ęsileisianti DP^500 šeimy 
ūkio ęLarbams ir papildomai dar 1000 seimu, jeigu IRO trečdaliu sąvo 
lėšę prisidės prie tę šeimę pervožimo^ę Kanadę.

Periferijose kilus kaikuriems neaiškumams dar sykę patvirtintas 
nutarimas, kad stovyklose tautybės turi būti atstovaujamos pariteti
niu principu, o tarnautoję kadras turi būti sudaromas besivaduojant 
tautybiy proporcionalumo principu.

Ryšium su artėjančia birželio 14 d. liūdna sukaktim, nutarta ta 
diena bendrai paminėti: atlaikyti gedulingas pamaldas, suruošti g Pa
tinkamus minėjimus, uždrausti (išvakarėsešokius ir pasilinksmini
mus, vėliavas nuleisti iki pusės stiebo, išnešti bendras rezoliuci
jas, parinkti aukę ir paraginti musę spaudę plačiau iškelti tos die
nos musę nelaimę.

Dar buvo aptarti kiti smulkesni reikalai ir atsižvelgiant ę IRO 
neteieingę dirbantiesiems cigarecię paskirstymę, buvo paslystas IRO 
Centrui -Bad Kissingene atatinkamas memorandumas.
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III. H»Ittį42.IįOS _J_ KA Ujy._ EAIfl...
I

Lietuvos Generalinis Konsulą. Torontoje p.Gerald P.L.Grant - Suttie 
informuoja, kad jis gauna daugįbę laišky su prašymais išrūpinti vizy_ 
ivaziupti į, Kenai^ . Tai es.j lengva pasakyti, bet sunku įvykdyti, nes 
y Kanadą gali įvažiuoti tik t L , kurie turi ten pasiturinčius gimi
nes ar draugus, arba kurie parenkami Kanados komisijos -‘-uropoję.

Toliau jis nurodo, kad ir jauniems, sveikiems žmonėms gali susi
daryti sunkumu, nes ne visi atvykusieji gerai užsirekomenduoja.Vieni 
sulaužo pasižadėjimus, kiti nenori dirbti, girtuokliauja, ar net nu
sikalsta. Visa tai veikia tremtiniy nenaudąjį

Atsižvelgiant y tai, tremtiniai turėtu, suprasti ir y Lietuvos Kon
sulatu. Kanadoje tufėty kreiptis tik tie, kurie atitinka aukščiau^iš
vardintoms kategorijoms, nes p.Konsulas'is savo pusės negali išrū
pinti vizy? o tik pagelbėti sutvarkyti dokumentus. Be to, laiškai tu
rėtu b.uti rašomi angly, kalba ir tokioje formoje,kad? reikalui esant, 
juos buty galima paslysti atatinkamoms Kanados įstaigoms ir turi tu
rėti pilnas žinias apie kiekvieną, šeimos nary (amžiy, sveikutę., už- 
siėmimę ir kitus šeimos narius).

Gen.Konsulas Grant-Suttie noriai padeda, bet reikia atminti, kad 
jis atlyginimo negauna ir visas išlaidas turi pats padengti, o^kiek
vieno tremtinio laiškas sudaro jam vidutiniškai vieny dolerj. išlaidy. 
Dėl to, nereikia rašyti bereikalingai, taip sau, bet tik tais atve
jais, kada Konsulo-p-įgalba tikrai reikalinga. Geriausia buty, jeigu 
tremtiniai angly kalba surašytus laiškus siysty per LTB Centro Ko- 
mitetę, kuris juos sugrupavęs persiys tolimesniam patvarkymui.

iv. ^SPEJnąS _KLAĮPeBOS_ KRAŠTO.. LIETUVIAMS^.

Soviety žinioje esanti vokieoiy spauda ir kity šaliy^komunisti
niai laikraščiai paskelbė žinię, kad visi Kiaipedos Krasto gyvento
jai lietuviai, kur jie bebutu,privalo registruotis rūsy konsulatuo
se (rūsy zonoje rūsy karo valdžios skyriuje) pristatyti savo asmens 
dokumentus ir gauti'soviety piliečio pasus, taigi irpilietybę, 
šid rūsy potvarkisxyra neteisėtas, nes Klaipėdos Krašto gyventojai 
yra Lietuvos piliečiai ir neprivalo soviety konsulatuosear kitose 
įstaigose registruotis. Ta žinia siekiama Klaipėdos Krašto gyven
tojus apgauti, kad galėjus juos panaudoti komunisty imperialisti
niams tikslams.

Tuo kilaus imu musy pasiuntinys J.A.V. p.zadeikis paskelbė pro
testu ir yspėja Klaipėdos Krašto lietuvius neleisti ysibauginti nei 
susivedžioti.J.A.V. valdžia paseklbė, kad rūsy atstovybės pripa- 
(konsulatai) neturi teisės atstovauti Lietuvos pilieciy, nes Lie
tuvos diplomatinės atstovybės pripažįstamos ir veikia.

Dėl to, jei Klaipėdos Krašto gyventojams reikia patarimo ar pa
galbos, jie visuomet gali kreiptis y Lietuvos konsulus. Kur jie ne- - 
pasiekiami ’ y L.T.B.padalinius arba lictuviy organizacijas ir ten 
gauti visas reikiamas informacijas ir paramę.

•V._JPA.SKX&U.S_ TRAČIAS. į _VXKJAUS1^_ STATUSO _TAKXB£i

Š.m.gegužės m.5 d. buvo paskirtas p.Stanley Gewirtz treciuoju 
nariu i Vyriausiu LB Statuso Taryby. Ligi šiam laikui toje Tarybo
je buvo tik du nariai: Slarcel do Baer (belgas) pirmininkas ir Henri 
Tremeaud^ (prancūzas)., P.Gewirtz yra prityręs teisininkas.

Ligi šiam laikui BP Statuso Taryba yra gavusi 1.100'apeliacijy 
BP statuso gryžinimo reikalu. Bu Tarybos nariai Įsprendė 381 apciia.— 
ciję. iš kuriy 287 išspręsta teigiamai.
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