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Grąžinkit laisvę pavergtosioms tautoms

Rezoliucija, priimta 1949. 6.11 Hanau stovyklos 3700 lietuvių, latvių, estų
ir ukrainiečių protesto demonstracijoje

Rusiško bolševizmo pavergtosios 
tautos: ukrainiečiai, gudai, gudai, 
turko-totoriai, gruzinai, kazokai, 
Kaukazo kalnų tautos ir kitos — ken
čia. Antrasis jau daugiau kaip šimt
mečio ketvirti pasaulinis karas ne 
tik neišlaisvino šių tautų, bet net 
įgalino Kremliaus valdovus pavergti 
kitas Vidurinės Europos tautas, maž
daug šimtą milijonų estų, latvių, lie
tuvių, lenkų, rumunų, vengrų, čekų, 

. slovakų, bulgarų, serbų, kroatų, pusę 
Austrijos ir dalį Vokietijos. Kas da
roma dabar — buvo daroma su pa
vergtomis tautomis anksčiau: gyven
tojų apiplėšimas, teisių paveržimas, 
asmenybės nerespektavimas ir pa
vertimas jos sovietinio režimo ver
gais. Visi gyventojai atiduoti fizi
niam ir moraliam terorui. Tikyba per
sekiojama, draudžiama tikėti į Die
vą. Sąžinė ir protas žalojami ir nai
kinami melo, sovietinio aparato kas
dien gyventojams apsčiai tiekiamo.

Ir šituos žiaurius metodus jie va
dina atsiekimais, sociale pažanga, lai
mingu gyvenimu ir tikrąja demokra
tija ir nori visą pasaulį tuom palai
minti! Tautos, kurioms bolševizmas 
nepriimtinas ir kurios kovoja už jų 
laisve, naikinamos, pav. Krymo to
toriai, ingušai,. kalmukai, Pavolgės 
Vokiečiai ir kt., ar masiniais šaudy
mais bei masinėmis deportacijomis 
| priverčiamojo darbo stovyklas bei 
KZ-tus šiaurės plotuose. Per sąmo-' 
ningai suruoštą bado katastrofą 1933 
metais Ukrainoje žuvo 10 milijonų 
žmonių, kurie priešinosi priverstinai 
kolektivizacijai. Ir dabar, viso pasau
lio akivaizdoje, panašiu būdu naiki
nami estai, latviai, lietuviai, lenkai, 
vokiečiai ir kiti. 1941 m. birželio 
14—15 dienomis šimtai tūkstančių 
estų, latvių ir lietuvių sovietų val
džios buvo deportuoti į Sibirą.

Neramumai Jugoslavijoje
,Basler Nachr.“ praneša apie vei

kimą slaptos radio stoties Jugoslavi
joje, iš kurios plaukia žinios apie or
ganizuotą sukilimų akciją Kroatijoje, 
Bosnijoje ir Juodkalnijoje.

Taip pat ir slaptoji spauda infor
muojanti apie antikomunistinių pa
jėgų būrimąsi, kurių sunaikinti ne
pajėgia nei beatodairinlai Tito pagal 
sovietų pavyzdį organizuojami valy
mo žygiai. Pagal tas žinias išeitų, 
kad ištisi plotai Kroatijoje ir Serbi
joje valdomi antikomunistinių lais
vės kovotojų, kurių vadovybėje ran
dasi gerai žinomos pavardės, kaip 
gen. Bobano ir pulk. Palosevičiaus.

Tas žinias patvirtina ne tik gerai 
girdimų slaptų radio stočių praneši
mai, bet ir sostinės sluogsniuose au

Austrijai komunizmas negresia
Ką sovietų politika Austrijoje gali 

atsiekti, rodo intensyvus krašto ūkio 
alinimas. Savo zonoje įsteigę sovie
tines bendroves, sovietai išnaudoja 
ne vien tik pramonę ir jos gaminius 
savo reikalams, bet ir iš darbininkų 
atskaitomus mokesčius neatiduoda 
austrų vyriausybei, o naudoja sa
viems tikslams finansuoti. Už gele
žinkelių panaudojimą tarifų skolos 
siekia milijonines sumas, apie kurių 
grąžinimą sovietai nė negalvoja.

Atrodytų, kad tuo būdu surinktos 
milijoninės sumos turėtų bent iš da
lies plaukti į vietinių komunistų kasą 
savo įtakai į austrus plėsti. Tačiau 
tos įtakos vaisiai geriausia pasirodė 
neseniai įvykusios Vienoje demon
stracijos proga, kuriai buVb ruoštasi 
visomis komunistams įprastomis pro
pagandos priemonėmis. Šveicarų 
^Basler Nachrichten“, tą temą gvil
dendamas, pabrėžia juokingus komu- 
rų duomenis, kurie geriausia rodo

propagandos tuštybę. Pagal jų

Kai 1944 m. bolševikai grįžo, Bal
tijos valstybių gyventojų naikinimo 
politika, pradėta 1940—41 m., buvo 
tęsiama dar didesniu aštrumu. Šim
tai tūkstančių nekaltų žmonių, kas
met buvo kišami į kalėjimus ir de
portuojami i Sibiro priverčiamojo 
darbo stovyklas tik dėlto, kad jiems 
buvo nepriimtina sovietinė sistema ir 
rusiškas imperializmas. Šių valsty
bių ūkis sugriautas, o tautinė kultū
ra sunaikinta. Bažnyčia persekioja
ma, dvasiškiai deportuoti. Vieton de
portuotų gyventojų atkeliami rusai 
ir aziatai ir susodinti į išvežtųjų na
mus. Netekėjusios moterys ir mergai
tės verčiamos tekėti už atėjūnų. Kas 
tik atrodo nenaudingas sovietiniai 
santvarkai — naikinamas.

Sovietinė ekspansijos ir bolševi- 
kinimo politika, kurios auka pc: 
trumpą laiką tapo ištisos tautos, vis 
žengia pirmyn į vakarus. Milijonai 
karo belaisvių vis dar yra Rusijoj. 
Šimtai tūkstančių vokiečių civilistų 
buvo išsiųsti į Sibiro prevartos bei 
koncentracijos stovyklas, platūs ^plo
tai neteko gyventojų ir paversta 
stepėmis. Ir vis nėra žymių, kad bū
tų galas šiai sistemai. Ar šio pasku
tiniojo karo aukos buvo tam sudė
tos, kad pasaulį išduotis dar dides- 
niai vergijai — Raudonajam Impe- 
ralizmul?

Pavergtosios tautos tęsia pasiprle-. 
šlnima sovietinei santvarkai. Kova 
eina dvasiniam, ekonominiam ir kul
tūriniam plote, o taipogi ginklu ran
kose, taip kaip jis prasidėjo 1947 m. 
Ukrainiečių Laisvės Armija UPA ir 
kiti tautiniai partizanai ir pasiprie
šinimo judėjimai tęsia atkaklią ko
vą už laisvę.

Pasiremdami nurodytais faktais, 
kurie turėtų būti žinomi visam pa
sauliui, mes, išlikę gyvi nuo bolše- 

gąs nervuotumas, reikalaująs vis 
naujų slaptosios policijos papildymų. 
Šalia tų antikomunistinių pajėgų 
reiškiasi taip pat ir kominformui iš
tikimos srovės, kurių labiausia pri- 
sibijoma esant kariuomenėje. Nevel
tui pritarioma Tito tvirtinimams, kad 
kariuomenė nesanti mobilizuota, bet 
už tai nuolat didinami kadrai slap
tosios policijos ir Tito ištikimos gvar
dijos, kuri savo veiksmais nesiskiria 
nuo buv. vokiečių SS.

Nerimui numalšinti tenka imtis 
vis naujų „valymo“ akcijų, nuo ku
rių neiššisaugo ištikimiausi komuniz
mo šalininkai, jų tarpe ir Juodkal
nijos komunistų partijos gen. sekr. 
Dr. Milovan Djila, geras Stalino as
meniškas draugas.

spaudos duomenis, demonstracijoje 
dalyvavę 170.000 žmonių. Tai būtų 
rekordas austrų masinių demonstra
cijų istorijoje. Deja, Vienos policija 
galėjusi užregistruoti tik — 8.000 ... 
Kadangi komunistai savo „laimėji
mus“ atžymi santykiu 10—1, tai šį 
kartą tai siekia jau 20—1. Tai rodo 
ne tik komunistų propagandos komi
ką, bet ir inteligencijos laipsnį, nes 
kaip gi jie skaičiuoja, kad Vienos 
rotušės aikštėje galėtų sutilpti 170.000 
žmonių. Tuo būdu ant kvadr. metro 
turėtų sutilpti 20 asmenų ...

Gi tiesa yra ta, kad ir tie 8.000 
buvo sovietų sunkvežimiais sugabenti 
iš sovietų zonos...

Austrai komunizmo mokosi ne iš 
jų komunistinių propagandos ruporų, 
o iš sovietų krašto alinimo politikos. 
Austrai dar savo jėgomis nepajėgia 
priešintis krašto gėrybių apsaugoji
mui nuo svetimų išnaudotojų, tačiau 
puikiai sugeba atsispirti iš Rytų plau
kiančioms idėjoms. -J-- 

vikinio teroro — laisva dalis paverg
tųjų tautų, esame įpareigoti skelbti, 
kad raudonasis diktatorius Stalinas 
susavo budeliais — padėjais (bolše
vikais ir NKVD) yra atsakingas už 
šiuos nusikaltimus:
1. Pasipriešinimas Dieviškai Valiai,
2. Taikingųjų tautų užpuolimas ir 

laisvų valstybių pavergimas,
3. Išnaikinimas ištisų tautų (Genoci

de) taikos ir karo metu,
4. Žmogaus teisių negerbimas ir su

kūrimas teroro, pagrįsto provoka
cijomis ir melu.

5. Tautų ir atskirų žmonių apiplė
šimas ir jų nužeminimas iki ba
daujančių elgetų.

6. Klastingas tarptautinių sutarčių ir

Lietuvių Tauta laikysis ligi paskutiuosios
PAREIŠKĖ VLIKo PIRM-KA8 GRĮŽDAMAS Iš JAV Į EUROPA

New York (LAIC) — Gegužės 25 
d. 1:30 vai. pp. iš La Guardia aero
dromo išskrido Londonan VLIKo 
pirm. Msgr. Mykolas Krupavičius ir 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pirm. 
Vacį. Sidzikauskas.

Prieš išskrisdami jie padarė jung
tinį pareiškimą spaudai:

„Lietuvos tauta tebesipriešina 
prieš sovietinę tironiją, Ribbentropo 
su Molotovu dalybų Ąnt jos užkrau
tą. Lietuvos pogrindinė rezistencija, 
tiek ginkluota kaip ir pasyvi, įgyja 
daugiau jėgų nepaisant rusų vykdo
mų represijų klaikumo ir genocido. 
Ne tik tas, betgi efektingas ryšys pa
laikomas su panašiais rezistenciniais 
sąjūdžiais Latvijoje, Lenkijoje, Esti
joje ir Ukrainoje.

