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BERNADOTTE - ATENTATO AUKA
Nežinomi asmenys nušovė JT tarpininką Palestinoje

Imasi realių priemonių
Londonas (Dena/Afp). Pirmininkaujant 

ministerial "pirmininkui C. Attlee Downing- 
streete įvyko ministerių susirinkimas, ku-

Steigs Oriento unija?
Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei

kalu ministeris Bevinas turėjo pasitarimą 
su Turkijos ambasadoriumi Londone Atchi- 
kalinu. Apie to pasikalbėjimo turini britų 
užsienio reikalų ministerija atsisakė ką nors 
pareikšti.

Pagal Londone pasklidusias žinias, pasi
kalbėjime buvo paliestas Oriento unijos su
darymo klausimas, i kurią įeįtų Turkija ir 
įvairios arabų valstybės.

Liaudies demokratijos tokiu 
laisvių neduoda

Tokio (Dena/Afp). Amerikiečių okupaci
nių pajėgų vyriausias vadas Japonijoje ge
ne/. McArthuras, atsakydamas i Paniuški- 
no kaltinimus dėl streikų uždraudimo Japo
nijoje, pareiškė, kad profesinės sąjungos 
Japonijoje naudojasi didesnėmis teisėmis, 
negu tai yra bet kokiame liaudies demokra
tijos krašte.

Francas ruošiasi į Portugalija
Madridas (Dena/Reuteris). Atkartotinai 

čia teigiama, kad gener. Francas spalio 
mėn. vyks i Lisaboną oficialaus vizito. Ma
noma, kad Francas turės pasitarimus su 
Portugalijos valstybės prezidentu Carmona 
ir ministerių pirmininku Dr. Salazaru.

Madrido laikraščiai, inspiruojami įstaigų, 
deda komentarus apie Ispanijos Portugali
jos draugiškumą. Tuo norima paruošti vie
šąją opiniją ryšium su Franco kelione, ku
ri bus pati pirmoji nuo jo atėjimo į valdžią. 
Spauda primena, kad 1939 m. tarp Ispanijos 
ir Portugalijos buvo sudaryta draugiškumo 
sutartis, o 1942 m. buvo pasirašytas paktas, 
pavadintas „Iberų pusiasalio blokų”. Jis 
turi būti pailgintas arba reviduotas.

Ta proga „Arrida” rašo, kad gresiančia- 
me pavojuje vis nurodoma į Portugaliją ir 
Ispaniją. Tie kraštai yra vieninteliai Eu
ropoje, kuriuose tvarka, taika, darbas ir ti
kėjimas nėra sukrėstas.

Italai emigruoja 1 Australiją
Genuja (AP). 200 itajų darbininkų grupė 

išvyko į Australiją. Tai yra pirmoji parti
ja iš kelių šimtų italų emigrantų, užsirašiu
sių specialiems darbams į Australiją. Rug
sėjo 19. d. išvyksta dar viena grupė.

Daugiau lėktuvų Berlynui
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

karo aviacijos vyriausia būstinė patikino, 
kad visi' generolo Clayaus reikalavimai pa
didinti lėktuvų skaičių Berlynui aprūpinti 
bus patenkinti.

Reikalauja didelės imigracijos
Kapštadtas (Dena/Reuteris). Pietų Afri

kos unijos opozicijos vadas gener. Smut- 
sas pareikalavo leisti į Pietų Afriką masinę 
emigraciją, kuri sustiprintų uniją pasauly
je, kuriame jis mato kylantį pavojų.

Toliau Smutssas išvedžiojo, kad ir vy
riausybės partija pasisako už unijos sustip
rinimą, bet laikosi tik kitos politikos. Ji 
siekia atskirti baltuosius nuo spalvuotųjų, 
bet tuo efektyviai nebus pasitarnauta Pietų 
Afrikos problemų sprendimui. Tam geriau
siai tinka plataus masto imigracija.

Ir vėl tarėsi su Trumann
• Washingtonas (Dena/Reuteris). Užsienio 
reikalų ministeris Marshallis praėjusios sa
vaitės gale antrą kartą konferavo su prezi
dentu Trumanu Berlyno krizės klausimu.

Tas Marshalio pasitarimas su prezidentu 
buvo paskutinis, nes sekmadienį minist. 
Marshallis išskrido į Paryžių dalyvauti JT 
pilnatyje. Pasikalbėjimų turinys laikomas 
paslaptyje.

Frankfurtas (Dena). JT tarpininkas 
Palestinoje grafas Folke Bernadottė su 
savo palydovu prancūzų pulkininku Sa- 
rotu, pasak Reuter), penktadienį Jeru
zalėje buvo nušauti.
Amerikiečių generalinio konsulo Jeruza

lėje JdcDonaldo pranešime JAV užsienio 
reikalų ministerijai sakoma: kai tik auto
mobilių kolona, kurioje važiavo Bernadot
tė su palydovais, grįždamas iš valdžios rū
mų, važiavo per žydų okupuotą Katamono 
kvartalą, staiga išlindęs džypas pastojo ke
lią. Iš jo išlipo 4 vyrai, iš kurių du priėjo 
prie Bernadottės automobilio. Amerikos 
karininkas pulk. F. Begleys su vienu iš 
priėjusių susikibo ir buvo lengvai sužeistas 
į veidą. Antras tų vyrų pasiekė Bernadottės 
automobilį ir iš automatinio pistoleto nušo
vė du jame važiavusius asmenis.

Amerikos generalinio konsulo pranešime 
spėjama, kad

žudikai buvo žydų Sterno organizacijos 
nariai.

Pasikėsinimas buvo iš anksto suplanuotas
Grafas Bernadottė, pasak BBC, po apsi

lankymo Ramallahe, kur jis turėjo pasikal- 
.bėjimą su arabų legiono vyriausiu vadu, 
penktadienį per piefus atvyko į Jeruzalę. 
Čia jis norėjo pasimatyti su savo pirmuoju 
sekretorium Dr. Bunche. Su juo Bernadot
tė buvo ketinęs apsilankyti Bagdade. Po to 
Bernadottė turėjo vykti į Paryžių, Jungti? 
nėms Tautoms padaryti pranešimo apie Pa
lestinos būklę.

Jau kelionėje į Jeruzalę, apie 3 km prieš 
miestą, važiuojant į Scopuso kalną, šaudė į 
jo automobilį, bet nepataikė.

JAV užsienio reikalų ministeris Marshal
lis , ryšium su Bernadottės ■ nužudymu pa
reiškė, kad jis buvo nužudytas tuo metu, kai 
jau beveik buvo pasiekęs didelį laimėjimą. 
AS esu įsitikinęs, kad pasaulis reikalaus 
baigti jo pradėtą darbą, kurį jis taip sėk
mingai pradėjo.

Didelį pasipiktinimą ryšium su Bernadot
tės nužudymu pareiškė ir respublikininkų 
kandidatas Deweys.

Tik 2 dienas prieš jo tnirĄ Stockholme 
buvo išleista jo knyga, pavadinta „Vietoje 
ginklų”, kurioje jis atvaizduoja savo veik
lą suomių sovietų kare 1939—1940 metais

ir pastangas praėjusio karo metu Vokieti
joje.

Švedijos karalius, sužinojęs apie Berna
dottės tragišką mirtį, grįžo iš medžioklės į 
Stockholmą. Jis buvo labai susijaudinęs.

Bernadottės ir pulk. Saroto lavonai buvo 
nugabenti į žydų Hadassos ligoninę, kur 
buvo pašarvoti. Žydų generalgubernato
rius Jeruzalėje Dr. Josephas atentatą pava
dino nedovanotinu ir bailišku. Jis išreiškė 
savo didelį apgailestavimą ir pasižadėjo im
tis visų priemonių nusikaltėliams išaiškinti.

Izraelio užsienio reikalų ministeris Sher- 
tokas savo telegramose Švedijos karaliui 
Gustavui, JT generaliniam sekretoriui 
Trygvei Lie ir grafienei Bernadottei pati
kino, jog vyriausybė imsis aštriausių prie
monių, kad Bernadottės žudikas būtų pasta
tytas prieš teismą. Griežčiausiais žodžiais 
savo, žydų tautos ir Jeruzalės žydų ben
druomenės vardu nusikaltimą pasmerkė. 
Šeštadienį po pietų nepaprasto posėdžio 
susirinkusi saugumo taryba svarstę Pales
tinoje susidariusią būklę po Bernadottės 
mirties. Einąs saugumo tarybos sekretoriaus 
pareigas Sobolovas JT sekretoriato vedėjui 
Palestinoje telegrama pavedė eiti JT tarpi
ninko pareigas.

riame dalyvavo generalinio štabo viršininkai

ir vyriausias kariuomenės vada*. Ii gerai 
informuotų sluogsnių patiriama, kad 

buvo svarstoma karo tarnybos pailgini*

Paskutinę valanda:
Londonas. Šeštadienį Vakarų ambasadoriai 

turėjo pasitarimą su Molotovu. Sekma
dienį ambasadoriai savo tarpe svarstė 
klausimą, ar Molotovo atsakymas" | Va
karų reikalavimus bepateisina tolesnį de
rybų vedimą. Jei Kremlius neapsispręs 
dėl susisiekimo su Berlynu sureguliavi
mo ir valiutos kontrolės, Amerika de
rybas linkusi baigti. (D/R).

Maskva. Tassas iš laikraštininkų sužinojęs, 
kad Švedijos vyriausybė sudariusi slap
tą sutartį su Amerika, pagal kurią nu
matomas abiejų kraštų bendradarbiavi

mas karo atveju. (D/R).

Pirmieji DP tranportai 
i JAV spalio mėn.

Frankfurtas (Dena). DP įstatymui 
vykdyti komisijos pirmininkas Ugo 
Carusis penktadienį spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad pirmieji iš
virintųjų asmenų transportai į Ame
riką iš Bremerhaveno išvyka spalio 
12 ir 17 dienomis.

Kelionės išlaidas apmokės IRO. Pa
renkant emigrantus bus ypatingas dė
mesys kreipiamas į tuos, kurių tėvy
nė buvo okupuota tarp 1939 m. rug
sėjo 1 d., ir 1945 m. rugsėjo 22 d., 
o taip pat į tuos, kurių profesija yra 
ūkininkai arba Amerikos- kariuome
nės pusėje yra kcfvoję.

Kaipo svarbiausius reikalavimus 
įvažiavimui į JAV Carusis pabrėžė 
reikalingumą turėti darbą ir butą 
JAV.

mas, karinių medžiagų gamyba ir pa
skirstymas. Ryšium su tuo susidaran

čios išlaidos turi boti aptartos parla- 
' mente

Nori įspėti padarinius

Londonas (Dena/Afp). Žemuosiuose rū
muose konservatoriai pasiūlė rezoliuciją, 
kuria-kaltinama vyriausybė, jog ji sukvie
tusi nepaprastą žemųjų rūmų sesiją tik dėl 
to, kad priimtų įstatymą lordų rūmų kom
petencijai susiaurinti. Balsuojant 322 balsai 
pasisakė prieš rezoliuciją ir tik 196 už. Tas 
balsavimas siejamas su pasitikėjimo išreiš
kimu Attlee vyriausybei. ’

Britų užsienio reikalų ministeris Bevinas 
ir finansų ministeris Crippsas turėjo pasita
rimus su vadovaujančiais kariais. Politinių 
stebėtojų nuomone,

buvę svarstoma, kokios įtakos turės 
šiuo metu Maskvoje vedamiems pasita
rimams ministerio pirmininko pavaduo* 
tojo Morrisono * paskelbtos gynimosi^ 

priemonės.

Krikščionių demokratų konferencija
Haaga (Dena/Reuteris). Čia prasidėjo Eu

ropos krikščionių demokratų partijų kon
ferencija, kurioje dalyvauja Prancūzijos, D.

Kruviniausias mūšis Kinijoje
Nankingas (Dena/Reuteris). Po smarkiau

sio ir kruviniausio mūšio nuo pat pilietinio 
■karo pradžios Kinijoje, komunistų daliniai 
įsiveržė į Cinaną, kuris yra Šantungo pro
vincijos sostinė. 180.000 komunistų kariuo
menės mūšyje parėmė nenutrūkstama arti-, 
lerijos ugnis. Vyriausybės daliniai labai at
kakliai priešinosi. t

Komunistų didžioji ofenzyva prie 
Mandžurijos

Nankingas (Dena/Reuteris). Komunistų 
kariuomenė su pastiprintomis jėgomis veda 
ofenzyvą išilgai Pekingo Mukdeno geležin
kelio linijos. Daugelį toje srityje esančių 
vietovių kinų kariuomenė turėjo evakuoti.

Kiniečių kariuomenės vyriausias vadas 
gener. Fan Kanas, kuris su savo jėgomis” 
išlaiko likusius ryšius su Mandžurija, pažy

mėjo, kad kiniečių komunistų didžioji ofen
zyva vedama, norint palaužti tame sektoriu
je visą vyriausybės kariuomenės gynimosi 
sistemą.

Cinčavo mieste įvesta karo teisė.

įspėjo Azijos nacionalistus ( 
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 

- užsienio reikalų ministerija įspėjo piet
ryčių Azijos nacionalistines grupes ne
sivelti į dabartinius neramumus Mala
juose ir kitose srityse, nes tuo jie prisi
imtų riziką, kad į jų vidaus reikalus be
atodairiškai įsikištų tarptautinė komu

nistų organizacija. «
Komunistai, norėdami laimėti sąjunginin

kų, teigia, kad giną lokalinio nacionalizmo 
reikalą, bandydami komunizmą identifikuoti 
su nacionalizmu.

JAV tuo būdu remia užsienio reikalų mi-
nisterio Bevino pažiūrą dėl komunistų pa-

Niekaip neįveikia Molotovo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Vakarų 

valstybių atstovai, kaip patiriama Washing
tone, paskutiniame savo pasimatyme su Mo
lotovu prašė duoti raštu atsakymą į jų pa
darytus kaltinimus prieš maršalą Sokolovs
ki-

Vakarų valstybių atstovai prikišo Soko- 
lovskiui, kad jis savo elgsena Berlyno pasi
tarimuose padarė neįmanomą bet kokį susi
tarimą, nors Maskvos pasitarimuose jie ir 
gavo įspūdį, kad dėl blokados panaikinimo 
ir valiutos klausimo sureguliavimo iš prin
cipo susitarta.

