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Tito veda derybas 
su Amerika?

ROMA. „Giomale d’ Italia" iš 
Triesto praneša, kad maršalas Tito 
Brioni saloje susitikęs su JAV 
įgaliotiniu.

Italų žinių agentūra iš Triesto 
viename pranešime iš Spalato 
nurodo, kad pereitą savaitę Tito 
savo „paslaptingoje kelionėje" 
Adrijos jūroje turėjęs su Ameri
kos įgaliotiniu susitikimą. Zinia 
gauta iš diplomatinių šaltinių.

Susitikimas įvykęs mažoje Bri
oni saloje prie Istrijos krantų, apie 
80 km. į pietus nuo Triesto. Tito, 
aplankęs Spalato ir Sibenik mies
tus, lydimas aukštesnių Jugoslavi
jos jūrų karininkų, apžiūrėjo Lis- 
sos salą. Spalato mieste dalyvavo 
Jugoslavijos laivyno šventėj. Lis- 
soje ir Veglijoje apžiūrėjo įtvir
tinimus, kurie buvo pastatyti per
eito karo metu.

Korespondentas pažymi, kad visa 
Tito kelionė ir jo apsistojimo vie
tos buvo laikomos griežčiausioje 
paslaptyje.

Amerikos užsienio reikalų mini
sterijos atstovas Vašingtone pa
reiškė, kad jokių žinių apie Tito 
ir JAV atstovo susitikimą neturįs.

Kaip šuto Bernadottas
JO PAREIGAS EITI PASKIRTAS RALPH BUNCHE

Šeštadienį JAV konsulas Jeru
zalėje John Mac Donald apie rug
sėjo mėn. 17 d. Jungtinių Tautų 
tarpininko grafo Bernadotte mirtį 
Valstybės Departamentui pasiuntė 
tokį pranešimą:

„Grafas Bernadotte ir prancūzų 
stebėtojas pulk. Serot penktadienį 
grečiausiai Stern grupės narių bu
vo nužudyti. Palydovai, su kuriais 
grafas vyko, keliavo iš vyriausy
bės būstinės Jeruzalėje. Pervažiuo
jant Katamon vietovę žydų užim
toje srityje, staiga pasirodė vienas 
džypas su keturiais asmenimis, 
kurie užtvėrė gatvę. Du iš jų puo
lė grafo automobilį. Saugumo 
karininkas pulk. Frank Bagley 
susikovė su vienu iš jų ir buvo 
lengvai į veidą sužeistas. Antrasis 
puolėjas pasiekė grafo Bernadotte 
automobilį ir iš arti šovė į abu ke
liaujančius grafą Bernadotte ir pulk. 
Serot. Džipui pasisekė pabėgti."

Grafo Bernadotte mirtis sujau
dino visą pasaulį. Tiek Amerikos 
tiek Anglijos, Prancūzijos ir kitų 
kraštų didžioji spauda apgailestau
ja ankstyvą ir nelauktą taikos tar
pininko mirtį.

Izraelio vyriausybės užs. rei
kalų ministeris pareiškė užuojautą 
Jungtinių Tautų generaliniam se
kretoriui T. Lie. Šiuo metu Izraely
je vyksta dideli „Irgun Zvai Le
umi" ir „Stem" narių areštai.

Arabų lygos generalinis sekre
torius Assam Paša pareiškė, kad 
jis apgailestaująs grafo Bernadotte 
žuvimą, kuris buvo pasiėmęs ne
dėkingą, uždavinį Palestinai grą
žinti taiką. Už tai jis ir savo gy-
vybę turėjo atiduoti. Toliau gen.
sekretorius nurodė: „Mes, arabai, įgulų Anglijoje ir

BALFo pirm. kun. dr. J. B. Končiaus
atsisaukimas i tremtinius Vokietijoj 

stantieji į Ameriką, būkiteBrangus Tremtiniai!
Mes suprantame jūsų bai

sius pergyvenimus bėgimo me
tu iš brangios Tėvynės Lietu
vos. Mums yra žinomos karo 
audros laiku jūsų pergyventos 
baisenybės ir tremties gyve
nimo skurdas. Mes užjaučiame 
jūsų vargus ir darome viską, 
kas tifc įmanoma, jiems suma
žinti.

Pagal naująjį DP įstatymą 
dalis lietuvių turės galimybės 
atvykti į Ameriką. Šiame krašte 
jums prasidės naujas gyvenimo 
lapas. Nesitikėkite, kad jus 
Amerikoj galės sutikt su gė
lėmis ir kad jūsų gyvenimas 
Jungtinėse Valstybėse bus nuk
lotas rožėmis. Ne vienam jūsų 
bus reikalinga dirbti ne savo 
profesijoje ir sunkiose, nepa
tirtose sąlygose. Neprityrusiems 
dirbti sunkų, fizinį darbą reiks 
daug prakaituoti, kad sau pra
gyvenimą užsidirbti. Tad, vyk-

darėmė jam priekaištų, kad jis 
daugelį žydų ginklų paliaubų pa
žeidimų norėjo pro pirštus pra
leisti. Mes visuomet manėme, kad 
jis žydams buvo per švelnus."

Laikinai grafo Bernadotte parei
goms eiti paskirtas JTO sekre
toriato Palestinoje vedėjas Ralph 
Bunche.

šeštadienį Paryžiuje Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba, kuriai 
pirmininkauja Aleksander Cado
gan, sušaukė nepaprastą tarybos 
posėdį.

Tel Avive, nežiūrint šeštadienio, 
Izraellio, vyriausybė sušaukė nepa
prastą ministerių kabineto posėdį, 
kuriame buvo paskelbtas Izraelio 
kariuomenės aukščiausio laipsnio 
parengties stovis. Iš žydų pusės 
bijomasi, kad arabai dėl grafo 
Bernadottes nužudymo susidariu
sios padėties, gali išnaudoti „psi
chologinį momentą" ir pradėt ge
neralinį antpuolį prieš Izraelį.
200 MIL DOLERIŲ JAV AVIJACIEI 
AVIACIJOS PERSONALAS PADI

DINTAS Iš 35.000 IKI 130.000 
Šio mėnesio 18 d. JAV aviacija 

švenčia savo pirmąsias metines 
kaip nepriklausoma kariuomenės 
ginklų rūšis.

Aviacija, kuri padarė didžiulį 
progresą, dabar laukia, kol prez. 
Trumanas patvirtins 200 000.000 
dol. išlaidas 200 naujų bombonešių 
ir naikintuvų gamybai.

Paskutiniais metais aviacijon 
buvo įvesta 13 naujų modelių iš 
kurių visi naikintuvai ir dvi bom
bonešių rūšys buvo sprausminiai 
lėktuvai. JAV aviacijos personalo 
skaičius nuo 35,000 pakilo iki 
130.000, neįskaitant oro tvirtovių 

Vokietijoje. 

pasiryžę sutikti visas šias sun
kenybes; jūs turėsite pereiti 
naują gyvenimo mokyklą iš
mokti šio krašto papročius ir 
ypač — anglų kalbą. Sunkiu 
darbu, tvirtu pasiryžimu ir 
geru charakteriu už vienų kitų 
metų, kaip ir kiti seniau at
vykę, iškovosite sau geresnę 
ateitį.

Pradžioj naujas kraštas gali 
atrodyti keistai. Dėl to jį pa
sistenkite geriau pažinti. Pa
tarčiau pradžioje vengti Ame
rikos valstybinės santvarkos, 
mokvklų, visuomeninės veik
los ir kitų Amerikos gyvenimo 
reiškinių kritikos. Priešingai, 
geriau Amerikos gyvenime ieš
koti gerųjų pusių; nesigailėkite 
pagyrimų nei amerikiečiams, 
nei Amerikos lietuviams. Daug 
Amerikoje yra girtinų dalykų, 
pav., kokia graži ir kilni Ame
rikos demokratija, amerikie
čių dosnumas ir prielankumas 
tremtiniams ir kitiems nuken
tėjusi ems žmonėms, Amerikos 
valdžios pastangos pagelbėti 
badaujančiai žmonijai Euro
poje, Amerikos žmonių darb
štumas ir t. t. Žodžiu, būkite 
dėkingi už gero padarymą ir 
jautrūs visam tam, kas yra 
girtino.

Suprantama, jums naujai 
atvykusioms, galbūt, daug kas 
ir nepatiks. Mokėkite tai nu
tylėti, ir tik vėliau, susipažinę 
su Amerikos gyvenimu, reikš- 
kit savo nuomonę. Savo tak
tingu elgesiu, užsipelnysite ir 
laimėsite sau palankumą ne 
vien Amerikos lietuvių, bet ir 
plačios Amerikos visuomenės.

Daugelis atvykusių DP labai 
puikiai užsirekomendavo, pav., 
gen. Jonas Černius, p. V. Gri
gaitienė, operos dainininkė, 
Prof. Dr. Zubkus ir kiti ėmėsi 
dirbti paprasčiausius darbus 
už mažą atlyginimą, niekam 
nesiskųsdami, o priešingai,

I. Rovaite aplanke Mūndieno emigracine stovykla
BALFo atstovė Europoje p. I. Ro- 

vaitė rugsėjo 16 d. apsilankė emi
gracinėje stovykloje Funk kareivi
nėse, Muenchene, susipažino su 
stovyklos direktorium ir kalbėjosi 
su juo apie stovykloj esančių lie
tuvių būklę. Taip pat j', matėsi su 
Kanados konsulu ir Pietų Amerikos 
emigracinės komisijos viršinku. To
liau ji aplankė stovykloje esančias 
ir į Kanadą vykstančias lietuvaites, 
kurių dalis IX. 20 d. jau išvyksta į 
Kanadą.

VIEŠNIA iš BALTIMORES
Rebdorfas. Rugpiūčio 24 d. atsi-

lankė USA lietuvė Della C. Vin-j dalią.

džiaugdamiesi, kad Laisvoje 
Šalvje gali sau uždirbti pragy
venimui.

Vienas kitas tremtinių, tik 
įkėlusių koją į Dėdės Šamo 
žemę, labai išdidžiai pasireiš
kė, viską kritikuodami ir peik
dami. Pav., kai kurie jų stebė
josi, kad aukštų profesionalų 
ar aukštų tarnautojų žmonos 
neturi tarnaičių ar kitokių pa
tarnautojų, kitas, didžiuoda
masis buvęs Lietuvoje aukštu 
valdininku, atsisakė imti juodo 
darbo, bevelydamas ir toliau 
gyventi išmalda ir t. t. Ačiū 
Dievui, kad tokių mažai at
sirado, bet iri tie jau spėjo pa
daryti daug žalos bendram 
tremtinių reikalui. Kai kurie 
Amerikos lietuviai, matydami 
tokius pavyzdžius, jau bijo 
kviesti tremtinius ir garantuoti 
jiems darbą ir butą.

Brangieji, kurie rengiatės 
vykti į Ameriką, gink Dieve, 
nesekite blogųjų tremtinių pa
vyzdžiu, kad neužkirstumėte 
kelio tūkstančiams kitų trem
tinių į Ameriką atvykti. Nuo 
jau atvykusių į Ameriką trem
tinių elgesio pareis kiek ir kaip 
greitai lietuviai tremtiniai ga
lės atvykti.

Vykstantieji į Ameriką turė
kite mintyje ne tik žodžiu pa
reikšti dėkingumą Amerikos 
tautai ir valstybei, bet ir savo 
elgesiu bei darbu, gyvenant 
Amerikoje. Šios šalies intere
sus, aišku, privalote jau staty
ti pirmoje eilėje. Suprantama, 
kad niekas iš jūsų nereikalaus, 
kad jūs ir toliau nebūtumėte 
geri lietuviai patrijotai. Galite 
ir privalote būti geri ameri
kiečiai ir geri lietuviai.