„Gyvenimo sąlygos po rusų oku
pacija yra nepalyginamai žiauresnės 
Baltijos valstybėse — kurias Rusija 
dedasi aneksavusi — negu Lenkijoje 
ar kituose satelitų kraštuose. Giliai 
įsišaknijusi Lietuvos katalikybė nu
stebino rusus savo stiprumu, besi
priešinant prieš priverstiną sovietl- 
nimą ir ginkluotą bedievybę. Pa
vergtos tautos kala stiprią grandį, 
kad bendromis pastangomis laimė
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Čekoslovakija kovoja prieš tikėjimą
Gegužės mėn. pabaigoje įvykusioje 

komunistų partijos konferencijoje be- 
skylančios komunistinės jėgos sutelk
tos- Tautinio sparno komunistai at
sidūrė komunistų partijos vadovy
bėje, kuri turi paklusti Kominformo. 
Tuo būdu politinė vadovybė pamažu 
vėl pajungiama Maskvos. Lieka su
naikinti dar vieną priešą — krikščio
niškas Bažnyčias. Raudonoji audra 
pakilo sunaikinti neklusniuosius 
krikščionis. Tuo tikslu pirmiausia 
reikia palaužti katalikų ir protestan
tų Bažnyčias. Tačiau tas polėkis ne 
taip lengva įgyvendinti. Juozas Be
ran, Prahos arkivyskupas, visa ener
gija priešinasi komunistiniams ant
puoliams.

Nepraėjo net savaitė nuo komuni
stų partijos konferencijos, kurioje 
pritarta katalikų Bažnyčios gniuždi- 
nimui, informacijos ministeris Vaclo
vas Kopecky ėmėsi ryžtingų priemo
nių, kad privertus katalikų Bažny
čią paklusti komunistams. Dvasiš- 
kija persekiojama visu aštrumu, nes 
partija papeikė Klemenso Gottwaldo 
vyriausybę už neryžtingumą kovoti 
prieš tikėjimą.

Komunistų’ ministerijos leidžia
mame spaudinyje: „Katalikų dvasiš- 
kijos žinios“ nurodoma, kad kiek
vienas dvasininkas užimdamas bet 
kurią administracinę vietą turi gauti 
tos ministerijos pritarimą. Kiekvie
nas dvasininko pakeitimas tini būti 
vietos administracijos patvirtintas.

pasižadėjimų laužymas, taipogi UN 
atžvilgiu,

7. Konspiratyvus paruošimas antpuo
lio ant laisvių pasaulio tautų su 
tikslu jas pavergti.
Jausdami atsakomybę prieš Dievą, 

mūsų sąžinę, mūsų tautą ir visą pa
saulį, ir turėdami galvoj nupasako
tus nusikaltimus, mes relkalajame:
1. Patraukti atsakomybėn Staliną ir 

jo bendrininkus,
2. Nuginkluoti Maskvos agresorius, 

okupantus teroristus, 1
3. Garantuoti visoms Europos ir 

Azijos tautoms, kurios yra bolše
vikų pavergtos, laisvą gyvenimą jų 
nepriklausomose valstybėse Atlan
to Chartos ir UN nuostatus.

jus sau išsilaisvinimą. Mes buvome 
maloniai patenkinti pastebėję tokią 
pat nuotaiką tarp okupuotųjų tautų 
vadų tremtyje, su kuriais mes turė
jome progos aptarti mums bendras 
problemas.

„Mes tikime, kad artimoje atei
tyje mūsų kankinė tauta susilauks 
balso tarptautiniame forume. Mes 
grįžtame Europon pranešti mūsų tau
tai per pogrindžio šaltinius ir padrą
sinti tautiečius tęsti karžygišką kovą 
už Lietuvos laisvę.“

V. Sidzikauskas padarė ilgesnį 
pranešimą apie savo įspūdžius. Ea- 
prašytas tarti paskutinį žodį, Msgr. 
Krupavičius pasakė: „Lietuvių Tau

Partizanų veikla
S. m. gegužės 7 d. „Lūbecker 

Nachrichten“ paskelbė pranešimą 
apie partizanų veiklą Sovietų Sąjun
goje. S. m. birželio 2 d. tas pats lai
kraštis praneša, gavęs papildomų ži
nių apie įvairių partizanų darbuotę. 
Svarbiausiose Sovietų anglių kasy
klose Kuznecko rajone veikiančios 
„Juodosios Katės“ bei „Raudonojo 
Gaidžio“ grupės, kurios nuo savo

Šis potvarkis yra išleistas labai „kil
niais“ samprotavimais, kad ateityje 
išvengus bet kurių nesusipratimų dėl 
atlyginimo išmokėjimo. Esą patirta, 
kad turtingose parapijose skiriami 
kai kurie dvasininkai, kurie „toli ne
palankūs glaudžiam bendradarbiavi
mui su tauta“. Suprantama, kad tas 
glaudus bendradarbiavimas su „tau
ta“ reiškia ne ką kitą, kaip paklus
numą komunistų partijai, kuri „at
stovauja“ tautą.

Švietimo ministerijos leidinyje, 
kuris esąs oficialus katalikų Bažny
čios organas, skelbiama, kad 1947 m. 
valstybė paskyrus 61 mil. kr., 1948 
m. — 75 mil. kr. tikybinių pastatų 
statybai. Be to, kasmet valstybė pa
skiria po 12 mil. kr. istoriniams, ti
kybiniams pastatams atnaujinti.

Vyriausybė dėjo visas pastangas, 
rašoma tame pat leidinyje, išspręsti 
visus klausimus. Tat nepavyko tik 
dėl „įsikišimo vyriausios katalikų 
Bažnyčios vadovybės“, suprasti Va
tikano, nes iki šio meto liko atviri 
klausimai katalikų spaudos ir mo
kyklų reikalais. Čia esą kalti vysku
pai. Katalikų spauda galėjo būti 
tvarkoma dvasiškijos. Bet Beran 
esąs kaltas, nes jis dė’O pastangas 
išlaikyti katalikų Bažnyčios savisto
vumą. Tais sumetimais jis pasitelkė 
tautinę partiją. Vyriausybė yra griež
tai nusistačiusi prieš tokį katalikų 
Bažnyčios pasišovimą likti nepriklau
soma.

Kiek atominiu bombų 
turi Amerika

Olandų laikraštis „Haagschc Post“ 
nagrinėdamas šį klausimą, sako, jog 
tikslaus atsakymo niekad neteko iš
girsti. Tačiau kad skaičiai nėra ma
ži, galima spręsti iš apklausinėjimų, 
įvykusių jau 1945 m. Atominės ener
gijos komisijos narys Dr. J. Robert 
Oppenheimeris, savo laiku „tardytas" 
senatoriaus Tydingo, atsakęs, — „No
rint pagaminti tūkstantį bombų, tu
rime ištisus metus sparčiai padir
bėti.“ Į Tydingo klausimą, kiek laiko 
užtruktų, norint taikos sąlygomis pa
sigaminti 200 bombų, Oppenheimeris 
atsakęs, — mažiausia, vlenerių metų. 
Gi penkiasdešimts bomboms paga
minti reiktų apie 9 mėnesius.

Po to, kai Oppenheimeris davė 
šiuos parodymus, praėjo keturias- 
dešimts mėnesių. Išeitų, kad šiuo 
metu JAV turi apie 220 bombų. Gi 
prof. Campbellis, karo metu dirbęs 
prie atominių bombų gamybos, savo 
laiku „Armed Forces Chemical Jour
nal“ skiltyse yra pareiškęs, kad į są
vartą lengvai galima pagaminti po 
vieną atominė bomba, kas kart la
biau tobulinama, tai jau kitas klau
simas. -j.- 

ta kovos ligi paskutiniųjų už išsilais
vinimą“. Korespondentams paklau
sus ar numatoma kitokia išsilaisvini
mo priemonė apart karo, VLIK pir
mininkas atsakė: „Taip — tvirtas žo
dis iš Vašingtono!"

♦ • ♦
Birželio pradžioje abu pirm-kai 

grįžo Vokietijon ir jau turėjo eilę pa
sikalbėjimų su mūsų ir kitų tauty
bių spaudos atstovais. Plačiau išsi
kalbėta š. m. birželio 15 d. įvykusioje 
spaudos konferencijoje. Apie ją 
skaitytojai bus painformuoti sekan
čiame šio laikraščio Nr.

bazių pačiose neprieinamose taigose 
prasiskverbiančios iki tokių pramo
nės centrų kaip Kemeromvas. 
Iš Pabaltijo kraštų pranešama, kad 
juo planingiau sovietai išgabena vie
tinius gyventojus, juo atkakliau ko
voja prieš sovietų valdžią Pabaltijo 
partizanai. Staigiais puolimais ir 
sprogimais jie verčia Sovietų val
džią nuolat būti pasiruošusiai gintis.

Tolimesniam kyliui įvaryti kuni
gas Juozas Lukacovic jdėsto laikraš
tyje „Lidovė Demokracie“, kad ka
talikų dvasiškija turinti „atsisakyti 
neigiamos laikysenos“, nes „kas nei
na, drauge su pažangiaisiais kartą tu
rės būti naujos srovės nušluotas ir 
sunaikintas“.

Arkivyskupas Beran, kuris ilgą 
laiką buvo priverčiamo darbo sto
vykloje gyvenimo užgrūdintas, visai 
nemano pasitraukti iš srovės. Jis ir 
toliau kovoja prieš tiraniją. Gany
tojiškuose laiškuose, kurie išsiunti
nėti visame krašte, toliau skatina 
dvasiškiją kovoti prieš komunistinę 
priespaudą. Jei vyriausybė siekia 
jaunimą auklėti vien marksistinėje 
dvasioje, apie sutarimą su vyriausybe 
yra bergždžia kalbėti. Jis ten dar 
kartą dvasiškiams išaiškina tuos per
sekiojimus, kurie gula ant katalikų 
pečių: „Mūsų mokyklos yra naciona
lizuotos, katalikiškoji spauda už
drausta, procesijos neįleidžiamos, o 
katalikiškose leidyklose tikybinio tu
rinio leidiniai konfiskuoti.“ Beran 
toliau nurodo, kad reikia būti labai 
atsargiems su tautine partija, kuri 
kas kartas vis labiau atsiduria komu
nistų įtakoje. Visi bandymai katali
kų dvasiškiją suskaldyti, Beran mi
nėtame laiške aštriai pasmerkiami 
pažymint: „Aš tikiu, kad kunigiškos 
garbės jūs neparduosite, o Kristaus 
neišsižadėsite už trisdešimt sidabri
nių.“ G. Rymantaa
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Emigracijai laivų jau pakanka
TAUTINIŲ KOMITETŲ RYŠIŲ PAREIGŪNŲ KONFERENCIJA IRO VYR. BŪSTINĖJE

S. m. birželio mėn. 10 d. IRO Vyr. 
Būstinės Administracija sušaukė pri
pažintų tautinių komitetų ryšio pa
reigūnus konferencijai.

Konferenciją atidarė švietimo rei
kalų patarėjas Mr. Holliday ir nuro
dė apie dabartines DP švietimo įstai
gas US zonoje: šiuo metu turima 390 
mokyklų su 26.294 mokiniais ir 1.311 
mokytojais. Mokinių skaičius yra 
toks, kada dar mokiniais laikomi DP 
asmens nuo 6 iki 16 metų amžiaus. 
Dabar mokinių amžiaus riba esanti 
pakelta iki 20 metų amžiaus, gi kas 
link molytojų pasilieka 25 mokiniams 
vienas mokytojas. Išeinant iš to 
bus galima skirti daugiau etatų mo
kytojams, ir jų padėtis pagerėsianti, 
nors mokytojų algos ir paliksiančios 
toje pat aukštumoje.

DP mokyklų išduotų pažymėjimų 
pripažinimo reikalu jau daryti žy
giai Baigiama tartis su US Karinės 
Valdžios Švietimo Departamentu, 
kad tokioms DP pradžios ir viduri
nėms mokykloms, kurių mokomojo 
personalo ir programos kokybės bus 
pakankamai. aukštos, bus suteiktas 
pripažinimas ir jų išduoti pažymėji
mai galiuos ne tik Vokietijoje bet ir 
įkurdinimo kraštuose.