Tas Vakarų žygis Washingto'no dip
lomatiniuose sluogsniuose vertinamas, 
kąip paskutinis bandymas Berlyno klau

simu pasiekti susitarimą.

Čekoslovakijoje triuškinama opozicija
Praha (Dena/Reuteris). Komunistai vyk

dydami ofenzyvą prieš opoziciją, pradėjo 
gausiai areštuoti. Suimtieji asmenys kaltina
mi veikimu prieš valstybę ir kad kritikuo
dami vyriausybės ūkinius sunkumus sukėlė 
neramumus.

Daug asmenų, be to, dar kaltinama prieš 
valstybę nukreiptų proklamacijų laikymu ir 
platinimu.

Patiriama iš neoficialių šaltinių, kad de
monstruojant filmą, kurioje vaizduojama 
kaip raudonoji armija išvaduoja Čekoslova
kiją, kai kuriuose Čekoslovakijos kinuose bu
vo sukeltos priešsovietiškos demonstracijos. 
Per tas demonstracijas sekliai suėmė nemaža 
asmenų. '

Sakalų sporto organizacijos valymas jau 
baigiamas. Tai rodo daugybė iš įvairių 
vietovių įstaigų pasiųstų padėkos laiškų už 
padarytą valymą.

Kitomis žiniomis, ne tik gausiai areštuo
jama, bet žymiai išsiplėtė prieš vyriausybę 
nukreipta veikla. Prahoje nuteisti buvę 3 
saugumo valdininkai, kurie buvo kaltinami 
tuo, jog jie socialistams teikę informacijas 
apie saugumo policiją. Iš jų 2 nuteisti po 
3 metus ir vienas 4 metais kalėiimo-

Jugoslavus repatriavo prievarta
Wellingtona* (Dena/Reuteris). Naujosios 

Zelandijos ministeris pirmininkas Fraseris 
atstovų rūmuose pažadėjo tuojau atlikti 
kvotą ryšium su žiniomis, kad šimtai jugo
slavų, kurių daugumas yra Naujosios Ze
landijos piliečiai buvę verčiami repatrijuo
ti, priešingu atveju grasyta naudoti prievar
ta, kad Jugoslavijos garlaivis „Radnik”, ku- 

.Praėjusią savaitę Aucklande buvo sužino
ta. kad Jugoslavijos garlaivis „Radnik”, ku
ris neseniai išgabeno grupę jugoslavų re
patriantų, lapkričio mėn. vėl nori atvykti 
pasiimti naujo transporto. Atstovų rūmų 
opozicijos pirmininkas Broadfootas pasiūlė 
laivui „Radnik” uždrausti įplaukti į uostus, 
jeigu tikrai buvo panaudoti prievartos me
todai. Fraseris pareiškė, kad toks uždrau
dimas gali turėti labai rimtų padarinių.

vojaus Azijoje, ką jis pats pastebėjo bri
tų žemuosiuose rūmuose.

JAV užsienio reikalų ministerijos pareiš-
kime sakoma, kad pradedant nuo praėjusių 
metų pietryčių Azijoje komunistų veikla 
nuolat stiprėja.

Britanijos, Belgijos, Italijos, Austrijos 
Šveicarijos, Olandijos, Liuksemburgo, Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Lenkijos. Rumtfni-
jos, Bulgarijos, Vengrijos, Ispanijos, Bra
zilijos ir Kanados tų partijų atstovai.
' Konferencijos tikslas — užmegsti tarp 
atskirų kraštų glaudesnį bendradarbiavimą 
ir sudaryti Europos federaciją bei parla
mentą.

Rytoj prasideda JT posėdžiai
Paryžius (Dena/Afp). JT trečiosios 

sesijos pirmąjį posėdį ateinantį antra-, 
dienį Paryžiuje atidarys Argentinos už
sienio reikalų ministeris Bratnuglia.

Pagal rutiną kitą sesiją atidaro tas, kas 
praėjusioje sesijoje buvo pilnaties pirmi
ninkas. Atidaromajame posėdyje šalia Ar
gentinos užsienio reikalų ministerio kalbas 
pasakys gene A sekretorius Trygvė Lie ir 
Prancūzijos vyriausybės galva Queui11ė. Ga
li būti, kad 'pilnaties delegacijas pasveikins 
pats Prancūzijos prezidentas Auriolis.

Seštadienį J Paryžių atvyko Trygvė Lie.
Spėjama, kad užsienio reikalų ministeris 

Bevinas JT pilnačiai padarys svarbų pra
nešimą apie britų politiką. To’ pranešimo
laikas iš dalies priklausys nuo šiuo metu 
vedamų 4 valstybių pasitarimo Maskvoje 
rezultatų.

Sovietai gaudo savo dezertyrus
Berlynas (Dena). Pagal gerai informuo
tų sluogsnių pranešimus, jau kelios die
nos Brandenburge ir sovietų sektoriuje 
Berlyne vykdoma plataus masto akcija, 
kuri yra nukreipta prieš sovietų dezer
tyrus ir pasislėpusias šeimas, kurios ne- 

„ nori grįžti į Sovietų Sąjungą.
Brandenburgo vidaus reikalų minister!* 

Bechleris gavęs Įsakymą tai akcijai padidin
ti policininkų skaičių. Potsdamo policijos 
vadas įsakė ko ddžiausią dėmesį kreipti į 
nevokiškai kalbančius asmenis ir įtariamuo

sius suimti. Ypatingas dėmesys kreipiama* 
į naktinius lokalus.

Sovietų sektoriuje Berlyne sovietų karo 
policija, remiama Markgrafo vokiečių po
licijos, padarė daug patikrinimų namuose. 
Kaip toliau pranešama, MVD (NKVD) 
stengiasi pasitelkti Berlyno juodojoje rin
koje šnipvkų, kad tuo būdu išaiškintų so
vietų kariuomenės dezertyrus, kurie gyve
na iš spekuliacijos.

Areštavo JAV ambasados narius

Trapi Queuilles finansų programa
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos fi

nansų ministerijos valstybės sekretorius Pet
sche spaudos konferencijoje pranešė apie 
ministerio pirmininko Queuillės užsibrėž
tas taupumo priemones.

Iki šių metų galo turi būti sutaupyta: 10 
milijardų frankų iš karinio biudžeto, 6 
milijardai — iš suvalstybintų įmonių, 4 mi
lijardai — iš administracijos ir 3 milijardai 
frankų — iš atstatymo išlaidų.

Naujai įvestieji netiesioginiai mokesčiai 
turi duoti 30 milijardų ir tiesioginiai mo
kesčiai 25 milijardus frankų pajamų.

Petschė pažymėjo, kad dabartinė krizė 
yra kur kas rimtesnė, negu 1925 ir 1926 m. 
Bet negalima vienos tautos (JAV), kuri ir 
taip savo mokesčių mokėtojams yra užkro
vusi nepaprastą naštą, prašyti pagalbos, jei
gu patys neatnešime žymios sukos.

Penktadienio rytą Prancūzijoje buvo pa
stebimos pirmosios reakcijos dėl Queuillės 
vyriausybės naujų mokesčių taksų. Papras
tų cigarečių kaina už pokelį nuo 48 frankų 
pakilo į 65 fr

Trijų profesinių sąjungų grupių bendra 
komisija paskelbė, kad jos pasisako prieš 
vyriausybės siūlymus padidinti pajamų mo
kesčius. Profesinės sąjungos stos į streiką, 
jeigu nebus atsižvelgta į jų interesus.

Byla žydų bendruomenės teismui

Fulda (Dena). Fuldoje posėdžiavęs Ame
rikiečių karinis teismas svarstė Bad Salz- 
schlilo žydų DP stovyklos 9 asmenų bylą, 
kurie buvo kaltinami, kad neturėdami teisės 
teisę kelius tos pačios stovyklos gyventojus.

Kaltinime teigiama, kad tas neteisėtasis 
teismas nuteisė vieną žydę išvykti iš sto
vyklos, atiduoti DP kortelę ir tuo pačiu 
prarasti visas kitas DP teises. To neteisėto 
teismo sprendime buvo teigiama, kad ta 
žydė vieno buv. SS nario byloje davė leng
vinančius parodymus.

Rymas. Izraelyje suimta daug asmenų, ku
rie įtariami prisidėję prie Bernadottės 
nužudymo. (D/R).

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministerija pranešė, kad Ru
munijos vyriausybė paprašė atšaukti iš Bu
karešto keturius JAV ambasados narius. 
Rumunų teigimą, kad tie keturi amerikie
čiai fotografavę „draudžiamoje zonoje”, 
JAV užsienio reikalų ministerija griežtai 
atmeta.

JAV protestavo Rumunijos užsienio rei
kalų ministerijoje dėl to, kad tie keturi am
basados nariai buvo išlaikyti arešte septy- 
nioliką valandų. Jiems nebuvo leista susi
siekti su išore, be to, jiems teko išgyventi 
žymius nemalonumus ir atkartotinus tardy
mus. Prieš juos buvo panaudoti klaidinimo 
manevrai, kad areštuotuosius privedu* prie 
to, idant jie patys duotų sau nepalankiu* 
parodymus. Areštuotieji amerikiečiai, kurių 
tarpe yra dvi moterys 16 vai. negavo nei 
valgyti bei gerti. ,

Užsienio reikalų ministerija priduria, kad 
įvykio metu minimi 3 asmenys turėjo su sa
vimi foto aparatus, bet buvo nufotografavę 
tik jaučio vežimą^ vieną ūkininką, vieną kai
menę ir šulinį.

1



Nr. 99 ( 482) 2 pusi. MINTIS 1948 IX.

Supertvirtovės B
Washingtonas (UP). Aviacijos specialis

tai sako, kad pastarieji aviacijos manevrai 
Anglijoje parodė, jog įvedus sprausminius 
naikintuvus, esą gyvai reikalinga turėti ir 
sprausminių ilgų distancijų bombonešių.

Manevrai Britanijoje įrodė, kad spraus- 
miniai naikintuvai gali ore tiek išnaikinti 
supertvirtovių, jog jų naudojmas nebeapsi- 
tnoka. Palyginti' su naujaisiais naikintuvais, 
pastarosios yra lėtos. Supertvirtovės di
džiausias greitis yra 525 km valandoje, o 
sprausminio naikintuvo — 900 km.

Jei netrukus tektų kariauti, vienintelis 
išėjimas — supertvirtovėms duoti spraus
minių naikintuvų apsaugą.

Marshallis: privalome įstatymais paremtos 
tvarkos

Washingtonas (Dena/Oans). JAV užsienio 
reikalų ministeris Marshallis vienoje Ame
rikos teisininkų draugijoje pareiškė, kad 
reikalinga tolerancijos ir supratimo, norint 
pasaulį suformuoti pageidaujamu būdu. To
kia dvasią kartu su kantrybe, ryžtingumu ir 
supratimo noru per Jungtines Tautas veda į 
taikingą tautų bendruomenę, kuri tvarky
sis pagaj įstatymus, kuriuos visi respek
tuos.

Toliau Marshallis pabrėžė, kad skubiau
sias mūsų laikų, reikaalvimas yra sukurti 
naują tvarką, kuri tvirtai bazuotųsi įstaty
mais. Tam didelį sunkumą sudaro faktas, 
kad tarptautinė teisė priklauso nuo suvere
ninių taptų pripažinimo ir rėmimo, kaip 
tos teisės veiksmingumas priklauso nuo ats
kirų tautų piliečių pripažinimo ir rėmimo 
atskiro krašto viduje.

Kadangi atskiros taptos yra įpratusios 
pačios būti (statymų leidėjos, tai čia ir yra 
didžiausias sunkumas, ir su tuo Jungtinių 
Tautų nariai turi kovoti.

Korėjai šviesi ateitis
Washingtonas (Dena/Oans). Amerikiečių 

ginkluotųjų pajėgų vyriausias vadas oku
puotoje pietinėje Korėjoje gen. Hodgė 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 

naujajai Korėjos respublikai prieš akis 
yra didelė ateitis.

Daug svarbių klausimų, kurių tarpe yra 
ir amerikiečių okupacinių dalinių atitrauki
mas, lieka dar nešspręstų. Juos sprendžiant 
didelį vaidmenį vaidins Jungtinės Tautas.

Ateinančioje Jungtinių Tautų sesijoje bus 
abiejų, šiaurinės ir pietinės, Korėjos vy
riausybių atstovai.

TRUMPOS ŽINIOS
♦ Australijos ministeris pirmininkas 

Chifleys Australijos parlamente pareiškė, 
kad tie, kurie karo atveju mano dalyvauti 
ne Australijos, bet kito krašto pusėje, netu
rės daug progos kovoti, nes tokio charak
terio žmonės bus internuoti. (D/R).

♦ Iš Austrijos išvyko į Palestiną pirma
sis transportas iš 300 žydų. Iš 15.000 žydų, 
kurie gyvena amerikiečių zonoje Austrijoje, 
10.000 žydų nori įvažiuoti | Palestiną.

AUSTRIJA
♦ Austrijos vyriausybe nutarė kreiptis į 

sovietų okupacines įstaigas, kad būtų ap
svarstytas susisiekimo klausimas Dunojuje 
nuo Bavarijos, Autrijos sienos iki Vengrijos 
Austrijos sienos. (D/R).

♦ Pasak Tassą, automatiniais ginklais 
ginkluoti gengsteriai įsiveržę į Hausmenin- 
geno KP patalpas. Amstetteno KP patalpos 
buvo išplėstos. Tassas teigia, kad panašių 
žygių metu suimtas Vienoje vienos bandos 
vadas pasirodė esąs amerikiečių žvalgybos 
agentas. (D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarų prekinio garlaivio „Oorian” 

kapitonas Janokiefas stengėsi Istambulo po
licijoje gauti leidimą pasilikti Turkijoje po
litiniu pabėgėliu. Jis nutarė į Bulgariją ne
begrįžti, kur niekas, be komunistų, negali 
gerai gyventi. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Generolas Mil. Žakas, kuris su kitais 

čekoslovakų karininkais buvo teisiamas už 
karinių paslapčių išdavimą ir nubaustas ka
lėti, remiantis prezidento Gottwaldo išleis
tu amnestijos (statymu paleistas į laisvę.

D. BRITANIJA
♦ Britų Royal Airforce • (karo aviacija) 

nutarė pilotų aukščiausiojo amžiaus ribą 
pakelti iš 23 į 34 metus. Tuo būdu bus žy
miai padidintas pilotų skaičius". Buv. RAF 
lakūnams patogiomis sąlygomis siūloma 
grįžti į aviacijos tarnybą. (D/R).

