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LAIKRAŠTIS lietuviu visuomenei

Britanija stiprina karinį potencialą Slapta konferencija Sovietu Sąjungoje
Londonas (Dena/Reuteris). Britų krašto 

apsaugos ministeris lordas A. Alexanderis, 
pasak Reuterį, žemuosiuose rūmuose pa
skelbė planus, pagal kuriuos

britų ginkluotos pajėgos turi būti gin
kluojamos bet kuriam bėdos atvejui.

Mobilizacijos sitema yra atnaujinta, ir 
jeigu turėtų ateiti nelaimingas atvejis, kada

kad ta sistema turėtų būti pritaikyta, paaiškės, ■ pareiškė, kad

kaip 100.000 žmonių, vyrų ir moterų. Atei
nančių metų sausio mėnesį kariuomenėje 
bus per 825.000 kareivių. Pagalbinės avia
cijos kariuomenės dalims ir savanoriškiems 
aviacijos rezervams reikia dar 60.000 sava
norių.

Užbaigus lordui Alexanderiui, žodį tarė 
opozicijos vado pavaduotojas Edenas. Jis

Bandymas nužudyti Peroną
Buenos Aires (Dena/Reuteris). Argenti- 

' nos policija išaiškino prieš valstybės 
prezidentą Peroną nukreiptą sąmokslą, 

kuris norėjo įvykdyti atentatą.
Sąmokslo galva, esą, buvęs atstovas C. 

Reyesas. Sostinės policijos vadas gener. 
Bertoia spaudos atstovams pareiškė,
sąmokslininkai buvo slapta susirinkę ir nu
tarę Peroną ir jo žmoną nužudyti. Į tą są
mokslą yra įtrauktų kariuomenės ir aviaci
jos karininkų. Vienas iš vadovaujančiųjų 
tam sąmokslui buvo buv. Amerikos ambasa
dos Buenos Airėse kultūros reikalų atta- 
chėe J. Griffithas.

Argentinos profesinės sąjungos, sužino
jusios apie ruoštą sąmokslą prieš preziden
tą Peroną ir jo žmoną, paskelbė generali
nį streiką savo pasipiktinimui ir protestui 
išreikšti.

Didelės svarbos JAV raštas D. Britanijai
Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos už

sienio reikalų ministerio pareigas einąs R. 
Lovettas britų ambasadoriui Washingtone 
O. Franksui penktadienį po 45 min. truku
sio pasikalbėjimo Įteikė britų vyriausybei 
skintą pareiškimą.

Franksas spaudos atstovams pasakė, kad 
tas pareiškimas atskleidžia visai naują 
temą, bet tuo tarpu negalima apie jį ką 

nors pasakyti

Australijos įnašas Commonwealtho 
gynybai

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 
krašto apsaugos ministeris Dedmanas at
stovų rūmuose pareiškė, kad Australijai 
svarbu pasidaryti sritimi, kuri galėtų pri
imti dalį D. Britanijos pramonės ir gyven
tojų.

Strateginis planavimas bendram imperijos 
gynimui yra prasidėjęs. D. Britanija ir 
Naujoji Zelandija į Australijos krašto sp» 
saugos įstaigas yra atsiuntusios savo at
stovus.

Dedmanas pareiškė, kad Australijos kraš- 
■ to gynimo politika yra bazuojama Austra

lijos bendradarbiavimu su D. Britanijos 
tautų šeima (Commonwcalthu). Tuo būdu 
Australija turi nešti reikšmingą naštą Pa- 
cifike. .

kad ji fonkcijonuos patenkinamai.
Yra visiškai aišku, kad kolektyvinis sau

gumas šiuo metu neegzistuoja. D. Britanija 
yra įpareigota savo kariuomenę laikyti to
kiame lygyje, kuris įgalintų jas jėgos at
veju nedelsiant padidinti ir padaryti pilną 
įnašą kolektyviniam saugumui.

D. Britanija, atsižvelgdama Į savo įsipa
reigojimus, visa savo galia remia Vakarų 
uniją. Greito kariuomenės mobilizavimo 
planų parengimu buvo išmintingas žygis.

Krašto apsaugos ministeris pranešė, kad 
kariuomenė vis labiau ir labiau buvo 
ginkluojama naujoviškais ginklais ir kad 

■ planuota sprausminių naikintuvų ga
myba buvo bevelk padvigubinta. Taip 

pat padidinta ir kitų lėktuvų tipo 
gamyba.

Taip pat ir naujų šarvuočių gamyba yra 
padidėjusi, o rankinių ginklų šaudmenų 
gamyba yra beveik padvigubėjusi. Nuo oro 
puolimų gintis šaudmenų gamyba ir karo 
laivų statybos programa yra žymiai pasku
binta.

Per ateinančius mėnesius teritorinė at
sarginių armija bus padidinta nemažiau

britų santykiai Jtį Sovietų Sąjunga nė
ra patenkinami, nes mes nesame stip
rūs. Kad būtumėm stiprūs, britų im
perija ir Vakarų Europos tautos turi 
dalyvauti mūsų gynybos planuose. Per 
paskutinius 3 mėnesius į kariuomenę 
atėjusių savanorių nepakanka tai pro

blemai išspręsti.
Edenas pastebėjo, kad aviacijos būklė yra 

labai sunki ir kad .50.000 vyrų turėtų būti 
pašaukta ilgo laiko tarnybai, kad dabartinį 
būvį galima būtų išlaikyti. Jis mano, kad 
kariuomenės stiprumas turi būti padidintas.

Skubotai didina rezervus

Londonas (Dena). Vienas oficialus infor
matorius pareiškė, kad britų užsienio rei
kalų ministerija turi pranešimus, kurie lei
džia spėti, kad

šiuo metu Krime, Stalinui pirmininkau
jant, vyksta vadovaujančiu Rytų Euro

pos kraštų asmenybių konferencija.

Informatorius pastebėjo, kad tie praneši
mai negali būti priimti visu 100’/o tikimy
be, bet yra eilė tikrų duomenų, kad Rumu
nijai, Bulgarijai ir Čekoslovakijai toje kon
ferencijoje atstovaujama. Rumunijos užsie
nio reikalų ministeris A. Paukerė, Bulgari
jos — G. Dimitrovas ir Čekoslovakijos pre
zidentas Oottwaldas, pagal tuos praneši
mus, yra išvyką iš savo kraštų ir turį būti 
Kryme.

Stalinas jau kelios dienos poilsiauja Kry
me, ir tai yra taip pat pagrindas. Tai yra 
pagrindas tam, kad 3 Vakarų valstybių at
stovai paskutinį pasitarimą turėjo ne su 
Stalinu, bet su Molotovu.

sekvencijas, kurios gali būti ryšium su Va
karų valstybių politikos įtempimu Berlyno 
klausimu.

Satelitų konferencija su Stalinu tikru 
dalykas

Bukareštas (Dena/Afp). Gerai informuo
tuose Bukarešto sluogsniuoee patvirtinama, 
kad Kryme su Stalinu vyksta satelitinių 
valstybių atstovų konferencija, kurioje da
lyvauja Čekoslovakijos prezidentu GottwaU 
das, Rumunijos užsienio reikalų ministeris 
Paukerė, ir Bulgarijos ministeris pirminio- • 
kas Dimitrovas. •»

Generalinis streikas Prancūzijoje
Paryžius (Dena). Prancūzijoje, paraginus 

profesinėms sąjungoms, rugsėjo 24 d. 16 vi. 
visoje Prancūzijoje sustreikavo tarp 5 ir 6 
mil. darbininkų.

Naujas asmuo britu 'stabe Vokietijoje
Londonas (Dena/Afp). Britų krašto apsau

gos ministerijos operacijų skyriaus virši
ninkas gener. L. Wansbrough Jonesas pa
skirtas britų kontrolės komisijos Vokieti
joje štabo šefo pavaduotoju.

„Oru tiltas“ bus sustiprintas
Heidelbergas (Dena). Amerikos karo gu

bernatorius Vokietijai gener. Clayus mėne
siniame vadų pasitarime pareiškė, kad „oro 
tiltas” į Berlyną dar labiau bus išplėstas. 
Dabar esą padaryta tik 6O°/o. Turime pa
siekti tai, kad vakariniai Berlyno sektoriai 
būtų taip aprūpinti, kaip tai buvo nuo karo 
pabaigos. Tam tikslui yra pažadėta papil
domai 40 C 54 tipo lėktuvų.

Pštsliuline, valanda:' . z
, žius. Vakarų užsienio reikalų ministe
rial laiko galimu dalyku, kad Sovietų 
S-ga ištos iš JT, kadangi V. valstybės 
nori iškelti Berlynd klausimą Saugumo 
Taryboje. (D/R).

Maskva. Tassas sekmadienio rytą paskelbė 
pareiškimą ~ 
sluogsniai 
bėms vis 
sprendimą.

Londonas. Sovietų S-ga šeštadienį įteikė V. 
valstybių vyriausybėms atsakymą {pas
tarųjų notą Berlyno klausimų. J tą at
sakymą V. valstybės pirmadienį įteiks 
savo notas. Jų nuorašus Įteikė J. Tau
toms, kad juos perduotų svarstyti Sau
gumo Tarybai.

Washingtonas. Marshalllo plano vykdymui 
gresia krizė, karfangi Amerika turi 
stambias sumas skirti ginklavimuisi ir 
ginklų teikimui Vakarų valstybėms. 
(D/R). j

Berlyno klausimu. Sovietų 
tikį, kad keturioms valsty- 
dėlto būsią galima rasti 
(D/Afp).

Londonas (Dena). D. Britanija yra nu- | Krymo konferencijoje, kaip manoma britų 
mačiusi jūrų laivyno rezervus padidinti iš 
31.000 į 125.000 karininkų ir jūrininkų.

Rezervistų telkimo akcija į kariuomenę, 
aviaciją ir jūrų laivyną prasidės spalio 2 d. 
Britų aviacijos ministerija pranešė apie su
darymą nepaprastų 'sąrašų, į kuriuos sura
šyti vyrai ir moterys, kurie jau yra tarna
vę J>ritų karo aviacijoje ir kuriuos eventu
aliu bėdos atveju j tarnybą būtų galima 
įtraukti.

sostinės diplomatiniuose sluogsniuose dis
kutuojami šie klausimai; 1. Planai sunai
kinti Rytų Eurofios ūkininkų opozicijai 
prieš kolektyvizaciją, kurią Sovietų Sąjunga 
norėtų matyti kiek galint, greičiau įgyven- 
dytą; 2. Apmesti „ryžtingos” politikos gai
res Jugoslavijos atžvilgiu, norint tą kraštą 
vėl grąžinti ortodoksiniam komunizmui; 3. 
Santykių konsolidavimas tarp Maskvos ir 
Rytų Europos sostinių, atsižvelgiant J kon-

„Karas tarp TSRS ir JAV neišvengiamas" 
New Yorkas (Detia / Remeris). Sovietų 

ministerio pirmininko pavaduotojas

Mikalojus A. Voznesenskia, kuris yra 
politbiuro narys, knygoje apie sovietų 
karo ūkį, kurios neseniai čia išleistas 
anglų kalba vertimas, teigia, kad karas 
tarp JAV Ir Sovietų Sąjungos yra 

neišvengiamas.
Toje knygoje, sakoma, kad tik Amerikos 

kapituliacija gali tokį karą sutrukdyti
Kadangi Sovietų Sąjungos ir jos sąjun

gininkų galybė ir vieningumas spręs, ar 
JAV planai turi būti paversti niekais, So
vietų Sąjunga turi savo pokarinį ūkį plačiu 
mastu išlaikyti karo ūkio formoje.

Antrasis Didysis karas, rašo Vozuesens- 
kis, buvo tik karu visoje eilėje karų, ir vi
sada bus užpuolimo karų, koį tik egzistuos 
kapitalizmas.

BALFo 1tgal. J. Kovaitės pranešimas:

BALFo pastangos emigracijai vykdyti
Malonu pasveikinti tamstas susirinkus į 

šį pasitarimą ir nepagailėjus vargo ir laiko 
čia suvažiuoti. Aš labai džiaugiuos paro- 
■djrfa^š-istdomėiimu šiuo suvažiavimu, kurį 
sukvietė Tremtinių Įkurdinimo Tarnyba ir 
BALFo įstaiga aptarti visiems mums rūpi
mus ir aktualius emigracijos reikalus.

Paaiškėjus, kad DP įstatymas bus priim
tas ir kad prasidės platesnė emigracija į 
Ameriką, kilo reikalas sukurti BALFo įs-

taigas Europoje, kurias turėtų oficialų pri
pažinimą, galėtų atstovauti lištuvių trem
tiniams įvairiose ęgigraciją ir įkurdinimą 
Vykdančiose įstaigose', teikti tremtiniams 
juridinę globą ir ginti jų interesus. Tokioms 
įstaigoms susiorganizuoti pirmoje eilėje 
buvo reikalinga sutartis su IRO. Tam tiks
lui BALFo pavedimu man teko vykti į Že
nevą ir tartis su IRO centru.

Sutartis su IRO
Pirmiausia IRO nemielai leidosi į dery

bas, nes sutartis jai uždeda išlaidų. Paskum 
s ji bijojo, kad neturėtų nemalonumų su pri

pažintomis tautinėmis grupėmis, kaip jau 
' buvo pasitaikę (su ukrainiečiais). Ir IRO 
1 reikalavimas, kad BALFo šalpa būtų dali

nama visiems tremtiniams, o ne tik vien 
lietuviams.

! Be šių didesnių kliūčių buvo dar visa 
eilė kitų smulkių sunkumų, kaip pavyzdžiui, 
IRO būgštavimai, kad BALFo veikloje ne- 
sikartotų tie patys darbai, kurie yra dirba
mi kitų organizacijų ir tokiu būdu be rei
kalo nebūtų didinamas iš IRO lėšų apmo
kamas personalas ir dar kitos ‘kliūtys. Ta
čiau principe IRO pareigūnai nejMsisakė 
prieš sutarties sudarymą ir po gana ilgai 
užtrukusių derybų, pagaliau sutartis buvo 
pasirašyta liepos mėn. 20 d.

Pagal IRO nusistovėjusią tvarką, prieš 
sutartį pasirašant, kiekvienos šalpos orga
nizacijos atstovas, kuriam pavesta tokią 
sutartį sudaryti, turi vykti į vietą susipa
žinti su DP būkle ir darbo sąlygomis. Kaip 
paprastai, taip ir šiuo kartu buvo reikalau
ta tris mėnesius lankytis stovyklose ir IRO 
vietos įstaigose, o paskui pateikti savo dar
bo planą, kuris sudaro esminę sutarties 
dalį. Kadangi iš tokio pasivažinėjimo ne
buvo galima tikėtis daug naudos, tai teko 
derėtis dėl to tyrinėjimo laiko sutrumpini
mo ir pagaliau buvo pasitenkinta vienu mė
nesiu, kuris ir buvo sunaudotas mano pir
majam ajžsilankymui Vokietijoje.

Po šio apsilankymo vėl teko grįžti J Že
nevą, ir vesti gana ilgus pasikalbėjimus su 
daugeliu IRO Centro pareigūnų, kol paga
liau buvo pasirašyta sutartis, kurią sudaro 
BALFo patiektas veiklos planas, IRO Vyk
domojo Sekretoriaus to plano patvirtinimas 
ir pareiškimas savo sąlygų tam planui vyk. 
dyti, ir pagaliau BALFo pranešimas, kad 
šis fiatvirtinimas gautas ir su patiektomis 
sąlygomis sutinkama. Reikia pažymėti, kad 
po ilgesnių derybų pavyko pravesti mūsų 
norimą darbo planą, aiškiai pažymint, kad 
BALFas skirstys savo siunčiamas gerybes 
tik lietuviams.