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

Kun. Dr. J. B. Končius 
BALF Pirmininkas

centi — Adelė Galinaitytė (jos vy
ras italas). Nors ši viešnia gimu
si ir mokiusis USA, bet gražiai 
kalba lietuviškai. Jos pagrindinis 
kelionės tikslas buvo aplankyti 
Vatikaną ir Šv. Tėvą. Ji, atvy
kusi iš USA lėktuvu į Šveicariją, 
su kitomis trimis poniomis, rado 
laiką aplankyti Rebdorfo DP sto
vykloje gyvenančią savo pusseserę 
Adelę Tamašauskienę. Nors trum
pai pabuvojusi išsivežė liūdną ir 
gilų įspūdį dėl tremtinių vargo ir 
skurdo. Išvykdama pažadėjo pa
pasakoti Amerikoje mūsų užjūrio 
broliams apie tremtinių liūdną

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Sovietų radijas pranešė, 

kad sovietų delegacijai JT visumos 
susirinkime Paryžiuje vadovaus VU 
šinskis.
Londonas. Britų užs. reik, miu- 

Bevlnas Jau sekmadieni išvyko | Pa
ryžių, bet po JT visumos susirinkimo 
atidarymo vėl gr|š | Londoną ir Žem. 
Rūmuose padarys pranešimą apie pa
dėti Berlyne.

VaSingtonas. JAV užsienio 
reik. mln. Marshailas sekmadieni spe
cialiu lėktuvu ISskrido | Paryžių daly
vauti JT visumos susirinkime. J| lydi 
Rytų Europos klausimų specialistas 
Ch. Bohlen.

Paryžius. JT visumos susirin
kime bus atstovaujama 58 valstybės. 
Dienotvarkėj numatyta apie 80 klau
simų. Manoma, kad Si JT konferen
cija gali tęstis 8—12 savaičių. Taip, 
pat skaičiuojama, kad konferencijoj 
dalyvaus apie 1500 korespondentų M 
43 kražtų.

VaSingtonas. Prez. Trumanas 
pareiškė, kad JAV dės visas pastan
gas išlaikyti taikai, tačiau taip pat 
imsis visų priemonių padidinti savo 
karini pajėgumą.
Berlynas. Sovietų komendantas 

gen Kotikovas pareikalavo prokurorą 
pakeisti sprendimą, kuriuo 5 vokie
čiai buvo sunktai nubausti už išsiio- 
kimus per antikomunistines demon
stracijas. Esą daug lengvinančių ap
linkybių buvo teismo neatsižvelgta.

Maskva. Sovietai pranešė, kad 
jie yra nutarę atitraukti savo kariuo
menę iš Korėjos. Atitraukimas bus 
pradėtas antroj spalio mėn. pusėj ir 
bus baigtas prieš sausio mėn. pra
džią.
Jeruzalė. Grafo Bernadotte ki

nas antradieni bus atgabentas | Šve
diją.

Maskva. Šeštadienio vakare Va
karų valstybių atstovai vėl šnekėjo* 
su Molotovu Kremliuje. Pasikalbė
jimas tęsėsi 2,5 vaL, ir Jokio komuni
kato neišleista. Tai 11 susitikimas 
Kremliuj. Sekmadieni Bevinas jas 
studijavo britų atstovo Maskvoj pra
nešimą apie pasikalbėjimą Kremliuj, ■ 
o po to jis matėsi su Rytų klausimų 
specialistu W. Strang.
Paryžius. Prancūzijos parlamen

tas priėmė Queilie vyriausybės finan
sų programą.

Londonas. Rugsėjo 27 d. įvyks 
Vakarų valstybių krašto apsaugos mi
nisterių konferencija aptarti gynybos 
klausimams.
Stockholmas. Sekmadieni Šve

dijoj įvyko parlamento rinkimai.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
PAREIŠKIMAS

Rugpiūčio 18 dieną laivu MA
RINE SWALLOW atvyko 15 lie
tuvių — tremtinių iš Vokietijos, 
kurių tarpe trys profesoriai — Dr. x 
A. Gylys, Dr. V. Jasaitis ir kun. 
Dr. A. Sideravičius.

Rugp. 19 d. „New York Times" 
įdėtas ilgas su lietuviais profeso
riais, pasikalbėjimas. Visi profe
soriai kalba neblogai angliškai, 
kurių iškalbingiausias reporteriams 
pasirodė kun. Dr. Antanas Sidera
vičius. Tarp kitko jis papasakojo, 
kad Hanau stovykloje pasireiškęs 
didelis maisto ir reikalingiausių 
gyvenimo priemonių trūkumas. 
Lyg juokaudamas jis išsireiškęs, 
kad tą problemą galima būtų iš
spręsti „repatrijuojant visus IRO 
pareigūnus". Kaip „N. Y. Times" 
reporterė rašo, kun. Sideravičius 
pasakęs, jog Tarptautinės Tremti- - 
nių Organizacijos administracinį 
personalą galima sudaryti iš pa
čių tremtinių, išleidžiant tik vieną 
penkioliktąją dalį to, kas dabar 
išleidžiama.
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Daugiau apdairumo emigruojant
C. MACAITIS

na žymus tremtinių §kaičįtff yrą 
užsirašą vyktį į Vengęuęlą įr į 
kitus panašius kraštus, kaip pra
monės ar žemės ūkio darbininkai. 
Kai kurie iš jų. pasiremdami in
formacijomis iš laiškų, tikisi te
nai gauti valdžios paramą įsigyti 
nuosavą ūkį ir reikalingą inven
torių, tačiau tokios viltys yra vi
siškai nepagrįstos. Oficialioje IRO 
informacijoje apie Venezuela yra 
įsakmiai pabrėžta, kad niekas ne- 
gali tikėtis tenai nuvykęs gauti 
bet kurios paramos įsikurti sava
rankišką žemės ūkį. Tėra vienin
telis kelias — būti darbininku to
kiame ūkyje, kurio primityvumą 
mes sunkiai tegalime įsivaizduoti. 
Taip pat ir visa eilė laiškų iš nu
vykusių tremtinių į Venecuelą pat
virtina, kad kitos paramos, kaip 
kelių savaičių išlaikymą, atitinka
mose stovyklose, įsikūrimui tame 
krašte netenka laukti. Tenai te
gali tikėtis šiaip taip įsikurti 
krašte trūkstamų specijalybių ama
tininkai ir kiti specijalistai. Kitų 
laukia vargas, dažnai žymiai di
desnis, negu čia tremty. Tremtinių 
lietuviškoje spaudoje yra buvę pa
kankamai informacijų apie kainas 
ir uždarbius Venezueloje, todėl 
čia netenka to kartoti. Kas nori 
smulkesnių informacijų, gali tei
rautis savo komitete, nes įkurdini
mo Tarnyba yra pasiuntusi tokją 
informaciją, sudarytą pasiremiant 
žiniomis iš privačių laiškų ir IRO 
oficijalių informacijų, LTB Centro 
Komitetui su -prašymu persiųsti vi
soms mūsų organizacijos instanci
joms.

Šiuo rašiniu nenorima atkal
binėti vykti j vieną ar kitą kraštą, 
tik norima pabrėžti reikalą rimtai 
spręsti savo likimo klausimą. Kiek
vienas turi apsispręsti pats, ta
čiau tą turi daryti ne įspūdžio pa
gautas, ar stovyklų bodėjimosi 
nuovargyje, bet šaltai apsvarstęs 
sąlygas ir savo pajėgumą, kad dėl 
vieno neapgalvoto užsirašymo ne
tektų keikti viso savo likimo.
' Tūlam, "norinčiam vykti į tro
pinius kraštus, žymiai geriau būtų 
važiuoti į Prancūziją, į Angliją ar 
pagaliau į Belgijos anglių ka
syklas, kad ir paliekant savo šei
mą dar keliems mėnesiams Vokie
tijoje. Čia bus darbo sąlygos pa
našios, kaip vietos darbininko,

Visai suprantą® a, kad kiekvie
nas mūsų dairomės, kur galėtume 
išvykti iš Vokietijos ir užbaigti 
skurdų gyvenimą stovyklose arba 
sunkius bandymus pritapti prie 
sugriauto vokiečių ūkio; supran
tama, kad mums nepritrūksta kan
trybės dešimtimis kartų pildyti 
įvairias ankietas ir užsirašinėti 
emigracijai į įvairius kraštus, nors 
iš tų užsirašymų, deja, taip dažnai 
teišeina tik popieriaus gadinimas. 
Tačiau tenka apgailestauti, kad 
labai dažnai į emigracijos reikalą 
žiūrima perdaug lengvabūdiškai. 
Mes dažnai manome, kad užtenka 
tik išvažiuoti iš Europos ir štai — 
baigsis visi vargai ir pavojai ta
rytum vienoje tiktai Europoje tėra 
vargo bei rūpesčio. Ypač maža 
kritiškumo parodome, rinkdamiesi 
tropinius kraštus- Paprastai pasi
tenkiname vien tik atitinkamos 
•migracinės komisijos trumpa ir 
pagražinta informacija, geriausiu 
atveju — pasiklausome pasakoji
mų apie kurį nors laišką, parašytą 
kiek anksčiau nuvykusio DP pa- 

pirmuosius įspūdžius. Labai 
retai mes, prieš važiuodami, rim
tai informuojamės apie tą kraštą, 
į kurį numatome vykti, apie gali
mumus ten įsikurti, retai tepagal- 
vojame apie savo ir ypač savo 
šeimos, savo vaikų fizinį ir dva
sinį pajėgumą prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, prie tropinio klima
to. Visi, kurie galvoja važiuoti į 
tropinius kraštus turi įsidėmėti, 
kad juose europietis nepajėgs už
sidirbti sau pragyvenimo, būda
mas paprastu darbininku. Kaip 
čia Europoje, taip ir visame pa
saulyje žemės ūkio darbas yra 
menkiau apmokamas, negu pramo
nėje ir jis yra 'visuomet sunkes
nis ųž darbą mieste. Todėl su- 
prąntama, kad. juo labiau europie
čiui neįmanoma tropiniuose kraš
tuose įsikurti žemėę ūkio darbi
ninku. Šitą faktą turi gerai įsidėti 
į galvą visi tie, kurie mano va
žiuoti į tropinius kraštus ir kiek
vieno mūsų pareiga yra šį faktą 
priminti savo kaimynui ir pažįsta
mam, kurie rengiasi važiuoti į tro
pinius arbą jiems artimus kraštus 
ir tenai mano įsikurti, bent pra
džioje, kaip pramonės ar žemės 
tkio darbininkai. Tatai tenka ypač 
Išbrėžti, nes paskutiniu metu ga

taip pat furopieCio. Gi vykdymi Į 
tropiniu, fcuįtm dar-
bininkais, męs ąpriuie fcpąkųjuoti 
darbo pajėgumu Ir pragyvenimo 
standarto žemumų sų juodukais ir 
raudopodžiais.

Taįp pąt dąžpas mSsų perdaug 
lengvai tikisi galėsiąs greitai iš
vykti iš tų kraštų į sau palankes
nes sąlygas- Jeigu iš Ęuropos, 
turėdami tarptautinę paramą emi
gracijai, turime tiek sunkumų kur 
nors nuvykti, tai nemanykime,

Vida liui pavesta su likviduoti Tito?
MARS. TOLBUCHINAS KURIA „LAISVŲJŲ JUGOSLAVŲ 

ARMIJĄ"

Londono diplomatiniuose sluogs- 
niuose vyrauja nuomonė, kad 
Maskva nesiims tiesioginės akci
jos prieš Tito, bet tepkinsis ūkiniu 
spaudimu ir kurstys Rumunijos 
provokacijas prieš Jugoslaviją. 
Tuo būdu sovietai nori užsitikrinti, 
kad, jei spaudimas neduotų lau
kiamų vaisių, nenukentėtų paties 
Kremliaus prestižas.