♦ Britų imperijos generalinio štabo vir
šininkas maršalas Montgomerys, kuris ket
virtadienį norėjo vykti į Liverpool), remda
masis vyriausybės priimtomis „atsargumo 
priemonėmis” ryšium su krašto gynimu, nu
tarė likti Londone. (D/Afp).

♦ D. Britanijos prekybos laivyne iš 
3.000 laivų tik 150 laivų yra aprūpinti mo
derniais radaro (rengimais. Baigiant karą, 
D. Britanijos laivynas buvo geriausiai ap
rūpintas radaru. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikų sukilėlių radijas apkaltino 

graikų kariuomenės dalinius, kad jie šiau
rės fronte panaudoję nuodingas dujas. 
Graikų generalinis štabas tuos 'kaltinimus 
atmetė. (D).

ISPANIJA
♦ Ispanijos užsienio reikalų ministeris 

Artąją spalio 10 d. Argentinai padarys vi
zitą. Jis nori p įkviesti j Ispaniją apsilan
kyti valstybės prezidentą Peroną. (D/R).

29 atgyvenusios
Komunistų įtaką pietinėje Korėjoje jis 

atvaizdavo esant gana menką 
Sovietai pripažins tik jų pastatytą vyriau

sybę .....
Maskva (Dena/Afp). Aukščiausiasis Ko

rėjos liaudies susirinkimas, pasak Tassą, 
visais balsais priėmė naują, visai Korėjai 
skirtą konstituciją, kuri sudaryta tuo pa
čiu pagrindu, kaip ir šiaurės Korėjai skir
ta konstitucija.

Tas susirinkimas išrinko iš 2.1 asmens 
prezidiumą, kurio pirmininku bus Korėjos 
darbo partijos Kim Du Bon vadas.

Buv. šiaurės Korėjos liaudies komiteto 
pirmininkui Kimui Ir Senui pavesta sudary
ti vyriausybę. Ta vyriausybė Sovietų Są
jungos ir jos liaudies demokratinių satelitų 
bus pripažinta kaip vienintelė legali vyriau
sybė visai Korėjai.

Reikalauja persvarstyti bylą
Berlynas (Dena). Sovietų karinio tribu

nolo sprendimas, ’kuriuo 5 berlyniečiai pa
smerkti po 25 metus darbo stovyklos, vi
soje Vokietijoje sukėlė didžiausią pas'pik- 
tinimą, tas pasipiktinimas išs'reiškė ne tik 
žmonių susibūrimuose, spaudoje, bet ir ofi- 
caliose vokiečių gyventojų atstovybėse. Tuo 
reikalu pasisakė ne tik partijos Berlyne ir 
vakarinėse zonose, bet ir Berlyno magistra
tas bei kraštų seimeliai. Visi reikalauja, kad 
byla būtų persvarstyta tam tikros tarptau
tinės institucijos, sudarytos iš keturių vals
tybių atstovų.

Sovietų Berlyno komendantas gener. Ko- 
tikovas. savo britų kolegai gener. Herbertui 
įteikė raštą, "kuriame stengiasi pateisinti 
sovietų priemones ir apkaltinti dėl įvykio 
vakarų valstybių okupacines įsta'gas. \

Gener; Herbertas dėl to laiško pareiškė, 
kad jis mažai tesiderina su faktais. į žmo
nes šaudė ne kas kitas, o tik sovietų kariai.

Artilerijos ugnis iš Albanijos
Atėnai (Dena/Reuteris). Gaikų generali

nis štabas teigia, kad puolant sukilėlių dali
nius Epire, graikų kariuomenės daliniai -iš 
Albanijos buvo apšaudyti artilerijos ir ran
kinių ginklų ugnimi.

Graikijos kariuomenė kalbamoje opera
cijų srityje yra priartėjusi per 500 m nuo 
svarbiausiųjų Markoso sukilėlių gynimosi 
vietovių.

4į Pasak „Daily Express”, iki šiol dau
giau ar mažiau legaliu būdu i Palestiną yra 
nugabenta 16 britų karo avicijos lėktuvų.

1. Kas šiame skyriuje gvildenama. Si dalis
apima laikines taisykles, paskelbtas federa- 
linių'taisyklių statuto IV skyriuje, 8 para
grafe. Visos šio skyriaus taisyklės turi būti' 
aiškinamos pagal 1948 m. išvietintųjų as
menų įstatymo nuostatus. z -

2. Apibrėžimai, (a) Siame skyriuje vartoja
mas „įstatymo” terminas reiškia 1948 m. 
išvietintųjų asmenų įstatymą, (b) Terminai, 
kurie yra apibrėžti įstatymo § 2, šiame sky
riuje yra vartojami ta pačia prasme, kaip ir

įminėto įstatymo §2, (c) Įstatyme arba šiame 
(skyriuje vartojami terminai;

(1) „Kandidatas” reiškia svetimšalį, ku
ris nori .imigruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, arba toki asmenį, kiniam yra su
teiktos garantijos pagal įstatymo nuostatus. I

(2) „Žemės ūkio verslas” reiškia darbą j 
arba tarnybą, kai buvo verčiamasi ravaran- ' 
kiškai arba persisamdžitis kitam asmeniui,;

ttrustui, ūkiui, draugijai, bendrovei arba vie-' 
j šajai verslovei, kurios turi ryšį su žemės! 
lūkio darbu visose jo šakose ir tarp kitų da- j 
'lykų apima žemės ūkio kultūrą ir apdirbi
mą, pienininkystę ir bet kurių žemės Ūkio 
bei sodininkystės produktų auginimą, kul
tivavimą. nuėmimą ir dorojimą; į Šią sritį 
įeina: (1) žalios gumos (kleoresino) varvi- 
nimas fš gyvo medžio ir tolesnis tos žalia
vos apdorojimas, kurį atlieka žalios gumos 
augintojas, išsunkdamas terpentino ekstrak
tą ir gumos sakus, (2) klevo sirupas arba 
klevo cukrus ir (3) grybai, medvilnės grū
delių nurankiojimas, gyvulių auginimas, kir
pimas, šėrimas, priežiūra, treniravimas ir 
skerdimas, bitininkystė, paukštininkystė, 
kailiniai žvėrys, sparnuočių perinimas ir 
visi darbai (su miškininkyste ir medžių kir
timu [skaitytinai), kuriuos ūkininkui pasi
taiko dirbti kaip antraeilius darbus arba ry
šium su kurios rūšies ūkininkavimo dar
bais; čia įskaitoma sodinimas, priežiūra, 
džiovinimas, pakavimas, šaldymas, rūšia
vimas, dorojimas (jei toks darbas išpuola 
prie eilinių ūkininkavimo veiksmų arba jei 
reikia vaisius ir daržoves paruošti rinkai), 
taikymas sandėliuose, paruošimas rinkai, 
atidavimas sandėliams, rinkai arba trans
portavimui į rinką, ūkio vadovavimas, geri
nimas. išlaikymas, o taip pat jo įrankių ir 
įrengimų prižiūrėjimas, prie to dar priski
riama griovių, kanalų, rezervuarų arba 
vandens kelių, kurie naudojami ūkio van
deniu aprūpinimui, tvarkymas ir priežiūra.

„ūkio’ terminu suprantama gyvuliai, pie
nininkystė, paukščiai, vaisiai, kailiniai gy
vuliai, plantacijos, gyvulininkystės ūkiai, 
medelynai, šiltnamiai ar kiti panašūs įren
gimai, naudojami žemdirbystės arba sodi
ninkystės produktams auginti.

(3) „Vaiku” laikoma taip pat* posūnis ir 
podukra ir legaliai adoptuotas vaikas.

7) „Pasas” reiškia asmens tapatybės ir 
pilietybės dokumentą, išduotą kompetentin
gos pripažintos užsienio valdžios įstaigos, 
kuriai savininkas yra pavaldus, ir kuris, 
dokumentas, įrodo asmens pilietybę. O jei 
kandidatas negali gauti tokio dokumento, 
tai pakanka kelionės dokumento, išduoto 
kompetentingos įstaigos ir įrodantį savinin
ko asmens tapatybę ir pilietybę.

IS VISUR
♦ Buvęs Vengrijos ministeris pirminin

kas Nagys atvyko iš JAV į Istambulą. Pre
zidento Trumano spaudos sekretorius pa
reiškė Washingtone, kad Nagys į Europą 
išvyko su žurnalistiniu - uždaviniu. (D/R). O

♦ Pietų Afrikos vidaus reikalų ministe
ris Dongasas parlamente pareiškė, kad vy
riausybė komunizmą laiko didžiausia grės
me Vakarų civilizacijai. Vyriausybė komu
nizmo pavojaus• atveju imsis atitinkamų 
saugumo priemonių. (D/R).

ITALIJA
♦^Italijos ministeris pirmininkas de 

Oasperiš turėjo ilgai trukusį pasikalbėjimą 
su Amerikos ambasadoriumi Duniiu. (D/R).

♦ Italijos užsienio reikalų ministeris 
Sforza neseniai pranešė, kad Amerikos tu
ristams nebereikės Italijos vizos. (D/Oans).

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos aviacijos strateginio sky

riaus vadas generolas Kenneys pareiškė, 
kad Amerikos aviacija išspręstų operacijų 
problemas Arktikoje. Praėjusiais - metais 
Arktikoje darytose pratybose yra paruoštų 
įgulų su savo supertvirtovėmis skristi ir per 
smarkiausius šalčius. (D/R).

♦ New Yorke prasidėjo moterų telkimas 
karo tarnybai, pirmą dieną stojo savanorė
mis 500 moterų į laivyną. (D/Afp).

$ Buvęs Amerikos aviacijos vyriausia
sis vadas gen. Spaatzas „News Week” laik
raštyje reiškia nuomonę, kad JAV turi būti 
stipriausia aviacijos valstybė tol? kol eg
zistuoja 3. pasaulinio karo pavojus. Spaa
tzas Vakarų Europoje stacionuojančių JAV 
sunkiųjų bombonešių kovingumo galią pa
lygino su 79.000 dinamito pakrautomis 
skraidančiomis tvirtovėmis. (D/R).

♦ Amerikos aviacija pasiųs į Vokietiją 
dar per 40 skymaster tipo transporto lėk
tuvų. kad būtų sustiprintas Berlyno aprū
pinimas. (D/R).

KANADA
♦ Kanados vyriausybė pranešė, kad nuo 

ir prancūzai į Kanadą galės įvažiuoti
tokiomis pat sąlygomis; kaip anglai ir 
amerikiečiai. (D/R).

LENKIJA
♦ Varšuvoje, pasak Lenkijos radiją, pra

sidėjo paniškas maisto pirkimas. Priežastis 
— gandai apie netrukus prasidėsiantį karą 
ir žemės ūkio sukolektyvinimą. (D).

SOVIETŲ S-GA
♦ Tassas griežtai paneigė pranešimus, 

salos. Esą, tuo metu sovietų laivynas ir 
kad sovietų lėkttivai skraidė virš Bornholmo 
aviacija darę manevrus, bet jie neprisiarti
nę arčiau kaip per 20—30 km. (D/R).

♦ Sovietų ambasadorius Washingtone 
Paniuškinas apkaltino sąjungininkų vyriau
siąjį vadą Japonijoje McArthurą, kad jis 
pažeidė tarptautinį susitarimą. Paniuškinas 
pareiškė, kad gener. McArthuras, uždrau
dęs streikus, pažeidė Potsdamo sutartį ir 
Tolimųjų Rytų komisijos susitarimus. (D).

DP Komisijos laikinės taisyklės 
v

. (8) „Pagrindinis kandidatas” reiškia kan
didatą šaimos galvą, su kuria vyksta šeima 
ir ketina gyventi su jud.

(9) „Iki šešiolikos metų” reiškia amžių, 
rodantį nesukakus šešiolikos metų (neišgy
venus šeioliktosios gimimo dienos) ir liečia 
įstatymo įsigaliojimo datą.

(10) „Nevedęs” reiškia, kad kandidatas, 
sėsdamas į laivą vykti į JAV, yra nevedęs, 
nesvarbu, ar anksčiau buvo vedęs ar ne.

(11) Viena — „amerikiečių, britų ir 
prancūzų sektoriuose Vienoje” "— apima 
tarptautinę zoną Vienoje.

(12) „giminystė būtų lig 3. laipsnio, nu
statoma taisyklėmis arba papročių teise” 
apima tiesioginę ir paralelinę kraujo gimi
nystę. Tiesioginė kraujo giminystė iki tre
čiojo ,laipsnio apima vaiką, vaikaitį, prose- 
nolį-ę. Paralelinė kraujo giminystė reiškia 
asmenis, kilusius iš to paties bendro sentė
vio ir lig 3. laipsnio ji apima brolį, seserį, 
broliavaikį, seserėčią, dėdę, tetą, pusbrolį, 
antros eilės pusbrolį, antros eilės broliavai
kį, antros eilės seserėčią, antros eilės dėdę 
arba antros eilės tetą ir pusbrolio vaiką.

(13) „Antrasis D. karas” reiškia 1939 . m. 
rugsėjo 1. d. prasidėjusį ir 1946 m. gruo
džio 31 d. 12 vai. pasibaigusį karą.

3. Komisija: valdiniai; jų darbo panaudoji
mas ir santykiai su kitais, (a) Komisija, ku
ri yra sudėta iš pirmininko ir dviejų na
rių, paskirtų prezidento pagal įstatynlo § 8, 
turi savo vyriausią būstinę Washjngtone D. 
C. Tarnybinė korespondencija turi būti 
siunčiama Išvietintųjų Asmenų Komisijai, 
Washingtonas 25, D. C.

(b) Komisija sprendžia pagal jos narių 
balsų daugumą. Pirmininkui nedalyvaujant 
arba jam negalint eiti pareigų, pirmininko 
pareigas eina tas komisijos narys, kurį pir
mininkas paskiria pirmininko pareigoms.

(c) Prideramu būdu paskirti komisijos 
valdininkai ir tarnautojai, kurie randasi 
bendroje komisijos vadovybėje, yra atsakin
gi už tai, kad kandidatai būtų atrinkti, pa
tikrinti ir paruošti pagal įstatymą; jie yra 
subordinuoti tokioms įstaigoms, kurios yra 
specialiai įstatymo numatytos Valstybės De
partamento konsųlarinės tarnybos, Teisin
gumo Departamento imigracijos ir natūra
lizacijos tarnybos ir kitų valdžios departa
mentų ir įstaigų jurisdikcijos ribose, ir 
vykdo tokias valdžios funkcijas, kurios tei
sėtu keliu karts nuo karto komisijos jiems 
yra pavedamos.