Salia bendros šalpos, ligonių globos ir 
paramos švietimui, kas praktiškai ir toliau 
jus vykdoma fier Raudonąjį Kryžių kaip ir 
iki šiolei, nors oficialiai eis BALFo vardu, 
veiklos plano žymią dalį užima emigraci
niai reikalai.

Si sutartis "sudaro bendrąjį teisinį pa
grindą BALFo veiklai. Pagal IRO nustaty
tas sąlygas, kurios yra tos pačios visoms 1 
organizacijoms dėl konkretaus darbo ir 
įstaigų organizavimo tenka atskirai susitar- ■ 
ti su vietos, t. y. zoninėmis IRO Istaigo- i 
mis. Čia vėl tenka paruošti jau detalesnį ir > 
konkretesnį veiklos ir organizacijos pianą, i

kurį IRO Centras perduoda tvirtinti vietos 
okupacinei karinei valdžiai.

Toks planas amerikiečių zonai yra pa
tiektas jau beveik prieš mėnesį, tačiau dėl 
IRO zoninio direktoriaus pasikeitimo, šio 
Elano perdavimas į Eucomą gerokai užtru- 

o, todėl >ki šiol BALFas neturi dar patvir
tintų etatų ir negali pilnai suorganizuoti 
savo įstaigų. Naujam zoniniam direktoriui 
atvykus, šis reikalas susitvarkė ir galimas 
daiktas, grįžę į Miinchena, jau rasime at
siųstą veiklos plano patvirtinimą.

Pagal šį planą numatomos BALFo įstai
gos: Miinchene, Stuttgarte ir Frankfurte. 
Centrinė įstaiga liks Mflnchene.

Prie Frankfurto BALFo tarnautojai dirbs 
dviejose vietose — pačiame Frankfurte ir 
Hanau stovykloje. Nedidelis tų tarnautojų 
skaičius dirbs prie Stuttgarto ir atliks šios 
vietovės emigracinius reikalus.

Viso numatoma turėti J. A. V-bių zonoje 
apie 18 tarnautojų, kuriuos žymia dalimi 
apmokės IRO ir šiek tiek teks prisidėti 
BALFui. Kadangi BALFo veikimo- plane 
yra numatytas ir šalpos darbas, tai dalis 
Raudonojo kryžiaus tarnautojų, pasilikdami 
ir toliau dirbti savo darbą Kryžiaus orga
nizacijoje, formaliai bus Įtraukti į BALFo 
tarnautojų skaičių ir tokiu būdu jų išlaiky
mo išlaidos atkris. Reikalui esant šie tar
nautojai talkininkaus ir naujai priimtiems, 
kurie dirbs emigracinį darbą. Tokiu būdu, 
nors pagal IRO nuostatus BALFas ir tu
rės kiek prisidėti prie tarnautojų atlygini
mų tačiau rezultate šios išlaidos žymiai 
sumažės, kadangi nebereikės apmokėti Rau
donojo Kryžiaus tarnautojų, kaip sandėli
ninkų, sąskaitininkų ir kt., be kurių negali 
vykti šalpos skirstymas.

Taip atrodo BALFo darbo plano techniš
kos detalės ir to darbo sąlygos amerikiečių 
zonoje. Kadangi amerikiečių zonoje lietu
vių yra daugiausia, o be to, jau ir anks
čiau buvo galima numatyti, kad emigracija 
į J. A. Valstybes prasidės šioje zonoje, tai 
ir imtasi organizuoti įstaigas pirmiausia 
šioje zonoje. Yra jau pradėti žygiai ir 
prancūzų zonoje, reikalingiems formalu
mams atlikti. Netrukus numatoma vykti 
šiam tikslui ir Į anglų zoną.

Palietus techniškąsias darbo sąlygas, ten
ka dar kiek stabtelėti prie BALFui tenkan
čių uždavinių ir jų vykdymo sąlygų. Kaip 
jau minėta, šalpos darbe pakeitimų nenu
matoma ir visas naujų įstaigų dėmesys bus 
skiriamas įkurdinimui apskritai Ir ypač 
emigracijai į JAValstybes.

Sovietai vis aklplėsfsktau isldrgslna
Berlynas (Dena). Amerikiečių karininku 

Berlyno orinio susisiekimo komisijoje kap. 
Gookinas pareiškė protestą dėl sovietų ze
nitinės artilerijos daromų šaudymo pratimų 
oro susisiekimo koridoriuje. Sovietai ta 
proga pasiūlė pakeisti kiek koridoriaus 
kryptį, kad būtų aplenkta zenitinė ugnis, 
bet amerikiečių atstovu tą siūlymą katego
riškai atmetė.

Tokį pat protestą pareiškė ir britų atsto
vas dėl zenitinės artilerijos šaudymo prati
mų britų oro koridpriuje. . . ,

Amerikiečių oro koridoriuje du 
naikintuvai, keliu minutes lėkdami 
kos, prie keleivinio amerikiečių 
prisiartino. per du ar tris metrus,
aukštas amerikiečių karininkas pareiškė tą 
įvykį iš naujo įrodant sovietų pilotų elgse
nos nedisciplinuotumą.

Sovietų licenzijuotų laikraščių Įvežimas ir 
platinimas amerikiečių zonoje uždraustas, 
kadangi patirta, jog Vakarų Vokietijoje li
cenzijuotų laikraščių platinimas sovietų zo
noje yra visai nutrauktas.

sovietų 
iš pas- 
lėktuvo 
Vienas

užsienio 
viename

Vaka-

Dar nepaaiškėjusį į JAV emigracijos tvarka
Paskutiniu metu prieš DP Komisijos 

pirmininkui p. Carusi atvykstant į Vokieti
ją buvo abejojama ar turės kurias nors 
įtakas į biliaus vykdymą įvairios šaljx>s 
organizacijos ir jei turės, tai kiek toli sieks 
ta jų Įtaka, kiek biliaus vykdymo organai 
pageidaus tų organizacijų talkos, šis klau
simas ir dabar dar nėra paaiškėjęs, tačiau 
nėra abejonės, kad daugiau ar mažiau šal
pos organizacijos dalyvaus biliaus vykdy
me. Vos atvykęs į Europą š. m. 9 d p. Ca
rusi turėjo pasitarimą su visų šalpos orga
nizacijų direktoriais Vokietijoje ir su jais 
aiškinosi to bendradarbiavimo rėmus. Šis 
pasikalbėjimas tebuvo preliminarinis, gali
ma sakyti, tik pasikeitimas nuomonėmis.

Sekančią dieną, būtent, rugsėjo 10 d. Hei
delberge įvyko antras pasikalbėjimas, ku
riame dalyvavo Eucumo atstovai ir jau tik 
kai kurių šaipios organizacijų direktoriai. 
Šiame pasitarime, kuriame teko ir man da
lyvauti, buvo nustatytos trys šalpos organi
zacijų bendradarbiavimo sritys, vykdant DP 
bilių:

1) darbo ir buto užtikrinimų parūpinimas 
ir talkininkavimas DP Komisijos valdinin
kams, parenkant ir paruošiant emigrantus 
pagal tuos užtikrinimus,

2) emigrantų globa, jiems pasiekus J. A. 
Valstybių uostus, iki jie nuvyks į savo pa
skirtą vietą ir gaus darbo,

3) bendradarbiavimas su DP Komisijos 
valdininkais, parenkant kandidatus įvai
riems nevardiniams buto ir darbo užtikri
nimams, kai tokius turės gavusi DP ko
misija. Tokiose garantijose gali būti nuro-

dyta pageidaujama emigranto specialybė, 
tautybė, tkyba, lytis, amžius ar kas kita.

Rugsėjo mėnesio 15 d. Pasinge buvo su
sirinkę visų šalpos organizacijų atstovai 
šiems uždaviniams aptarti. Pasikeitus nuo
monėmis ir informacijomis, buvo išrinkta 
komisija, nustatvti visoms šalpos organiza
cijoms priimtiną vienodą būdą šiems užda
viniams vykdyti.

Tuo tarpu dar nėra paaiškėjusi biliaus 
vykdymo tvarka. Paskelbtos preliminarinės 
taisyklės pirmiausia duoda smulkią defini
ciją, kas yra žemes ūkio darbai, kas yra 
šeima, kurioms teritorijoms tos taisyklės Ir 
DP bilius yra taikomas, kas apima gimi
nystę iki trečiojo laipsnio ir kt. Toliau 
bendrais bruožais nusakoma bilius vykdy
mo organizacija, sąlygos, kurias turi pa
tenkinti norintieji vykti i JA Valstybes pa
gal tą bilių, kas turės preferenciją ir pir
mumą vizoms gauti, o taip pat ir bendrais 
bruožais biliaus vykdymo procedūra. Ta
čiau šiose taisyklėse daug kas, o ypač vyk
dymo organizacija, procedūra ir kandida
tams statomi reikalavimai yra nusakyti la
bai bendromis sąvokomis ir neduoda aiškių 
atsakymų i daugeli mums rūpimų ir aktua
liu klausimų, kaip, pavyzdžiui, afidavitų 
reikšmė, darbo ir buto garantijų formą, re
gistracijos tvarka ir kt. Šiuos visus reika
lus DP komisija nori išspręsti, susipažinusi 
vietoje su sąlygomis ir įgiiust kiek paty
rimo pradiniame vykdyme, kuris antms pir
muosius du emigrantų transportus — pir
mą spalių 12 d. ir antrą spalių 17 d.

Pabėgėliu neišleidžia is aklu
Praha (Dena). Čekoslovakijos 

reikalų ministeris Dr. Clementis 
interview {išreiškė, kad 

„mes turime savo emigrantus
ruošė budriai stebėti. Bet nėra pa
grindo jų reikšmę per daug vertinti”.

Esą, tremtyje gyveną čekoslovakai savo tė
vynėje turėjo f>er maža pasekėjų, kad Va
karų valstybės galėtų atsižvelgti į jų no
rus. Clementis pastebėjo, kad Vakarų vals
tybių politika Čekoslovakijos atžvilgiu Ir 
tada nebūtų kitokia,, jeigu ir jokių Čeko
slovakijos pabėgėlių Vakarų Europoje ne
būtų.

Aukštieji rūmai atmetė ,
Londonas (Dena/Reuteris).S Britų aukštie

ji rūmai 204 balsais prieš 34 balsus atmetė 
žemųjų rūmų trečiuoju skaitymu priimtą 
įstatymo projektą, kuriuo vieoeriaie metais 
suvaržomas rūmų delsimas priimti įstaty
mus.

Tas klausimas žemuosiuose rūmuose bus 
svarstomas spalio 25 d.

Bedell Smlthas informuoja Washlng- 
tona

Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei
kalų ministerija pranešė, kad Amerikos am
basadorius Maskvoje Bedell Smithas vyksta 
pasitarimų į Washirgtomu. Ministerija pa
aiškino, kad Bedell Srr.ifno kelionė jau iš 
seniau buvo numatyta. Kiek ilgai jie bus 
Amerikoje, žinių nėra.

Pasak Aip, Bedell Smithas Washingtone 
turės Dssikalbėiimus sn Amerikos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotoju R. Lovettu 
ir krašto apsaugos miaisterin Eorrestalin.

1
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Ar ilgai išsilaikys Queuille?
Paryžius (Dena). Apie Queuillės vyriau

sybės amžių yra sunku spėti. Paskutinė 
Schumatio vyriausybė, kuriai buvo lemia
mas ilgas amžius, parodė, kaip iliuzorinis 
gali būti kiekvienas apskaičiavimas.
• Galimas Queuillės vyriausybės pasi

traukimas Nesiejamas su naujos vyriau
sybės klausimu, bet sukelia problemą, ar 
dabartinis tautinis susirinkimas įjos su
dėties yra veiksmingas ir ar ketvirtoji 
respublika turi išgyventi nepasisekimą. 
Iki šiol kiekviena Prancūzijos vyriausybė 

(urėjo kovoti su dviem opozicijomis, bet 
„vidurys” iki šiol buvo dar gana pajėgus 
„išsilaikyti”, Naujieji rinkimai j tautinį su
sirinkimą, kurių reikalauja de Gaullė, ge
rai informuotų stebėtojų nuomone, nuduotu 
jam daugiau, kaip 30"/« visų balsų. Tuo 
tarpu greičiausiai ir komunistai išlaikytu 
savo baisų skaičių, t. y. apie 30 ’/o. Vidu- 
rio partijoms liktų tiktai 4O"/o. Neaišku, kas 
tada, esant tokiam jėgų santykiui, turėtų 
sudaryti vyriausybę, kuri surinktų parla
mentinę daugumą.

Užsienyje daug kas Queuillę palygina su 
Papenu, kuris gali partlošti dirvą neparla- 
mentinei ir nedemokra&iei valdžios formai. 
Bet užmirštama, kad Prancūzija yra ne Vo
kietija ir jos priekyje prezidentu yra Aurio- 
lls, kuris yra išbandytas senas socialistų 
parlamentaras.

Queuille yra radikalsocialistas, artimas 
liberalinei ūkio formai. Su socialistų pagal
ba stengiasi įgyvendyti lanksčią planuoja
mo ūkio formą, kuri būtų panaši į britų 
darbiečių ūkio formą. Paskutinėse Queuil- 
lės finansinėse priemonėse jaučiama didelio 
atsargumo ir kartu nebijojimo imtis atsa
kingumo.

Vykstant dabar JT pilnačiai Paryžiuje, 
Schumabas esąs atmetęs siūlymą statyti sa
vo kandidatūrą į pirmininkus, kadangi jis 
netiki, jog vyriausybė ilgai išsilaikytų. Bet 
negalima sakyti, kad Queui11ė yra taip arti 
pasitraukimo. Gal čia pasitvirtins prancūzų 
patarlė: „Tiktai provizoriumas yra pasto
vus” ir Queuillės vyriausybė išsilaikys il
giau, negu pesimistai galvoja.

Jokiu badu nenori rinkimų
Paryžius (Dena). Prancūzijos tautinis su

sirinkimas 304 balsais prieš 279 balsus pa
sisakė už savivaldybių rinkimų atidėjimą 
iki ateinančių metų kovo mėnesio. (

Tas balsavimas įvyko po 2 vai. diskusijų 
dėl socialistų ir MRP atstovų pasiūlytos 
naujos rinkimų įstatymo versijos.

I

TRUMPOS ŽINIOS —'
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Prahoje dėl tariamo šnipinėjimo su
imta 30 asmenų, tariamai šnipinėjusių vie
nai okupacinei valstybei Vakarų Vokietijoje. 
Tos grupės vadas esąs buvęs informacijos 
ministerijos tarėjas Novotnys. Pastarasis 
vasario mėn. bėgo į Vokietiją, ir tenai pri
sistatė amerikiečių ištaigų žiniai, o vėliau 
grįžo | Čekoslovakiją šnipinėti. (D/Afp).

DANIJA
♦ Danijos vyriausybė painformavo Ara

bų Lygą, kad ii paims globoti 10.000 arabų 
pabėgėlių iš Palestinos. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Britų tyrinėjimo komisija rekomenda

vo vyriausybei Adene pastoviai laikyti bri
tų kariuomenės, kad būtų išvengta žydų ir 
arabų susibūrimų, kaip kad jau yra buvę.

♦ Edenas prašė vyriausybę, kad ji in
formuotų žem. rūmus ir atostogų metu, jei
gu tarptautinė būklė labai įsitemptų. Vy
riausybė pažadėjo tą siūlymą apsvarsyti.

EGIPTAS
♦ Egiptas ketina Kinijoje Ir Turkijoje 

įsteigti savo ambasadas. (D/Afp).
1S VISUR

♦ Iš Persfjos vyrfaušyoės>pasitraukė 3 
ministerial. Priežastys nenurodomos. (D/R).