Tačiau ir pati Sovietų Sąjunga 
jau yra pakankamai įsivėlusi į 
peštynes su Tito. Sovietų komu
nistų partijai paskelbus pakarto
tinį Tito ir jo „teroristinio režimo" 
pasmerkimą, Belgrado oficiozas 
„Borba” atvirai parašė: „Būtų 
kvaila ir veidmaininga sakyti, kad 
santykiai tarp komunistų partijų 
yra vienas dalykas, o santykiai 
tarp valstybių kitas, visai skir
tingas dalykas". Tokiu būdu Tito 
atvirai konstatavo, kad santykiai 
tarp Jugoslavijos ir sovietų bei jų 
satelitų yra tokie pat prasti, kaip 
ir tarp Jugoslavų partijos ir ko- 
minformo.

Viena sovietų radijo stotis iš 
Krymo pranešė jugoslavams, jog 
šie „labai greit" būsią išvaduoti 
nuo Tito. „Newsweek" praneša, 
jog sovietų maršalas Tolbuchinas, 
kurio štabas yra Rumunijoje, or
ganizuoja laisvųjų jugoslavų armi
ją ir jau turįs kelis tūkstančius 
žmonių. Toji armija rekrutuojama 
iš jugoslavų komunistų pabėgėlių. 
Pas Tolbuchiną bėgęs, sovietų 
agentų iškviestas, ir buvęs Tito 
štabo viršininkas gen. Jovano- 
vičius. Amerikiečių „TIME" aprašo 
Triesto kominforminių komunistų 
susirinkimą, kuriame vienas iš ly
derių pareiškęs: „Kova prieš Tito 

kad kitur mes tą lengvai padary
kime savo jėgomis. Todėl būkime 
apdairūs įr apsigalvokime prieš 
apsispręsdami. Kas turi tuose kraš
tuose jau įsikūrusių giminių ai 
pabąlamų, kurie realiai padęs 
jam įsikurti, arba kas iš anksto 
Žino kurį darbų ir kokiomis sąly
gomis galės dirbti, tas gali ryžtis 
važiuoti, tąčiau labąi rizikuoja tie, 
kurie mano vyktį paprastais dar
bininkais arba tįe, kurie lengvai 
tiki savo laime.

bus vedama ligi galo. Tai reiškia, 
kad kiekvienas iš mūsų, kuriam 
tik pasitaikys proga, nušalins 
Tito". „Time” užsimena, kad Tito 
sulikviduoti greičiausia bus pa
vesta Vittorio Vidali, kuris nuo 
1926 m. Maskvos įsakymu važinė
ja po pasaulį „nušalindamas" ne
pageidaujamus asmenis, ypač at- 
puolėlius nuo komunistipės linijos.'

PASKUTINĖ RAŠYTOJO 
KETURAKIO KELIONE

Rugsėjo 14 d. Augsburgo lietu
viai su atitinkamomis iškilmėmis 
paskutinį kartą atsisveikino su ra
šytoju Vilkutaičiu - Keturakių. De
šimtą valandą vietos bašnyčioje, 
dalyvaujant ir Haunstetteno lietu
vių kolonijai, įvyko iškilmingos 
pamaldos. Šv.mišias atlaikė kun. V. 
Zakarauskas. Pamaldų metu giedo
jo solistai Baranauskas ir Paukštys.

14 vai., dalyvaujant didžiuliam 
lietuvių, su vadovaujančiais orga
nizacijų ir ištaigų atstovais prie
šakyj, įvyko laidotuvės. Prie kapo 
atitinkamas kalbas, išryškinančias 
velionies rašytojo asmanį bei vietą 
lietuvių raštijoje pasakė Hochfel- 
do klebonas kun J. Juozevičius, 
LTB Centro Komiteto vardu M. 
Rėklaitis, rašytojų vardu-rąšyt. P. 
Orintaitė ir Hochfeldo, komiteto pir
mininkas P. Žičkus, Kalbėtojai pa
brėžę, jog čia tik laikina velionies 
poilsio vieta. Atėjus momentui ku
omet Lietuva bus nepriklausoma, 
rašytojo palaikai bus perkelti į Lie
tuvą, kurią jis taip labai mylėjo.

Veliones šeima gavo daug užuo-,

Vengrijoj aštrėja kova 
y v v 

pries Bažnyčia
- t

Iš Vengrijos atęiųąpčįps žipigp 
patvirtina tai, ką jau buvo galima 
jausti, būtent, kad su didesniu 
atkaklumu vedama ten kova prieš 
Katalikų Bažnyčią-. Naujasis vi
daus reikalų mipisteris Kadar iš
leido potvarkį policijos organams 
ir miestų bei kaimų komunistų 
partijos pareigūnams -tuč tuojau 
pranešti vardus kunigų, „įtariamų 
pogrindžio veikla turtingų ūkinin
kų naudai”, kaip ten rašoma. Iš 
to matyti, kąd darbininkų partija, 
neseniai sudaryta iš sujungtų ko- 
munistų ir socialistų partijų, rim
tai daro žygius, norėdami išvalyti 
iš Kat. Bažnyčios, kaip jie sako, 
sabotuojančius elementus. Sąryšy 
su minėtu vid. reikalų ministerio 
potvarkiu 70 kunigų yra suimta ir 
agresyvi veikla vystoma aukšto
sios' dvasiškijos atžvilgiu. Iš įvai
rių vietų ateina pranešimai, jog 
ūkininkai ir neūkininkai rodo so
lidarumą su kunigais.

jautų iš organizacijų ir paskirų as
menų. Tarp jų užuojautą VLIKO 
vardu pareiškė jo pirmininkas prof, 
kun. M. Krupavičius.
GRAŽIAI PAVYKUSI STOVYKLA

Liepos 27 d. Traunšteino lietu
vių stovyklos vaikai išvyko kėle- 
tai savaičių vasaros stovyklom 
Jie įsikūrė ant „Bavarų jūros" — 
Chiemsee ežero kranto sename 
dar romėnų laikus siekiančiame 
Čhieminge. Nors ši vasara gražiu 
oru nepasižymėjo, tačiau stovykla 
pataikė visai geras dienas. Graži 
gamta, puikus ežeras ir miškas 
vaikams teikė daug malonumo. 
Stovyklą organizavo ir jai rūpes
tingai vadovavo kun. K. Dobro
volskis. Dienos programą sudarė: 
pamaldos su lietuviška giesme 
vokiečių par. bažnyčioje, viena ar 
dvi pamokos ir įvairūs užsiėmi
mai ežere, aikštėj ar miške. Visi 
vaikai iš stovyklos grįžo sveiki ir 
sustiprėję, todėl tėvai, vaikai ir 
svečiai kun. K. Dobrovolskiui už 
jo rūpestį ir triūsą lieka dėkingi.

Svečias.

Is JUetuMs įuutiaaM
(Tęsinys)

Kačerginės miestelis, kuriame ji 
gyveno, ne perdaug pažįsta parti
zanus. Tik pernai rudenį nakties 
metu buvo jį aplankę keliasdešimt 
laisvės kovotojų, paėmė visus bol
ševikų atspards punktus, sunaiki
no besipriešinančius, pasiėmė vi
sa, kas jiems reikalinga buvo, ‘ir 
pasitraukė. Prieš tai ir po to ji, 
gal būt, matė kautynių metu nu
kautų partizanų niekinamus lavo
nus miestelio aikštėse, ir kažin, ar 
basųprato, kodėl juos bolševikai 
piuklais piausto, rožančiais žaboja, 
kodėl jiems mirusiems Gedimino 
stulpus ir kryžius nugaroje plaus
to, kodėl juos spardydami savai
tėmis po miestelio gatves valkio
ja .. . Dabar ji mažiausiai tai 
jaučia.

Kai kas vakarą, sutvarkę apran
gą ir ginklus, susirikiuoja 60 vyrų 
vakariniam patikrinimui, ji pri
siglaudžia prie eglės liemens ir, 
ašaroms riedant per raukšlėmis 
išvagotą veidą, kartu su mumis 
kalba maldos žodžius: „Viešpatie, 
kuris leidai tautas ir įdiegei joms 
laisvės troškimą, grąžink, prašome 
Tave, ir mūsų tėvynės laisvės die-, 
nas. Duok mums jėgų ryžtingai 
pakelti sunkią partizano dalią . . . 

Šventas Kazimierai, vadovauk mū
sų kovai, kąip kitados stebuklingu 
būdu vadovavai mūsų tėvams" ...

Ir kai paskutiniai maldos žodžiai 
pranykdavo snaudžiančio miško 
gilumoj, ji dar neidavo miego. Pa
likdavo ten pat suakmenėjus ry- 
mot ir klausytis prie laužo susė
dusių vyrų tyliai niūniuojamos 
dainos:

„Plevenk, plevenk, miela
[liepsnele,

Ir su mumis drauge dainuok.
•Tai vėl prasmego girių toliuos
Kovos ir nerimo diena... —

— ir vėl ašaromis paplūsdavo, kai 
Rymantas skambiu tenoru pradė
davo savąjį ilgesį lieti:

„ ... Atėjo vakaras į girią,
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių šakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų ...
Miškų tankmėj sumigo žvėrys, 
Sumigo paukščiai ant šakų, — 
Tik mūsų akys liepsnoms žėri, 
širdis tik ilgisi namų..."
Per šias kelias dienas susigyve

no jinai su mumis. Jai pavestą 
darbą virtuvėje ji atlieka stropiai 
ir sąžiningai. Šiandien ji ypatin

gai stropi — ir ji žino, kad lau
kiam švečių.

Svečių atvykimas ir stovyklos 
vadovybei kelia nemenkų rū
pesčių. Pačiam stovyklos rajone 
styro dvi didelės duobės, dar rau
donųjų partizanų išraustos. Jas 
pirmoj eilėj reikia išlyginti, kad 
apygardos vado veidą tik įžengus 
stovyklon neapgaubtų rūškana. 
Kursų vadovas rinktinės vadui 
Uosiui ir man paveda pietų metu 
„nubausti" bent keturis vyrus, ku
rie turės laisvalaikiu duobes iš
lygini.

Mokomistams susėdus prie stalo, 
mudu pasalomis renkame kandida
tus, kurie, nekreipdami dėmesio į 
mudviejų klastingus žvilgsnius, pa
sakojas anekdotus. Proga pakan
kamai gera: kursantams kylant 
nuo stalų keturius vyrus ištinka 
nelauktas sprendimas:

— Sakalas, Žaibas, Putinas ir 
Ungurys už nešvankias kalbas pie
tų metu baudžiami išlyginti sto
vyklos rajone esančias duobes.

Nepriklausomybės laikų karys 
Sakalas mėgina dar priešintis — 
bausmė nebuvusi jam pranešta nu
sikaltimo vietoje. Tačiau ir kursų 
vadovo sąžinėn apeliuodamas, te
susilaukia trumpo ir aiškaus spren
dimo:

— Jokių klausimų — vykdyti!
Juokingas tas Sakalas, nors tie

sos jis ir turi, — tegul būtume 
| pranešę jam bausmę vietoje, ki

du pastatė pavojun kitus kovoto
jus, tuo pačiu metu Kaune vyk
džiusius kitus uždavinius — du 
mėnesiu juodu negalės vartoti 
svaiginamųjų gėrimų, net ir išleis
tuvių metu.