Reikalaujama ir norima daryti 
žygių, kad anglų kalbos mokymas DP 
mokyklose būtų sustiprintas, kad tuo 
paruošus jaunus žmones emigracijai, 
nes daugumas kraštų, į kuriuos iš
emigruos yra angliškai kalbančių ir 
emigrantas nemokantis vietinės kal
bos susidurs su nenugalimais sunku
mais įsikuriait. Anglų kalbos moky
mo suintensyvinimui ir pagerinimui 
rengiamos mokyklos - kursai anglų 
kalbos mokytojams paruošti, kur pri
tyrę • mokytoj ai-amerikiečiai dėstys. 
Tokie kursai jau kaikuriuose vietose 
veikia, pav. Laufene.

Iškėlus klausymą dėl stovyklose 
gyvenančių studentų, kurie studijuo
ja aukštosiose mokyklose gyvenančių 
likviduojamų IRO arėjų ribose, ir dėl 
to pavojaus, kad tokie studentai ar
ba turėtų išstoti iš to universiteto, 
jei vyktų kartu su likviduojamąja 
stovykla, arba netekti IRO globos ir 
pereiti į vokiečių ūkį, jei norėtų vie
toje tęsti studijas, švietimo reik, pa
tarėjas prašė patiekti vyr. būstinei 
tokių studentų sąrašus. Be to esąs ! 
IRO Europos Vyr. Būstinėje Ženevo
je keliamas iš naujo klausymas dėl 
studentų bendrabučių steigimo, bet 
iki šiol jokių teigiamų apčiuopiamų 
rezultatų nepasiekta.

Užklausus, ar privačiai gyvenan
tieji DP asmenys gali būti priimami 
į IRO išlaikomas specialias mokyklas 
— IRO Training school, Mr. Braude, 
kuris tada perėmė konferencijai va
dovauti, atsakė, kad tai kol kas ne
galima, nes reikėtų tokiems asme
nims pradėti duoti automatiškai ir 
IRO aprūpinimą, kas pagal nuosta
tus negalima. Tačiau bus išaiškinta,

ar privačiai gyvenantys DP negalėtų 
tokiomis mokyklomis pasinaudoti, jei 
save patys aprūpintų ir savo lėšomis 
prie tos mokyklos apsigyventų. Ka
dangi, kaip iš atstovų pusės konsta
tuota, mokyklose vietų yra, pav. Ais
bergo mokykla visai be mokinių, at
stovai prašė leisti būtinai tomis mo
kyklomis pasinaudoti.

Toliau diskusijose prieita prie rei
kalo, įrengti mokyklas invalidams ir 
ypač akliesiems, kad jie galėtų iš
mokti sau nritaikyto amato — spe
cialybės. Čia Mr. Braudė užtikrino, 
kad jau daug kas tokių mokyklų or
ganizavimo reikalu iš IRO pusės pa
daryta ir netrūkus, jos pradėsiančios 
veikti.

EMIGRACIJAI PASIRUOŠIMAS
Sekantį pranešimą darė emigraci

jos karininkas Mr. Thomas, paminė
damas, kad dabar jau atėjęs tas lai
kas, kada transporto priemonių emi
gracijos reikalams, ypač laivų, išvežti 
žmones į užjūrių kraštus esą pakan
kamai, ir tik emigrantai nesą visada 
laiku paruošti emigracijai ir išveži
mui. Kad IRO ir kitos emigracijai 
talkininkaujančios organizacijos bei 
įstaigos greičiau galėtų paruošti žmo
nes išvežimui, be aukščiau duotų di
rektyvų, prašoma dar sekančius 
punktus imti dėmesin ir vykdyti: 
1) Emigrantai, pakviesti vykti į emi

gracijos centrus bylų tvarkymui, 
privalo su savimi jau ir bagažą 
pasiimti. Tik tokie asmens, kurie 
dėl kokios nors labai rimtos prie
žasties abejoja, kad galės praeiti 
pro tikrinimus, o tokių neigiamų 
atsitikimų būna labai mažai — tik 
1:1000, pav. dėl plaučių džiovos, 
gali ir be bagažo atvykti. Atgal 
vykimas į stovyklas, atsivežti ba
gažo, pirma apsunkina IRO biu
džetą dėl susidarančių kelionės iš
laidų ir, antra, sutrukdo išvykimą 
emigranto nenaudai, dėl ko nu
matytos susisiekimo priemonės lie
ka neišnaudotos. Išvykimas emi
grantams gali būti tik labai svar
biais rimtais motyvais pagrin
džiant atidedamas, pav. jei emi
grantas baigia laikyti universite
to egzaminus ir nori diplomą 
gauti.
Emigranto bylos paruošimo, ypač 
patikrinimo darbą labai sutrukdo 
ir kenkia emigracijai visokie gau
nami skundai ir šmeižtai, daugu-' 
moję anoniminiai, nukreipti prieš 
emigracijos kandidatus. Tuos 
skundus patikrinus daugumoje ir 
beveik visada pasirodė, kad jie 
nepagrįsti, beprasmiai ir blogos 
valios darbas. IRO iš savo pusės 
tokių skundų nepageidauja ir pra
šo kad atskirų tautybių komitetai 
iš savo pusės paveiktų savo žmo
nes, kad vengtų to kenksmingo ir 
negražaus būdo suvesti sąskaitas 
su vienas kitu.

2)

Nauja Australijos stovykla

Prašoma, kad DP jau būtų iki šio 
laiko apsisprendę, kur emigruos, 
ypač tada, kada jau pradėjo tvar
kyti emigracijos bylas, ir nesi
mėtytų, pradedami vis naujas by
las užvesti į naujus kraštus. Tai 
labai bereikalingai apsunkina į- 
staigas darbu ir kenkia kitiems 
emigrantams, atimant galimas 
progas, kuriomis ne visi vienu 
metu gali pasinaudoti. Dėl to bū
tina jau apsispręsti, turint ome
nyje, kad netrukus delsiantiems 
nebebus iki šlolinio pasirinkimo, 
o vers į ten emigruoti, kur bus 
galimybė tuo ar kitu momentu, 
nebent tas asmuo norėtų pasilikti 
gyventi Vokietijoje ir būti įjung
tas J vokiečių ūkį.
Iškėlus klausymą dėl įvairaus DP 

, įstatymo 17 § taikymo įvairiuose 
, emigracijos centruose, pranešta, kad 
. šis straipsnis sušvelninamas ta pras

me, kad tik tokie negalės emigruoti 
į USA, kurie sąmoningai kovojo prieš 
Vakarų Demokratines valstybes, ir 
kad atskiruose vietovėse nuskriausti 
asmens dar turi progos per globo
jančias organizacijas kreiptis į Eu
ropos DP Komisiją Frankfurte.

Atstovams nusiskundus, kad kai
kuriuose centruose esą daugiau as
menų su nėščiomis moterimis, negu 
kad lėktuvais per savaitę išvežama, 
atsakyta, kad tas reikalas jau tvar
komas, kad šeimos su nėščiomis mo
terimis neturėtų laukti transporto.

Iš atstovų pusės pareiškus pagei- 
davima, kad dalį emigracijos darbu 
iš IRO išimti ir pavesti komitetui. 
IRO pareigūnai tam pritarė, bet pa
liko tai ateityje persvarstyti, nes vis 
dar esama abejonių dėl komitetų 
kompetencijos tokiuose reikaluose.

Užklausus, kodėl kaikurių asmenų 
emigraciniai prašymai nepatenkina
mi, norint emigruoti į USA ir kur 
sužinoti atmetimo priežastis, atsaky
ta, kad tik per globojančias organi
zacijas galima kreiptis į DP komisi
jas sužinoti priežastį ir išsiaiškinti, 
nors dėl atskirų atvejų didelio įvai
rumo sunku nusakyti, kaip išsiaiš
kinti.

REPATRIACIJAI NIEKS 
NETRUKDO

Tolimesnį pranešimą davė repa
triacijos karininkas Mr. Jarell, nu
rodydamas, kad norintieji grįžti J sa
vo tėvynes, kiekvienu metu turi tam 
galimybės ir progos, kreipiantis į arė
jų repatriacijos karininkus. Pabal- 
tiečių repatriaciniai reikalai sutvar
komi ir transportai siunčiami Lud- 
wigsburge — anglų zonoje, kur as
mens, pareiškę norą repatrijuoti, bus 
siunčiami. Visais atvejais niekam 
netrukdoma grįžti į savo tėvynę, jei 
tik kas to pageidauja, ir niekas 
grįžimo neatkalbinėjamas.

AMERIKOS RAUDONIO 
KRYŽIAUS TALKA

konferenciją pribuvo ir Ameri- 
Raud. Kryžiaus atstovė Miss

3)

nuo

I 
kos

Newton, kuri sekančiame pranešime 
nuoširdžiai sveikindama tautybių at
stovus pranešė, kad ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius nori talkinin
kauti DP pagalbai, ypač švietimo ir 
auklėjimo reikaluose. A.R.K. pasky
ręs DP mokykloms sekančias mokslo 
priemones: 1000 USA žemėlapių, 250 
pasaulio atlasų, 500 anglų kalbos 
gramatikų, 2000 anglų kalbos ele
mentorių, 100.000 sąsiuvinių, 10.000 
kreidos pokelių ir 10.000 grafito pieš
tukų. Šios mokslo priemonės bus da
linamos mokykloms per arėjų ir sto
vyklų globos karininkus. Manoma, 
dar mokyklas aprūpinti kino apara
tais ir filmomis ir pagal atstovų čia 
pat išreikštą pageidavimą gimtosios 
kalbos ir anglų kalbos žodynais.

Į BELGIJĄ IŠVYKUSIŲ 
KLAUSIMAS

Tolimesnėse diskusijose Belgijos 
kasyklose dirbusių tremtinių reika
las apkalbėtas. Konstatuota, kad 
daugelis dėl sunkių darbo sąlygų ir 
blogo traktavimo darbovietėje ir ben
drai krašte grįžo į Vokietiją ir čia 
nori iš naujo įsigyti, išvažiavus į Bel
giją nustotą DP statusą, kad galėtų 
emigruoti į kitus kraštus. Mr. Braud 
pranešė, kad tie prašymai dėl DP 
stauso atgavimo siunčiami į Ženevą, 
iš kur apie tą asmenį ir iš Belgijos 
išreikalaujamas pranešimas, pagal 
kurį prašymas apsprendžiamas. Ka
dangi Belgija yra vienas iš aktyviau
sių IRO narių ir rėmėjų, tai IRO ne
galinti netikėti tiems pranešimams. 
Dėl ligos ir nepajėgumo iš darbo Bel
gijoje atleistiesiems gali būti grąži
namos DP teisės.

LIGONIŲ IR NEDARBINGŲ 
ATEITIS

Toliau iškeltas dėl amžiaus ir ne
sveikatos nedarbingų DP, kurie ne
turi galimybės išemigruoti į kitus 
kraštus, klausymas. Atstovai pagei
davo, kad IRO pravestų akciją ir 
propagandą, kad daugiau kraštų su
tiktų priimti pas save tokius nedar
bingus asmenis kaip tai padarė Nau
joji Zelandija arba Norvegija. Jeigu 
nebūtų kraštų, kurie sutiktų įsileisti 
tuos žmones, prašyta paveikti bažny
čias, kad jos paimtų juos globoti ir 
nepaliktų neaiškiam likimui Vokieti
joje, kur vietiniai globos organai jau 
savo žmonėmis perkrauti. Mr. Brau- 
dė pareiškė, kad tų žmonių problėma 
artimiausioje ateityje privalo būti iš
spręsta bendromis jėgomis ir prašė, 
kad komitetai duotų savo pasiūly
mus kitam suvažiavimui.