(d) Komisija naudojasi, kiek jos darbui 
yra reikalinga, pagalba ir parama, kokią 
gali gauti iš kitų valdžios valdininkų ir 
tarnautojų.

(e) Komisija turi sudaryti patarėjų gru
pes ir užmegsti darbo ryšius su suintere
suotomis organizacijomis,K agentūromis ir 
individualiniais asmenimis, viešais ar pri
vačiais, kiek tai yra reikalinga pilnesniam 
įstatyme ir šiose taisyklėse užbrėžtam tiks
lui atsiekti.

4. Darbo, buto ir išlaikymo garantija ir pa
tikinimas, kad nepasidarysi visuomenės naš
ta. (a) Įstatymo § 2. poskyriuose (C) (D) ir 
(E) reikalaujamos garantijos turi būti pa
teiktos raštu. Tokios garantijos turi būti 

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKUTINĖS DIENOS
(Aw* BRASO KAZYS ėriPPA-^^ -

8. tęsinys.
Kada šitaip pradėjo darytis, tos mūsti karininkijos akyse 

ėmė dar daugiau skambėti karininkui reikšmingi žodžiai: 
„Be reikalo nepakelk ir be garbės nenuleisk! Žodžiai, kuriuos 
tardavo kiekvienas kariūnas, priimdamas iš paties Lietuvos 
respublikos prezidento rankų kardą, kai buvo keliamas į 
pirmą karininko laipsnį. Rusų raudonajai armijai įsiver
žiant į mūsų kraštą, karininkas lietuvis, pildydamas savo 
vyriausybės įsakymą, ginklo sauvališkai nepakėlė. Todėl jam 
buvo nesuprantama, kodėl jis buvo verčiamas jį išleisti iš 
savo rankų be garbės. Toks pasielgimas su juo jau ne tik 
pažeidė jo karinę garbę, bet jau ir opiai lietė jo savimeilę, 
kaip lietuvio. Tą tautinės savimeilės jausmo įžeidimą greitai 
pajuto Ir visa mūsų tauta.

Nė kieno nedraudžiamas rusų raudonarmiečių Švaisty- 
masis po visą kraštą, kurių tarpe buvo pusiau laukinės 
išvaizdos sutvėrimų, o taip pat ir šių iš azijinių Rytų įsi
brovėlių klaikios dainos bei džiūgavimai iš lietuvių tautos 
nelaimės negalėjo nesuerzlntl kiekvieno lietuvio, savo krašto 
patrioto: ne tik apslšvietusio Inteligento, kuriam geriau, kaip 
eiliniam žmogui, buvo suprantama ką visa tai reiškė, bet Ir 
kiekvieną kitą lietuvį tas įsibrovėlių švalstymasis erzino - 
ūkininką, miestelėną Ir paprastą lauko ar fabriko darbinin
ką. Pagal karininko pavyzdį, jie visi greitai pajuto, jog yra 
pažeista Lietuvos ir jų pačių garbė. Jie jautė, kad pažei
džiama jų lietuviškoji savimeilė, ir jie paverčiami svetimų
jų įsibrovėlių vergais. Sis .susipratimas apėmė visus mūsų 
tautos sluogsnius jau tada, kai bolševizmas dar nebuvo nė 
pradėjęs siautėti po mūsų kraštą tikrąja to žodžio prasme, 
lietuviams ir jų šeimoms pridarydamas neapsakomai skau
džių tragedijų. Kalbamasis susipratimas taip pat nebuvo _ 
joks šovinizmo opiumas ar kokios nors piktos,prieš Sovietų” 
Rusiją nukreiptos, propagandos padarinys. Ne,-jis reiškėsi ne 
dirbtiniu būdu, bet natūraliai, švariausiu mūsų tautos pa
triotizmo pagrindu. Jis atsiremia į ilgą ir turiningą Lietuvos 
kovos dėl savo laisvės istoriją, į stiprų mūsų tautos krikš
čioniškosios civilizacijos moralines vertybes: Dievo tikėjimą,

sutvirtintos priesaika, išskyrus tuos atvejus, 
kai garantiją [juoda vieša įstaiga arba lab
daros organizacija, kuri turi reikalų su 
migracija, įkurdinimu arba svetimšalių šel
pimu ir yra komisijos šiam reikalui pripa
žinta. Garantijos turi būti siunčiamos į ko- 
misijos įstaigas Washingtone D.. G dvie
juose egzemplioriuose tokia forma, kuri yra 
komisijos aprobuota arba reikalaujama ir 
prie jos turi būti pridėta toki dokumenti
niai įrodymai, kokių komisija reikalauja.
« (b) Garantijos, kad kandidatas tinkama 
tvarka bus pasamdytas ir neišstums iš dar
bo kito asmens, turi turėti visas žinias, kokių 
reikalauja komisija, pakankamai detalizuo
tas ir tokio pobūdžio, kad pilnai patenkintų 
komisijos reikalavimus:

(1) kad kandidatas galės gauti atitinkamą 
darbą už algą ar atlyginimą pas, per, arba 
padedant individams arba agentūroms,'ku
rios garantiją duoda ir 
e (2) kad iš tarnybos nebus išstumtas kitas 
asmuo dėl darbo, kurį dirbs kandidatas; ar
ba jeigu kas nors būtų tuo būdu išstumtas, 
kad tas išstūmimas būtų tik tokiais atvejais, 
kai baigiasi ištsumiamojo asmens darbo su
tartis ir kai jis yra nekompetentingas, ne
pilnai pasiruošęs arba nepadorus toliau 
darbe pasilikti, arba dėl kitų trūkumų, ku
rie prieštarautų darbdavio reikalavimams 
arba dėl panašių priežasčių.

(c) Garantijos, kad kandidatas reguliariai 
lankys mokyklą JAV ir kad jis imsis stu
dijų atatinkančių jo amžių ir anksčiau ^ei
tą mokslą. Bus laikomos garantijomis, 
kaip reikalauja įstatymas, kad kandidatas 
bus numatyta tvarka samdomas ir kad ne
išstums kito asmens iš darbo.

(d) Garantijos, kad pagrindinis kandida
tas ir jo šeimos nariai, kurie numato imi
gruoti ir gyventi kartu su juo, turės saugius 
ir higieniškus butus ir neišstums iš jų ko
kio nors kito asmens, turi turėti komisijos 
reikalavimus patenkinančias žinias (1) kad 
kandidatui atvykus jam yra rezervuotas sau
gus ir higieniškas butas ir (2) kad joks ki
tas asmuo to buto neužima ir nebus pa
prašytas jį paliuosuot! kandidato naudai; o 
jeigu jis ir bus paprašytas apleisti tokį bu
tą, tai kad tai būtų padaryta dėl nuomos 
nemokėjimo arba dėl to, kad nuomininkas 
yra nepakenčiamas asmuo ir kad dėl to jo 
toliau bute laikyti negalima, arba dėl pa
našių priežasčių. Tačiau pašalinimui iš bu
to atveju yra statoma sąlyga, kad pašalini
mas būtų padarytas pagal veikiančius įsta
tymus ir potvarkius.

(e) Garantijos dėl tinkamo darbo ir sau
gaus bei higieniško buto, kurias duoda vie
ša [staiga ar komisijos šiam tikslui pripa
žinta labdaros organizacija, neprivalo nu
rodyti įsakmiai suminėto darbo ir buto są
lygų-

(f) Garantijos, kad pagrindinis kandidatas 
ir jo šeimos nariai, kurie numato vykti ir 
gyventi kartu su juo nepasidarys visuome
nės našta, turi turėti komisijos reikalauja
mas žinias, kad kandidatas nereikalaus pa
ramos viešuose institutuose pagrindinio 
maisto, aprangos, buto ir medicinos pagal-

(Nukelta į 3 psl.).

žmogaus vertinimą, laisvės pamilimą, teisingumo- reikala
vimą ir teisės gerbimą. . ,

Valstybinės savigarbos ir tautinės savimeilės akstinai pa
darė iš kiekvieno lietuvio ir kiekvienos lietuvės savo rū
šies karius: nors materiališkai Ir beginklius, bet morališkai 
su nepaprastai galingu ginklu sielose, ginklu, kurio jokie 
bolševikinio priešo tankai sugniužinti neįstengė. Ne kas, kitas, 
kaip suminėtieji patriotiniai akstinai [žiebė lietuvių tautoje 
naują ambiciją žūt būt atgauti valstybinę nepriklausomybę, 
ką tik prarastą. Si ambicija visuose gimė spontaniškai, kaip 
savaime suprantama dvasinė reakcija prieš birželio 15. die
ną, Sovietų Rusijos sukurtą. Taip visados atsitikdavo ir vi
soje Lietuvos istorijoje, kada mūsų kraštą ir mūsų tautą 
ištikdavo nelaimė, kai priešas įsiverždavo į mūsų žemę. Pa
galiau panašiai esti ir kitose tautose, pribrendusiose sava
rankiam valstybiniam gyvenimui, kada tą jų valstybę pa
glemžta išorinis priešas, kad ir kokiais motyvais jis būtų pa
daręs tą agresiją, prisidengdamas pastanga primesti kraštui 
kitą socialinę santvarką, ar kitą religiją, ar paprastai gry
niausio imperializmo pastūmėtas eiti žudyti kitos tautos 
laisvės ir jos žmonių.

Kam priderėjo teisė sakytą visos mūsų tautos ambiciją 
atgauti, prarastąją valstybinę nepriklausomybę išreikšti vie
šai visos mūsų tautos vardu? Negali būti jokios abejonės, 
jog tam, kas sovietų okupacijai nepasidavė. Tai buvo a. a. 
A. Smetona, paskutinis nepriklausomos Lietuvos respubli
kos prezidentas. Nors anuomet opozicinės partijos jį už pasi
traukimą J užsienį piktai puolė ir buvo pasmerkusios, bet 
istorija šį jo poelgį, manau, įvertins, kaip aukštos politinės 
išminties aktą; pasekę po to įvykiai Lietuvoje greitai parodė, 
jog tai nebuvo klaida. Būtų smulkmeniška čia priekaištauti 
a. a. A. Smetonai už tai, kam pasitraukdamas Iš savo krašto, 
nepadarė vien nors nuo savęs kokio nors formalaus pro
testo pareiškimo prieš Sovietų Rusijos agresiją, kada to ne
padarė paskutiniosios vyriausybės dauguma, kurios nuomo
nei A. Smetona pasipriešino. Pats jo pasitraukimas tokiomis 
aplinkybėmis, kada priešai brutališkal įsibrovė į mūsų mažą 
kraštą, reiškė savaime tokį protestą. Ne kitaip, o tik taip jis 
buvo anuo metu viešosios pasaulio opinijos suprastas ir [ver
tintas. Šia prasme tikrai su pagrindu galima pripažinti, jog 
a. a. A. Smetona savo pasitraukimu į užsienį išgelbėjo Lie
tuvos nepriklausomybės vėliavą nuo bolševikinio išnieki
nimo. Jei taip, tai tiek konstituciniu teisiniu atžvilgiu, tiek 
ir tautinės moralės atžvilgiu, teisė išreikšti pirmam tą 
aukščiau minėtą mūsų tautos ambiciją į naują Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, tegalėjo priklausyti pirmoje eilėji 
a. a. A. Smetonai, nes tai sudarė pačią jo į užsienį pasitrau
kimo esmę.
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Brangūs Tremtiniai!

viską, kas tik įmanoma,

DP įstatymą da’.is lietuvių 
atvykti į Ameriką. Šiame

Mes suprantame jūsų baisius pergyveni
mus bėgimo metu iš brangios Tėvynės Lie
tuvos. Mums yra žinomos karo audros laiku 
jūsų pergyventos baisenybės ir tremties gy
venimo skurdas. Mes užjaučiame jūsų var
gus ir darome 
jiems sumažinti.

Pagal naująjį 
turės galimybės
krašte jums prasidės naujas gyvenimo la
pas. Nesitikėkite, kad jus Amerikoj galės 
sutikti su gėlėmis ir kad jūsų gyvenimas 
Jungtinėse Valstybėse bus nuklotas rožė
mis. Ne vienam jūsų bus reikalinga dirbti 
ne savo profesijoje ir sunkiose, nepatirtose 
sąlygose. Neprityrusiems dirbti sunkų, fi
zinį darbą reiks daug prakaituoti, kad sau 
pragyvenimą užsidirbti. Tad, vykstantieji į 
Ameriką, būkite pasiryžę sutikti visas šias 
sunkenybes; jūs turėsite pereiti naują gy
venimo mokyklą, išmokti šio krašto papro
čius ir ypač — anglų kalbą. Sunkiu darbu, 
tvirtu pasiryžimu ir geru charakteriu už 
vienų kitų metų, kaip ir kiti seniau atvykę, 
iškovosite sau geresnę ateitį.

Pradžioje naujas kraštas gali atrodyti 
keistas. Dėl to jį pasistenkite geriau pažinti. 
Patarčiau pradžioje vengti Amerikos valsty
binės santvarkos, mokyklų, visuomeninės 
veiklos ir kitų Amerikos gyvenimo reiški
nių kritikos. Priešingai, geriau Amerikos gy
venime ieškoti gerųjų pusių; nesigailėkite 
pagyrimų nei amerikiečiams, nei Amerikos 
lietuviams. Daug Amerikoje yra girtinų 
dalykų, pav., kokia graži ir kilni Amerikos 
demokratija, amerikiečių dosnumas ir jrie- 
lahkumas tremtiniams ir kitiems nukentėju- 
siems žmonėms, Amerikos valdžios pastan
gos pagelbėti badaujančiai žmonijai Euro
poje, Amerikos žmonių darbštumas ir tt. 
Žodžiu, būkite dėkingi už gero padarymą 
ir jautrūs visam tam, kas yra girtino.

Suprantama, jums naujai atvykusiems, gal 
būt, daug kas ir nepatiks. Mokėkite tai nu
tylėti,“"ir tik vėliau, susipažinę su Amerikos 
gyvenimu, reikškite savo nuomonę. Savo 
taktingu elgesiu užsipelnysite Ir laimėsite 
sau prielankumą ne vien Amerikos lietuvių, 
bet ir plačios Amerikos visuomenės.