♦ Indonezijos respublikos kariuomenė 
trimis smogiamaisiais pleištais yra įsiveržu
si į Rytų Madiubo komunistų sukilėlių 
kontroliuojamą sritį. (D/R).

♦ Hongkonge kilo gaisras, kuris parei
kalavo 80 aukų. Manoma, kad aukų skai
čius bus dar didesnis.. (D/R).

♦ Užmezgus diplomatinius santykius 
tarp Persijos ir Saudžio Arabijos, iš Persi
jos į Mekkąj išvyko pirmieji 8000 maldinin-

♦ Visi Izraelio vyriausybės nariai, ne
išskiriant ir ministerio pirmininko Ourio- 
no, gavo grasinamų laiškų, kuriuose gra
sinama mirtimi, jeigu jie imsis priemonių 
prieš „tėvynės frontą”, kuris yra Sterno 
grupės atskala. (D). „

J. A. VALSTYBES
♦ JAV žymiausias atominės energijos 

tyrinėtojas pareiškė, kad bus sudarytas tarp 
pasaulio valstybių informacijų pasikeitimas 
apie atominės energijos galimą panaudoji
mą taikingiems reikalams. (D/R).

♦ Uraganas, kuris siautėjo Floridoje, 
padarė nuostolių už 25 mil. dolerių. 3 
žmonės žuvo, 12 sužeistų. (D/Afp).

♦ JAV komunistų partija paskyrė 15.000
dolerių premiją tam, kas sutelks žinių apie 
2 užpuolikus, kurie užpuolė New Yorko 
šleifo KP vada Robertą G. Thompsoną ir 
jį nudūrė. (D/R). ,

KINIJA
♦' Santungo provincijos gubernatorius 

gener. Vang jao Vus paskelbė, kad 2000 
vyriausybės kariuomenės karių, kurie pa
bėgo su visa vadovybe, yra ištisai likviduo
ti. (D/R)

Du Prancūzijos vyriausybės nariai, at
statymo ministeris C. Petit ir valstybės se
kretorius informacijos klausimais F. Mitte- 
rand, nutarė iš vyriausybės pasitraukti, jei
gu savivaldybių rinkimai bus atidėti.

Paryžius (Dena/AIp). Prancūzijos respub
likos taryba naktį į šeštadienį 156 balsais 
prieš 143 balsus atkartotinai pasisakė prieš 
tautinio susirinkimo priimtą projektą savi
valdybių rinkimus atidėti iki 1949 m. kovo 
mėnesį.

Tuo būdu tas įstatymo projektas vėl tu
rės grįžti į tautinį susirinkimą. Komunistai, 
de gaullistai ir dešinės atstovai respublikos 
taryboje balsavo prieš rinkimų atidėjimą. 
Balsavimas davė neigiamą rezultatą, nors 
į tarybą, palaikydamas tautinio susirinkimo 
sprendimą, kreipėsi pats Queuille, prašy
damas padėti išvengti vyriausybės skilimo.

Arabu vyriausybė Palestinai
Damaskas (Dena/Reuteris). Arabų auk

štasis komitetas trečiadienio vakare paskel
bė apie Palestinos vyriausybės sudarymą 
Gazoje.

Žydų įstaigos trečiadienį prie Jeruzalės 
areštavo Sterno gaujos arabų grupės vadą.

„Tėvynės frontas”, kuris yra Sterno gau
jos atskala, šventojo miesto centre išplatino 
plakatus, kuriuose jis prisiima atsakingu
mą už Bernadottės nužudymą. •

Britų pasisakymas, kad jie remsią pasku
tines Bernadottės rekomendacijas, labai 
priartino britų pažiūrą amerikiečių pažiū
rai. Tuo būdu Palestinos klausimo sprendi
mas yra praėjęs didžiausią kliūtį.

D. Britanija labai nusmukb
Londonas (Dena/Reuteris). Winstonas 

Churchillis savo laiške vienam konservato
rių kandidatui Glasgowo papildomuose rin
kimuose rašo, kad

dar niekada tame laiko tarpsnyje, ku
riame gyvena ir seniausieji iš mūsų, 
D. Britanija nebuvo taip žemai nusmu
kusi, kaip valdoma socialistų vyriausy
bės. Dar niekada, rašo Churchillis, pi
nigas, kur| uždirba darbininkas, netu
rėjo tokios žemos pirkimo galios, kaip 

šiandien.
Svarbiausia mūsų nepasisekimų priežas

tis yra ekstravagantiniai ir fantastiniai mi- 
nisterių ir jų valdininkų vykdomi ęksperi- 
menlai, kurie kišasi į dalykus, kurių jie ne
supranta.

LENKIJA
♦ Buv. Lenkijos ministeris pirmininkas, 

dabar Lenkijos viešosios administracijos 
ministeris, Osubka. Morawskis pasitraukė iš 
socialistų partijos vadovybės. Morawskis 
neseniai buv. partijos konferencijoje buvo 
labai smarkiai puolamas riflnisterio pirmi
ninko J. Cyrankiewicziaus. (D/Afp).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzų parašiutininkas seržantas L. 

Valentinas ketvirtadienį padarė naują pa
saulinį rekordą naktiniame šokime su pa
rašiutu. 87 sek. jis krito laisvai, kol atidarė 
savo parašiutą. Jis šoko iš 5.200 metrų 
aukščio ir atidarė savo parašiutą, būdamas 
975 m. aukštyje. (D/R).

♦ Prieš buv. Čekoslovakijos JT atsto
vą Dr. Papaneką prancūzų vyriausybė ne
išleido arešto įsakymo. Papanekas pareiškė, 
kad Čekoslovakijos vyriausybės jam daromi 
kaltinimai bazuojasi tais pačiais melais, ku
riais yra sukurtas dabartinis režimas Če
koslovakijoje. (D/R).

' SUOMIJA
♦ Suomijos parlamento vyriausioji ko

misija priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
numatoma Suomijos radiją pavesti parla
mento kontrolei. (D/Afp).

ŠVEDIJA
♦ Švedijos prekybos ministeris Gjoere- 

sas, kuris opozicijos buvo laikomas pačiu 
nuosaikiausiu socialdemokratų vyriausybėje, 
iš savo pareigų pasitraukė. Jis vadovaus 
prekybos rūmams. (D/R).

ŠVEICARIJA
♦ Šveicarijos federalinė taryba visais 

balsais pasisakė už tai, kad Šveicarija įsto
tų į Unesco. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Pasak SNB, lietuviai, kurie buvo

išvietinti iš savo kilmės vietų, kurios buvo 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskrityse, 
gali grįžti i savo ankstyvesnes gyvenamas 
vietas. Suinteresuoti asmenys gali gauti in
formacijų pas sovietų repatriacijos karinin
kus. (D). t

♦ Gabenti 1 užjūrius DP nuo šiol bus 
panaudotas ir Cuxhaveno uostas. (D).

♦ Hessene Wolfhageno apskrities lan- 
dratas areštuotas už tai, kad klastojo ap
klausinėjimo anketą. Paaiškėjo, kad jis bu
vo SS sturmbannfuehreris ir ėjo kitas at
sakingas pareigas SS daliniuose. (D).

♦ Nacių vadai turėjo įsigiję daug ne
kilnojamo turto ir vertybių, kurios dabar 
yra valstybės kontrolėje. Martynas Bor- 
mannas turėjo 120 įvairių pastatų už 7 mil. 
markių. Antras iš eilės turtingumu buvo 
Julius Sfreicheris, turėjęs turto už 1,5 mil. 
markių. W. Frickas turėjo daugiau kaip už 
f mil. markių. Hermanas Goeringas turėjo, 
šalia nek:'nojamo turto, didelės vertės pa
puošalų. (D).

Pasaulis nekantriai laukė 3. JT sesijos. 
Kraštutiniškai pavojinga politinė, pasaulio 
konsteliacija verčia ir valstybės vyrus žval
gytis tarptautinių institucijų, galinčių pra
skaidrinti labai jau rūškaną padangę.

Visi jaučia, kad „penkiems didiesiems” 
ne tik nesiseka sukurti taikos ir grąžinti 
pasauliui pusiausvyrą, bet priešingai-vienas 
tų „didžiųjų’ fatališkai veda pasaulį į 3. 
pasaulinį karą, o kiti keturi, tikriau-du, „di
dieji” nebepajėgia tam efektyviai pasiprie
šinti.

Atrodo kad taikingo sprendimo ieškoji
mas „savybėje” baigia išsemti ir priemones 
ir kantrybę likusiųjų didžiųjų, todėl visas 
tas ginčas anksčiau ar vėliau turės atsi
durti tarptautiniame forume, kurio autorite
tas bus panaudotas kaip paskutinė priemonė 
naujam baisiam karui išvengti.

Todėl susirenkant JT trečiai sesijai, pa
saulio spauda tarė ją būsiant pačią reikš
mingiausią iš iki šiol buvusių sesijų. Jos 
reikšmę didina ne vien tai. kad darbų tvar
koje numatyta daugiausia klausimu (iš viso 
70), bet ir tas politinis įtempimas, kuris 
gali persimesti į pačius JT posėdžius, kada 
ta garbinga tarptautinė institucija gali būti 
paprašyta Rytų ir Vakarų rungtyniavime 
padaryti autoritetingą sprendimą.

Jau praeitoje JT sesijoje New Yorke pa
sireiškė stiprių disobansų tarp sovietų bei 
jų satelitų ir likusio pasaulio. Toje sesijoje 
jau gan ’griežtų balsų pasigirdo sovietų 
adresu dėl taikos minavimo, veto piktnau- 
dojimo ir JT darbo sabotavimo. Bet tada 
dar likusieji „didieji” nebuvo galutinai pra
radę vilčių, ir patys, Marshallis ir Bevi- 
nas, apgynę veto teisę, pasitenkinę JT re
komendacija nenaudoti jos piktam, sudarė 
pastovią mažąją pilnatį, kurią sovietai boi
kotavo.

Šioje sesijoje visų akys nukrypo į JAV 
atstovą Marshallį. Visiems buvo labai svar
bu išgirsti Amerikos pažiūrą į naujai susi
klosčiusią pasaulio įvykių raidą. JAV vis 
labiau užsiangažuoja vadovauti pasauliui 
kovoje su komunizmo grėsme, ir nuo JAV 
užimtos pozicijos lemiamai priklauso ne tik 
šios JT sesijos darbai, bet ir JT orumas 
bei ateities aplamai.

Stebėtojai teigia, kad Marshallis labai 
šaltai ir apgalvotai, auditorijai sukaupus 
visą dėmesį, pasakė programinę kalbą. 
Pradžioje jis išreiškė „didelį nustebimą” dėl 
„mažos- mažumos” tęsiamo vengimo daly
vauti Jungtinių Tautų darbuose. Nors tos 
mažumos, kuri boikqjuoja tos tarptautinės 
institucijos darbus, jis ir neįvardijo, bet tai 
ir taip jau visiems yra aišku.

JT jis pateikė konstruktyvią 7 straipsnių 
programą, kurios įgyvendymas laiduotų pa
saulio taiką. ,

Be to, jis siūlė peržiūrėti veto teisę, ape
liavo į JT chartą, pasiūlė pralaužti šioje 
sesijoje visas blokadas į taiką ir sustiprin
ti JT toli siekiančiais įgaliojimais.

Nors ir korektingai, bet vis dėlto Mar
shallis kliudė sovietus. Dar labiau jis kliu
dė sovietus savo programa, kurios bet kokį 
straipsnį paimtum, nė vienas sovietams nė
ra priimtinas, nes jie taikos ir rimties ne

NEPRIKLA USOMYBĖS

PASKUTINĖS DIENOS
...........—-Braso kazys Škirpa ■ ■

11. tęsinys
Po to, kas čia pasakyta, manau, jog tie, kas savo laiku 

darė man priekaištų, kad, girdi, pripažinau „liaudies vy
riausybę“, o aš tada turėjau laikyti sučiaupęs lūpas, kad 
kokiu neatsargiu žodžiu nepakenkčiau reikalui ir pačiam 
prof. Krėvei-Mickevičiui, manau, kad tie dabar supras, jog 
ta mano kelionė reiškė ne kalbamosios vyriausybės pripa
žinimą, bet jai po suolu sprogstamosios bombos pakišimą, 

- norint tą tariamąją vyriausybę, kaip sovietinio okupanto• 
įrankį prieš Lietuvos nepriklausomybę, išsprogdinti ar kaip 
kitaip sulikviduoti.

Padėjęs tokią bombą pačiame Ministerių kabinete, turė
jau tuojau pat pasirūpinti, kad ji, jei sprogtų, nesudraskytų 
manęs paties vietoje, t. y. Kaune. Todėl grįžęs iš pasikalbė
jimo su prof. Krėve-Mickevičium tuojau pasislėpiau. Kur, 
kaip, o taip pat, kas man iš mano kovos draugų - lietuvių 
patriotų - padėjo išsigelbėti iš bolševikų nasrų - visa tai 
tesudaro medžiagą paprastiems atsiminimams be politinės 
reikšmės. Todėl šias smulkmenas čia praleidžiu. Pastebėsiu 
tik kiek, jog prie namų, kur buvau Kaune laikinai prisiglau
dęs, netrukus jau slankiojo Sniečkaus pristatyti slapti sek
liai. Tačiau Sniečkus pavėlavo: manęs ten jau nebebuvo. 
Laimingai išvengęs pinklių, kurias Pozdniakovas buvo man 
nutiesęs Kaune, aš jau buvau pakelyje Į savo postovį, tik ne 
pro Virbalį, bet per Klaipėdą, kuri sovietiškojo okupanto 
nagams tada nebuvo pasiekiama.

Mano staigus pranykimas iš Kauno nebuvo joks pabėgi
mas iš savo krašto, kokių anuomet jau dažnai pasitaiky
davo, kai bolševizmas grėsė daugelio žmonių gyvybei. Prie
šingai, tariamasis mano „pabėgimas“ reiškė normalų grįžimą 
į savo pareigas. Sieną perėjau normaliausiu būdu, nors tatai 
man kiek ir pakuteno dirgsnius, kada stebėjau mūsų pa
sienių sargybos, sutvirtintos rusų enkavedistais, atidumą 
keliautojams į užsienį, kurių traukinyje buvo visai nedaug.

Išvykau tada iš Lietuvos su ramiausia sąžine, kaip atli
kęs tą uždavinį, kurį buvau sau užsibrėžęs ir su viltimi, kad 
grįžęs į savo postovį galėsiu, kada man tiks, paskelbti kovą

Ka galvoja sovietu sfinksas?
nori. Marshallio kalbą asamblėja priėmė 
dideliu pritarimu.

Šioje JT sesijoje iš visų „didžiųjų” užsie
nio reikalų ministerių neatvyko į Paryžių 
tik Molotovas. Sovietų delegacijai vadovau
ja Višinskis. Diplomatiniai korespondentai 
teigia, kad tai turi „ką nors reikšti”. Kodėl 
neatvyko pats Molotovas, paaiškės netru
kus, arba sesijai besibaigiant. Tuo tarpu 
tai yra mįslė.

Višinskis žinomas pasauliui ne vien tik 
kaip komunistinio režimo prokuroras, pa
smerkęs mirti nemaža ir artimų savo drau
gų, bet kaip ir diplomatas, kuris pagarsėjo 
„karo kurstytojų” sąrašų sudarymu.

Jo pareigos šioje sesijoje bus tikrai sun
kios. Jau antrą posėdžių dieną, svarstant 
darbų tvarką, jis turėjo išgyventi diploma
tinį nepasisekimą. Bet kas charakteringiau
sia, kad jis, apkaltinęs „tam tikras tautas” 

(skaldant JT vienybę, pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga neturi pareigos nuolat pasilikti JT 
nariu.

Tas Višinskio pareiškimas gali sukelti di
delių abejonių, bent mažų mažiausia jis lei
džia spėti, kokia bus šioje sesijoje sovietų 
delegacijos taktika.