Į užklausimą atsakyta, kad IRO 
neturinti jokių darbo sutarčių į USA, 
o vien tik globos organizacijos, k. t. 
NCWC, Ch.W.S. ir kit.

MAISTO NEDUOS PASIIMTI
Dėl maisto įslvežimo į peteina- 

mąją stovyklą prieš sėdant į laivus 
pranešta, kad maistas ir toliau bus 
atimamas ir kad atimtasis maistas 
bus atiduodamas į bendrąsias virtu
ves. Šito parėdymo negalima pakei
sti, nes tai esąs gydytojų nutarimas.

Dar painformuota, .kad tautiniai 
komitetai ir kitos tautinės organiza
cijos nebegalės pagal naujuosius mui-

Myk. VenoleusbM

TzctukUM HaMtify’
Baladė

Tak tak, tak tak,
Tak tak, tak tak,
Tautų lygybės traukinys,
O paskum jį šiurpi mirtis:
— Pražūk, prasmek!
— Pražūk, prasmek!

Baisi balsi
Juoda ranka
Pabaltijy pakibo
Ties miestais,
Ties sodybom,
Ir pikto rykštė plak ir plak:
Tak tak, tak tak,
Tak tak, tak tak.

Vaikai ir moters gailiai verkia
Užkaltam traukiny
Nakčia.
Kur Laisvės Keturios? — Akis ifS
Ir bailiai tyli ten [merki
Ir čia.
Be pasipiktinimų ir be notos.
E, mažos tautos išparduotos...
Kaip prekę nebereikalingą
Čia Laisvę išveža gėdingai, 
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmeki 
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmek)

Vidunaktį ant'žirgo juodo 
Čia Muravjovas pasirodo 
Ir džiūgauja:

— Cha, cha, cha, cha..*
Tą sėklą sėjau — ji gyva
Ir neša šimteriopą plūtį!
Jis klusosl džiugus,
Atkutęs,
Kaip rieda juodi traukiniai
Ir girdi baisų pasmerkimą
Gyvieji žmonės — tremtiniai:
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmeki 
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmeki

Taip tūkstančiai vergų nurieda, 
O šiurpios naktys slepia gėdą, 
Kad dar žmogus žmogum prekiautai 
Parduoda ašaras ir kraują. 
Pasaulio sąžinė kurčia, — 
Tedunda ten, kad tik ne čia...
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmeki 
Tak tak, tak tak — pražūk, prasmeki

to potvarkius siuntų iš užsienio be 
apmuitinimo gauti. Visos siuntos tu* 
ri eiti per didžiąsias tarptautines glo- 
bos ir labdarybės organizacijas NČ- 
WC, ChWS, IRRC ir kit. Tautinėm* 
organizacijoms gali tarpininkauti 
Centre d’Eutaide Geneve (Tarpt 
Raud. Kryžius Ženevoje).

Sekanti tautybių ryšių pareigūnę 
konferencija nutarta sušaukti š. m. 
liepos mėn. 6 d. Bad Kassingene.

Dipl. inž. J. Vilgaly*

Ieškomas: Markauskas Jonas, sūn. 
Jono ir Uršulės, gim. 1922 m. Vilka
viškio apskr., Bajorų km. Žinantieji 
prašomi pranešti; (13b) Dillingen/D., 
Ludwig Kaserne, Lit. Kommitėe.

Seniau aptarnavusi išvykstančius 
į Angliją DP išeivius Mūnsterio pe
reinamoji stovykla paverčiama ge
gužės mėnesio gale Australijon vyk
stančių stovykla. Per šią stovyklą 
yra išvežta 55.000 DP į Angliją. Vė
liau ji aptarnavo atostogų vykstan
čius belaisvius iš Anglijos į Vokieti
ją. Gegužės gale pirmuoju transportu 
atvyko 300, antruoju transportu bir
želio 1 d. 900 vykstančių į Australiją. 
Birželio 8 d. atvyksta trečiasis 1000 
asmenų transportas. Greitu laiku 
Mūnstęrio pereinamoji stovykla 
išaugs J vieną didžiausiųjų Australi
jon vykstančių stovyklų anglų zo
noje.

Pagal gausumą tautybėmis sumi- 
nėtina šiokia eilė: ukrainiečiai, len
kai, latviai, lietuviai, serbai, vengrai, 
estai ir čekai. Pažymėtina, kad vyk
stančių tarpe yra 25°/o jaunesnių kaip 
20 metų. Priėmimo darbas jau pra
dėtas. Iš Paderbomo atvyko visa ko
misijos sudėtis. Nuo birželio 7 d. pra
dėtas sveikatos tikrinimas.

Pereinamosios stovyklos admini
stracijoje dirba 23 lietuviai. Admini
stracijos raštinės vedėjas K. Stalio- 
raitis, dvasios vadovas kun. Justinas 
Bertašius, ūkio vadovas, vienas blo- 
koseniūnas ir dar kitose žemesnėse 
pareigose yra lietuviai. Ypač jaunas 
dvasios vadovas kun. Justinas Ber
tašius yra.labai judrus. Be šios sto
vyklos, jis dar aptarnauja dvasiniuo
se reikaluose mūsų vyrų dalinį Flak- 
kaseme (29), '30 darbininkų Laere, 
24 km nuo Mūnsterio, 43 vyrų dalinį 
Bochume, 262 lietuvius ir 200 latvių 
katalikų vyrų Osnabrūcke. Visą sa

vo algą ir jėgas paaukoja pastoriza- 
cijos reikalams. Be savo tiesioginio 
darbo, kun. J. Bartašius nepamiršta 
Ir visuomeninės veiklos.

Mūnsterio pereinamoji stovykla 
įrengta gerai, trobesiai naujai atre
montuoti. Vaikams ir jaunimui ypač 
gera, nes stovyklos kiemas žolynais 
apaugęs, didelės aikštelės žaidimams. 
Tvarka taip pat pavyzdinga. Maistas 
kaip visose stovyklose, jo tenka pri
sipirkti.

Ilgą laiką buvusi be gyvesnio ju
dėjimo stovykla turės atgaivinti skai
tyklą. Knygų nusipirkti čia galima, 
vienas latvis laiko knygyną. Gauna
mos kai kurios ir lietuviškos knygos. 
Birželio 6 d. įsteigta vyr. sktn. A. 
Krauso mišri skautų' ir skaučių 
„Džiugo" grupė, kurion įsirašė apie 
20 lietuviško jaunimo. Sudarytos 
skautų ir skaučių skiltys ir vienas 
sk. vyčių būrelis.

Pakeliui į Australiją Westfalijos 
širdyje įsisteigė naujas išvykstančių 
židinys, kuris nemažą britų zonos dy- 
pukų skaičių paruoš didžiajai kelio
nei į tolimuosius užjūrius. Pirmieji 
lietuviai atvyko iš Augustdorfo, 
Blombergo ir Greveno stovyklų. Sto
vyklos adresas: DP Transit Camp, 
Hoher Heckenweg, (21a) Munster 
i. W. • ' K.

Demonstracija Hanau stovykloje
Šeštadienį birželio 11 dieną Hanau 

stovyklos’ tremtiniai — lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečia, ryšium su 
birželio 14—15 d. d. deportacijomis, 
surengė protesto demonstraciją, ku
rioje dalyvavo beveik visi stovyklos 
gyventojai. Pati stovykla buvo tos 
demonstracijos reikšmę atžymėjusi 
plakatais kurių vienas buvo 8 X 12 
m, kitas 6X8mirdupo4X6m. 
Mūsų menininkai į plakatus įdėjo 
visą tragediją, vykstančią mūsų tė
vynėje ir kituose pavergtuose kraš
tuose. Vienas plakatas vaizdavo kru
vinąjį Staliną per Rytų Europos tau
tų lavonus bežengiantį ir lengtais 
pirštai beplėšiantį žmogui galvą. 
Kitoje gatvės pusėje buvo moti
na su didelio išgąsčio išraiška 
ir bešaukianti pagalbos. Kiti pla
katai panašaus turinio. Stovyklos 
rajone per gatvę buvo iškabinta apie 
10 transparentų vokiečių ir anglų 
kalbomis. Tiek plakatai,, tiek šūkiai 
sukėlė didelį vietos gyventojų susi
domėjimą ir nuolat stovėjo grupės 
žmonių, diskutuodami šūkius ir pla
katus. Atspausdinti atsišaukimai vo
kiečių kalba buvo išplatinti miėste.

16 valando gyventojai su vėlia

vomis ir š.ūkiais rinkosi dedemon- 
stracijai. Apie įvyksiančią demon
straciją jau buvo pranešusi vietos 
vokiečių spauda ir radijas (Frank
furto). Prieš demonstraciją susirin
ko eilė vokiečių ir užsienių spaudos 
atsovų, filmuotojų bei fotografų. Or
ganizacijoms bei visuomenei susirin
kus aikštėje, papuoštėje visų ketu
rių tautybių vėliavomis ir įspūdingu 
dail L. Vilimo plakatu, Langendie- 
bacho lietuvių darbo kuopos orkest
ras, vadovaujamas dir. Obuolevičiaus, 
sugrojo, choralą. Lietuvių stovyklos 
vadovui J. Grigolaičiui atidarius iš
kilmes, buvo pagerbti už laisvę žu
vusieji ir bolševikų nukankintieji 
mūsų broliai ir sesės. Tada visų tau
tybių atstovai pasakė kalbas. Lietu
vių vardu kalbėjo komiteto pirm. A. 
Survyla. Po kiekvienos tautybės at
stovo kalbos buvo sugrotas ir gieda
mas tos tautos himnas. Pabai
goje buvo paskaityta tautybių ko
mitetų priimta bendra rezoliucija 
anglų kalba ir po to sugrotas ame
rikiečių himnas. Tuo bendroji de
monstracija baigėsi. Lietuviai nužy
giavo organizuotai į kryžiaus aikšte
lę vėliavą nuleisti. Ten Hesseno

LIETUVOS ISTORIJA užsisakydamas rems! jos išleidimą
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apyg. pirm. L. Vilimas pasakė kalbą. 
Po to visi išsivaikščiojo į namui 
Demonstracija užtruko dvi valanda*. 
Dar reikia priminti, kad prieš demon- 
straciją įvyko visų tautybių ir tiky
bų pamaldos.

Susidomėjimas šia demonstracija 
buvo labai didelis, nes, vos pasibai
gus demonstracijai, Reuterio žinių 
agentūra paprašė jai perduoti ištisą 
rezoliucijos tekstą, kokie šūkiai bu
vo iškabinti arba nešami ir t. t. Ki
tos žinių agentūros buvo atsiuntu- 
sios savo atstovus.

Visos tautybės, eidamos į numa
tytą demonstracijos vietą, nešėsi ir 
šūkius. Taip pav. lietuvių mokiniai 
nešė tokį šūkį: „Mūsų mokslas lais
vai tėvynei I Šalin kruvinas ranka* 
nuo Lietuvos mokyklų! Mes pasirin
kome laisvę! Komunizmas — demo
kratijos karstas!“

Vokiečių, anglų ir Amerikos ra
dio stotys pranešė apie įvykusią de
monstraciją ir paskelbė rezoliucijos 
ištraukas bei šūkius.