Po pietų Ambo, Šarvas ir Čem
pionas išsiveda po skyrių takti
niams pratimams. Uosis ir aš eina- 
va tikrinti sargybų^ Išklampoję 
stovyklą supančias sąmanų priau
gusias klampynes, visus sargy
binius radę budriai einant savą
sias pareigas, susimetam į Ry- 
manto palapinę. Nespėjus nė „ap
sišilti", pasigirsta stovyklos budė
tojo komanda raportui:

— Stovykla baigt... Ramiai!...
Greit susitvarkom uniformas ir 

verčiamės iš palapinės sutiktfapy- 
gardos vado ir jo adjutanto.

Apygardos vadas Žvejys ir ad
jutantas Naktis, priėmę raportą ir 
šiek tiek užkandę, apžiūri sto
vyklą ir tuoj pat „valdžios" pala
pinėj pradeda su rinktinių vadais 
ataskaitinį pasikalbėjimą už praė
jusius tris mėnesius ...

Staiga rytiniame stovyklos ra
jone nuaidi automato serija. Jai 
atsako kelios kitos, ir netrukus 
užverda tikras pragaras. Iš pirmo 
sargybos posto atbėgęs sargybinis 
Doleris raportuoja, kad už poros 
šimtų metrų pastebėjęs keliasde
šimt rusų, kautynės vykstančios 
su 3-čiuoju kursantų skyriumi.

I (Bus daugiau)

tiems ir su kukučiu nebūtume žo
džio ištraukę. Duobės taip ir bū
tų likusios neužlygintos. Dabar gi, 
nė vienas nepersidirba, nes duo
bes lyginti padeda ir kiti draugai.

Laisvalaikio metu turiu ne vi
sai malonią pareigą ištardyti ir 
nubausti Birutės rinktinės trečios 
kuopos 1. kovotojus — Dainą ir 
Vaidilą. Prieš kiek laiko Kaimo 
mieste, vykdydami juodviem pa
vestą uždavinį, užsukę užkąsti į 
prie gelžkelio stoties esantį resto
raną, neiškentė nepaėmę, po „po
rą šimtų gramų“. Vaidila užsigė
ręs net per daug drąsos įgavo — 
prie gretimo staliuko geriančiam 
milicijos pareigūnui nuplėšė nuo 
atlapo Lenino galvą ir ją čia pat 
kojomis sutrypė. Milicininkas, ži
noma, tuoj nuskubėjo ieškot pas
pirties ir netrukus atsivedė kelio- 
liką uniformuotų ir neuniformuotų 
pareigūnų, kurie, nieko nelauk
dami, pradėjo Vaidilą tvarkyti. 
Laimei Daina laiku spėjo išsitrauk
ti „pancerį". MGB-istai sumišę pa
leido Vaidilą, kuris, pajutęs lais
vas rankas, tuoj griebės savosios 
„zviozdos". Rezultate nutekėjo 
rusko kraujo, ištrupėjo restorano 
langų stiklai ir kai kurie vitrinų 
rėmai MGB-istų lig pat būstinės 
ant pečių nusinešti tapo. Vaidila 
su Daina net nesužeisti grįžo į sa
vąją būstinę, įvykdę jiems pavestą 
uždavinį. Ir vis del to juos nu- 
baudžiu nes šiuo savo elgesiu juo-1
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7W.1. Skyriaus pobūdis. Si dalis api
ma Įžangines taisykles, prikląusąn- 
eiaa Federalinių Taisyklių Kodekso IV 
Skyriaus 8 poskyriui. Visos taisyklės, 
priklausančios šiam skyriui, turėtų 
būti traktuojamos kaip Išvietlntų as
menų 1948 m. įstatymo taisyklės.

700.2. Sąvokos, (a) Siame skyriuje 
vartojamas „įstatymo“ terminas reiš
kia Išvietlntų asmenų 1948 m. įstaty
mą. (b) Siame skyriuje vartojami įsta
tymo antrojo poskyrio terminai turi 
tą pačią prasmę, kokia yra nustatyta 
antrajame įstatymo poskyryje, (c) Sia
me įstatyme vartojami terminai turi 
būti taip suprantami:

>. „Kandidatas“ (applicant) reiškia 
svetimšali .kuris nori patekti 1 JAV. 
arba svetimšali, kuriam yra duoti už
tikrinimai pagal įstatymo nuostatus.

2. „Žemės ūky dirbantieji“ (Agri
cultural pursuits) reiškia veiklą ar 
darbą, atliktą savarankiškai arba tar
naujant kokiam kitam asmeniui, ben
druomenei, ūkiui, esnt kieno nors 
bendrininku, dalyvaujant korporaci
joj ar viešoj agentūroj, tųtnčloj ryš| 
su visomis žemės ūkio sritimis. Tarp 
kitų dalykų šion sąvokon įeina: že
mės apdirbimas, pienininkystė, gyvu
lininkystė, žemės ūkio produktų ga
myba. derliaus užauginimas Ir nuė
mimas bei kitų žemės ukiul ar so
dininkystei reikalingų dalykų gamy
ba. Čia |elna: (1) gumos žaliavos (ole- 
•rozino) gamyba Ir žemiau išvardinti 
produktai, to paties gamintojo paga
minti iš gumos žaliavos (oleorozino), 
gumos, terpentino ir kalifonijos; (2) 
klevų syrupo bei cukraus gamyba ir 
grybavimas, medvilnės valymas, gy
vulių ir laukinių žvėrių priežiūra, 
tvarkymas ir skerdimas; paukščių pe
ryklų laikymas ir visi kiti darbai ((s 
kaitant bet koki miškininkystės ar 
miško kirtimo darbą), ūkininkų at
liekami kaipo šalutinis darbas šalia 
bendrųjų ūkio darbų, taip pat mede
lių sodinimas, pardavinėjimas, vaisių 
džiovinimas, pakavimas, šaldymas, 
rūšiavimas, priežiūra, (jeigu šitokie 
darbai yra atliekami kaip šalutiniai 
šalia bendrų ūkio darbų) arba, kiek 
liečia vaisius ir daržoves, kaipo pa
galbinis verslas daržovių ir vaisių pa
ruošimui rinkai, taip pat sandėlių lai
kymas, produktų paruošimas rinkai, 
pristatymas l sandėlius ar | rinką ar 
tarpininkams, kurie nuveža l rinką; 
ir vartojimas, tvarkymas, apsauga, 
užlaikymas ir pataisymas ūkio ar ja
me vartojamų trankių ir padargų; 
taip pat tvarkymas ir taisymas grio
vių, kanalų, rezervuarų ir vandens 
takų, naudojamų išskirtinai pristatant 
ar užlaikant vandeni, reikalingą 
ūkiui. Tačiau su sąlyga, kad iš anks
čiau minėtų veiksmų nebus įskaitomi 
tie, kurie atliekami ryšium su preky-

- blniu konservavimu ar prekybiniu 
šaldymu, arba ryšium su bet kurio
mis žemės ūkio ar sodininkystės pre
kėmis po to, kai jos bus perduotos 
rinkai iš kurios išskirstomą varto
tojams.

Šitame skyrelyje vartojamas žodis 
„ūkis“ apima gyvulių ūkj, pienin- 
kystę. paukštininkystę, vaisių, bran
giųjų kailių bei bendruomeninius 
Aklus, plantacijas, ganyklinius ūkius, 
veislinių gyvulių ūkius, medžių sodi
nimo stotis, šiltadaržius arba kitus 
panašius Įrengimus, naudojamus pir
miausiai žemės ūkiui ir sodininkystei, 
prekių gamybą ir daržininkystę.

3. „Vaikas“ (Child) |ima posūni ar 
podukrą, arba teisėtai adoptuotą vai
ką, legalizuotą pagal tėvo kilmės 
krašto įstatymus arba vaiko gyvena
mosios vietos ar kilmės krašto įsta
tymus.

4. „Atvykęs l Vokietiją, Austriją ar 
Italiją“ ir „gyvenęs Vokietijoje ir 
Austrijoje“ pagal š| įstatymą reiškia 
Europos teritorijas, kurios tokio at
vykimo arba gyvenimo metu atitin
kamai sudarė Vokietijos, Austrijos ar 
Italijos dalis. Tai, kas anksčiau pa
sakyta, negali ir neturi būti suprasta 
kąip tur|s ryši su bet kokiu Europos 
teritorinio statuso pripažinimu iš JAV 
pusės.

5. ,Imigracijos įstatymai“ (Imlgra- 
tion laws“) reiškia JAV įstatymus, 
konvencijas ar sutartis, turinčias ryši 
su svetimšalių imigracija, neįleidimu 
ir ištrėmimu iš JAV.

6. „Neteisingi parodymai, norint 
gauti leidimą įvažiuoti | JAV“ liečia 
sąmoningą žodžiu ar raštu neteisingų 
parodymų davimą apie svetimšalio 
bylos medžiagą, suteikiančią galimy
bę pritaikyti kurią nors naudingą 
parodančiajam Įstatymo dal|, kokiam 
nors asmeniui, kuriam yra pavesta 
įstatymo vykdymas, administracija ar 
kitos šio įstatymo vykdymo pareigos.

I. „Pasas“ (Passport) reiškia iden
tifikacijos ir pilietybės dokumentą, 
išduotą atitinkamų užsienio pripažin
tos vyriausybės (staigų, kurioms pa
so turėtojas turi būti ištikimas; do
kumentas privalo identifikuoti turė
toją ir nustatyti jo pilietybę; arba, 
tuo atveju, jei kandidatas negali to
kio dokumento pristatyti, kelionės 
dokumentą, išduotą paso vietoje tei
sėtai (galioto valdininko, ir rodant) 
turėtojo asmenybę ir pilietybę.

8. „Pagrindinis (principai) kandida
tas“ reiškia kandidatą, kuris yra jų 
lydinčios šeimos galva ir kuris nu
mato gyventi su ja.

„Jaunesni kaip U metų amžiaus“ 
reiškia amžių, nepasiekusi 16-tos gi
mimo dienos tą dieną, kai (statymas 
įsigaliojo.

10. Nevedęs (netekėjusi)“ (unmar
ried) reiškia nevedusi (netekėjusią) 
tuo metu, kai kandidatas (lipa | lai
vą, vykstanti pagal įstatymą ( JAV, 
Bežiūrint to, ar prieš tai jis buvo ve
dęs ^ištekėjusi) ąr nę.

II. „Viena“ — Vienos amerikiečių, 
kritų arba prancūzų sektorius, api
mąs ir tarptautinę Vienos zoną.

12. „Įskaitytipa iki HJlp kraujo <Į- 
minystės laipsnio pagal civilinės tei
sės nuostatus“ apima tiesioginę ir 
netiesioginę kraujo giminyste. Tiesio
ginė kraujo giminystė yra tiesi kil
mės linija, įr trečias tokios giminy
stės laipsnis apima valkus, vaikaičius 
ir prosenelius. Tarpinė kraujo gi
minystė yra giminystė asmenų, kiliu- 
iš bendro pirmtako, ir iki trečio 
kraujo giminystės laipsnio apima 
brol|, seserį, brolėną, seserėčią, dėdę, 
tetą, pirmojo laipsnio pusbroli, an
trojo laipsnio pusbroli, tėvų brolių ar 
seserų vaikus (grand nephew, grand 
niece), senelių brolius (grand uncle), 
senelių seseris (grand aunt), jų vai
kus arba vaikus pirmojo laipsnio pus
brolių, puseserių.

13. „Antrasis pasaulinis karas“ reiš
kia karą, kuris laikomas prasidėjusiu 
1939 metų rugsėjo mėn 1d. ir pasi
baigęs po kovų užbaigimo 1946 m. 
gruodžio mėn 31 d. vidurdieny 12 vai- 
pagaL prezidento proklamaciją Nr. 2714 
(12 F.R.J.).