O grumtynės jau dabar prasidėjo, ir jo
se sovietai pralaimi papunkčiui. Sovietų de
legacijos narys pasiūlė iš darbų tvarkos iš
braukti šešius klausimus: mažosios pilnaties 
Ir JT Korėjos komisijos pranešimus; siūly
mą mažąją pilnatį padaryti pastovia JT in
stitucija; JT Balkanų komisijos pranešimą; 
Argentinos siūlymą priimti į JT nariais Ita
liją, Ceiloną, Islandiją, Portugaliją, Austri
ją, Suomiją ir Transjordaniją diskusijas dėl 
veto teisės ir Čilės klausimą, kad Sovietų 
Sąjunga nusikalsta žmogaus teisėms, neiš
leisdama užsieniečių žmonų rusių.

Balsuojant sovietų reikalavimus kiekvie
ną atskirai, už jų atmetimą pasisakė viso^ 
delegacijos vieningai, savaime suprantama 
prieš sovietų ir jų satelitų šešius balsus.

Sovietai ir jų satelitai ėmė pulti JT’ jau 
pačioje sesijos pradžioje už tai, kad pirmą 
kartą nuo pat JT susikūrimo nė vienas jų 
delegatas nebuvo išrinktas į šešias svar
biausias komisijas.

Iš to šiek tiek galima spręsti apie nuotai
kas Jungtinėse Tautose.

Tie 6 darbų tvarkos klausimai, dėl ku
rių nubraukimo kovojo sovietų delegacija, 
apglėbia principinius dalykus, kurių pozi
tyvus išsprendimas gali atverti kelią į tai
ką. Bet jie sovietams labai nepageidaują^ 
mi, nes juos nagrinėjant turė būti atideng
tos ir tarptautiniame forume konstatuotos 
visos sovietų šunybės, kurios kursto vidaus 
karus, sabotuoja JT darbą ir skaldo tautų 
vienybę.

Ne, sovietai to, reikia spėįi,nepakęs. Buvo 
laikas, kada jie labai patogiai panaudodavo 
JT tribūną savo propagandiniams tikslams. 
Jie savo kaip ir pasiekę yra: vidaus karas 
Indonezijoje, Malajuose, Burmoje, prancū
zų Indokinijoje, siektas perversmas Kolum
bijoje, karas Kinijoje, Graikijoje — vis tai 
jų darbai. Dabar JT tribūna gali nusigrįžti 
tiktai prieš juos.

Jeigu sovietams dalyvaujant Jungtinėse 
Tautose bus padaryti tokie nutarimai, tai ir 
nepritariant sovietams jie morališkai būtų 
Įpareigoti jų laikytis ir vykdyti. Bet sovie
tai su tuo sutikti negali.

Jie visada linkę yra savo valią kitiems 
primesti, bet nusilenkti kitų, kad ir daugu
mos, valiai, jie yra nepratę. Rytų demokra
tija daugumos primato nepripažįsta.

Visą tą klausimų kompleksą, greičiausiai, 
papildys dar Berlyno klausimas. Jungtinės 
Tautos susidurs su labai sunkiai gliaudena- 
mais kazusais, o sovietų pozicijos ypač pa
sunkės.

Ką gi darys Višinskis, kokias direktyvas 
jis gaus iš Maskvos? Marshallis pasiūlė 
šiai sesijai pralaužti visas blokada^. Reikia 
manyti, kad jis tai vykdys ir kiti jam pa
dės. Višinskį, kaip jau pasirodė, bėrėms tik 
satelitai, ir jię neatlaikys.

Ar Višinskio prasitarimas, kad Sovietų 
Sąjunga nėra įpareigota visada pasilikti J. 
Tautose, nėra kartais atspindis sovietų pa
siryžimo, išplūdus kapitalistinį pasauli ir 
„karo kurstytojus”, pasitraukti su sayo sa-> 
telitais iš JT? Visko gali būti.

Molotovo nedalyvavimas JT posėdžiuose 
yra gana įtartinas. Višinskiu: visada, kaip 
jau pastebėta, pavedami nešvariausi darbaų 
gal ir šį kartą jam pavesta pasakyti Jungti- 
nėse Tautose paskutinę prokuroro kalbą?

Ką galvoja mįslingas sovietų sfinksas, 
niekas nežino. G. Noreika

Pasaulis gali paskęsti kranjuje, •
Londonas (Dena ' Reuteris). Ir aukštuo-< 

siuose rūmuose šiuo metu vyksta debatai. 
Per tuos debatus lordas Salistourys pareiškė:

„Berlynas, Malajai ir Burma yra tiktai 
priešakinių postovių kautynės, kurios 
gali įstumti pasaulį į kraujoplūdį, kuris 
turi įvykti, jeigu konflikte dalyvaujan
čios šalys neras jokio modus vivendi.

Būtų nesąmonė, jeigu būtų leidžiama si
tuacijai Europoje tolydžio blogėti, nesiimaut 
kpntra priemonių.

Ginkluotis reikalinga, nors tai laikinai 
pareikalautų ir žymių aukų, kad tuo mes 
galėtumėm prisidėti prie pasisekimo. Jeigu' 
vyriausybė parodys drąsos ir atsparumo, 
gali būti, kad susikaupę dabesys išiskaidys 
ir ateis pasauliui nauja taikos ir gerovės 
era.

Toliau opozicijos vadas lordas Salisburys 
reikalavo panaikinti Saugumo Taryboje ve
to teisę. Jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad 
tolesniuose pasitarimuose su Sovietų Są-"~" 
junga negali būti pasiekta jokių rezultatų.

Vienintelė galimybė garantuoti taikai, 
teigia lordas, yra ta, kad Sovietų Są
jungai būtų aiškiai parodyta, jog leng
vapėdiškai žaisdama karo galimybe, 
iokiu būdu ji neturės šansų jo laimėti.

Apsiausties būklė Rytų Azijoje
Batavija (Dena/Reuteris). Indonezijos ka

riuomenės vyriausias štabas rytinėje Javo
je, kur tebevyksta kovos su komunistais, 
įvedė apsiausties būklę. Visa kovos sritis 
paskelbta „nepaprasta karine sritimi”.

mūsų tautos laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės bolševi
kiniams pavergėjams.

Prieš Pozdniakovo valia/
Negali būti jokios abejonės, jog mano išsinėrimas iš Foz. 

, dniakovo kilpos nebus prisidėjęs prie jo nuopelnų savo vy
riausybei papildymo ir kad už švelnų diplomatinį paprašy, 
mą mane užlaikyti Kaune jis nebus sau prisegęs „Raudono
sios Žvaigždės“ ordino. Galima buvo tarti, jog jis kramtė sau 
pirštų galus iš pykčio kad tie jo pirštai nebuvo pakankamai 
aštrūs mano atžvilgiu. Todėl teko laukti kokios nors reak
cijos iš Kauno pusės už tą mano „sauvalę“ . . .

Kad suteikus prof. Krėvei Mickevičiui nors kokį argumen- 
, tą apsigynimui nuo Pozdniakovo Jkirumų, o taip pat, kad 

jam pranešti jog laimingai grįžau į savo postovį, turėjau 
vėl pasidaryti „naiviu“. Kada, aplankęs Lietuvos konsulatus 
Klaipėdoje ir Karaliaučiuje ir painstruktavęs kaip jiems to- ' 
liau laikytis, grįžau birželio 30 d. į Berlyną, pasiunčiau prof. 
Krėvei-Mickevičiui telegramą, kurioje pasiaiškinau jog, pa
sinaudodamas dviejų dienų švente, sumaniau aplankyti savo 
šeimą. Prašiau jo nebeversti manęs iš naujo atvykti į Kauną, 
kad dalyvauti numatytame pasitarime. Kitoje telegramoje 
prisiunčiau Užsienio reikalų m-jos centrui kiek alarmuojan- 
čio turinio informacijų apie politinės atmosferos sutirštėjf- 
mą Reicho sostinėje prieš Sov. Rusiją sąryšyje su rusų 
raud. armijos įsibrovimu į Besarabiją, bei grasinimą užgrobti 
Rumunijos naftos šaltinius.

Atgarsis buvo šis: liepos 4 d. prisistatė man sovietų am
basadorius Skvarcevas, asmens sekretoriaus Pavlovo paly
dėtas. Jis atrodė gerokai susijaudinęs. Paaiškėjo, jog iš prie
žasties, kaip’ jis sakė, svarbių žinių, kurių aš esu patiekęs 
Kaunui ir apie kurias jam, Škvarcevui, pranešta iš Maskvos. 
Jam esą pavesta tas žinias precižuoti . . . Vardan drau- 
gingiausių santykių tarp Lietuvos ir Sov. Rusijos, Skvar
cevas prašė manęs pasakyti ar nežinau ką konkretesnio ir 
kad neatsisakyčiau palaikyti su juo intymų kontaktą, jei ką 
patirčiau apie vokiečių reakcijas sąryšyje su rusų raud. ar- 

e mijos žygiu „išlaisvinti“ Besarabiją... Tai buvo be galo 
. įdomu, bet . . . ir juokinga. Savo informacijas siunčiau Kau- 

ntii, o pataikiau į Maskvą. Sis atsitikimas vaizdžiai parodo, 
kaip „liaudies vyriausybės“ durys tada jau buvo plačiai ati
darytos Pozdniakovui ir kad dar prieš formalų Lietuvos in
korporavimą, jau buvo Maskvos filiale. „Išmintingiausioje' 
Stalino ambasadorių, žinoma, tinkamai apraminau, jog dar 
nėra įvykę nieko baisaus. Tuo jo vizitu galėjau būti paten
kintas, nes tai man.parodė, jog mano apsigynimo vaistas nuo 
Pozdniakovo į šį pastarąjį paveikė, prilaiko jį nuo perdide-
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KONFERENCIJA EMIGRACIJOS REIKALU FELLBACHE
Rugsėjo 

Stuttgarto 
Įgaliotinės 
šaukta visų lietuvių srovių, zonų, profesi
nių ir konfesinių organizacijų, šv. Sosto 
delegatūros ir spaudos atstovų konferenci
ja padaryti pranešimus ir išdiskutuoti emi
gracijos ir tremtinių įkurdinimo problemas 
ir mesti žvilgsnį ateities perspektyvon.

Suvažiavimo pobūdis buvo ne ką nors 
nutarti ir pakreipti dalykus į vieną ar į 
kitą pusę, o tik pasisakyti iškeltais klausi
mais. Todėl ir tenka čia protokoliškai pa

22—23 dienomis Fellbache prie 
Įkurdinimo Tarnybos ir Balto 

I. Rovaitės iniciatyva buvo su

teikti atskirų pranešėjų ir diskusijų dalyvių 
pasisakymus, kad skaitytojai galėtų susida
ryti vaizdą, kas ką galvoja, ko siekia, kaip 
toli mūsų jau yra nueita į partinę klam
pynę' ir pasidaryti sau iš to išvadas, kas, 
kaip ir kiek rūpinasi mūsų bendraisiais 
reikalais.

Į konferencijos prezidiumą buvo pakvies
ti A. Kalvaitis, S. Balčiūnas ir AL Kriš
čiūnas. •

Pirmąjį pranešimą padarė Balio įstaigos 
Europoje įgaliotinė I, Rovaitė, kuris čia yra 
įdėtas skyrium.

Atrankos ir išvykstančiu išlydėjimu klausimas
LTB CK pirmininkas P. Gaučys referavo 

klausimą apie reikalą daryti emijžuojančių- 
jų atranką. Jis pareiškė, kad šiuo metu 
svarbiausias uždavinys yra rūpintis kiek 
galima daugiau lietuvių tarnautojų įstatyti 
į įvairias vietas emigracijos įstaigose ir pe
reinamosiose stovyklose. Iki šiol apie iš
voksiančiuosius teikė žinias stovyklų poli
cija ir CIC. Tačiau yra asmenų, kurie po 
nusikaltimo yra persikėlę į kitas stovyklas, 
dabar laikosi ramiai ir stovyklos policija 
apie jų praeitį žinių neturi. CIC gi turi 
dar mažiau žinių. Vykstančius per katalikų 
NCWC organizaciją atestuoja stovyklų ka
pelionai. Kunigų atestacijos esančios labai 
nevienodos, bes vieni yra liberališki, kiti 
griežti. Šv. sosto delegatūra turėtų išleisti 
tuo reikalu bendrą aplinkraštį, suvienodi
nantį statomus reikalavimus ir atestacijų 
turinį. Ryšium su visais tais dalykais išky
la problema, ar žiūrėti, kad kuodaugiausia 
lietuvių išvažiuotų, ar daryti griežtą atran
ką, kad blogo elgesio asmenys nepakenktų 
kitiems išvažiuoti. Prašė šiuo klausimu da
lyvius pasisakyti.

Vliko atstovas Bielinis: Mane stebina tas 
dalykas, kad mes patys norime save įkry- 
ninguoti. Ganat jau to, kad IRO ir įvairios 
kitos valdžios mus skryninguoja. Mes netu
rime patys save skryninguoti. Joks polici
ninkas, bei komitetas, nei klebonas neturė
tų mus skryninguoti. Jeigu yra reikalas da
ryti atranką, tai tam turėtų būti sudarytas 
specialus visuomenės organas — komisijos 
iš visų grupių atstovų. Kitaip mes įnešime 
kerštą J mūsų pačių tarpą (pabr. Red.). Mes 
turime atmesti policines priemones ir veng
ti atstūmimų. Prie savo tautiečių turime 
prieiti su lietuviška sąžine ir lietuvišku 
nuoširdumu. Emigruoti turi tik išmintingi ir 
taktingi žmonės. Reikia dėti pastangas, kad 
konsulatai pripažintų mūsų atrankos komi
sijas.

Adv. Šlepetys:' Patikrinimas, vis dėlto, 
yra reikalinga daryti, nes yra asmenų, ku
rie Įstojo į tam tikrą tarnybą tikslu kenk
ti bendram labui. Galėtų būti tam reikalui 
sudaryta ir speciali komisija, į kurią galė
tų įeiti ir stovyklos kapelionas. Patikrinimo 
klausimą Teikia atsargiai spręsti, nes tai 
yra vienas delikatniausių ir kartu aštriau
sių klausimų — kas gi nenori iš mūsų iš
vykti į JAV?

šv. Sosto delegatūros atstovas kun. Dr. 
Vaišnora: Negalima sutikti, kad stovyklų 
kapelionai įeitų į komisijas ir prisiimtų jų 
nuomonę, nes religijos klausimais tik kuni
gai vieni yra kompetentingi spręsti. Yra tie
sa, kad daug kas nori pasinaudoti bet ku
ria galimybe patekti į JAV. Tačiau katali
kų kunigų rekomendacijomis turėtų naudo
tis tik tikrai tikintieji, visiems kitiems nė
ra prasmės. Katalikų organizacija nėra vie
nintelė emigracijos reikale. Todėl visi kiti 
turi kreiptis ten, kur jie gali pritapti.

Delegatūra ryšium su katalikų NCWC or
ganizacijos reikalaujamais iš klebonų pa
žymėjimais jau trimis atvejais davė nuro
dymų, kad klebonai būtų atsargūs, objek-

tyvūs ir vienodi visose vietovėse. Pažymė
jimus gali duoti tik tie klebonai, kurie fak
tiškai dirba pastoracijos darbą. Objektyvu- 
m6 tikslu stovyklų kapelionams buvo paves
ta vesti savo parapijiečių kartoteką.

Vliko atstovas Bieliukas: Besikreipian
tiems klebonai turi J akis pasakyti, duos a.r 
neduos rekomendaciją, bet ne tylėti. Mums 
turi būti svarbus kiekvienas lietuvis, turime 
būti solidarūs ir humaniški. Kur turės pa
sidėti išskryninguotieji? Jiems lieka tik vie
nas kelias — grįžti j Rytus. Mes neturime 
pasirodyti blogiau už kitus. Yra žinoma, 
kad latviai ir estai nesiims savo tautiečių 
skryninguoti ir, aišku, jie laimės.