Per gatvę buvo iškabinti tokie šū-. 
kiai: — „Laisvas pasauli, išgirsk mū
sų šauksmą! Išvykit okupantus Iš 
mūsų tėvynės! Kodėl Ribbentrop bu
vo pakartas, o Molotovas ne? Pas
merkite galiną ir 'jo budelius! Mili
jonai žūsta Stalino KZ-tuose! Gelbė
kit mirštančius Sibire mūsų brolius! 
Nuginkluokit Maskvos agrc'orlust 
Išlaisviakit Stalino pavergtas tau
tas!“
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Prezidento Trumano Kilo kaip sakalai - nutūpė kaip vabalai
4 Fair Deal programa faktų šviesoje

J.AValstybių Prezidentas D. F. 
Roosewelt 1933 m. iškilto su savo 
garsiąja New Deal programa, kuri 
buvo tikrai patraukli amerikiečių 
tautai ir kuri laidavo demokratams 
rinkimų persvarą beveik iki pat šių 
dienų. Prezidento rinkimus laimė
jęs, demokratas H. S. Truman pagar
sėjo su savo dar naujesne bei pa
žangesne socialine programa, kurią 
žurnalistai pakrikštijo Fair Deal pro
gramos vardu. Lietuviškai pirmąją 
tektų pavadinti naujosios veiktos, 
antra j a — puikios veiktos programa. 
Nors idėjos ir projektai beveik vi
sada yra gražūs, kurie gyvenime 
dažnai sudužta j realybę, taip ir ši 
pastaroji puikioji programa pateko į 
didelius sunkumus, taip kad net pa
čių ameriečių žymieji laikraščiai 
pradeda kalbėti apie šios Fair Deal 
programos sutemas. Meskime žvilgs
ni j programą ir i faktus.

Pereitų metų lapkričio mėnesi 
J.A.Valstybių Prezidentu bu.’O iš
rinktas demokratas Harry S. Tru
man. Jis buvo išrinktas kaip asmuo, 
pateikęs amerikiečių tautai gana ža
vingą ir pažangią socialinę progra
mą. Tą savo programą Trumanas 
stengiasi visomis jėgomis {gyvendin
ti. Bet jos įgyvendinimui reikalingas 
Kongreso pritarimas. O Kongresas iš
rinktas visai ne toks jau ^pažangus, 
kokio reikėtų Trumano programos 
užsimojimams ręalizuoti. Štai ir visa 
problema: Kongresas stabdo Prezi
dento veiklą. Bet kodėl taip atsiti
ko? Spėjama įvairiai, nurodinėjami 
Įvairūs pagrindai. Sakoma, kad Tru
manas buvęs geras savo rinkėju psi
chologijos žinovas, bet blogas Kon
greso nuotaikų svėrėjas. Kongresas 
pasijuto esąs Prezidento planų ir idė
jų tvirtintojas, o ne pats tų planų 
ir idėjų kūrėjas. Jis buvo pagautas 
ambicijos ir turėjo atgauti savo vie
tą amerikiečių konstitucinėje siste
moje. kongresas todėl nori pats tu
rėti savo nuomonę ir savo veiklos 
akstiną. Manoma, kad ne tik Tru
mano priešininkai, bet ir jo rėmėjai 
demokratai su lojaliais respubliko
nais prikišamai Prezidentui siekia 
parodyti, kad ne jis, Prezidentas, ku
ria JAV įstatymus bet Kongresas. 
Kadangi Kongresą sudaro Atstovų 
Rūmai ir Senatas, tai abu šie orga
nai nusveria bendrą jų abiejų liniją. 
Tenka pažymėti, kad Atstovų Rū
mai pastaruoju metu buvo labiau 
konservatyvus, o Senatas — pažan
gesnis. Bet kai kuriais klausimais 
Senatas labiau linkęs būti konser
vatyvus. Ypač jis siekia savo teises 
saugoti. Todėl Senatas jokiu atveju 
nenori atsisakyti nuo vad. Filibuster, 
teisės (Senatą sudaro po du atstovu 
Iš kiekvienos valstybės, didelės ar 
mažos). Filibuster yra Senato narių 
teisė „kalbėti iki mirties“, kol klau
simas bus išimtas iš darbų eilės. Tai 
Senato narių veto teisė. Prezidento 
opozicija nuėjo toli ir šią veto teisę 
kai kuriais programos punktais nau
doja. Senatas ir čia nori įrodyti, kad 
Trumano noras susiaurinti Kongreso 
reikšmę — nepavyks, nes jie pama
tę anglų pavyzdi, kur darblečiai su-

SKELBIMAS
Emigracijos i Kolumbiją reikalu 

prašome atsiliepti sekančius asme
nis: Joną Šepetį su šeima, Antaną 
Rugienių su šeima, Antaną Končių 
su šeima, Domą Končių, Antaną Ži
linską, Zigmą Grinką su šeima, Jad
vygą Pallulionaitę, E. Paliulionaitę, 
Viktorą Naudžių, Juozapą Kalvaiti su 
šeima, Kazimierą Stadaliuką, Joną 
Kazakevičių, J. Norkūną su šeimą 
(anksčiau gyvenusi Stadėj), Joną Ksi-

Spaudos Platintojams 
pranešimas

L.T.Z.Ū.D. Sąjungos Centro Val
dyba praneša visų Sąjungos skyrių 
valdybų ir mūsų išleisto leidinio 
„Lietuvos žemes ūkis ir sta
tistika“ platintojų žiniai, kad mi
nimo leidinio kaina (6 DM kietais 
ir 5 DM minkštais viršeliais) galioja 
ir toliau, pagal pirmąjį mūsų prane
šimą šiuo reikalu.

Visais knygos užsakymo ir atsis
kaitymo reikalais kreiptis l L.T.Z.Ū.D. 
Sąjungos Centro Valdybą, Schvvšb. 
Gmūnd, Bismarck Kaserne, D.P. Li- 
taulsches Lager.

L.T.Z.Ū.D. Sąjungos 
Centro Valdyba 

manė duoti Lordų Rūmams akade
minę reikšmę, atimant iš jų efekty
vią sprendžiamąją teisę.

Kalbant apie Trumano veiklą, 
tenka išskirti vidaus ir užsienio sri
tis. Užsienio politikos srityje tiek 
Prezidentas, tiek Kongresas siekia 
vieningos linijos. Užsienio reikalams 
komisijos ir sprendimai yra abiejų 
partijų sudėtinis darbas. Tat pavy
ko iki šiol visur išlaikyti ir mano
ma, kad ir ateityje taip pasiliks. Bet 
kad užsienio reikaluose Kongresas 
nori būti irgi savarankiškas, tat taip 

rpat tiesa. Bet vidaus klausimuose 
ir abi partijos ir Kongresas su Pre
zidento užsimojimais dažnai išsiski
ria. Dar blogiau, kad pati demokra
tų partija juo toliau, juo labiau iš
siskaido ir subyra. Kyla ateities 
klausimas, ar išliks viena demokratų 
partija ar ji suskils. Konkrečiai paim
kime keletą Prezidento Trumano 
programos punktų.

Trumanas savo programą manė 
įgyvendinti liberališkomis priemonė
mis. Pirmiausia tat pasireiškė jo 
siekime suteikti lygias pilietines tei
ses pietų valstybėse gyvenantiems 
juodiesiems. Bet pietų valstybių Se
natoriai čia pasiryžę naudoti Filibu
ster. Todėl reikėjo suvaržyti šią veto 
teisę. Bet Senatas 46:41 Filibuster 
susiaurinimo projektą atmetė. Mi
nėtų rasinių teisių sulyginimas tuo 
pačiu atkrinta, ir Trumano progra
mos punktas netylės būti {gyven

• Tūlas amerikonų senatorius pla
nuoja (statymo projektą, kuriuo nu
matoma amerikonų komunistams pa
siūlyti po vienkartinę kelionę t Sov. 
Sąjungą, kad tuo būdu juos paska
tintų susipažinti ir likti jų idealų 
šalyje.
• Vietoj Vokietijos Bytų zonoje dir
busių uranijaus kasyklose ir i Va
karus pabėgusių vyrų, pagal tos zo
nos darbo įstaigos {sakymą, jų vietoj 
turi stoti pasilikusios žmonos. Ber
lyno laikraštis „Tegraf“ ta proga pa
talpino ir foto kopiją atitinkamo įsa
kymo.
• JAV Juditos Koplonaltės byloje 
(trauktas Kennt mėgino nusižudyti. 
Gimęs Rusijoje, valstybės D-to tar
nautojas, kalbąs 9 kalbomis, bet įtar
tas palaikymu ryšių su Sovietų slap
tąja policija. Jis pirmiausia palaikė 
ryšius per Bulgarijos atstovu J. Tau
tose D. Satirov, kuris ėjo ir Sovietų 
šnipo pareigas. Šioje aferoje yra 
įtraukta Tautinio standartų biuro <U- 
redaktoriaus dr. Condano žmona.
• Generolas de Gaulle prancūzų 
minioms pareiškė, kad politinės par
tijos priėjusios liepto galą. Kraštas 
buriasi. Esą jie dar nepretenduoją 
būti stipriais ir per kelis mėnesius 
pakeisti kraštą, kuriame vyksta gin
čai ir kuris yra suskaldytas. Prieš 
juos dar esą laiko. Jie turi dar daug 
padaryti politiškai, moraliai ir socia
liai. Pamažu esą jie paimsią krašte 

vieką, Justiną Rugienių, Stasj Kal
vaiti, Bernardą Poderj, Valerijoną 
Podžiūną, Juozą Kazakevičių su šei
ma, Albertą Bladzevičių su šeima, 
Juozą Mockaitj, Joną Gašlūną, Bro
nių Čepuli su šeima, Antaną Sku- 
dzinska, Antaną Šovą su šeima, Al
biną Klemą su šeima. Prašome 
mums nevėliau š. m. birželio mėn. 
25 dienos pranešti, ar dar suintere
suoti išemigravimu Kolumbijon ir jei 
taip — tikslų dabartini adresą. Jei 
minėti asmenys jau būti išemigravę, 
prašome jų gimines, pažįstamus bei 
stovyklų komitetus mus apie tai 
painformuoti. Jei iki minėtos datft 
atsakymo negausim, skaitysim, kad 
jie nuo važiavimo Kolumbijon atsi
sako. BALF'o Įstaiga Europoje Į partijos šefas.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra Ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turini redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai Ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus Ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
Ir parduotus paskirus numerius gauna lO’/s nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,* DM. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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dintas. Kitas jo programos punktas 
buvo siekimas panaikinti vadinamąjį 
Taft-Hartley Bill. Mat, Trumanas 
rinkimuose buvo remiamas profesi
nių sąjungų, ir jis savo keliu buvo 
pažadėjęs, kad jei jis bus preziden
tas, tai sieks panaikinti profesinių 
sąjungų teises varžant} {statymą. Ta
čiau Kongresas tą siūlymą atmetė. 
Toliau Prezidentas norėjo pratęsti 
nuomų priežiūros įstatymą, bet ir 
čia jis nelaimėjo, nes Kongresas šiuo 
klausimu pasirodė gana liberališkas. 
Labai svarbus reikalas — minimalinj 
valandini uždarbi pakelti nuo 45 
centų iki 70 centų, paliko taip pat 
Senate gulėti. Gal šis reikalas dar 
bus keliamas vėliau, bet dabar jis 
yra {strigęs.