Daugelis atvykusių DP labai puikiai už
sirekomendavo; pav., gen. Jonas Černius, p. 
V. Grigaitienė, operos dainininkė, Prof. Dr. 
Zubkus ir Teiti ėmėsi dirbti paprasčiausius 
darbus už mažą atlyginimą, niekam nesi- 
skųsdami, o priešingai, džiaugdamiesi, kad 
Laisvoje 
nimui.

Vienas 
į Dėdės

pavyz- 
garan-

į Ameri- 
tremtinių

reiškė, viską kritikuodami fr peikdami. 
Pav., kai kurie jų stebėjosi, kad aukštų 
profesionalų ar aukštų tarnautojų žmonos 
neturi tarnaičių ąr kitokių patarnautojų, 
kitas, didžiuodamasis buvęs Lietuvoje 
aukštu valdininku, atsisakė imti juodo dar
bo, bevelydamas ir toliau gyvenii išmalda 
ir tt. Ačiū Dievui, kad tokių mažai atsi
rado, bet ’r tie jau spėjo padaryti daug ža
los bendram tremtinių reikalui. Kai kurie 
Amerikos lietuviai, matydami tokius 
džius, jau bijo kviesti tremtinius 
tuoti jiems darbą ir butą.

Brangieji, kurie rengiatės vykti 
ką, gink Dieve, nesekite blogųjų
pavyzdžiu, kad neužkirstumėte kelio tūks
tančiams' kitų tremtinių į Ameriką atvykti. 
Nuo jau atvykusių į Ameriką tremtinių el
gesio pareis kiek ir kaip greitai lietuviai 
tremtiniai galės atvykti.

Vykstantieji J Ameriką turėkite mintyje 
ne tik žodžiu pareikšti dėkingumą Amerikos 
tautai ir valstybei, bet ir savo elgesiu bei 
darbu, gyvenant Amerikoje. Šios šalies in
teresus, aišku, privalote jau statyti pirmoje 
eilėje. Suprantama, kad niekas iš jūsų ne
reikalaus, kad jūs ir toliau nebūtumėte geri 
lietuviai patriotai. Galite ir privalote būti 
geri amerikiečiai ir geri lietuviai.

BALF organizacijos vardu nupširdžiai 
prašau jus visus su mumis bendradarbiauti 
ir savo kilniu elgesiu mums, sunkų darbą 
bedirbantiems, gelbėti.

«■ Kun. Dr. J. B. Končius 
BALE Pirmininkas.

Laiškai iš anapus -

Šalyje

kitas
Šamo

gali sau uždirbti“pragyve-

tremtinių, tik .įkėlusių, koją 
žemę, labai išdidžiai pasi-
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Venecuelon važiuojančių dėmesiui,
ISPANIŠKAI — LIETUVIŠKĄ ŽODYNĄ

(apie 6000 reikalingiausių žodžių) 
galima išsirašyti paštu, pasiuntus perlaida 

3 DM šiuo adresu: 
P. ANDRIUŠIS

14b Trossingen, Weidenstr. 1

DP Komisijos laikinės taisyklės
6. Tinkamo išvietintojo asmens, kuris jau 

anksčiau dirbo žemės ūkyje, šeima. Tinka
mo išvietintojo asmens, kuris jau anksčiau 
dirbo žemės ūkyje ir kuris Jungtinėse Vals
tybėse nori dirbti žemės ūkyje, žmona ir 
nesusituokę ir nesavarankiai gyveną vaikai, 
kuriems dar nėra sukakę 21 metai amžiaus, 
automatiškai yra laikomi asmenimis tos kla
sės, kurie jau anksčiau dirbo žemės ūkyje 
ir kurie Jungtinėse Valstybėse nori dirbti 
žemės ūkyje ir jiems suteikiamos tos pačios 
pirmenybės, kokias įstatymas teikia jų tėvui, 
eventualiai vyrui.

8. Pirmenybė išduodant vizas, (a). Jokių

(Atkelta iš 2 psj.) 
bos atžvilgiais dėl priežasčių, kurios egzis
tavo jau prieš atvykstant Į JAV pagal šį 
Įstatymą. Tačiau šiuo atveju statoma sąlyga, 
kad kandidatas, priimtas pagal šį įstatymą, 
nebus laikomas visuomenės našta šio įsta
tymo prasme dėl tos priežasties, kad jis 
gauna viešą paramą (kitokią negu finansinė 
parama), kai tokia parama teikiama visiems 
toje apylinkėje gyvenantiems asmenims.

(g) Ten, kur komisijos reikalavimai nebus 
patenkinti pateiktomis garantijomis įstaty
mo ir šių taisyklių prasme, arba ji norės 
daugiau žinių ryšium su kokiomis nors ga
rantijomis, ji galės tų žinių pareikalauti I pirmenybių nebus teikiama išduodant vį-rantijomis, ji galės tų žinių pareikalauti 
papildomai. I

(h) Garantijos, kad tinkamais išvietin- 
tais našlaičiais bus tinkamai rūpinamasi, tu
ri būti duodamos (1) organizacijų, kurias 
komisija yra šiam reikalui pripažinusi. To
se garantijose turi būti Įsakmiai pažymėta, 
kaip yra suorganizuotas našlaičių priėmi
mas, patalpinimas ir aprūpinimas ir ar jis 
atitinka sąlygoms, kurias nustatė federali
nė saugumo įstaiga per vaikų globos biu
rą, ir (2) individualių asmenų, kurie rūpi
nasi našlaičių imigravimu ir globa. Jų ga
rantijos taip pat turi duoti neabejotinų pati
kinimų, kad našlaičiu bus tinkamai rūpina
masi.

(i) Garantijos, reikalaujamos § 2 (C) (D) 
ir (E) poskyriuose, turi apimti žinias, iš 
rių būtų matyti, kad yra suorganizuoti 
siruošimai kandidatus priimti tuoj, kai 
jie atvyks į uostus.

ku-
pa-
lik

Rudenj tikisi sulaukti šiltesnli; cię ...
Mes anksčiau rašėme apie sovietų forti- čia turi galvoje prezidentą Trumaną 

fikacijas Baltijos pajūryje. Iš jų statybos amerikiečius, 
gyventojai sprendžia būsiant karą tarp SS
SR ir Vakarų. Šią jų nuotaiką galime pa- artimųjų. Šie kviečia jį grįžti namo užtik- 
stebėti ir negausiuose laiškuose, kurių tu-1 rindami, kad jis galėsiąs gauti darbo pas 
rinį perduoda „Newsletter”. Viename laiške , N., kuris jo dabar labai laukiąs. Laiško ga

vėjas žino, kad N. N. buvo NKVD nužudy
tas 1941 m. vasarą.

„Jie viešpatauja ant mūsų kūnų...” 
Graudus yra laiškas vienos senutės 

Vak. Estijos. Ji išvardija eilę giminaičių 
draugų, daugiausia vyrų, kurie mirė pa- 

I skutiniu iaiku ir jų paminėjimui prideda iš 
biblijos: Neh. 9:36,37. Atvertą tą knygą, 
skaitome;

—„Leisk mums būti tarnais to krašto ir 
tos žemės, kurią davei mūsų tėvams, ‘kad

iš Estijos rašoma:
— „Mes labai laukėme šią vasarą karšto 

oro. Tačiau klimatas buvo labai netikras. 
Tikrieji karščiai, kurių mes tikėjomės, ne
atėjo. Seni žmonės pranašauja, kad karš- j 
čiai užeis rudenį. Galimas dalykas, bus taip 
karšta, kad mes turėsime ieškoti pavėsio 
miškuose.”

Žinoma, žodį „oras” reikia suprasti tarp 
eilučių. Kita proga rašoma:

Kitas jaunas estas gavo laišką iš savo

ir

,,Aš manau, kad, jūs sugrįšite namo,‘jje turėtų valgyti vaisių ir gėrybių. Leisk
jeigu bus labai karšta. Viėnok šiuo metu 
pas mus tebėra dar labai šalta ir aš neno
rėčiau, kad tu grįžtum”.

zas kitaip, negu tai numato įstatymas.
(b) Be tų atvejų, kuriais įstatymas arba 

šios taisyklės numato kitaip, vizas išduo
dant nebus teikiama jokių pirmenybių, ne
numatytų Įstatyme.

| (c) Pirmoji pirmenybė išduodant vizas 
į bus teikiama numatytiems įstatymo § 6 as
menims, kurje įrodys komisijai, kad laike 
antrojo pasaulinio karo ginklu kovojo su 
Jungtinių Valstybių priešais ar tai kaip re- 
guliarinių ginkluotų pajėgų nariai, ar tai 
kaip dalyviai orgapizuoto judėjimo, nu
kreipto prieš Jungtinių Valstybių priešus ir 
kad jie negali arba nenori grįžti į savo kil
mės kraštus dėl to, kad bus persekiojami ar 
dėl baimės būti persekioti rasės, religijos 
ar politinių Įsitikinimų atžvilgiu. Toks ne- 
galėjmas arba nenoras turi būti komisijai 
pakankamais įrodymais paremtas.

(d) Iš Įstatymo § 6 išskaičiuotų pirmeny
bių vizos išdavimo atžvilgiu antroje vieto
je pirmenybė bus duodama tinkamam iš
vidiniam asmeniui, kuris pakankamai ko
misijai įrodys, kad 1948 m. sausio 1 d. jis 
gyveno išvietintų asmenų stovykloje. Išimtis 
gali būti, padaryta tokiam išvietintam as
meniui, kuris dėl ypatingų aplinkybių 1948 
m. sausio 1 d. negyveno išvietintųjų asme
nų stovykloje ir jam teikiama antros eilės 
pirmenybė, jeigu tos ypatingos aplinkybės 
yra sekančios: (1) kad tinkamas išvietinta- 
sis asmuo išvyko iš stovyklos prieš 1948 m. 
sausio 1 d. pagal priverčiamojo darbo jam 
pritaikytą potvarkį ar įsakymą. '

(2) Jeigu tinkamas išvietintas asmuo iš
vyko iš stovyklos prieš 1948 m. sausio 1 d. 
dėl savo sveikatos arba dėl to, kad turėjo 
lydėti savo sutuoktinį arba vaikus, kurie 
išvyko iš stovyklos dė] savo svaikatos. •

(3) Kad tinkamas išvietintasis asmuo 'iš
vyko iš stovyklos prieš 1948 m. sausio 1 d. 
ryšium su pažadais arba patikinimais, pa
darytais Jungtinių Valstybių karinės arba 
civilinės' valdžios valdininkių tiesiog jam,

or- 
te- 
as-

bus

mums būti tarnais jame.
— Ir tada, je’i sunkumai padidės mums

I po karaliumi, kuris pastatytas mums už mū- j jo sutuoktiniui arba kuriam nors jo vaikų, 
Kad laiškai nebūtų cenzoriaus sunaikina- j sų nuodėmes. * ! kad jis galės grįžti į stovyklą ar kad jokios

mi. juos rašantieji beveik visada užklausia | — Jie taip pat viešpatauja ant mūsų kū- ' jo teisės ar privilegijos nebus pažeistos 
artimuosius apie sugrįžimą, bet čia pat pri- nų ir ant mūsų galvijų. Dėl jų malonumų j imigravimo į Jungtines Valstybes atžvilgiu. ‘ 1 .* I ■ — — ___ J‘1»l • ■ w • lt V * • • • > • i • f ■ •kergia ir įspėjimą.

lentingų' komisijos asmenų tokiais pagrin
dais:

(1) Pagal organizacijų arba individualių 
asmenų pateiktas garantijas, suminėtas šių 
teisyklių 4 punkte ir

(2) pagal garantijas, .suteiktas busimųjų 
darbdavių, kaip numatyta šių taisyklių 4 
punkte, kurie renkasi asmenis su specialiais 
gabumais arba specialiam darbui.

(b) . Kandidatų atrinkimą pagal įstatymų 
§ 2 (e), vykdys atitinkami korąisijos parei
gūnai, remdamiesi garantijomis, gautomis 
iš organizacijų arba pavienių asmenų pa
gal šių taisyklių 4 punktą (h).

(c) Atitinkami komisijos pareigūnai pre
liminariai nustatys tinkamumą vykti į J. A. 
Valstybes pagal specifinius įstatymų nuosta
tus (netaikant kitų imigracijos įstatymų), 
atrinkdami kandidatus (a) ir (b) poskyriuo
se nurodyta tvarka.

12. Kandidatų kvotimas, (a) Atrinkus ir 
preliminariai nustačius. tinkamumą pagal 
įstatymą ir šių taisyklių 11. straipsnį, komi
sija nuodugniai tirs taip atrinktų asmenų 
būdą, praeitį ir tinkamumą.

(b) Toms kvotoms vykdyti kvotėjus ir 
administracinę pagalbą duos krašto apsau
gos ministeriją ir komisijai praneš kvotos 
rezultatus (1) dėl būdo ir. praeities ir (2) 
ar nebuvo ir ar nėra narys organizacijos ar 
sąjūdžio, priešiško J. A. Valstybėms arba 
jų valdymosi formai.

13. Pranešimas apie kandidatus, (d) Rem
damasi visais protokolais, kvota ir rašytais 
pareiškimais, komisija paruoš raportą raštų 
apie atrinkto išvietintojo asmens būdą, pra
eitį ir tinkamumą, kaip to reikalauja § 10.

(b) Nusprendus kandidatą įleisti į JAV, 
raportų nuorašus atitinkama komisija siųs 1 
konsulams svarstyti imigracijos vizų išda
vimą.

(c) Raportus nusiuntus komisijos pareigū
nas tiesiogiai per IRO praneš atitinkamam 
kandidatui, arba tinkamą garantiją davusią 
organizaciją, kad gali kreiptis į konsulato 
valdininką vizos gavimo reikalu.

16. Vizų gavimo procedūra, (a) Komisija 
susitars su įstaigomis ir atitinkamomis 
ganizacijomis, kad kiek galint mažiau 
reikėtų vežioti tinkamus išvietintuosius 
menis.

(b) . Reikalingi medicininiai tyrimai
daromi kartu tvarkant kitus vizos gavimo 
reikalus.

(c) Išdavus vizą, § 13 numatytas raportas 
nusiunčiamas teisingumo ministerijos imi
gracijos ir natūralizacijos valdininkui Į lai
vą įsėdimo uoste, kad jis galėtų atlikti § 20 
numatytą 'patikrinimą.