700. 3. Komisija: valdiniai, tarnybos 
vykdymas ir santykiai su kitais.

a) Komisija, kuri susideda iš pir
mininko ir dviejų kitų narių, paskir
tų prezidento pagal 8 įstatymo skyrių 
turės savo vyriausią būstinę Vašing
tone, D.C.; oficiali korespondencija 
turės būti adresuojama Išvletintųjų 
Asmenų Komisijai, Vašingtonas 25, 
D C.

b) Komisija spręs visų savo narių 
balsų dauguma. Pirmininko nesant ar 
jam nepajėgiant eiti savo pareigų, 
pirmininko pareigas perims tas ko
misijos narys, kuris gali būti paskir
tas einančiu pirmininko pareigas.

c) Teisėtai paskirti komisijos valdi
ninkai ir tarnautojai, pagal bendras 
komisijos taisykles, bus atsakingi už 
atranką, apklausinėjimą ir (statymo 
numatomų kandidatų bylų eigą, nau
dodamiesi specialiai įstatymų suteikta 
galia ir neišeidami iš Valstybės De
partamento konsularinės tarnybos, 
Teisingumo Departamento imigracijos 
ir natūralizacijos tarnybų bei kitų 
departamentų ir vyriausybės įstaigų 
jurisdikcijos ir turės tiek galios, kiek 
jiems kartas nuo karto komisija su
teiks.

d) Komisija gali, kiek tat praktiškai 
Įmanoma, pasinaudoti kitų vyriausy-

I bės valdininkų ir tarnautojų pa
galba.

e) Komisija gali (steigti tokias pa
tariamąsias grupes ir taip-- pat gali 
sukurti tok| bendradarbiavimą su 
suinteresuotomis organizacijomis, 
agentūromis ar individais, privačiais 
ar viešais, kokios grupės ir koks 
bendradarbiavimas atrodys reikalingi, 
norint sėkmingiau pasiekti (statymo 
ir jo taisyklių tikslą.

700. 4. Darbo, buto, tinkamo aprūpi
nimo ir apsaugos, kad netaptų visuo
menės našta, garantija.

a) Garantijos, reikalaujamos antro
sios (statymo dalies poskyriuose (c), 
(d) ir (e), turi būti padarytos raštu.1 
Tos garantijos turės būti išduotos 
affidevitų forma, išskyrus tuos atve
jus, jei tokios garantijos būtų išduo
tos viešos agentūros ar labdaros or
ganizacijos, turinčios ryš( su imigra
cija, įkurdinimu, arba svetimšalių ge
rovės organizacijomis, kurios komisi
jos šiam reikalui bus pripažintos. 
Garantijos turės būti pasiųstos komi
sijos įstaigoms Vašingtone, D. C., 
dviejuose egzemplioriuose komisijos 
patvirtintos ir reikalaujamos formos 
Ir turi būti pridėti toki dokumenti
niai rodymai, kojeių komisija parei
kalaus.

b) Garantija, kad kandidatas gaus 
tinkamą darbą, turi turėti tokius 
duomenis, kokių reikalauja komisija, 
ir turės būti pakankamai detalizuota 
ir tokio pobūdžio, kad patenkintų 
komisiją. 1) kad tinkamas darbas už 
algą ar pelną gali būti kandidatui 
suteiktas per, iš, arba vardu asmens 
ar (staigos, duodančios garantijas, 2) 
kad joks asmuo nebus pašalintas iš 
savo darbovietės dėl to darbo, kur| 
turės atlikti kandidatas, ar kad, jei 
jis bus pašalintas, toks pašalinimas 
būtų kiekvienu atveju (staigos (vyk
domas dėl dirbusiojo nesugebėjimo, 
nepasiruošimo darbui, nesąžiningumo 
arba dėl kitų nepakankamų kvalifi
kacijų, išpildant darbdavio reikalavi
mus.

c) Garantijos, kad kandidatas lan
kys JAV mokyklas reguliariu laiku 
ir kad imsis tinkamų Jo amžiui ir 
anksčiau įgytam mokykliniam išsila
vinimui studijų, turi būti laikomos 
garantijomis, kad kandidatas gaus 
tinkamą darbą, neišstumdamas iš 
darbo kito asmens.

■ d) Garantijose, kad pagrindinis kan
didatas ir jo šeimos nariai, kurie j( 
lydės ir kurie numato su juo gyven
ti, turės saugų ir sanitariniu atžvil
giu tinkamą butą, neišstumdami iš to 
buto jokio kito asmens, turės turėti 
tiek duomenų, klek komisija parei
kalaus, norėdama pripažinti tas ga
rantijas patenkinamomis: 1) kad kan
didatas atvykęs gaus saugų ir sani
tariniu atžvilgiu tinkamą butą ir 2) 
kad iš jokio asmens, užimančio tokį 
butą nebus reikalaujama j( palikti, 
kad būtų padaryta vietos kandidatui, 
arba. Jei tas asmuo ir bus verčiamas 
ištuštinti šį butą, tai tik tuo atvejų, 
jei nesumokėta nuoma, ar kad šis 
asmuo netinka ten toliau gyventi ar 
dėl panašių priežasčių. Tačiau su 
sąlyga, kad veiksmas, siekiąs gyven
toją pašalinti iš buto, sutiktų su vei
kiančiais (statymais ir taisyklėmis.

e) Tinkamo darbo ir saugaus bei 
sanitariniu atžvilgiu tinkamo buto 
garantijos, Išduotos viešo? ar priva
čios (staigos ir šiam tikslui komisijos 
pripažintos, neturi būtinai būti spe
cialiai apibrėžtos darbo ar buto iš
nuomavimo garantijos.

ar kuriam vaikui duotais pažadais ar 
patikinimais, kad jis galės grįžti ( 
stovyklą ar centrą arba kad po to 
teisės ar privilegijos, kurios po to 
galėtų jam priklausyti kaip tokios 
stovyklos ar centro gyventojui ry
šium su emigracija ( JAV nuolati
niai apsigyvenimui, dėl išvykimo iŠ 
stovyklos ąr centro nebus nustotos. 
Tačiau su sąlyga: jei asmuo buvo pas
toviai apgyvendintas kurioj kitoj vie
toj, čia nurodytos aplinkybės nebus 
laikomos ypatingomis aplinkybėmis 
pagal (statymo § 7. 4) kad nebuvi
mas stovykloj ar centre 1948 m. sau
sio mėn. 1 d. buvo tik laikinis ir 
tokio pobūdžio, kuris aiškiai rodė 
norą grįžti laikiniam periodui pasi
baigus, 5) kad tinkamas išvietintas 
asmuo buvo apgyvendintas už išvie- 
tintų asmenų stovyklos ar centro 
ribų dėl to, kad dirbo JAV valdžios, 
JAV okupacinių (stalgų, Didž. Brita
nijos ar Prancūzijos arba IRO žinio
je ar labdaros organizacijoj, kurią 
komisija šiam tikslui yra pripažinu
si ir 6) kiekvienas tinkamas, išvie
tintas asmuo, kuris neįeina ( nė vie
ną iš minėtųjų klasių (1) — (5), bet 
kurio byloje komisija ras panašaus 
pobūdžio aplinkybes. Tinkamam iš- 
vietintam asmeniui 1948 m. sausio 
mėn. 1 d. gyvenusiam už išvietlntų 
asmenų stovyklos ar centro ribų pa
gal (statymą priklausančios teisės ne
bus atimtos dėl to, kad jis nepaten
kina antrojo pirmumo reikalavimus 
pagal (statymo § 7.
700. Tinkamumas; (rodymas.

a) Norint (rodyti tinkamumą pagal 
(statymo reikalavimus, bus priimami 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos 
pažymėjimai, vietinės policijos pra
nešimai, Centrinio Sekimo Biuro do
kumentai, kariniai ar kiti pranešimai 
bei dokumentai ar kiti pagalbiniai 
oficialūs dokumentai, (rodant prima 
facie juose pareikštų dalykų buvimą. 
Tačiau su sąlyga, kad, pagal (staty
mą apsprendžiant tinkamumą, bus 
imami dėmesin ir kiti dokumentai, 
(skaitant asmens bylas, kandidatų pa
reiškimus ir garantijas, o taip pat ir 
asmenų, kuriuos iš savo pusės kandi
datai pristatys, ir visi kiti tinkami 
(rodymai.

b) Nustatant kandidato tinkamumą 
pagal š( (statymą, neturės (takos fak
tas: 1) kad jis po 1945 m. gruodžio 
mėn. 22 d. ar prieš 1948 m. sausio 
mėn. 1 d. arba 1948 m. sausio mėn.
2 d. ar po Jos nebuvo § 2 (c) nuro
dytose geografinėse srityse, jei jis 
nebuvo išvykęs pastoviai įsikurti, ar
ba 2) kad jis po 1948 m. birželio mėn. 
26 d. nebuvo § 2 (d) nurodytose geo
grafinėse srityse, jei jis nebuvo išvy
kęs pastoviai (sikurti arba 3) kad jis 
nebuvo 5 2 (e) nurodytose geografi
nėse srityse 1948 m. birželio mėn. 25d. 
ar po jos, Jei Jis nebuvo išvykęs pas
toviai (sikurti.
700. 11. Kandidatų atranka.

a) (sileidlmuj į JAV Kandidatų at
ranka pagal (statymo § 2 (c) ir (d) 
bus daroma tiesiog (galiotų komisi
jos atstovų, remiantis: 1) pagal šių 
taisyklių § 700. 4. pažymėtiems asme
nims (staigų ar asmenų išduotomis 
garantijomis ir 2) pagal šių taisyklių 
§ 700. 4. būsimųjų darbdavių išduo
tas garantijas, reikalaujančias asme
nų su specialiom kvalifikacijom ar 
tinkančių specialiam darbui;

b) kandidatų atranka pagal (staty
mo 9 2 (e) bus daroma tiesiog (galiotų 
komisijos atstovų, remiantis garanti
jomis organizacijų ar asmenų, išduo
tomis pagal šių taisyklių 9 700. 4. (h).

c) Komisijos (galioti atstovai pada
rys paruošiamuosius sprendimus apie 
kandidatų išrinktų pagal poskyriuose 
(a) ir (b) nustatytą procedūrą, tin
kamumą įsileisti ( JAV pagal spe
cialius (statymo reikalavimus (neskai
tant kitų imigracijos (statymų);
700. 12. Kandidatų tyrimas.

a) Padarius atranką ir paruošia
muosius sprendimus apie tinkamumą 
pagal (statymą, remiantis šių tai
syklių 9 700. 11, komisija praves nuo
dugnų atrinktų asmenų charakterio, 
istorijos ir tinkamumo tyrimą.

b) . Kad palengvintų komisijai tokio 
tyrimo pravedimą ir kad (galintų 
komisiją apspręsti pagal (statymą 
priimtinumą ir nustatyti, ar parinktų 
asmenų (sileidlmas nepakenks JAV 
gerovei ir saugumui. Armijos Depar
tamentas suteiks tyrimui ir adminis> 
tracijai reikalingą pagalbą ir (galio
tam komisijos, atstovui raštu patieks 
pranešimą apie jo rastus (rodymus 
ryšium su to asmens (1) charakteriu 
ir istorija (2), ar jis nėra buvęs nariu 
arba dalyvavęs kokiame nors sąjūdy, 
priešingam JAV ar JAV valdymosi 
formai.

c) Srityse, kur Armijos Departa
mentas negali padėti komisijai posky
ryje b) nurodytu būdu, komisija tin
kamam ir skubiam šiame skyriuje 
numatyto tyrimo pravedimui gali 
gauti pagalbos, jei tai bus reikalinga, 
iš Valstybės Departamento.
700. 13. Pranešimas apie kandidatus.

af Remiantis visa byla, apimančia 
tyrimą ir raštišką pranešimą, nuro
dytą šių taisyklių § 700. 12., komisija 
paruoš raštišką pranešimą, kaip rei
kalaujama (statymo S 10, apie kiek
vieno parinkto šių taisyklių § 700. 11 
c) numatyto įsileisti tinkamo išvien- 
tinto asmens charakterį, istoriją ir 
tinkamumą pagal š( (statymą. Prane
šimas bus laikomas prima facie (ro
dymu apie kandidato charakteri, isto
riją ir tinkamumą pagal Įstatymą ir 
bus laikomas (rodymu, sprendžiant 
buvimą visų veiksnių, liečiančių tin
kamumą (važiuoti ( JAV, išskyrus 
tuos veiksnius, kurių reikalauja kiti 
atitinkami imigracijos (statynai.