Prezidentui yra pavykę bent iš 
dalies realizuoti pigiųjų butų staty
bos projektą, nes Senatas pritarė lai
ke ateinančių šešerių metų leisti sta
tyti arti milijono butų. Bet svar
biausias jo programos punktas yra 
valstybinio draudimo ligos atveju 
{vedimas, kuris iki šiol neišspręstas, 
Trumanas siūto 120 milijonų ameri
kiečių apdrausti ligos atveju, tam 
tikslui sunaudojant kasmet po 6,5 
milijardus dolerių, pakelti gydyto
jų skaičių nuo 190.000 iki 250.000 ir 
sukurti sveikatos tarnybą pagal 
Anglijoje nesenai jvestą tvarką. Bet 
reikalas atrodo {strigs, nes Kongresui 
tat perbrangu, o gydytojams suma
žėtų pajamos. Ieškoma kompromi- 

L 2 Įvairios žinios
valdžią | savo rankas. „Rytoj, kada 
mes būsime kramto priešakyje, mes 
padarykime tai’; ką turime padaryti“, 
— sako generolas.
• G. Eislerio sesuo R. Fischer iš 
New Yorko pareiškė, kad jos brolis 
yra svarbiausias kominformo agen
tas. Ji norinti pasakyti Britanijos ir 
Europos visuomenei tiesą apie savo 
brolį, kuris buvo Berlyne leidžiamo 
komunistų laikraščio (Rote Fahne) 
redaktorius. G. Eisier, kaip žinome, 
Amerikoje buvo suimtas už komu
nistinę veiklą Ir paleistas už užstatą, 
o paskui su lenkų laivu pabėgo 1 
Europą., (DM)
• Nepaprastai suintensyvėjo Sovie
tų satelitinių kraštų (Kremliaus (sa
kymu) puolimas prieš Tito, kuris vis 
labiau suka veidą ( Vakarus. Tito 
tapo blogiausiu komunizmo bendri
ninku. *
• Minlsterio Gebelso brolis, kuris 
buvo 57 metus amžiaus ir išbuvo 
darbo stovykloje trejis metų, rastas 
viename miške nebegyvas. Spėjama, 
kad tai (vyko dėl širdies smūgio.
• Breslavo karinis teismas nuteisė 
tris aukštus Lenkijos anglių pramo
nės pareigūnus mirties bausme už 
ūkin| sabotažą.
• Italijos senatas, nežiūrint pikto 
komunistų protesto, sutiko perleisti 
mažą žemės ruoželi Vatikanui Per 
balsavimus už pasisakė 127, o prieš 
82 atstovai.
• Britai vis dar stiprinasi Hang 
Konge. Ten lankėsi ir gynybos mi- 
nisteris Aiexanderis. Ar jiems pasi
seks išlaikyti tą kolonijąs dalelę ir 
apginti nuo Kinijos Komunistų, vis 
dar neaišku.
• Rumunijoje prasidėjo masiniai 
areštai ten gyvenančių Šveicarijos 
piliečių. Šveicarija {teikė griežtą no
tą Rumunijos vyriausybei dėl ma
sinių jos piliečių areštų. Areštuoja
mi todėl, kad jie paprašę vizų iš
vykti iš to krašto.
• Vengrijoje sudarytas naujas mi-
nlsterių kabinetas iš 18 ministerių, 
kurių tarpe yra 13 oficialių komu
nistų, o kiti kitų partijų vardu (eina. 
Premjieru yra Istran Dobi, o jo pa
vaduotoju Matyas Rakosl, komunistų

„Taip, aš esu Erichas Kochas!“ — 
pareiškė buvęs Rytprūsių gauleiteris 
š. m. gegužės 27 d. Hamburge tar
dymo organams. Kochas yra, bet kur 
dingo visa ta reichsleiterių gvardija, 
kūrusi „Ostlandus“, „Saarlandus“ ir 
suruošus! Jojimus“ visom vėjų kryp
tim?

Didžiausia jų dalis, kaip jų pelny
ta, sulaukė savo užmokesčio. Gde- 
belso, Streicherio ir Sauckelio liki
mai gerai žinomi. Žiūrint chronolo
ginės tvarkos „antžmogių“ vadų lik
vidavimas prasidėjo 1943 m.,.kuomet 
gener. komisarą Baltgudijai (prieš 
tai Kurmarko gauleiterj) Kubą nužu
dė Minsket 

galima spręsti, 
tikrai reiškiasi
Reiškinys įdo

mėtu, kai karo 
didžiausias šios

sų, ir greičiausia bus koks nors su
rastas.

Ūkio srityje pažymėtina kainų 
kritimas ir infliacionistinių tendenci
jų sumažėjimas. Dabar jau niekas 
nebekalba apie infliaciją, bet prie
šingai, kalba apie defliaciją. Iš pini
gų rinkos reiškinių 
kad J.A.Valstybėse 
defliacijos požymiai, 
mus, ypač dar šiuo 
biudžetas yra pats
tautos istorijoje ir dar teikiama vi
sokeriopa pagalba užsieniams; Nors 
pagalbos užsieniams opozicija didelė, 
bet tenka spėti, kad tai senoji izolia- 
cionistinė liekana, kuri vis mažėja. 
Prezidento Trumano ūkinė politika 
šiais sunkiais laikais palyginti neblo
gai rutuliojasi. Galima manyti, kad 
visa Trumano politikos ateitis pri
klausys nuo ūkinių faktorių tolimes
nės evoliucijos. Dr. S. T.

• JAV pareiškė protestą D. Brita
nijai dėl sudarytos Anglų-Argentinos 
5 metų prekybos sutarties, kurioje 
esą numatyta, kad Argentina nebe- 
jsivežtų kai kurių amerikiečių pre
kių. Amerikiečiai gi yra šalininkai 
laisvos prekybinės konkurencijos, 
nesuvaržytos jokiomis sutartimis.
• Šiais metais britai' tikisi sulaukti 
turistų amerikiečių 130.009 asmenų, 
kurie atgabentų 18.000.000 dol.
• Kalifornijos valstijos Neamerlki- 
nės veiklos komitetas sudarė sąra
šus su šimtais asmenų, vadinamų ko
munistais. Jų tarpe yra nemaža kino 
filmų artistų, rašytojų ir politikų. 
(AP)

darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina

Leidykla P ATRIA 
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

sąlygos:
ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo- 
liepos 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.—

Leidžiama „Lietuvos Istorija
STOKIME VISI Į TALKĄ SlĄ BRANGIĄ KNYGĄ 

UŽSIPRENUMERUODAMI
ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO

RIJA, turis per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis spalvo
tais žemėlapiais, gerame popieriuje, {rištas kalenkoro virše
liais, mūsų leidžiamas išeina 1949 m. rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos 
16.— DM.

Užsisakymo
LIETUVOS 

je ligi 1949 m. 
DM Pinigai siunčiami pašto perlaida.

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi rugpiūčio 15 d.

Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už
sakytojų sąrašą su pilnais adresais.

Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai už
sisakęs knygų, gaus 25*/« nuolaidos nuo visų mūsų leidy
klos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
atsiųsti i kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk
damas paliks savo adresą.

Nedelsdamas paremk šj dideli darbą. Tebūnie dar vienas 
svarbus Įnašas mūsų tautos lobynan. UŽSISAKYK IR KI
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SS sušaudė
1945 m. balandžio mėnesi plačiai 

išplėstom akim vyras žiūrėjo | SS 
ekzekucinės komapdos šautuvų vamz
džius. „Ugnis“! Herzogenau apylin
kėje palkšvą rytą sukrėtė salvė šū
vių, aidais atsimušusių j kalvų šlai
tus. Šešios kulkos pervėrė buv. Ba
varijos Ostmarko gauleiteri Wachter}. 
Jis, *f?Heš kelias dienas paskelbęs 
Bayreuthą tvirtove, atbėgo l Herzo
genau, kur jo padėjėjai įsako ji su
šaudyti.

Tarp šampano butelių
1944 m. pabaigoje pranešė, kad 

plaučių uždegimu mirė Saarpfalzo 
gauleiteris ir Lothringijos civilinės 
administracijos šefas Būrkelis. Ne
tiesa, jis nusišovė. Hitleris {sakė su
ruošti valst. lėšomis laidotuves. Ko
dėl jis žudėsi? 1944 m. rugpiūčlo 13 
d. jis {sako evakuoti Metzo miesto 
gyventojus. Pakviestas j Hitlerio 
vyr. būstinę susikerta su Hitleriu. Po 
šio susikirt mo rastas nusišovęs tarp 
ištuštintų šampano butelių.

- Susisprogdino
Reichui sugniužus, nusižudė dvy

lika gauleiterių, kaip Goebelsas, 
Sprengeris, Simonas, Holtzas, Jury, 
Henleinas, Mayer ir kit. Reicho ko
misaras Norvegijai Terbovenas, prieš 
tai Hesseno gauleiteris, Ostoje išgir
dęs apie Vokietijos kapituliaciją, pa
sigėrė ir, (lipęs į bunkeri, užsiriogli
nęs ant sprogmenų dėžės, patraukė 
kapsulės virvutę.

Nuodai neveikė
Aukšt. Bavarijos gauleiteris Gies- 

leris buvo laikomas fanatišku naciu. 
Jis irgi, nepasisekus 1945 m. balan
džio mėn. Mūnchene numalšinti ne
paklusnius jo {sakymams, griebėsi 
nuodų dozės. Vėliau, nuodams ne
veikiant, įspaudžia savo svainiui ( 
rankas revolveri, kuris ji nušauna.

Paskutinėm Reicho dienom iš Ber
lyno buvo platinama žinia, kad Hal- 
lės-Merseburgo gauleiteris Eggelinas 
žuvo kovodamas Berlyno gatvėse. 
Irgi melas: j{ rado nusinuodijusi Mo- 
ritžburgo pilies bokšte.

Paskutinis savižudžių sąrašą pa
pildė Wurttembergo gauleiteris W. 
Murr, kuris iki 1946 m. pavasario 
laikytas dingusiu be žinios. 1945. 5. 
12 d. ji su žmona areštavo vienoje 
ganyklos trobelėje, bet vos tik juos 
areštavus, jie suspėjo nusinuodyti. 
Kadangi rasti pas juos dokumentai 
kalbėjo apie Mūller šeimą, tai to
kiais jie ir palaidoti. Tik po metų 
susekta, kad jų turėta netikri doku
mentai.'
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRASTFS

Tremtiniai pietinėse valstijose
Rašo Kun Dr. J. B. Končius •

New Orleano apylinkėje cukraus 
plantacijų savininkai pasikvietė iš 
Europos tremtinius laukų darbams. 
Darbininkų sąlygos čia yra labai 
skurdžios, todėl lietuviai apie sunkią 
būklę pasiskundė laiškuose ir spau
doje. Net anglų spaudoje pasirodė 
trumpa žinia apie darbininkų skurdą. 
Todėl, pertraukęs savo poilsi nuvy
kau ( New Orleaną ir apylinkes lie
tuvių — naujųjų. gyventojų aplan
kyti. Manau bus (domų visiems su
žinoti apie jų gyvenimą.

Lietuvių čia yra apie 20 šeimų, 
išsklaidytų vieni nuo kitų per 50 bei 
100 mylių. Kai kuriose vietose yra 
po 2 ir 3 šeimas, kitur po vieną šei
mą. Susisiekimas j ūkius keblus. 
Daugelyje vietų geležinkelio stotys 
yra už 5 bei 10 mylių.

Tremtiniai, tarsi tyčia, apgyven
dinti tolimiausiuose užkampiuose.