18. Sutikimas ir gabenimas, (a) Išdavus 
imigracijos vizą, komisija praneš IRO ar ki
tai atitinkamai Įstaigai, kad pasiruoštų kan
didatą nugabenti į išplaukimo uostą, o po to 
i JAV. i

(b) Komisija pasirūpins kiek galint anks
čiau pranešti suinteresuotiems asmenims ar 
organizacijoms apie vizos išdavimą ir nu
matomas išplaukimo ir į JAV atvykimo da
tas, kad J. A. Valstybėse būtų atitinkamai 
pasiruošta kandidatą sutikti ir nugabenti 
Jungtinėse Valstybėse.

20. Imigracijos ir natūralizacijos val
dininkų sprendimas dėl įsileidimo prieš sė- 
dapt | laivą. Imigracijos vizą gavęs kandi
datas prieš sėdant į laivą bus kvočiamas 
imigracijos .valdininko. Jei kvočiančiam in
spektoriui jis pasirodys neaiškus ir abejoti
nas, jį pertikrins speciali kvotimo komi
sija. Kandidatui nesant kliūčių vykti . į 
Jungtines Valstybes, bus duodamas atitinka
mas pranešimas kandidato atvykimo uosto 
imigracijos ir natūralizacijos įstaigai.

21. Tikrinimas ir kita procedūra atvyki
mo uoste. Kandidatui atvykus į JAV uostą, 
viešosios sveikatos įstaiga tikrins kandidatą 
fiziniu ir psichiniu atžvilgiu, ar neįvyko, 
kokių pasikeitimų po § 20 nustatyto tikri
nimo. Imigracijos inspektorius patikrins, ar 
nepaseno vizos ir paso galiojimas ir ar jis 
yra tas pats asmuo, kuriam dokumentai 
buvo išduoti ir numatyti. Jei tikrinimas 
baigsis patenkinamai ir nekels abejonių 
gydytojų komisijos tikrinimo rezultatai fi
ziniu ir psichiniu atžvilgiu, jei jis turi ga
liojančią, ir nepasenusią vizą ir pasą, in
spektorius Įleis kandidatą į JAV, kaip ir 
kitus imigrantus.* Jei imigracijos inspekto
rius bus nepatenkintas, kandidatas bus su
laikomas, kad tinkamumą Įsileisti patikrintų 
speciali tikrinimo įstaiga. Po sulaikymo jo 
byla bus sprendžiama tokiu pat būdu, kaip 
ir visų kitų imigrantų, norinčių patekti Į 
J. A. Valstybes ne, pagal šio įstatymo nuos
tatus.

25. Pranešimai apie atmestus prašymus, (a) 
Pagal'šį Įstatymą Įteiktą prašymą atmetus 
konsulato valdininkui arba imigracijos įs
taigoms radus jį esant neĮsileistiną, šis val
dininkas arba įstaiga raštu praneš komisi
jai, nurodydamas atmetimo priežastį ir duo
menis, kuriais remtasi.

(b) Jei ' reikalingas garantijas turinčio 
kandidato prašymas atmetamas pagal šių 
taisyklių § 11, tai komisijos įgaliotas atsto
vas turės raštu pranešti sprendimo priežas
tis.

.. ____ , __  ,, _____  , Si tvarka įsigalioja nuo paskelbimo Fede-
Jungtines Valstybes -bus daromas kompe-1 raciniame Registre.

; Tačiau jeigu\toks asmuo yra pastoviai įsi- 
PRANEŠIMAS- ” -kūręs kokioje nors kitoje vietoje, tai ši ap-

Administracijoje dar'galima įsigyti „Min-: neSalės būli laioma sPeeialia aPlin-
įkybe, kurią numato įstatymo § 7.

mes esame didžiausiose kančiose.” (Pi.)

Nepalik ir dėdės Hario
Kitame laiške rašoma: „Susikrauk savo ’ ties” nr. su ištisu JAV DP įsileidimo įsta-

Į daiktus ir grįžk namo iš tos stovyklos, kur tymo tekstu. Studijuojant Komisijos taisyk- ‘ (4) Kad 1948 m. sausio 1 d. nebuvimas 
j tave marina badu. Tačiau tu neprivalai pa- les yra būtina po ranka turėti ir įstatymo : stovykloje buvo tik laikino pobūdžio.

Laiško gavėjas tekstą. Kaina 30 pf + '4 pf pašto ženklas j (5) Kad tinkamas išvietintas asmuo buvoj likti ir dėdės Hario...’ _____  „__ ,....... ...... _______
llllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!lllli!lllllllllll!llll!llllir neturi tokiu vardu dėdės> Laiško rašytojas i persiuntimui.

Deja, birželio 15. dienos didžioji mūsų tautos nelaimė 
atnešė su savim tuojau pat eilę kitų nelaimių, jų tarpe ir 
asmenišką nelaimę pačiam prezidentui A. Smetonai ta 
prasme, kad jis faktiškai negalėjo pasitraukti į jokią kita 
šalį, pavyzdžiui, iš karto į kurią nors neutralią valstybę, bet 
turėjo kelti koją per sieną Į 3. Reichą,'kaip artimiausią Lie
tuvos kaimyną. Tad išėjo taip, kaip pasakyta mūsų liaudies 
patarlėje: bėgdamas nuo vilko, pateko ant meškos. Si pastaroji 
jo ką tik nepražudė; kaip jau buvo minėta, naciai ką tik A. 
Smetonos negražino atgal per sieną į bolševizmo nasrds, su 
kuriais nacizmas tada dar paktavo. Nuo to momento,. kai 
naciai nusprendė A. Smetoną internuoti ir jį izoliavo Rytprū
siuose, jis, kad ir norėjo, nieko nebegalėjo daryti Lietuvos 
gelbėjimui, kol pats neišsivadavo iš tų replių. Tai įvyko- tik 
po kelių mėnesių. Tokiomis aplinkybėmis visų lietuvių akys 
ir viltis nukrypo į Lietuvos diplomatinius atstovus užsienyje, 
tikintis iš jų nors formalinių protestų prieš Sovietų Rusijos 
agresiją ir Lietuvos garbei apginti.

Tai buvo natūralu ir savaime suprantama, nes kalba
mieji atstovai vieni tebuvo, kaip nepriklausomos Lietuvos 
valstybės organai, dar išlikę laisvi nuo bolševikinio oku
panto letenos. Jie turėjo teisėtos Lietuvos vyriausybės jiems 
seniau duotus diplomatinius įgaliavimus ginti Lietuvos inte
resus ir jos nepriklausomybę užsieniuose. Be to, jie nebuvo 
likę visiškai palaidi, be savo vadovo. Dar prieš rusų raudo- 

.nosios armijos įsiveržimą į Lietuvą, užsienio reikalų minis- 
teris J. Urbšys buvo jiems išsiuntinėjęs efrkuliarinę tele
gramą, pagal kurią kolega Stasys Lozoraitis, Lietuvos pa- 

. siuntinys ir įgal. ministeris Ryme, buvęs pats prieš Urbšį 
eilę metų užsienio reikalų ministeriu, buvo paskirtas likusios 
užsieniuose lietuvių diplomatijos šefu, su dviem pavaduoto
jais, kad galėtų tuojau perimti vadovavimą veiklai užsie
niuose, 
dėl tos 
centro 
trūktų.
kalbėjimą naktį iš birželio 15. į 10. St. Lozoraitis klausė 
mano nuomonės, ar jau ne metas jam sakytą vadovavimą 
perimti. Bet susižinojimas su Kaunu tada dar nebuvo nu
trūkęs, dar ne viskas buvo aišku.

Tačiau niekas, arba' mažai kas, tada statė sau klausimą, 
ar Lietuvos pasiuntinių protestų pareiškimas buvo įmano
mas teisiniu atžvilgiu tuojau pat birželio 15 d., kaip tai 
buvo pageidaujama, kada rusų raudonoji armija brovėsi į 

-mūsų kraštą. Padėtis tada buvo susidariusi ši: Maskvos ulti
matumas, kaip žinoma, formaMškat nebuvo atmestas, joks 
ginkluotas pasipriešinimas sovietiškajam agresoriui nebuvo 
pareikštas ir taip pat nebuvo pareikštas joks farmallnis pro-

jei įvyktų tėvynėje kokia nors staigi katastrofa ir 
priežasties susižinojimas tarp Užsienio reikalų m-jos 
ir Lietuvos diplomatinių postovių užsieniuose nu- 
Aš jau esu minėjęs, jog per mano telefoninį pasi-

testas mūsų pačios vyriausybės, kada ji tatai dar galėjo pa
daryti. Respublikos prezidento pasitraukimas į užsienį te
buvo tik protesto faktas, padarytas jo asmeniškai, bet ne vi
sos vyriausybės vardu, kurią, išvykdamas į užsienį, jis pats 
paliko krašte dar kalbėtis su sovietiškuoju okupantu, o min. 
pirmininkui net paliko formalinį pavedimą eiti respublikos 
prezidento pareigas, kaip to reikalauja Lietuvos konstituci
jos nuostatai. Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos pasiuntinių 
protestų pareiškimas birželio 15 d., ir net sekančią dieną, 
būtų reiškęs savavalingą aktą, priešingą pačios centro vy
riausybės linijai. Taigi matome, jog buvo surištos pasiunti
niams rankos, nekalbant Jau apie negavimą jokių instruk
cijų iš Kauno, kada tebebuvo įmanoma tatai padaryti, kol 
okupantas dar nebuvo suspėjęs užslopinti A. Merkio vy
riausybės, kuri juk buvo teisėta:

Kai kalbamųjų protestų nebuvo galima pareikšti tuojau 
pat, kada tam buvo tikrasis laikas, volens nolens prisiėjo 
laukti kitos tinkamos progos. Tai, kas sekė po prezidento 
A. Smetonos atsisakymo grįžti: A. Merkio vyriausybės anti
konstitucinis paskelbimas nebelaikyti A. Smetonos respubli
kos prezidentu, jos pačios supasavimas perleidžiant krašto 
valdžią Paleckio tariamajai vyriausybei pagal Dekanozovo 
reikalavimą, šios pastarosios pasikrikštijimas „Liaudies vy
riausybe“ ir tt., - visa tai buvo neteisėti aktai, priešingi Lie
tuvos konstitucijas nuostatams, arba stačiai paties sovietinio 
okupanto padiktuoti. Be to, kai ką klaidino, kad Paleckio 
vyriausybėje dalyvavo E. Galvanauskas, prof. Krėvė- 
Mickevičius ir generolas Vitkauskas, kuris tada dar nebuvo 
laikomas jokiu tautos nuklydėliu. Tačiau, aplamai paėmus, vi
siems buvo aišku, jog jokios nepriklausomybės nebėra ir 
kad minimieji asmenys tebuvo,, sutikę sudaryti Paleckiui 
kompaniją iš patriotinio pasiaukojimo gelbėti, ką dar būtų 
įmanoma praktiškai išgelbėti kraštui atsidūrus po svetima 
okupacija. Juo labiau Lietuvos pasiuntinių nė kiek nesu
klaidino „Liaudies vyriausybės“ vieši patikinimai, jog ne
bus Išsižadama Lietuvos nepriklausomybės, principo.

Faktai jiems rodė visai ką kita. Valstybės išdavikų pa- 
leidimds iš kalėjimų, skubus komunistų partijos organizavi
mas, viso vidaus saugumo aparato į jos rankas atidavimas, 
karininkų išniekinimas ir jų priverstinis paleidimas Iš ka
riuomenės, atsakingų valdininkų šalinimai iš vietų ir tų 
vietų apsodinimas, buvusiais krašto išdavikais ir kitataučiais, 
kaip ir kitokie griovikiški žygdarbiai, vaizdžiai rodė, kad 
sistemingai ruošiamasi panaikinti ir patį valstybinės nepri
klausomybės principą. Nors visa tai statė Lietuvos pasiunti
nius į be galo keblią padėtį tiek prieš savo pačių, lietuvių, 
tautą, tiek prieš svetimų kraštų vyriausybes, nrie kurių jie 
buvo ir tebelieka akredituoti, bet jie turėjo tylėti prieš savo 
valią. (B. d.) t .i, .

1 apgyvendintas už išvietintų asmenų sto
vyklos ribų dėl to, kad jis buvo paimtas 
Jungtinių Valstybių, D. Britanijos arba 
Prancūzijos okupacinių įstaigų, IRO arba 
labdaros organizacijos, kuri yra šiam tiks
lui komisijas pripažinta, tarnybon.

(6) Tinkamas išvietintas asmuo, kuriam 
negali būti pritaikintos punktuose (1—5) 
nurodytos aplinkybės, gali gauti antros eilės 
pirmumą, jeigu komisija ras, kad yra kitos 
aplinkybės, panašios į aukščiau nurodytą
sias. Tinkamo išvietinto asmens,- kuris 1948 
m. sausio 1 d. gyveno už išvirintųjų astpe- 
nų stovyklos ribų, teisės 
įstatymu nebus pažeistos 
ties, jeigu ir nebus rasta 
kinti jam įstatymo 7 § 
eilės pirmumą.

Tinkamumas; Įrodymai, (a) IRO pažymė
jimai, vietos policijos protokolai, kariniai ir 
kitokį oficialūs protokolai ir dokumentai, 
visoki oficialūs pagalbiniai protokolai bus 
priimami visų pirma nustatyti tų dalykų 
tikrumui ir asmens tinkamumui .pagal šį 
Įstatymą emigruoti. Dėmesin bus imami taip 
pat ir visoki kitokį dokumentiniai įrodymai, 
kandidato ir jo pristatomų asmenų pareiš
kimai priesaikos vietoje, o taip pat, visoki 
kitokį tinkami įrodymai.

(b) Kandidatų tinkamumui pagal įstatymą 
nekenkia

(1) nebuvimas geografinių sričių, sužy
mėtų § 2 (c) po 1945 m. gruodžio 22 d. ar
ba prieš 1948 m. sausio 1 d., arba prieš ar 
po 1948 m. sausio 2 d., nebent jei buvo iš
vykta tvirto įsikūrimo tikslu, arba

(2) nebuvimas geografinių sričių, sura
šytų § 2 (d) po 1948 m. birželio 26 d., ne
bent jei buvo išvykta tvirto Įsikūrimo tikslu.

(3) nebuvimas geografinių sričių, surašy
tų § 2 (e), jei ten gyveno 1948 m. birželio 
25 d. ar anksčiau, nebent jei. buvo išvykta 
tvirto įsikūrimo tikslu.'