S Garantijos, kad pagrindinis kan
alas ir jo šeimos nariai, kurie ji 
lydės ir numato su juo gyventi, ne

taps visuomenės našta, turės sutelkti 
tiek duomenų, kiek komisija parei
kalaus. norėdama patenkinamo (ro
dymo, kad kandidatai nereikalaus 
viešosios pagalbos pagrindiniams 
maisto, buto, apdaro ar medicinos 
pagalbos reikalams patenkinti, dėl 
priežasčių, buvusių anksčiau prieš jo 
atvykimą į JAV pagal š( (statymą. 
Tačiau su sąlyga, kad kandidatas, 
priimtas pagal š( (statymą, nebus 
laikomas tapusiu visuomenės našta, 
kaip tai numatoma šiuo (statymu, 
dėl to, kad jam reikės viešų patar
navimų (kitokių, negu finansinė pa
ramą), kurie duodami ir visiems žmo
nėms, kurių bendruomenėj jis gy
vena.

g) Jei komisija nebus patenkinta 
kokiomis nors garantijomis, parūpin
tomis pagal (statymą ir jo taisykles, 
arba nori tolimesnių informacijų, ry
šium su tomis garantijomis, ji gali 
pareikalauti tokių papildomų duome
nų Ir veiksmų, kurie užtikrintų ją, 
kad yra išpildytas (statymas ir jo 
taisyklės. Tokie papildomi duomenys 
ir veiksmai gali apimti, .bet neturės 
būd( ir bet kokių mokesčių už j( 
člus buto pobūdi ir nuomą už j( 
kandidatų lankysimos mokyklos po
būdį ir bet kokių mokesčių ’ už ją 
mokėjimą ir darbo pobūdi bei algą 
ar pelną, gaunamą už j(.

h) Gat-antijos. kad tinkamu DP naš
laičiu bus reikiamai pasirūpinta, gali 
būti išduotos: 1) organizacijų, kurios 
yra komisijos tam reikalui pripažin
tos; tuo atveju garantijos turi apimti 
tokius duomenis, kokių komisija gali 
pareikalauti, kad būtų patenkinamai 
(rodyta, jo atitinkamais veiksmais 
tinkamu DP našlaičiu bus reikiamai 
pasirūpinta, kad vaiko priėmimas, 
apgyvendinimas ir rūpestis juo ati
tiks Federalinės Saugumo Agentūros 
taisykles, išleistas Vaikų Biuro ir 2) 
asmenų, norinčių, kad jiems gimi
ningi atitinkami vaikai atvyktų ( 
JAV; tuo atveju garantijos turės 
suteikti tokius duomenis, kokių ko
misija gali pareikalauti, kad būtų 
pakankamai (rodyta, Jog tinkamu DP 
pašlaičių bus reikiamai pasirūpinta.

i) Garantijos, reikalaujamos (staty
mo n-jo skyriaus pastraipose c), d) 
ir e) turi apimti tokius veiksmus, ku
rie patenkinamai (rodytų komisijai, 
kad yra padaryti atitinkami pasi
ruošimai priimti kandidatams Jiems 
atvykus Į (važiavimo uostus.

700. 6. Tinkamo išvietinto asmens 
šeima, kuri anksčiau vertėsi žemės 
ūkiu.

Tinkamo DP žmona ir nevedęs (ne
tekėjusi) vaikas arba vaikai iki 21 
metų amžiaus, kurie anksčiau vertėsi 
žemės ūkiu ir kurie gaus JAV darbo 
žemės ūkyje, turi būti laikomi prik
lausą tai asmenų grupei, kuri anks
čiau dirbo žemės ūkyje ir kuri JAV 
dirbs žemės ūkyje, ir jiems turės būti 
taikomos tos pačios pirmenybės, ko
kios gali būti taikomos pagal šį (sta
tymą jų vyrui ar tėvui.

700. 8. Vizų išdavimo pirmenybės.
a) Vizų išdavime Jokių pirmenybių 

neturėtų būti, išskiriant tuos atvejus, 
kurie numatyti (statyme.

b) Išskyrus tuos atvejus, numaty
tus šiame (statyme ar šiose taisyklėse, 
neturėtų būti vizų išdavimo metu ki
tos pirmenybės, kaip tik tos, kurios 
numatytos šiame (statyme.
-c) Pirmoji pirmenybė, vizas išduo

dant. turi būti teikiama pagal (staty
mo f « livienttntiems asmenims, kurie 
gali (rodyti, kad antrojo Pasaulinio 
karo metu kovojo ginklu prieš JAV 
priešus ar kaip reguliarios kariuome
nės nariai, ar organizuotuose sąjū
džiuose, nukreiptuose prieš JAV prie
šus ir kad Jie negali ar nenori grjžti 
( savo kraštus, kurių Jie yra piliečiai, 
ar dėl persekiojimo bei persekiojimo 
baimės dėl savo rasės, religijos ar 
politinių įsitikinimų. Šitoks negalė
jimas ar nenorėjimas turės būti (ro
dytas tokiais faktais, kad komisija 
galėtų būti patenkinta. Jeigu komisi
jai atrodys, kad tinkami išvietintieji 
asmenys negali legaliu būdu gr(žti t 
kraštą, kurio jie yra piliečiai, tai 
reikalavimas, kad toks išvietintas as
muo negali grįžti ( kraštą, kurio jis 
yra pilietis, dėl persekiojimo ar per
sekiojimo baimės turėtų būti skaito
mas kaip tikrai pagrįstas.

d) Antra pirmenybė, vizas išduo
dant, turi būti telkiama, pagal (sta
tymo § 6 numatytas pirmenybes, įsi
leidžiamiems išvietintiems asmenims, 
kurie gali (rodyti komisijai, kad ligi 
1948 metų sausio 1 d. jie buvo apgy
vendinti stovyklose, išskyrus tuos 
atvejus, kada bus komisijai patiektas 
pakankamas (rodymas, Jog viena iš 
šių aplinkybių, kurios yra čia laiko
mos specialiomis aplinkybėmis, pa
daro jų atvejus išimtinus, (galiojan
čius tinkamą išvletintą asmenį, ne
gyvenusį DP stovyklose ar centre 
1948 metais sausio 1 d., pasinaudoti 
II-ja teikiama pirmenybe tų pirme
nybių ribose: 1) kad tinkamas išvie
tintas asmuo išvyko iš tokios sto
vyklas ar centro prieš 1948 m. sausio 
mėn. 1 d. pagal priverčiamojo dar
bo, tarnybos (statymus ar atitinka
mus (sakymus; 2) kad tinkamas iš
vietintas asmuo išvyko iš tokios sto
vyklos ar centro prieš 1948 m. sausio 
mėn. 1 d. dėl sveikatos priežasčių ar 
drauge su savo vyru ar žmona ar 
vaiku ar vaikais, kurie išvyko iš to
kios stovyklos ar centro dėl svei
katos priežačių; 3) kad tinkamas iš
vietintas asmuo išvyko iš tokios sto
vyklos ar centro prieš 1948 m. sausio 
mėn. 1 d. pasitikėdamas JAV karinės 
ar civilinės valdžios pareigūnų tlesio- 

I ginial jam 'arba jo vyrui ar žmonai

ių nuorašai, jei jie ’ 
lįatų įsileidimui ( 
■ pasiųsti atltin- 
iims valdininkams 
į* pranešimus pa* 
loti komisijos at- 
kamam kandida-

»r ... —4 P«F jno, ar per
įstaigą. išdavusią valdininkui prašy
mą imigracijos vijos gavimo reikalu.

700. 16. Procedūra, liečianti prašy
mus vizoms gauti.

a) Komisija kiekvienu praktiškai • 
(manomu būdu kandidatams greitai
ir efektyviai padės gauti imigracijos 
vizas ir atitinkamai tarsis su IRO, 
Konsuliarine Tarnyba ir Valstybės 
Departamentu, Federąlinės Saugumo 
Agentūros Viešojo Sveikatingumo 
Tarnyba arba kitomis liečiamomis 
įstaigomis iki galo, kad tinkamų iš
vietlntų asmenų bylų eiga pareika
lautų kiek praktiškai Įmanoma, ma
žiausių transporto išlaidų.

b) Reikalingas sveikatos patikrini
mas bus pravestas kiek galint tinka
miau, lygiagrečiai su kitomis imigra
cijos vizų prašymų procedūromis.

c) Išdavus imigracijos vizas, (galio
tas komisijos atstovas kad padėtų 
pravesti tyrimus, nurodytus šių tai
syklių S 700 . 20. gaus Ir persius šiose 
taisyklėse $ 700. 13. numatytą prane
šimą Teisingumo Departamento imi
gracijos ir natūrilizacijos valdinin
kams išplaukimo uose.

700. 18. Priėmimas ir pervežimas.
a) Išdavus imigracijos vizą, (galio

tas komisijos atstovas tuojau praneš 
IRO ar kitai atsakingai įstaigai, kad 
ji sudarytų atitinkamas sąlygas kan
didato pervežimui ( išvykimo uostą 
ir vėliau ( JAV.

b) Galimai greičiausiu laiku komi
sija turės suinteresuotiems asmenims 
ar Įstaigoms pranešti apie vizos iš
davimą ir numatomas išplaukimo ir 
atvykimo ( JAV datas, kad būtų pa
daryti atitinkami kandidato priėmimo 
ir pervežimo ( JAV patvarkymai.

700. 20 Imigracijos ir natūralizacijos 
tarnybos valdininkų priimtinumo 
sprendimas prieš išplaukimą.

Kai kandidatui imigracijos viza yra 
išduota, jis bus apklausinėjamas imi
gracijos inspektoriaus prieš patį jo 
išplaukimą ( Jungtines Valstybes pa
gal šį (statymą vėliausiai, klek tai 
bus (manoma. Kandidatas, kuris gali 
šiam apklausinėjančiam inspektoriui, 
pasirodyti, kaip neaiškus ir sukeliąs 
abejonių del teisės atplaukti, bus 
praneštas specialaus apklausinėjimo 
komisijai atitinkamam apklausinėji
mui. Byla kiekvieno kandidato, ku
ris buvo praneštas specialaus apklau
sinėjimo komisijai, klek tai liečia 
nustatymą Jo teisių (važiuoti ( Jung- 
tvines Valstybes, bus vykdoma ta 
pačia tvarka, kaip ir visų kitų bylos, 
kurios yra praneštos specialaus ap
klausinėjimo komisijai atvykimo uos
tuose, žiūrint jų prašymų priimti | 
Jungtines Valstybes pagal imigraci
jos (statymo nuostatus, išskyrus šį 
(statymą. Preliminariai nusprendus, 
kad kandidatas turi teisę atvykti ( 
Jungtines Valstybes, tokio sprendimo 
pranešimas bus daromąs tokiu būdu, 
kad būtų galima painformuoti imi
gracijos ir natūralizacijos tarnybos 
valdininkus kandidato atvykimo uos
tuose.