Keliai purvini, o kai pradžiūna — 
dulkėti. Man lankant tremtinius, rei
kėjo po keliolika mylių važiuoti per 
dulkes, kaip per debesis. Kelių blo
gumas ir gyvenimasmžkampiuose bū
tų pakenčiami dalykai, tačiau kitos 
gyvenimo sąlygos, ypač kai kurių, 
yra visai nepakenčiamos ir negali
mos. Bemaž taip blogai, kaip šaly
je, kur yra priverstini vergų darbai.

BUTAI
Darbininkų nameliai yra daugiau

sia paprastos palapinės, sukaltos iš 
lentų, be lubų, tik su keliais persky
rimais, neva kaip ir kambariais. Kai 
kurių lentos kreivos ir kuprotos, ma
tyti skylės, kad net kirminai bei vabz
džiai gali laisvai landžioti ir lėtus 
perlyja kiaurai. Kai kur tremtiniai 
turi tinklelius languose ir duryse nuo 
vabzdžių apsiginti, bet daugelyje vie
tų gyventojai-daršininkai neturi nei 
tinklelių, nei langų nei durų; langų 
skyles kai kurie uždengia maišais bei 
skarmalais.

Tiesa, čia žiemos nėra, klimatas 
labai karštas. Palapinės nuo saulės 
taip įkaista, kad negalima pakęsti, 
ypač ten, kur nėra lubų.

Lietuviai, kaip gabūs ir pažangūs 
žmonės, stengiasi patys gerinti sąly
gas. Pavyzdžiui, Bačkauskai ir Va
siliauskai, apsigyvenę Mathews so
dyboje, išprašė iš savininko medžia
gos ir patys įsidėjo lubas, apkalė iš. 
oro popieriaus imitacijos lentelėmis, 
Išdažė ir tokiu būdu jų nameliai yra 
daug gražesni, negu vietos (ten gi
musių) darbininkų.

Dėl namų dar galima būtų pakę
sti, nes kai kur nameliai yra visai 
geri, turi net vandentiekį, maudykles 
ir visus patogumus. Blogiausias da
lykas — atlyginimas.

ALGOS
Darbininkui (vyrui) cukraus plan

tacijoje moka po $2.90 uždieną. Kai 
kurie darbdaval moka po $3.00 ir 
net $3.50 už dieną. Darbo valandos 
nevienodos. Vieni dirba po 9 vai., 
kiti po 10 ir net po 11 ir 12 valan
dų per dieną. Daugiausia dirban
tieji 9 vai. gauna po $2.90, o tie, ku
rie dirba daugiau valandų, gauna 
kiek daugiau; jie gauna po 32 cen
tus už valandą.

Kai lyja — nedirba ir jokio už- 
mokesnio negauna. Fer dvi savai
tes daugiausia uždirba tarp $18.00 ir 
32.00. Už elektrą (kur yra), gazą, ku-

Graikijos tremtiniai 
vargsta

Nežiūrint transporto sunkumų, 
•630.000 vaikų ir nėščių motinų gauna 
kasdien papildomą maistą karo nu
niokotose Graikijos srityse per J. 
Tautų Tarp. Vaikų Šalpos Fondą, 
pareiškė UNJEF šefas.

Esą tik šio maisto dėka pasisekę 
apsaugoti tūkstančius vaikų nuo mir
ties. Maisto davinį daugiausia su
daro pieno milteliai, žuvis, aliejus, 
konservuota mėsa, sūris. Maistas 
siunčiamas laiveliais į provinciją, o 
paskui kariniais konvojais iki paski- 
rimo vietos.

Vietomis esą labai pavojingai 
■vaikščioti. Kai kur statomos palapi
nės pabėgėliams. Iš viso tremtinių 
•są apie 700.000. (NYKT)

rą ir apdraudą ligoje atskaito. Jei 
lyja per visą savaitę (čia pasitaiko), 
tai jokio uždarbio negauna.

Suprantama, kad šeimai su 2—3 
vaikučiais jokiu būdu maistui negali 
užtekti. Ji turi arba badauti arba 
imti skolon maistą iš krautuvės. 
Kompanijos bei plantacijų savinin
kai turi krautuves ir duoda skolon. 
Teko patirti, kad beveik kiekviena 
šeima yra prasiskolinusi.

Lietuviai, pagyvenę tik 6—7 sa
vaites, jau yra skoloje po $35.00 iki 
$75.00.

-Kaikuriose vietose savininkai duo
da dirbti po 2 ar 3 dienas per sa
vaitę, nors ir nelyja. Radau vieną 
lietuvių tremtinių šeimą prie Lack
port, La., pas Mr. LaCoco, kuri dir
ba po 2—3 dienas savaitėje. Toji 
šeima iš 3 asmenų per 5 savaites ba
davo — nei sviesto, nei pieno, nei 
mėsos nevalgė. Radau juos nusimi
nusius ir nepaprastai susirūpinusius. 
Šis tremtinys B. yra tikras ūkinin
kas iš Panevėžio apylinkės. Anglų 
kalbos nei žmona nei 14 metų dukra 
visai nemoka. Nežinojo nei kam pa
siskųsti ir nei kaip iš ten išsigelbėti. 
Kai juos užklausiau, kaip sekasi, tai 
apsiverkė ir pareiškė:

— Blogai, kunigėli, ir labai blo
gai. Mes čia badaujame ir nežinome, 
kas daryti kur pasidėti. Kodėl mums 
neleidžia dirbti, kasdien, nes dirba
me po 2 ar 3 dienas per savaitę už 
$2.90 per dieną. Tegalime tik duo
nos nusipirkti ir sriubos išsivirti. 
Vokietijoje stovykloje buvo geriau 
pavalgyti ir tinkamesnį butą turė
jome, negu čia, pareiškė B.

Toliau jis tęsė:
— Esame labai nukentėję. Mano 

brolis Jonas ištremtas į Sibirą, kur 
kenčia šaltį. Ir man čiat nepavyko 
surasti tinkamų gyvenimo ir darbo 
sąlygų.

Mat, jo brolį ūkininką Joną su 
šeima komunistai rusai 1941 m. bir
želio mėn. išvežė į Sibirą, o jam 
pavyko pasislėpti. Kai 1944 m. antrą 
kartą raudonieji užėmė Lietuvą, jis 
pabėgo į Vokietiją.

Patyręs šią jo tragišką būklę, nu
vykau pas dvaro savininką LaCoco 
pasikalbėti. Jis tuoj pradėjo man 
aiškinti, kaip jis „rūpinasi“ tremti
niais ir juos „globoja"... Patyriau, 
kad jo nepataisysiu ir todėl rytojaus 

Keičias rubai margo
Praeitame kare įveltos valstybės, 

karo veiksmams pasibaigus, pasisku
bino, ar tai pačios sava iniciatyva, 
ar tai politinės konjunktūros išskai
čiavimais, atsiskaityti su t. v. kollo- 
borantais ar kitąis būdais bendradar
biavusiais su karą pralaimėjusiomis 
valstybėmis. Tačiau laikui bėgant 
išryškėjo aplinkybės, verčiančios per
žiūrėti bylas, kuriose švyti daugiau 
pasenę ir atgyventi politiniai aspek
tai, nei teisiniai pagrindai.

Ta prasme ir Prancūzijos prezi
dentas Auriolis Alžyre pasakytoje 
kalboje davė suprasti, kad šių metų 
bėgyje Prancūzijoje numatoma kad 
ir ne visuotina amnestija, tačiau pla
tesnis bylų peržiūrėjimas, kuriose 
buvo vadovautasi daugiau sumarlš- 
kais ir ne vienodu mastu taikomais 
motyvais, sprendžiant bendradarbia
vusių su priešu bylas. Prezidentas 
pariškė — „Išdavikai, denuncitoriai 
ir priešo samdiniai nebus išteisinami. 
Tačiau tie, kurie veikė gerų inten
cijų vedini, sulauks pasigailėjimo ir 
laisvės ir atgaus savo pilietines tei
ses.“

Tąja linkme toliau jau pažengusi 
Suomija. Sov. Sąjungos kaimynystė 
karui pasibaigus, o taip pat taikos 
sutarties pasėkoje atsiradę. varžtai 
privertė pasodinti kalėj iman eilę 
valstybės vyrų, kuriems daug prie
kaištų gali daryti ir nepaliaujamai 
daro Sov. Sąjunga, tačiau dėl to jie 
jokiu būdu nėra blogesni suomių pa
triotai už tuos, kurie šiandien stovi 
vyriausybės prišakyje. Atsakingu
mas už karo su Sov. Sąjunga veiks
mus Suomijoje įgauna kitą aspektą, 
nei žvelgiant į aiškiu* nacių kollo-

dieną nuvykau pranešti jam, kad 
tremtiniai iš jo bus išgabenti. Drau
ge su manim nuvyko kitas asmuo, nes 
maniau, kad turėsiu sunkenybių. Jo 
elgesys buvo arogantiškas, baisus, 
nes jis tuos žmones laikė savo „nuo
savybe“ Ir pareiškė jų neišleisiąs.

Nežiūrint jo grasinimų, gegužės 18 
d. nuvykome specialiu autobusu ir 
išgabenome lietuvių ir nelietuvių šei
mas į New Orleans. Buvo pranešta 
policijai ir valdžiai, kad išvengus 
komplikacijų, tačiau savininkas ne
drįso daryti kliūčių ir šią šeimą su ki
tais tremtiniais išsiuntėme į Brock
ton, Mass. Jie atsikvėps, turės gerą 
gyvenimą ir nereikės lyginti savo bū
klės su brolio, kuris tebėra Sibire.

Panašių, labai sunkių gyvenimo 
sąlygų čia yra, bet yra taip pat ir 
tokių, kurie pakenčiamai gyvena.

Daugel vietų radau, kur gyvena 
miškuose, per keletą mylių nuo mie
stelio Ir negauna nei pieno nei švie
žios mėsos, lygiai kaip tremtyje. Iš 
šių sunkių sąlygų reikia visus lietu
vius išgabenti, nes

pagerinti jų būklę čia neįmanoma.
Negaliu suprasti nei tų žmonių nei 

jų gyvenimo sąlygų. Suteikiau in
formacijų vietinei valdžiai ir Was
hingtone. Kada ir kokiu būdu nepa
kenčiamos darbininkų sąlygos cu
kraus plantacijose bus pakeistos, pa
rodys ateitis.

Lietuviams tremtiniams vykti į 
pietines valstijas nepatartina. Jie 
nepakels nei karStb klimato, nei šių 
sąlygų-

Siąja proga nuoširdžiai kreipiuosi 
į Amerikos lietuvius prašydamas 
ištiesti brolišką, artimo meilės ran
ką parsikviečiant tremtinius iš Vo
kietijos Ir Austrijos į savo pastogę, 
kad nereiktų jiems, tiek daug var- 
gusiems, dar dar čia atvykus skurdą 
nešti.