Profesinės amatininkų ir darbininkų są
jungos atstovas Gervickas: Atrinkdami as
menis turime žiūrėti, kad jie būtų padorūs 
lietuviai. Nereikia gilintis ir į jų buvusią 
profesiją, o svarbu yra tik, kad jie mokėtų 
numatytąjį darbą dirbti. Balfas turi apimti 
ne vienos konfesijos žmones, bet visą trem
tinių bendruomenę ir visų srovių žmones.

Neseniai mūsų sąjunga -----
didžiausių JAV — 
1600 darbininkų.

gavo iš dviejų 
unijų pasiūlymą priimti 
Į tą skaičių bus galima

paimti ir dalį narių iš 2emės ūkio darbuo
tojų sąjungos.

Angių zonos atstovas M. Kriščiūnas; 
Klaipėdos krašto lietuviai dar nėra išsidi- 
ferencijavę Į srovines partijas. Tačiau ir jų 
atstovai turėtų dalyvauti komisijoje; jų už
miršti negalima.

Švietimo vadybos atstovas Ig. Malinaus
kas: Ar yra kokios nors garantijos, kad 
konsulatai skaitysis su mūsų sudarytų skry
ningų komisijų rekomendacija? Kas iš to, 
jei bus sudarytos komiijos, o konsulatai 
reikalaus policijos arba klebonų rekomen
dacijų? Komisijų sudarymo klausimą reikia 
spręsti tik tuo atveju, jei būtų išsiaiškinta 
su konsulatais, kad jos turės reikšmės. Tuo 
tarpu komisijas sudarinėti nėra jokios pras
mės.

Įkurdinimo Tarnybos atstovas C. Masai- 
tis: Sis susirinkimas buvo sukviestas pasi
sakyti grynai techniškos emigracijos proce
dūros klausimais, o ne spręsti principinius 
klausimus. Mūsų pareiga čia yra padaryti 
sugestijų per institucijas, kurios yra kvie
čiamos į konferenciją. O tos institucijos su
gestijų iš mūsų laukia. Apie tai ir kalbė
kime.

Vykd. Tarybos pirmininkas Sidąikauskas: 
JAV yra baigiamas organizuoti mūsų imi
gracinis organas. Todėl viską teks centra
lizuoti. Dabar išlydėjimo procesą reikia už
krauti ant LTB pečių, o priėmimą VT kul
tūros reikalų įstaigai, bendradarbiaujant su 
tenykštėmis institucijomis.

Dokumentų parengimas registracijai
Referuoja inž. Bulota: Reikia perspėti vi

suomenę, kad dabar yra laikas sutvarkyti 
dokumentus. Mūsų kalbos dvasios nepa- 
žjstančios įstaigos negali suprasti, kad pav. 
koks nors Vaičius yra vyras, o Vaičiūvienė 
yra jo žmona. Jiems toks šeimos santykis 
reiškią Mr. Vaičius ir Airs Vaičius. Todėl 
visuose dokumentuose turi būti šeimos pa-

vardės Įrašytos taip, kad sutiktų raįdė į 
raidę. Išeinamuoju punktu, aišku, bus DP 
Identification Card, o po jos eis lietuviškas 
pasas. Šių dokumentų įrašams turi atitikti 
ir visi kiti dokumentai. Gali būti vartoja
ma ir moteriška bei mergautinė galūnė, bet 
tada ta pavardė visuose dokumentuose tu
ri būti minima atskirai ir visur vienodai. 
Taip pat jau dabar reikia pradėti rūpintis 
trūkstamų dokumentų sudarymu.

Atsisveikinimas
C. Masaitis; Buvo sumanymas išleisti 

specialų leidinį — „Tremtinių Vadovą”, 
kuriame būtų žinių apie emigracinius kraš
tus, o taip pat ir apie savo kilmės kraštą. 
Jis buvo numatyta i'eikti kiekvienam iš
vykstančiam tremtiniui. Dėl įvairių sunku
mų tai nepadaryta. Gal dabar tas klausi
mas persvarstytinas?

Bielinis: Toks leidinys turėjo būti jau 
seniai išleistas, o dabar juo greičiau bus 
išleista, tuo geriau.

Prie Bielinio nuomonės prisidėjo ir 
Kriščiūnas.

Į visas iki šioj padarytas pastabas atsa
ko P. Gaučys: Rekomendacijas ir žinių tei
kimą ne mes išgalvojome. To reikalauja įs
taigos. Iš stovyklos policijos žinių,, reika
lauja CIC. Jei tokių žinių neteiks policija, 
jas teiks slaptas agentėlis. Klausimas, kuri 
informacija mums yra priimtinesnė? Dėl 
klebono rekomendacijos Sv. sosto delegatū
ros atstovas turi rezoną — aišku, kad kle
bonas nenorės prisiimti komisijos. Apskri
tai, komisija tegalėtų būti tik patariamo
jo pobūdžio. Už lietuvių tarnautojų įsta
tymą tarnybon LTB negali imtis atsakomy
bės, nes maža kas su mumis tesiskaito. Ta
čiau mes rūpinsimės tarnautojų reikalu. 
„Tremtinių Vadovo” išleidimas labai bran
giai kaštuoja, po J—4 mėnesių 
jau bus 
leisti.

.... ______ daug kas,
išvykęs. Todėl jau pervėlu yra jį

Referuoja ad”. Šlepetys: Daug kas anks
čiau, nenorėjo suickti žinių, nes mani, kad 
jos gali patekti į NKVD rankas. Todėl 
ligšiolinės statistikos yra nepilnos. Dabar, 
atrodo, šitas baiminimasis neturėtų pagrin
do. Mums reikėtų susidaryti tikslią statis
tiką, nes reikės visokiausių žinių, kaip pav. 
apie profesijas", kas ir kur išvyko, kokioj 
padėtyje randasi, jei kiltų šelpimo klausi- 
ir tt. Apie 60% kai kur yra įrašę savo 
profesiją „valstybės tarnautojas”. Tai jokia 
profesija. Geriausiai būtų rašyti „ūkinin-

M. Valiukėnas: Ligšiolinė statistika bu
vo netinkamai daroma, formuliarai negerai 
išdirbti, permaža žinių emigracijos atžvil
giu. Reikėjo tremtinius įsąmoninti, kad sa
vų įstaigų nėra ko bijoti. Lietuviškoj kar
totekoj nereikia žinių už kokią profesiją 
apsisprendžiame, bet kokios profesijos iš 
tiikrųių yra. Geriausiai gal būtų, nuro
dyti kokia tikroji, pagrindinė profesija, o 
po to pažymėti antraeiles, arba kokį darbą 
numato dirbti.

P. Gaučys: Dėl įdomumo šia proga pa
teiksiu keletą statistikos duomenų. Dabar 
amerikiečių zonoje yra užsiregistravę 24.583 
tremtiniai. Iš jų 964 nepajėgūs dirbti, 1041 
virš 60- metų amžiaus, 1429, baigę aukštąjį 
mokslą. Į USA nori emigruoti 50%. Anglų 
zonoj yra 14.371 asmuo stovyklose ir apie 
800 už stovyklos ribų. Iš anglų zonos re- 
patriavo apie 400 asmenų. Daugiausia klai
pėdiečiai. Šiaip žymesnio repairiavusių 
skaičiaus nepastebėta. Iš anglų zonos nori 
vykti: 45% į Kanadą, 45% į JAV ir 10 
% kitur.

Agron. Baublys: IRO savo laiku regis
travo pagrindinę ir antraeiles profesijas. Iš

Referuoja ad”.

Tremtiniu statistikos sudarymas
lietuvių. . ,
nę, bet mes apie juos nieko nežinome.

Gaučys: Visi sėdi ant „degančios” kėdės 
ir taikosi išlėkti; kas gi tą statistiką darys? 
O kai imsim keltis didesniais kiekiais, vis
kas subyrės. Be to, 40% neatsaxo į klausi
mus. Pageidavimas yra vienas dalykas, o 
realybė — kitas. Netiesą sako Bielinis, kad 
apie Belgijos lietuvius nieko nežinom. Jie 
yra visi angliakasiai, turi savo tautinę ben
druomenę ir leidžia lietuvių kalba laikraš
tį-

Prof. Paženieckas: Statisitikos duomenys 
nėra pastovūs. Reikia nustatyti „Stickda- 
tum” (kritišką momentą. Red.). Reikia skir
ti profesiją ir verslą, nes tai yra skirtingi 
dalykai. Reikia žinoti, kas kuo eirėjoše už
siregistravo, nes kuo užsiregistravo, tuo ir 
laikomas.

Dr. Viliamas: Gaučys perdaug pesimis
tiškas, statistiką dar galima surinkti.

ten galima gauti duomenis. Dėl adv. Šle- 
I pečio nurodymo, kad geriausiai registruotis 
, ūkininku, kaip Žemės ūkio darbuotojų va- 
i dovas turiu pasakyti, kad yra 
i nių, kurie net arklio nemokės 
■ dėl to blogai užsirekomenduos. 
! pasako ir užsirekomendavimas 
j riaus vaikas”, nes ir tokių yra __  , ..
rie nesiorientuoja ūkio darbuose. Mano ma- 

i nymu, 
j Ii tik 
i išvežti

Dr. 
tokią, .. _ . _____ __  ___  __
dien niekas nenori užsiangažuoti su savo 
profesija, nes užsirašysi ūkininku, o žiū
rėk, veža mūrininkus. Be to, ūkininkai bus 
labiausiai išskirstyti po visą kraštą, bus 
labiausiai izoliuoti ir atkris nuo lietuviško 
darbo. Dėl gero užsirekomendavimo reikia 
pasakyti, kad tie, kurie stovyklose baigė 
kurselius ir įgijo sppcialybes, tatp pat gali 
mus pakompromituoti. Todėl veskim sta
tistiką tokią, koki esame, o paskui sekime, 
kuo mes pavirtome.

Bielinis: Kai ruošiam statistiką, tai rei
kia žinoti, kam ji yra reikalinga ir pagal 
tai spręsti klausimą. Apskritai, aš nelabai 
įsivaizduoju kam ji mums būtų reikalinga. 
Profesijos nėra pastovus dalykas, jos kei
čiasi. O jeigu jau vesti, tai tik tokią, kas 
mes buvome, esame ir kas būsime. Dėl 
kompromitavimo, tai ir paprasčiausiame 
darbe tai gali atsitikti; pav., Amerikoj 
„džeriitorius” turi mokėti įjungti ir išjungti 
elektrą, gazą ir ft. Ne visi tai sugebės. Sta
tistika turi būti skelbiama, nes kitaip ji 
nustoja prasmės. Apie išvykusius mes nie
ko nežinome. Pav. Belgijoj yra apie 500

galėtų sudaryti tautinę bendruome-

daug žmo- 
pakinkyti ir 
Nedaug te- 

„gaspado- 
nernaža, kū

iš 60% tegali gerai užsirekomenduo- 
20%. Todėl pirmiausia pasistenkim 
tikruosius ūkininkus.

Viliamas: Statistiką reikia sudaryti 
„kokia yra”. Įstaigose kas kita. Sian-

lės ekspliozijos ir kad, todėl, galiu turėti vilties laimėti man 
reikalingą laiką svarbesniems dalykams.

Tas laikas, be visų kitų motyvų, man buvo reikalingas 
dar ir tam, kad toliau aiškinti ar 3. Reichas nesiruošia kirsti 
bolševikams į sprandą, ar prasidėjęs vokiečių kariuomenės 
traukimas į Rytus neiššauks Maskvos Berlyno ašies sutru- 
pėjimo ir kaip tokiu atsitikimu Reicho vyriausybė pasielgtų 
su Lietuva. Šiais klausimais teirautis vokiečių užsienio rei
kalų ministerijoje buvo neįmanoma, ypač kol tebeveikė sa
kyta ašis. Teko tad pąsitenkinti neoficialiu kanalu. Tuo tiks
lu liepos 2 d. buvau pakviestęs pietums vieną vokiečių po
litikos spiruoklį. Tai buvo Dr. Bruno Kleistas, kurį gerai pa
žinojau. Jis skaitėsi artimu von Ribbentropui žmogumi, bįi- 
vo gerai orientuotas vokiečių užsienio politikos, ypač Euro
pos Rytų, klausimais, nors ir nebuvo užsienio reikalų m-jos 
pareigūną^. Jis patvirtino, jog bendrą padėtį tenka skaityti 
labai įtempta ir kad rusų vokiečių ginkluotas konfliktas ka
bėjo ant plauko galo. Be to, paaiškėjo, jog vokiečiai yra 
labai suinteresuoti, kad sovietai nebaigtų Lietuvos nugala
byti. Mano neprovokuojamas, Dr. Kleistas pastatė man kon
kretų klausimą, kaip Lietuva laikytųsi tuo atveju, jei stai
giai kiltų tarp. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas? Atša
kiau, jog, mano nuomone, lietuvių, tauta tuojau griebtųsi 
priemonių nusikratyti sovietų jai užkergtos „liaudies vyriau
sybės“ ir vytų bolševikus lauk iš savo krašto, kad vėl atsta
tyti pilną Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Dr. Kleistas 
pripažino, jog tai būtų politiškai konsekventiška. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas jo nei kiek tada negąsdino, 
nes, matomai, Hitleris tuo metu dar neturėjo konkretaus 
plano ją užsmaugti savo ruožtu, juo labiau, kad formaliniai 
Lietuva dar rusų nebuvo inkorporuota į Sov. Sąjungą.

Nors tai ir buvo žinia iš neoficialaus šaltinio, bet jai bu
vo galima priduoti reikšmės, atsižvelgiant kad Dr. Kleistas 
buvo artimas von Ribbentropui žmogus ir kad turėjau ir iš 
įvairių kitų šaltinių duomenų, kurie rodė, jog 3. Reicho nu
sistatymas Lietuvai negalėjo būti piktds. Tik vienas klau-* 
Simas buvo tame, ar tas rusų vokiečių santykių išsitempi- 
mas, koks tada buvo pastebimas prives prie ginkluoto kon
flikto, ar ne. To, žinoma, niekas iš anksto pasakyti negalėjo. 
Liko tik atidžiai sekti, kaip suminėta santykių įtampa to
liau vystysis.

Svarbu buvo su kuo nors pasitarti. Bet pavažiuoti niekur 
negalėjau, nes buvo dar svarbiau likti vietoje. Bet štai tele
grama nuo kažkokio Ramono. Tai buvo St. Lozoraitis, mū
sų diplonlatijos šefas. Patyręs apie mano sugrįžimą iš Kau
no, jis suprato jog grįžau ne tuščiom rankom. Liepos 4 d. jis 
atskrido iš Romos, kad aptarti su manim padėtį. Jautėsi par
blokštas: ne vien tik todėl, kad Lietuvą ištiko tokia baisi ne

latinė, ką jautė ir kiekvienas lietuvis, .bet kad, žūstant val
stybei, įvyko pakrikimas jos viršūnėse ir todėl politiškai vis
kas išėjo taip klaikiai — jokio pasipriešinimo, net nė popie
rinio protesto prieš svetimą agresiją! Svarstėme ir šiaip ir 
kitaip, bet nebebuvo ką daryti, kai proga pareikšti diplo- 
matiniusį protestus buvo pačibs mūsų vyriaušybės suparali- 
žuota. Nebuvo kitos išeities, kaip laukti toliau, kol išryškės, 
kaip sovietiškasis okupantas atliks formališką Lietuvos ne
priklausomybės nužudymą.