7OQ. 21. Apklausinėjimas ir kita pro
cedūra atvykimo uoste. Kiekvienam 
kandidatui atvykus ( Jungtinių Vals- 

I tybių (važiavimo uostą, jis bus me
dicinos valdininkų arba gydytojų iš
tirtas fiziniu ir psichiniu atžvilgiu 
pagal Federalinės Saugumo Agentū
ros Viešosios Sveikatos Tarnybos tai
sykles nustatyti, ar nėra (vykę kokio 
pasikeitimo, pateisinančio priėmimo 
atmetimą, (vykusio po apklausinėji
mo, numatyto | 700. 20; jis taip pat 
bus apklausinėtas imigracinio in- 

, spektorlaus, kad jis galėtų nustatyti, 
ar kandidatas turi tebegaliojančlą 
imigracijos vizą ir pasą, ir ar jis yra 
tas asmuo, kuriam šie dokumentai 
imigracinio inspektoriaus apklausinė
jimu ir jam atsižvelgus ( aukščiau 
minėto psichinio ir fižinio ištyrimo 
pranešimą, jis yra be abejonės (sitt- 

i kinęs, kad kandidatas atitinka fizi
nius ir psichinius reikalavimus, tai
komus (važiuojantiems svetimšaliams, 
kad jis turi galiuojančlą vizą ir pasą, 
tada inspektorius gali priimti kandi
datą ( Jungtines Valstybes tuo pačiu 
būdu, kaip ir visus kitus priimtinus- 
Jei imigracinis inspektorius nėra tuo 
įsitikinęs kandidatas turi būti sulai
kytas specialaus apklausinėjimo komi
sijai ištirti atitinkamoms jo kvalifika
cijoms būti priimtam. Sulaikius, 
kandidato byla vykdoma tokiu pat 
būdu, kaip bylos visų imigrantų, no
rinčių patekti ( Jungtines Valstybes 
pagal imigracijos Įstatymo nuostatus 
išskyrus šį (statymą.

700. 25. Pranešimai apie atmestus 
, prašymus.

a) Kai prašymas pagal š( (statymą 
yra atmestas konsularinio valdininko 
arba kai kandidatas yra rastas ne
priimtinu imigracinių įstaigų, tai toks 
valdininkas arba (staigos turi patiekti 
raštišką pranešimą Komisijai, kuria
me būtu nurodyta tokio atmetimo 
priežastis ir pažymėta, kuo ji yra pa
remta.

b) Kai kandidatas, kuriam reika
lingos garantijos parūpintos, yra lai
kinai laikomas nepriimtinu pagal šių 
taisyklių $ 700. 11., tai kompetentin
gas Komisijos atstovas, darydamas 
tokį sprendimą, turi paruošti raštišką 
pranešimą apie priežastis.

Šita tvarka įsigalioja paskelbus ją 
Federalinlame Registre. Pagal Admi
nistracinės Procedūros Akto (60 stat. 
238; USC 1003) 4 sk. nuostatus, kiek 
tai liečia numatytos taisyklės vei
kimo pastabą nustatyta, kad ji yra 
priešinga viešajam interesui, nes Vie
šasis Įstatymas 774,80 Kongreso (62 
Stat. 1009), kuris yra papildytas šio
mis taisyklėmis, (sigaliojo 1948 m. 
birželio 25 d., ir Išvietlntų Asmenų 
Komisijos funkcijų vykdymas pagal 
šį statutą netiesiog priklauso nuo 
šios pastabos. Del tos pačios prie
žasties rasta, kad Administracinės 
Procedūros Akto sk. 4 c), numatąs 
(sigaliojimo datos atidėjimą, yrą ne

pritaikomas.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Ar jau laikas?
J. BŪTĖNAS

Laikraščiai skelbia, ir net 
vyriausybės jau priėjo išvados, 
kad tarptautinis įtempimas, „la
bai rimtas“. Ar vėl bus pasau
linis kraujo praliejimas, pareis 
nuo Kremliaus sprendimo, ku
rio niekas nežino. Lordas Van- 
sittartas karo ir taikos šansus 
vertina maždaug lygiomis, bet 
Londono vyriausybė, nenorėda
ma perdaug rizikuoti nė tais 50 
procentų, dėl visko pristabdė 
demobilizaciją. Nei Londono, 
nei JAV spauda dar niekad 
taip rūsčiai nekalbėjo sovietų 
adresu ir dar niekad tokiu rim
tu tonu nežadėjo į jų provo
kacijas atsakyti „visomis Va
karų turimomis jėgos priemo
nėmis“ („NYKT“). Tačiau to 
patiesi, laikraščio reporteris, api
būdindamas amerikiečių nuo
taikas, pažymi, jog reiktu dar 
daug sovietų provokacijų — ir 
tai arčiau pačios Amerikos nei 
Berlyne, — kad amerikiečių 
daugumas tartų: „Na, tas tai 
jau perdaug“, — ir užsimotų 
smūgiui.

Tos sąlygos, atrodo, dar ne
išpildytos, ir todėl norisi su
tikti su tuo anoniminiu „aukštu 
prancūzų pareigūnu“, kuris „Ti
me“ bendradarbiui konfiden
cialiai prasitarė: „Abi šalys — 
Vakarai ir Rvtai — vaizduoja
si, kad laikas dirba jų naudai, I 
ir dėl to aš manau, kad dery
bos (Maskvoj, Berlyne, gal ir 
dar kur nors) užtruks dar išti
sas savaites. Sovietai nejuokais 
turi bėdos su savo satelitais.... 
kai kurie jų vyrai dar skai
čiuoja, kad Vakarų Europos 
suvienijimas nueis niekais,... 
kad Amerika įklimps į nenu
galimus vidaus sunkumus. Mes, 
vakariečiai, savo ruožtu taria
me, kad laikas dirba mums, nes 
po metų kitų Vakarų Europa 
stabilizuosis ir kartu su JAV 
apsiginkluos“. Tokiais užkuli
siniais apskaičiavimais ir tega
lima išaiškinti Maskvos ir Ber
lyno derybas, kurių pagrindas 
tikrai paradoksinis: abi šalys — 
Vakarai ir Rytai — iš anksto 
nusistatę susitarti tik tada, jei
gu bus priimta jų, o ne priešin
gosios šalies pasiūlytoji formu
lė. Tiedvi formulė gi nesutai
komos ir nesuderinamos, ir ta
tai juo labiau paaiškėjo po pas
tarųjų Maskvos derybų, kurių 
rezultatas, anot „NYKT“, ne

Pasyvusis teroras Vengrijoj
pervers-1 davinius lėtai, bet užtikrintai, lai-Pirmasis komunistinio 

mo Vengrijoj periodas sudarė įs
pūdį, lyg tikrai būtų įsigalėjusi 
nauja, geresnė tvarka rašo švei
carų „Die Weltwoche”. Penkmečio 
plano dėka buvo pradėti atstatinėti 
miestai, žemės reforma kiek pa
kėlė ūkio produkciją, o tauta stro
piai griebėsi darbo. Tačiau komu
nizmas palengva žengia savo ke
liu toliau. Smulkios ūkininkų nuo
savybės palaipsniui ruošiamasi 
nacionalizuoti, pradžioj pakrikšti
jant gražiu „bendrovių" vardu, 
kuris kiekvienu metu gali būti 
pakeistas kitu žodžiu — .kolcho
zai"- Komunistai vykdo savo už-

bent tas, „kad Vakarai įstitiki- 
no, jog su sovietais susitarti iš 
viso tuščias dalykas.“

Įdomus metas: susitarti — 
tuščias dalykas, bet vis dėlto 
deramasi, ir Vakarų ambasado
riai Maskvoj prašo vis naujų 
pasimatymų su Molotovu. Pro
cedūra pašėlusiai primena JAV 
Japonijos derybas prieš Pearl 
Harborą. Ir tada derybos ėjo 
kone pusmetį, nors dabar iš 
paskelbtų atsiminimų matom, 
kad nė viena šalis į susitarimą 
rimtai netikėjo, — tik nervin
gai laukė, kada laikas pribran
dins neišvengiamą akimirksnį.

Pabaltės centro komitetu pirmininku pasitarimas
š. m. rugsėjo m. 14 d. Ansbache 

įvyko eilinis Pabaltės Centro Ko
mitetų pirmininkų pasitarimas, 
kuriame buvo apsvarstyti šie 
klausimai:

1. Atvykus naujam IRO U. S.- 
Zonos direktoriui, apsilankyti 
IRO štabe ir išsiaiškinti visą eilę 
aktualių klausimų, k. a. komitetų 
pripažinimo, išskaitymų te dir
bančiųjų, emigracijos ir 1.1.

2. Prašyti IRO, kad leistų Cen
tro Komitetų atstovams dalyvauti 
spaudos konferencijose Bad Kis- 
singene, kad ten iškeltus klausi
mus būtų galima toliau tvarkyti, 
siekiant konkretaus sprendimo.

3. Išnagrinėjus IRO potvarkį Nr. 
101, dėl stovyklų savivaldas nu
sistatyta stengtis, kad visas sto
vyklų gyvenimas būtų tvarkomas 
pagal tautinių bendruomenių sta
tutus, kad visa valdžia būtų ko
mitetų rankose, kad kontrolės ko
misija būtų renkama pačių gy
ventojų, kad tarpt, stovyklų ta
rybos būtų sudaromos proporcio- 
naliniu, o jų prezidiumai — pa
ritetiniu principu. Prašyti, kad ko
mitetų prezidiumai būtų laikomi 
dirbančiais ir gautų papildomą 
maistą ir cigaretes.

4. Apsvarsčius atskaitymą po 
70 DM iš dirbančiųjų, prieita iš
vados, kad tų išskaitymų neiš
vengsime, bet į mūsų pastangas, 
kad nebūtume nuskriausti; atro
do, bus atkreiptas dėmesys, nes 
atatinkamai bus pakelti atlygini
mai, ir todėl visi gaus tiek pat, 
kaip ir ankščiau. Betgi reik skai
tytis su tuo, kad atlyginimai iš 
viso bus sumažinti visiems (ir

kydamiesi Hitlerio principo — 
atimti tik tiek, kad skriaudžiama
jam atrodytų, jog neapsimoka prie
šintis. Visi žmonės jaučiasi bejė
giškai, įvelti į lėtą smaugimo pro
cesą, kuriam priešintis neįmano
ma. Nuolat sklinda gandai apie 
sekantį vyriausybės veiksmą, ta
čiau niekas nieko negali pasakyti 
— visi jaučiasi kaip bejėgė pelė, 
hipnotizuojančio gyvatės žvilgsnio 
suparaližuota. Komunistai fanatiš
kai tiki savo mesianišku uždaviniu 
ir šis tikėjimas duoda jiems jė
gos. Jų pastangos, pradedant nuo 
ministerio iki mažo sekretoriaus,

Šįsyk Rytų požiūriu tas lem
tingasis akimirksnis gali vei
kiai pribręsti ar net jau būti 
pribrendęs. Daugis sutinka, kad 
jau dabar sovietai tūri visus 
pradinės sėkmės šansus. Ko 
jiems nesurizikuoti, ypač jeigu 
tolyn ir tie šansai gali tik ma
žėti? Vakarų politikos strate
gai bando guostis, kad gal so
vietų ekspansija pirmiau kryps
į Azijos erdves ir Vakarų Eu-
ropai teiksis duoti laiko pasi
rengti. Tačiau ir tai tik kai ku
rių spėliojimas, ir niekas ne
žino nei dienos, nei valan
dos ...