.v Kun. dr. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas

„M. K." prierašas: Besiruošiantie
ji emigruoti tautiečiai bus tikrai dė
kingi BALFo pirm-kui Kun. Dr. J. 
Končiui už padėties ištyrimą ir pla
čią informaciją bei pagalbą. Ne ko 
kito, tik panašaus išaiškinimo siekė 
ir „Mūsų Kelias“, aliarmuodamas 
apie beviltišką būklę į pietines JAV 
valstijas patekusių DP. „Mūsų Ke
lias“ vis dėlto buvo teisus.

borantus. Suomijos vyriausybė nesi
varžydama vieną po kito paleidžia iš 
kalėjimų vyrus, kurie tik sovietų aki
mis žiūrint lieka „karo kaltininkais“. 
Neveltui tat Tannerio, Linkomies, 
Rendelllo ir KivimSki amnestavimas 
vėl sukėlė komunistinės spaudos pa
sipiktinimą ir naujų puolimų prieš 
Suomiją bangą. „Teisėto atsiskaity
mo sabotavimas sudaro dabartinio 
režimo centrinę politiką, kuri siekia 
grįžimo prie senųjų metodų,“ — sako 
suomių komunistų spauda, kartu kal
tinant prezidentą Paasikivi, kad šis, 
savo laiku geriausia supratęs dabar
tinių laikų reikalavimus (santykiuose 
su sovietais...), dabar veda prie to,

B 36 pardavinėjamas
UP iš Washingtono praneša, kad 

rūmų atstovas Van Zandt, resp., pa
prašė parlamentą ištirti nepaprastai’ 
didelį B 36 lėktuvų pardavimą tos 
firmos, kuri gamino juos ir kurios 
direktorius buvo dabartinis gynybos 
ministeris L. Johnson. . '

P. Zandt įnešė rezoliuciją, nuro
dydamas šį reikalą, kad parlamentas 
ištirtų visus karinių lėktuvų parda
vimus ir ankstyvesnius- santykius bet 
kurių karinių pareigūnų su bendro
vėmis, kurios turėjo užsakymų tau
tinės gynybos reikalams.

APSISAUGO NUO KOMUNISTŲ
Australijos laikraščiai praneša, 

kad artimiausiu laiku valdžia numa
to išleisti įstatymą, kuriuo bus gali
ma deportuoti emigrantus dėlei poli
tinių priežasčių arba priežasties visai 
nepranešant. Tokiu būdu norima ap-

Antano Kalvaitį Amerikon išlydint
| Su emigracine srove tarp tūk
stančių tremtinių jau išplaukė ana
pus vandenynų gana gražus skaičius 
asmenų, kurie savo visuomeniniu 
veikimu netik yra prisidėję prie 
tremtiniškos būklės paskaidrinimo,
bet daugelis jų vadovavo ir formavo 
visą mūsų tautiečių gyvenimą sve
timoje žemėje. Netenkant šių žmo
nių, kad ir laikinai dar čia pasilie
kančius apgaubia rūpesčio šešėlis, 
nes jaučiama, kad tremties nežino
mas rytojus be prityrusių ir pasi
šventusių vadovų gali būti dar sun
kesnis. Tačiau .mintis ir viltis turi 
raminti kiekvieną, kad tie, kurie

idealizmo vedami dirbo tremtinių 
labui, nuvykę į naują šalį, neparduos 
už dolerius visų savo jėgų, nenutols 
nuo visuomeninės veiklos, ras laiko 
bei būdų dirbti Lietuvos išlaisvini
mui, o taip pat padėti likusiems pa
vojingoje nežinioje.

Su tokia viltimi tenka išleisti į 
Ameriką dabartinį Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Centro Valdybos 
pirmininką p. Antaną Kalvaitį. Velk 
visą savo iki šiolinį gyvenimą p. A. 
Kalvaitis išgyvenęs „tremtyje“ — už
sieny, tikrai pažino ir suprato be
namio žmogaus gyvenimą. Po trum
pų kūdikystės metų tėviškėje, Pajė- 
vonyje, Sakių apskr., kur gyveno su 
savo tėvais, likimas A. Kalvaitį, dar 
tik 12 metų amžiaus berniuką, iš 
gimtosios pastogės nubloškė į Ita
liją. Vėliau jam teko gyventi ir mo
kytis Šveicarijoj, Portugalijoj, Ispa
nijoj ir kituose kraštuose. Sugrįžo 
jau į Nepriklausomą Lietuvą baigęs 
užsienio mokyklose komercinius 
mokslus, pasiekęs aukštų kvalifika
cijų muzikos srityje ir išmokęs va
karų Europos keletos tautų kalbas. 
Grįžęs į Lietuvą A. Kalvaitis kurį 
laiką ėjo atsakingas pareigas Kau-

svieto...
kad „padėtis Suomijoje priiu.na vėl 
prieškarinę dvasią“.

Ne maža doza puolimų tenka iš
girsti ir vyriausybės šefo Fagerholmo 
adresu, kuris, esą, tikėdamasis pasko
los doleriais, verčiamas amnestuoti 
karo nusikaltėlius, taigi, klausąs Va
karų įsakymų...

Tačiau visi tie puolimai suomių 
dar negązdina, o kaip tik prieš ne
pagrįstus komunistinės spaudos kal
tinimus siūloma kelti bylas. Lieka 
tik klausimas, ar vietinių komunistų 
puolimai bus tuoj perimami Krem
liaus propagandos aparatūros, kuri 
tokiais atvejais stengiasi netylėti.

svetimiems kraštams
sisaugoti nuo komunistų ir kitų ne
pageidaujamų elementų. LLV/SB 
* DIPLOMATINIŲ TRADICIJŲ

NAUJOKAI
Londono diplomatiniuose sluogs- 

niuose jau nuo seno veikia tradicija, 
kad policininkas, einantis sargybą 
prie pasiuntinybės, prie progos pa
kviečiamas išgerti stiklą arbatos. 
Pirmametės valstybės — Izraelio — 
diplomatinė atstovybė, įsikūrusi 
Manchester skvere, apie šią subtylią 
tradiciją dar nesuspėjo sužinoti. Bet 
kai tik gavo susiorienutoti, pasku
bėjo savo klaidą atitaisyti. Išėjęs 
attachė gatvėn, kreipėsi į „bobby“ 
šiais draugiškais žodžiais — „Prašau 
nepriimti už blogą. Mes tikrai dar 
nebuvome dalykų kuršę. O tai galite 
suprasti — juk 2.000 metų neturė
jome savos pasiuntinybės...“

no miesto savivaldybėje, bet Užsie
nių Reikalų Ministerijos greitai buvo 
pakviestas į diplomatinę tarnybų. 
Pradžioj tapo paskirtas Lietuvos kon
sulų j Karaliaučių, vėliau tom pa
čiom pareigom atvyko i Ameriką,
kur išgyveno 10 metų. Gyvendama* 
Chicagoje, išėjo aukštuosius teisių 
mokslus. Lietuvai kritiškom dienom, 
kada buvo pagrobtas Klaipėdos kraš
tas, A. Kalvaitis buvo pasiųstas į 
Klaipėdą atstovauti Lietuvos intere
sų. Čia būdamas pradžioj komisaro, 
o vėliau generalinio konsulo parei
gose sėkmingai gynė Lietuvos ir jo* 
piliečių reikalus. Su pirmąja bolše
vikine Lietuvos okupacija baigėsi A. 
Kalvaičio diplomatinė tarnyba, bet 
į Lietuvą, dėl suprantamų priežas
čių, jis negrįžo. Likęs Vokietijoj 
pradėjo rūpintis iš Lietuvos atvyku
siais politiniais pabėgėliais. Dauge
liui jų parūpino pastogę, darbą ir na 
vieną išgelbėjo iš nemalonios ir keb
lios padėties. Taigi nuo šio momen
to A. Kalvaitis pradėjo savo veiklą 
tremtiniuose arba su pirmaisiais D. P. 
Po Vokietijos kapituliacijos A. Kal
vaitis atvyko iš Austrijos ir apsigy
veno Mūnchene.

Gyvenant Austrijoje Arkivysku
pas J. Skvireckas įgaliojo A. Kalvaitį 
atstovauti ir ginti lietuvių katalikų 
religinius interesus. 1945 metų va
sarą Mūnchene įvykęs pirmasis 
tremtinių suvažiavimas išrenka A. 
Kalvaitį Lietuvių Sąjungos Miinche- 
no Apygardos pirmininku. Į šias pa
reigas ir vėliau perrenkamas kiek
vienam tremtinių suvažiavime. Ne
vengė darbo ir Tremtinių Centro 
Valdyboje, į kurią paskutiniam su
važiavime perrenkamas antrą kartą.

Kaip visuomeninkas A. Kalvaiti* 
ryškiausiai pasireiškė dirbdama* 
tremtinių bendruomenėje. Jis neap
siribojo bendruomenės statuto 
straipsniuose nusakytam pareigom, 
bet jas suprato daug plačiau. Dirb
damas buvo pamiršęs savo privatų 
gyvenimą ir visą laiką pašventė 
tremtinių reikalanms. A. Kalvaitį 
galėjai visada rasti apygardos bu
veinėje, aptikti posėdžiuose, pamo
kose bedėsiantį anglų kalbą, choro 
repeticijose, sekmadienį bėgiojantį 
bažnyčioje arba dažnai galėjai šu- 
tikti tarnybinėse kelionėse, bet re
tai namuose. Stovyklų ir atskirų 
tremtinių reikalais šimtus kartų 
varstė konsulątų, IRO, labdaros or
ganizacijų ir kitų įstaigų bei vokiš
kų ministerių duris. A. Kalvaitį lankė 
netik lietuviai, bet į jį su prašymu 
padėti kreipdavosi ir lenkai, ir žy
dai, ir ukrainiečiai, ir gudai ir kitų 
tautybių tremtiniai, kuriems Visada 
buvo patarta ąr kitu būdu padėta. 
Todėl nenuostabu, kad lietuvių san
tykiai su kitų tautų tremtiniais, neiš
skiriant nei lenkų, Mūnchene tikrai 
buvo nuoširdūs. Šie geri santykiai 
prisidėjo prie to, kad visos tautybės 
galėjo sutartinai ir bendrai ginti 
tremtinių Interesus: tapo paruošta 
keletas memorandumų, kurie, daž
nai buvo A. Kalvaičio parašyti, ir 
įteikti atsakingiems karinės valdžios 
asmenims ir kompetentingiems IRO 
ar kitom įstaigom.

Salia šių darbų yra minėtina A. 
Kalvaičio veikla kaip ryšininko tarp 
tremtinių ir IRO Centro Bad Kissin- 
gene. Palyginant gana per trumpą 
laiką pasisekė A. Kalvaičiui IRO 
Centre apginti ir iškovoti ne vienai 
stovyklai palankesnį sprendimą. 
Daug kartų jo ten būta tiek stovy
klų, tiek atskirų tremtinių reikalais. 
Ypač šiais metais, kada vyksta sto
vyklų kilnojimai, jo kaip ryšininko 
vaidmuo buvo labai svarbus.

Baigiant šias kelias atsisveikini
mo mintis su nenuilstamu tremtinių 
darbuotoju turbūt neapsiriksiu, kad 
daugelio tremtinių vardu, kurie iš 
jo susilaukė pagalbos, o taip pat ir 
tų, su kuriais jam teko dirbti, palin
kėsiu geros kloties jo tolimesniam gy
venimui ir numatytų ateities darbų 
sėkmingo realizavimo, kurie, neabe
jotinai, prisidės ir prie Lietuvos iš
laisvinimo kovos.

Antanas Sodaitis

Atsistatydino LRK 
pirm-kas Dr. D. Jasaitis

Dėl emigracijos ir kitų priežasčių 
kitiems L. Raui Kryžiaus Vyr. Val
dybos nariams iš eitųjų pareigų pa
sitraukus, šiomis dienomis atsistaty
dino ir jo pirm-kas Dr. D. Jasaiti*. 
Pagal statutą dabar vyksta pasitari- 
ml dėl naujos LRK Vyr. Valdybo* 
sudarymo ir tolimesnės veiklės.
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