Kitas klausimas, buvo šis: Kaip pasielgti bei laikytis Lie
tuvos diplomatiniam postoviui Berlyne tuo atveju, jei stai
giai kiltų rusų vokiečių karas. Buvo nusistatyta tokiu atsiti
kimu įteikti Reicho vyriausybei atitinkamą formalinę notą, 
kurioje būtų išreikštas protestas prieš įvykusią sovietų agre
siją, pranešant jog „liaudies vyriausybė“ nėra jokia teisėta 
krašto vyriausybė, o tik primesta Lietuvai sovietiškojo oku
panto, kad teisėta 
blikos prezidento, 
Reicho vyriausybė 
monių nusikratyti 
visišką suverenumą ir nepriklausomybę. Buvome šhformu- 
lavę ir tos notos tekstą. Juo pasinaudoti, deja, neteko, nes 
suminėtas eventualumas tada neįvyko ir karas tarp Vokie
tijos ir Sov. Rusijos dar nekilo.

Mums šitaip su St. Lozoraičiu konferuojant, susilaukiau 
iš Kauno kitokio pobūdžio reakcijos, būtent telegramos, jog 
esu paleidžiamas dviem savaitėm atostogų, kurių visai ne
buvau prašęs. Vienkart telegramoje nurodyta, kad esu kvie
čiamas atvykti Į Kauną svarbiais tarnybos reikalais. Supra
tau, jog bus įvykęs koks nors naujas iš Pozdniakovo pusės 
spaudimas ir kad prof. Krėvė-Mickevičius manevruoja, 
kaip Įmanydamas, kad pagelbėti man laimėti laiką. Tik man 
buvo tada likę neaišku, kodėl paleidžiamas tik 2 savaitėm, 
o ne ilgesniam laikui, pvz., vienam mėnesiui, kaip buvo 
priimta. Galimas daiktas, jog prof. Krėvė-Mickevičius skaitė 
jog man užteks ir dviejų savaičių, nujausdamas kada bus 
sušauktas Liaudies Seimas, ko aš tada dar nežinojau. Iš to 
Seimo, kaip žinoma, okupantas pareikalavo Lietuvos nepri
klausomybės išsižadėjimo. Tatai ir suteikė mūsų diplomati
jai tinkamą progą pareikšti visur užsieniuose protestus prieš 
sovietų agresiją.

Pirmiausia daviau tai telegramai pagulėti, paprašydamas 
pakartoti jos tekstą, kaip neva neiššifruojamą. Man juk ne
buvo jokio reikalo skubintis su atsakymu. Maždaug tuo 
pačiu metu paaiškėjo, jog jau kviečiami ir kiti mano kole
gos, Lietuvos pasiuntiniai, atvykti „tarnybos reikalais" į 
Kauną. <B-

yra tik ta, kuri paskirta Lietuvos respu- 
išvengusio rusų okupacijos; be to, buvo 
įspėjama, jog lietuvių tauta griebsis prie- 
sovietiškojo okupanto ir atstatyti savo

Negalinčių išemigruoti klausimas
Referuoja Raud. Kryžiaus pirmininkas Dr. 

Jasaitis: Negalinčių emigruoti asmenų gru
pė anksčiau ar vėliau atsidurs nepaprastai 
sunkioje padėtyje. Pagal dabartinius svei
katos reikalavimus kai kur yra apie 40% 
neemigruotinų asmenų. Dėl tokio procento 

■net IRO susirūpino, nes gali susidaryti iki 
1200.000 tokių asmenų, t. y. apie 25%. To- 
j dė| medicininiai reikalavimai dabar yra ia- 
i bai sušvelninti. Yra davinių, kad tų reika- 
! lavimų sušvelninimas eis dar toliau — iki 
i minimumo. Bet tam tkras skaičius asmenų 
' vistiek liks neišemigravę. Tokie bus ap- 
| krečiamieji ir chroniški ligoniai. EĮabar 
raud. kryž. yra užregistruota 434 džiovinin
kai, iš jų 197 JAV zonoje, 883 chroniški 
ligoniai (Prane, zon. 19'. JAV 452, britų 
zon. 413). Iš viso tokių ligonių 1317 asme
nų. Be to, dar prisidės 186 II pasaul. karo 
invalidai (įkartu su Nepriklausomybės ir 
dabartinių kovų dalyviais), senių 1041 (tik 
JAV zonoje). Taigi iš viso tokių asmenų 
susidarys 3234. Prie jų dar reikia pridėti 
psichiniai ligoniai, kurių apytikriai pri- 
skaitoma. apie 60. Visų šitų asmenų klausi

amas bus pradėtas tvarkyti pačiame emigra
cijos finale. Šitas, klausimas bus svarstomas 
ateinančioje IRO sesijoje (mūsų atstovas 
Garbačiauskas atstovauja Baltą prie IRO) 
ir, manoma, galės būti išspręstas tik tarp
tautiniu mastu — valstybės turėtų Pfrimti 
proporcingą su darbingaisiais paliegėlių 
kiekį. Norvegai ja* pasisiūlė priimti apie 
1000 tokių šeimų, jie būsią patalpinti ati
tinkamuose namuose. Išvažiavimas iš Euro
pos perėjo į labai aktingą fazę ir todėl 
reikia skubiai daryti tikslią statistiką tokių 
asmenų ir kokios rūšies ligoninių sukurti 
reikia. IRO numato įsteigti keletą stovyklų 
tokiems žmonėms sukoncentruoti. Tai pa
lies labai skaudžiai tuos asmenis ir šeimas, 
kuriose jie gyvena. Karo invalidai būsią 
įjungti Į vokiečių ūkį ir būsią pasirūpinta, 
kad gautų išlaikymą. Visa tat yra labai 
skaudu, bet, realiai imant, kitos išeities nė
ra. įstatymas traktuosiąs juos lygiai su vo
kiečių invalidais. Mūsų pareiga yra dėti 
pastangas, kad emigracija vyktų nesuskal
dytomis šeimomis. Tačiau |au dabar yra 
aišku, kad apkrečiamų ir .psichinių ligo
nių nei vienas kraštas neprisiims.

Lietuviškij židiniu sudarymas 
emigracijoje

Referuoja Dr. Viliamas: Iki šio| skaitėme, 
kad JAV yra apie 700.000 lietuvių. Tačiau 
tokių, kurie dabar ten judina lietuvišką gy
venimą, skaito laikraščius, tepriskaičiuoja- 
ma apie 3000. Balfas apskaičiuoja, kad pa
gal dabartinį DP bilių lietuvių ten pateks 
apie 13.000—15.000. Tai būtų jau nemažas 
skaičius. Tačiau emigracijoje lietuviai ga
lės išsilaikyti žymiai geriau, jeigu ji nebus 
dispersinė, jų neišsklaidys. Todėl turi būti 
sudaryt’ lietuviški židiniai, infiltraciniai 
emigracijos vienetai, kad lietuviai neišskys- 
tų. Pažvelkime kaip šis klausimas atrodytų 
atskiruose kraštuose.

Pietų Amerikos kontinentas nėra tinka
mas mūsų emigracijai. Ten važiuoti gali 
tik tie, kurie turi giminių, galinčių jiems

padėti įsikurti. Dėl režimų netikrumo ne
galima sudaryti pastovios sutarties, vyksta 
„apgaudinėjimas”. Brazilija, atrodo, nori 
imigrantų į t. v. tropišką Braziliją, Amazo
nės sritį, kur vedami tyrinėjimai ir norima 
Amazonės baseiną, apaugusį tropiniais miš
kais, paversti derlinga žeme. Be to, gali 
emigrantus panaudoti kavos plantacijoms, 
nes po karo vėl atsidaro rinkos ir neberei
kės kavos skandinti jūroje. Ten rezervatų 
mes nesukursime ir tautiškai neišliksime. 
Todėl didesniais kiekiais emigruoti yra ne
verta. Argentina sutiktų priimti apie 100 
šeimų ir leistų joms apsigyventi vienoje 
vietoje. Reikėtų apsistoti ties; kraštais, kur 
turime.savo tautiečių.

Pirmoj eilėj JAV. Reikia dėti pastangas 
aprūpinti žmones darbo ir buto sutartimis. 
Tačiau numatoma, kad be garantijų žmonės 
greičiau išvažiuos, negu su garantijomis, 
nes bus įsileista 30% ūkininkų, kuriuos 
kvies bendrovės, ieškos pigios darbo jėgos. 
Ūkininkams gresia didesnė izoliacija. Da
bartinis Amerikos ūkininkas nėra ūkinin
kas mūsų prasme, jis yra daugiau fabrikan
tas, jis kultivuoja vieną kurią ūkio sritį. 
Toks ūkis nėra naudingas, nes nėra sėjo
mainos ir dėl to nuplėšia dirvą. Todėl JAV 
yra pasiilgusi lokių ūkininkų, kokie yra 
Lietuvoje — nori mišraus ūkio. Be to, no
ri pririšti ūkininką prie žemės ilgesniam 
laikui — ilgiau kaip 7 metams. Pabaltie- 
čiai tiinka mišriam ūkiui. Tačiau atrodo, kad 
tautybėmis nekoncentruos, bendrovės ban
dys eksploatuoti. Todėl reikia stengtis at
sidurti miestuose, kur yra lietuviški židiniai. 
Net ir trumpa praktika parodė, kad yra 
nusivylimo dabartiniais ateiviais. Senųjų 
lietuvių yra kitoks galvojimas apie Lietu
vą, negu naujosios Lietuvos. Esą naujieji 
nepadeda dirbti arba nori viską perorgani
zuoti. Mums nereikia to, kas per 80 metų 
buvo sukurta apversti aukštyn kojomis, o 
reikia įsijungti. Kitaip bus didelė žala: 
užuot kad naujas kraujas pagilintų, pagy
vintų judėjimą, gali įvykti susiėdimas. To
dėl reikia eiti ne viršijimo arba pritaiky
mo keliu, o įsijungimo. įsikurti tinkamoj 
vietoj reikia tuojau, nes už metų kitų bus 
įsigytas sklypas, namai ir iš vietos nebepa- 
judėsi. Čikagos, Baltimorės, Bostono tri
kampyje koncentruojasi lietuviai, į ten rei
kia ir orientuotis.

Kanada dabar jau daug plačiau atidarė 
duris. Toroųte yra apie 80% mūsų tautiįį- 
čių, kurie garbina Staliną. Iš kitos gi pu
sės, daug kas pripažįsta, kad jie yra dideli 
patriotai. Paraudimas yra dėl to. kad ko
munizmas per toli. Tai yra pahašus reiški
nys kaip su Čekoslovakija, kuri per karą 
buvo paraudusi, o dabar gailisi, bet per 
vėlai. Dabar tiek Kanadoje, tiek JAV vyks
ta propaganda ir paraudonėjimas blunka. 
Montrealyje jau yra apie 5000, Toronte apie 
1000 lietuvių. Kiti yra išbarstyti net prie 
Britų Kolumbijos. Aliaskos, Ramiojo Van
denyno. Butu radimas ten yra taip sunkus, 
kaip dabar Vokietijoje.

Anglija yra patogi tautiniu atžvilgiu, bet 
ten darbininku nuvažiavai, darbininku ir 
liksi. Ten esanti saujelė senųjų lietuvių da
ro nepaprastus patarnavimus, yra nepapras
tai palankūs. Bet ir čia reikia fakto, takto... 
Todėl, apskritai, emigrantus parenkant rei
kia žiūrėti ne to, ar jie yra kriminalistai, 
ar ne, bet kad nebūtu akiplėšos, nachalai. 
Todėl geriau yra mažiausiai aktingap ele
mentas. Padorūs, tvarkingi lietuviai, be jo
kių politinių ar konfesinių skirtumų, turė
tų rasti progą emigruoti.

Australijoje buvo gal koks 100 lietuvių, 
bet ištirpo. Jeigu dabar ten lietuviai kursis, 
tai kursis iš dabartiniu ateivių. Deja, ten 
nuvykę pasislepia, nerašo, nutrūksta kon
taktas. Gal tai pateisinama dėl to, log žmo
nės miškuose ar prie cukriniu nendrių.

Venecueloje jau vra apie 500 lietuvių. At
siliepimai nevienodi, lietuviai grindžia savo 
įsikūrimą amt ekonominio pagrindo. Mes 
turėtume imti pavyzdį iš anglų, kurie savo 
migraciją grindė ir grindžia ant tautinio 
pagrindo, jie visur išlaiko savo tautinį at
spalvį. Iš Venecuelos grįš į Lietuvą ma
žiausiai emigrantų. Tačiau yra žinių, kad 
kai' kuriems asmenims ten pasisekė. Reikia 
turėti galvoje, kad tropiniuose kraštuose 
žmogaus senėjimas eina santykiu 1 prieš 
3 lyginant su mūsų kraštu, nes amortizaci
ja, energijos eikvojimas yra daug didesnis. 
Kalnuose, kur geresnis klimatas kaip pav., 
Marakaibe, ganomos tik ožkos, nepelninga, 
o kur. yra pelningiau, reikia prakaituoti. Už 
metu kitų bus iš ten nepaprastai blogi at
siliepimai.

Apskritai, nėra galimybių patarti emi
gruoti į tropinius krašths, nes iš ten daug 
negrįš. Jeigu kas vyksta ten savo asmeniš
ka rizika, tai turime jiems aiškiai pasakyti, 
tegul nepretenduoja Į pagalbą.

Čilė, kaip sakoma, irgi atidaro vartus. 
Klimatiniu atžvilgiu tai yra labai gražus 
kraštas, tai Kaliforniia arba Riviera. Ta
čiau kunigai duoda labai praštas žinias 
apie Čilę.

Baigdamas turiu pasakyti, kad emigraci
ja daro mums didelius nuostolius, bet JI 
yra neišvengiama. Į IAV ne visi pateks ir 
todėl turi svarstyti kitas galimybes. Į Ar
gentina važiuoti tik pas gimines. Į JAV — 
neužmiršti didžiausio lietuvių miesto pasau
lyje Čikagos, nes 100.000 lietuvių nei Kau
nas nei Vilnius neturėjo. Yra kilų JAV 
miestų, kur 30%—40% gyventojų. sudaro 
lietuviai, turi savo burmistrus, kinus, yra 
net maža: anglų kalbos tepramokusių, nes 
retai prisieina angliškai kalbėtis. Dnbar 
JAV lietuviai su daug didesniu pasiaukoji
mu į mus atsineša, negu mes tai kartais 
padarome. Todėl neturime jų apvilti.

Bielinis; Iš kur Dr.' Viliamas turi žinių, 
kad JAV proteguoja lietuvišką ūkį?

Dr. Viliamas: Per geografų pasikalbėji
mus apie tai yra dėstęs Kanauka, o, be to, 
ir aš pats esu skaitęs spaudoje, kad toks 
ūkis ya proteguojamas.

Bielinis: Yra aišku, kad mes žūsime že
mos kultūros kraštuose; mums reikia kon
centruotis aukštos kultūros kraštuose, ne 
žemesnio lygio, kaip mes patys -- tai prin
cipas. Jeigu jau bus lemta žūti, tai geriau 
žūti aukštos kultūros kraštuose, bet ne tarp 
Zulusų. Tik reikia plano, kaip mes ten 
tvankysimės. Kalbos, kad Amerikoje esą 
apie milijonas lietuvių, yra tik pasigvrimas. 
Ten gali būti tik koks ino.000 -200.000. 
Jeigu tada emigracija būtų planingai! vyk
dyta. tai šiandien imi turėtum savo kultū
ros židinius. O dabar kas ten m’ Slfurns, 
kuris buvo didelis bedievis, bet dar dides
nis patriotas, pasakojo, kad nrtss” parapi
jos turi ten mi1ijoni«iius turtus sukrutą O

(Nukelta į 4 psl.)
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BALFo i^al. J. Kovaitės pranešimas:

, BALFo pastangos emigracijai vykĄti
(Atkelta iš 1 psl.)