11. Kandidatų parinkimas, (a) Kandidatų 
parinkimas pagal įstatymo 2 § poskyrius (c) 
ir (d) tikslu tirti jų tinkamumą įsileisti į

pasinaudoti šiuo 
dėl tos priežas- 
kvalifikacijų tai- 
numatytą- antros

i'
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Baigiami paruošiamieji darbai DP emigracijai i JAV
Neseniai atvykęs | Vokietiją Jungtinių 

Valstybių DP Komisijos Pirmininkas p. U. 
Carusi šio mėn. 9 d. turėjo pasitarimą su 
visų šalpos organizacijų direktoriais Frank- 
turte ir sekančių dieną Heidelberge su Eu- 
como atstovais ir kaikurių šalpos organiza
cijų direktoriais. Šiuose pasitarimuose, ku
riuose dalyvavo ir BALF-o atstovė, buvo 
suteiktos preliminarinės informacijos apie 
DP biliaus vykdymą.

Norintieji važiuoti pagal tą bilių į JV- 
bes privalo turėti darbo ir buto garantijas, 
kurios gali ir nebūti samdos ar atitinkamai 
nuomok sutarčių formoje, o gali būti ir 
bendresnio pobūdžio notaro patvirtinti pa-

KRONIKA
VAIKAI POILSIUI Į ŠVEICARIJĄ

Pagal Liet. Raudonojo Kryžiaus vyr. val
dybos instrukcijas mokyklinio amžiaus vai
kų vežimas poilsiui į Šveicariją prasidės šio 
mėnesio pabaigoje arba spalio mėn. pra
džioje. Bus vežami vaikai 6—12 metų am
žiaus. Poilsis Šveicarijoje užtruks tris mė
nesius. Emigracijos atvejį; tėvai kiekvienu 
metu galės sayo vaikus iš Šveicarijos at
siimti. (jž) 
NUOLAIDOS VYKSTANT GELEŽINKE

LIAIS
Vokiečių geležinkelių vadovybė pranešė, 

kad (vedamos nuolaidos vykstant geležin
keliais grupėmis. Vykstant 15 asmenų gru
pei daroma 3O’/« nuolaida nuo pagrindinės 
bilieto kainos; 50 asmenų grupei nuolaida 
siekia 4O’/«, gi 60 asmenų grupei — net 
50 M. Be to, nustatytas ypatingas palengvi
nimas ta prasme, kad apmokant kelionę ge
ležinkeliu už 15—30 asmenų 1 dalyvis ve
žamas nemokamai. Pirmamę laipsnyje jau 
nuo 11 asmenų pradedant daromas atpigi
nimas nuo pagrindinės bilieto kainos, (jž)

BRAZILIJA PRIIMA DAUGIAU DP
Emigracija į Braziliją iki šiol vyko ne

dideliu mastu, ir išvykusių | ten lietuvių 
DP nėra daug. Paskutiniu metu Brazilijos 
imigracijos komisijos pradėjo verbuoti dau
giau DP Įvairiems darbams tiek žemės 
ūkyje, tiek pramonėje. Viengungiams vy
rams nustatyta 40 metų amžiaus riba, gi 
vedusiems šeimų galvoms — 45 m. Šeimos 
turi galimybę išvykti kartu, (s)

STEIGIASI NAUJI PROF. S-GOS 
SKYRIAI

Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir Dar
bininkų Profesinės Sąjungos skyrių tinklas 
vis daugiau plečiasi. Šiuo metu sąjungos 
skyrių Vak. Vokietijoje yra 16, iš kurių 
Scnweinfurto skyrius, perkėlus gyventojus 
Į kitas stoyklas, susilikvidavo, tačiau stei- 
!(iasi 4 nauji skyriai kitose vietovėse, kur 
ų iki šiol nebuvo. Organizuojami skyriai 
r amerikiečių žinioje esančiose darbo bei 

transporto kuopose, (s)
PROF. K. ALM1NAUSKIS IŠVYKO l JAV

Oermanistikos profesorius. K. Alminaus- 
kis, kviečiamas JAV mokslo Įstaigų, šiomis 
dienomis išvyko į JAV. Prof. K. Almlnaus- 
kis gyveno Schwab. Omūndo lietuvių sto
vykloje ir čia, su Profesinės Sąjungos vie
tinio skyriaus pagelba, buvo suorganizavęs 
anglų kalbos mokyklą ir jai vadovavo. (žIv) 
V. SIDZIKAUSKAS - INTERMARIUMO

KLUBO PIRMININKAS
Įvykusiame Intermariumo, arba Viduri

nės Europos, organizacijos ketvirtojo klubo 
Mūnchene steigiamajame susirinkime šio 
klubo pirmininku išrinktas min. V. Sidzi
kauskas. Intermariumo organizaciją sudaro 
tarp Baltijos, Juodųjų, Egėjaus ir Adrijos 
jūrų esančių valstybių atstovai. Organiza
cijos tikslas yra kova už valstybių laisvę ir 
viešpatingumą. Ligšiol Intermariumo klubai 
buvo suorganizuoti Londone, Paryžiuje ir 
Romoje. Mūncheno klubo steigime dalyvavo 
lietuviai, latviai, estai, .lenkai, vengrai, ju- 
•goslavai, čekai, gudai, ukrainiečiai ir slo
vakai. (jž)
PASIKEITIMAI „DIRVOS” REDAKCIJOJ

„Dirvos”, redakcijoje (J.A.V.) Įvyksta kai 
kurių pasikeitimų. Ilgametis laikraščio lei
dėjas ir redaktorius p. K. S. Karpius, šiame 
laikraštyje išdirbęs apie 30 metų, nuo spa-

■ lio 1 dienos pasitraukia iš pareigų ir laik
rašti pagal susitarimą perduoda J J. A. 
Valstybes neseniai nuvykusiam adv. Vincui 1 
Rasteniui, vienam iš dabartinių „Vienybės” 
redaktorių.

sižadėjimai. Tokie darbo ir buto patikini
mai turi būti davėjų dviejuose egzemplio
riuose pasiųsti DP Komisijai Vašingtone 
(DP Commission, Washington, D. C.). Ge
riausiai tai padaryti per BALF-o Centrą 
(105 Grand Street, Brooklyn, U, N. Y.), kad 
BALFas ;galėtų apie tai painformuoti savo 

i Įstaigą Vokietijoje, kuri seka atitinkamos 
bylos eigą.

Bilių vykdyti DP Komisiją paskirs visą 
ei’ę selektorių (iš Amerikos piliečių tarpo), 

‘ kurie parinks pagal išleistas instrukcijas ir 
•pagal patiektus darbo ir buto užtikrinimus 
emigrantus. Toliau parinktuosius tirs CIC 
lokia pat tvarka kaip ir ik< šiol ir, be to, 
ims aplikantų pirštų atspaudus, kuriuos 
lygins su savo centrine kartoteka Vokieti
joje, apimančią nusikaltusių asmenų pirštų 
atspaudus. Tiems tremtiniams, kurie buvo 
jau labai seniai CIC klausinėti, bus atliktas 
papildomas tyrimas. Toliau eįi gydytojų pa
tikrinimas ir visos bylos peržiūrėjimus, ku
rį atliks specialūs DP Komisijos paskirti 
valdininkai (case „analysts”), šie perduos j 
bylas konsulatams, kąd pastarieji išduotų ' 
vizas. Gali būti, kad konsulų atstovai lan-1 
kys pereinamas stovyklas ir tenai išdavinės 
vizas, tačiau tatai dar galutinai nenustatyta.

Šiame darbe šalpos organizacijos talki
ninkaus perduodamos darbo ir buto užtikri
nimus DP Komisijai, informuodamos ir pa
ruošdamas tuose užtikrinimuose pažymėtus 
asmenis ir šeimas; parūpindamos darbo ir 
buto užtikrinimus tiems, kurie patys jų ne
gali pasirūpinti; patiekdamos kandidatus 
DP Komisijos atstovams tais atvėjais, kai 
pastarieji gaus iš savo komisijos nevardi- 
nius pareikalavimus emigrantams (nevardi- 
nis darbo ir būto užtikrinimas); globoda- 
mos tremtinius nuo to momento, kai jie pa
sieks atitinkamą Amerikos uostą ir kt.

Biliaus vykdymo programa dabar susi
deda iš dviejų dalių. Pirmą dalį sudaro 
trumpalaikė programa,

kurios tikslas paruošti ir išgabenti du 
laivu (apie 1200 asmenų), kurių vie
nas turi išplaukti spalių 12 d., o antras

I spalių 17 d.
Šiems laivams užpildyti bus paimti tie 
tremtiniai, kurių bylos konsulatuose jau 
anksčiau tiek paruoštos, kad jų išvažiavimas 
nebuvo galimas tik dėl kvotos numerių trū
kumo, vadinasi, tų, kurie yra CIC apklau
sinėti, gydytojų 
maitintus 
kalingų 
tai jų 
karnoms 
teisę išduoti tokius užtikrinimus, kad ir 
nenurodydamos konkretaus buto ar darbo. 
Jei tokių paruoštom bylom kandidatų nesu
sidarys pakankamas skaičius, tai papildo
mai bus imanti tie, kuriems yra įteikti darbo 
ir būto užtikrinimai DP Komisijai Vašing
tone, o antroje eilėje ir tie, kurie čia patys 
betarpiškai tokius užtikrinimus pristatys.

Todėl visi lietuviai tremtiniai, kurie to
kius užtikrinimus yra gavę iš savo gi
minių ir draugų, iš kurių atitinkamas 
egzempliorių skaičius nėra užtikrinimų 
davėjų pasiųstas DP Komisijai Vašing
tone, kviečiami tuojau atsiųsti paštu sa
vo darbo ir buto užtikrinimus BALFo 
Įstaigai (MUnchen, 27, Rauchstr. 20), 
kuri juos patieks atitinkamiems orga

nams.
Kartu čia pabrėžiama, kad tuo tarpu ne
vykdoma dar jokia registracija ir nėra 
prasmės asmeniškai vykti į BALF-o Įstaigą 
registruotis arba informuotis. Visos reika
lingos informacijos bus patiektos tuojau, 
ifai tik bus gautos, per spaudą ir per Trem
tinių Bendruomenės Organizaciją. Taip pat 
ir registracija, jeigu ji bus BALFo vykdo
ma, vyks per Apylinkių Komitetus. Neda
rykime nereikalingų išlaidų . važinėjimams, 
kurie vistiek nieko nepagelbės.

Centras, turėdamas labai ribotus 
išteklius t JAV-bes nuvykusiais 
rūpintis, glaudžiai bendradar- 

žymiai turtingesne organizacija

patikrinti ir kitus for- 
Jeigu jie neturės rei- 
ir darbo užtikrinimų, 

bus pristatyti atiti’n-

atlikę.
.buto
sąrašai

šalpos organizacijoms, kurios turi

BALF-o 
finansinius 
tremtiniais 
biauja su 
NCWC, ir tuo tarpu dar neturi teisės išda
vinėti savo vardu buto ir darbo garantijas, 
o tik organizuoja privačių asmenų garanti
jas. Organizacijų garantijas tuo tarpu teks 
parūpinti per NCWC ir kitas šalpos orga
nizacijas, su kuriomis BĄLF-as bendra
darbiauja. Daromi žygiai išgauti tokias tei
ses ir BALF-ui. šias teises turi pripažinti 
DP Komisija Vašingtone. Kai tik bus gali
mas venoks ar kitoks minėtų garantijų iš
davimas, tremtiniai bus tuojau painformuo
ti apie jų gavimo tvarką.

šiuo metu tokia prie pabaigos esančių 
bylų atranka vykdoma Frankfurto konsula
te.- Maždaug, po savaitės p. Carusi bendra
darbiai tam pačiam darbui atlikti 
; Stuttgartą, o tenai pabaigę dirbs 

” no konsulate.

! Pradžioje pagal 
| tremtiniai tik iš 
j tijoje, kur yra

CIC ir kitos reikalingos institucijos. Kai 
visas darbas bus pilnai suorganizuotas 
JAV-bių zonoje, tai tuomet bus išplės
tas biliaus vykdymas ir į kitas zonas.

Antrąją DP biliaus vykdymo dalį sudaro 
ilgalaikė programa, pagal kurią per vieną 
mėtiesĮ išvežamųjų DP skaičius turės toly
džiai augti, kol pasieks 10.000. Iki bus Įvyk
dyta trumpalaikė programa, t y. išsiųsti 
abu laivai spalių 12 ir 17 d. d. p. U. Caru
si pasiliks Vokietijoje šios dalies vykdymui 
prižiūrėti ir per tą laiką paruoš instrukci
jas antrajai, pagrindinei, programos daliai 
vykdyti. Tuo tarpu šios dalies vykdymo 
tvarka nėra žinoma. Šio pranešimo pradžio
je išdėstyti bendrieji principai (darbo ir 
buto užtikrinimas, bylos procedūra, organi
zacijų uždaviniai), atrodo, liks galioje ir 
antrajai programos daliai. Yra duomenų 
manyti, kad iki šiolei užsiregistravę konsu
latuose ar šalpos organizacijose vizoms 
gauti turės kiek pirmenybių prieš tuos, ku
rie nėra dar užsiregistravę, tačiau DP bi- 
lius, kaip žinome, numato ir kitas prefe
rencijas (ūkininkai, giminės iki trečios ei
lės, t.y. iki trečios kartos, vadinasi, iki an
tros eilės pusbrolių, motinos ar tėvo tetos 
arba dėdės ir p.).

BALF-o Įstaiga Europoje

persikels 
Mūnche-

vežami
Vokie-

DP bilių bus 
JAV-bių zonos

Amerikos konsulatai,

Tautinės šventės minėjimas Mūnchene
Miinchenaa. šiemet Mūnchene Tautos 

šventė buvo minima rugsėjo 11 d. Stovyk
lose ir Mūncheno mieste gyvenantieji lietu
viai suvažiavo minėjimui į didžiausią lie
tuvių stovyklą Mūnchene — Freimane. 
šventės minėjimą atidarė Mūncheno Apy
linkės k-to p-kas, pakviesdamas į prezidiu
mą lietuviškų organizacijų ir tautinių gru
pių atstovus (latvių, estų ir ukrainiečių).