Vakarų pajėgumas šiandien, 
tiesa, jau kur kas didesnis kaip 
prieš metus. Vakarai šiandien 
bent jau žiūri tikrovei tiesiai į 
akis ir budi. Tačiau jų organi
zacijoj bei ginklavimesi eilė 
pačių pagrindinių problemų dar 
neišspręstos. Amerikiečių spau
doj skaitom, kad JAV štabas 
suka galvą, kaip gauti tikslius 
Sovietų S-gos žemėlapius su at
žymėtais bombarduotinais tai
kiniais. JAV tyrinėjimų žinyba 
galvoja, kaip savo laivyną ap
saugoti nuo sovietų ištobulinto 
vokiško povandeninio laivo 
„Type 21“, kurio nesuseka nė 
radaras ir kurio greitis bei vei-

vokiečiams). Kai kuriose Arejose 
vokiečiai atsisakė imti išskaity
mus nuo praeito laiko (nuo 1. 
VII.), kaip neteisėtus. Estai įteikė 
memorandumą EUCOMui, IRO, 
spaudai ir Žmogaus Teisių Lygos 
draugijai išskaitymų reikalu, nu
rodydami, kad jie iš viso sudaro 
daugiau kaip 50 milijonų DM. At
sižvelgiant į tai, prašoma DP lai
kyti XVI IRO nariu, su visomis 
teisėmis. Jeigu IRO sunkioje fi
nansinėje būklėje, tai išskaity
mus turi mokėti ir IRO I kL tar
nautojai. Nutarta kovoti ir toliau 
ligi bus pasiektas patenkinamas 
sprendimas.

5. Prašyti IRO, kad iš išskaito
mų 20 DM, kurios, kaip paaiškėjo, 
IRO nelabai branginamos, 10 DM 
būtų grąžinamos tautiniams ko
mitetams, proprocionaliai pagal 
dirbančiųjų įmokėsimus, kultūri
niams ir socialiniams reikalams 
rūpinti, pa v., šelpti studentams.

6. Algų mokėjimo reikalu sekti

SOVIETU GRĖSMĖ KORĖJAI
Maždaug prieš mėnesį JAV 

krašto apsaugos ministerija tylo
mis nubalsavo evakuoti Korėją. 
Šitoks nutarimas, paviršutiniškai 
imant, yra visai tvarkoj. Pagal JTO 
sprendimą, tiek JAV, tiek Sovietų 
daliniai privalo pasitraukti iš Korė
jos 90 dienų praslinkus po vyriau
sybių sudarymo abiejose zonose. 
Iš tikrųjų tuo nutarimu Korėja yra 
metama į nuolat besiplečiančios 
sovietų imperijos glėbį. JAV 
Krašto Apsaugos Tarybą ir Korė
jos reikalų atstovus prie JTO tam 

yra dideli. Visai slaptai vyksta 
administracinio aparato valymas ir 
svarbiųjų postų apstatymas komu
nistais ar jų bendrininkais.

Vienintelė jėga, išdrįstanti stoti 
prieš komunizmo slibiną, yra Ka
talikų Bažnyčia su kardinolu Mind- 
szenty priešaky. Kryžius ten pa
virto politinės kovos simboliu, 
apie kurį telkiasi ir netikintieji. 
Kiekvieno viešo pasirodymo nfttu 
džiūgaujančios minios renkasi prie 
kardinolo rūmų balkono, .tuo pa- 
reiškdamos tikrąją tautos valią — 
krikščioniškos kultūros ir demo
kratijos troškimą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Mielas Pone Redaktoriau.

Mano kalba Kempten o lietuvių 
bendruomenei Tamstos laikraščio 
42 nr. atpasakota keliose vietose 
ne visai tiksliai, ypač iškreipti ma
no pareiškimai apie žinomojo susi
tarimo dalyvius. Šiuo kartu tenkin
siuos- pastebėdamas, kad tartasi ir 
susitarta ne su Vlaku ir BDPS už
sienio delegatūra, bet su pačitf kra
što resistenčiją atstovaujančiu or
ganu.

Prašau priimti mano pagarbos pa
reiškimą.
1948. IX. 17

M. Krupavičius

kimo spindulys yra pasibaisė
tinai didelį. Sovietai tų laivų 
turi 250 ir jais gali paraližuoti 
JAV laivyno veikimą. Proble
ma JAV štabui yra ir tiekimas, 
kuris dėl didelių atstumų rei
kalauja bent penkeriopai dau
giau transporto priemonių nei 
reikalinga sovietams ...

Ir tie sumetimai priklauso 
prie veiksnių, kurie Vakarus 
verčia leistis net į beviltiškas 
derybas ir — bent tam kartui, 
— atmiešia neabejotinai pavo
jingą įtempimą.

ir, esant reikalui, reaguoti. Algų 
klausimu ateity nebus daroma 
skirtumo tarp DP ir vokiečių, 
taip pat nebebus mokami priedai 
už vaikus ir butus. Dabar įveda
mas laipsnisvimas pagal amžių: 
ligi 25 m. ir nuo 25 metų. Tar
nautojų sumažinimo nebus. Kiek
vienam 1000 gyventojų stovyklose 
bus 2 etatiniai kunigai. Latvių ir 
estų C. K-tai nutarė, kad už šį 
atlyginimą kunigai dirbs moky
klose be specialaus primokėjimo 
ir tuo būdu mokyklos sutaupys 
po 1 etatą.

7. Apsvarstytas lietuvių nusis
kundimas, kad kai kuriose sto
vyklose (pav. Fellbacfre) latviai 
negražiomis priemonėmis stengia
si nušalinti lietuvių pareigūnus ir 
ardo damų sugyvenimą. Nutarta, 
kad latvių ir lietuvių Centro 
Komitetai deleguos savo atstovus 
vietoje ištinti nesutikimų prie
žastis ir padarys sprendimus.

žygiui ryžtis paskatino įsitikini
mas, kad Korėjoj laikytis iš viso 
nėra verta- Visų pirma, Korėjos 
amerikiečių zonos okupacijos iš
laidos siekia 200—300 milijonų 
dolerių į metus. Armija gali rezer
vuoti tik 24.000 karių Korėjos įgu
loms.

Tam tikra dalis politikų mano, 
kad gal būt. Dr. Snygmam Rhee 
vyriausybė pietinėje Korėjoje 
įstengs išsilaikyti. Tam jau daro
mi kai kurie žygiai, pav. ameri
kiečių įgulos pašauks ir apmokys 
40.000 vyrų policiją. Amerikiečiai
evakuodami jiems paliks savo gin
klus. Vis dėlto neatrodo, kad Pie
tų Korėjos vyriausybei, kovojan
čiai su komunistų infiltracijos 
grėsme, pavyks išsilaikyti prieš 
daug stipresnę Sovietų sudarytą 
Siaurės Korėjos vyriausybę, kurią 
remia 60.000—250.000 pilnai ap
ginkluotos kariuomenės. Be to, 
sprendžiant pagal Korėjos oku
pacijos išlaidų dydį, Pietų Korėja 
ekonomiškai yra nepajėgi. Ji ne
gali rivalizuoti su stipria Siaurės 
Korėjos vyriausybe, kurios ran
kose yra svarbiausieji maisto šal
tiniai, didžiausios elektros jėgai
nės ir efektyvi karo pajėga Dėlto 
daug kas mano, kad, amerikie
čiams evakavus Korėją, Kremlius 
ją pasiims, jei tik norės, nepasiun- 
tęs nė vieno kareivio.

ZtUHįUU is visut
London. Transjordanijos armijos 

vadas pareiškė, kad žydų kariuomenės 
daliniai yra apmokomi „už geležinės 
uždangos“. Sovietų S—ga esą sten
giasi su Izraelio pagalba užviešpa
tauti Viduriniuose Rytuose.

Amman. Jeruzalėje naktį iš 15 į U 
rugsėjo prasidėjusios kautynės graso 
išsiplėsti i naują karo prasiveržimą. 
JTO stebėtojai ir tarpininkai negali 
kovų sustabdyti.

Frankfurt. Amerikiečių karinė val
džia uždraudė bet koki prekių iš
vežimą t Sovietų zoną. Prie sienos 
sulaikomos taip pat prekės iš už
sienio bei iš prancūzų zonos. Britų 
karinė valdžia taip pat uždarė savo 
zonos sieną prekybai su rytų zona. 
Sustiprinta pasienio policija.

Birmingham. Rusijos atomo energi
jos tyrinėtojai atsisakė dalyvauti 
mokslininkų konferencijoj Blrming- 
hamo universitete, nes esą perdaug 
apkrauti darbu. Vlenintėliai iŠ už 
„geležinės uždangos“ esančių kraštų 
atstovai yra trys lenkų mokslininkai.

Haidarabad. Rugsėjo 17 d. Haidara- 
bado kunigaikštystė kapituliavo ir 
nutraukė karo veiksmus prieš Indiją 
Haidarabado kunigaikščio .pranešimo 
sakoma, kad kapituliuota „žmonišku
mo labui ir išvengimui nereikalingo 
kraujo praliejimo".

Brisbane. Australijos komunistų 
partija pareiškė, kad būsimojo karo 
atveju ji kovosianti Sovietų Sąjungos 
pusėje.

Praga. Ryšium su naująja komu
nistų ofenzyva prieš savo politinius 
priešus Pragoję praėjusi penktadieni 
prasidėjo masiniai areštai. Suimtieji 
kaltinami veikę prieš valstybę, savo 
kritika iššaukę krašte nerimą Ir 
skleidę slaptą antikomunistinę lite
ratūrą.

JAV DIDĖJA TIKINČIŲJŲ 
SKAIČIUS

Paskutiniu laiku JAV smarkiai 
didėja tikinčiųjų skaičius. 1947 m. 
įvairioms bažnyčioms priklausė 
77 386 188 asmens, 3 713 000 dai
giau kaip 1946 m. Šiuo metu 53 
proc. visų JAV gyventojų priklau
so bažnyčioms, o 1890 m. priklau
sė tik 22 proc. Katalikų yra dau
giau kaip 25 000 000.

KARALIAUČIUJE TELIKO VU- 
NAS KATALIKŲ KUNIGAS

Pagal patikimas žinias, vienas 
katalikų kunigas ir du liuteronų 
pastoriai eina kunigiškas pareigas 
Karaliaučiuje, dabar vadinamam* 
Kaliningrade. Vienintelė bažnyčia, 
kuri išliko nesugriauta karo me
tų, rusų yra naudojama sandėliu. 
Katalikų kunigas laiko šv. Mišias 
provizorinėj koplyčioj, kuri pasta
tyta- vienoje senoje gatvėje, ku
rioje vyksta didelis judėjimas. 
Protestantų gi pastoriai laiko sa
vo pamaldas vienoje ligoninėje.

Latviai atgaivina „jaunuosius 
ūkininkus"

Kadaise nepriklausomoj Latvijoj 
labai populiarus mazpulkų (jaunų
jų ūkininkų) judėjimas pastaruoju 
laiku vėl pradeda atgyti. Daugely 
stovyklų jau veikia atnaujinti 
mazpulkų rateliai. Rugsėjo pra
džioje mazpulkai minėjo savo vfr. 
vadovo, prezidento K. Ulmanio 71 
metų gimimo dienos sukaktuves.

LLVSB

FARMACININKŲ DĖMESIUI
Lietuviai tremtiniai farmacinin

kai prašomi greitai prisiųsti LTF 
Tarybai, (16) Hanau'M. Litauisches 
Lager, savo dabartinį adresą emi
gracijos reikalams.

LT.F. Taryba

Mirus tremtyje kun. prof. 
DR. PR. PETRAIČIUI, jo gi
minėms ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia
Lietuvos Raud. Kryž. Ame
rikos I Zonos Generalinis

Įgaliotinis Mūnchene

Didelio liūdesio valandoje 
dėl tėvelio mirties dantų gy
dytoją D. VILKUTAITYTĘ 
nuoširdžiai užjaučia
Dantų technikai: Aleksan
dravičius, Kerelis, Bazillaus- 

x kas, Gaška ir Rimkevičius

4


	C1B0002139329-1948-Rugs.21-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Rugs.21-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Rugs.21-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Rugs.21-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004