Vykdymo tvarkai skirtingų pasiūlymų yra 
padarę šalpos organizacijos ir IRO, dar ki
tokių Eucumo atstovai, kaip apsispręs pati 
komisija ir kaip sutvarkys biliaus vykdymą, 
šiuo tarpu dar nėra nustatyta.

Yra tik paaiškėję, kad reikalaujamas dar
bo ir buto Užtikrinimus — atstos atitinka
mų organizacijų, kurioms DP komisijos yra 
pripažinta ši teisė, raštu patiektas pažadas, 
kad tas ar kitas emigrantas bus aprūpintas 
butu ir darbu. Šitokiuose pažaduose nebū
tina nurodyti konkretų darbą, kurį emi
grantas nuvykęs Į J. A. Valstybes dirbs, 
arba konkretų butą, kuriame‘jis apsigy
vens. Duoti pažadai teuždės tik tai organi
zacijai pareigų globoti tremtini, t. y. apmo
kėti kelionės išlaidas nuo atitinkamo Ame
rikos uosto iki tremtinio ajasigyvenimo vie
tos, apgyvendinti jį viešbuty, duoti išlaiky
mą kol jis pats savarankiškai, ar tos orga- 

. nizacijos padedamas susiras sau darbo, ži
noma, šiĮokia globa pareikalaus Iš organi
zacijos nemažų išlaidų, todėl šalpos orga
nizacijos nepajėgs išdavinėti atatinkamas 
garantijas neribotais . skaičiais. NCWC, 
norėdama padidinti savo galimumus padėti 
didesniam tremtinių skaičiui nuvykti j J. A. 
Valstybes :---- ;-
BALFas, . „ 
buto užtikrinimus, prie kurių dažnai pride
dami ir pasižadėjimai apmokėti reikalingas 
kelionės išlaidas Amerikos teritorijoje. Rei
kia manyti, kad NCWC pavyzdžiu greitai 
paseks ir kitos Amerikos šalpos organizaci
jos.

Tuo tarpu tokias organizacijų išduodamas 
darbo ir buto garantijas turi teisę išduoti 
NCWC ChWs. žydų HJAS ir dar kai ku
rios kitos. Baltas tokios teisės dar neturi, ir 
yra daromi žygiai, kad DP komisija Va
šingtone pripažintų šitą teisę ir mūsų nr- 
ganizacijai. Kol tatai (vyks, lietuviams 
naudotis kitų organizacijų teikiamom 
rantijom ir BALFo surinktais privačių 
menų darbo ir buto užtikrinimais. Tačiau 
ir vėliau, jei BALFas ir gaus šią teisę, rei

kės dėti pastangas kiek galima plačiau pa-

sinaudoti kitų organizacijų teikiama para
ma, nes, kaip jau minėjau, ši parama yra 
susijusi su nemažomis išlaidomis ir BALFas 
vien savo resursais nepajėgs padėti vi
siems lietuviams, kuriems tokia parama yra 
reikalinga. Todėl jau dabar tariamasi su 
•kitomis organizaęijomis dėl bendradarbia
vimo formos ir lietuvių reikalų atstovavi
mo. Šie pasitarimai toliausiai yra nuėję su 
NCWC, nes BALFo centras glaudžiai ben
dradarbiauja su NCWC centru New Yorice 
ii- tokiu būdu ryšiai su šia organizacija 
yra tampresni. Kadangi DP bllių vykdyti 
pradedama amerikiečių zonoje, tai ir rei
kalingi ryšiai su kitomis organizacijomis 
stengiamasi pirmiausiai čia užmegsti. Yra 
susitarta, kad kiekvienoje NCWC Įstaigoje, 
amerikiečių zonoje, bus BALFo atstovai, 
kurie tvarkys visų lietuvių užsiregistruo
jančių emigracijai per NCWC, bylas. Jau 
dabar dirba vienas BALFo tarnautojas 
Frankfurte ir du Miinchene. Netrukus vie-

nas bus paskirtas Stuttgarte, su ChWs ir 
kai kuriomis kitomis organizacijom.s. Yra 
malonu konstatuoti, kad lietuvių Liuteronų 
Bažnyčios Taryba yra užmezgusi ryšĮ su 
Lutheran Mission ir tinkamai atstovauja 
atitinkamos lietuvių grupės reikalus.

BALFas taip pat yra užmezgęs ryšius su 
šios misijoj šefu dr. Hong. Visiems tiems 
lietuviams, kurie negalės gauti kurios nors 
svetimos organizacijos paramos BALFas 
pirmoje eilėje stengsis betarpiai padėti, pa
rūpindamas pagal galimumus darbo ir buto 
garantijas, patiekdamas jų bylas vadina
miems seleiktoriams, kurie bus DP komisi
jos paskirti emigrantams atrinkti, sekda
mas tų bylų eigą, kur reikia duodamas ata
tinkamų paaiškinimų ir informuodamas 
tremtinius apie jų bylų eigą, o taip pat, 
žinoma,/ teikdamas reikalingą globą jiems 
pasiekus Amerikos krantą, kiek 
BALFo ištekliai.

tatai leis

neribotais , skaičiais. NCWC,

jau seniai, panašiai kaip ir 
organizuoja privačius darbo ir

or- 
teks 
ga- 
as-

Emigracija i kitus kraštus
Šalia emigracijos Į J. A. Valstybės BALF- Toliau artimesnių .uždavinių 

as taip pat rūpinsis Įkurdinimu ir kituose Rrazili’a. Yra visa eilė lietuvių, 
kraštuose. Jau yra užmegstas kontaktas su................. " ’ ' ’
Kanados emigracine misija ir konsulatu 
Miinchene. Besiaiškinant lietuvių reikalus, 
gautas pažadas, kad artimiausiu transportu 

us išgabentos 20 lietuvaičių, kurios jau 
nuo balandžio mėnesio laukia savo eilės 
pereinamoje stovykloje. Be to, pavyko gauti 
trims lietuviams darbo prie Kanados kon
sulato ir dar tikimasi toje Įstaigoje lietu
vių tarnautojų skaičių artimiausioje ateityje 
padidinti. Nors šie lietuviai nebus BALFo 
tarnautojais, tačiau per juos bus galima 
gauti reikalingų, ir tikslių informacijų apie 
galimumus ir reikalą lietuviams padėti, 
jiems vykstant l Kanadą. ;«p.įkritai, toje Įs
taigoje rasta palankumo, kuris bus stengia
masi plėsti ir panaudoti, kad būtų galima 
didesniam lietuvių skaičiui. padėti.

tarpe 
kurie

Eltos komunikatas

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Diogenas su žiburiu tebeieško žmogaus

I Tur būt, niekas neginčys, jog mes einame skaudžių bandymų keliais. Taip 
t pat ir paskutinis vargšas, pabėgęs i Vakarus šilta dūšia, turi nusiskųsti daug 
t praradęs, net jeigu mes kalbėsime apie lovą, šaukštą, marškinius.
1 Bet biauriausia — mes Ir šiandien tebesame praradimų aukos, diena iš die- 
l nos ką nors prarandame. Man regis, mes tremtyje prarandam dar daugiau, nei 
t turtą, gimtąją- sodybą, — mes prarandame tai, dėl ko pakilom Į tremtinio kla- 
I jones — laisvę ir teisę. Nežinoma už kokią kainą galima parduoti laisvė 
l ar teisė, bet mes jau sugebam tas dvi musų turto liekanas parduoti už partinės 
t sriubos kaušą.

Pravartu pastebėti mūsų jaikų abejingumą laisvei, teisei ir kitoms sunkiai ap- 
Į žvelgiamoms vertybėms, tačiau kas gi beliktų mums, sudėiusicms tiek vilčių ir 
J tikėjimo į šiuos du žiburius, nors ir skęstančius kraujo, ašarų garuose.

Leiskimės | pakalnę, arčiau prie mū.sų šiandieninės vilties ir rūpesčio — 
i emigracijos | Ameriką. Vieša paslaptis: beveik iš kiekvieno DP užkulisio durnai
• rūksta, begalvojant kaip čia pakliuvus | Ameriką. Turim bilius, turim afidavitus,
• BALFą, turim visokias organizacijas, partijas degančias noru rinkti „savuosius’
♦ ir padėti, tik neturime vieno mažo dalykėlio — laivužio, kuris perkeltų per At- 
1 lantą. Žodžiu — nėra skylutės l pačią Ameriką. Bet mes jau sugebam pasirodyti,
♦ tarsi jau Amerikoje ir telieka susiskirstyti Į sroves, išsirikiuoti pagal vilną ir
♦ veislę.
J Šitoje vietoje ir prasideda mūsų tautinis šokis šiistas. Šokis, kuriuo srovės — 
l partijos sugalvojo iš DP svajonių, vargų kažin ką sau padaryti ... Gal garbę, gal 
Į moralini kapitalą, o gal bala žino ką?
• Prieš porą savaičių pradėjo l stovyklas plaukti diskretiškai vielele susekti paš-
• teliai, su vienos konfesinės labdaringos draugijos _ ženklais ir parašais.
• Aš manau (ir reikia manyti) 'ta šauni draugija nori mums gera padaryti, bet
♦ praktikoje, gal kreivame stovyklos veidrodyje, išėjo kažin koks rankiojimas sro-
• vinių tobulybių. Nors ir po priedanga, bet vienos srovės išrinktųjų. Po vieną du
• tokius raštelius atneša Į stovyklą paštas, vis tos draugijos ir vis vienos srovės to-
♦ bulybėms.
; Ir šie rašteliai jau spėjo sukelti audras kalbų, ginčų, apkartino giminių, pa- 
1 žĮstanių ir taip jau nesaldžias DP dienas .

•J Keletą dienų atgal toji pati garbinga ir uoli organizacija ėmėsi registruoti 
i MUncheno katalikus. Labai gerai ir gražu, nes lietuvių DP apie 85 •/■ katalikų. 
I Stovyklose sujudimas. Žmonės parduoda gautą sviesto šaukštą, — kelionei ! Miin- 
i dieną. Bet Mtindiene pasirodo, kad reikia užpildyti tam tikras anketas, (visur an-
• ketos ir anketos!) kurias turi patvirtinti stovyklos klebonas.
J Dėl šventos ramybės tenka nutylėti | kokius klausimus turi atsakyti DP toje 
J anketoje, taipgi ir kokias, dorybes turi paliudyti klebonas, bet dėl paties metodo, 
J dėl tokio DP parinkimo, kaip vienas DP prasitarė, reikia juoktis, verkti ir 
{ melstis. Viską kartu. •

Einant toliau tokiu keliu, reikia laukti, kada imsis tinkamumą Amerikon nns- 
I iatinėti partijos: vieni rinks tautininkus, kiti — socialdemokratus, treti — liau-
• dininkus. .
; O kas gi rinks D P, kas gi rūpinsis lietuviais? Argi išpūstas 
J toks klausimas, kai dar nepaaiškėjus kaip, kada bus galima įkelti koją emigraci- 
J jos kontoron, jau pradedami rūšiuoti kaip ganykloje pagal vilną ir veislę?
♦ AtsigrĮžkim atgal, -J Nemuno pusę, kai mes bėgom per degančias sodybas, per 
Į vieną, tironiją nuo antros tironijos. Ar mes klausėm, kuris kokio tikėjimo, kokios 
; partijos, kai kuo nors galėjom padėti. Tada mus vienijo didelis, troškimas — pa- 
J bėgti nuo laisvės, teisės duobkasių.
♦ Ir ne dėl to Amerika mums žada (kolei kas tik žada) atverti šalies duris, kad
♦ ’ mes buvome ar esame geri krikdemai, socialdemokratai, liaudininkai ar tautininkai, 
; bet dėl to, kad mes per visokius bandymus, kančias tikėjome ir tikime, jog lais- 
j vėje, teisėje yra gyvenimo prasmė.
t Mes esame dėkingi visokiom srovėm ir tikybom, kurios atėjo ar ateis mums 
J padėti, brolišką ranką ištiesti, bet mes galim (gal ir turime) prašyti visus juos, 
1 kad jie sueitu Į krūvą, sudarymų valdybą, ar sąjungą ir visi bendrai, visiems mums 
J padėtų rašteliu, skatiku ar žodeliu.
I Kas tiks, kas netiks l Amerikos dirvą, tai aptars ir išarpuos tam tikros sau- 
J gurno institucijos. Jos atrinks komunistus, fašistus, Spiegus, o jūs, lietuviai par- 
J (iečiai daktarai ir levitai, mus pristatykite kaip teroro, melo, vergijos aukas, kaip 
Į tuos, kurie tiki, jog laisvė, teisingumas yra kažin kas daugiau, nei partijų in- 
J teresal.
♦ Pagaliau, daugelis iš mūsn DP nenori | Amerikos žemę Iškelti kojos, pažy-
• mėtas kokios nors partijos etikete; argi negalima mus iškelti į Amerikos krantus, 
; kaip mūsų pavergtos tėvynės vergijos aukas, pagaliau nors kaip vargšus DP, ku-
♦ rių programa toli prašoka ir labai giedrių partijų apimt|. ,
; Pagaliau, kiek įsidrąsinus, ar neįeisite pasakyti: ar ne laikas būtų sumažinti 
Į tas anketas, visokius liudijimus. Ar ne metas | mus pažiūrė'l kaip į lietuvius, kaip 
J žmones. Diogenas, vidury giedrios dienos ieškojo su žiburiu žmogaus, o ir šian- 
J dien būtų pravartu ieškoti žmogaus, žmogaus, kuris kenčia, kuriam padedama ne 
J dėl to, kad jis mano partijos ir mano bažnyčioje {meta varioką.

Kai imsite kiekvienas su savo išrinktųjų sarašais Įrodinėti savųjų tinkamumą,
♦ skaistybę emigracijai, savaime bus papeiktos kitos srovės išrinktųjų sąrašas. Ir 
j taip gali prasidėti emigracijos kontorose srovinis šustas, kad sąrašas DP ir toliau
• kirmys stovykloje, nors jūs būsite išlikę skaistūs ir srovinėse liniiose nesuklydę.

Ar negalima mus vežti { Ameriką pagal tą dvasią, kurioje buvo priinrtas Ir 
I bilius, f. y. laisvės ir teisės dvasioje. Taigi ir noris maldauti visus geradėjus: 
t vežkite mus Į visur, bet vežkite kaip DP, vežkite kaip žmones, vežkite tokius, ku- 
l kiais buvome palikdami tėvų kapus. L. D.

yra 
_____ .... ______ ___  turi 

Brazilijoje gerai įsikūrusių giminių, sutin
kančių jiems padėti ir atsiuntusių aiidavi- 
tus. Tačiau Vokietijoje vienintelė Įstaiga, 
išduodanti Braziluos vizas ir esanti Bre
mene, duoda jas tik tiems, kurie vyksta Į 
tą kraštą pagal IRO ir Brazilijos vyriau
sybės sudarytą emigracijos schemą. Todėl tų 
žmonių reikalus, kurie turi afidavitus ir 
nori vykti Į Braziliją teks tvarkyti Šveicari
joje esančiame Brazilijos konsulate, Indivi
dualinės Emigracijos įstaigoje Frankfurte.