Rašytojas K. Bradūnas skaitė šventei pri
taikintą paskaitą, kurioje iškėlė eilę įdomių 
klausimų, kuriais reikalinga susirūpinti. 
Perdaug esame paskendę medžiaginiuose rei
kaluose ir užmirštame kultūrinius reikalus; 
kai kurie leidžia savo vaikus Į vokiškas mo
kyklas, nors yra galimybės juos leisti į 
lietuviškas mokyklas ir kt. Po paskaitas bu
vo priimtos atitinkamos rezoliucijos ir iš
reikštos padėkos atitinkamoms organizaci
joms ir vykd. organams.

Po to sekė meninė minėjimo dalis — 
koncertas. Dainavo p-lės R. Vilčinskaitė ir 

. V. Cinkaitė. Violončele solo grojo p. Mo- 
tiekaitis. Deklamavo P. Peckua.

šventės minėjimas visiems susirinkusiems 
padarė gilų įspūdi ir pakėlė Mūnchene gy
venančių lietuvių nuotaikas. A. B.

LANKO LIGONIUS

Gautingas (prie Mūncheno). š. m. rugsė
jo 11 d. sanatorijoje gulinčius ligonius iš 
Mūncheno aplankė Dr. Bieliauskas ir skai
tė rugsėjo 8 d. pritaikytą paskaitą ir pada
rė šių dienų politinės padėties apžvalgą.

Kartu buvo atvykusios L. R. Kryžiaus 
Moterų K-to atstovės Gajauskienė su Tre
čiokiene.

Ligoniai nusiskundė, kad gauna iš Raud. 
Kryžiaus per, mažas pašalpas. Komiteto at
stovės pažymėjo, jog dabar Raud. Kryžiaus 
ištekliai yra sumažėję, tačiau pažadėjo ir 
toliau rūpintis ligonių šelpimu.

Ligoniai yra dėkingi Dr. Bieliauskui ir 
Moterų k-to atstovėms už jų parodytą rū
pesti ir laukia ateityje dažnesnio lankymosi.

' " Ligonis

Sportas
Iš šachmatininkų veiklos

WUrttembergo apygardos vokiečių šach
matų pirmenybės, kuriose dalyvavo ir 
Schwab. Gmūndo lietuvių šachmatininkai, 
pasibaigė. Komandos išsirikiavo tokia eile: 
1. Geislingeno vokiečiai — 16 tšk. ir 19 lai
mėtų partijų, 2. Ludwigsburgo vokiečiai — 
5 tšk. (16,5 laimėtų part.), 3. Stuttgarto vo
kiečiai — 3 tšk. (16 L p.), 4. Schw. Gmūndo 
lietuviai — 3 tšk. (14,5 laimėtų partijų) ir 
5. Bad Cannstatto vokiečiai — 3 tšk. (14 
1. p.). Kai kuriuose pirmenybių susitiki
muose mūsiškiams talkininkavo ir meisteris 
Tautvaišas.

WUrttembergo šachmatų kongresas — 
pirmenybės, kuriose dalyvaus meisteriai iš 
Vak. Vokietijos, rugsėjo 19—26 d. d. įvyks 
ne Schwab. Gmūnde, kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet Esslingene. Siame kongrese da
lyvaus ir meisteris Tautvaišas bei Marke
vičius (Schwab. Gmūndas), kuris rugsėjo 
11—12 d. d. Įvykusiose bezirk’ų rungtynėse, 
suruoštose kandidatų kongresui atrinkimo 
tikslu, laimėjo antrąją vietą. K. Markevi
čius šiose rungtynėse iškovojo pergales 
prieš Ulmo meisterį Laaber, prieš Aaleno 
meisteri King ir prieš Gmūndo meisteri 
Gerisch; lygiomis sužaidė su 'Elsner (Ul- 
mas) ir pralošė paskutinę vietą užėmusiam 
dr. Boršt (Aalenas). Kongresas, kuriame da
lyvaus tiek stiprių jėgų, žada tikrai gražių 
kovų, ir mes linkime saviškiams geros iš
tvermės ir pasisekimo. (žlv)

Pasaulio horizontuose
— Italas Tosi disko metime pasiekė nau

ją Europos rekordą, nusviesdamas 54,80. 
Rekordas pasiektas tarpvalstybinėse Italija 
— Argentina lengv. atletikos rungtynėse, 
kuriose olimpiados nugalėtojas Consolin 
su 53,90 paliktas antroje vietoje.

— Estas Heino Lipp (Sov. S-ga), kuris 
yra rutulio stūmimo Europos meisteris, 
dešimtkovoje surinko 7584 tšk. Šiemetinėje 
olimpiadoje amerikietis Mathias, dešimtko- 
vos laimėtojas, kaip žinome, surinko tik 
7224 tšk.

— Tarpvalstybinėse Austrija — Čekoslo
vakija lengv. atletikos rungtynėse kurios 
baigėsi 53—41 čekų laimėjimu, olimpiados 
laimėtoja Bauma pasiekė, naują pasaulio 
rekordą ieties metime su 48,63.

— Švedija laimėjo moterų tarpvalstybines 
lengv. atletikos rungtynes prieš Daniją 50— 
45. Geriausios pasekmės: šuolis į tolį — 
Dahl (šv.) 5,49 ir 4X100 m Danija 48,4.

— Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse, 
pasėdėjusiose IX. 12, pasiekta šie rezultatai: 
VfB Mūhlberg — Eintracht Frankfurt 1—1, 
Bayern Mūnchen — FC. Schweinfurt 1—1, 
BC. Augsburg — SV. Waldhof 1—2, VfB 
Stuttgart — Schwaben Augsburg 1—1, Of- 
fenbacher Kickers — 1860 Mūnchen 2—1, 
VfB Mannheim — 1. FC. NUrnberg 3—3, 
TSO. Ulm 1846 - FC. Rddelheim 1-2, 
FSV. Frankfurt — Stuttgarter Kickers 2—2.

— Šiemetinę geriausią paseKmę šuolyje į 
tolĮ pasiekė čekas Jaroslav Fikejz, nušokda
mas 7,41 tn. (žįv)

1948 IX. 29.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Vardas tarp brangių vardu

Negailestingas laikas nuneša Į Anapus žmones, palikdamas jų žygius ir dar 
bus gyviesiems. Nueina kartos, ateina kitos, kuriančios ant atrastų pasaulio loby 
nų naujus turtus, liksiančius tiem, kurie dar vėliau ateis.

„Numirsi, ir niekas tavęs neminės” — dainavo poetas. Tai vienišo mirtis — 
išnykti be žado, be garso, be ženklo, jog kažkada gyvenai. Ir kai pagalvoji api 
savo seseris ir brolius, mirštančius „už Uralo, žemės galo” ar ir savo žemės miški 
tankynėse, — kas jų mirtĮ paženklina ateičiai, kas jiems bent medinį kryželį pas 
tato?

Nelaimingos lietuvių tautos žmonės miršta išblaškyti visame plačiajame pa
saulyje, o tik laisvuose namuose mirus sukasami piliakalniai ir pastatomi pamink
lai, prie kurių atėję vaikai „iš praeities stiprybės semiasi”.

Retėja ir tremtinių. — | laisvę ištrūkusios tautos dalies — eilės. Vienas po kiti 
iškeliauja į Anapus ir didieji vyrai, kurių vardai bus įrašyti tautos istorijoje, i! 
kurių mokysis ateinančios kartos gyventi, savo žemę mylėti ir dirbti savo tautai.

Kaip mes jų mirtis atžymėsime? Kaip mes jų atmintį paliksime ateičiai, kad ji 
besiblaškant mums po svetimus kraštus, ne'šblėštų ir liktų amžinai degančia ug 
nele, kol sugrįšime į namus garbės paminklų statyti ir amžinai praeitį mininčių 
piliakalnių kasti?

Štai, ir dabar liūdnai suskambo gedulo varpas, — išlydėjome I Anapus sun 
kias tremtinio dienas užbaigusį Juozą Vilkutaitį Keturakį. Palaidojome mes jį sve 
timoje vokiečių žemėje, iš kurios kiekvienas, negalėdami sugrįžti į namus, norime 
laikinam gyvenimui išsikelti dar į tolimesnius kraštus.

Ir išvažiuosime ir atgal, Vokietijon, negrįšime, o mirusiojo palaikai liks Augs 
burgo kapinėse, ir užrašas kryžiuje nieko nesakys pripuolamai jį perskaičiusio vo 
kiečio širdžiai.\Tuo tarpu mums, kiekvienam lietuviui, Juozo Vilkutaičio Keturakį 
vardas primena visą ilgą kovos metų eilę, kurią nužygiavo mūsų tauta, siekiant 
laisvo ir laimingo gyvenimo. ,

Dvejopa kova yra pasaulyje: viską griaunanti, naikinanti ir žudanti fizin 
ginklo kova ir gimdantis kurianti, ngdanti dvasinė kultūros kova. Juozas Vilkutai 
tis Keturakis buvo kultūros karys, dėl to jo nukariavimai niekuomet nežus, nes, 
kaip nemari yra žmogaus dvasia, taip niekuomet nemiršta jos nuveikti darbai.

Juozui Vilkutaičiui Keturakių! mes, kai laisvi būsime, ant marių kranto, Pa 
langos miestelyje, kur Birutės kalne ošia šimtametės pušys, pastatysime gražų 
paminklą — tegu gyvens bent jo atminimas, marių šniokštimo liūliuojamas, ten 
kur prieš daugelį metų, 1898-siais, gimnazistų, studentų ir kitų mėgėjų lopomi 
skambėjo lietuviškai širdžiai pirmas lietuviškas prislėgtoje tėvynėje vaidinimas, n 
kurį grėsė bausmės ir jo žiūrovams ir vaidintojams ir autoriui.

Lietuvių dramos teatro istorijoje Palangos vardas atnžinas, nes ten Įvyko pir
masis, nors slaptai organizuotas, bet viešas lietuviškas spektaklis.

Palangos spektaklis nėra mūsų profesinio teatro prhdžia. Jis nėra, net teatro 
darbo rezultatas. Palangos spektaklis yra unikumas, gal, ne tik mūsų, bet ir viso 
paaulio teatro istorijoje, nes tokiose sąlygose kurtų spektaklių, kaip kalbamasis, 
kažin ar kada nors ir kur nors kitur dar yra buvę.

Kraštą slegia svetimos valstybės ranka, draudžiamas ne tik bet koks kultūri
nis gyvenimas, bet ir gimtąja kalba spauzdintas žodis įgabenamas kontrabanda. 
Tokioje tautos kultūrinio gyvenimo tamsoje nelegalus spektaklis įgyja visai kitą, 
teatro menui neįprastinę reikšmę ir uždavinius.

Teatras tampa ne tik žmogui (gimto teatrinio polinkio lenkintojas, netik este
tinių emocijų žadintojas, ne tik grožio kūrėjas, o — kovotojas, pogrindininkas, re
zistentas.

Tpks buvo Palangos spektaklis, kurio autorių Juozą Vilkutaitį Keturakį pa
laidojome svetimoje žemėje.

šiandieną, istorijos perspektyvoje, mus sužavi ir simbolika: pirmasis lietuviž- 
kas spektaklis — lietuviškas ne tik žodžiais, tariamais scenoje, bet ir veikalu, ku
ris — meniška iškarpa lietuviškos buities. „Amerikos pirtyje” komedija jau pen
kiasdešimtį metų išgyveno kaip klasiškas lietuvių dramaturgijos kūrinys. Tokiu ji 
ir lieka ateičiai, kada laisvi galėsime tinkamai pagerbti praeitį, kurios vertybes 
pažinę, kursime naujas — ateičiai.

Tremtinio dalia niūri ir sunkus yra mūsų kelias, bet toje kelionėje mes išne
šiosime brangiuosius vardus, kad jie drauge su mumis sugrįžtų ten, kur troško 
grįžt gyvendami — į laisvą Lietuvą.

Tarp tų brangių vardų ir Juozo Vilkutaičio Keturakio, Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Sąjungos garbės nario, vardas. A. RŪKAS.

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
Wehnen/Oldenburg. Rugsėjo 8. d. iškil

mingas paminėjimas Įvyko Oldenburgo 
mieste abiem stovyklom Wehnen ir Unterm 
Berg drauge. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
atlaikytos pamaldos, o miesto salėje Įvyko 
paminėjimo aktas. Pečkaičiui ta proga pri
minus tautiečiams jų paskirtį tremtyje, ope
ros solistai Nauragis ir Augaitytė padaina
vo keletą dainų, o Wehnen stovyklos šokė
jai pašoko tautinių šokių. Be gausaus tau
tiečių būrio, dalyvavo anglų karinės val
džios atstovai ir kitų tautybių svečiai.

Pačioje Wehnen stovykloje rugsėjo 8. d. 
paminėta iš vakaro Įspūdingu skautų lau
žu, kuriame komiteto pirmininkas Karalius 
nušvietė Vytauto D. nuopelnus lietuvių tau
tai, o skautai gražiai palinksmino susirin-- 
kusius prie laužo, šventės dieną stovyklos 
salėje Vaičikonio vadovaujamas choras su
dainavo porą dainelių, mėgėjai suvaidino 
scenos vaizdeli ir minėjimas baigtas tauti
niais šokiais bei žaidimais.

Unterm Berg stovykloje gyvenantis mu
zikas Linevičius rengia iš Wehnen choristų 
reprezentacinį chorą. Darbas pradėtas visti 
spartumu, o.medžiagos esama. Wehnen vei
kia 4 lygiagretės gimnazijos klasės, vado
vaujamos Pečkaičio. Atvykus Į Wehnen 
merbekiečiams, dar iki šiol neišrinktas ben
dras stovyklos komitetas. K. Kem.

IR AUGSBURGE...
— Rugsėjo 8 — Tautos šventė praėjo ga

na gyvai abejose kolonijose. Pamaldose da
lyvavo operos solistė Juozė Krištolaitytė, 
solistai — Antanas Paukštys ir Stasys Ba
ranauskas ir dramos aktoriai — Birutė Pū- 
kelevičiūtė, Henrikas Kačinskas, Antanas 
Škėma ir Alfonsas Brinką. Kalbėjo K. Mus
teikis, aktorius režisierius J. Palubinskas ir 
kiti. Gražiai pasirodė ir skautai. Šventėje 
dalyvavo latviai ir estai. Paminėtina, kad 
pirmą kartą ir dar šventėje, pamaldose pa
rinkta programa pasirodė moterų choras, 
vedamas žymaus muziko Jeronimo Kačinsko.
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Mielą sesę

Valeriją Lapaitę, 
jos mylimam tėveliui mirus, nuošir
džiai užjaučia
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