Įkurdinimo Tarnybai tarpininkaujant Ar
gentinos Lietuvių Imigracinis Komitetas 
yra parūpinęs daugiau kaip 1300 Vokieti
joje gyvenančių lietuvių leidimus Argenti
nos vizoms gauti. BALFas darys reikalin
gų žygių karinėse ir kitose įstaigose, kad 
būtų pagreitintas norinčiųjų išvykimas. 
Iki šiol nemažų sunkumų vizai gauti buvo 
dėl to, kad užsieny esą Argentinos konsulai 
buvo sunkiai pasiekiami, o vizos tegali būti 
išduodamos asmeniškai prisistačius l Kon
sulatą. Dabar Argentinos konsulatas yra 
Frankfurte ir tų sunkumų nebūtų, tačiau 
lieka kita didelė kliūtis, tai vizų mokestis. 
Už kiekvieno asmens vizą reikalauja 50 do
lerių. Aišku, kad tremtiniai patys tokio mo
kesčio sumokėti negali. IRO taip pat atsi
sako mokėti, nors kelionės išlaidas ši orga
nizacija ir prisiima. Lietuviškoms organi
zacijoms esančioms užsieny, tas mokestis 
taip pat nėra pakeliamas, nes vien . tik iki 
šiol leistoms vizoms apmokėti reikėtų per 
60.000 dolerių, šiuo metu Ženevoje vyksta 
derybos. tarp IRO ir Argentinos atstovų 
dėl tremtinių atleidimo nuo šio mokesčio. 
Tikimasi, kad tos derybos daugiau ar ma
žiau pavyks. Tada būtų lengviau norin
tiems išvykti Į Argentiną.

Panašiai kaip ir Argentinoje, taip ir Ko
lumbijoje esąs lietuvių emigracinis komite
tas yra pasirtyąinęs visą eilę leidimų vi
zoms gauti, šie leidimai yra persiųsti j 
Kolumbijos konsulatą, Šveicarijoje. Jau da
bar BALFui tenka palaikyti ryši au tuo 
konsulatu ir teikti Įvairių papildomų infor
macijų, kurių yra reikalingas šis konsula
tas prieš nuspręsdamas išduoti vizas. Rei
kalui esant BALFas numato panaudoti savo 
turimus ryšius su šiuo konsulatu lietu
viams atstovauti ir teikti jiems juridinės 
paramos. Kiek sąlygos leis, BALFas sten
gsis padėti ir j kitus kraštus emigruojan
tiems lietuviams.

Po valiutos reformos Vokietijoje tremti
niai dar labiau reikalingi šalpos, negu iki 
šiol, todėl BALFui teks nemaža jėgų skirti 
šalpai organizuoti. Vykdytas AOA vajus 
nepateisino nei pačių kukliausių vilčių, to-, 
dėl BALFas būdamas tos organizacijos na
riu, negavo numatytų sumų ir jo finansinė 
būklė nebuvo tokia kokios mes norėtume. 
Iš kitos pusės, sąlygoms Vokietijoje pasi
keitus, kur kaip tik yra didžiausias tremti
nių skaičius, tam pačiam šalpos lygiui iš
laikyti, koks buvo iki šiol, reikalinga žy
miai didesnių išteklių. Tikimasi, kad dabar 
vykdomas BALFo piniginis vajus duos ge
rų rezultatų, tačiau šiuo metu emigracija 
yra pirmos svarbos reikalas ir 'todėl šiam 
tikslui tenka pirmoje eilėje skirti lėšų. Rei
kia tikėtis, kad BALFas ir ateity pajėgs 
perduoti Lietuvos Raudonajam Kryžiui ne
mažiau gerybių, kaip buvo perduodama iki 
šiol, tačiau visų padidėjusių šalpos reika
lavimų negalima bus patenkinti. Esamą 
tremtinių vargą tegalėsime sumažinti ir 
šalpos problemą išspręsti, jeigu emigracija 
vyks patenkinamu tempu ir tremtiniams 
pavyks Įsikurti tuose kraštuose, kur jie ga
lės sudaryti sau pakenčiamas gyvenimo są
lygas. BALFo Įstaiga Europoje steigiama 
kaip tik padėti tremtiniams šio tikslo siekti.

Visų mūsų tatai yra bendras darbas ir 
visi vieningai ir susiklausydami turime jĮ 
dirbti. Norėdama, pasirinkti geriausią ke
lią darbui ir tinkamiausią būdą visu trem
tinių, nepaisant kuriuo atžvilgiu jie nuo 
kits kito skirtųsi, bendradarbiavimui, 
BALFo Įstaiga kantu su Įkurdinimo Tarny
ba kvietė š} suvažiavimą ir bus labai dė
kinga už visas pareikštas sugestijas, kad 
ateities darbas būtų sėkmingesnis, o taip 
pat bus dėkinga ir už suvažiavimo pasiūly
tas visų mūsų bendradarbiavimo formas.

Tokio pat turinio raštas prancūzų kalba 
yra išsiuntinėtas ir privatiems užsienie
čiams, ar organizacijų vadovybėms, skel
biant, kad Lietuvos diplomatai, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ar Vykdo
moji Taryba neturi teisės kalbėti Lietuvos 
vardu, kad minėtieji organai ir Lietuvos 
politinės partijos esą fašistinės ir norinčios 
atstatyti Lietuvoje fašistinę diktatūrą. Raš
tas pasirašytas Tauro ir J. Girėno „Lietu
vos Rezistencijos Tautinės Tarybos delega- 
lūros” vardu. Pažymėtina, kad abudu var
dai yra pseudonimai, paimti iš Lietuvos 
partizanų slapyvardžių, siekiant sudaryti 
fikciją, kad raštai esą kilę iš krašto ar bent 
iš krašto valios. Tokią pat fikciją stengiasi 
sudaryti ir kai kuriuose Jungtinių Valsty
bių lietuvių laikraščiuose paskelbtas atsi
šaukimas su instrukcijomis rezistuojančiam 
kraštui, pasirdšytas „Lietuvos prezidento 
prof. Dr. Tautvyrio.

Ryšium su OBO sustiprėjusiu veikimu ir 
minėtais reiškiniais ELTA yra Įgaliota ir 
Įpareigota pareikšti. >

1. „Lietuvos Rezistencijos Tautinė Tary
ba’,’ ar jos delegatūra, kurios pirmininku 
skelbiasi Tauras, o sekretorium J. Gi
rėnas, neturi nieko bendra nei su krašto 
rezistencija nei su jos {galiotais organais 
užsieniuose.

2. Atsišaukimas su instrukcijomis rezis
tuojančiam kraštui, paskelbtas tariamojo 
Lietuvos prezidento prof. Dr. T a u t v y- 
r i o, yra provokacinis reiškinys.
■ 3. Yra tikras dalykas, kad „Lietuvos Re
zistencijos Tautinės Tarybos”, lygiai kaip 
„Lietuvos Gelbėjimo Komiteto”, „VLAK-o 
užsienių skyriaus”, „Baltijos Valstybių At
vadavimo Komiteto”, „Rytprūsių Tautinės 
Tarybos” ir panašiais fiktyviais vardais 
dengiasi p. J. Gabrys-Paršaitis, gy
venąs Šveicarijoje.

4. Minėtais titulais ir vardais varoma de
struktyvinė antilietuviška akcija ir jos

OBO interesus ir

Vilniuje, Filaretų gatvėje, prie MVD (Mi- 
nisterstvo Vnutrennich Diel) veikia ypatin
gasis skyrius OBO (Osobyj Banditskij Ot- 
diel), kuriam vadovauja rusų majoras So
kolovas. Skyriaus uždavinys — provokuoti 
vietinius gyventojus, kad iššifruotų parti
zanus ir jų rėmėjus ar prijaučiančius ir 
likviduotų jų veiklą. Šiam uždaviniui ver
buojami lietuviai, lenkai, rusai, žydai (pa
starieji apsimeta vokiečiais). Ypatingai 
stengiamasi pritraukti asmenis, dėl kurių 
nors asmeninių priežasčių patekusius i par
tizanų eiles ar nelegalią padėti- Provokaci
jai apmokyti asmens veikia {Vairiais meto
dais; jie perrengiami partizanais, tariamai 
atvykusiais iš toliau ryšio ieškoti su štabais, 
ar išblaškytais po kautynių ir t.t. Kad Įti
kintų gyventojus, jie kartais sulikviduoja 
tarybini pareigūną, inscenizuoja kautynes 
su MVD, vaizduoja anglų parašiutininkus 
ir t.t.

OBO veikla yra perkelta ir l užsienius, Į 
tremtinių stovyklas./! čia gabenamiems pro
vokatoriams paruošti Vilniaus priemiestyje 
veikia pusės metų mokykla. Kiekvienam ją 
baigusiam duodamas specialus uždavinys: 
sekti tremtinių gyvenimą, juos kompromi
tuoti, kelti vaidus, kliudyti emigraciją, su
rasti sau agentų tarp emigruojąnčių, kelti 
nepasitikėjimą vietiniais komitetais, centri
niais organais ar vadovaujančiais asmeni
mis, sabotuoti kultūrinę veiklą.

šita diversantinė akcija tarp tremtinių 
sistemingai palaikoma per jiems skiriamą 
Vilniuje leidžiamą 
są”. Jai talkina iš 
toriais laikraštėlis

Tarp nelietuvių 
protarpiais prakišama per vakarinių valsty
bių komunistuojančią spaudą. Šiai akcijai 
ranka l ranką talkina laikraštis „Mesąager 
Balte”, leidžiamas tariamai Lyone (Prancū
zijoje). Taktikos sumetimais pasisakydamas 
prieš Lietuvos okupantą, visą savo veiklą 
šitas laikraštis yra skyręs diskredituoti Lie
tuvos diplomatams, Lietuvos laisvinimo ins
titucijoms Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui ir Vykdomajai Tarybai, Lie
tuvos politinėms partijoms (išskyrus vie
ną!), atskiriems asmenims, stovintiems Lie- kitas, nors būtų prisidengęs bet kuriuo _ti- 
tuvos laisvinimo darbo priekyje. 1 tūlu. (E)

laikraštį „Tėvynės Bal- 
Sveicarijos ateinąs rota- 
„Tautos Sargyba”.

Šita destruktyvinė akcija

me-

ir Lietuvos valsty- 
kalbėti užsieniuose

(odai visiškai atitinka 
metodus.

5. Kovojančios tautos 
bes vardu tėra (galioti
tik Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ir Lietuvos pasiuntiniai — ir niekas

Konferencija emigracijos
(Atkelta iš 3 psl.) 

kai kartą prisiėjo perleisti, tai užrašė ai
riams. Aš nežinau, ar tai tiesa. Tačiau rei
kia išmokti mums bendrai veikti. „Nau)» 
kyous” sukurti mums gal pasiseks tik Ka
nadoje. JAV „naujokynų” jau yra labai ma
ža. Kurtis reikia pastoviai, tvirtai, ekono
miškai, o turtą parduoti ir grįžti Į Lietuyą 
nebus sunku. Taigi, kurkime „naujokynus” 
tada galėsime paremti ir tuos, kuriais sie
lojasi Dr. Jasaitis.

Agron. Baublys: JAV nori lietuviškų ūki
ninkų sritims, kurias sunaikino gamtos ka- 
■tastrofos, užliejo, dulkės užpustė, 
erozija sunaikino. Dabar tos sritys 
liai vėl atgyja ir norima išvengti 
katastrofų, tas vietas apželdinant. Į 
nės sritis patekti reikia saugotis, 
negrų darbai — nereikia jokio t 
vaikščioti su maišeliu :r rinkti j 
Maine gubernatorius, 1 kurj buvom kreipę
si, žadėjo priimti nemažą skaičių tremti
nių. Dabar gavom žinią, kad jis mirė. Ar

žemės 
i natūra- 
i ateities 

medvil
nes tai 

ūkininko 
pūkelius.

jo Įpėdinis bus to pat nusistatymo — lau
kiam iš jo atsakymo. Taip pat New Yorko 
gubernatorius siūlė priimti 50.000. Reikia 
su jais užmegsti ryšius.

Gaučys: Reikia išspręsti klausimą, ar 
mes kolonizuojamės, ar tik laikinai persi- 
keliarn — laukimui. Į miestus lietuviai ver
šis, nes yra palinkę bėgti iš ūkių Į miestus. 
Iš anglų zonos užsirašė 200 ūkininkais 1 
Braziliją, o atsidūrė miestuose, paskui dėl 
to, net Brazilijos vyriausybė užpyko. Že
mės nikyje darbas yra sunkus ir atlyginimas 
menkesnis. Kanadoje tie, kurie pateko i 
ūkius, skaito nelaime ir laukia sutarties 
baigimo termino. Žemės ūkiai sunkiai per- 
gyvėna ir krizių laikus. Koks gali būti at
lyginimas darbininkui^ jeigu pav. Argenti
nos kviečiai Klaipėdoje kainavo pigiau, ne
gu lietuviški. Gi miestuose žmonės gyvena 
švariai ir fabrike dirba tik 8 valandas. Nei 
mes sukursime koloniiu. nei yra prasmes 

■tai daryti (Pabaiga sek. num.)

Iz. Vasyllunas MUncheno ratllofone
Rugsėjo mėti. 30 d. smuikininkas Izido

rius Vasyliūnas groja pusvalandį Miincheno 
radiofone. Fortepijonu. palydi radiofono pia
nistas Paul Sanders. Programoje „Miniatiū
ros”: Maria Theresia von Poaradies — 
„Sicilienne”, Fritz Kreialer — „Rondino 
Beethoveno temai”, E. Granados — „Ispanų 
šokis”, Juozo Vitočio — „Romansas”. Lie
tuvių kompozitorių Antano Račiūno —. 
„Rymojo mergelė” ir Vlado lakubėno 
„Melodija”, |

VOKIEČIAI ATSISAKĖ DP STOVYKLOM TIEKTI MESA
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Kasselis. Pastaruoju metu sušlubavo 
Kasselio Sub Area, jos žinioje esančioms 
DP stovyktoms mėsos tiekimas iš vokie
čių ūkio. Kai kurios stovyklos mėsos ne
gavo dvi savaites. Sis nenormalumas atsi
rado dėl vokiečių, kurie už ligšiolines kai
nas atsisako mėsos tiekti. Jie aiškinasi, 
IRO mokamos už mėsą kainos buvo per 
mažos ir tokiomis kainomis toliau jos ne
gali tiekti. Tuo reikalu Frankfurte Jvyko pa
sitarimai ir tikimasi ši nenormalumą paša
linti.

Iš karinės valdžios Įsakyta už nedaduotą 
laiką išduoti iš vokiečių ūkio konservuotą 
mėsą. Vokiečiai taip pat reikalauja aukštes
nių kainų. Be abejo, tam tikra dalis vokie
čių mėsos patenka Į juodąją rinką. '

— Gautas iš Sub Area Kassel raštas, ku
riame iškeliamas išvietintųjų pavardžių su
vienodinimo reikalas. Sudarant emigracijai 
dokumentus siūloma visų šeimos narių pa
vardžių galūnes rašyti taip, kaip šeimos 
galvos pavardė. Iniciatorių atsiklausiama, 
ar toks pavardžių suvienodinimas neuž
gautų lietuvių tautinius jausmus.

— Savo laiku Mattenbergo stovykloje 
buvo norima pTaktikoj Įgyvendyti kiaulių 
laikymo uždraudimo nuostatus. Kiaulių 
augintojai turėjo rūpesčių ir kai kurie priė
jo net prie jų likvidavimo. Tačiau vėliau 
tas reikalas kiek aptilo ir kiaulių auginimas 
įgavo lyg ir Įsisenėjimo teisę.

Iš oficialių Įstaigų dabar norima vėl š} 
klausimą iškelti. Kai kurie net amerikiečių 
kompetetingi asmenys palaiko tą mintĮ, kad 
stovykloje kiaulių, auginimas būtų legali
zuotas. Dėl vištų, laikymo stovykloje su
varžymų nekeliama, bet tik reikalaujama, 
kad jos nebūtų laikomos gyvenamose pa
talpose.

— Suregistruoti visi stovykloje ar už jos

ribų savarankiškai dirbantieji, o taip pat 
kurie dirba pas amerikiečius ar -vokiečius. 
Šios žinios reikalingos finansų Įstaigai 
Wetzlare ir ligonių kasai numatomiems iš 
jų uždarbių atskaitymams. Stebėtojas.
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